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Ode
lietuviskiems 
lazeriams

Pavasaris į mūsų nuotaikas ir jausmus įnešė daug optimizmo. 
Džiugu, kad Lietuva garsėja ne tik krepšininkais, gražiomis mo-
terimis, bet ir... lazeriais. Lazeriai – sritis, kurioje, anot straips-

nio autoriaus doc. dr. M. Vengrio (FF), mes esame neblogi vidutiniokai 
net tarp išsivysčiusių šalių. Pastaruosius dešimtį metų Lietuvos lazerių 
pramonė demonstravo rodiklius, kurie kartais atrodo kiek nepadoriai. 
autorius nagrinėja tokios sėkmės priežastis ir sako, kad kol išlieka am-
bicijos būti lyderiais, viskas bus gerai. 

tyrinėjimų rubrikoje nagrinėjama tema apie lietuvių kalbos likimą 
emigracijoje – pirmą kartą Filologijos fakulteto mokslininkai pažvelgė 
į šią problemą sociolingvistiniu aspektu. nors tyrimas rodo, kad su kie-
kviena karta emigracijoje lietuvių kalbos vartojimas po truputį mažėja, 
mokslininkų išvada optimistinė – lietuvių kalba emigracijoje nemirs, 
nes „niekas nenorės būti ta paskutine mama, kuri sustabdo lietuvių kal-
bą šeimoje“.

Doc. dr. R. Laužiko tyrinėjimų objektas – valgymo kultūra XVIII a. 
Vilniaus universitete. autorius pateikia ir kelis autentiškus to laikotar-
pio receptus. žinoma, šiais laikais supilti saldaus vyno kibirėlį į uogienę 
būtų didelė prabanga, bet paragauti uogienės vyne turbūt nė vienas ne-
atsisakytume.

neretai chemikas susiduria su įvairiais netikėtumais, kai reakcijos 
vyksta ne taip, kaip buvo suplanuota. Kokie atradimų džiaugsmai ir 
nusivylimų kartėlis lydi organinės chemijos katedros mokslininkus, 
pasakoja doc. dr. I. Čikotienė. ar kada susimąstėte, kodėl universiteto 
centrinių rūmų arkadoje stovi būtent Kristijono Donelaičio skulptūra? 
„spectrum“ bando sekti laiko pėdsakais ir ieško atsakymo į šį klausimą.  

Vilniaus universitetas šiemet mini 435-ąsias įkūrimo metines. Šia 
proga pirmą kartą publikuojame unikalų dokumentą – Vilniaus jėzuitų 
kolegijos steigimo privilegiją, kurią iš lotynų kalbos išvertė prof. eme-
ritė E. ulčinaitė. Šio dokumento originalas saugomas Jėzuitų archyve 
Romoje.

aprašomas Mato Pretorijaus rankraštis – unikumas, saugomas Vil-
niaus universiteto muziejuje. neseniai universiteto bibliotekoje rasti 
vertingi piešiniai su žymaus profesoriaus mediko J. P. Franko įrašais 
paskatino prisiminti šį Europos medicinos istorijoje žinomą asmenį 
ir daug universiteto istorijai nusipelniusį jo sūnų Jozefą. apie jį ir kli-
nikinės medicinos išsivystymą universiteto muziejaus direktorius dr. 
R. Kondratas JaV apsigynė disertaciją.  

orientalistikos centro mokslininkai pradėjo naują rubriką, skirtą 
azijos kultūrų tyrimams universitete. Pirmasis straipsnis – apie liberti-
nizmą al-gazalio persiškajame palikime. 

gerų skaitinių!
„Spectrum“ redakcija
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už nuopelnus populiarinant žinias apie 
Baltijos šalis, už mokslinius ir pedago-
ginius pasiekimus Lenkijos Respublikos 
Prezidentas Bronisławas Komorowskis 
apdovanojo auksiniu kryžiumi už nuopel-
nus Filologijos fakulteto prof. a. Holvoetą. 

už reikšmingus nuopelnus hidrogeolo-
gijos srityje, sėkmingą mokslinę ir peda-
goginę veiklą Vilniaus ir tartu universite-
tuose Baltijos asamblėjos medaliu apdo-
vanotas gamtos mokslų fakulteto profeso-
rius R. Mokrikas.

Istorijos fakulteto doc. D. Bukelevičiūtei 
skirtas Šviesuolio apdovanojimas už dvi-
šalių Lietuvos ir Čekijos Respublikos san-
tykių plėtojimą mokslinėje ir kultūrinėje 
srityje.

Konstitucijos taure už nenutrūkstamą 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiški-
nimą ir konstitucinių vertybių puoselėjimą 
apdovanotas teisės fakulteto profesorius 
E. Kūris.

Pasaulio mokslininkų federacijos Lie-
tuvos nacionalinę stipendiją gavo gamtos 
mokslų fakulteto neurobiologijos ir biofi-
zikos katedros doc. I. griškova-Bulanova.

Penki iš dešimties savaitraščio „Vei-
das“ įvertintųjų „Mini nobeliu“ yra Vu 
mokslininkai. Matematikos srities „Mini 
nobelis“ skirtas profesoriui R. Leipui. 
už pasiekimus fizikos srityje „Mini no-
beliu“ pagerbtas profesorius emeritas 
a. P. Piskarskas. „Mini nobelis“ už nuo-
pelnus medicinos moksle skirtas genetinio 
konsultavimo Lietuvoje kūrėjui, lietuvių 
genomo tyrinėtojui, prof. V. Kučinskui. 
Ilgamečiam profesoriui, kalbininkui Z. 
Zinkevičiui „Veido“ apdovanojimas atite-
ko už viso gyvenimo darbus ir nuopelnus 
mokslui. Labiausiai dėmesio nusipelniusiu 
istoriku pripažintas Istorijos fakulteto de-
kanas prof. R. Petrauskas.

Vu palydovas „Lituanicasat-1“ vasario 
28 d. sėkmingai išskriejo į orbitą ir jau suka 
ratus apie žemę. Jis tapo pirmuoju lietuviš-
ku palydovu, kurio siunčiamą signalą pa-
vyko išgirsti radijo operatoriams. Pirmasis 
palydovas šalies istorijoje „Lituanicasat-1“ 
ilgiau nei 6 mėn. skries atvirame kosmose, 
400 kilometrų aukštyje, 8 kilometrų per se-
kundę greičiu. 

Vasario 21 d. pristatytos atnaujintos Me-
dicinos fakulteto odontologijos instituto 
mokomosios salės ir įranga. Bendra įsigy-
tos aparatūros vertė – 2 mln. 926 tūkst. litų. 
odontologijos instituto mokomoji bazė at-
naujinta Vu lėšomis. 

VU mokslininkų darbai įvertinti Lietuvos mokslo 
premijomis 

Kovo 6 d. Lietuvos mokslų akademijoje įteiktos 2013 m. Lietuvos mokslo premijos. Pen-
kios iš septynių premijų atiteko Vu mokslininkams.

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje apdovanoti prof. habil. dr. Viktorija Daujoty-
tė-Pakerienė už darbų ciklą „Fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai (1998–2012)“ ir 
prof. dr. arūnas sverdiolas už darbų ciklą „Hermeneutinė kultūros filosofija (2002–2012)“.

Fizinių mokslų srityje apdovanoti mokslininkai habil. dr. Pavelas Bogdanovičius, habil. 
dr. gediminas gaigalas ir dr. alicija Kupliauskienė už darbų ciklą „atomo teorijos meto-
dų plėtra ir taikymai (1998–2012)“, taip pat mokslininkai prof. habil. dr. Eugenijus Butkus 
ir prof. habil. dr. sigitas tumkevičius už darbų ciklą „naujų karbociklinių ir heterocikli-
nių organinių medžiagų sintezės metodų kūrimas, struktūros, savybių tyrimai ir taikymas 
(1998–2012)“. 

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityje Lietuvos mokslo premiją pelnė prof. dr. aure-
lija žvirblienė už darbų ciklą „naujų antikūnų kūrimas, tyrimai ir taikymas imunodiagnos-
tikai (1998–2012)“. 
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Lietuvos mokslų akademijos 2013 m. var-
dinės premijos skirtos: adolfo Jucio (teo-
rinė fizika) premija – habil. dr. gediminui 
Juzeliūnui (tFaI) už darbų ciklą „Šaltųjų 
atomų valdymas šviesos pluoštais“, akad. 
Kazimiero Meškausko premija – dr. algi-
mantui Laurinavičiui (EF) už darbą „turtu 
pagrįstos politikos įgyvendinimo modelis 
Lietuvoje“.

LMa jaunųjų mokslininkų mokslinių 
darbų konkurso nugalėtojais tapo dr. agnė 
Ramanauskaitė (KHF), dr. Jonas Jankauskas 
(MIF), dr. tomas Čeponis (tMI), dr. Eglė 
Preikšaitienė (MF), dr. tomas Šalkus (FF).  

LMa aukštųjų mokyklų studentų moksli-
nių darbų konkurso nugalėtojai: Jurgita as-
trauskienė (KHF), steponas Raišys (tMI), 
gražvydas Šemetulskis (MIF), Eglė Jakuba-
vičiūtė (gMF), Vaidotas Valskys (gMF) ir 
agnė Jasinavičiūtė (gMF), 

Pagyrimo raštais apdovanoti Jurijus Da-
nilovas (gMF) ir dr. gražina Pyž (MII).

Vasario 25 d. Lietuvos mokslų akademi-
joje vykusioje ketvirtojoje jaunųjų moksli-
ninkų konferencijoje „Fizinių ir technolo-
gijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ LMa 
diplomų laureatais ir InFoBaLt stipen-
dininkais tapo: Laura abariūtė (chF), Ieva 
gražulevičiūtė (FF), sima Rekštytė (FF), 
andrius Škarnulis (MII), Ernestas Filatovas 
(MII), Jevgenijus tichonovas (MII), stasys 
Peldžius (MIF).

Sutartys
Vasario 19 d. Vu ir Valdovų rūmų muzie-

jus pasirašė bendradarbiavimo sutartį, ku-
ria įsipareigojo dalytis mokslo pasiekimais 
ir pagalba vykdant švietėjišką misiją. 

Kovo 4 d. Vu sutartimi atnaujino bendra-
darbiavimą su Vilniaus jėzuitų gimnazija. Ši 
sutartis turėtų skatinti glaudesnį gimnazijos 
mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą su 
Vu skleidžiant aukštojo mokslo idėjas. 

Kovo 20 d. Vu pasirašė bendradarbiavi-
mo sutartį su ukrainos Vasylio stefanyko 
Priekarpatės nacionaliniu universitetu. nu-
matoma bendradarbiauti keičiantis mokslo 
duomenimis ir atradimais, rengiant ben-
dras konferencijas, mokslines publikacijas, 
numatomi mainai tarp Lietuvos ir ukrainos 
studentų.

Rengiamasi išleisti Vu bibliotekoje saugomo Martyno Mažvydo „Katekizmo“ faksimilę 
(100 egz. tiražu). tikimasi, kad ji bus baigta iki 2017 m., kai minėsime pirmosios lietuviškos 
knygos 470-ąsias metines. 

Vu bibliotekoje saugomą Prezidentinę kolekciją papildė unikalus istorinis albumas apie 
Baltijos valstybes „terra Mariana“. Jo faksimilę Vu bibliotekai perdavė Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia grybauskaitė. 

Vu bibliotekoje rasti ir šiuo metu restau-
ruojami piešiniai (13 lakštų anatomijos pie-
šinių) su Vu profesoriaus Johano Peterio 
Franko (1745–1821) ranka rašytomis pas-
tabomis. J. P. Frankas – getingeno, Pavijos 
ir Vienos universitetų profesorius, Vilniuje 
dėstęs bendrosios ir specialiosios terapijos 
kursus. Iliustracijos vaizduoja atskirus eks-
ponatus arba ligų atvejus. 
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Netikėtumai 

Doc. Dr. IngA ČIkotIenė, chemIjos fAkulteto orgAnInės chemIjos kAteDrA

E. Kurausko nuotraukos

Organinė sintezė paprastai 
yra kruopščiai planuojama 
sudarant cheminių reakcijų 
sekas. Tačiau neretai chemi-
kas susiduria su įvairiais neti-
kėtumais, kai reakcijos vyksta 
ne taip, kaip buvo suplanuota. 
Nobelio premijos laureatas 
prof. Derekas H. R. Bartonas 
yra pasakęs, kad didžiausi at-
radimai organinėje sintezėje 
buvo padaryti atsitiktinai.

t y r i n ė j i m a i

organinėje sintezėje
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orgAnInės sIntezės erą prADėjo... 
nesėkmė I sintezės pradžia yra tyrėjo požiūriu 
vertingomis savybėmis pasižyminčių junginių ga-
mybos planas. Pasirenkant sintezės kelią labai svarbu 
įvertinti galimas pašalines reakcijas, naudojamų che-
minių reagentų nuodingumą ir prieinamumą, taigi 
būtini geri organiko-sintetiko įgūdžiai, kurie remiasi 
ne vien teorinėmis žiniomis, bet ir darbo laborato-
rijoje patirtimi. nepaisant turimo žinių ir patirties 
bagažo, neretai chemikas susiduria su įvairiais neti-
kėtumais, kai reakcijos vyksta ne taip, kaip buvo su-
planuota. tais atvejais tenka perplanuoti iš naujo visą 
sintezės strategiją arba pažvelgti giliau, dėl kokių gi 
priežasčių suplanuotos reakcijos vyko kitomis kryp-
timis, nei tikėtasi.

talinį aliuminį kaip katalizatorių. Išskyrę reakcijos 
produktus, jie pamatė, kad tomis sąlygomis reagavo 
tirpiklis benzenas.

nobelio premijos laureatas prof. Derekas H. R. Bar-
tonas yra pasakęs, kad didžiausi atradimai organinėje 
sintezėje buvo padaryti atsitiktinai. Lemtingu atsi-
tiktinumu galima laikyti pirmąją organinio junginio 
karbamido sintezę iš neorganinių druskų. XIX a. pra-
džioje vokiečių chemikas Friedrichas Wohleris siekė 
pagaminti amonio cianatą. tam tikslui jis pasitelkė 
mainų reakciją tarp sidabro cianato ir amonio chlori-
do, kuri turėtų vykti pagal toliau pateiktą lygtį:

nH4cl + agnco → nH4nco + agcl
nuodugniai ištyręs gautą kristalinę substanciją, 

savo nuostabai chemikas suprato, kad vietoje laukto 
produkto gavo organinį junginį karbamidą. Mainų re-
akcijos metu susidaręs amonio cianatas pasirodė esąs 
nestabilus ir jau reakcijos mišinyje persigrupavo į pa-
tvaresnį junginį karbamidą:

nH4nco → H2n-co-nH2
F. Wohleris labai nusiminė dėl šio netikėto rezul-

tato, mat jis sugriovė tais laikais gyvavusią vitalizmo 
teoriją, kuri teigė, kad organiniai junginiai priklauso 
gyvajai gamtai ir negali būti susintetinti laboratorijo-
se, tačiau šių laikų požiūriu būtent nuo šios nesėkmės 
prasidėjo organinės sintezės era.

neplAnuotI AtsItIktInumAI Ir... 
nobelIo premIjA I Friedelio-craftso reakcija 
yra gerai žinoma antro kurso chemijos studentams, 
tik pradedantiems pažintį su organine chemija. tai 
universalus būdas sintetinti įvairius alkilbenzenus ir 
aromatinius ketonus. Šis metodas taip pat atsirado dėl 
neplanuoto atsitiktinumo: mokslininkai bandė atlikti 
chloro pakeitimą jodu amilchloride, naudodami me-

Praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio viduryje 
H. c. Brownas ir B. subba Rao siekė ištirti boranų 
panaudojimą redukuojant dvigubuosius ryšius ir pa-
stebėjo, kad boranai stereo- ir regioselektyviai prisi-
jungia prie keliagubųjų ryšių. tolimesnis gautų boro 
organinių junginių oksidavimas leidžia gaminti įvai-
rius alkoholius švelniomis sąlygomis. taigi metodas 
rado platų pritaikymą tiek mokslinėse laboratorijose, 
tiek pramonėje. 

g. Wittigas ir g. geisleris, siekdami gauti penkia-
valenčio fosforo junginius, sumaišė fenillitį su me-
tiltrifenilfosfonio jodidu. Vietoje laukto produkto 
jie aptiko susidariusį fosfonio ilidą. sumaišius gautą 
substanciją su benzofenonu, po keliolikos valandų 
susidarė 1,1-difeniletenas. tai davė pradžią žymiajai 
Wittigo reakcijai. 1979 m. H. c. Brownas ir g. Wit-
tigas pasidalijo nobelio premiją už darbus apie orga-
ninių boro ir fosforo darinių pritaikymą organinėje 
sintezėje.

Planas

Tikslas

Tikslas

Tikslas

Rezultatas

Rezultatas

Rezultatas

Benzenas

Tikslas

?
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t y r i n ė j i m a i

orgAnInės sIntezės lAbo-
rAtorIjA – lyg stebuklų pIl-
nI lAbIrIntAI I Dažnas studentas, 
ateinantis į organinės chemijos katedrą 
atlikti baigiamojo darbo, savo pasirinkimą 
motyvuoja organinių reakcijų mechaniz-
mų žavesiu. Rezonansinės struktūros, tar-
pinės dalelės, lenktos rodyklės, vis labiau 
tobulėjantys skaičiavimų metodai leidžia 
labai gražiai pavaizduoti ir paaiškinti vyks-
tančius procesus. tačiau mane organinėje 
chemijoje labiausiai žavi jos netikėtumai. 
taip, būtent netikėtumai, kurie ne tokie 
reti ir šiame amžiuje. tiriamasis darbas 
organinės sintezės laboratorijoje dažnai 
primena ne tiesų kelią, bet vaikščiojimą 
stebuklų pilnais labirintais, o stabtelėjimai 
tų labirintų aklavietėse gali duoti naujų ir 
vertingų rezultatų. tokie rezultatai galė-
tų būti iki šiol dar nežinomas konkrečios 
junginių klasės sintezės metodas ir naujas 
supratimas apie kai kurių reakcijų kelią bei 
tų reakcijų metu susidarančias tarpines da-
leles.

Mano kelionė organinės sintezės neti-
kėtumų labirintais prasidėjo dar magis-
trantūros studijų laikais. Esu dėkinga savo 
tuometiniam darbo vadovui doc. algirdui 
Brukštui, kuris davė man visišką tyrimų 
laisvę. taigi mano savarankiškas kelias pra-
sidėjo nuo neplanuotų atostogų metu (ke-
letą savaičių vyko laboratorijos remontas) 
sugalvoto plano: atlikti 5-nitro-4-pirimi-
dinaminoacto rūgščių esterių ciklizacijas 
bazinėje terpėje ir susintetinti keletą puri-
nų n-oksidų. atsiradus galimybei pradėti 
sintezės darbus, jie buvo nedelsiant atlikti. 
Rezultatai suintrigavo: vietoje lauktų puri-
nų n-oksidų susidarydavo ryškiai mėlynos 
arba žalios spalvos 5-nitrozopirimidinai, 
kartais ir pteridindionai arba 8-oje padė-
tyje okso- arba alkoksigrupę turintys puri-
nai. tokių duomenų nebuvo tikėtasi gauti 
ir prireikė kelių mėnesių išsiaiškinti, kas gi 
įvyko. tais laikais Vu chemijos fakultete 
veikė tik senas 80 MHz BMR spektrome-
tras, kurio skiriamosios gebos nepakako 
norint įrodyti 5-nitrozopirimidinų struk-
tūrą ir paaiškinti jų elgseną tirpaluose. ne-
davė ramybės ir dažnai girdima nuomonė, 
kad žalia spalva organinėje sintezėje nieko 

gero nežada. Laimei, 
pavyko išauginti 
vieno iš 5-nitrozo-
pirimidinų mono-
kristalą ir atlikti jo 
rentgenostruktūri-
nę analizę Latvijos 
organinės sintezės 
institute. taip per 
kelerius metus, jau 
doktorantūros studi-
jų laikotarpiu, buvo 
išsiaiškinta, nuo ko 
gi priklauso supla-
nuotų reakcijų rezultatas, eiga ir selektyvu-
mas. Pradinis suformuluotas tikslas, deja, 
liko nepasiektas, bet tie keleri metai man 
įsiminė kaip įdomus, pažinimo džiaugsmą 
teikiantis laikas.

Vu mokslInInkų DArbAI – 
tArp nusIVylImų Ir AtrADI-
mo DžIAugsmo I netikėtumai ly-
dėjo mūsų grupės narius ir tolimesniuose 
darbuose. tie patys doktorantūros metais 
susintetinti 5-nitrozopirimidinai pasižy-
mėjo įdomiu citotoksiniu veikimu keliose 
žmogaus vėžinių ląstelių linijose. siekiant 
detaliau ištirti veikimo mechanizmą ir 
struktūros bei aktyvumo sąryšį, reikėjo 
susintetinti daugiau tokių junginių analo-
gų. sudėtingą sintezės metodą norėjome 
pakeisti mažiau komplikuotu, tad mūsų 
dėmesį atkreipė 2007 m. žurnale „tetrahe-
dron“ pasirodęs straipsnis, kurio autoriai 
siūlė tiesioginį 6-chloropirimidin-4-ami-
nų nitrozinimą ir tolimesnį gautų junginių 
modifikavimą. siūlomas pirimidino žiedo 
nitrozinimo metodas pasirodė paprastas, 
todėl nutarėme jį išbandyti. Rezultatai iš 
pradžių nuvylė: nors pirmoji nitrozinimo 

reakcija vyko sklandžiai, susidaręs gelsvas 
kristalinis produktas vien savo išvaizda 
nepriminė 5-nitrozopirimidino (iš patir-
ties žinojome, kad tokie junginiai yra ža-
lios, mėlynos arba net violetinės spalvos). 
atlikę detalią spektrinę analizę, įsitikino-
me, kad vyko ne skelbtas 5-, bet n-nitro-
zinimas. Pakartotinai išbandę dar keletą 
originaliame straipsnyje pateiktų metodi-
kų, įsitikinome, kad beveik visi duomenys 
apie susidarančių junginių struktūras buvo 
klaidingai interpretuoti. tai paskatino mus 
paskelbti tame pačiame žurnale siūlyto 
sintezės kelio paneigimą. Pirminis nusivy-
limas netruko labai ilgai, nes greitai supra-
tome, kad nelauktas n-nitrozinimas iš ti-
krųjų yra labai vertinga reakcija, leidžianti 
tolimesnėse stadijose labai lengvai pakeisti 
chloro atomą pirimidinėmis aminogrupė-
mis. n-no dalelė labai smarkiai aktyvavo 
nukleofilinio pakeitimo reakciją, kuri daž-
nai tetrukdavo 10 minučių. Pati n-nitro-
zo funkcinė grupė yra lengvai per trumpą 
laiką sugrąžinama į pradinį nH fragmen-
tą. taigi aptikome naują ir unikalų plačiai 
praktikoje naudojamų pirimidin-4,6-dia-
minų sintezės būdą.

Planas Tikslas

Naujas metodas?

Lit. duomenys

Rezultatas

Tikslas

Rezultatas
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Iš malonių netikėtumų, pastebėtų mūsų 
laboratorijoje ir išplėtotų į naujus sintezės 
metodus, būtų galima paminėti netipi-
nę benzeno žiedo sudarymo reakciją –
reaguojant acetileniniams aldehidams ir 
merkaptoacto rūgšties esteriui. Mes pa-
rodėme, kad reakcija leidžia susintetinti 
įvairius benzeno žiedą turinčius hetero- ir 
karbociklinius junginius nenaudojant per-
einamųjų metalų katalizatorių ar aukštų 
temperatūrų. Dar vienas palyginti neseniai 
pastebėtas netikėtumas – Morita-Baylis-
Hillmano aduktų susidarymas reaguojant 
kai kuriems arilpropargilio esteriams su 
aromatiniais aldehidais. Be to, mums pa-
vyko sukurti unikalias kondensuotų pirolų 
ir izoksazolų sintezės metodikas, atliekant 
molekulinio jodo inicijuojamas reakcijas. 

tai tik keletas iš mūsų laboratorijoje su-
kurtų metodikų. Be abejo, tai nėra tiesiog 
sintetinių junginių gausinimas. Bendra-
darbiaujant su Lietuvos ir Ispanijos bio-
chemikais, rastos vertingu priešvėžiniu 
aktyvumu pasižyminčios junginių klasės, 
o šiuo metu atliekami detalūs veikimo tyri-
mai. Bendradarbiaujant su Čekijos ir airi-
jos mokslininkų kolektyvu vykdomi kom-
piuterinio modeliavimo darbai, kuriais 
siekiama įrodyti kai kurių reakcijų me-

chanizmus ir numatyti, kaip būtų galima 
prognozuoti analogiškų reakcijų eigą. na, 
o smagiausias atliktų darbų įvertinimas yra 
naujų metodų pripažinimas moksliniuose 
leidiniuose. Darbai įgyvendinami pagal vi-
suotinės dotacijos projektą „Kompleksinė 
naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo 
fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų mo-
deliavimo ir sintezės“ (projekto nr. VP1- 
3.1-ŠMM-07-K-01-002).

netIkėtumAs be žInIų bAgA-
žo gAlI lIktI neįVertIntAs I 
Kiekvienam chemikui linkėčiau turėti lai-
ko ir galimybių sustoti ir atkreipti dėmesį 
į tai, kas ir kodėl vyksta ne pagal kruopš-
čiai sudarytą planą. Mokslininkas, kuris 
aklai siekia tikslo ir gaunamus nelauktus 
rezultatus priskiria prie neteisingų, nieka-
da nepadarys atradimo. todėl labai svarbu 
mokėti laisvai interpretuoti gautus rezul-
tatus, neprisirišant prie pirminės idėjos, 
bet, aišku, ir įvertinant pagrindinio kelio 
ir šalutinio takelio svarbą. netikėtumai 
taip pat gali likti nepastebėti, jei speci-
alistas neturi reikiamo žinių bagažo. Jei 
a. Flemingas nebūtų turėjęs mikrobiolo-
gijos žinių, jis veikiausiai nebūtų paste-
bėjęs, kad pelėsio vietoje dingo stafiloko-
kinės kultūros bakterijos, ir antibiotikas 
penicilinas būtų atrastas gerokai vėliau. 

Mūsų laikais chemijos, biochemijos ir 
kitų tiksliųjų mokslų pažanga vyksta la-
bai sparčiai. Mes negalime numatyti, ko-
kių naujovių turėsime po 10 ar 50 metų. 
Bet galime būti tikri, kad netikėtumai tiek 
organinėje sintezėje, tiek visuose tiksliuo-
siuose ir gamtos moksluose kartosis ir kai 
kurie iš netikėtumų virs laiko patikrintais 
atradimais.

Doc. dr. Ingos Čikotienės (pirmoje eilėje antra iš dešinės) vadovaujamas VU mokslininkų kolektyvas.
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Prie pietų stalo 
P. Smuglevičiaus salėje

Doc. Dr. rImVyDAs lAužIkAs,  komunIkAcIjos fAkulteto muzeologIjos kAteDrA
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ką VAlgė VIlnIAus unIVersIteto 
jėzuItAI XVIII AmžIuje? I Pagrindinis 
panaudotas šaltinis yra tikras rutinos dokumentas – 
Vilniaus jėzuitų kolegijos 1710–1723 m. dienoraštis. 
Dienoraštį rašė skirtingi autoriai, tad vieni daugiau 
dėmesio kreipė akademiniam ar dvasiniam gyveni-
mui, o kiti žemiškajai – taip pat ir kulinarinei – jo 
pusei. taigi ką valgė Vilniaus jėzuitų bendruomenės 
nariai beveik prieš 300 metų? 

