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Mieli skaitytojai, 

nūdienos mokslininkai ir visuomenė susiduria su daugybe 
iššūkių ir klausimų, į kuriuos atsakant reikia ne tik itin gilaus 
mokslinio pažinimo ir reiškinių ištyrimo, bet ir tvirtos moralinės 
laikysenos bei plačių svarstymų apie globalius dalykus – žmoni-
jos ir visos planetos ateitį. Vienas iš tokių klausimų – genetiš-
kai modifi kuotų organizmų kūrimas ir jų panaudojimas žemės 
ūkyje bei farmacijos pramonėje. Įvairius šios problemos aspektus 

aptaria skirtingų sričių mokslininkai L. Gintalaitės straipsnyje 
„GMO: įsileisti negalima uždrausti“. Ne mažiau svarbus etiniu, 
medicininiu ir visuomeniniu požiūriu yra skausmo fenomeno 
tyrinėjimas, kurį aptaria doc. R. Sargautytė, bandanti atsakyti į 
klausimą, ar galima išmatuoti skausmą. O štai meno ir moks-
lo ryšį galima atskleisti tiriant šviesos reiškinius, – nepraleiski-
te progos tuo įsitikinti savo akimis ir stebėkite mokslo ir meno 
spektaklį, vyksiantį lapkričio mėn. Vilniaus geležinkelio stotyje! 

Grožėtis galima ir tuo, ką prieš milijonus metų sukūrė gamta 
– gintaro inkliuzais, kurie traukia 
ne tik verslininkų, pirkėjų, bet ir 
mokslininkų dėmesį. Šiuos ste-
buklus gebantis perskaityti prof.        
S. Podėnas gali papasakoti neįtikė-
tinų istorijų ir apie praeities, ir apie 
dabarties gamtos pasaulį. 

O jei pažvelgsime ne į tokią to-
limą praeitį, rasime gražių liudiji-
mų apie žmogaus kūrybines galias 
– meno vertybes VU bibliotekos 
Grafi kos kabinete, anatominius 
piešinius Medicinos istorijos mu-
ziejuje, sužinosime apie nelengvą 
chorinio dainavimo meno pradžią 
Vilniaus universitete ir studentų 
himno „Gaudeamus igitur“ istori-
ją, pasidairysime po reklamos isto-
rijos Lietuvoje puslapius. 

Pavargusiems nuo rimtų moks-
linių tiesų siūlome drauge su 
šmaikščiais mokslininkais pasi-
domėti, kurgi biuruose dingsta... 
šaukšteliai. 

Malonaus skaitymo!

„Spectrum“ redakcijaV. Denisenko nuotr.
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naujienos

Vasario 21 dieną Niujorke (JAV) vyku-
siame Jungtinių Tautų Vaiko teisių kon-
vencijos valstybių dalyvių vienuoliktaja-
me susitikime VU docentas, Vaiko raidos 
centro klinikos vadovas Dainius Pūras iš-
rinktas vienu iš devynių naujų JT Vaiko 
teisių komiteto narių. Dainius Pūras yra 
pirmasis Lietuvos atstovas, išrinktas į vie-
ną iš JT ekspertų komitetų, skirtų žmo-
gaus teisių apsaugos konvencijų įgyvendi-
nimui prižiūrėti. 

Kovo 17 d. Varšuvos universiteto Po-
tockių rūmuose buvo įteikti „Przegląd 
Wschodni“ apdovanojimai Lenkijos ir už-
sienio šalių istorikams. Vieno žymiausių 
Europos istorikų prof. A. Gieysztoro var-
do nominacija atiteko VU Istorijos fakul-
teto profesoriui Alfredui Bumblauskui. 

Švedijos akademija skyrė specialią pre-
miją už švedų kalbos ir kultūros sklaidą 
Lietuvoje Skandinavistikos centro vedėjai 
docentei dr. Erikai Sausverdei. 

Europos trauminio streso tyrinėjimų 
asociacija ESTSS (European Society for 
Traumatic Stress Studies) geriausio jauno-

Studentės pranešimas pelnė 
tarptautinės mokslinės 

konferencijos prizą

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto 
studentė Elena Tamaševičiūtė tarptauti-
nėje konferencijoje „Netiesinė dinamika 
ir chaosas: pasiekimai ir perspektyvos“, 
kuri vyko rugsėjo 17–21 dienomis Aber-
dyno universitete (JK), laimėjo pirmą 
vietą už geriausią stendinį pranešimą. Jos 
pranešimas „Nestabilių periodinių orbitų 
stabilizavimas“ apdovanotas paskatinamą-
ja premija, kurią skyrė Londono matema-
tikos draugijos žurnalas „Netiesiškumas“ 
ir leidykla „IOP Publishing“. 