XVIII a. Vilniaus universiteto jėzuitams per pa-
prastus pietus dažniausiai būdavo patiekiami trys, o 
per iškilmingesnius – keturi ar net penki patiekalai. 
Bene išsamiausiai kolegijos dienoraštyje yra aprašyti 
1711 m. vasario 15 d. – sekmadienio prieš Pelenų die-
ną – pietūs. tądien kaip pirmasis patiekalas buvo pa-
tiekta jautiena, antrasis – veršiena, trečiasis – ryžiai, 
o ketvirtasis – kalakutiena. Priedų duoti du laukinės 
paukštienos patiekalai ir tortas. tai pačiais metais 
per užgavėnes patiekta jautiena, veršiena su baltuoju 
padažu, ryžiai ir keptos žąsys. Panagrinėkime šiuos 
patiekalus kiek smulkiau. Baroko epochos maistas 
Lietuvoje lygiai taip pat, kaip ir viduramžiais, buvo 
persmelktas krikščioniškosios simbolikos. Būtent 
simbolika skatino rinktis daugiau naminių gyvulių, o 
ne žvėrienos mėsos. Juk skirtumas tarp tauro ir jaučio 
yra skirtumas tarp laukiniškumo ir kultūros. Lauki-
nių gyvūnų mėsa telieka „laukiniams“, o kultūringas 
žmogus naudojasi „tvarto gėrybėmis“. „tvarto gėry-
bių“ vertė nebuvo vienoda. ant pasiturinčių žmonių 
stalo garbingiausias vietas užėmė jautiena, aviena ir 
paukštiena. Pirmiausia tai buvo grindžiama jaučio ir 
avinėlio simbolika. Pirmasis – stiprus, galingas gyvu-
lys, nuo antikos laikų sietas su dieviškumu, krikščio-
nybėje – šv. Luko Evangelisto simbolis; antrasis sim-
bolizavo patį Jėzų Kristų. Kiaulienos valgyta mažai, 
dažniau naudoti riebalai maistui paskaninti. Juk, jei 
laikysimės simbolinio mąstymo (tampi tuo, ką val-
gai), tai kur kas geriau būti stipriam kaip jaučiui, nei 

Prie pietų stalo 
P. Smuglevičiaus salėje

Vienas žymiausių kasdienybės istorijos tyrinėtojų – vo-
kiečių mokslininkas Alfas Lüdtke savo tyrimų objektu 
vadina „vidutinio (mažo, statistinio) žmogaus“ kasdienį 
gyvenimą ir pabrėžia du šio gyvenimo aspektus: domi-
nuojantį pasikartojimo elementą – rutiną ir jos svarbą 
išlikti (išgyventi). Anot šio autoriaus, kasdienybės istori-
jos tyrimų laukas apima „žmogaus darbus ir laisvalaikį, 
namus ir benamystę, drabužius ir nuogumą, valgymą ir 
alkį, meilę ir neapykantą, kivirčus ir bendradarbiavimą, 
atmintį, rūpesčius ir ateities viltis“. 
Šio straipsnio tema labai artima A. Lüdtke‘s apibūdini-
mui – tai valgymo kultūra XVIII a. Vilniaus universitete. 

voliotis purve kaip kiaulei. Krikščioniškojoje simboli-
koje kiaulė buvo apsivalgymo nuodėmės ir nuodėmės 
apskritai simbolis, tad nepritinkama valgyti bajorui. 
Ryžiai taip pat laikyti prabangos produktu. Jie grei-
čiausiai būdavo patiekiami ne kaip mums įprastas 
garnyras, o kaip atskiras patiekalas. Iš XVII a. Radvi-
lų virėjų receptų knygos yra žinomas ne vienas atski-
ras ryžių valgis. Vienas jų – ryžiai su grietinėle, kuri, 
kaip išskirtinis pieno produktas, taip pat priklausė 
prabangos virtuvei. tad ir baltasis padažas gali būti 
laikomas išskirtiniu – senosiose receptų knygose bal-
tuoju vadinamas grietinėlės padažas, panašus į šiuo-
laikinį bešamelį.

tortAI – VIenI kūrybIškIAusIų pA-
tIekAlų I Dar vienas įdomus vilnietiškas patieka-
las yra tortas. torto pavadinimo ištakos siekia lotynų 
kalbą, kur žodžiu torta buvo vadinamas apvalios for-
mos duonos kepalas. Itališkieji tortai – tešlos kepiniai 
su įdaru. Panašia reikšme šis žodis buvo vartojamas 
naujųjų laikų Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje (Pran-
cūzijoje panašus patiekalas vadintas paštetu). Vidur-

Iškilmingas vakaras VU bibliotekos P. Smuglevi-
čiaus salėje (1937).
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žemio jūros katalikiškų šalių virtuvė pasiekė 
mūsų kraštus XVI a. Viena pagrindinių šios 
naujovės priežasčių – Milano kunigaikštytė 
Bona sforca ištekėjo už žygimanto senojo 
ir 1518 m. tapo Lietuvos didžiąja kunigaikš-
tiene bei Lenkijos karaliene. tačiau Vilniaus 
universiteto atveju galėtume ieškoti ir kitos, 
įdomesnės Viduržemio jūros virtuvės pliti-
mo priežasties – tai universitete darbavęsi is-
panų ir italų kilmės jėzuitai. Pavyzdžiui, jau 
pirmojoje, 1569 m. atvykusioje, šešių jėzuitų 
grupėje buvo vienas ispanas iš Barselonos. 
Bene seniausias žinomas lotyniškojo torto 
pavadinimo vertimas į lietuvių kalbą mus 
pasiekia iš Konstantino sirvydo 1642 m.
žodyno, kuriame šis patiekalas vadinamas 
lietuvišku žodžiu karwoius. tortų kulinari-
nis privalumas yra tas, kad jie – vienas kū-
rybiškausių patiekalų. Jų pagrindą sudaro 
neutralaus skonio sluoksniuotos arba tra-
pios tešlos formoje iškeptas įdaras. Jei įdaras 
mėsiškas – tortas bus mėsiškas, o jei įdaras 
saldus – ir tortas bus saldus. Vilniaus kolegi-
joje vieni tortai buvę kepami „sausu būdu“, 
o kiti – svieste. Prie pietų stalo dar kartais 
būdavo duodama balta duona.

egzotIškI pAtIekAlAI Ir De-
sertAI I Kartais, dažniausiai kokiomis 
nors progomis, Vilniaus jėzuitų kolegijo-
je prie pietų būdavo duodami papildomi 
patiekalai. Štai 1711 m. sausio 20 d. „pa-
pildomai patiekti du patiekalai: kepsnys ir 
gaidys su padažu [...] kaip antras patiekalas 
mūsiškiams duota kiauliena su tamsiu pa-
dažu“. Kaip žinome iš XVII a. kulinarijos 
knygų, juodasis padažas buvo gaminamas 
su džiovintomis slyvomis. o gaidžiai – tai 
greičiausiai kaplūnai – kastruoti, specialiai 
auginti, labai riebūs – puiki žaliava baroki-
niams pietums. Ieškodami daugiau egzotiš-
kų pietų patiekalų, turime atkreipti dėmesį į 
1711 m. vasario 4 d. pietus, per kuriuos kaip 
ketvirtasis patiekalas buvo patiekta laukinė 
paukštiena. LDK baroko virtuvėje tai galėjo 
būti tiek įprasti laukiniai paukščiai – antys, 
kurapkos ar jerubės, tiek iš Viduržemio jū-
ros regiono perimti smulkūs paukšteliai. Iš 
dienoraščio sužinome, kad 1714 m. gegu-
žės 12 d. tėvas Puzina iš Ribiškių atsivežė 
net šimtą strazdų, kurie neabejotinai buvę 
suvartoti maistui. Kitus egzotiškesnius pa-
tiekalus randame taip pat 1714 m. pietų 
aprašymuose. Štai vasario 10 d. per pietus 
patiekta makaronų, per tų metų Velykas ant 
stalo kaip ketvirtasis patiekalas puikavosi 
pašventintas avinėlis, o gruodžio pabaigoje 
iš Polocko kolegijos visiems dovanų atsiųs-
ta nedidelių vijūnų (tokia žuvis). Dar vieną 
kartą pirkta lašišų ir vieną kartą – vėžių. o 
1715 m. Vilniaus vyskupas buvo pakviestas 
į tėvo provincijolo kambarį, kur visi gėrė 
arbatos (herba Te). Šis iš Kinijos kilęs auga-
las Europoje plito dviem skirtingais keliais. 
XVI a. arbata pateko į Portugaliją ir į Rusi-
ją. anglijoje ji žinoma nuo 1652 m. Rusijoje 
išplito XVII a. viduryje, valdant aleksejui 
Michailovičiui. Pagal angliškąją tradiciją ar-
bata buvo geriama su pienu ar grietinėle, o 
pagal rusiškąją – gryna. Lietuvoje pirmieji 
arbatos gėrimai fiksuoti 1655–1661 m., kai 
caro aleksejaus Michailovičiaus kariauna 
buvo okupavusi didžiąją LDK dalį su sostine 
Vilniumi. Šis laikotarpis liūdnai vadinamas 
tvanu, o jo padariniai buvo siaubingi. tad 
gryna arbata buvo „priešų gėrimas“. LDK 
bajorai laikė save civilizaciškai pranašesniais 
už maskvėnus ir taip lengvai neperimdavo 
jų papročių. todėl galime spėti, kad Vilniaus 
vyskupas buvo vaišintas arbata, paruošta 
angliškuoju būdu. 

apie desertų valgymą turime tik kelias 
užuominas. 1716 m. Vilniaus vyskupas vais-
tinėje pavaišintas uogiene ir arbatžolių arba-
ta. Prie desertų priskirtini per pietus tiekia-
mi tortukai (tortulis), vaisiai, balta duona su 

sviestu, olandiškas sūris. Kaip ir priimta Eu-
ropoje, desertais dažniausiai pasirūpindavo 
brolis vaistininkas. apie tai XVIII a. pabai-
goje kandžiai rašė Prienų bajoras Butleris 
savo kelionės po Europą metu: „medikų 
vaistinėse daugiau yra blizgančių įvairiausių 
saldėsių, makaronų, prieskonių ir kavos nei 
medikamentų“.

pAsnInkAI – Ir bAusmė, Ir 
sVeIkAtA I Pasninko metu pietų val-
giaraštis keitėsi. Krikščioniškieji pasninkai 
buvo eiliniai ir neeiliniai. anot XIII a. Jokū-
bo Voraginiečio sukurtos „aukso legendos“, 
pavasarinis pasninkas yra gavėnia, vasa-
ros – sekminių savaitė, rudenį pasninkauja-
ma prieš Šv. Mykolo šventę, o žiemą – per 
adventą. Dar buvo pageidaujama pasnin-
kauti trečiadieniais, penktadieniais ir šeš-
tadieniais. neeiliniai pasninkai galėjo būti 
skelbiami įvairiomis progomis, dažniausiai 
vyskupo sprendimu. Vilniaus jėzuitų kolegi-
jos gyventojai 1710 m. pasninkavo „marui 
atitolinti“, 1714 m. rugsėjo 23 d. pranešta 
apie griežtą pasninką pirmadieniais, ketvir-
tadieniais ir šeštadieniais keturias savaites 
„giedrai išprašyti, gyvulių marui atitolinti 
ir visuotinei taikai pasiekti“. Kartais tai bū-
davo „veiksminga“ – štai 1723 m. gegužės 
20 d. „gerbiamas tėvas rektorius dėl išpra-
šyto lietaus pasiuntė scholastikams midaus“. 
trečioji pasninko rūšis – bausmė. 1630 m. 
nustatyta, kad vienos dienos pasninku su 
duona ir vandeniu (arba gira, arba nestipriu 
alumi) bus baudžiamas tas, kuris „pasiims 
maisto ne laiku ar be leidimo“, panaši baus-
mė laukė ir girtuoklių.  

1714 m. per pasninką kolegijos gyventojų 
pietums kaip antras patiekalas buvo patiekta 
silkių, lydekų, džiovintos menkės. 1716 m. 
Kūčioms per pietus patiekti keturi įprasti 
patiekalai: aguonpienis, žuvys su gelsvuoju 
padažu, ryžiai ir keptos žuvys. Vakarienei – 
žuvys ir džiovintos vynuogės su migdolais 
bei stiklu midaus. Priklausomai nuo progos 
žuvies patiekalai galėję būti paprastesni ar 
prašmatnesni. Pavyzdžiui, 1714 m. spalio 
15 d. buvę šventiniai pietūs tėvo Daniševo 
garbei. Per šiuos pietus „visiems duota žuvų 
su gelsvuoju padažu ir su vienu priedu bei 
stiklu midaus“. su gelsvuoju padažu pa-
tiekti patiekalai buvo vieni mėgstamiausių 
Vilniaus jėzuitų bendruomenėje. geltonos 
spalvos maisto vertinimas – būdingas LDK 
kulinarinės kultūros bruožas, puikiai išsi-
laikęs net XX a. virtuvės tradicijoje. Jis yra 
siejamas su viduramžių kultūroje geltonai 
(aukso) spalvai teikiama simboline reikš-
me ir išskirtine kulinarinio paveldo de-

Gulbė – stalo papuošalas. Davido Tenierso 
Jaunesniojo „Virtuvės“ fragmentas, 1644.

Tortas su jūros gėrybėmis. Adriaeno van 
Utrechto „Natiurmorto“ fragmentas, 1644.
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tale – bene brangiausiu istorinės virtuvės 
prieskoniu šafranu. Prieskonių gausa buvo 
vienas svarbiausių gotikinės virtuvės bruo-
žų, o neabejotinas prieskonių karalius buvo 
šafranas. Viduramžių kultūroje turto de-
monstravimas liudijo šeimininko galią, tad 
intensyvią geltoną spalvą suteikiantis bran-
gusis šafranas buvo ryškiausias ant stalo 
demonstruojamas galios ženklas. o toliau 
jau turime kultūrinę grandinę, kur šafra-
nas reiškia galią, geltonas maistas rodo, kad 
jame dėta šafrano, taigi geltonas maistas yra 
aukšto statuso ženklas. Ir visai nesvarbu, 
kad, tarkime, koldūnų tešlos geltonumas yra 
išgautas kiaušinių tryniais. geltonas maistas 
yra tiesiog karališkas maistas.   

žuVų pAtIekAlų kArAlIe-
nė – lyDekA I žuvų vartojimas per 
pasninką turėjęs simbolinę prasmę – tai 
krikščionybės ženklas. Jos buvo valgomos 
per Paskutinę vakarienę ir dėl to gali būti 
valgomos per pasninką. Mūsų kraštuose 
išskirtinis vaidmuo tarp žuvų teko lydekai. 
Pagal viduramžių bestiarijus (tai buvo vėliau 
perimta ir vietinės mitologijos) ant lydekos 
kaktos esą matomas kryžius ir ietis, kuria 
buvo persmeigtas Kristus. Dauguma žuvų, 
patiekiamų ant jėzuitų pasninko stalo, bu-
vusios vietinės, iš Joniškio (Molėtų r. sav.), 
nemenčinės, Bezdonių, Dvarykščių, Riešės 
valdų ežerų bei upių ir Lukiškių tvenkinių. 
Iš šių valdų buvo vežamos gyvos, sūdytos, 
rūkytos žuvys. 1724 m. Joniškio žvejybiniai 
pajėgumai sustiprinti žvejais iš Dvarykščių, 
žemaitkiemio ir nemenčinės. 1730 m. Dva-
rykščiai ir žemaitkiemis, kaip retai atsiun-
čiantys žuvų, apmokestinti atskiru „žuvies 
mokesčiu“ (200 auksinų iš Dvarykščių ir 
300 – iš žemaitkiemio). Šie pinigai skirti žu-
vims Velykų savaitės metu pirkti. 

gėrImAI: mIDus, Alus, VynAs 
Ir trAuktInės I greta maisto per 
pietus ir vakarienę būdavo patiekiami ir gė-
rimai. Populiariausias LDK gėrimas buvęs 
alus, kuris vartotas daugiau užsigerti val-
gant nei kaip „tikras“ gėrimas. Dažniausias 
„tikras“ gėrimas kolegijoje buvęs midus, 
juo vaišinta po pietų ir vakarienės įvairio-
mis progomis (vieši gynimai, kaip padėkos 
ženklas, oponentams, svečiams, kalėdinė 
dovana ir pan.). 1662 m. buvo nustatyta, 
kad reikia žiūrėti, jog tėvas ministras neleis-
tų per dažnai gerti midaus ar vyno ir nepa-
daugintų stiklų skaičiaus, nes besaikis gėri-
mas – nusižengimas neturto įžadui. 1680 m.
patikslinta, kad gėrimo norma yra ne dau-

Clara Peeters. Natiurmortas su sūriais, migdolais ir riestainiukais. 1615 m.

giau kaip vienas stiklas. atrodo, kad šių 
priesakų XVIII a. jėzuitų bendruomenėje iš 
esmės buvo laikomasi. Midaus duota ne per 
dažnai (ne daugiau kaip 1–3 kartus per sa-
vaitę) ir tik po vieną stiklą.

Rečiau nei midus buvo geriamas vynas. Jis 
laikytas „aukštesniu“ už midų. Štai 1711 m.
minima, kad „duota po stiklą vyno tėvams 
ir midaus – visiems kitiems“. Iš vyno rūšių 
minimas prancūziškas, pikardiškas, vengriš-
kas, petercimentas (ispaniško vyno malagos 
atmaina). 1710 m. gegužės 8 d., ketvirta-

dienį, vienas pasaulietis, apsigynęs iš visos 
filosofijos, jėzuitų ordino žmones vaišino 
midumi, o aukštesniųjų klasių profesorius 
– net putojančiu vynu. tai vienas anksty-
vesniųjų šampaninių vynų paminėjimų 
Lietuvoje. Dėl Šampanės regiono klimato 
ten brandinami vynai žiemą (atšalus orui) 
„užmigdavę“, o pavasarį „prabusdavę“ ir 
susikaupusiomis dujomis sprogdindavę bu-
telius. Proceso suvaldymas buvo sudėtingas 
uždavinys, įgyvendintas tik XVII–XVIII a. 
sandūroje, sukūrus „angliško“ tipo storesnio 

Clara Peeters. Natiurmortas su žuvimi. XVII a.
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stiklo butelį, „ispanišką“ kamštį ir benedik-
tinų vienuoliui Domui Pérignonui sufor-
mulavus pagrindinius vyno šampanizacijos 
principus. 

trečioji gėrimų grupė buvo įvairios 
trauktinės, kurioms žolelės buvo auginamos 

Lukiškių dvare buvusiame darže, o distilia-
vimo procesus kontroliuodavęs brolis vais-
tininkas. Dar 1662 m. (pakartojant 1630 m.
nurodymus) buvo nustatyta, kad degtinės 
vartojimas kolegijoje nepageidaujamas ir ją 
galima gerti tik išimtinėmis progomis, gy-

dymo tikslais ir tik su tėvo rektoriaus leidi-
mu. Beveik taip ir elgtasi – stiprieji gėrimai 
vartoti retai. Iš konkrečių trauktinės rūšių 
kolegijoje populiariausios buvusios pelynų 
trauktinės. Vieną kartą minima leukonijų 
(matiolica) trauktinė. 

Vaišinti svečius alumi tradicijos anais 
laikais nebuvo, na, nebent svečius protes-
tantus, kaip tai atsitiko 1714 m. kovo 15 d., 
kai juodu alumi vaišintas kolegijoje besisve-
čiavęs protestantų pamokslininkas. alaus 
ir vyno kulinarinių kultūrų santykis XVI–
XVIII a. Europoje buvo įgavęs religinį ats-
palvį. Kristaus padarytą stebuklą, kai Kanos 
vestuvėse vandenį pavertė vynu, atkartojo 
šv. Brigita airė V ar VI a. vandenį paversda-
ma alumi. o reformacijos epochoje, kai vy-
nas liko daugiau Romos popiežiaus atribu-
tu, Šiaurės Europoje paplitusių protestantų 
gėrimu tapo alus. alų ir midų kolegija virė 
savo bravoruose. apie midaus gamybą liu-
dija nuolatiniai nemažo kiekio medaus pir-
kimai. nuo 1594 m. jėzuitams buvo leista 
daryti alų iš miežių ir kviečių savo dvaruose 
ir jį parduoti pirkliams, bet draudžiama pa-
tiems smuklininkauti. 

Pieter Claesz. Natiurmortas su silke ir alaus stikline. XVII a.

Autentiški XViii AmžiAus receptAi
 uogienė vyne

Paimk saldaus vyno kibirėlį arba daugiau, arba mažiau, tiek, kiek nori padaryti uogienės, supilk į puodą ir virk, kad liktų tik trečdalis skysčio ir pradėtų tirštėti. sudėk į vandenį vaisius, kokių reikia, gali dėti kriaušes, obuolius, cidonijas. Virk, kad pradėtų minkštėti, paskui išgriebk, nulupk ir su-dėk į sirupą, pagamintą iš vyno. Pakaitink; ar pakankamai iškaitinta, sužinosi įpylęs sirupo į lėkštę, jei jo spalva yra rubino raudonumo ir pavertus lėkštę neišteka, vadinasi, virimas baigtas. Išpilstyk uogienę į indus ir padėk rūsyje. Vynas, kurį naudosi, gali būti ir baltasis, ir raudonasis.
sapiegų tortas

torto apvalkalui galima pasigaminti ar (tai geriau šiuo-laikiniam virėjui) nusipirkti bemielės sluoksniuotos tešlos. Iš šios tešlos gaminamas „dubuo“, į kurį sudedamas įdaras ir uždengiamas tos pačios tešlos „dangčiu“. sapiegų torto įdaras buvo gaminamas iš raugintų kopūstų, džiovintų gry-bų, rūkytos šoninės ar kumpio, svogūnų. Džiovinti grybai patroškinami su raugintais kopūstais, kol kopūstai tampa minkšti. Šoninė ir svogūnai pakepinami. Viskas sumaišo-ma, įdedama druskos, juodųjų pipirų.

Autentiški XVii AmžiAus pAbAigos receptAi 

žuvis su gelsvuoju padažu

Paimk žuvį (geriausiai tinka lydeka, karpis, karšis, lynas, ta-

čiau galima imti ir kitokias dideles žuvis, išskyrus ungurius), 

nuvalyk žvynus, išvalyk vidurius ir nuplauk. tada žuvį išvirk. 

Išėmęs iš puodo įdėk į lėkštę, pabarstyk druska, smulkintomis 

petražolėmis ir imkis geltonojo padažo gamybos. nupilk į du-

benėlį šiek tiek sultinio, kuriame virė žuvis, įdėk virtų svogūnų 

tyrės, gali dar įpilti šiek tiek sultinio, kuriame virė svogūnai. 

tada įdėk šafrano (jis padažą nuspalvina geltonai), pipirų, im-

biero, muskato riešutų, žaliųjų citrinų sulčių ir druskos pagal 

skonį. Jei nori, padažą pakaitink. Jei padažas per tirštas – įpilk 

sultinio, kuriame virė žuvis. Paruoštu padažu užpilk virtą žuvį 

ir patiek ant stalo.

ryžiai su grietinėle

Ryžius reikia nuplauti, išdžiovinti ir pasmulkinti. Šiais lai-

kais galima pirkti jau susmulkintus, tada beliks nuplauti. 

smulkinti ryžiai verdami grietinėlėje. Išvirus įmaišoma smul-

kintų migdolų, dar kiek pakaitinama (kad migdolai sušiltų), 

įdedama cukraus ir šaukštelis ruginukės. Desertas paruoštas, 

galima valgyti.
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Lietuvių 
kalba 

emigracijoje 
nemirs
lIAnA bInkAuskIenė

Emigracijos tema jau seniai yra ta-
pusi tyrimų objektu sociologams, 
ekonomistams ir daugelio kitų 
mokslo sričių atstovams. Vilniaus 
universiteto Filologijos fakulteto 
mokslininkai pirmą kartą pažvelgė 
į lietuvių kalbos situaciją emigraci-
joje sociolingvistiniu aspektu. 

t y r i n ė j i m a i
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ApIe tyrImą I tyrimą „Emigrantų 
kalba“ atlikę Lituanistinių studijų katedros 
mokslininkai, vadovaujami prof. dr. Meilutės 
Ramonienės, siekė išsiaiškinti, kaip emigraci-
joje gyvenantys lietuvių kilmės žmonės api-
būdina savo kalbinį elgesį, kokias kalbas jie 
moka, ar jie moka lietuvių kalbą (ar jie moka 
skaityti, rašyti, ar vartoja lietuvių kalbą), ar 
skaito lietuviškas knygas, ar kalba lietuviškai 
su vaikais, anūkais, kiek sieja savo lietuvišku-
mą ir asmeninę tapatybę su kalba. Moksli-
ninkai norėjo plačiai pažiūrėti į visą pasaulį, į 
visas diasporas: siekė apimti visas emigracijos 
bangas ir kartas, kiek įmanoma. Dvejus me-
tus vykdyto tyrimo tikslas – išaiškinti, kaip 
atrodo tas kalbinis elgesys ir kokios jo sąsajos 
su lietuviškumu. 

tyrimas buvo kiekybinis ir kokybinis, tai-
kyta dvejopa metodologija, atlikta kiekybinė 
internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 2026 
respondentai (planuota apklausti 1000 res-
pondentų iš Europos šalių ir 1000 respon-
dentų, gyvenančių kituose žemynuose). Be 
apklausos, tyrėjai atliko kokybinius interviu: 
dalį – per programą „skype“, dalį – tiesiogiai 
susitikę su respondentais.  

lIetuVIAI lInkę IšlAIkytI 
sAVo kAlbą Ir lIetuVIšku-
mą I Prof. dr. M. Ramonienė pripažįsta, kad 
Jungtinėse amerikos Valstijose ir Vokietijoje 
atlikti tiesioginiai interviu skyrėsi nuo atliktų 
per programą „skype“. „Kai sėdi greta žmo-
gaus, kuris pasakoja apie Lietuvą pilnomis 
ašarų akimis ir pripažįsta jaučiantis kaltę, kad 
neišmokė savo vaikų lietuvių kalbos – negali 
nereaguoti į to žmogaus graužatį, skausmą. 
Moterys, auginančios vaikus, bendraudamos 
su mumis, išsakė nerimą, kad nepakankamai 
gerai išmokė vaikus šios kalbos ir nežino, 
ką daryti, nes ne visiems pavyksta išmokyti 
vaikus lietuviškai. Kad ir kaip stengtumeisi, 
neretai vaikai kalba vietos kalba, mamos pa-
klausti lietuviškai atsako Vokietijoje vokiškai 
ar amerikoje angliškai“, – pasakoja profeso-
rė. Mokslininkų komanda ne tik skleidė in-
formaciją apie dvikalbystę, jos naudą, sunku-
mus, bet ir dirbo kaip psichologai.

apžvelgdama atliktos kiekybinės apklausos 
rezultatus, profesorė mini didžiausius jos ak-
centus. Vienas iš svarbesnių klausimų klau-
simyne – kiek apskritai respondentui svarbu 
lietuvių kalba. tik 1,1 proc. visų dalyvavusių 
apklausoje pasakė, kad lietuviu besivadinan-
čiam visai nesvarbu mokėti lietuvių kalbą. 
Kad lietuvių kalbą mokėti labai svarbu, teigė 
81,2 proc., labiau svarbu negu nesvarbu – 14,1 
proc., labiau nesvarbu negu svarbu – 3,6 proc. 

Prof. dr. M. Ramonienė pažymi, kad 
tiems, kurie į klausimą apie tapatybę „Kuo 
save laikote?“ atsakė, kad laiko save lietuviu, 

ir lietuvių kalba svarbu. Ji šiek tiek svarbiau 
moterims (84 proc.) nei vyrams, vyrams irgi 
gana svarbu – 75 proc. „Moterys yra kiek 
labiau linkusios perteikti jaunajai kartai pa-
veldėtosios kultūros kalbą, joms svarbiau 
perduoti vaikams vertybes“, – tokias išvadas 
daro mokslininkė. Didesnė lietuvių kalbos 
svarba išryškėjo pirmosios kartos emigran-
tams (84 proc.), antrosios kartos 74 proc., 
trečiosios kartos tik 56 proc. neabejojo lie-
tuvių kalbos svarba. tokie duomenys, anot 
prof. dr. M. Ramonienės, niekuo mūsų ne-
išskiria iš bendrosios kitų šalių emigrantų 
kalbinės raidos, nes paprastai pirmoji karta 
dažniausiai dar gerai nemoka šalies kalbos, 
o tik savo gimtąją, antrosios kartos vaikai 
dažniausiai dvikalbiai ir tėvai jau išmokę tos 
šalies kalbą, tuo tarpu trečioji daug blogiau 
moka senelių, tėvų kalbą negu vietinę. 

tačiau įvertinusi emigracijos istoriją ir ten-
dencijas mokslininkė konstatuoja, kad mes 
esame prie tų, kurie labiau išlaiko kalbą ir 
tautinę tapatybę. 

jAuDIno emocInIs respon-
Dentų sAntykIs su lIetuVA I
analizuodami lietuvių kalbos mokėjimo as-
pektą, tyrėjai ieškojo respondentų, emigraci-
joje gyvenančių ne mažiau kaip trejus metus, 
ir tokių, kurių iš keturių senelių bent vienas 
yra lietuvis. atsakymai į klausimą, ar moka-
te lietuvių kalbą, pagal žemynus atrodė taip: 
Šiaurės amerikoje 94 proc. lietuvių moka 
lietuviškai, afrikoje, australijoje – 87 proc., 
o okeanijoje, Pietų amerikoje – tik 70 proc. 
Europoje visi tvirtino, kad bent kiek moka 
lietuviškai. Pirmosios kartos – 100 proc. gerai 
moka, antrosios – 69 proc. gerai, 17 proc. –
vidutiniškai, 8 proc. – prastai, bet moka, 6 
proc. – visai nemoka lietuvių kalbos. trečio-
sios kartos rezultatai dar menkesni: gerai – 30 
proc., vidutiniškai – 20 proc., prastai – 23 
proc. ir net 27 proc. nemoka. Mažiausiai res-
pondentų apklausta iš trečiosios kartos. 