Gegužės 31 d. iškilmingame VU Sena-
to posėdyje Vilniaus universiteto Garbės 
daktarų vardai suteikti profesoriui Rein-
hardui Bittneriui (Tiubingeno universi-
teto akademinė Štutgarto Marijos ligoni-
nė) bei Krokuvos Jogailaičių universiteto   

Rugpjūčio 6–11 dienomis Belgijoje 
(Lježe) vyko aštuntoji tarptautinė kon-
ferencija „Kompiuterinio prognozavimo 
sistemos“ (Computing Anticipatory Sys-
tems). Joje dalyvavo arti 200 specialistų iš 
50 šalių. Iš šios konferencijos VU gam-
tininkai doc. Dobilas Jonas Kirvelis ir 
Kastytis Beitas parsivežė Belgijos krištolą 
ir apdovanojimo raštą. Geriausio praneši-

Balandžio 25 d. LR Prezidento rūmų 
Kolonų salėje buvo apdovanoti geriausių 
praėjusiais metais Lietuvoje apgintų diser-
tacijų autoriai. Iš 12 apdovanotųjų net 7 
jaunieji mokslininkai yra iš Vilniaus uni-
versiteto. 

Už geriausias fi zinių, technologijos ir 
biomedicinos mokslų disertacijas buvo 
apdovanoti šie Vilniaus universiteto jau-

mo apdovanojimą pelnė jų bendras darbas 
„Informacinė uždarojo-ciklinio kodavi-
mo-dekodavimo valdymo koncepcija, 
kaip gyvųjų ir organizuotų sistemų funk-
cinės organizacijos pagrindas“. Praneši-
mas geriausiu buvo pripažintas 7-ajame 
simpoziume „Biologinės ir medicininės 
sistemos, genetiniai, evoliuciniai, ekolo-
giniai, aplinkos modeliai“.

nieji mokslininkai: Rytis Butkus (fi zika), 
Julius Ruseckas (fi zika), Mindaugas Za-
remba (biochemija).

Už geriausias humanitarinių ir sociali-
nių mokslų disertacijas apdovanoti Min-
daugas Kvietkauskas (fi lologija), Mantė 
Lenkaitytė (fi lologija) ir Aurimas Švedas 
(istorija).

Už geriausią tarpdisciplininę disertaciją 
apdovanotas Justas Kažys (geografi ja).

Trumpai
jo mokslininko premiją skyrė VU Kliniki-
nės ir organizacinės psichologijos katedros 
dėstytojui dr. Evaldui Kazlauskui už di-
sertacinį darbą „Politinių represijų ilgalai-
kės psichologinės pasekmės“. 

Birželio 21 dieną VU Filologijos fakul-
teto Lietuvių kalbos katedros profesorei 
habil. dr. Reginai Koženiauskienei Švieti-
mo ir mokslo ministerijoje įteikta premija 
už vadovėlį „Juridinė retorika“. Vadovėlis 
„Juridinė retorika“ – pirmasis juridinės 
retorikos vadovėlis lietuvių kalba, nau-
dojamas visose teisininkus rengiančiose 
aukštosiose mokyklose. 

profesoriui, vienam žymiausių ir reikš-
mingiausių pasaulio baltistų ir indoeuro-
peistų Wojciechui Smoczyńskiui. 

VU mokslininkai parsivežė Belgijos krištolą ir apdovanojimo raštą

Pirmą kartą šalyje iškilmingai pagerbti jaunieji mokslininkai – 
geriausių disertacijų autoriai

V. Naujiko nuotr.

VU jaunieji mokslininkai buvo pagerbti Prezidentūroje. V. Naujiko nuotr.

Garbės daktarai
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Gegužės 19 dieną VU Teatro salėje iš-
kiliems Lietuvos žmonėms įteiktos Na- 
cionalinės pažangos premijos. 

Mokslo pažangos premija įteikta kalbi-
ninkui, baltistui, dialektologui akademi-
kui prof. habil. dr. Zigmui Zinkevičiui už 
kalbotyros metodų pritaikymą Lietuvos ir 
lietuvių kalbos istorijos pažinimui ir tau-
tinio orumo stiprinimui. Akad. Z. Zinke-
vičius – buvęs ilgametis VU profesorius, 
dirbęs čia nuo 1946 metų.

Partnerystės pažangos premiją, skiriamą 
už indėlį į gyvenimo kokybės gerinimą 
ir šalies konkuren-
cingumo didinimą, 
pasidalino dr. Ro-
mualdas Danielius, 
Kęstutis Jasiūnas, 
Rimantas Kraujalis 
ir akademikas prof. 
habil. dr. Algis 
Petras Piskarskas. 
Šiai mokslininkų 
ir verslininkų gru-
pei premija skirta 
už Lietuvos lazerių 
mokslo ir pramo-
nės sutelkimą pro-
veržiui į pasaulines 

VU mokslininkai, ben-
dradarbiaudami su Europos 
branduolinių tyrimų organi-
zacija CERN, prisideda prie 
eksperimento, galinčio sukelti 
revoliuciją mokslo pasaulyje. 
CERN organizacijoje esan-
čiame Didžiajame hadronų 
kolaideryje (Large Hadron 
Collider – LHC) – ilgiausia-
me pasaulyje (27 kilometrų) 
greitintuve – iki milžiniškos 
(7 TeV) energijos bus pagrei-
tinti du priešpriešiais lekiantys 
protonai. 