Labiausiai mokslininkus sujaudino res-
pondentų emocinis santykis su Lietuva. Jis 
išryškėjo kokybiniuose interviu, kai respon-
dentai buvo kalbinami papasakoti apie jų 
gyvenimą emigracijoje. Dažnas pasakojimas 
susijęs su kokiais nors skaudžiais ir sunkiais 
išgyvenimais. „Viena respondentė pasakojo, 
kad iš Lietuvos išvažiavo svetur studijuo-
ti, ten ištekėjo, gimė vaikai. Jai visada trūko 
Lietuvos, bet kai mirė jos tėvas ir ji negalėjo 
parvažiuoti į laidotuves, taip verkusi ir pri-
pažinusi, kad išvažiavimas į užsienį buvo jos 
prasčiausias sprendimas“, – pasakoja prof. dr. 
M. Ramonienė. 

Jaunos moterys, auginančios vaikus užsie-
nyje, prisipažino, kad kol augino vaikus, turė-
jo daugiau laiko bendrauti su jais lietuviškai, 

o kai išėjo dirbti, neliko laiko ir teko pereiti 
prie vietos kalbos. Dauguma lietuvių mamų 
sako, kad su ką tik gimusiais kūdikiais jos kal-
ba tik lietuviškai, nes neįmanoma savo vaikui 
skirtų šilčiausių žodžių, gražiausių jausmų iš-
sakyti svetima kalba, kad ir kaip gerai ją mo-
kėtum. „Lietuvių kalba svetur gyvenančioms 
mamoms yra tarsi slapta kalba su kūdikiu, 
kai atsiskleidžia savitas ir intymus motinos ir 
vaiko ryšys“, – teigia prof. dr. M. Ramonienė.

Įdomi ir jaudinanti trečiosios kartos emi-
granto iš australijos istorija, susijusi su Lie-
tuva. Jaunas vyras pasakojo apie savo šeimą, 
motiną lietuvę, gimusią australijoje, su kuria 
kalba tik lietuviškai, ir australą tėvą, kurį visa-
da su sese vadino ne angliškai, o lietuviškai –
„tėveliu“. Kai motina pirmą kartą jau po ne-
priklausomybės atkūrimo atvyko į Lietuvą ir 
giminių buvo nuvežta prie prosenelės kapo, 
vaikams sakė: „Jaučiaus namie.“ „Ir mes gal-
vojom, vaikai: nu ką tu, jau viskas, išprotėjai“, –
pasakojo respondentas. o 2000-ųjų žiemą jis 
pats pirmąkart atvyko į Lietuvą ir giminaičių 
buvo nuvežtas į tas pačias kapines. nežino-
jo, kur yra prosenelės kapas, buvo matęs tik 
motinos parvežtą nuotrauką, darytą vasarą. 
„Vienas dalykas – pamatyti nuotrauką kapo 
vasaros metu, vidury žalia viskas, šviesu. o 
viskas apsnigę. nežinojau ir tiesiai nuėjau 
prie kapo. tas vyras (giminaitis) sako: „Kas 
čia darosi?“ (...) Ir pakėliau mobiliaką, ir pa-
skambinau mamai (į australiją), ir sakau: 
„Esu namie.“ Vis tiek ta siela yra, laikosi“, –
kalbėjo respondentas (respondento kalba ne-
taisyta).

savo lietuvišką tapatybę pabrėžė dauguma 
kalbintų respondentų. Pavyzdžiui, JaV gyve-

Mokslininkai, vadovaujami prof. dr. M. Ra-
monienės, tyrė lietuvių kalbos situaciją 
emigracijoje.
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nantis 71 metų lietuvis, su tėvais ten atvykęs 
po karo būdamas septynerių metų, sakė: „aš 
visada jaučiau, kad aš svetimas amerikoj. 
tarnavau (oro) laivyne, turėjau keturis šimtus 
skrydžių Vietname, turiu kokius trisdešimt 
penkis medalius. Bet aš jaučiu, kad aš – lietu-
vis, ne amerikonas.“

koDėl emIgrAntAI sIekIA Iš-
lAIkytI lIetuVIų kAlbą I Ko-
kybiniai interviu atskleidė, kaip tėvų išsila-
vinimas veikia vaikų kalbos ugdymą. Labiau 
išsilavinę žmonės geriau supranta lietuvių 
kalbos mokėjimo ir perteikimo savo vaikams 
naudą ir reikšmingumą. „Bet kad išsilavini-
mas koreliuotų su dažnesniu lietuvių kalbos 
vartojimu toje šalyje – deja, ne. Kaip tik aukš-
tesniojo išsilavinimo žmonės lietuvių kalbą 
vartoja dažniau negu tie, kurie turi aukštąjį 
išsilavinimą. nors kalbos svarbą geriau su-
pranta respondentai su aukštuoju išsilavini-
mu“, – tvirtina prof. dr. M. Ramonienė. 

Kokios pagrindinės priežastys skatina 
emigrantus, o ypač tuos, kurie nežada grįžti 
į Lietuvą, išsaugoti lietuvių kalbą? tyrimas at-
skleidė įvairias priežastis. Pavyzdžiui, šalyse, 
kuriose apskritai visuomenė yra skatinama 
mokytis kalbų (JaV), visi supranta, kad la-
bai naudinga mokėti dar vieną kalbą, kurios 
kiti nemoka. suomija skatina tautines grupes 
išlaikyti savo kalbą, savitumą, tokie žmonės 
praturtina jų šalies kultūrinę erdvę. 

Kitiems kalbos perdavimas iš kartos į kartą –
tėvų tradicijos išlaikymas, pagarba visai gimi-
nei, sunkiais laikais išsaugojusiai kalbą.   

Viena respondentė savo paauglei dukrai, ne-
norinčiai mokytis lietuvių kalbos, pasakė: „aš 
nenoriu būti ta, kuri nutrauktų ir sustabdytų 
lietuvių kalbą mūsų šeimoje. Kai tu užaugsi ir 
turėsi savo vaikų, jeigu norėsi būti ta paskuti-
nė, kuri sustabdys lietuvių kalbą, tai bus tavo 
sprendimas, bet aš – nenoriu.“ 

„tIkrAI DAug kAs nenorės 
būtI tA pAskutIne mAmA, 
kurI sustAbDo lIetuVIų kAl-
bą šeImoje“ I Kiek sunkiau spėti, ar vi-
sos kartos ir kaip ilgai išlaikys lietuvių kalbą –
tyrimas rodo, kad su kiekviena karta emigra-
cijoje po truputį mažėja lietuvių kalbos varto-
jimas, nors atrodytų, kad kaip tik dabartinės 
sąlygos palankesnės išlikti lietuvių kalbai negu 
ankstesniais laikais. Kita vertus, ankstesnėms 
kartoms, ypač pokario metų, Lietuva buvo 
tarsi svajonė ir lietuviškumo išlaikymas buvo 
tradicija. „tarp išvykusių dabar yra ir tokių, 
kuriems Lietuvoje buvo blogai ir jiems leng-
viau atsisakyti visko, kas yra gimtinėje. Kai ku-
rie respondentai prisipažino, kad gyvendami 
Lietuvoje nevertino lietuvių kalbos, o tik išvy-
kus svetur lietuvių kalba jiems tapo daug svar-
besnė, jie pradėjo vežioti vaikus į lituanistinę 
mokyklą arba joje dėstyti“, – dalijasi mintimis 
prof. dr. M. Ramonienė.

tad kokios prognozės išlikti lietuvių kalbai 
emigracijoje? „Lietuvių kalba emigracijoje 
nemirs. nes tikrai daug kas nenorės būti ta 
paskutine mama, kuri sustabdo šį procesą. Ir 
tokias tendencijas mes matėme visose karto-
se, visose bangose – ir tarp tų, kurie nieka-
da nebuvo Lietuvoje, ir kurie buvo tik vieną 
kartą atvykę čia, ir kurie neseniai išvažiavo“, –
tvirtina profesorė. o šiais laikais lietuviškumą  
palaikyti lengviau negu tuomet, kai gyveno-
me už geležinės uždangos. atviri keliai at-
vykti į Lietuvą, komunikacinės technologijos, 
užsienyje veikiančios lituanistinės mokyklos 
suteikia galimybę mokytis ir palaikyti lietuvių 
kalbos gyvybingumą gyvenant svetur. 

plAnuose – InternetInė sVe-
tAInė sVetur gyVenAntIems 
lIetuVIAms Ir konsultAcI-
jos kAlbos klAusImAIs I Moks-
lininkai žada tęsti pradėtus tyrimus ir ateityje 
gilintis į lietuvių kalbą, ne tik į kalbinį elgesį. 
Planuojama parengti internetinę svetainę, 
skirtą svetur gyvenantiems lietuviams, kurio-
je būtų teikiama informacija apie dvikalbys-
tės naudą, kalbinių įgūdžių formavimą, sun-
kumus, dalijamasi patirtimi, kaip jų išvengti. 
tai būtų tam tikras informacinis įrankis, ga-
lintis palengvinti kalbos vartojimo problemas 
ugdant dvikalbystę. 

Projektą „Emigrantų kalba“ rėmė Valstybi-
nė lietuvių kalbos komisija. 

The scholars of the Department of Li-
thuanian studies, the Faculty of Philology, 
conducted a reseach „The language of em-
migrants“ which aimed at exploring how 
the people of the Lithuanian origin describe 
their linguistic behaviour, what languages 
they know, whether they speak and read 
books in Lithuanian, and whether they use 
Lithuanian in communication with their  
children, grandchildren, and how much 
they relate their Lithuanianness and eth-
nic identity to the language, etc. The rese-
archers sought to encompass all the waves 
and generations of emmigration as much as 
possible. The aim of the two-year project – 
to decipher the image of the Lithuanian em-
migrants‘ linguistic behaviour, attitudes and 
their interrelatioship with Lithuanianness. 

one of the key questions in the question-
naire targets at finding out how important 
the Lithuanian language is to the respon-

Lithuanian language will not die in emmigration

dent in general. only 1,1 per cent of the 
total number of the respondents  indicated 
the fact that it is not important to know Li-
thuanian for somebody who calls himself a 
Lithuanian. on the contrary, 81,2 per cent 
of the respondents maintain, that it is very 
important to know Lithuanian, 14,1 per 
cent find it more important rather than 
unimportant and 3,6 per cent  admit that it 
is unimportant rather than important.   

Having reviewed the history of emmigra-
tion and linguistic tendencies it has been 
stated that we are likely to be those who 
preserve their language and ethnic identity. 

The scientists were mostly touched by the 
respondents‘ emotional relationship with 
Lithuania. The majority of the respondents 
stressed their Lithuanian identity. Qualitati-
ve interviews revealed correlation between 
parents‘ education and children‘s linguistic 
development. More educated people un-

derstand the advantage and importance of 
knowing Lithuanian and being able to con-
vey it to their children in a much better way.   

The research data shows that the use of 
Lithuanian is getting less with every gene-
ration in emmigration, although it might 
seem that current conditions for the lan-
guage to survive are much more favourable 
than it used to be in previous years. What is 
the forecast for the Lithuanian language to 
survive in emmigration? „Lithuanian will 
not die in emmigration“ prof. M. Ramonie-
nė confirms.   

The researchers promise to continue re-
search and get deeper into the Lithuanian 
language itself rather than linguistic beha-
viour. The website is going to be designed 
for the Lithuanians living abroad. It would 
be a kind of an information tool, facilitating 
the language usage problems and contribu-
ting to the development of bilingualism.  
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Odė lietuviskiems lazeriams
Doc. Dr. mIkAs VengrIs, fIzIkos fAkulteto kVAntInės elektronIkos kAteDrA

Mūsų maža valstybėlė taip nedaug turi kuo didžiuotis (krepšinis, mote-
rys nuo jūros iki jūros, daugiau kažkaip neprisimenu...), kad lazeriai – 
sritis, kurioje mes esame neblogi vidutiniokai net tarp išsivysčiusių šalių, 
nuolat demonstruojami visiems kaip koks devynuodegis katinas. Lietuva 
pasaulinėse lazerių technologijų parodose atsiduria tarp tokių gigantų 
kaip JAV, Kinija, Vokietija ir kitos šalys, į kurias mes paslapčia norėtume 
būti panašūs. 
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kAs mAne erzInA I Mano drau-
gas Martynas mėgsta sakyti: „nėra nieko 
gražiau už degančią ugnį, tekantį vandenį 
ir dirbantį žmogų.“ tai, kad dirbantį žmo-
gų jis pasiliko pabaigai, rodo, kad dirbantis 
žmogus, žinoma, pats gražiausias. Vilniaus 
universiteto Lazerinių tyrimų centre kartais 
tikrai imi galvoti, kad už mus dirbančius 
nieko gražiau nėra. turiu galvoje visokias 
ekskursijas ir lankytojus, šmirinėjančius čia 
be jokio akivaizdaus tikslo. Kartais aš net 
pagalvoju, kad santrumpa Ltc, šiaip jau 
reiškianti Lazerinių tyrimų centras, iš tikro 
reiškia Lazerinio turizmo centras. Kone kas 
savaitę, žiūrėk, kažkas paskambina į duris 
(mano kabinetas prie pat lauko durų, tai, 
be kitų darbų, aš dar ir durininku dirbu), o 
jas atidaręs pašiurpsti: lauke stovi raudon-
skruostis kaimo mokytojas, aplink kurį trai-
niojasi koks dvidešimt trisdešimt išstypusių 
vienuoliktokų liūdnais veidais, laukiančių, 
kada baigsis edukacinė ekskursijos dalis ir 
bus galima važiuoti į „akropolį“.

Kitais kartais ženklai dar pragaištinges-
ni – mūsų vadas, profesorius, habilituotas 
daktaras, griebia skudurą su šluota ir ima 
daryti judesius, įtartinai panašius į grindų 
plovimą. Jeigu prof. hab. dr. laksto su sku-
duru ir dar savo doktorantams liepia dary-
ti tą patį, tai, žinok, ne prieš gera – turbūt 
atvyksta koks eurokomisaras arba mažų 
mažiausiai švietimo ministras su delega-
cija iš armėnijos ar Baltarusijos. arba dar 
blogiau – kokios nors agentūros klerkas, 
kurio darbas – užtikrinti, kad mokslininkai 
nevogtų mokslo pinigų (jie juk visi baisūs 
vagys). tada tie, kurie nespėja surasti ne-
atidėliotinų reikalų kitur, privalo atrodyti 
rimtai ir solidžiais veidais demonstruoti la-
boratorijas, pasakoti, kokios aukštos mūsų 
technologijos, kaip toli mes pažengę ir kaip 
gerai suprantame, ką darome (ach, jei tik jie 
žinotų...).

Kalta čia, žinoma, sėkmė. Mūsų maža 
valstybėlė taip nedaug turi kuo didžiuotis 
(krepšinis, moterys nuo jūros iki jūros, dau-

giau kažkaip neprisimenu...), kad lazeriai –
sritis, kurioje mes esame neblogi viduti-
niokai net tarp išsivysčiusių šalių – nuolat 
demonstruojami visiems kaip koks devy-
nuodegis katinas. Pirmiausia pasakykime, 
kad noras didžiuotis ir nustebinti pasaulį 
jau savaime yra labai infantilus ir rodo, kad 
stebinti neturime kuo. Kada paskutinį kartą 
girdėjote, kad vokiečiai, šveicarai ar japonai 
bandytų kuo nors stebinti pasaulį? taigi. Jie 
tiesiog daro tai, ką daro, o pasaulis stebisi 
pats. 

Kad ir kaip ten būtų, lietuviškos lazerių 
pramonės ir mokslo sėkmė kitų technologi-
nių sričių kontekste atrodo gana neįprastai. 
Kyla natūralus klausimas: kaipgi čia nutiko, 
kad Lietuva, neturėdama jokių akivaizdžių 
priežasčių sėkmingai iškilti tokioje tech-
nologijoms ir žinioms imlioje srityje kaip 
lazeriai, pasaulinėse lazerių technologijų 
parodose atsiduria tarp tokių gigantų kaip 
JaV, Kinija, Vokietija ir kitos šalys, į kurias 
mes paslapčia norėtume būti panašūs? Vy-
resnioji karta atsakymą į šį klausimą, man-
ding, ir taip puikiai žino, o jaunesniajai aš 
tuojau paaiškinsiu.

AnkstyVojI VArnA DAntIs 
krApštInėjA I aiškinantis, kodėl 
lenktynėse kažkas bėga pirmas, pirmiausia 
reikia patikrinti, ar tik tas kažkas nebus iš-
bėgęs anksčiau už kitus. sporte tai vadina-
ma falšstartu ir yra baudžiama, bet kitose 
žmonių veiklose tai vadinama apsukrumu 
ir visokeriopai skatinama. Lietuviškų laze-
rių sėkmės istorijoje ankstyvas startas tikrai 
lėmė daug. tolimais 1962-aisiais, kai The-
odore‘o Maimano pirmąkart pademons-
truotas lazeris dar buvo neišmontuotas, o 
technologijų ir ginklavimosi varžybos tarp 
JaV ir ssRs buvo pačiame smagume, trys 
nekvaili jaunuoliai (a. Piskarskas, E. Mal-
dutis ir a. stabinis) iš Vilniaus universiteto 
išvyko studijuoti lazerių fizikos į Maskvos 
valstybinį universitetą. tuo metu (iš dalies 
ir dabar) tai buvo ne juokai – šis universi-

Odė lietuviskiems lazeriams

Lietuvos paviljonas tarp JAV ir Kinijos tarptautinėje lazerių parodoje.
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tetas lygiosiomis galėjo rungtis su Harvar-
du, Berkliu ar MIt. Paragavę lazerių fizikos 
geroje kompanijoje – nikolajaus Basovo ir 
aleksandro Prochorovo grupėje (šie, beje, 
1964 m. gavo nobelio premiją už pasieki-
mus plėtojant lazerių fiziką), vaikinai grįžo 
į Vilnių kupini ambicijų užsiimti čia lazerių 
mokslu. tai buvo gana ekstensyvios mokslo 
plėtros laikai, todėl rezultatų laukti ilgai ne-
reikėjo: pirmasis lazeris Vu sušvito 1966 m.,
o Lietuvos mokslų akademijoje (LMa) – 
1970 m. Porą dešimtmečių lazerių mokslas 
visai neblogai plėtojosi ir vienur, ir kitur: 
apgintos dešimtys daktaro disertacijų iš 
lazerių srities, įkurtos kelios naujos lazerių 
fizikos laboratorijos.

Įdomu, kad net ir nerangi sovietinė plani-
nė ekonomika ilgainiui suvokė lazerių pra-
monės potencialą (aišku, padėjo ir paska-
tos iš kariškių, kurie, paslapčia prisižiūrėję 
piratinių „žvaigždžių karų“ vaizdajuosčių, 
„seilėjosi“ svajodami apie kryptingos ener-
gijos ginklus). Dar 1983 m. (kai pasirodė 
„Every breath you take“ ir „total eclipse 
of the heart“) prie LMa Fizikos instituto 
buvo įkurta lazerinės ir elektroninės tech-
nikos gamykla „Eksma“. Iki šiol prisimenu 
vaikystėje ant mano kambario sienos ka-
bėjusį jų reklaminį plakatą, kur lazeris su-
pasi ant galvės ežero bangų, o apačioje ru-
siškai užrašyta „МАШПРИБОРИНТОРГ“ 
(iki šiol nežinau, ką tai reiškia). Vėliau, kai 
M. gorbačiovo paskatinti verslūs lietuviai 
ėmė kurti plastmasines šlepetes liejančius ir 
bandeles kepančius kooperatyvus, 1987 m.
buvo įkurtas ir kooperatyvas „standa“, tik 
jis nekepė bandelių, o gamino precizinės 
mechanikos mazgus lazerinei ir optinei 
įrangai.

IšplAuks Ar nuskęs? I atkūrus 
nepriklausomybę, dešimtojo XX a. dešim-
tmečio pradžioje tik užsimezgusi lietuviš-
kų lazerių pramonė gavo skaudų, bet (kaip 
vėliau pasirodė) naudingą spyrį į užpakalį. 
nors sakoma, kad smurtu nieko nepasiek-
si, šiuo atveju išėjo kitaip. Ekonominės 
suirutės metu valstybinių laboratorijų Vu 
ir LMa finansavimas buvo sumažintas iki 
tokio lygio, kai tampa svarbūs kvantiniai 
reiškiniai. Jauniems mokslininkams su ką 
tik gautais daktaro laipsniais, tyrimų am-
bicijomis ir valgyti įkyriai norinčiomis šei-
momis nanoalgos nepasirodė labai mielos, 
todėl jie, kaip visada būna pasakose, turėjo 
tris išeitis. Pirmoji – likti akademiniame pa-
saulyje ir bandyti išgyventi iš ilgų stažuočių 
užsienyje, kur buvo galima uždirbti „kon-

vertuojamos valiutos“. antroji – mestis į 
verslą ir bandyti išplaukti drumzliname be-
sikuriančios rinkos ekonomikos vandenėly-
je. trečioji išeitis – likti savo vietoje ir nieko 
nedaryti, pamažu apaugant šungrybiais ir 
kerpėmis. Fizikai nebūtų fizikai, jei būtų 
linkę lengvai pasiduoti, todėl daugelis nu-
sispjovė į trečiąją išeitį ir pasirinko „moks-
linį turizmą“ arbą verslą. abu pasirinkimai, 
kaip paaiškėjo vėliau, buvo svarbūs Lietu-
vos lazerių ateičiai.

Daugelis verslą pasirinkusių žmonių 
nutolo nuo mokslo ir tapo sėkmingų įmo-
nių, neturinčių nieko bendra su fizika ar 
lazeriais, vadovais (bankininkais, baldi-
ninkais, skalbimo mašinų pardavėjais). ta-
čiau, laimei, dalis talentingų mokslininkų 
ir inžinierių pagailėjo pastangų, sumerktų 
į lazerių mokslą ir technologijas. todėl ir 
„Eksma“, ir „standa“ tęsė veiklą kaip užda-
rosios akcinės bendrovės. „Eksmos“ lazerių 
gamybos grupė 1992 m. buvo įregistruo-
ta kaip „Ekspla“ („Eksma“ tapo motinine 
kompanija, valdančia grupę įmonių, kurios 
gamina lazerius, tiekia lazerių ir optinius 
komponentus, biomedicininę įrangą ir t. t.).
Vėliau, 1994 m. prie jų prisijungė uaB 
„MgF Šviesos konversija“.

tuo tarpu mokslininkai, tęsę savo karjeras 
užsienyje, sukūrė tikrą Lietuvos lazerininkų 
diasporą. Bet kur pasaulyje, nuo Italijos iki 
Švedijos, nuo Ispanijos iki austrijos, nuo 
Kanados iki australijos, jei kokioje mokslo 
įstaigoje yra kiek didesnis lazeriais užsii-
mantis padalinys, tikėtina, kad jame rasite 
pripėduota lietuvių, kurie ten yra dirbę ar 
tebedirba. Kai kurie iš jų – jau profesoriai, 
kai kurie – doktorantai, o kai kurie – am-

žini postdokai, nenorintys mesti savo myli-
mo mokslo. Kai 1998 m. atvykau studijuoti 
į amsterdamo laisvąjį universitetą (Vrije 
universiteit), pirmas pažįstamas dalykas, 
kurį pamačiau – tai didžiulis Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos žemėlapis ant kavos kam-
bario durų. Po kelių minučių susidūriau ir 
su kaltininku – stotingu vyriškiu, ant kurio 
megztinio buvo išmegztas Vytis (tai prof. 
Virgis Barzda, šiuo metu dirbantis toronto 
universitete). Va taip.

Iš gArAžo – tIesIAI į VemblIo 
stADIoną I Lietuvos lazerių verslo pra-
džia dabar atrodo gana juokingai. žmonės 
pasakoja, kad tais laikais, kai Švedijoje bo-
kalas alaus kainavo tiek, kiek Lietuvos mo-
kytojas uždirbdavo per mėnesį, „Šviesos 
konversijos“ inžinieriai įsimesdavo ką tik 
surinktą parametrinį šviesos generatorių į 
krepšį ir, sėdę į autobusą, riedėdavo į kitą 
Europos pusę instaliuoti instrumento klien-
to laboratorijoje. Šalia lazerio įsidėdavo 
ir nemažą bryzą lašinių su juodos duonos 
puskepaliu, kad kaip nors ištemptų „kapita-
lizmo džiunglėse“. Jei instaliuojant prietaisą 
kas nors sugesdavo, jie susirasdavo kliento 
laboratorijoje metalo atliekų ir žingsniuo-
davo į mechanikos dirbtuves, kur čia pat 
pagamindavo naują detalę, reikalingą, kad 
tas sumautas lazeris pagaliau imtų veikti, 
kaip jam priklauso. o dar žmonės kalba, 
kad pirmuosiuose lietuviškuose optiniuose 
staluose (tai tokie metaliniai stalai, kurių 
stalviršį sudaro dvi plieninės 5 mm storio 
plokštės, tarp kurių įdėti korį primenantys 
tarpikliai), vietoje tarpiklių būdavo naudo-
jamos metalinės tirpios kavos skardinės. 

Pradžia: „Eksmos“ lazeris PL-1020 parodoje Miunchene, Vakarų Vokietijoje, 1987 m. 
Nuotraukoje V. Mačiulis ir K. Jasiūnas.
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Juokai juokais, bet Vakarų mokslinin-
kams pamažu ėmė patikti, kaip veikia iš už 
geležinės uždangos atvežta įranga, kurią 
atgabenę vaikinai baisiai niršdavo, kai juos 
vadindavo rusais. Reikia nepamiršti ir to, 
kad šiuos prietaisus visuomet girdavo ir 
vertino mokslinės diasporos lietuviai – jie 
tai žinojo, ko tie prietaisai verti.

Verčiantis tūkstantmečiui, reikalai ėmė 
gerėti. Pirmieji klientai, įsigiję lietuvišką 
įrangą, užsimanė naujos. Doktorantai, ku-
rie su įranga susipažino per savo disertacijų 
tyrimus, tapo jaunais profesoriais ir įsigijo 
pažįstamus instrumentus savo laboratori-
joms. o priėmus Lietuvą į Es, ir pati šalis 
kažkaip įsitvirtino žmonių galvose kaip 
gal kiek skurdoka, bet apynormalė valsty-
bė. Potencialūs užjūrio klientai nustojo jos 
baidytis. ne tik didžiausios įmonės, tokios 
kaip „Eksma“, „Ekspla“, „Šviesos konver-
sija“ ir „standa“, ūgtelėjo, bet atsirado ir 
dar keletas nedidelių firmelių, užsiimančių 
specializuotų lazerinių elementų gamyba ir 
konkrečiais lazerių taikymais. ėmė šviestis 
visapusiško ir savarankiško lazerių sekto-
riaus užuomazgos.

tuo pat metu lazerių mokslininkai vals-
tybinėse laboratorijose, ištvėrę apie du de-
šimtmečius finansinio smaugimo, sugebėjo 
„pramušti“ keletą nemažų grantų iš Lietu-
vos Vyriausybės, nato ir Es partnerystės 
programų. užuot, kaip normalūs žmonės, 
pasistatę vilas nidoje ar Palangoje, pinigus 
jie panaudojo Vu ir FI laboratorijoms at-
naujinti. studentai, labai gerai užuodžian-
tys, kur vyksta įdomiausias veiksmas, at-
eidavo į tas laboratorijas praleisti laisvų 
nuo studijų valandų. apskritai studentų, 
ateinančių į fiziką (Vu priima apie 200 kas-
met), skaičius yra kažkoks fenomenalus. 
Juk smegenų įtampos reikalaujantis moks-
las nieko nevilioja. o Lietuvoje fiziką kai 
kurie jaunuoliai ir jaunuolės kažkodėl vis 
dar laiko „kieta“ ir iš tų 200 kokie 20 netgi 
rodo tikrą mokslininko potencialą. gal tas 
valstietiškas užsispyrimas, kuris neleido tė-
vams pamesti lazerių mokslo, dabar skatina 
vaikus rinktis sunkiai įkandamus fizikos ir 
inžinerijos mokslus.