Pasak Lietuvos mokslininkų grupės 
vadovo profesoriaus Juozo V. Vaitkaus, 
eksperimentas daromas tam, kad geriau 
suprastume visą pasaulio sandarą. Grei-
tintuvas pradės veikti 2008 m. pavasarį, o 
patikimus rezultatus tikimasi gauti po 10 
metų.

Tai unikalus eksperimentas, kurio metu 
originali Vilniaus universitete sukurta 
aparatūra bus išbandoma Helsinkio grei-
tintuve. Po to ji bus nugabenta į CERN ir 
naudojama toliau. Lietuvos mokslininkų 
grupė, vadovaujama VU grupių CERN 
RD39 ir RD50 programose vadovo prof. 
Juozo V. Vaitkaus, į bendradarbiavimo 

Iškiliems Lietuvos mokslo žmonėms – Nacionalinės pažangos premijos

Eksperimentas, galintis sukelti revoliuciją mokslo pasaulyje, pristatytas VU

rinkas. Dr. R. Danielius – Vilniaus uni-
versiteto Kvantinės elektronikos katedros 
Lazerinių tyrimų centro vyresnysis moks-
linis darbuotojas, Lazerinės fi rmos „Švie-
sos konversija“ mokslinis vadovas, 2005 
m. už „Faros“ lazerio išradimą paskelbtas 
Lietuvos šviesuoliu, akad. A. P. Piskars-
kas – VU Fizikos fakulteto Kvantinės 
elektronikos katedros Lazerinių tyrimų 
centro vedėjas, K. Jasiūnas ir R. Kraujalis 
dirba privačiame sektoriuje, abu VU au-
klėtiniai. 

Senojoje bibliotekoje – modernus 
informacijos centras

Kazimieras Černis – tarp pirmosios 
SOHO periodinės kometos atradėjų

2007 m. rugsė-
jo 25 d. buvo ofi -
cialiai patvirtinta, 
kad prie Saulės kas 
ketveri metai priar-
tėja trumpaperiodė 
(SOHO) kometa, 
kuri arčiausiai iš 

visų – vos už 0,054 a. v. – praskrieja pro 
Saulę. Vienas iš šios kometos atradėjų yra 
ir Lietuvos mokslininkas Kazimieras Čer-
nis. 

Pirmą kartą šią kometą SOHO nuotrau-
kose 1999 m. rugsėjo 5 d. atrado australų 
astronomas Terry‘is Lovejoy‘us – ji buvo 
pavadinta C/1999 R1 (SOHO). Lygiai po 
ketverių metų, 2003 m. rugsėjo 8 d., VU 
Teorinės fi zikos ir astronomijos institu-
to astronomas Kazimieras Černis SOHO 
nuotraukose atrado kometą C/2003 R5 
(SOHO), kuri skriejo panašia orbita, kaip 
ir Lovejoy‘aus atrastoji. Kiek vėliau prieita 
išvados, kad tai gali būti ta pati kometa, 
aplink Saulę skriejanti trumpu ketverių 
metų periodu, ji pavadinta P/2007 R5 
(SOHO). Astronomai įvertino, kad ji tu-
rėtų būti maždaug 100–200 m skersmens. 
Kol kas kometą galima stebėti tik nuo-
traukose, gautose iš kosminės observatori-
jos, tačiau ateityje ją bus bandoma įžvelgti 
ir nuo Žemės paviršiaus. Astronomai iš 
Mažųjų Planetų Centro (JAV) apskai-
čiavo naują šios įdomios kometos orbitą 
pagal jos apsilankymus prie Saulės. Kitas 
pasimatymas su „lietuviškąja“ trumpape-
riodine kometa laukia po ketverių metų 
– 2011 m. rugsėjo mėn. 

Parengta pagal www.mokslasplius.lt

Partnerystės pažangos premijos nominantai.
 V. Naujiko nuotr.

su CERN programas įsitraukė 2002 me-
tais. CERN bendradarbiavimo programos 
yra grindžiamos pagrindiniu principu: ne 
demonstruoti, ką kiekvienas mokslinin-
kas sugeba padaryti atskirai, bet susiburti 
į komandą, kuri vieningai siekia bendro 
tikslo. 

Rugsėjo 7 dieną buvo atidarytas Hu-
manistikos informacijos centras (HIC) 
„Artes Liberales“. HIC skaitykla atitinka 
modernių studijų ir tyrimų reikalavimus, 
reprezentuoja bendrąsias ir metodologi-
nes humanistikos studijų kryptis. Skaity-
tojai čia ras racionalią ir vartotojų reikmes 
atitinkančią bibliotekinio-informacinio 
aprūpinimo sistemą. Humanistikos infor-
macijos centre galima bus ne tik gilintis į 
atvirai prieinamus skaityklos fondus, bet 
ir rengti diskusijas arba poezijos vakarus. 
HIC lankytojų laukia keturios įvairios pa-
skirties patalpos: skaitykla su laisvai priei-
namais fondais (Sidabrinė salė), Seminarų 
kambarys (Apelsininė salė), Informacinių 
technologijų centras (Riešutinė salė) ir 
Periodikos skaitykla (Pavasarinė salė).

R. Malaiškos nuotr.

V. Naujiko nuotr.

http://www.mokslasplius.lt
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Laura GINTALAITĖ

GMO: 
įsileisti 

negalima
uždrausti

  Prieš pusmetį dvi užsienio kompanijos (vokiečių „BASF“ ir 
amerikiečių genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) gigantė 
„Monsanto“) prašė leidimų Lietuvoje lauko sąlygomis moksli-
niais tikslais auginti genetiškai modifikuotas kultūras: rapsus 
Vėžaičiuose, Klaipėdos rajone, ir kukurūzus Dotnuvoje, Kėdai-
nių rajone. Mokslininkai neabejoja, kad mėginimų gauti pana-
šius leidimus dar bus.
  Vienareikšmio atsakymo, ar GMO blogai, ar gerai, nėra. Viena, 
ką tikrai galima pasakyti apie GMO ir GMP: jų poveikis žmogaus 
sveikatai, aplinkai nėra užtektinai ištirtas. „Nė vienas ekspertas 
ranką prie širdies pridėjęs negali pasakyti, kad šie organizmai 
yra visiškai saugūs“, – sako VU docentė Lilija Kalėdienė. 

tyrinėjimai

Remigijaus Vasiliausko nuotr.



5

Kas matėte mokslininko „Ferrari“?

GMO ekspertų komitetas ir GMO val-
dymo priežiūros komitetas, veikiantys prie 
Aplinkos ministerijos, pritarė genetiškai 
modifi kuotų kultūrų auginimui Lietuvoje 
(išskyrus „žaliųjų“ atstovą) ir žiniasklaido-
je buvo apkaltinti parsidavimu minėtoms 
kompanijoms. „Faktų, kad mokslininkai 
papirkti, nėra. Nė vienas GMO ekspertų 
komiteto narys ar GMO valdymo priežiū-
ros komiteto narys neatsistojo ir nepasakė 
„aš balsuoju už GMP, nes jis yra nuosta-
bus, geras, puikus“. Visi svarstė, ar leisda-
mi auginti GMO kam nors nepakenksime, 
– pasakoja GMO ekspertų komiteto narė, 
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fa-
kulteto (VU GMF) Augalų fi ziologijos ir 
mikrobiologijos katedros docentė, biome-
dicinos mokslų daktarė Lilija Kalėdienė. 
– Vėliau susitikus vienoje konferencijo-
je amerikiečių fi rmos atstovai klausė: kur 
jūsų „Ferrari“, jei mes jus papirkom, kaip 
buvo teigiama spaudoje?“  

Paprastai tyrimus apmoka kompanijos, 
suinteresuotos, kad jų produktai patektų 
į rinką, tačiau docentė čia nemato nieko 
bloga. Paklausta apie galimybę suklasto-
ti tyrimų rezultatus, doc. L. Kalėdienė 
atsakė, kad tyrimus atlieka mokslininkų 
kolektyvai, ir jei vienas mokslininkas ar 
viena tyrėjų grupė pateiktų ne tokius duo-
menis, yla greitai išlįstų iš maišo: „Tyri-
mai atliekami ne vieną kartą, dažnai skir-
tingose laboratorijose, rezultatai lyginami, 
tikrinami.“

„Tyrimai paprastai vykdomi pirmiausia 
laboratorijoje, po to šiltnamyje, tada lau-
ko sąlygomis. Nuo kultūros sukūrimo iki 
jos išleidimo į rinką praeina 10–15 metų. 
GM rapsai, kuriuos norėta auginti Lietu-
voje, tiriami aštuntus metus“, – ramina 
docentė. 

Reikia ištirti patiems, 
kad galėtume pasipriešinti

Lietuvos atsisakymą mokslo tikslais au-
ginti GM kultūras docentė L. Kalėdienė 
vertina kaip prarastą unikalią galimybę iš-
tirti šių kultūrų poveikį Lietuvos aplinkai, 
bioįvairovei, sužinoti, kokią įtaką GMO 
gali daryti augalams, mikroorganizmų, 
bestuburių, vabzdžių populiacijoms, 
paukščių skaičiui. Tyrimuose galėjo da-
lyvauti įvairių Lietuvos mokslo instituci-
jų mikrobiologai, entomologai, zoologai, 
molekulinės biologijos specialistai, bio-
chemikai, ekologai, žemdirbystės specia-
listai.