Mes tuo džiaugiamės. nes beveik kiekvie-
nas lazerių įmonėse dirbantis darbuotojas 
yra mūsų auklėtinis. Visiems jiems per nu-
garą nubėga virpuliukai paminėjus Fizikos 
fakulteto profesorių pavardes. Vyresniems 
iki šiol sapnuojasi V. Šugurovas, H. Horo-
dničius, P. Brazdžiūnas, jaunesni atsidūsta 
priminus a. Piskarską ir a. stabinį, visai 
jaunus gąsdina net tokie nebaisūs dėstytojai 

kaip V. sirutkaitis, a. Dubietis ar g. Valiu-
lis. Kad ir kaip ten būtų – didžioji dalis Lie-
tuvos lazerininkų yra nukalta Vu kalvėse. 
aišku, kvailystė būtų teigti, kad jų sėkmė –
mūsų nuopelnas.  Bet sugadinti mes jų irgi 
nesugadiname. Ir toliau pas mus atėjusius 
jaunuolius degančiomis smalsumu aki-
mis mokome fizikos paslapčių. Ir toliau jie 
krapštosi su savo projektais, laužo brangią 
aparatūrą, ir kiekvienais metais jiems vis 
pritrūksta poros naktų eksperimentams ir 
vienos nakties – diplominiams užbaigti. 

gAl net truputį per gerAI? I 
Pastaruosius dešimtį metų Lietuvos lazerių 
pramonė demonstravo rodiklius, kurie kar-
tais atrodo kiek nepadoriai. Pajamos išaugo 
nuo 45 mln. litų 2004 m. iki 207 mln. litų 

2012 m. net 2009 m., kai Lietuvos ekono-
mika nusmuko apie 15 procentų, lazerių 
sektorius įžūliai paaugo 4 procentais. Dar-
buotojų skaičius, 2003 m. tesiekęs 200 gal-
vų, 2012 m. jau buvo 600.

Lietuva – maža šalis, beveik be jokių 
gamtinių išteklių, kuriuos pardavinėdami 
galėtume tarpti. Kaip liūdnai juokaujama, 
vienintelė naudinga iškasena čia yra bulvės, 
bet ir tų nelabai daug terandame. tokiai ša-
liai būtina gaminti prekes ar paslaugas eks-
portui, kad užsienio prekyba neapsiribotų 
vien pinigų išvežimu ir naudotų automobi-
lių įvežimu. Lazerių pramonė čia elgiasi tie-
siog pavyzdingai – per 90 proc. produkcijos 
eksportuojama. Didžiausios lazerių pramo-
nės rinkos – Vakarų Europos, Šiaurės ame-
rikos valstybės, Japonija ir Kinija. 

Lietuviškų lazerių pardavimo apimtys.

Lietuviškų lazerių išsibarstymas pasaulyje.
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tokios nesveikos sėkmės priežastis su-
prasti nelengva. žiūrint iš šalies, vieninteliai 
dalykai, siejantys Lietuvą ir lazerius, turėtų 
būti pirmoji žodžio raidė. gal kiek lengviau 
paaiškinti, kodėl dabar, kai pozicijos jau už-
kariautos, Lietuvai sekasi jas išlaikyti. tur-
būt nemažai čia lemia rinkos dydis. Moks-
liniams tyrimams naudojamų lazerių rinka 
per maža, kad suviliotų industrijos gigantus, 
tokius kaip „siemens“, „Philips“ ar „general 
Electrics“. Kita vertus, investicijos ir pastan-
gos, kurių reikia norint į tokią rinką įženg-
ti, yra gana didelės – tiek žinių, tiek įrangos 
požiūriu. gal todėl Lietuva su savo giliomis 
lazerių mokslo tradicijomis ir ribotu apetitu 
rinkai yra natūrali kandidatė šiai nišai užpil-
dyti.

Lietuvos lazerių pramonei išlikti ant ban-
gos leidžia keletas susijusių dalykų. nuola-
tinės mokslininkų pastangos išlaikyti pado-
raus lygio universitetines studijas, sėkminga 
lobistinė veikla gaunant Vyriausybės finan-
savimą mokslui ir studijoms pritraukia maž-
daug pastovų jaunų žmonių srautą į lazerių 
mokslą. Šie žmonės juk ir yra pagrindinis au-
gimo variklis. 2013 m. Lietuvos lazerininkų 
bendruomenėje jau buvo apie 600 darbuoto-
jų, iš kurių apie 10 proc. turi mokslų daktaro 
laipsnį. Lazerininkų diaspora padėjo išpo-
puliarinti pramonės produktus užsienyje. Be 
to, visos lazerių įmonės sudaro kažką labai 
panašaus į pramonės klasterį: verslo ryšiais 
susijusių įmonių tinklą, kuriame beveik nėra 
tarpusavio konkurencijos, nes visos įmonės 

užsiima kiek kitokiais lazerinių technologijų 
aspektais. Įdomu, kad įmonės iki šiol vengia 
vilioti darbuotojus vienos iš kitų – beveik 
negirdėtas riteriškumas verslo pasaulyje. 
Lazerininkai vis dar primena didelę giminę, 
kurios sąskrydis kiekvieną vasarą vyksta Be-
brusų poilsiavietėje. 

VIsos sIstemos VeIkIA I neabe-
jotini lazerių pramonės lyderiai – tai uaB 
„Mokslinė gamybinė firma Šviesos konver-
sija“ (užsieniečiams sakoma tiesiog „Light 
conversion“) ir „Ekspla“, gaminančios laze-
rius moksliniams tyrimams. Štai pora faktų:

2011 m. „Šviesos konversija“, teturin-
ti mažiau nei 100 darbuotojų, buvo 27 
tarp pramonės įmonių, sumokėjusių 

z v i l g s n i s

„Eksplos“ inžinierius derina lazerį. uaB „Ekspla“ nuotr.
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daugiausia mokesčių. Kad įsivaizduo-
tumėte kontekstą, pridursiu, kad iš viso 
vertinta 6650 įmonių, o pirmąją vie-
tą užėmė apie 2500 darbuotojų turinti 
„Orlen Lietuva“. Be to, 2012 m. „Šviesos 
konversija“ pripažinta efektyviausia Lie-
tuvos bendrove pagal pelno dalį, ten-
kančią vienam darbuotojui (280 000 Lt).
2011 m. „Eksplai“ buvo suteiktas lazerių 
„Oskaras“ – „Prism“ premija už fotoni-
kos inovacijas. „Ekspla“ įvertinta už pa-
žangiausią pasaulyje mokslinį lazerį.
CERN’as, Kembridžo universitetas, 
Lawrence’o Livermore‘o nacionalinė 
laboratorija, NASA, RIKEN Nishinos 
centras Japonijoje, Kalifornijos univer-
sitetas Berklyje, Harvardo universitetas, 
Oksfordo universitetas, Stenfordo uni-
versitetas... Čia tik kelios įstaigos, nau-
dojančios „Šviesos konversijos“ ir „Eks-
plos“ produkciją.

Lietuvos lazerių pramonė – tai ne tik la-
zeriai. Jau minėta „standa“ gamina visus 
daikčiukus, kuriuos, be lazerių, rasite laze-
rių laboratorijoje: optinius stalus, precizi-
nius laikiklius, motorizuotus ir rankinius 
pozicionavimo (stumdymo ir sukiojimo) 
mazgus bei valdiklius. „EKsMa optics“ ir 
„altechna“ prekiauja įvairiais lazerių opti-
niais elementais, pradedant paprastais vei-
drodėliais ir baigiant sudėtingomis siste-
momis lazeriniam medžiagų apdirbimui ar 
mikroskopijai. „teravil“ gamina terahercinio 
dažnio spinduliuotės detektorius ir šaltinius, 

Inžinierė tyrėja „Šviesos konversijoje“ bando naujas idėjas ateičiai.

Prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis su studentais mokomojoje laboratorijoje.

kurie kada nors gal pakeis rentgeno aparatus 
oro uostuose, „optida“ dengia lazerių ele-
mentus specialios paskirties dangomis, „geo-
la“ gamina hologramas ir holografijos įrangą, 
„Brolis semiconductors“ – puslaidininkinius 
infraraudonosios srities lazerius, ELas ir 
„Workshop of Photonics“ užsiima lazerinio 
medžiagų mikroapdirbimo technologijomis. 
o kur dar „aštuonetas“, kurie lazeriais pjau-
na, graviruoja, virina, grūdina ir t. t.? 

Ir kAs tolIAu? I Šiuo metu Lietuvos 
lazerių pramonė – tai gerai sukaltas įmonių 
klasteris. Kiekviena įmonė specializuojasi 
konkrečioje srityje, visos jos yra uždarosios 
akcinės bendrovės. Visose rasite panašų vaiz-
dą: inžinierius tyrėjus savo „smėlio dėžėse“, 
užverstose prietaisais, įrankiais ir nebaigtais 
projektais, gamybos inžinierius su chalatais, 
rimtai žiūrinčius į darbą, aptarnavimo sky-
riaus vaikinus su džinsais, trijų dienų šeriais 
ir nuo laiko skirtumų apsnūdusiais veidais. 
Ir draugiškus administracijos darbuotojus 
bei darbuotojas, kurie pasirūpina žemiškais 
reikalais. Dar vienas bendras bruožas – kad 
visų įmonių įkūrėjai vis dar dalyvauja jų vei-
kloje ir serga už savo kūdikius. 

tas pats ir Vu lazerinėse laboratorijose –
visur pilna studentų, artėjant diplominių 
gynimams, kyla konfliktai, kieno eilė dabar 
naudotis lazeriu, kavos aparatas vos spėja 
tiekti pagrindinį mokslo kurą. Paprastomis 
dienomis kabinetuose ir kavos kambaryje 
verda diskusijos apie eksperimentus, o tarp 
kolegų kartais net kyla varžybos, kas ele-
gantiškiau, greičiau ir geriau išspręs tą patį 
uždavinį.

Kol taip yra, kol išlieka ambicijos būti 
lyderiais, kol neįsigalėjo požiūris „aš savo 
padariau, o ant viso kito dėjau“, viskas bus 
gerai. Bet suvaldyti greitą augimą ir kovoti 
su konkurentais nebus lengva. Belieka vado-
vautis keliomis paprastomis Jeremy clark-
sono taisyklėmis: dėvėk džinsus. skaityk 
knygas. žmoniškai kalbėk telefonu. gamink 
daiktus, kuriuos žmonės nori pirkti. Viskas.

Li
et

uv
os

 la
ze

ri
ų 

as
oc

ia
ci

jo
s 

nu
ot

r.

Li
et

uv
os

 la
ze

ri
ų 

as
oc

ia
ci

jo
s 

nu
ot

r.



SPECTRUM 2014/122

s v e i k a t a

Visuotinis naujagimiu tikrinimas Lietuvoje
Dr. jurgItA songAIlIenė, prof. Dr. AlgIrDAs utkus,
meDIcInos fAkulteto žmogAus Ir meDIcInInės genetIkos kAteDrA

Dr. E. Preikšaitienės nuotraukos

Kūdikio gimimas – tai nepakartojamas 
patyrimas tėvams, vienas įsimintiniau-
sių ir svarbiausių gyvenimo įvykių. Ta-
čiau nieko nėra labiau pribloškiančio 
už žinią, kad tavo kūdikis serga liga, 
kurios padariniams buvo galima už-
kirsti kelią laiku pradėjus gydymą. 
Iš 1000 žinomų paveldimųjų medžia-
gų apykaitos ligų apie 30 jau gali būti 
veiksmingai gydomos, jei gydymas pra-
dedamas naujagimystės laikotarpiu.

Paveldimosios medžiagų apykaitos 
ligos priklauso retųjų ligų grupei, 
tačiau bendras jų dažnis yra 1 ser-
gantysis iš 1000 gimusiųjų. anks-

tyvuoju naujagimystės laikotarpiu šios ligos 
dažnai gali būti nepastebimos, nes nėra 
specifinių, tik tai ligai ar jų grupei būdin-
gų, lengvai atpažįstamų simptomų. Pavyz-
džiui, yra žinoma, kad 20 proc. naujagimių, 
kuriems be aiškių rizikos veiksnių išsivystė 

sepsis (kraujo užkrėtimas), sirgo medžiagų 
apykaitos ligomis, šios ligos taip pat sudaro 
5 proc. visų staigios kūdikių mirties prie-
žasčių. 

Laiku nediagnozuotos ir negydomos pa-
veldimosios medžiagų apykaitos ligos suke-
lia sunkią fizinę, psichologinę ir intelektinę 
žalą sergantiesiems, dalis jų miršta pirmo-
siomis gyvenimo savaitėmis. Išgyvenusių 
asmenų sveikatos priežiūrai, fizinei ir socia-

linei adaptacijai šalies sveikatos apsaugos 
ir socialinėms tarnyboms tenka skirti daug 
lėšų. Ligos dažnai taip ir lieka neatpažintos 
arba jų simptomai priskiriami kitoms li-
goms ir dėl to taikomas neefektyvus gydy-
mas. 

Iš 1000 žinomų paveldimųjų medžiagų 
apykaitos ligų apie 30 jau gali būti veiks-
mingai gydomos, jei gydymas pradedamas 
naujagimystės laikotarpiu.



riškių klinikų Medicininės genetikos centre. 
Kasmet vidutiniškai patikrinama 99,7 proc. 
gimusiųjų ir diagnozuojami bei gydomi 
8–12 šiomis ligomis sergančių naujagimių. 
nuo naujagimių tikrinimo pradžios Lietu-
voje yra diagnozuoti 136 sergantieji įgimta 
hipotiroze ir 175 sergantieji fenilketonurija. 
Fenilketonurija, fermento fenilalanino hi-
droksilazės stoka, kurios dažnis Lietuvoje 
yra 1 iš 9000, yra viena iš dažniausiai nusta-
tomų paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų. 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
žmogaus ir medicininės katedros moks-
lininkų prof. dr. Loretos cimbalistienės, 
dr. Vaclovo Jurgelevičiaus, doc. dr. Jūratės 
Kasnauskienės, prof. habil. dr. Vaidučio 
Kučinsko atlikti moksliniai tyrimai atsklei-
dė fenilalanino hidroksilazės geno (PaH) 
dažniausių ir retųjų mutacijų paplitimą Lie-
tuvoje ir įvertino genotipo ir klinikinio bei 
biocheminio fenotipo sąsajas. Šie moksli-
niai duomenys yra ne tik cituojami tarptau-
tinėje mokslininkų bendruomenėje ir yra 
svarus įnašas gilinantis į fenilketonurijos 
etiopatogenezę, bet ir leidžia gydytojams 
genetikams numatyti genotipo įtaką ligos 
klinikinei eigai ir anksti pradėti tinkamą 
dietinį gydymą. 

Es šalių ir šalių kandidačių apklausos 
duomenimis, Lietuva patenka į šalių grupę 
(9 šalys iš 30 respondenčių), kurios nauja-
gimius tikrina dėl mažiausio ligų skaičiaus 
(nuo 1 iki 2 ligų). Remiantis Europos šalių 
patirtimi ir pradėjus Lietuvoje naujagimius 
tirti dėl didesnio skaičiaus paveldimųjų 
medžiagų apykaitos ligų, per metus galėtų 
būti diagnozuojama apie 30–60 sergančių-
jų, kuriuos gydymas, pradėtas pirmosiomis 
gyvenimo savaitėmis, apsaugotų nuo fizinės 
bei protinės negalios ir net mirties. Vu MF 
žmogaus ir medicininės genetikos katedros 
turimos techninės galimybės jau leidžia 
pradėti mokslinius tyrimus tandeminės 
masių spektrometrijos metodu ir sukauptą 
patirtį perkelti į praktiką.

sergančiųjų paveldimosiomis medžia-
gų apykaitos ligomis specifiniam gydymui 
reikalingos lėšos per mėnesį yra daug ma-
žesnės, nei skiriama sunkią kompleksinę 
negalią turinčio vaiko priežiūrai: „LR vals-
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Visuotinis naujagimiu tikrinimas Lietuvoje
Visuotinis naujagimių tikrinimas – tai 

sveikatos apsaugos programos kryptis, ku-
rios tikslas – kuo anksčiau, iki klinikinių 
požymių, nustatyti paveldimąją medžiagų 
apykaitos ligą ir kuo anksčiau pradėti speci-
finį gydymą. Visuotinis naujagimių tikrini-
mas daugelyje pasaulio šalių buvo pradėtas 
1960 m. 

Pirmoji liga, dėl kurios pradėti tikrinti 
naujagimiai – fenilketonurija (aminorūgš-
ties fenilalanino skaidymo sutrikimas). 
Dėl besikaupiančių toksinių medžiagų ne-
gydomiems ligoniams vystosi sunki fizinė 
ir protinė negalia. tačiau anksti nustačius 
fenilketonuriją ir pradėjus tinkamą gydymą 
sergantieji gyvena visavertį gyvenimą.

naujagimių patikra yra paprasta: 3–5 
gyvenimo parą naujagimiui iš kulniuko 
ant specialios tyrimo kortelės paimami 
keli lašai kraujo. Laboratorijoje naujagimio 
kraujas tiriamas ir, jeigu tyrimų rezultatai 
leidžia įtarti ligą, toks naujagimis nedelsiant 
tiriamas toliau, o patvirtinus tikslią ligos 
diagnozę, gydomas. naujagimių tikrinimas 
gali tiesiogine prasme išgelbėti jiems gyvy-
bę, o kraujo paėmimas naujagimiui yra tik 
mažas nemalonumas, palyginti su negydo-
mos ligos sukeliama kančia tiek jam, tiek jo 
artimiesiems. 

tobulėjant laboratorinės diagnostikos 
technologijoms, visuotinio naujagimių ti-
krinimo programos ligų sąrašas ėmė ilgėti. 
Dabar pasaulyje naujagimius, paėmus porą 
kraujo lašų, per trumpą laiką tandeminės 
masių spektrometrijos metodu galima pati-
krinti dėl daugiau nei 30 ligų. Ligų sąrašas 
kiekvienoje valstybėje skiriasi, jį lemia ligos 
dažnis populiacijoje, konkrečios šalies eko-
nominė situacija ir sveikatos apsaugos po-
litika. Pavyzdžiui, Portugalijoje naujagimiai 
tikrinami dėl 25 ligų, Vengrijoje – dėl 27, 
nyderlanduose – dėl 15, anglijoje – dėl 5, 
Vokietijoje – dėl 12. 

Lietuvoje nuo 1975 m. sveikatos apsau-
gos ministro įsakymu vykdoma visuotinio 
naujagimių tikrinimo programa fenilketo-
nurijai nustatyti, kurią 1993 m. papildė vi-
suotinis naujagimių tikrinimas dėl įgimtos 
hipotirozės. Visi gimę naujagimiai yra tikri-
nami Vilniaus universiteto ligoninės santa-

tybė neįgaliam vaikui skiria lėšas per trijų 
ministerijų (socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, 
sveikatos apsaugos ministerija) institucijas 
ir programas. Maksimali suma, skiriama 
vienam vaikui (kai vaikui nustatyta sunki 
negalia ir skiriama slauga) – 9786 Lt“ (sei-
mo Vaiko gerovės parlamentinės grupės 
2013 m. balandžio 24 d. posėdžio proto-
kolas).

Daugelio pasaulio šalių ekonomistų skai-
čiavimais, visuotinio naujagimių tikrinimo 
plėtra yra ekonomiškai naudinga, nepaisant 
vienkartinių investicijų į laboratorinę įran-
gą ir padidėjusių išlaidų paveldimųjų me-
džiagų apykaitos ligų diagnostikai bei gydy-
mui. tačiau didžiausias privalumas yra ne 
sutaupytos lėšos, o pinigais nepamatuojami 
veiksniai – augantys sveiki ir gyvenantys vi-
savertį gyvenimą vaikai. 

Lietuvos gyventojai, net ir neturėdami 
informacijos apie ekonominės naudos skai-
čiavimus, pritaria išplėstinei naujagimių 
patikrai: rinkos tyrimų įmonės uaB „Rait“ 
2013 m. apklausos duomenimis, 74 proc. 
respondentų pritaria naujagimių tikrinimui 
dėl didesnio ligų skaičiaus. Visuomenė jau 
išreiškė savo nuomonę, tad belieka sulaukti 
šalies sveikatos apsaugos atstovų pasirinki-
mo: likti pasyviems ir nepasinaudoti šiuo-
laikinės medicinos teikiamomis galimybė-
mis ar sudaryti racionalų kontroliuojamų 
ligų sąrašą ir taip apsaugoti sergančiuosius 
nuo negrįžtamų sveikatos sutrikimų.
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Ką veikia Kristijonas Donelaitis po 
Vilniaus universiteto skliautais?

Agnė grIneVIČIūtė

Po Vilniaus universiteto skliau-
tais pusę amžiaus sėdintis ir į 
juos tarsi įaugęs mūsų literatū-
ros klasikas poetas Kristijonas 
Donelaitis spėjo tapti neatsie-
jama universiteto gyvenimo 
dalimi. Tačiau šis paminklas 
išskirtinis. Skulptūros prototipas 
niekada nesilankė Vilniuje ir ne-
turi tiesioginio ryšio su seniau-
sia Lietuvos Alma Mater. Turbūt 
ne vienas yra susimąstęs: kodėl 
iš universiteto arkados žvelgia 
būtent K. Donelaitis, o ne kas 
nors kitas?

E. Kurausko nuotr.
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Atsukime laiką pusšimčiu metų – 
nusikelkime į 1964 m. gruodžio 
pabaigą, kai vyko paminklo Kristi-

jonui Donelaičiui atidengimo iškilmės. Jos 
anuometinėje spaudoje neliko nepastebė-
tos. oficiozas „tiesa“ tam skyrė beveik visą 
pirmąjį puslapį. Iš aprašymo matyti, kad tai 
buvo reikšmingas įvykis. tais metais kaip tik 
minėtos 250-osios mūsų grožinės literatūros 
pradininko gimimo metinės. 

Iškilmėse kalbėjęs respublikinio jubi-
liejinio komiteto K. Donelaičio sukakčiai 
pažymėti pirmininkas akademikas Kostas 
Korsakas pabrėžė, kad „šio didžiai talentin-
go poeto pripažinimas Lietuvoje pirmiausia 
pasigirdo iš senojo Vilniaus universiteto 
auklėtinių lūpų“. tai būtų vienas atsakymų 
į įžangoje keltą klausimą, kodėl pasirinkta 
būrų dainiaus skulptūra. K. Korsakas toliau 
kalbėjo: „tai tik kukli memorialinė skulptū-
ra, tačiau ji gerai pritinka garbingai Vilniaus 
universiteto tradicijai – įamžinti įžymiųjų 
vyrų vardus savo rūmų sienose.“  

Prorektorius Bronius sudavičius univer-
siteto rektorato, visuomeninių organizacijų 
ir viso kolektyvo vardu padėkojo respubliki-
niam K. Donelaičio jubiliejiniam komitetui, 
respublikos kultūros ministrui, skulptoriui 
Konstantinui Bogdanui už didžiojo poeto 
įamžinimą. taigi prie šio paminklo atsi-
radimo prisidėjo nemažai asmenų, tačiau 
skulptūros iniciatorius (juk turėjo kas nors 
pasiūlyti šią idėją) kol kas nepaaiškėjo. Iš 
to, ką prisiminė kalbinti pašnekovai, galima 
kelti hipotezę, kad tai buvo Jonas Zemvaldas 
Balkevičius, 1979–1984 m. ėjęs Filologijos 
fakulteto dekano pareigas. Pirmasis apie tai 
prasitarė ilgametis šio fakulteto dėstytojas, 
dar vadinamas universiteto metraštininku, 
albinas Kentra. 

„Dabar sunku atsekti, kas ką sugalvojo. 
nedrįstu sakyti, kad tėtis buvo iniciatorius, 

bet jis tikrai buvo Vilniaus universiteto 400 
metų jubiliejaus aktyvistas. tuomet daug kas 
buvo sugalvojama kalbantis. Manau, tėtis 
prie paminklo prisidėjo, tikrai dalyvavo šia-
me procese“, – patikino J. Balkevičiaus sūnus, 
mokslininkas, uaB „Eksma“ direktorius dr. 
Petras Balkevičius. Jis išsitarė ir apie dar vie-
ną iškalbingą detalę: J. Balkevičius su skulp-
toriumi K. Bogdanu susipažino 1950 m.,
kai kartu dirbo Kauno mokytojų seminari-
joje, ir nuo to laiko liko draugais. „K. Bog-
danas buvo vienas iš artimiausių tėčio bičiu-
lių“, – tvirtino dr. P. Balkevičius. Jam antrino 
skulptoriaus sūnus, Vilniaus dailės akade-
mijos dėstytojas, taip pat Konstantinas. tuo-
met, kai tėtis kūrė šį paminklą, jam ėjo treji 
metai. tačiau jis patikino skulptūros maketą 
matydavęs tėvo dirbtuvėse, eidamas žaisti. 

Literatūrologė, Vilniaus universiteto 
profesorė emeritė Viktorija Daujotytė-Pa-
kerienė 1964 m. buvo pirmo kurso stu-
dentė. Ji dalyvavo paminklo atidengimo ce-
remonijoje. Profesorės atminty išliko tai, kad 
J. Balkevičius apie „paminklą ir K. Donelaitį 
apskritai kalbėjo su džiaugsmu ir meile“, tad  
ir ji mananti, jog tuometis Filologijos fakul-
teto dekanas galėjo būti skulptūros sumany-
tojas. Knygotyrininkas, bibliofilas, Vilniaus 
universiteto senato pirmininkas, Komuni-
kacijos fakulteto profesorius habil. dr. Do-
mas Kaunas sako, kad sunku nustatyti pa-
minklo iniciatorių. „gal Dailininkų sąjunga, 
o gal sovietinė Lietuvos vyriausybė? Bet idė-
ja greičiausiai kilo kažkam iš mokslininkų, 
menininkų, ypač skulptorių“, – samprotavo 
prof. D. Kaunas. 

Vilniaus universiteto archyve saugomi 
tuomečio Vilniaus valstybinio V. Kapsu-
ko vardo universiteto rektoriaus įsakymai 
miglos, gaubiančios K. Donelaičio pa-
minklo atsiradimą, neišsklaido. Šiame ar-
chyve pavyko aptikti tik tiek, kad 1963 m.

rugsėjo 28 d. įsakymu rektorius Jonas Ku-
bilius K. Donelaičio 250 metų gimimo ju-
biliejui pažymėti universitete patvirtino 
tokią komisiją: pirmininkas – prorektorius 
mokymo reikalams B. sudavičius, pavaduo-
tojas – lietuvių literatūros katedros vedėjas 
J. Zinkus, nariai – doc. L. Vladimirovas, 
doc. J. Kazlauskas, prof. B. Pranskus-žalio-
nis, dėst. K. žiuraitis, doc. R. Mironas, doc. 
n. Mitropolskaja, J. nekrošius (komjauni-
mas), sMD pirmininkas, „tarybinio stu-
dento“ redaktorius. Komisija iki spalio 15 d. 
turėjo parengti priemonių planą ir pateikti 
tvirtinti J. Kubiliui.