Pasak GMO ekspertų komiteto narės, 
neturėdami savų tyrimų, spręsti, kiek GM 
rapsai ar kukurūzai yra rizikingi Lietuvos 
bioįvairovei, galime „iš lubų“. Pasak do-
centės L. Kalėdienės, patiems ištirti GM 
kultūrų poveikį labai svarbu norint tiks-
liau įvertinti GMO riziką ir sustabdyti jų 
teikimą į Lietuvos rinką, jeigu jie nėra 
saugūs: „Jeigu Europos Sąjunga nuspręs, 
kad GMO gali patekti į ES valstybių rin-
ką, neturėdami savo tyri-
mų, patvirtinančių, 
kad, pavyzdžiui, 
GM rapsai, augina-
mi Lietuvoje, gali 
susikryžminti su gi-
miningais augalais ir 
paplisti, daryti įtaką 
aplinkai ir bioįvai-
rovei, negalėsime 
argumentuotai pa-
sipriešinti bendrai 
ES pozicijai. Jie bus 
įvežti ir auginami, 
jei turės leidimą 
patekti į ES rinką.“ 
Pasak mokslininkės, 

tikėtina, kad lietuvių mokslininkai būtų 
aiškiai parodę, kaip ir kiek rapsai gali iš-
plisti ir pakenkti bioįvairovei.

Vienas iš užsienio kompanijų tikslų – 
patikrinti, kaip GM kultūros augtų Lietu-
vos sąlygomis. Pasak VU GMF docentės, 
tokie tyrimai atliekami ne tik su GM kul-
tūromis ir vadinami rajonavimu. „Truputį 
šiauriau ar piečiau ir klimato sąlygos kei-
čiasi. Tai turi įtakos sėklų susiformavimui, 
brandai. Užtektų pažymėti, kad Lietuva 
netinka būtent šiai kultūrai, ir ji nebūtų 
auginama Lietuvoje“, – apie galimą tyri-
mų naudą kalba docentė. Tačiau priduria, 
kad „BASF“ ar kitos kompanijos, kurda-
mos GMO, tikisi, kad jie pateks į rinką. 
Doc. L. Kalėdienė ramina: „Tai nereiškia, 
kad jei bus pasakyta „tinka“, visą Lietuvą 
užvers GMO. Tam sukurtos institucijos, 
vertinančios ne tik kultivavimo galimy-
bes, bet ir GMO riziką.“

Prof. Č. Kalenda taip pat mano, kad      
a priori atmesti galimybę neleisti Lietu-
voje auginti GM kultūrų vargu ar būtų 
tinkamas sprendimas. Tačiau, jo nuomo-
ne, skubėti neverta, reikėtų atidžiau pa-
tyrinėti kitų šalių patirtį auginant GMO 
ir visapusiškai įvertinti rezultatus: „Juk 
dabar tokių kultūrų yra didžiuliai plotai, 
mokslininkai juos stebi ir tiria, ir kai kas 
aiškėja, jei, žinoma, mokslininkai, veikia-
mi verslo kompanijų, neslepia ir neiškrai-
po informacijos.“ 

Apsauga nieko nepraleidžia?  

Lietuvos žemdirbiai, ypač ekologinės 
žemdirbystės atstovai, nuogąstavo, kad 
GM rapsai gali susikryžminti su įprasti-
niais, mat ekologiškoje produkcijoje drau-
džiami GMO. Žemės ūkio ministerija taip 
pat prieštaravo GM augalų auginimui Lie-
tuvoje.

„Susijaudinta buvo dėl 1,8 aro (180 kva-
dratinių metrų) GM rapsų. Spaudoje buvo 
klaidinama, kad bus užsėti dideli plotai. Į 
1,8 aro atskristų nedaug bičių, apie žalą 
ekologiniams ūkiams ir bitininkams juo-
kinga kalbėti, – aiškina docentė L. Kalė-

dienė. – Bitės keliauja 
nuo žiedo prie žiedo. 
GM žiedadulkes jos 
būtų palikusios ant 
įprastinių, genetiškai 
nemodifi kuotų rapsų, 
kuriais planuota ap-
riboti GM rapsų lau-
ką 10 metrų aplink. 
Buvo paruoštos žie-
dadulkių gaudyklės 
– vėjo nešiojamos 
žiedadulkės turėjo 
kristi ant nevaisingų, 
neduodančių sėklų, 
vadinamųjų vyriško 

„Susijaudinta buvo dėl 1,8 aro 
(180 kvadratinių metrų) GM rapsų. 
Spaudoje buvo klaidinama, kad bus 
užsėti dideli plotai. Į 1,8 aro atskristų 
nedaug bičių, apie žalą ekologiniams 
ūkiams ir bitininkams juokinga kalbė-
ti, – aiškina docentė L. Kalėdinė. – Bi-
tės keliauja nuo žiedo prie žiedo. GM 
žiedadulkes jos būtų palikusios ant 
įprastinių, genetiškai nemodifikuotų 
rapsų, kuriais planuota apriboti GM 
rapsų lauką 10 metrų aplink.“

Docentė L. Kalėdienė sako, kad Lietuva prarado unikalią galimybę ištirti GM kukurūzų poveikį Lietuvos bioįvairovei. 
Nuotr. iš asm. albumo.
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sterilumo rapsų. Bet kokios giminingos 
kultūros, t. y. kiti kryžmažiedžių šeimos 
atstovai – garstyčios, svėrės aplink ne 
mažiau 50 metrų atstumu būtų buvusios 
išravėtos, mechaniškai išrinktos. Giminin-
gų GM rapsams kultūrų nebūtų kilome-
tro atstumu. GM rapsų auginimui buvo 
parinktas toks regionas, kuriame vyrauja 
pievos, ganyklos, o jose pagrindinės kul-
tūros yra motiejukas, dobilas – jos negali 
kryžmintis su rapsais.“ 

Pasak mokslininkės, nėra jokių – nei te-
orinių, nei praktinių – galimybių, kad toks 
plotas pakenks Lietuvos fl orai ir faunai. 

Kėdainių rajone kukurūzus planuota au-
ginti 25 aruose (2500 kvadratinių metrų). 
„Buvo numatyta, kad plotus, skirtus GM 
augalams, iš trijų pusių sups miškas, šalia 
nebus dirbamų laukų su ta pačia kultūra, 
todėl laukuose turėtų lankytis mažiau įvai-
rių vabzdžių. Plotai būtų aptverti tvora, 
kad iš miško atėję gyvūnai negraužtų pa-
sėlių, – apie apsaugą nuo GMO paplitimo 
pasakoja docentė L. Kalėdienė. – Buvo 
numatyta techniką atvežti ir išvežti vilki-
kais, nenaudoti kituose plotuose. Derlius 
būtų buvęs surenkamas į atskiras talpas, jos 
užantspauduojamos ir išvežamos į Švediją 
tyrimams. Plotas, kuris būtų buvęs užsė-
tas GM kultūromis, po to ketverius metus 
būtų nenaudojamas, turėjo būti paliktas 
pūdymas, išrenkant sudygusius užsilikusių 
sėklų daigus.“  

Alergologai – prieš 
GMO auginimą Lietuvoje

Pasak Lietuvos mokslų akademijos 
Alergologijos komisijos pirmininkės, Res-
publikinio alergologijos centro vadovės, 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulte-
to (VU MF) profesorės habil. dr. Rūtos 
Dubakienės, alergologai pasisako prieš tai, 
kad GM kultūros būtų auginamos Lietu-

nevaldoma. Taip pat ir su genų inžine-
rija…“ – svarsto prof. R. Dubakienė. Jos 
nuomone, manipuliacijos, susijusios su 
gyvybės pagrindu, turi būti griežtai regla-
mentuotos ir kontroliuojamos.

Respublikinio alergologijos centro va-
dovė sako, kad yra didžiulė grėsmė, jog 
GMO gali būti nauji alergenai. „Alergi-
ja yra neįprasta reakcija į aplinkoje esan-
čias įprastas medžiagas: maisto produktus, 
namų dulkes, augalų žiedadulkes ir kt. 
Alergiją sukeliančios medžiagos – alerge-
nai – yra baltymai. Jeigu įterpi į augalą 
naują geną, galutinis produktas bus naujas 
baltymas. Jis gali būti potencialus alerge-
nas“, – aiškina prof. R. Dubakienė. Ta-
čiau ar tikrai yra būtent taip, ar alergiją 
sukėlė GMP, alergologai kol kas negali 
tiksliai pasakyti, mat tai įrodančių tyrimų 
nėra. Tiesa, Austrijos mokslininkai ban-
dys nustatyti GMP alergeniškumą. Anot 
profesorės, GMO nesudaro nė vieno pro-
cento problemų, kylančių dėl alergijų. 

„Genetiškai modifi kuodamas, vienu 
atveju į geną įterpi ką nors, kitu atveju 
– išimi. Galima išimti tam tikrus baltymus 

GM bulvių laukai Švedijoje. GM bulvės dažniausiai beveik neturi žiedų. L. Kalėdienės nuotr.

„Tik gerai įvertinus, atlikus tyrimus 
iš įvairių medicinos šakų bus galima 
pasakyti, ar GM kultūros galėtų būti 
auginamos Lietuvoje. Turės praeiti 
daug laiko, kad alergologai tam pri-
tartų. Be to, ir Lietuvos visuomenė 
tam dar nesubrendusi.“

tyrinėjimaityrinėjimai

voje: „Tik gerai įvertinus, atlikus tyrimus 
iš įvairių medicinos šakų bus galima pa-
sakyti, ar GM kultūros galėtų būti augi-
namos Lietuvoje. Turės praeiti daug lai-
ko, kad alergologai tam pritartų. Be to, ir 
Lietuvos visuomenė tam dar nesubrendu-
si“, – aiškina profesorė R. Dubakienė. Be 
to, ji mano, kad iš „ubagystės“ Lietuvos 
mokslininkai gali ir parsiduoti užsienio 
GMO kompanijoms. 