LtsR Ministrų tarybos Valstybinio aukš-
tojo ir specialiojo vidurinio mokslo komi-
teto 1963 m. birželio 29 d. rašte aukštųjų 
mokyklų rektoriams ir specialiųjų viduri-
nių mokyklų direktoriams nurodoma, kaip 
paminėtinos 250-osios K. Donelaičio gi-
mimo metinės. tuomečiame Vilniaus vals-
tybiniame V. Kapsuko vardo universitete 
turėjo būti surengtos K. Donelaičiui skirtos 
studentų ir dėstytojų mokslinės konferenci-
jos, paroda apie K. Donelaitį ir jo epochą, 
parengti jubiliejiniai straipsniai tsRs res-
publikų ir užsienio spaudai bei kita su tuo 
susijusi medžiaga aukštųjų mokyklų dau-
giatiražiuose laikraščiuose. apie numatomą 
paminklą – nė užuominos. Istorikas, Vil-
niaus universiteto Istorijos fakulteto profe-
sorius dr. alfredas Bumblauskas teigia, kad 
universiteto įpaveldinimo procesas yra neiš-
tirta problema: „ypač klausimas komplikuo-
tas kalbant apie sovietmetį, kada rektorius 
J. Kubilius turbūt neafišuodamas (nors, regis, 
naudodamasis Maskvos ir Kaliningrado pa-
laiminimu) „lietuvino“ Vilniaus universiteto 
praeitį. todėl gausybė sprendimų yra likę, 
atrodo, telefonų pokalbiuose. Dokumenta-
cijoje ir archyvistikoje spragos didžiulės.“ 

nepaisant to, K. Donelaičio paminklas vis 
dar stovi, nors... jo apskritai galėjo ir nebūti. 
1964 m. gruodžio 4 d. meno kritikas sta-
sys Budrys parašė laišką „Kodėl aš balsuoju 
prieš K. Bogdano skulptūros „K. Donelaitis“ 
pastatymą Vilniaus universiteto arkadoje“. 
Juo kreipėsi į Lietuvos tsR kultūros minis-
trą, LKP cK Mokslo ir kultūros skyriaus ve-
dėją, LtsR dailininkų sąjungos pirmininką, 
respublikinio jubiliejinio K. Donelaičio ko-
miteto pirmininką, LtsR valstybinio dailės 
instituto prorektorių. 

„atskiri draugai, ypač skulptoriai, suprato 
tuos motyvus, dėl kurių šią skulptūrą statyti 
negalima. [...] net nestatant „primieravi-
mui“ minėtos skulptūros parinktoje arko-
je, kiekvienas profesionalas architektas ar 
skulptorius teoriškai gali apskaičiuoti, kad ji 

Ką veikia Kristijonas Donelaitis po 
Vilniaus universiteto skliautais?
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nelabai pritaps šioje vietoje. [...] tuo būdu 
šios arkos tūryje K. Donelaičio pastaroji 
skulptūra atrodys labai menka, maža“, – rašė 
s. Budrys. Jo teigimu, K. Donelaičio skulp-
tūra turėtų būti kitokio masto ir formų, ku-
rios padėtų išreikšti minėto kūrinio didžiulį 
turinį – parodyti mūsų literatūros klasiką 
tvirtai sėdintį Lietuvos žemėje, kūrybos ga-
liūną, kuriam gal kiek ankštoka po univer-
siteto arka.

s. Budrio manymu, K. Bogdano darbas 
yra labiau kamerinis, muziejinis, o ir eski-
ze gražiai sumanytas, „išeinant iš būdingos 
lietuvių skulptūros liaudiškos dvasios“. to-
dėl esą kamerinės (muziejinės) skulptūros 
perkėlimas į architektūrą pažeidžia elemen-
tariausias monumentaliosios-dekoratyvinės 
dailės taisykles ir yra jokiu būdu neleistinas. 
„Be to, K. Donelaičio jubiliejiniais pastarai-
siais metais visuomeninė jo reikšmė labai 
iškilo, o K. Bogdano skulptūros trūkumai 
(vaizdo pilkumas, plastinis neišbaigtumas ir 
pan.) laikui bėgant vis labiau išryškėjo. aiš-
ku, šis darbas gali likti kaip muziejinis, salių 
ekspozicijoje, o su laiku gali būti nuimtas ir 
padėtas į saugyklą. tačiau šiame stovyje mi-
nėta skulptūra jokiu būdu negalima statyti 
universiteto arkadoje dėl anksčiau minėtų 
priežasčių. skulptūros kūrinys, pastatytas 
architektūroje, neša didžiulį idėjinį krūvį, jis 
kasdien „kalba“ į tūkstantines mases, todėl 
negalima nuolaidžiauti jo idėjiniams-meni-
niams trūkumams, žemai kokybei“, – laiš-
ke dėstė meno kritikas s. Budrys. anot jo, 
„dabar [1964 m. gruodį – aut. past.] statyti 
minėtą K. Bogdano skulptūrą yra skubotas 
ir netikslingas sprendimas“. s. Budrys siūlo 
K. Donelaitį palikti Vu interjere ir geriau 
būrų dainiaus jubiliejiniams metams su-

kurti memorialinę lentą ir pritvirtinti ją ant 
kurios nors universiteto sienos, nes tokio 
masto kūrinys netinkąs arkadai. 

s. Budrio kreipimasis liko šauksmu ty-
ruose. tiesa, meno kritikas atkreipė dėmesį 
į skulptūros faktūrą. galbūt todėl jis siū-
lė K. Donelaičiui suteikti daugiau monu-
mentalumo – iškalti paminklą iš akmens, 
nes dabartinis padarytas iš stiklo plastiko. 
Pastuksenus abejonių nelieka. Kaip „Šiau-
rės atėnuose“ rašė menininkė aistė Kisa-
rauskaitė, „kadaise taip iš stiklo pluošto ir 
epoksidinės dervos gamindavo jachtoms 
dugnus“. anuomet buvo populiaru daryti 
skulptūras iš epoksidinės dervos. Beje, tai ne 
vienintelis toks skulptūros modelis. „Iš viso 
išlieti du modeliai: vienas pastatytas čia, o 
kitas saugomas Lietuvos dailės muziejaus 
fonduose“, – patikino prof. D. Kaunas. apie 
tai buvo užsiminęs ir K. Bogdanas jaunes-
nysis. 

Rašinyje „stiklo plastikas ir Kristijonas 
Donelaitis“ („Šiaurės atėnai“, 2013 m. birže-
lio 28 d.) a. Kisarauskaitė bandė išsiaiškinti, 
kodėl paminklas ne metalinis. Jos kalbintas 
skulptorius Mindaugas navakas mano, kad 
tai buvo politinis sprendimas: „Donelai-
tis, kažkoks tautinis lietuvių rašytojas, o ne 
Leninas ar Marytė Melnikaitė, žodžiu, grei-
čiausiai „nenusipelnė bronzos“. o kadangi 
epoksidinė derva saulės bijo, patalpino tau-
tos patriarchą į nišą.“

Šiemet, minint 300-ąsias poeto gimimo 
metines, paminklas bus perlietas ir nuo šiol 
praeivius žvilgsniu palydės jau bronzinis 
K. Donelaitis. Šios idėjos autorius – prof. 
D. Kaunas. Jis pasakojo, kad prieš šešerius 
metus seimo Lituanistikos tradicijų ir pa-
veldo įprasminimo komisija pradėjo rengti 

K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių pro-
gramą. Mokslininkui buvo pavesta vado-
vauti programos rengimo darbo grupei. 

Paminklo perliejimas kainuos apie 200 
tūkst. litų, kuriuos Vyriausybė žada skirti iš 
struktūrinių fondų. Paminklas bus toks pat, 
tik išlietas iš bronzos. Darbus atliks skulpto-
riai Mindaugas Šnipas, Ramūnas alminas, 
Jonas gencevičius ir Vytautas Mikšionis.

Lietuvoje antropologinė rekonstrukci-
ja plėtojama nuo 1965 m. naudodamas 
M. gerasimovo metodą archeologas ir an-
tropologas Vytautas urbanavičius 1969 m. 
atkūrė K. Donelaičio portretą pagal rastą 
kaukolę, nes neišliko dailės darbų, kuriems 
būtų pozavęs pats dainius. Vilniaus univer-
siteto arkadoje stovintis paminklas sukurtas 
daug anksčiau, tad vėlgi kyla klausimas: kuo 
remdamasis K. Bogdanas taip, o ne kitaip 
pavaizdavo mūsų literatūros klasiką, už kurį 
1977 m. gavo LtsR valstybinę premiją?

Rusų prozininkas Jevsejus ceitlinas do-
kumentinėje apysakoje „netilstantis aidas“ 
rašo: „susitinkam su K. Bogdanu paskubo-
mis. Jis visada skuba: vadovauja Lietuvos 
dailininkų sąjungai, Dailės instituto kate-
drai. Kartu žiūrime studentų darbų parodą, 
K. Bogdanas pasakoja apie jaunimą, apie 
savo kolegas: daugelis iš jų kūrė K. Done-
laičio portretą. Jis nebaigia žodžio – prisi-
mena, kaip dvejus metus jį persekiojo poeto 
paveikslas. 

– Kodėl dviese geriau mąstyti? gal todėl, 
kad savo mintį kaip žiežirbą iš akmens iš-
skeli iš pašnekovo minties? tada pas mane 
dažnai užeidavo profesorius J. Lebedys – žy-
mus filologas, mano mokytojas. Vieną sykį 
papasakojo: Donelaičio knygose rado ilgų 
žilų plaukų, kurie pragulėjo tenai beveik du 
šimtmečius. Man atrodė, kad tai paties po-
eto plaukai, pastoriai tuomet nešiojo ilgus, 
beveik iki pečių plaukus. Po to Donelaitį 
pradėjau įsivaizduoti visai šalia...“

Dr. P. Balkevičius užsiminė, kad tėtis da-
lyvavo šio paminklo kūrimo procese ir kad 
su mama užsukdavo į K. Bogdano dirbtuves, 
kai šis darė skulptūrą. „Kiek žinau, pasodino 
mamą ir nulipdė rankas. Bogdanas žvaliai 
lipdydavo skulptūras iš natūros“, – dar vie-
ną detalę atskleidė mokslininkas. K. Bogda-
nas jaunesnysis negalėjo įvardyti, kas buvo 
K. Donelaičio veido prototipas, bet, pavyz-
džiui, pagal aktoriaus Regimanto adomai-
čio veidą skulptorius K. Bogdanas yra sukū-
ręs Martyną Mažvydą. 

„stoviu Vilniaus universiteto kieme. Pro 
šalį skuba studentai. Visame pasaulyje tokie 
pat džinsai, stori megztiniai, krepšiai per 
petį, ilgi, vėjo plaikstomi šalikai.

K. Donelaičio 250-ųjų metinių minėjimas Vilniaus valstybinio V. Kapsuko vardo univer-
siteto aktų salėje. J. girdvainio nuotr.
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tūkstančiai jaunų kojų. seni akmenys. 
ne, K. Donelaitis čia niekada nebuvo, bet jo 
skulptūra vienoje nišoje labai dera: lyg poe-
tas viską žinotų, kas čia buvo, ir žinotų viską, 
kas dar bus. Jis sėdi ant suolo: senojoje Lie-
tuvoje tokius darydavo iš medžio. tiesi lai-
kysena, kietai sučiauptos lūpos, akylas, viską 
matantis žvilgsnis...“ – rašė J. ceitlinas. 

Jis teisingai pažymėjo, kad paminklo 
prototipas nei Vilniuje, nei juolab Vilniaus 
universitete (kaip ir Klaipėdoje, kur pasta-
tytas skulptoriaus Petro Deltuvos sukurtas 
biustas) nesilankė. tad tarp universiteto ir 
K. Donelaičio tiesioginio ryšio nėra. „Juodu 
sieja universiteto bibliotekoje saugomas vie-
nintelis Lietuvoje poemos „Metai“ pirmojo 
leidimo egzempliorius“, – teigia buvęs Vil-
niaus universiteto senato pirmininkas prof. 
habil. dr. Vygintas Bronius Pšibilskis. 

Iš tiesų Vilniaus universiteto biblioteko-
je yra trys 1818 m. tiražo „Metų“ originalo 
egzemplioriai. Prof. D. Kaunas papasakojo, 
kaip jie čia atsidūrė: „Klaipėdos krašto dva-
rininkas lietuvis Frydrichas Mačiulis turėjo 
lituanistinę biblioteką. senatvėje pardavęs 
dvarą Mickuose, jis išsikėlė į tilžę, joje ir 
mirė. „Metai“ ir kitos kelios knygos iš F. Ma-
čiulio palikimo pateko į tilžiečio spaustuvi-
ninko, leidėjo, knygų prekybininko, kolekci-
ninko Enzio Jagomasto lituanistinių knygų 
rinkinį. už lietuvišką veiklą nacių laikais jis 
persekiotas. E. Jagomastą norėjo ištremti į 
kokį nors Vokietijos pakraštį, tačiau jis pa-
sirinko Lietuvą. Čia atvyko su šeima ir bibli-
oteka. Jo šeimą Vilniuje, Paneriuose, sušau-
dė už lietuvišką veiklą. Biblioteka liko bute. 
Vilniaus universiteto bibliotekos darbuoto-
jai naktį iš kiemo pusės įlipo į butą, buvusį 
antrame aukšte, sudėjo knygas į maišus ir 

išgabeno. tarp jų ir buvo minėti „Metų“ ori-
ginalai.“

Ko gero, dabar nišos, kurioje mūsų litera-
tūros patriarchas sėdi ramia, didinga poza, 
su atversta knyga ant kelių, tuščios nebeįsi-
vaizduotume. Ir visai nesvarbu, kad K. Do-
nelaitį ir Vilniaus universitetą jungia vos vos 
įžiūrima gija. Esmė juk slypi visai kitur. Kny-
gotyrininko prof. D. Kauno žodžiais tariant, 
yra daug tokių žmonių, kurie laikomi visos 
tautos savastimi. „K. Donelaitis simbolizavo 
mūsų dėmesį literatūrai, jos klasikai, kad tie, 
kurie literatūrai dėjo pamatą, kurie supažin-
dino pasaulį su lietuvių literatūra, turinčia 
stiprias šaknis, neliko pamiršti. toks pamin-
klas savotiškai net ir tiesiogiai nebylodamas 
priminė apie tautos vienovę, kad Prūsijoje 
gyvenę lietuviai yra mūsų tautos dalis ir kad 
mes juos vertiname, laikome savais, rūpina-
mės jų kūrybos aktualinimu, sklaida“, – vie-
ną skulptūros reikšmių įvardijo Komunika-
cijos fakulteto profesorius. 

tą liudija kartkartėmis pilką paminklą 
pagyvinančios gėlės. sovietmečiu prie jo 
fotografuotasi, rengtos Poezijos pavasario 
baigiamosios šventės, jose K. Donelaitis 
kartu su kitais poetais žvelgdavo į poezijos 
mėgėjus. nereikia pamiršti ir slaptažodžio 
„susitikim prie Donelaičio“! „Per ilgą laiką 
paminklas tapo Vilniaus universiteto savas-
timi, susitikimų ir pasimatymų vieta“, – pri-
minė prof. V. B. Pšibilskis. tai buvo ir absol-
ventų susitikimų pradinė susirinkimo vieta, 
kuri net ir praėjus keliolikai ar keliasdešimt 
metų likdavo nepakitusi. 

„K. Donelaitis visada buvo matomas, ži-
nojome, kad jis yra kartu su mumis. gal pa-
minklo reikšmė keičiasi tiek, kiek keičiamės 
mes patys. žinoma, nauji dalykai užgožia 

senesnius. K. Donelaitis kažkada buvo vie-
nintelis poetas. Jis neturėjo „konkurentų“. 
Dabar turime labai garsių vardų: Justinas 
Marcinkevičius, Česlavas Milošas“, – sam-
protavo prof. D. Kaunas.

Darkart trumpam grįžtelkime į pamin-
klo atidengimo iškilmes. garbė jose kalbėti 
teko ir IV kurso lietuvių kalbos ir literatūros 
studentui, dabar lietuvių literatūros kriti-
kui, profesoriui Petrui Bražėnui. Jo teigimu, 
K. Donelaičio paminklas buvo labai svarbus 
(anuomet ir tų paminklų ne tiek daug būda-
vę), nors sovietmečiu daugelis dalykų idealo-
gizuoti, supinti. 

„tiesa“ rašė, kad „nuo šiol poetas su at-
skleista knyga ant kelių tartum budės dieną 
naktį ties šia aikšte, kuria kasdien praeina 
šimtai studijuojančių jaunuolių, kviesdamas 
juos karštai mylėti savo krašto liaudį, gimtąją 
literatūrą, mokslą ir pažangą, reikliai ruoštis 
naujo, komunistinio gyvenimo veržliai staty-
bai“. Pastaroji frazė jau nebeaktuali, bet visa 
kita atskleidžia skulptūros reikšmę, kuri liko 
nepakitusi. tai patvirtina ir šis „Vakarinėse 
naujienose“ rastas sakinys: „tarytum sim-
bolizuodamas nemirštančią poeto kūrybą, 
K. Donelaičio paveikslas visada primins 
mūsų jaunajai kartai tas gilias lietuvių kul-
tūros tradicijas, kurias lietuvių literatūroje 
pradėjo Kristijonas Donelaitis daugiau kaip 
prieš 200 metų.“

Šie metai skirti K. Donelaičiui, apie kurį 
jau nemažai kalbėta ir dar bus kalbama. Kaip 
teigė prof. D. Kaunas, svarbiausias paminklas 
yra K. Donelaičio kūrybos publikavimas, 
aktualinimas įvairia forma. galbūt išblėsus 
metų aidui kalbos apie mūsų literatūros kla-
siką šiek tiek aprims, tačiau nenutils. tai by-
loja ir šie J. ceitlino dokumentinės apysakos 
žodžiai: „Vis tas pats amžių ryšys. Šita mintis 
K. Bogdano skulptūroje išreikšta viena de-
tale: poeto drabužiai sujuosti tautine juosta. 
Ji leidžiasi žemyn, ant senų akmenų, kuriais 
skuba studentai.

anksčiau ar vėliau jie atras K. Donelaitį.“

Pirmosios gėlės K. Donelaičiui 1964 m. 
gruodžio pabaigoje. J. girdvainio nuotr.

Tolminkiemio bažnyčia. 2007 m. gegužė. V. Dulkės nuotr.
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AlgImAntAs lItVInAs, orIentAlIstIkos centrAs Abu Hamidas al-Gazalis, 
iš Irano kilęs musulmonų 

mąstytojas, yra labai žymus 
teologas, filosofas ir šafiitų 
fakihas – teisininkas. Savo 

veikalais jis sėkmingai gynė 
sunitų teologiją nuo ismai-
litų minties veržimosi, api-
brėžė teologijos santykį su 

graikų filosofija – falsafa, 
įtraukė į teologiją islamišką-

jį misticizmą – sufizmą. 

Isfahano didžiosios mečetės kieme. 
Z. alseikienės nuotr.

Libertinizmas 
al-Gazalio 
persiskajame 
palikime
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sufijus al-gazalis priskyrė prie ypa-
tingų, išrinktųjų žmonių. tam ti-
kromis aplinkybėmis jis laikė pri-

imtinomis, leistinomis (mubāh) kai kurias 
praktikas, pavyzdžiui, sufijų koncertą – 
samā’ , kurios religinio įstatymo buvo drau-
džiamos (harām). Bet griežtai kritikavo ne-
pakankamą tikėjimą, pamaldumo stoką ir 
pasidavimą aistroms.    

Mubāh problematika yra svarbi ir šiuolai-
kinėje musulmonų visuomenėje, nes susiju-
si su naujų visuomenės gyvenimo ir buities 
reiškinių, įvairių meno formų, pavyzdžiui, 
dailės ir muzikos, priėmimu ar atmetimu. 
Konservatyviųjų pažiūrų atstovai liberales-
niuosius musulmonus kaltina libertinizmu 
(arab. ibāha, pers. ibāhat).          

legenDomIs ApIpIntA bIo-
grAfIjA I Jis gimė apie 1056 m. šiuo-
laikinio Irano šiaurės vakaruose, taba-
rano-tuso mieste, buvusiame dabartinio 
Mašhado miesto teritorijoje. Į gyvenimo 
pabaigą grįžęs gimtinėn, ten ir mirė 1111 m.
tabaranas buvo visiškai sugriautas per su-
kilimą XIV a. pabaigoje ir nebeatstatytas. 
Veikiausiai al-gazalis palaidotas mauzo-
liejuje, kuris vėliau, po miesto sugriovimo, 
klaidingai priskirtas kalifui Harūnui al-Ra-
šidui (valdė 786–809), „tūkstančio ir vienos 
nakties“ herojui, ir perstatytas. Mauzoliejus, 
pramintas Harūnija, savo forma kiek pri-
mena seldžiukidų sultono sandžaro (valdė 
1118–1157) mauzoliejų Merve, tad galbūt 
sandžaras ar koks kitas didžiūnas ir paliepė 
jį pastatyti ant al-gazalio kapo. Irane lei-
džiamų jo veikalų metrikose jis pristatomas 
kaip Muhammad ibn Muhammad ghazālī. 

naujausiuose, pastarųjų dviejų dešim-
tmečių al-gazalio kūrybos ir biografijos 
tyrimuose linkstama revizuoti dalį teigi-
nių, anksčiau atsiradusių pernelyg tiesio-
giai suprantant jo vadinamąją intelektinę 
autobiografiją „gelbėtojas nuo paklydimo“ 
(al-munqidh min al-dalāl). Vis dažniau 
prieinama prie išvados, kad šis kūrinys 
skaitytinas ne visai kaip autobiografija ti-
krąja to žodžio prasme, kad jame esama 
nemaža dalis išmonės. Jame aptinkama lite-
ratūrinių priemonių, pasiskolintų iš galeno 
ir kitų senovės autorių. Kūrinyje perdėtai 
atsiribojama nuo filosofijos, tuo tarpu Ri-
chardas Frankas savo 1994 m. knygoje „al-
ghazālī and the ash’arite school“ parodė, 
kad al-gazalio mąstyme daug kas perimta 
iš žymiausio islamo filosofo avicenos (Ibn 
sinos, m. 1037).  Vadinamojoje autobiogra-
fijoje al-gazalis pateikia save kaip atsisky-

rėlį ir nutyli savo vaidmenį politiniame gy-
venime. Bet naujausi tyrinėjimai rodo, kad, 
atvirkščiai, al-gazalis visą gyvenimą buvo 
aktyvus švietėjas, religijos atnaujintojas, su-
stabarėjusių religinio įstatymo žinovų – ali-
mų kritikas. Jo autobiografijoje aptinkama 
vis daugiau išmonės elementų. 

geriau pažinti paslaptingą, legendomis 
apipintą al-gazalio biografiją, jo paties ty-
čia supainiotą, tarp kitų dalykų padeda ir 
įdėmus jo persiškų laiškų amžininkams 
emyrams (kunigaikščiams), imamams (re-
liginiams vadovams) ir viziriams (minis-
trams) tyrinėjimas. atidžiai išnagrinėjęs al-

Seldžiukidų laikus menančios Isfahano didžiosios mečetės daugiakolonėje salėje. 
Z. alseikienės nuotr. 

Filosofas kalbasi su Seldžiukidų dinastijos karaliumi. XIV a. vid. persų miniatiūra. 
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gazalio persiškus laiškus, Frankas griffelis 
2009 m. knygoje „al-ghazali’s Philosophi-
cal Theology“ apie didžiojo islamo religijos 
gaivintojo ir atnaujintojo – mudžadido kos-
mologiją ir biografiją įtikinamai patikslino 
jo gimimo datą: jis gimęs ne 1058, bet apie 
1056 m.

Įgijęs pradinį mokslą pas vietos moky-
tojus tuse, būdamas apie trylikos metų 
amžiaus, apie 1069 m. al-gazalis įstoja į 
nizamijos medresę, arba kolegiją, nišapu-
re – omaro chajamo mieste – ir pasineria 
į religijos mokslus. Medresės tuometėje sel-
džiukidų valdomoje (1038–1194) Irano vas-
tybėje buvo vadinamos nizamijomis todėl, 
kad jas steigė žymusis seldžiukidų viziris 
nizam al-Mulkas (m. 1092). žuvus sulto-
nui alp arsanui ir ėmus valdyti Malikšahui 
(1072–1092), nizam al-Mulkas stoja tarny-
bon pas Malikšahą. 1085-aisiais nišapure 
mirus al-gazalio mokytojui al-Džuvaini, 
al-gazalis tampa vienu iš nizam al-Mulko 

padėjėjų ir apie šešerius metus gyvena dau-
giausia Isfahane, kol 1091-ųjų liepą paski-
riamas dėstyti fikhą – islamo teisę Bagdado 
nizamijoje. 1095-ųjų lapkritį leidžiasi pu-
santrų metų kelionėn į Damaską, Jeruzalę, 
Meką ir Mediną, 1097 m. gegužę ar birželį 
grįžta į Bagdadą. Lapkritį jis jau savo gimti-
nėje tabarane-tuse, kur įsteigia medresę ir 
chanaką (pers. xānqāh) – sufijų buveinę ir 
turi daug mokinių. 1106 m. vasarą pakvie-
čiamas dėstyti nišapūro nizamijoje. 1111 
m. gruodžio 18 d. al-gazalis mirė savo cha-
nakoje tabarane-tuse. 

tokia yra minėtame F. griffelio darbe 
patikslinta al-gazalio biografija, kritiškai 
įvertinus daugelį šimtmečius gyvuojančių 
padavimų, tarp jų ir legendą, kad išvykęs iš 
Bagdado 1095-ųjų lapkritį al-gazalis visam 
laikui tapęs atsiskyrėliu ir šalinęsis aktyvios 
veiklos. 

Vėlyvuoju gyvenimo laikotarpiu jis pa-
rašė ir savo persiškus veikalus, tarp jų apie 

Žibinto laikiklis Isfahano didžiojoje meče-
tėje.         Isfahano didžiosios mečetės žieminė maldos salė.            
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Z. alseikienės nuotr.

A z i j o s  k u l t u r u  t y r i m a i
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1109-uosius – „Pamokymą karaliams“ 
(nasīhat al-mulūk). 

Didžiausias al-gazalio persiškas veikalas 
yra „Laimės eliksyras“ (Kīmiyā-yi sa’ādat), 
susidedantis iš įvadinės dalies ir keturių 
knygų (ruknų – stulpų) po dešimt skyrių, 
autoriaus vadinamų asl – pagrindas. Pirmo-
ji „Laimės eliksyro“ knyga skirta religinėms 
prievolėms ir apeigoms (ibādāt), antrojoje 
aptariamos kasdienio gyvenimo normos ir 
papročiai (mu’āmilāt), trečiojoje – pražūtin-
gos ydos (muhliqāt), ketvirtojoje – išganin-
gos dorybės (munjiyāt). Įvadinės dalies ke-
turiuose skyriuose, vadinamuose unvānais, 
nagrinėjami keturi pažinimo aspektai: savęs 
pažinimas (šināxtan-i nafs-i xīš), Dievo pa-
žinimas (šināxtan-i haqq), pasaulio pažini-
mas (ma’rifat-i dunyā), pomirtinio gyveni-
mo pažinimas (ma’rifat-i āxirat). 

lIbertInIzmo krItIkA Al-gA-
zAlIo kūryboje I Tarp musulmo-
nų paplitusias libertinizmo, arba laisvama-
nybės, pakraipas „Laimės eliksyro“ autorius 
aptaria įvadinės dalies antrajame skyriuje 
(unvān), skirtame Dievo pažinimui. 

Libertinizmas, arba laisvamanybė, isla-
me suprantama pirmiausia kaip bandymas 
pateisinti religijos draudžiamus (harām) 
dalykus, kaip antai svaigalų vartojimą, ne-
santuokinius ryšius ir panašiai, ir šių da-
lykų laikymas neutraliais (mubāh). Pats 
draudžiamo dalyko pateisinimas, paverti-
mas leistinu al-gazalio persiškojoje kūry-
boje vadinamas ibāhat, o šitokį pateisinimą 
praktikuojantys žmonės – libertinai yra ahl-
i ibāhat, arba ibāhatiyān. 

„Laimės eliksyro“ įvadinės dalies antrojo 
unvāno „apie Dievo pažinimą“ pabaigo-
je aptariamos septynios libertinų – ibahitų 
paklydimo ir tamsuoliškumo (gumrāhī va 
jahl) rūšys.

Pirmoji rūšis – tai netikinčiųjų aukščiau-
siojo tamsuoliškumas, kadangi jie ieškojo jo 
vaizdinių ir fantazijų podėlyje, mėgindami 
surasti apibūdinimą, o neradę ėmė neigti ir 
priskyrė jo darbus gamtai ir žvaigždėms.      

antroji tamsuoliškumo rūšis yra tamsuo-
liškumas žmonių, netikinčių pomirtiniu 
gyvenimu ir manančių, kad žmogus yra 
nelyginant augalas ar gyvūnas, po mirties 
išnykstantis. 

trečioji rūšis – tamsuoliškumas tikinčių-
jų aukščiausiąjį ir pomirtinį gyvenimą, bet 
tikinčių silpnai ir manančių, kad Dievui nei 
žmonių nuodėmės rūpi, nei jų maldos rei-
kalingos.  