Mokslininkė įsitikinusi, kad žmogaus 
ėjimas prieš gamtą atsisuka prieš jį patį. 
Yra teorijų, kad ir AIDS virusą sukūrė 
žmogus. Kompiuterinius virusus taip pat 
kuria žmonės. „Žmogaus prigimtis yra 
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ir padaryti maisto produktus be alergenų 
– alergijos nesukeliančius žemės riešutus, 
vėžiagyvius, kivius, obuolius ir kitus ska-
numynus. Šiuo metu tuo užsiima Aus-
trijos mokslininkai“, – pasakoja VU MF 
profesorė. 

Achilo kulnas – genų žymenys

„GMO vadinami transgeniniais orga-
nizmais, nes į jų genomą įterpiamas sve-
timas DNR „gabaliukas“. Kai sugalvoja-
ma, kad reikalinga viena ar kita savybė, 
įterpiamas genas, atsakingas už tos savybės 
raišką. Norint nustatyti, ar norimas genas 
persikėlė, ar ne, jį reikia pažymėti. Daž-
niausiai naudojamas žymuo – genas, ku-
ris nulemia atsparumą antibiotikams. Su 

įterptu genu keliauja ir žymuo. Vertinda-
mi modifi kuotų mikroorganizmų augimą 
ant terpių, kurių sudėtyje yra antibiotikų, 
sužinome, ar genas sėkmingai persikėlė“, 
– genetinio modifi kavimo technologiją 
paaiškina GMO ekspertų komiteto narė 
doc. L. Kalėdienė.

Kaip žymenys pasirenkami genai, at-
sakingi už atsparumą antibiotikams, ne-
naudojamiems arba retai naudojamiems 
gydymo tikslais, pavyzdžiui, kanamicinui, 
neomicinui, paromicinui ir kt. Į GM ku-
kurūzus, kuriuos norėta auginti Lietuvoje, 
buvo įdėtas kanamicino žymuo, į rapsus 
– neomicino. Pastarasis kartais naudoja-
mas veterinarijoje. Docentė L. Kalėdie-
nė pasakoja, kad seniau, pradėjus daryti 
genetines modifi kacijas, kaip žymenys 
buvo įterpiami genai, atsakingi už atspa-
rumą plačiai vartojamiems antibiotikams, 
pavyzdžiui streptomicinui, tetraciklinui. 
„Jeigu GMO kūrimui panaudotas genas 
atsakingas už atsparumą plačiai medici-
noje naudojamiems antibiotikams, toks 
GMO nepateks į ES rinką. Dabartiniu 
metu naudojant šiuolaikines technologijas 
siekiama, kad prieš GMO teikimą į rinką 
genų žymenys, atsakingi už atsparumą an-
tibiotikams, būtų „iškerpami“, – aiškina 
mokslininkė.

Pasak docentės L. Kalėdienės, genų 
žymenys yra Achilo kulnas kalbant apie 
genetines modifi kacijas: „Transgenų per-
naša į kitas rūšis gali suteikti joms ne-
prognozuojamų ar net žalingų savybių, 
pavyzdžiui, atsparumą antibiotikams. Tai 
reiškia, kad atsiranda antibiotikams atspa-
rūs mikroorganizmai, ir mes galime ne-
bepajėgti susitvarkyti su patogenais – ligų 
sukėlėjais, nuo kurių apsaugoti tradiciniai 
antibiotikai nepajėgs.“

„Dabar stengiamasi naudoti kitokius 
naujos kartos žymenis, pavyzdžiui, fl uo-
rescuojantį geną, kurio raiška matoma, 

saugi, niekam nekenkia“, – su GMO nau-
jovėmis supažindina mokslininkė. Tačiau 
kol kas dauguma genų žymenų tebėra ge-
nai, lemiantys atsparumą antibiotikams.

Superpiktžolių pavojus

„Gamtoje natūraliai egzistuoja bakterija 
Bacillus thuringiensis, kurios ląstelėje yra 
kristalo pavidalo toksinas – vabzdžiams 
nuodinga medžiaga. Jeigu geną, kuris at-
sakingas už šio toksino gamybą, įterpiame 
į augalą, vabzdžiai, paragavę tokio lapo, 
žūsta, – apie vabzdžiams atsparius GM 
augalus pasakoja doc. L. Kalėdienė. – Ta-
čiau toks GM augalas gali sunaikinti ne tik 
žalingus, bet ir į Raudonąją knygą įrašytus 
vabzdžius. Šalia naudos yra rizika, kurią 
visada reikia įvertinti.“ GM augalai, ku-
riuose dėl įterpto geno susidaro baltymas 
– toksinas – taip pat gali sukelti žmogaus 
sveikatos sutrikimus – toksikozę, alergiją.