Ketvirtoji tamsuoliškumo rūšis – tai re-
liginio įstatymo – šariato nepaisymas ma-

nant, kad neįmanoma apvalyti širdies nuo 
aistrų, pykčio ir veidmainystės, panašiai 
kaip iš juodo kilimo neįmanoma padaryti 
balto.

Penktoji – manymas, kad Dievas, būda-
mas gailestingas ir maloningas, atleis žmo-
gui viską, bet iš tikrųjų jis ir griežtai bau-
džia.

Šeštoji rūšis yra puikybė, kai žmonės įsi-
vaizduoja pasiekę tokią padėtį, kurioje nuo-
dėmės nebegalinčios pakenkti. 

septintoji rūšis kyla ne iš tamsuoliškumo, 
o iš nerūpestingumo ir aistros (ghaflat va 
šahvat), ir velnias tokiame žmoguje yra pa-
siekęs, ko norėjęs. 

Baigdamas skyrelį apie libertinus – iba-
hitus, al-gazalis ragina žmogų neabejoti, 
kad jis yra kūrinys, o Kūrėjas yra visagalis 
ir visažinis, galintis padaryti visa, ko panori.

Seldžiukidų laikus menančios Isfahano didžiosios mečetės paskliautė. 

Seldžiukidų sultonas Malikšahas su dvariškiais. XIV a. pr. persų miniatiūra. 

Vadinamoji Harūnija, arba al-Gazalio 
mauzoliejus Mašhade, XX a. pradžioje. 
André Sevruiguino akvarelė. 

yale.edu nuotr.

Z. alseikienės nuotr.
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Didžiulės apimties (412 archyvinės nu-
meracijos lapų, rašytų abiejose pu-
sėse), 37 × 25 cm formato, VuB res-

tauratorių ir knygrišių restauruotas ir naujai 
įrištas oda rankraštis tarsi prisikėlė naujam 
gyvenimui. Rankraščio puošmena – 17 ilius-
tracijų, pieštų plunksna. Iliustracijos taip pat 
restauruotos ir kai kurios, daugiausia mažo 
formato, paliktos neįrištos, kad būtų patogu 
apžiūrėti ir publikuoti. 

Po antrojo pasaulinio karo buvo manoma, 
kad Mato Pretorijaus „Deliciae Prussicae oder 
Preussische schaubühne“ rankraščiai per karą 
žuvo. Dabar žinomi trys jų variantai. 

Vilniaus universiteto muziejaus egzemplio-
rių (signatūra R 185) sudaro vienas tomas, 
kuris apima rankraščio santrauką ir I–VII 
knygas su piešiniais. trūksta antrojo tomo, jo 
likimas nežinomas.

antrasis rankraštis saugomas LMa biblio-
tekos Rankraščių skyriuje. Jį sudaro du tomai, 
įrišti kartono viršeliais ir apimantys rankraš-

Raritetas is Vilniaus universiteto 
muziejaus fondu

VytAutAs grIcIus, Vu muzIejAus rInkInIų skyrIus

Mato Pretorijaus (Matthäus Prätorius) – vieno žy-
miausių Mažosios Lietuvos istorikų ir etnografų, 
lietuvių raštijos darbuotojo rankraštis „Deliciae 
Prussicae oder Preussische Schaubühne“ (Prūsijos 
įdomybės, arba Prūsijos regykla) – tai unikumas, nu-
sėdęs į Vilniaus universiteto muziejaus saugyklas. 

 1Matas Pretorijus, Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla, I tomas, Vilnius, 1999, p. 67.
 2ten pat, p. 82.
 3Pranė Dundulienė, Paukščiai senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene, Vilnius, 1982, p. 69–70.

Baltijos jūros vėjo dievas 
Bangpūtys (Vėjopatis). Viena 
iš lietuvių antropomorfinio 
pavidalo dievybių su sparnais. 
Pasak Mato Pretorijaus, vie-
nas žvejys Karklelių k. Klai-
pėdos apskrityje savo valtyje 
turėjo molinį dievo Vėjopačio 
atvaizdą, kuris buvęs su barz-
da, dviem veidais ir sparnais, 
su gaidžiu ant galvos. Kairėje 
rankoje laikęs žuvį, o dešinėje –

 indelį. Dar XIX a. eidami 
žūklėn Vorusnės žvejai nešda-
vosi medinį Bangpūčio stabą, 
kad jis saugotų nuo nelaimių 

žvejybos metu.3 

čio I–XVIII knygas. Profesorės habil. dr. Ingės 
Lukšaitės nuomone, šis Mato Pretorijaus ran-
kraštis yra VuM rankraščio XVIII a. (1780 m.)
kopija.1  tik ji yra pilna: apima ir pirmąjį, ir an-
trąjį tomą, bet trūksta piešinių.

trečiasis rankraštis saugomas Lenkijos moks-
lų akademijos bibliotekoje gdanske. Rankraštis 
nepilnas: trūksta pirmojo tomo I–IX knygų. Išli-
ko tik antrasis tomas, apimantis X–XVII knygas. 
anot prof. dr. I. Lukšaitės – tai darbinis rankraš-
tis, kuriame daug pataisymų ir pabraukimų.2 

Vilniaus universiteto muziejus Mato Pre-
torijaus „Deliciae Prussicae oder Preussische 
schaubühne“ rankraštį įsigijo iš privataus asmens 
1982 m., dėl brangumo atsisakius jį pirkti kitiems 

R. Malaiškos fotokopijos
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Raritetas is Vilniaus universiteto 
muziejaus fondu

4Pranė Dundulienė, ugnis lietuvių liaudies pasaulėjautoje, Vilnius, 1985, p. 84.

Viduryje – griaustinio dievas Perkūnas, kurio galvą supa liepsnų liežuviai. Jam iš kairės – 
derliaus ir karo dievas Patrimpas, jaunas vyras su javų varpomis papuošta galva. Dešinėje  –
mirties dievas Pikuolis, senis su raiščiu ant galvos.4  Apačioje – amžinoji ugnis, kurstoma 
ąžuolinėmis malkomis. Dešinėje ir kairėje aplink ąžuolą matyti ištempti audeklai, už 
kurių galėjo įeiti tik krivis krivaitis.

 Gintaro rinkimas Sambijos pakrantėje. Lietuvninkai su samčiais renka gintarą 
jūros pakrantėje. Po audrų, gavę nurodymą, aplinkinių kaimų valstiečiai priva-
lėdavo rinkti gintarą. Surastus gabalus buvo galima laikyti tik maiše, pakabin-
tame po kaklu. Jei padės ant žemės – didžiulė bauda. Už pasisavinimą – bauda 
arba mirties bausmė. Kaimiečiai privalėjo visą surastą gintarą atiduoti admi-
nistracijai, neturėjo teisės turėti namuose jokio gintaro gabalėlio, net apdirbto 

ar pirkto.

didiesiems Vilniaus muziejams. akademikas 
Juozas Jurginis parašė išsamią rankraščio ano-
taciją, pabrėžė jo unikalumą ir reikšmę lietuvių 
etnografijai ir tautosakai. Pirkimą rėmė universi-
teto rektorius Jonas Kubilius.

Labai įdomi rankraščio autoriaus asmenybė. 
gimęs Klaipėdoje dirbusio diakono Kristupo 
Pretorijaus šeimoje, iš motinos pusės galėjo gi-
miniuotis su Jonu Bretkūnu. Ši giminystė tikriau-
siai ir paskatino kibti į lietuvių raštijos dirvonus. 
1655–1657 m. Matas Pretorijus studijavo Kara-
liaučiaus, nuo 1657 m. – Rostoko universitete. 
1660 m. tapo laisvųjų mokslų ir filosofijos ma-
gistru. Mokėjo vokiečių, lotynų, lietuvių ir lenkų 
kalbas, į lietuvių kalbą vertė giesmes.
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1661 m. pradėjo dirbti Klaipėdos lietu-
vių kunigo Jono Lėmano padėjėju, 1663 ar 
1664 m. persikėlė į nybudžius. nybudžiai, 
dabar Krasnogorskojė (vok. niebudßen) – 
Mažosios Lietuvos bažnytkaimis gumbi-
nės apylinkėse, netoli Donelaičio gimtinės 
Lazdynėlių. ten rinko etnografinę, kalbinę, 
istorinę medžiagą, parašė didesnę dalį iš 
18 knygų enciklopedinio pobūdžio kūri-
nio „Deliciae Prussicae oder Preussische 
schaubühne“. Jį rašė remdamasis antikos 
rašytojais, viduramžių kronikomis, baž-
nyčios istorija, senovės prūsų ir Prūsijos 
lietuvių istoriją aprašančiais veikalais. ne-
mažai rėmėsi simono grunau ir Kristoforo 
Hartknocho darbais. Vertingiausia darbo 
medžiaga – tai jo paties surinkta informa-
cija apie krašto gyventojų gyvenimo būdą, 
papročius, tikėjimus ir kalbą. susidomėjęs 
gintaro rinkimu ir apdirbimu, pats važiavo 
į sembos pajūrį, kad galėtų pamatyti, kaip 
iš žemės kasamas, o iš jūros semiamas gin-
taras.

Jau 1683 m. Matas Pretorijus pateikė 
Karaliaučiaus universiteto teologijos pro-
fesūrai pasiūlymą sudaryti Romos katalikų 
bažnyčios uniją su Evangelikų liuteronų 
bažnyčia „Discursus de unione Ecclesia-
rum“ (Diskursas apie bažnyčių uniją). Pa-
siūlymų pagrindu 1985 m. amsterdame 
ir Kelne išleido knygą „tubapacis“ (taikos 
trimitas) su pasiūlymu suvienyti Katalikų 
ir Reformatų bažnyčias popiežiui vado-
vaujant. Mato Pretorijaus pasiūlymai buvo 
atmesti, knyga „tubapacis“ vokiečių kalba 
konfiskuota, o pats autorius emigravo.

negalėdamas suderinti istoriko ir liutero-
nų kunigo darbo, kilus pasaulėžiūrinei kri-
zei, 1684 m. perėjo į katalikybę ir emigravo į 
abiejų tautų Respubliką, olivos vienuolyną. 
Kurį laiką dirbo abiejų tautų Respublikos 
karaliaus istoriografu ir sekretoriumi. nuo 
1688 m. pradėjo eiti katalikų kunigo parei-
gas Veiherove, Pomeranijoje, ten 1698 m.
baigė rašyti „Prūsijos įdomybes“. Mirė 
1704 m. Veiherove.

Būdamas plačių humanistinių pažiūrų, 
Matas Pretorijus griežtai stojo prieš burti-
ninkų ir raganų persekiojimą ir prisipažini-
mų išgavimą kankinant auką. Moterų per-
sekiojimas ir raganų deginimas Vokietijoje 
buvo įgavęs masinį pobūdį, ypač srityse, 
kur įsigalėjo reformacija. Pavyzdžiui, mums 
gerai žinomame Kvedlinburge (aukštutinė 
saksonija) 1589 m. per vieną dieną buvo su-
degintos 133 raganos. gimęs ir gyvenęs sri-
tyse, kur raganų teismai buvo retenybė, jis 
negalėjo toleruoti tokio nežmoniško elgesio 

Baltijos jūros dumbliai, kuriuose randamas gintaras, ir randamo gintaro pavyzdžiai. 
Dumbliai – iš kairės, gintaro gabalai – iš dešinės. 

Senovės lietuvių krivis (žynys) su krivūle dešinėje rankoje.
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su moterimis (Rytų Prūsijoje, LDK ir Rytų 
Europoje raganų teismai buvo smerkiami 
tiek Katalikų bažnyčios, tiek pasaulinės val-
džios ir pasitaikydavo kaip prietarų ir tam-
sumo recidyvas).

Būta bandymų spausdinti ištraukas iš 
Mato Pretorijaus veikalo, bet visas rankraš-
čio tekstas taip ir liko nespausdintas. Kiek 
išsamiau tai bandė padaryti Villiamas Pier-
sonas 1871 m. Jis paskelbė ištraukų apie 
Mažosios Lietuvos valstiečių (K. Donelaičio 
būrai, dabartiniai lietuvninkai) papročius, 
tikėjimą, buitį, šventes ir dievus knygoje 

Senovės lietuvių apeiginės krivūlės. 
Krivūlė – simbolinė lazda, pareigūno (se-
niūno, viršaičio), dvasininko (krivio) val-
džios ženklas. Daryta iš kreivai išaugusio 
kadagio, beržo ar ąžuolo kamieno, šakos, 
šaknies. Kartais būdavo tiesi. Puošta 
raštais, raižiniais, figūromis. Pirmą kartą 
paminėta 1326 m. Petro Dusburgiečio.

Rytų Prūsija (Mažoji Lietuva) – žemė, kur 
gyveno ir dirbo Matas Pretorijus ir kuriai 

paskyrė viso savo gyvenimo darbą.

5Matthäus Prätorius, „Deliciae Prussicae, oder Preußische schaubühne“, im Wörtlichen auszuge aus dem Manuscript herausgegeben von William Pierson, Berlin: 
a. Duncker’s Buch-Verlag, 1871, xv, 152 p., 2 sulankst. iliustr. lap. 

„Matthäus Prätorius. Deliciae Prussicae, 
oder Preußische schaubühne“.5 Lietuvos 
istorijos institutas užpildė šią spragą leisda-
mas pilną mokslinį Mato Pretorijaus „Prū-
sijos įdomybių“ 7 tomų apimties darbą. 
sudarytoja ir dalykinių komentarų autorė –
prof. dr. I. Lukšaitė. Prie šio leidinio sva-
riai prisidės ir mūsų muziejaus rankraštis, 
o unikalios iliustracijos iš XVII a. leis len-
gviau suprasti Mažosios Lietuvos lietuv-
ninkų gyvenimą ir patį autorių. tai puikus 
paminklas šviesaus atminimo istorikui ir 
etnografui, humanistui Matui Pretorijui.
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Vilniaus 
jezuitu 
kolegijos 
steigimo 
privilegija

Nežinomas XVIII a.dailininkas. Valerijonas Protasevičius. 
Freska VU Didžiajame kieme.

E. Kurausko nuotr.
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Vilniaus vyskupo 
Valerijono Protasevičiaus

Privilegija
Įsteigia Vilniaus mieste Jėzaus Drau-
gijos kolegiją ir paskiria jai įvairius 

dvarus.
Vilniuje, 1569 m. spalio 4 d.

Viešpaties vardu. amen. amžinam 
dalyko atminimui. Kadangi žinoma, 
jog visi žmonių veiksmai ir atlikti 

darbai, kad ir kiek jie būtų svarūs, atmintini 
ir verti amžinybės, dėl užmaršties neteisybės 
iš atminties lengvai išslysta ir išnyksta, jeigu 
raštais, kurie yra amžini atminties sargai, pa-
likuonims visiems laikams nebuvo perduoti. 
todėl mes, VaLERIJonas, Dievo malone 
Vilniaus vyskupas, visiems ir kiekvienam ats-
kirai, kam tai svarbu, tiek dabar, tiek ateityje 
amžių amžiais gyvensiantiems, šiuo raštu pa-
žymime.

Kadangi jau nemažai laiko stebime, jog ši 
mūsų tėvynė, tai yra Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė, tarp kitų provincijų garsėjanti, 
gausiai gyvenama ir derlinga [šalis], turin-
ti daug talentingų žmonių ir kitais dalykais 
klestinti, yra slegiama vienos nemenkos blo-
gybės: mat neturi jokios mokyklos ar kolegi-
jos, kuriose Visagalio Dievo garbei ir šlovei, 
jo dieviškojo kulto skleidimui ir šios Respu-
blikos naudai būtų viešai mokomasi „gerųjų 
mokslų“ (bonarumlitterarum), kad būtų la-
vinamas jaunimas ir žmonės būtų skatinami 
siekti dorybės ir išsilavinimo ir ne visiems, 
net ir įgimtu talentu ir protu apdovanotiems, 
pakanka lėšų vykti į kitus kraštus ir moky-
klas, kad galėtų lavinti savo sugebėjimus. 
Matome, jog kitiems kraštams šios laimės 
ne tik netrūksta, bet ir per daug jos esama, 
nors šiai mūsų provincijai, kuri, be katalikų, 
susideda iš schizmatikų ir daugybės kitokių 
sektų sugadintų [žmonių], taip pat mahome-
tonų, šis dalykas [t. y. mokykla – E. u.] ga-
lėtų atnešti daug naudos Katalikų Bažnyčiai 
ir Respublikai. taigi mums apie tai mąstant 
ir skiriant tam daug rūpesčių ir pastangų, 
kad šiai mūsų brangiausiai tėvynei ir maitin-
tojai, kuri mus pagimdė ir ant šios garbės ir 
vertės pakylos iškėlė ir kuriai labiausiai po 
Dievo privalome dėkoti, galėtume su Dievo 
pagalba šiame reikale padėti ir patarnauti, 
pagaliau Dievui geriausiam ir galingiausiam 
skatinant, mūsų mintį ir valią, kiek jos turi-

me, nukreipėme prie švento tridento [Baž-
nyčios] susirinkimo nutarimų bei kanonų ir 
pasitarę su didžiausia nuovoka apdovanotais 
žmonėmis, pasirėmę patarimu, malone ir 
autoritetu šviesiausio valdovo ir pono, pono 
žygIManto augusto, Dievo malone 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos, Rusijos, Prū-
sijos, Mozūrijos, žemaitijos, Livonijos ir t. t. 
didžiojo kunigaikščio, mūsų maloniausiojo 
pono, taip pat sulaukę raginimų ir įtikinėji-
mų šviesiausių ir gerbiamiausių ponų, pono 
stanislovo Hozijaus, Varmės vyskupo, ir 
pono giovanni Francesco commendone‘s, 
Šventosios Romos Bažnyčios kardinolų, taip 
pat pono Vincento Portiko Lukiečio, 
apaštališkojo protonotaro, žymiausių 
Lenkijos karalystėje pasiuntinių dela-
tere, priėjome prie tokios nuomonės, 
kad į šią provinciją ir į svarbiausią jos 
miestą Vilnių nutarėme pasikviesti ir 
įvesdinti mokytus ir pamaldžius vyrus 
iš vadinamųjų Jėzaus Draugijos kole-
gijų. Jų mokslas ir doras gyvenimas, 
dideli nuopelnai, platinant krikščionių 
tikėjimą ir Dievo garbinimą, ugdant ir 
mokant jaunimą geriausių mokslų ir 
papročių, jų vardas ir šlovė šiame itin 
nelaimingame ir sugadintame amžiu-
je, kai reikia kovoti su gausiomis ere-
tikų ir stabmeldžių pabaisomis ir pra-
simanymais, perėjo visą krikščionišką 
pasaulį ir pasiekė tolimiausius kraštus. 
taigi, žinodami padėtį ir pasirėmę 
minėtų žmonių patarimais, pasikvie-
tėme kai kuriuos minėtos Draugijos 
vyrus, garbius ir pamaldžius tėvus, 
poną Pranciškų sunIERĮ, [Jėzaus] 
Draugijos kolegijų generalinio prepo-
zito atsiųstą į šiuos kraštus kaip vice-
provincijolą, Baltazarą HostoVInĄ, 
šios Draugijos teologą, tėvą andrių 
Bokacijų, teologijos bakalaurą, su 
dviem kitais tos Draugijos nariais, su 
kuriais stropiai dėl šių dalykų pasi-
tarę ir įvairius atvejus apgalvoję priėmėme 
sprendimą dėl [Jėzaus] Draugijos kolegijos 
įsteigimo, valdymo, išlaikymo bei sąlygų tiek 
dabartiniams, tiek vėlesniems nariams, pagal 
mums Viešpaties Dievo suteiktas galimybes 
ir išteklius, nedarant niekam skriaudos, re-
miant ir pritariant Šventajam apaštališkajam 
sostui, padarėme ir nusprendėme, padarome 
ir nusprendžiame šiuo raštu, kuris toliau pa-
teikiamas. 

Pirmiausia Vilniaus mieste, be abejonės, 
šios provincijos žymiausiame ir vertingiau-
siame, tikėdamiesi, kad čia bus įkurta šios 
Draugijos būstinė, arba kolegija, šio Vilniaus 

miesto vadinamojoje Vyskupo gatvėje už ne-
menką kainą nupirkome ir įsigijome iš pono 
Mikalojaus alberto sūnaus Jasinskio, Liubo-
šanų valdytojo, šventosios karališkosios dide-
nybės dvariškio, mūrinį namą, esantį netoli 
mūsų apaštališkosios kurijos. [tą namą] kar-
tu su žemės sklypu ir visais pastatais duoda-
me, dovanojame ir visiems laikams užrašome 
minėtai Jėzaus Draugijos kolegijai ir būstinei, 
kur ir patys galėtų apsistoti ir vykdytų tai, kas 
jiems priklauso pagal pareigas ir nuostatus, 
skleisdami geruosius mokslus, tobulindami 
jaunimo išsilavinimą ir papročius; tiek šios 
garsios provincijos jaunimo, tiek iš kitur at-

vyksiančio siekti mokslų ir lavinti talentus, 
Visagalio Dievo garbei ir šlovei, dieviško-
jo tikėjimo platinimui, o kartu Respublikos 
naudai.

taip pat kitą sklypą, su šiuo mūriniu namu 
iš šiaurės pusės susiliečiantį ir besiribojantį, 
iš mūsų pavaldinio alberto stšalkovskio ir jo 
žmonos Magdalenos mūsų lėšomis išpirktą, 
pritarus mūsų bažnyčios garbiajai Kapitulai, 
tai pačiai kolegijai ir minėtai Draugijai su visa 
teise, nuosavybe, nauda minėtos Draugijos 
valiai ir sprendimui visiems laikams prijun-
giame, duodame, dovanojame ir užrašome. 
taip pat mūsų nuosavą sklypą prie Vilijos

Šarlis Barusas. Žygimantas Augustas. Pagal 1551 m.
medžio raižinį. Litografija. Iš albumo „Musee Ar-
cheologique de Wilno“.



perkėlos kitame upės krante, prie Vilniaus 
pilies esantį, prieš keletą metų mūsų apgy-
ventą, tačiau dabar pastatų neturintį, tai pa-
čiai kolegijai ir Jėzaus Draugijai daržovėms 
auginti ar kitokiai paskirčiai, kurią pati 
Draugija nuspręs esant reikalinga, visiems 
laikams duodame ir užrašome.

taip pat kai kurias nejudamas valdas, 
priklausančias mūsų vyskupo stalui, Me-
dininkų apylinkėje, paprastai vadinamų 
Medininkais, su kaimais ir sodybomis, taip 
pat Kamenologo [kaimas] su dvidešimčia 
sodybų, Beniaučių [kaimas] su dešimčia 

sodybų, Pikčiūnų [kaimas], kuriame dvi so-
dybos, Kamanančių [kaimas] prie Merkio 
upės, kuriame 10 lanų, o valstiečiai gyvena 
ir vienoje, ir kitoje upės pusėje. [...] 

Kad šis mūsų minėtos Jėzaus Draugijos 
kolegijos įkūrimas, aprūpinimas valdomis 
ir lėšomis būtų tvirtesnis ir nepažeidžia-
mas nė vienu punktu, skirsniu ir teiginiu, 
prašome pritarimo ir globos Šviesiausiojo 
Valdovo ir Pono, Pono žygimanto augus-
to, Viešpaties malone Lenkijos karaliaus, 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio ir t. t. ir t. t., 
mūsų maloniausiojo pono, taip pat Jo Švie-
siausios Didenybės įpėdinių, Lenkijos kara-
lių ir didžiųjų Lietuvos kunigaikščių, kata-

likiškųjų valdovų, taip pat gerbiamų ponų 
Vilniaus vyskupų, mūsų įpėdinių, teisėtai 
jais tapusių ir tuo metu esančių, taip pat 
garbingosios Vilniaus Katedrinės bažnyčios 
kapitulos pagalbos ir globos ir norime, kad 
ši [Jėzaus] Draugijos kolegija, mūsų aprū-
pinta valdomis ir lėšomis, pirmiausia Jo 
Šviesiausios Didenybės, taip pat gerbiamų 
mūsų įpėdinių ir pačios garbingosios Ka-
pitulos globojama su visais savo turtais ir 
pajamomis amžinai būtų. todėl jų visų ir 
kiekvieno atskirai pasitikėjimui ir paliudiji-
mui norėjome, kad šis mūsų raštas būtų su-
tvirtintas mūsų ir mūsų Vilniaus garbiosios 
Kapitulos kabančiais antspaudais, ir sutvir-
tinome.

atlikta ir duota Vilniuje Viešpaties metais 
1569, antradienį, spalio 4 dieną. Dalyvau-
jant gerbiamiems ir garbingiems ponams, 
Petrui RoIZIJuI maurui, ispanui, popie-
žiškosios [t. y. bažnytinės] ir karališkosios 
[t. y. civilinės] teisės daktarui, apaštališka-
jam protonotarui, karaliaus patarėjui, arki-
presbiteriui ir kustodui; Jurgiui aLBInuI, 
abiejų teisių daktarui, sufraganui ir kanto-
riui; albertui gRaBoVsKIuI, filosofijos ir 
medicinos daktarui; Laurynui VoLsKIuI, 
bylų klausytojui ir mūsų iždininkui; ado-
mui PILcHoVsKIuI, Varšuvos prepozitui, 
Šventosios Karališkosios Didenybės sekre-
toriui; Jonui ostRoVsKIuI, Mikalojui 
KoRIZnaI, Vilniaus katedrinės bažnyčios 
kanauninkams, generalinės kapitulos rude-
nį, šv. stanislovo [relikvijų] perkėlimo šven-
tės proga, personaliai Vilniuje sukviestiems. 
taip pat garbiems ir iškiliems ponams au-
gustinui RotunDuI Mieleskiui, įstatymų 
žinovui, Vilniaus vaitui ir karališkosios 
didenybės sekretoriui; simonui Milecijui, 
filosofijos ir medicinos daktarui, Medinin-
kų kanauninkui, mūsų gydytojui ir kitiems 
garbingiems ir kilniems [ponams] – alber-
tui PŠEtocKIuI, šventosios karališkosios 
didenybės sekretoriui; Motiejui VoLs-
KIuI, Vidžių klebonui, mūsų virtuvės pre-
fektui; Jonui nEDZVEcKIuI, žygimantui 
stanČLEVsKIuI, mūsų šeimynykščiams 
ir daugeliui kitų pasitikėjimo vertų liudi-
ninkų.

[Prikabintas vyskupo antspaudas]
[notaro ranka]: Išklausyta ir sutikrinta. 

[...]
Baltazaras Krasovskis, notaras, savo ranka.

Vertė prof. Eugenija Ulčinaitė
naudotasi nuorašu iš prof. P. Rabikausko 

asmeninio archyvo. 
originalas Jėzuitų archyve Romoje: 

aRsI Lith. 36, fol. 186r–188v.
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Nežinomas XVII a. tapytojas. Valerijono Protasevičiaus portretas. Drb., al. 
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Jozefas Frankas – 
Europos medicinos 

istorijos dalis
nIjolė bulotAItė

Neseniai Vilniaus universiteto bibliotekoje rasti 
vertingi piešiniai su žymaus profesoriaus mediko 
Johano Peterio Franko įrašais paskatino prisiminti 
šį Europos medicinos istorijoje žinomą asmenį ir 
daug Vilniaus universiteto istorijai nusipelniusį jo 
sūnų Jozefą Franką, jų palikimo reikšmę ir įpras-
minimą. 

Gydytojas terapeutas Jozefas Fran-
kas buvo Pavijos, Vienos ir Vil-
niaus universitetų profesorius. 
Vilniaus universiteto biblioteko-

je saugomi Johano Peterio ir Jozefo Frankų 
memuarai – vertingas Vilniaus, Vilniaus 
universiteto, Europos medicinos ir kultūros 
istorijos šaltinis. Šių memuarų istorija labai 
įdomi. Kai 1842 m. J. Frankas mirė, jo našlė 
Kristina gerhardi norėjo juos išleisti. Vėliau 
(1855 m.) rankraštis atiteko Vilniaus medici-
nos draugijai. Dėl priežasčių, kurios niekad 
nebuvo tiksliai nustatytos, penktasis tomas 
pradingo. sklandė gandai, kad jį sunaikino 
buvęs Vilniaus universiteto rektorius V. Peli-
kanas, kuris ten labai neigiamai pavaizduotas. 

2013 m. pasirodė jau antras J. Franko 
„atsiminimų“ trečio ir ketvirto tomo (susi-
jusio su Vilniumi) leidimas lietuvių kalba. 
Vilniaus universiteto muziejaus direktorius 
dr. R. Kondratas dar 1977 m. parengė diserta-
ciją „Jozefas Frankas (1771–1842) ir kliniki-
nės medicinos išsivystymas“. Įdomu tai, kad 
tuo metu dr. R. Kondratas gyveno Jungtinėse 
amerikos Valstijose ir studijavo Harvardo 
universitete. Šiame universitete tuo metu 
įsteigta Honours major: istorija ir mokslas 
leido dr. R. Kondratui pasirinkti rusų istoriją 
kaip istorijos krypties (nes, kaip jis pats sako, 
tai „vis arčiau Lietuvos“) ir biologiją kaip 
gamtos mokslų krypties dalykus. Pasirinkęs 
gamtos mokslų istorijos sritį Lietuvoje susi-

pažino su čia dirbusiais mokslininkais, tarp 
jų ir Jozefu Franku. „apie Frankus žinojau 
anksčiau, daugiau apie Johaną Peterį Franką. 
Vienas iš įtakingiausių ir žymiausių XX a. me-
dicinos istorikų – Henry sigeristas, 1933 m.
išleidęs knygą „The great Doctors“ apie žy-
miausius  gydytojus (joje rašoma ir apie 
J. P. Franką, minimas jo darbas Vilniaus 
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universitete), sužinojo apie Frankų atsimi-
nimus ir rašė vienos monografijos įvade: 
„Jeigu šie rankraščiai nedingę per karus, tai 
būtu labai svarbu juos išspausdinti.“ Išsiaiš-
kinęs, kad atsiminimai saugomi Vilniaus 
universitete, pasinaudojau H. sigeristo au-
toritetu ir pateikiau prašymą. gavau presti-
žinę Josiah Macy Jr. fondo stipendiją atvyk-
ti į Vilnių stažuotis ir rinkti medžiagą savo 
disertacijai“, – pasakoja dr. R. Kondratas. 
atsiliepęs į tuometinio universiteto rekto-
riaus prof. Jono Kubiliaus kvietimą užsienio 
lietuviams atvykti į aspirantūrą Vilniaus 
universitete, dr. R. Kondratas atvyko į Lie-
tuvą. Čia, Vilniaus universiteto bibliotekoje, 
jis gavo galimybę susipažinti su J. Franko 
rankraščiais, kuriuos sudarė apie 3500 pus-
lapių. tai tapo ir jo disertacijos pagrindu. 

Kalbamės su dr. Ramūnu Kondratu apie 
jo tyrimo objektą, disertaciją, Jozefo ir Jo-
hano Peterio Frankų vaidmenį Europos ir 
Lietuvos medicinos mokslo istorijoje.

1977 m. apsigynęs disertaciją, tais pačiais metais 
dr. R. Kondratas pradėjo dirbti Vašingtone, Smithsono 
instituto Nacionaliniame Amerikos istorijos muziejuje 

(Smithsonian Institution‘s National Museum of American 
History). Ten jis 32 metus kuravo Amerikos medicinos 

istoriją. Savo disertacijos medžiagą autorius ne kartą pa-
naudojo rengdamas pranešimus, paskaitas ir straipsnius. 
Nors toliau gilintis ir plėtoti šią temą iki šiol nebuvo gali-

mybių, tačiau VUB darbuotojos Irenos Katilienės parodyti 
unikalūs anatomijos piešiniai su Johano Peterio Franko 

pastabomis vėl užkūrė kibirkštį. Dr. R. Kondratas planuo-
ja parašyti straipsnį ir publikuoti tarptautiniame žurnale, 

kad informacija pasiektų kitus medicinos istorikus.

Koks buvo pagrindinis disertacijos tiks-
las?

Man ypač svarbu buvo išryškinti Fran-
kų veiklą Vilniuje ir apskritai medicinos ir 
gamtos mokslų lygį Vilniaus universitete 
Rytų ir Vakarų Europos kontekste. Pasi-
rinkau klinikinę mediciną, jos išsivystymą, 
nes tai sritis, kur susieina teorija ir praktika. 
Klinikinė medicina geriausiai atspindėjo tas 

didžiules transformacijas, kurios įvyko me-
dicinos pasaulėžiūroje – mąstyme ir prakti-
koje – XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžio-
je. nauji moksliniai atradimai, patologinės 
anatomijos raida padėjo tiksliau įžvelgti 
ligų priežastis ir eigą. Ligoninėse buvo ne 
tik gydoma, pradėta ir eksperimentuoti bei 
mokyti. statistinė analizė ligų nustatymo ir 
gydymo procese užėmė vis svarbesnį vai-
dmenį.

Mano disertaciją sudaro 6 skyriai. Pir-
muose trijuose kalbama apie klinikinės me-
dicinos išsivystymą, o antroje dalyje – kaip 
ji vystėsi Vilniuje. žymus prancūzų filosofas 
Michelis Foucault knygoje „Klinikos gimi-
mas“ teigia, kad klinikinė medicina galėjo 
išsivystyti tik Prancūzijoje po revoliucijos, 
kad permainoms būtinos revoliucinės situ-
acijos. Frankų veikla – akivaizdus pavyzdys,  
kad pasikeitimai medicinoje ir jos prakti-
koje vyksta daugiau transformacijų būdu 
negu per revoliucijas ir didžiulius lūžius, 

J. Frankas išbuvo Vilniu-
je dvidešimt metų ir savo 
medicinine ir filantropine 
veikla daug nusipelnė ne 
tik Vilniui, bet ir visai Lie-
tuvai ir Europai.

E. Kurausko nuotr.
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kaip teigia M. Foucault. abu Frankai buvo 
nusiteikę prieš revoliuciją ir jos padarinius. 
Jie dirbo ir klestėjo, steigė klinikas austri-
jos-Vengrijos ir Rusijos imperijose, kur 
vyravo apšviestasis absoliutizmas. Frankų 
pavyzdys liudija, kad klinikinė medici-
na gali vystytis ir kitokiame socialiniame 
kontekste. taip tarsi plėtojau polemiką su 
M. Foucault.

apie Frankus Vienoje daug rašyta, o apie 
Vilnių būta tik užuominų, nes tuo metu 
nebuvo prieinamos informacijos. tikėjau-
si, kad mano disertacija galės į medicinos 
istoriją įnešti nemažai naujos ir įdomios 
medžiagos. abu jie labai svarbios asmeny-
bės medicinos istorijai, klinikinės medici-
nos plėtrai, ligoninių reformai, medicinos 
transformacijai. Jaunystėje J. Franką žavėjo 
brito Johno Browno teorija, bet dirbdamas 
su tėvu, ypač klinikose, Jozefas nuo jos at-
sitraukė. Mano disertacijos dalis ir buvo 
apie tai, kaip pasikeitė jo pažiūros į kliniką, 
skrodimą, ligų klasifikaciją.

Ar pasaulio medicinos istorijoje žinomi, 
vertinami ir sūnaus J. Franko darbai?

J. Frankas išbuvo Vilniuje dvidešimt 
metų ir savo medicinine ir filantropine vei-
kla daug nusipelnė ne tik Vilniui, bet ir visai 
Lietuvai ir Europai. Jo iniciatyva buvo įkur-
ta Vilniaus medicinos draugija (1805) –
pirmoji Rusijos imperijoje medicinos drau-
gija, kuri darė didžiulę įtaką Lietuvos me-
dicinos raidai ir žmonių sveikatingumui, 
ypač uždarius Vilniaus universitetą (1832) 
ir Vilniaus medicinos ir chirurgijos akade-
miją (1842). Be to, jo dėka Vilniuje buvo 
įkurti Vakcinacijos institutas (1808) – pir-
moji tokio pobūdžio mokslinė įstaiga viso-
je Europoje – ir Vilniaus motinystės insti-
tutas (1809) – irgi pirma tokio pobūdžio 
organizacija Europoje, kuri neturtingoms 
moterims teikė medicininę ir materialinę 
pagalbą. Vos atvykęs į Vilnių, J. Frankas do-

minikonų vienuolyne atidarė Medici-
nos institutą – internatą neturtingiems 
studentams šelpti.

J. Frankas medicinos istorijoje netu-
ri tokio statuso kaip tėvas, bet jis paži-
nojo daug geriausių to meto gydytojų, 
žymių žmonių, mokslininkų, keliau-
damas daug pamatė. todėl jo atsimi-
nimai tokie svarbūs ne tik Lietuvos, 
bet ir Europos medicinos istorijai. 

Vis dar turiu viltį, kad bus išleisti 
visi atsiminimai originalia prancūzų 
ir anglų kalbomis, kad būtų priei-
nami visiems. Dabar lietuviai išsi-

vertė Vilniaus laikotarpį, italai – su Italija 
susijusius du tomus. Karolina Masiulytė-
Paliulienė, Prancūzijos lietuvė, gyvenanti 
Vilniuje, susidomėjo prancūzų kalba para-
šytais Frankų atsiminimais ir iš VuB įsigijo 
autorių teises trejiems metams, tikėdamasi 
rasti leidėją užsienyje. Deja, dar nesura-
do. Prancūzus domina tik tos prisimini-
mų dalys, kurios susijusios su Prancūzija. 
Remdamasi Frankų atsiminimais, Karolina 
yra paskelbusi kelis straipsnius. Dar pora 
prancūzų mokslininkų naudojasi Frankų 
atsiminimais: strasbūro universiteto pro-
fesorius Philippe‘as Edelis, kuris tiria L. 
Bojanaus veiklą, ir nacionalinio gamtos 
istorijos muziejaus Paryžiuje tyrėjas Pio-
tras Daszkiewiczius, kuris domisi Vilniaus 
universiteto gamtos mokslų profesoriaus 
ž. E. žilibero darbais.

Kuo savo epochoje novatoriškas buvo 
sūnus? Kas dar nepadaryta, siekiant paro-
dyti Frankų vaidmenį Europos ir Lietuvos 
medicinos mokslo istorijoje?

Manau, kad jis buvo svarbus daugiau savo 
organizacine veikla. Įkūrė pirmą Motinys-
tės institutą Europoje, kuriuo žavėjosi pats 
napoleonas ir sakė, kad tokį reikia įkurti 
ir Prancūzijoje. Įsteigta Vilniaus medici-
nos draugija, plėtota labdaringa muzikinė 
veikla – šios iniciatyvos buvo naujos ne tik 
šiuose kraštuose, bet ir visoje Europoje, čia 
jis nuveikė daugiausia. XVIII a. pabaigoje – 
XIX a. Europoje ir ypač Prancūzijoje veikė 
salonai, kur buvo populiarinamas mokslas. 
Prie tos tradicijos Lietuvoje ypač prisidėjo 
Frankai. Didikai domėjosi mokslu, ateida-
vo į universitetą pasižiūrėti į laboratorijas ir 
kabinetus.

Be to, J. Frankas buvo puikus mokytojas, 
geras gydytojas. turėjo turtingą biblioteką, 
kuria leisdavo naudotis ir savo studentams. 
Domėjosi medicinos edukacija.

Įdomu ir tai, kad andrius sniadeckis ir 
J. Frankas kartu studijavo Pavijos universi-
tete, tai gal mažiau žinomas faktas.

Jau antras atsiminimų leidimas lietuvių 
kalba rodo, kad jie įdomūs ne tik istorikams. 
Būtų labai įdomu išleisti ir tomą, susijusį 
su Viena, nes jis lankė muzikos pamokas 
pas W. a. Mozartą, pažinojo J. Haydną ir 
L. van Beethoveną. J. Haydnas savo oratori-
jos „Pasaulio sukūrimas“ Ievos ir arkangelo 
gabrieliaus partijas parašė specialiai Jozefo 
žmonai Kristinai. Bet pats J. Frankas rašė, 
kad gražiausi jo gyvenimo metai prabėgo 
Vilniuje. Daug kam nepatiko, kad jis labai 
gerai atsiliepdavo apie carą, mokėjo naudo-
tis ryšiais. Jei turi gerų ryšių, gali daug ką 
nuveikti. taip Frankams buvo ir Vienoje, ir 
Pavijoje, ir Vilniuje. 
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Pradėkime nuo Jūsų kelionės į psichologi-
jos pasaulį. Kodėl pasirinkote Vilniaus uni-
versitetą ir vėliau būtent sporto psichologijos 
sritį?

Vilniaus universitetas man buvo ir yra stu-
dijų Meka Lietuvoje, be to, jame – didžiausia 
įvairių specialybių pasiūla. Čia gautų žinių 
pakako toliau studijuoti Vakaruose. Kažkada 
dvylikametės respublikinės rusų kalbos olim-
piados laureatės akimis nedrąsiai žvelgiau į 
senuosius Vilniaus universiteto rūmus, ma-
čiau duris varstančius studentus ir sau po no-
sim šnabždėjau: „Jie čia mokosi! Kaip jiems 
gerai.“ Dar po penkerių metų pati džiaugiausi 
būdama viena iš jų.

Profesionaliai sportuoti pradėjau 13 metų. 
nuo mažumės patiko keliauti – svajojau tap-
ti laivo gydytoja ir rašyti knygas. Mokyklą 
baigiau aukščiausiais balais, bet dėl gausių 
išvykų į sporto stovyklas praleisdavau ne-
mažai pamokų, tad mano žinios buvo ne 
tokios geros kaip pažymiai atestate. ėmiausi 
įgyvendinti antrąją savo svajonės dalį – tapti 
rašytoja ar žurnaliste. žinojau, kad geriausiai 
man sekasi rašyti, tad lengviausia būtų įstoti į 
žurnalistiką. taip ir įvyko 1989 m. nunešusi 

Treneriai tiki, kad rezultatą lemia 99 proc. planingo ir 
nuoseklaus darbo ir 1 proc. talento. Vilniaus universi-
teto alumnė, psichologė Aistė Žemaitytė, daugiau kaip 
10 metų dirbanti sporto pasaulyje, mentaliai parengusi 
suaugusiųjų Europos, pasaulio, olimpinių žaidynių pri-
zininkus ir nugalėtojus, siūlo šios taisyklės laikytis ne 
tik sporte, bet ir kasdieniame gyvenime. Šis interviu –
apie tai, kaip įdėjus pastangų svajonės virsta realybe, 
apie psichologinio sportininkų parengimo ypatumus ir 
mokymąsi visą gyvenimą.

a l u m n a i

VU alumne Aiste Zemaityte – apie sporta, psichologija 
ir jaunystes recepta

Aistė Žemaitytė psichologės kvalifikaciją įgijo Vilniaus universitete (1997) ir Vo-
kietijoje. Ji yra Lietuvos olimpinio sporto centro ir BIOFIRST klinikos psichologė, 
Lietuvos sporto informacijos centro ir Sportininkų mokymo centro lektorė, DGBFB 
(Vokietijos biologinio grįžtamojo ryšio draugija) narė. Laisvalaikiu rašo moksli-
nius straipsnius, keletas iš jų buvo publikuoti tokiuose prestižiniuose leidiniuose 
kaip „Psychology of Sport and Exercise“ (Elsevier) ir „Zeitschrift für Sportpsycho-
logie“ (Hogrefe).

nuotr. iš asm. arch.
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dokumentus pamačiau, kad yra tokia specia-
lybė – psichologija, ir ja susidomėjau. Pirmoji 
pažintis su psichologija iš arčiau įvyko žur-
nalistikos studijų metu – tai buvo socialinės 
psichologijos kursas. susižavėjau ir taip kilo 
idėja, kad galėčiau studijuoti du dalykus. Po 
trijų žurnalistikos kursų atsiėmiau dokumen-
tus, kad atgaučiau atestatą, ir įstojau į psicho-
logiją. Man buvo pasakyta, kad jei įstosiu, tai į 
žurnalistiką būsiu priimta atgal automatiškai, 
bet jei ne... tad gerokai rizikavau.

Mokslų tęsti į Vokietiją išvykau turėda-
ma žurnalistikos diplomą ir psichologijos 
bakalaurą. Rinkausi tarp gerontologijos, vi-
suomenės sveikatos, visuomenės informa-
vimo priemonių ir klinikinės psichologijos. 
sporto psichologija buvo visiškas netyčiukas. 
universitete ji buvo šalutinai pasirenkamas 
dalykas. Pusės metų praktiką atlikau pas 
pasaulinio lygio sporto psichologę prof. dr. 
D. alfermann Leipcigo universitete Vokieti-
joje. Pas ją patekau tik dėl to, kad buvau spor-
tavusi, parašiau labai gerą motyvacinį laišką 
ir buvau Friedricho Eberto fondo stipendi-
ninkė. Visam Pabaltijy šio fondo stipendinin-
kų yra tik 12. Vokietijoje tai ypatingas koky-
bės ženklas.

11 metų dirbate su sportininkais. Kuriuos 
mūsų Europos, pasaulio, olimpinių žaidynių 
prizininkus ir nugalėtojus esate parengusi?

Pirmiausia reikia pasakyti, kad ne visi lei-
džia minėti savo pavardes. sutikimą esu ga-
vusi iš keleto sportininkų. tai – dabartinis 
Lietuvos premjero patarėjas sporto klausi-
mais, buvęs plaukikas Vytautas Janušaitis, ky-
lanti dziudo žvaigždė Karolis Bauža, kioku-
šin karatė rinktinės sportininkai, kurie per 
2009–2013 m. iškovojo medalius Europos ir 
pasaulio čempionatuose. Kiti – šiuolaikinės 
penkiakovės, lengvosios atletikos, akade-
minio irklavimo, paplūdimio tinklinio, kitų 
sporto šakų atstovai.

Darbas su sportininkais dažnai pradeda-
mas nuo bendro pobūdžio žinių perdavi-

mo per seminarus ir einama individualių ar 
specifinių dalykų link. Pavyzdžiui, visiškai 
nestandartinės varžybų situacijos, kurios 
gali išmušti iš vėžių: nukeltas ar paankstintas 
startas, netikėtai varžovo pakeista taktika ir 
pan. Kad disciplinuoti ir tam tikram algorit-
mui pasiruošę sportininkai sureaguotų la-
biliai, skiriame laiko pratyboms, per kurias 
mokomės aktyvinti už lateralinį mąstymą at-
sakingą smegenų pusrutulio dalį. Ir tai nėra 
terapija, tai – mentalinės treniruotės, kurių 
metu formuojami įgūdžiai: dėmesys, antici-
pavimas, sprendimo priėmimas, elgesys po 
klaidos, pasitikėjimas savimi, savireguliacija, 
priešstartinis nusiteikimas, gali būti minčių 
arba vaizdinių valdymas. Kiekvienas sporti-
ninkas yra įvertinamas individualiai. Išsiaiš-
kinus problemą jam sudaroma programa ir 
po tam tikro laiko darbo rezultatas yra toks, 
kaip ir treniruojant raumenis ar mokantis 
naujos technikos – išmokimas. sportininkas 
yra pranašesnis, jei kuria rezultatą per kon-
troliuojamus veiksnius: fizinį, techninį, tak-
tinį, mentalinį, medicininį pasirengimą, o ne 
ieško laimingų marškinėlių arba prašo drau-
go, kad jis pirmas pereitų gatvę, nes perbėgo 
juoda katė, o jam šiandien varžybos.

Neseniai vedėte seminarą, kuriame pri-
statėte naujovę Lietuvoje, metodiką, parem-
tą paskutinio tarptautinio sporto kongreso 
tyrimo rezultatais, kurią naudoja olimpinė 
čempionė Rūta Meilutytė ir kitos sporto pa-
saulio žvaigždės. Vaizdinių kontrolę įvardija-
te kaip sudedamąją šiuolaikinio sportininko 
pasirengimo varžyboms dalį. Papasakokite 
apie vizualizacijos panaudojimo efektyvumą 
sporte.

Mes bendraujame žodžiais ir žinome, kad 
kartais būna įkyrių minčių, kurios mus užval-
do. Lygiai taip ir su vaizdiniais. ypač avarijas 
ar traumas patyrę žmonės teigia, kad prieš 
akis iš praeities iškyla neigiamas vaizdinys 
ar jų grupė, kurių jie mano negalintys kon-
troliuoti. tyrimų patvirtintas dramatiškas 

faktas, kad jeigu praeityje buvo negatyvių pa-
tirčių, minčių ar vaizdinių – susiklosčius pa-
našiai situacijai aktyvinasi būtent negatyvūs. 
todėl svarbu išmokti valdyti tiek mintis, tiek 
vaizdinius.

galime pasitelkti konkretų pavyzdį. tegu 
tai būna klaidos ištaisymas. Jei buvo suklys-
ta varžybose ir padariniai siejami su inten-
syvia negatyvia emocija, tai ji ilgam įsirašo 
atmintyje vaizdinio forma. Pastarasis atei-
tyje ir trukdo teisingai atlikti veiksmą per 
varžybas, nors treniruočių metu pavyksta. 
taigi pirmiausia randama konkreti grandis, 
kurią reikia taisyti, įvardijama, kas daroma 
ne taip ir kaip reikia tai atlikti, parenkamas 
raktinis žodis, dar vadinamas markeriu. tai 
turi būti labai trumpas žodis – „op“, „kelk“ 
ar pan. Markeris išbandomas per tikrą treni-
ruotę, priderinamas ir jau tuomet prasideda 
vizualizacijos pratybos – prisimenama var-
žybinė situacija, kai sportininkas suklydo, ir 
stengiamasi vizualizuoti sceną su ištaisymu. 
Lygiai tas pats gali būti bandoma su būsimo-
mis varžybomis. Jeigu žmogus sugeba tai pa-
daryti vaizduotėje, taisyklingai tai padarys ir 
per varžybas. Mat kognityvinės schemos for-
muojasi ir koreguojasi tiek atliekant judesius 
realiai, tiek vizualiai.

Elitiniai sportininkai naudoja vizualizaciją, 
nes jos efektas, formuojant motorinius įgū-
džius, pozityvus.

Ar labai skiriasi darbas su individualių ir 
komandinių sporto šakų atstovais?

Darbas su komanda pradedamas likus pu-
sei metų iki pagrindinių varžybų. Jei tai yra 
viena žinoma bėda – likus dviem arba vie-
nam mėnesiui. Kartais problemos priežastis –
tik vienas iš narių, bet net ir tokiu atveju in-
tervencija būtina nedelsiant, kol neprasidėjo 
griūtis domino kaladėlių principu. taigi pir-
miausia tvarkoma ši grandelė ir stebimi po-
kyčiai komandoje. gali būti, kad išderinimas 
jau išplitęs, arba, atvirkščiai, buvo manoma, 
kad visos problemos dėl vieno nario, tačiau 

VU alumne Aiste Zemaityte – apie sporta, psichologija 
ir jaunystes recepta

nuotr. iš asm. arch.
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realiai yra ir kitų, su juo nesusijusių. tuomet 
identifikuojame kitą problemą ir ją sprendžia-
me. Didžiausias profesionalumas ir yra atrasti 
pirminę priežastį, kurią pakoregavus dingsta ir 
jos nulemtos ar su ja tiesiogiai susijusios kitos 
problemos. Dirbant su komandomis yra ir spe-
cifinių aspektų. Pavyzdžiui, komandinė dvasia. 
Jai sukurti yra tam tikrų pratimų. Kartais juos 
naudoju ir individualių sporto šakų rinktinei, 
kad suteiktų pozityvią emociją. Komandoms 
būdingos tarpusavio santykių problemos, pa-
vyzdžiui, kai kurios sunkiai įsileidžia naują 
narį, tada dirbama ir su tuo žmogumi, ir su visa 
komanda. Komandinio sporto atstovai turi ir 
individualių bėdų – jos sprendžiamos kaip ir 
su individualių sporto šakų atstovais. tarkim, 
krepšininkui, kurio metimas yra techniškai 
teisingas, bet jis nepataiko baudų per varžybas, 
taikoma mentalinė treniruotė.

Ar galima vaizdinių kontrolę pasitelkti ne tik 
sporte, bet ir kasdieniame gyvenime? Atitinka-
mai įsivaizduojant ir mintyse kartojant tam 
tikras situacijas lengviau pasiekti, pavyzdžiui, 
išsvajotą darbą ar nugalėti konkurse?

Įeinanti informacija apdorojama pagal at-
mintyje jau egzistuojantį turinį, kuris yra ne kas 
kita kaip žmogaus patirtis. tai vadinamasis top-
down procesas, kuris vyksta, kai mes dirbam su 
informacija ir iš realios aplinkos, ir iš minčių ar 
vaizdinių pasaulio. taigi vizualizuoti galime tai, 
ką esame pasiruošę pasiekti. Jei pavyko vizua-
lizuoti save naujoje aplinkoje, vadinasi, galima 
tai pasiekti. tikslo vizualizacija naudotina, jei 
galutinis rezultatas kontroliuojamas, o ne nu-

lemtas sėkmės. Vargu ar žmogus, vizualiza-
vęs būseną laimėjus milijoną, jį ir laimės, nes 
sėkmė yra egzistuojantis, bet sunkiai kontro-
liuojamas veiksnys, jei tikėjimą sėkme apskri-
tai galima pavadinti kontrole. arba štai kitas 
vizualizacijos panaudojimo būdas: ruošda-
miesi darbo pokalbiui sąmonės lauke kuria-
me tam tikras savo elgesio schemas – kaip at-
rodysime, ką kalbėsime, kaip reaguosime – ir 
taip treniruojamės būsimam įvykiui. yra toks 
klasikinis pavyzdys apie automobilį. tarkim, 
žmogus sugalvoja įsigyti nedidelį raudoną 
automobilį. Kas atsitinka su jo suvokimu? 
Jis pradeda gatvėse matyti raudonus auto-
mobilius. tai nereiškia, kad staiga padaugėjo 
raudonų automobilių gatvėse – taip nutinka 
todėl, kad jie selektyviai išskiriami, nes žmo-
gui aktualu apžiūrėti, palyginti automobilius 
prieš pasirenkant tinkamą modelį. tas pats 
atsitinka, kai kažko siekiame. atsiradus tiks-
lui pradedame selektyviai suvokti pasaulį, 
automatiškai išskirdami tai, kas būtina šiam 
tikslui pasiekti. Vizualizavę galutinį rezulta-
tą keliaujame atgal aiškindamiesi, ką būtina 
padaryti, kad jį pasiektume, ir susidarome 
preliminarų veiksmų planą. Jei žmogus tik 
svajoja, bet nepajudina nė piršto, kad jo sva-
jonė išsipildytų, tai gali būti rimtas liguistu-
mo požymis. yra tokių, kurie pabandę siekti 
tikslo ir porą kartų parkritę nuleidžia rankas. 
Šiuo atveju siūlau pasižiūrėti į sportininkus – 
kiek kartų jie pralaimi, kad taptų čempionais? 
Kiek kartų būna nuteisėjaujama, kiek kartų 
atsitiktinumas, trauma ar liga pakiša koją – 
bet jie stojasi, taiso klaidas ir vėl bando. tre-

neriai tiki: rezultatą lemia 99 proc. planingo 
ir nuoseklaus darbo ir 1 proc. talento.

Pabaigoje stabtelkim prie išsilavinimo 
klausimo. Kuo, Jūsų manymu, yra svarbus 
universitetinis ir apskritai išsilavinimas kie-
kvienam žmogui?

universitetinis išsilavinimas – universalus 
ir labai reikalingas tam, kad nebūtum siaurų 
pažiūrų. Kitas niuansas – yra žinoma, kad, 
išmokę kažko naujo, esame iš karto apdo-
vanojami dopaminu, taigi esame pakilesnės 
nuotaikos, geresnės savijautos. Be to, tyri-
mais patvirtintas ryšys tarp įeinančios in-
formacijos kiekio iš skirtingų sričių ir HRV 
(hearth rate variability) verčių. HRV yra 
vadinamas sveikatos indikatoriumi: kuo di-
desnė širdies dažnio kaita, tuo organizmas 
sveikesnis. Moksliniai tyrimai rodo, kad 
vaikų širdies dažnio kaita yra pati inten-
syviausia ir susijusi su gavimu iš aplinkos 
labai daug naujos informacijos. Maždaug 
nuo 16 metų ji sumažėja ir vėliau laipsniš-
kai krinta, senų žmonių širdies dažnio kaita 
minimali. todėl daroma prielaida, kad nau-
ja įeinanti informacija yra jaunystės recep-
to sudedamoji dalis. Mūsų sistemai tiesiog 
naudinga nuolat kažką naujo išmokti. Pažiū-
rėkime į žmones, kurie yra daug pasiekę –
nė vienas nepasakys, kad viską žino – jiems 
vis trūksta žinių. tokie žmonės dažnai propa-
guoja sveiką gyvenimo būdą ir bent dešim-
tmečiu atrodo jaunesni, nei iš tiesų yra.

Kalbėjosi Birutė Kuklytė
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Aistė Žemaitytė (antra iš dešinės) bendrojo fizinio pasirengimo salėje prieš treniruotę Kauno centro sporto mokyklos baseine, kuriame 
savo kelią olimpo viršūnės link pradėjo Rūta Meilutytė, o dabar ten jau kyla naujos trenerės Jolantos Dulevičienės (antra iš kairės) ren-
giamos žvaigždutės – jaunieji sporto meistrai Marius Mikalauskas (pirmas kairėje) ir Jonas Zakarauskas (pirmas dešinėje).



45SPECTRUM 2014/1

a k a d e m i n e s  i s t o r i j o s

Parengė Nijolė Bulotaitė
Iliustracijos iš K. Bachmatavičiaus albumo „Vilniaus prisiminimai“ (1837)

lyginamosios anatomijos profesorius Liudvikas Bojanus 
(1776–1827) Vilniuje įkūrė veterinarijos mokyklą. Veterina-
rija kaip mokslas Lietuvoje nebuvo aukštai vertinama. tad ir 

veterinarijos profesorius laikytas šundaktariu. taip nutiko, kad sune-
galavo kunigaikštienės sapiegienės numylėtinis šunelis bolonė. ne-
buvo kitos išeities ir reikėjo kreiptis į Bojanų. Pas profesorių nuvyko 
galionuotas liokajus ir kviečia jį pas susirgusį šunelį. „už valandos 
būsiu“, – sako Bojanus. tuomet rengiasi auksu siuvinėtą universiteto 
mundurą, segasi ordinus ir nuvažiuoja karieta. Įėjęs į saloną teirauja-
si, kur esąs pacientas. Įneša ant pagalvėlės numylėtinį šunelį – kuni-
gaikštienė prie jo tarsi prie vaiko, vos neverkia. Bojanus su didžiau-
sia atida ir rūpestingumu ištyrė pacientą, išrašė receptą ir pakeltu 
balsu sako: už vizitą šimtas dukatų. netarę nė žodžio atneša šimtinę 
dukatų ir įteikia ponui daktarui, o šis, linktelėjęs liokajui, atiduoda 
jam paketėlį ir pakeltu balsu liepia: „nunešk labdarai ir pasakyk, kad 
profesorius Bojanus tai siunčia.“ taip parodė, kad veterinarijos pro-
fesorius – ne šundaktaris.

(Adomas Stanislovas Krasinskis, atsiminimai, 2013)

Vilniaus universiteto profesoriai sniadeckiai iš-
kilo į aukštas pareigas dėl savo gabumų ir dar-
bų. Rūpindamasis savo vaikų ateitimi andrius 

sniadeckis įsigijo žemės, Baltupio dvarą. Iš pradžių 
naujai iškepto dvarininko ašmenos pavieto kaimynai 
labai nemėgo. Jie niekaip negalėjo susitaikyti, kad kaž-
koks sniadeckis, paprastas „cyrulnikas“ (kirpėjas), su-
silygino su kilmingais bajorais. Kažkuriame  iš gausių 
pavieto susirinkimų vienas dvarininkas pasiteiravo, ar 
ponas sniadeckis ir savo sūnų ketina leisti į daktarus. 
Profesorius nedelsdamas atkirto: „Mano sūnus per 
kvailas tapti daktaru, bet bus geras maršalka*.“

(Pagal Maria Czapska, Ludwika Śniadecka, 1938)

į DAktArus per kVAIlAs

* Maršalka – Lenkijoje ir Lietuvoje feodalizmo laikais bajorų seimų, 
konfederacijų ir teismo organų pirmininkas.

Vilniaus universiteto profesorius Ignacas Horo-

deckis (1776–1824) buvo žinomas humoristas. 

Pasakojama, kokią šunybę kartą iškrėtė aukų 

rinkėjoms. Vilniaus vyskupas įsteigė Vilniuje labdarybės 

draugiją našlaičiams, našlėms ir seneliams, globojamiems 

gailestingųjų seserų. Didžiuliame name glaudėsi per 400 

vargšų. trūko lėšų, tad valdyba kasmet kviesdavosi ponias, 

vadinamas kvestorėmis, rinkti aukų. Ponių būrys, lydimas 

vieno ar dviejų vyrų, eidavo nuo namo prie namo ir rink-

davo aukas. Kartą tokios kvestorės atėjo pas Horodeckį, kai 

tas buvo dar neapsirengęs. Randa duris užrakintas, beldžia-

si. Horodeckis teiraujasi: „Kas ten?“ – „Kvestorės, prašom 

atidaryti!“ Horodeckis, kuris buvo labai šykštus, aiškina: 

„atsiprašau, esu nuogas, nieko neturiu!“ – „Bet tai netu-

ri reikšmės, – sako, – prašom atidaryti!“ – „Betgi kartoju 

ponioms, kad esu nuogas...“ – „tai nesvarbu, prašom ati-

daryti!“ Horodeckis nusivelka marškinius ir, kaip jį moti-

na pagimdė, atidaręs duris pasirodo įkyruolėms. „a pfe, a 

pfe“, – pasigirdo garsai. o Horodeckis į tai: „Betgi sakiau 

ponioms, kad nuogas esu.“ taip atsikratė kvestorių.

(Adomas Stanislovas Krasinskis, atsiminimai, 2013)

nuogAs profesorIus

VeterInArAs – ne šunDAktArIs
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fIlologIjA

Klementina Vosyliūtė
PALYGINIMŲ ŽODYNAS
Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2014

žodyne pateikiami pastovieji 
lietuvių kalbos palyginimai – 
viena iš dažniausiai vartojamų 
kalbos raiškos priemonių, suteikiančių sti-
liui vaizdingumo ir įtaigumo. Palyginimai 
surinkti iš „Lietuvių kalbos žodyno“ kar-
totekos ir I–XX tomų, tarminių žodynų, 
smulkiosios tautosakos spausdintų ir ran-
kraštinių rinkinių, iš frazeologizmų žody-
nų, gyvosios kalbos, lietuvių rašytojų kūri-
nių ir kitų leidinių.

ANGLISTICS IN LITHUANIA: 
CROSS-LINGUISTIC AND CROSS-
CULTURAL ASPECTS OF STUDY
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2013

tai mokslinių straipsnių rin-
kinys svarbiausiomis kontras-
tyvinės lingvistikos, vertimo, 
sociolingvistinėmis ir kalbos 
didaktikos temomis. Bene pla-
čiausiai apžvelgti tarpkalbiniai 
tyrimai. studentų filologinių įgūdžių ugdy-
mo problemoms skirta antroji knygos dalis. 
trečiojoje atskleista kalbos mokymo ir stu-
dijuojamos kalbos kultūros sąveika. straips-
niuose atspindėta ir milžiniška šiuolaikinių 
technologijų įtaka filologinių tyrimų kryp-
čiai. Mokslinės redaktorės – Inesa Šeškaus-
kienė ir Jonė grigaliūnienė.

aldonas Pupkis
JUOZAS BALČIKONIS IR DIDYSIS 
„LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS“ 
Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2013

Monografijoje nagrinėjama 
prof. Juozo Balčikonio veikla 
didžiojo „Lietuvių kalbos žody-
no“ redakcijoje 1930–1953 m. 
Jo vadovaujami leksikografai 
parengė ir išleido du pirmuosius šio žodyno 
tomus (1941 ir 1947). Be žodyno istorijos 
ir teorijos dalykų, pateikiama informacijos 
apie beveik pusę tūkstančio žmonių, talki-
nusių žodyno redakcijai. nemaža jų dalis –
žinomi mūsų kultūros ir mokslo žmonės, 
palikę pėdsakų ne vienoje veiklos srityje.

Valdemaras Kukulas
PAULIAUS ŠIRVIO GYVENIMAS IR 
KŪRYBA: ŽENKLAI IR PRAŽVALGOS 
Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013

Poetas, literatūros kritikas Valdemaras 
Kukulas (1959–2011) studiją apie garsųjį 
poetą Paulių Širvį vertino kaip svarbųjį savo 

gyvenimo darbą ir nespėjo 
parašyti tik baigiamųjų pus-
lapių. Ši knyga – plačiausias 
P. Širvio biografijos ir kūry-
bos atvaizdas, prisodrintas ži-
nių, legendų, liudijimų, per-
smelktas tyrinėjimo aistros.

IstorIjA

Zigmas Zinkevičius
LIETUVIAI. PRAEITIES DIDYBĖ IR 
SUNYKIMAS 
Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013

Knygoje išsamiai apta-
riama pirmykštė Lietuva, 
davusi būsimajai valstybei 
pavadinimą, kitos rašyti-
niuose šaltiniuose minimos 
lietuvių žemės, aiškinama, 
kodėl lietuviai buvo pa-
krikštyti paskutiniai. Kalba-
ma apie Liublino uniją ir paskutinį abiejų 
tautų Respublikos laikotarpį, trukdymą su-
kurti tautinę valstybę ir sostinės užgrobimą, 
Vilnijos sulenkinimą. Daug vietos skiriama 
Mažajai Lietuvai, kuri daugiau kaip septynis 
šimtmečius valdyta vokiečių. aprašomas 
antrasis pasaulinis karas, pokario trėmimai 
į sibirą, priverstinė kolektyvizacija, sovietų 
sąjungos žlugimas.

Violeta Davoliūtė
THE MAKING AND BREAKING OF 
SOVIET LITHUANIA: MEMORY AND 
MODERNITY IN THE WAKE OF WAR
London, „Routledge“, 2013

Knygos akiratyje – tre-
čiajame XX a. dešimtmety-
je gimusi, vėliau lietuvišku 
kultūriniu elitu tapusi kar-
ta. „Išskiriu tą kartą, nes jų 
gyvenimai sujungė kelias 
istorines santvarkas, visas 
su jomis susijusias socialines pervartas, 
skirtingas ideologijas“, – sako V. Davoliūtė. 
autorė sovietinės Lietuvos kūrėjus ir grio-
vėjus pristato naudodamasi itin įvairiais 
šaltiniais: atsiminimais, dienoraščiais ir 
laiškais, oficialiomis kalbomis, laikraščių ir 
dokumentų ištraukomis, grožiniais ir meno 
kūriniais, pokalbiais su šios kartos atstovais.

Jevgenij anisimov
RUSIJOS ISTORIJA NUO 
RIURIKO IKI PUTINO
Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centras, 2014

Rusija – viena svarbiausių 
Lietuvos istorinių kaimynių, 
su kuria ją siejo ir tebesieja 

sudėtingi, tačiau visuomet istorijos įvykių 
turtingi santykiai. Šios šalies praeičiai skir-
tų lietuvių kalba publikuotų monografijų 
beveik nėra. Jevgenijaus anisimovo veikalo 
vertimas užpildo šią spragą. Monografija 
apima visą Rusijos istoriją – nuo seniausių 
laikų iki šių dienų. Iš rusų kalbos vertė al-
dona Bendorienė.

fIlosofIjA

KINAS IR FILOSOFIJA
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2014

tai pirmoji lietuvių autorių 
parengta kolektyvinė mono-
grafija, skirta kino ir filosofi-
jos santykiui apsvarstyti. Joje 
nagrinėjami montažo, tapsmo, 
tapatybės, kasdienybės, atmin-
ties, vaizduotės temų kinema-
tografiniai ir filosofiniai aspektai. Kinas ir 
filosofija čia susitinka kaip lygiavertės kon-
ceptualios praktikos, todėl knyga skirta ne 
tik filosofams, bet ir kino specialistams bei 
visiems besidomintiems kino filosofija ir te-
orija. sudarė nerijus Milerius.

Irena stonkuvienė
AUGTI LIETUVOJE: UGDYMO KAIP 
INKULTŪRACIJOS ESKIZAI
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2013

neabejotina, kad kultūra yra 
pagrindinė ugdymo terpė, o 
ugdymas – kultūros tęstinumo 
garantas. tačiau ši sąsaja nėra 
tokia paprasta, kaip atrody-
tų iš pirmo žvilgsnio, ypač jei 
kultūros, ugdymo ir tradicijos 
jungtį suprantame ne kaip statišką duotybę, 
o kaip daugialypius, kintančius, lanksčius 
fenomenus. todėl monografijos skaitytojas 
kviečiamas ne tik pasinerti į detalų, kasdie-
niais pavyzdžiais iliustruotą inkultūracijos 
XX a.–XXI a. pradžios Lietuvoje aprašymą, 
bet ir savaip jį interpretuoti.

socIologIjA 

Romas Lazutka, Daiva skučienė, gedimi-
nas Černiauskas ir kt.
SOCIALINIS DRAUDIMAS 
LIETUVOJE: KONTEKSTAS, 
RAIDA, REZULTATAI 
Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2013

Šioje monografijoje ban-
doma įvairių – sociologijos, 
ekonomikos, viešojo adminis-
travimo, politikos mokslų po-
žiūriu išanalizuoti Lietuvoje 
veikiantį socialinį draudimą 
kitų šalių kontekste.
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gražina Maniukaitė, arvydas Virgilijus 
Matulionis, Eugenija Krukauskienė ir kt.
VILNIEČIŲ KULTŪRINIO TAPATUMO 
RAIŠKOS PROFILIAI 
Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2013

Mokslo straipsnių rinkiny-
je nagrinėjamos kultūrinio 
tapatumo pasireiškimo for-
mos, vilniečių savivokos for-
mavimosi, saviidentifikacijos 
problemos, Vilniaus gyvento-
jų santykis su miestu, požiū-
ris į Vilnių ir vilniečius, vertybinių nuostatų 
ypatumai. straipsniai parengti remiantis 
1993 m. ir 2013 m. atliktų vilniečių tyrimų 
duomenimis.

MIESTAI IR KALBOS II. SOCIOLIN-
GVISTINIS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2013

Monografija – jau kele-
tą metų trunkančių miestų 
gyventojų kalbinio elgesio 
tyrimų tęsinys. Ji parengta 
analizuojant dviejų moksli-
nių projektų duomenis: „Kal-
bų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos 
miestuose“ ir „sociolingvistinis Lietuvos 
žemėlapis: miestai ir miesteliai“. Mažesnių 
mūsų miestų kalbinei padėčiai tirti pasi-
telktas sociolingvistinių žemėlapių modelis. 
sudarė Meilutė Ramonienė.

polItIkA, komunIkAcIjA

LIETUVOS POLITINĖS MINTIES 
ANTOLOGIJA, 3 TOMAS. POLITINĖ 
MINTIS LIETUVOJE 1940–1990
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2013

Lietuvos politinės minties 
antologija – Vu tsPMI pro-
jektas. Pirmasis jos tomas 
skirtas tarpukario Lietuvos 
politinei minčiai, antrajame 
pristatyti reikšmingiausi išei-
vijos politinės minties darbai, 
o trečiasis skiriamas sovietmečio Lietuvai. 
Jį sudaro sovietinio režimo kūrėjų kalbos, 
pokario partizanų ir pogrindžio leidėjų 
tekstai. gausi tautą budinusių ir telkusių 
straipsnių dalis. Įvairove išsiskiria šio tomo 
politinės programos ir dokumentai.

KALBOS, PAKEITUSIOS PASAULĮ 
Vilnius, „Tyto alba“, 2014

Į knygą įtrauktos žymiau-
sių politikų, visuomenės vei-
kėjų, valstybių vadovų, ka-
ralių, imperatorių, popiežių 
ir prezidentų kalbos, vienu 

ar kitu laikotarpiu turėjusios didelį povei-
kį istorijos eigai. Viena svarbiausių knygos 
vertybių – joje pateikiamas istorinis kon-
tekstas: aplinkybės, kuriomis kalbos buvo 
pasakytos, ir trumpos oratorių biografijos. 
sudarė ir įžanginį žodį parašė simonas se-
bagas Montefiore, iš anglų kalbos vertė ai-
das Jurašius.

Borisas Melnikas
ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS VISUO-
MENĖS KŪRIMAS: GLOBALIZACIJA, 
DARNI PLĖTRA, EKONOMINIAI 
SPRENDIMAI 
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2013

Monografijoje komplek-
siškai nagrinėjami žiniomis 
grindžiamos visuomenės ir 
žinių ekonomikos kūrimo ir 
plėtros procesai. atskleidžia-
mi būdingi žiniomis grin-
džiamos visuomenės ir žinių 
ekonomikos kūrimo ir plėtros dėsningu-
mai, apibūdinamos pokyčių tendencijos, 
pateikiama įvairių požiūrių į šiuolaikinę 
visuomenę ir ekonominį jos gyvenimą lygi-
namoji analizė.

psIchologIjA, meDIcInA

Raimundas Milašiūnas
PSICHOANALIZĖ: INTER-
SUBJEKTYVUSIS POŽIŪ-
RIS
Vilnius, „Vaistų žinios“, 2014

Knygoje aptariama psicho-
analizės teorijų ir praktikos 
raida, aprašomos sudėtingos šio proceso 
problemos, ypač pacientų patologijos kaita 
kintant visuomenės vertybėms, normoms ir 
taisyklėms. Išskiriamas vienas šiam veikalui 
reikšmingas aspektas – ankstyvosios vai-
kystės patirties poveikis pačių psichoana-
lizės teoretikų asmenybėms ir jų teorijoms. 

arūnas Rimkevičius, Linas Zaleckas, alina 
Pūrienė, Matilda Bylaitė, Rūta gancevičienė
BURNOS PATOLOGIJA. ATLASAS 
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2014 

Knygoje trumpai aprašoma 
burnos gleivinės anatomija, 
histologija, morfologinė po-
kyčių charakteristika, pirmi-
niai ir antriniai bėrimo ele-
mentai, pagrindiniai paciento 
ištyrimo, diferencinės diagnostikos, gydy-
mo metodai. nagrinėjamos virusų, bakte-
rijų, grybelių, cheminių medžiagų sukeltos 
ligos, traumos, genetinės ir vystymosi ano-
malijos, vėžinės ligos, bendrinių ligų raiška 
burnoje. atskirame skyriuje pateikiama su 

žIV infekcija susijusių burnos gleivinės po-
kyčių apžvalga.

teIsė

GLOBALIZACIJOS IŠŠŪKIAI 
BAUDŽIAMAJAI JUSTICIJAI 
Vilnius, Registrų centras, 2014

Rinkinyje pateikiami Vilniaus 
universiteto teisės fakulteto, 
Mykolo Romerio universiteto teisės fakul-
teto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės 
fakulteto mokslininkų parengti straipsniai, 
skirti baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, bau-
džiamosios teisės bendrosios ir specialiosios 
dalių, bausmių vykdymo ir baudžiamojo 
proceso problematikai. Redaktorius – ginta-
ras Švedas.

Dangutė ambrasienė, solveiga cirtautienė, 
asta Dambrauskaitė ir kt.
LYGINAMOJI SUTARČIŲ TEISĖ: 
LIETUVA EUROPINIAME 
KONTEKSTE 
Vilnius, „Justitia“, 2013

Knygoje lyginamuoju aspektu 
analizuojami aktualiausi Lie-
tuvos ir kitų Europos valstybių 
sutarčių teisės klausimai, siekia-
ma išsiaiškinti Lietuvos sutarčių teisės vietą 
europiniame kontekste, įvertinti dabartinio 
sutarčių teisinio reglamentavimo privalumus 
ir trūkumus, atskleisti Lietuvos sutarčių tei-
sėje kylančias esmines problemas. 

ekonomIkA, fInAnsAI

Rimvydas skyrius
VERSLO INFORMACIJA: POREIKIAI IR 
TENKINIMO KELIAI 
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 
2013

Monografijoje nagrinėjami 
verslo ir kitokios organizuotos 
veiklos informacijos poreikiai, 
jų tenkinimo keliai ir priemo-
nės, informacinių technologijų vaidmuo. 
Daugiausia dėmesio skiriama informacinių 
poreikių tenkinimo efektyvumui ir jam įtaką 
darantiems veiksniams, kurių poveikis įvai-
riose poreikių spektro dalyse yra nevienodas.

stasys Kropas, Linas Čiapas, giedrius 
Šidlauskas, Danas Vengraitis
BANKO FINANSŲ VALDYMAS: KRIZĖS 
PAMOKOS IR REGULIAVIMO 
PRIEMONIŲ POVEIKIS 
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2014

Būdami susiję su bankų veikla ir tiesiogiai 
patyrę 2008 m. pasaulinės finansų krizės pa-



k i t ame  numery j e  ska i t yk i t e :

Prof. dr. Dainius PūRas

LIETUVOS 
PSICHIKOS 
SVEIKATOS POLITIKA:
GALIMYBĖS IR 
KLIŪTYS

Jurgita PoLonsKaItė

Vytautas gRIcIus

VU ŽEMĖS ŪKIO 
KATEDRA – 

LIETUVOS ŪKIO 
PAŽANGOS 

SIMBOLIS

Doc. dr. Inga gRIŠKoVa-BuLanoVa

ELEKTRINIS 
SMEGENŲ 
AKTYVUMAS – 
KALBA, KURIą 
SUPRANTAME?

darinius, šios studijos autoriai 
tiek teoriniu, tiek empiriniu 
aspektu vertina bankininkys-
tės raidos ir įvairių banko fi-
nansų valdymo pokyčius. Joje 
analizuojamas pasikeitęs ban-
ko veiklos turinys, reguliavimo 
aplinka ir priežiūros sistema bei įvairūs banko 
valdymo klausimai.

mAtemAtIkA

Romualdas Kašuba
NE(T)RIMTA KNYGA
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2013

Knygos autoriaus tikslas –
pademonstruoti, kad ir ari-
tmetika yra visai nebaisi, kad 
tai, kas ten per šimtmečius 
susikaupė, gali būti paprastai, 
linksmai, gražiai ir net šmaikš-
čiai parodyta. Kitas knygos 
tikslas – neskubiu pasakojimu paliesti giliąsias 
skaitytojo loginio mąstymo ir kūrybingumo 
stygas, parodyti, kad bent jau aritmetiniuose 
menuose kiekvienas gali daugiau, negu jam 
atrodo.

InformAtIkA

Birutė Leonavičienė
MICROSOFT OFFICE 2013 
Kaunas, „Smaltija“, 2013

Knygoje išsamiai nagrinėja-
mos naujojojo leidimo „Micro-
soft office 2013“ programos. 
aprašyti pagrindiniai veiksmai, 
mokoma dirbti su tekstų ren-
gykle, elektronine skaičiuokle, 
pateikčių rengimo programa, el. 
pašto ir asmeninės informacijos 
tvarkymo programa, elektronine užrašų kny-
gele, supažindinama su programų grafinėmis 
galimybėmis.

Lisa Friedrichsen
DUOMENŲ BAZIŲ KŪRIMAS IR VALDY-
MAS. MICROSOFT ACCESS (2007, 2010 IR 
2013) 
Vilnius, „Žara“, 2013

Knyga skirta ir pradedantie-
siems, ir jau dirbantiems su duo-
menų bazių valdymo sistema Mi-
crosoft® access®. Mokoma, kaip 
naudotis turima duomenų baze, 
kaip sukurti naują, kaip pakeis-
ti jau sukurtos duomenų bazės 
struktūrą, aiškinama, kaip geriau formuluoti 
užklausas ir analizuoti duomenis. Prieduose 
supažindinama su debesijos (angl. cloud com-
puting) sąvokomis.
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K R Y Ž I A Ž O D I S

sudarė Vida Lapinskaitė

Kryžiažodžio, išspausdinto 
praėjusiame numeryje, 
atsakymai: 

1. Lipalas. 2. Konkūras. 
3. Rugiagėlė. 4. Frakcija. 
5. Bambukas. 6. Šurpa. 
7. ugra. 8. Pelėsis. 
9. galapagai. 10. Puloveris. 
11. Plato. 12. Lenas. 
13. Durpės. 14. Purimas. 
15. ortas. 16. Rabarbaras. 
17. gleivėtrūdė. 
18. Bobslėjus. 19. tera. 
20. antanavas. 
21 (H).  Puoselėjimas. 
21 (V). Paladinas. 
22. Metanas. 23. Banas. 
24. Ivasi. 25. Vaivoras. 
26. Baldakimas. 
27. Rapsodija. 28. Rafinadas. 
29. niksonas. 30. gambitas. 
31. Iskeras. 32. tiurkai. 
33. žakerija. 34. Vėberis. 
35. Burdonas. 36. užlos. 
37. termosfera. 38. anan-
das. 39. sielis. 40. gobis. 
41. Rojalis. 42. Manoras.

Pažymėtuose langeliuose: 
Žmogaus protas turi tris visrakčius: žinias, min-
tis ir vaizduotę. (Victor Hugo)

Kryžiažodį, išspausdintą 2013 m. „spectrum“ nr. 2 (19), 
pirmieji teisingai išsprendė Šarūnė cijūnėlytė, Vidas Dulkė 
ir teodoras Bitinas.

Atsakykite į klausimus ir surašykite atsakymus į lentelę. Visas sunumeruotas raides surašę į mažąją 
lentelę apačioje perskaitysite kryžiažodžio atsakymą. Jį siųskite spectrum@cr.vu.lt. Pirmieji trys tei-
singai išsprendę bus apdovanoti VU suvenyrais.

1. Dykuma, susidaranti plynaukštėse, kurių 
paviršiaus kietos uolienos nuo dūlėjimo su-
skeldėja. 2. Viena iš didžiausių pasaulio upių, 
tekanti azijos žemyne. 3. nejudrus augalo 
pavidalo jūrų duobagyvis. 4. Mongolų garbi-
namos akmenų krūvos. 5. Pailga jūros įlanka 
vingiuotais krantais. 6. termino alkaloidas 
autorius. 7. Laurinių šeimos šiltųjų kraštų 
medis arba krūmas, kurio žievė vartojama 
prieskoniams ir vaistams. 8. anglosaksų tei-
sinės sistemos šalyse – vyriausybės ar parla-
mento narių pasiūlytas įstatymo projektas. 
9. Lanksti kartis lopšiui kabinti. 10. skan-
dinavų karo vadas; karalius. 11. Erškėtinių 
šeimos augalų gentis. 12. Krašto ūkio da-
lis, turinti tam tikrų ekonominių ar sociali-

nių bruožų. 13. Klavišinio muzikos instru-
mento tembro keitimo įtaisas. 14. cikorija. 
15. samanų vidinis pumpuras. 16. gumburėlis 
(med.). 17. tropinių medžių sakai. 18. gailus 
junginys, lakmuso popierių nudažantis mėly-
nai. 19 (H). Jonas Mačiulis. 19 (V). Planetos 
ar gamtinio palydovo zona, esanti po pluta. 
20. antstatas laivagalyje. 21. žuvis, į Baltijos 
jūrą greičiausiai atkeliavusi iš Juodosios jūros. 
22. Karaliaus patariamojo organo (Prancūzija, 
XIV–XVIII a.) atstovai, aukštuomenės nariai. 
23. galvos gobtuvas. 24. nekintamas pavyz-
dys, kurio griebiamasi negalvojant; šablonas, 
trafaretas. 25. Vienas iš garsių supermodelių 
(originalo kalba). 26. „Didysis paukštėda“. 
27. sunkiai suvaldoma gamtos jėga. 28. apa-

vas ir piniginis vienetas. 29. gyslos arba lata-
ko perrišimo siūlas. 30. Miestas Pietų Italijoje, 
Vezuvijaus kalno papėdėje. 31. Buhalterinis 
įrašas, kuriuo anuliuojamas klaidingas įra-
šas. 32. Iš palmių stiebų gaunamas krakmolas. 
33. Mongolijos administracinis teritorinis vie-
netas. 34. Klasikinio šokio judesys (originalo 
kalba). 35. tapybos technika, paplitusi vidu-
ramžiais. 36. Filmo „Dievų miškas“ režisierius. 
37. D. Britanijos titulas, atitinkantis žemyninės 
Europos grafą. 38. Medžiagos fizikinių savybių 
priklausomybė nuo krypties. 39. Paprastojo 
pilotažo figūra. 40. Italų estrados veteranas. 
41. Vikingų karinis laivas. 42. Baldas, kurį suda-
ro viena virš kitos išdėstytos atviros lentynėlės. 
43. Melas,     apgavystė.     44. Kailinis     stepių      graužikas.
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