„Kai iš atsparių herbicidams GM augalų 
genas, atsakingas už šį atsparumą, patenka 
į giminingus augalus, šie taip pat gali tapti 
atsparūs herbicidams. Jei tie giminingi au-
galai yra piktžolės, vystosi vadinamosios 
superpiktžolės. Kovai su jomis tenka im-
tis papildomų priemonių, – apie su GM 
augalais susijusius pavojus kalba docentė. 
– Norint jas išnaikinti, reikia naujų herbi-
cidų ar didesnių esamų chemikalų kiekių. 
Atsiranda pavojus padidintai chemizacijai 
– į aplinką patektų dideli ją teršiantys che-
mikalų kiekiai.“ 

Apie trečiųjų šalių GMP – jokių žinių 

Docentė L. Kalėdienė pati sako kol 
kas nenaudojanti GMP: „Nėra pakanka-
mai tyrimų, kad jie visiškai saugūs. GM 
aliejus, krakmolas, cukrus teoriškai turėtų 
būti saugūs, nes genas yra įterpiamas tik į 
baltymą.“

Genai gali būti „pernešami“ ir rankiniu genų šautuvu – į 
augalą mechaniškai įšaunamos bakterijos, virusai ar DNR 
dalys, kurios turi reikalingą geną. Jos paprastai būna apvel-
kamos aukso arba platinos dulkėmis, kad būtų kietesnės. 

L. Kalėdienės nuotr.L. Kalėdienės nuotr.

Remigijaus Vasiliausko nuotr.Remigijaus Vasiliausko nuotr.

Dažniausiai GMO turi 
produktai iš šių augalų:
rapsų
kukurų
medvilnės
bulvių
sojų

L. Binkauskienės nuotr.L. Binkauskienės nuotr.
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GM rapsai, kuriuos norėta auginti Lie-
tuvoje, nuo įprastinių rapsų skiriasi tuo, 
kad juose yra daugiau nesočiųjų rūgščių. 
Aliejus iš tokių rapsų, anot doc. L. Ka-
lėdienės, pagal kokybę prilygtų alyvuogių 
aliejui, kuris yra sveikesnis. „Ištirta, kad 
palmių aliejus dėl savo sudėties nėra tin-
kamas naudoti kasdien. Klausimas, kas 
blogiau – ar palmių, ar GM rapsų aliejus“, 
– svarsto biomedicinos mokslų daktarė. 

Docentė pasakoja, kad Kinijoje augina-
ma daug GM augalų, o jų produktai neturi 
lydraščių, ar yra pagaminti iš GMO. Pasak 
doc. L. Kalėdienės, neturint informacijos, 
kokia genetinė modifi kacija buvo pada-
ryta, neįmanoma nustatyti, ar ji apskritai 
buvo padaryta, o tyrimai yra labai bran-
gūs. „Kai produktai įvežami iš trečiųjų 
valstybių be jokios informacijos, be jokių 
dokumentų, mus gali užversti kuo nori, ir 
neturime jokio ginklo tam pasipriešinti“, 
– apibendrina VU GMF docentė. Pasak 
mokslininkės, produktų iš GMO taip pat 
neprivaloma ženklinti Ukrainoje, Bulga-
rijoje, Turkijoje.

Europoje ant maisto produktų žymima, 
ar jų sudėtyje yra GMO, tačiau privalomi 
žymėti tik tie produktai, kuriuose GMO 
yra daugiau nei 0,9 proc.

Genetinio modifikavimo 
technologijos – vaistų gamybai

GMO ekspertų komiteto narė doc. Li-
lija Kalėdienė pasakoja „Eurobarometro“ 
apklausose randanti „linksmų“ dalykų: 
apie 30 procentų apklaustų žmonių mano, 
kad genus turi tik GMO. „Įdomiausia, kad 

žmonės palaiko biotech-
nologijų vystymąsi, far-
macijos vystymąsi, kuri 
susijusi su GMO, tačiau 
yra nusiteikę prieš GMO 
kūrimą“, – komentuoja 
docentė.

Kai genetinės modifi -
kacijos technologija nau-
dojama vaistų gamybai, 
apskritai nediskutuoja-
ma, ar jie gali būti nau-
dojami, ir, pasak docentės, iš dviejų blo-
gybių renkamasi mažesnė: „Jeigu žmogus 
serga vėžiu ir jam pasako, kad gyventi liko 
metai, bet yra galimybė pratęsti gyveni-
mą, pagerinti jo kokybę, naudojant tokius 
vaistus, kas svarstys? Kai reikia išgelbėti 
žmogaus gyvybę, negali būti kalbama, 
leisti ar neleisti.“ Biomedicinos mokslų 
daktarė pabrėžia, kad tai, jog vaistams ga-
minti naudojama genetinės modifi kacijos 
technologija, nereiškia, kad vaistų sudė-
tyje yra GMO: „Paprastai vaistuose yra 
GMO veiklos produktai. Paprastas insu-
linas ir pagamintas naudojant GMO yra 
visai identiški.“ 

Naujausios biotechnologijos kuriant 
vaistus, kuriuose naudojami GMO, įdieg-
tos  ir Lietuvos įmonėje „Sicor Biotech“, 
gaminančioje preparatus, skirtus gydyti 
onkologinius, virusinius susirgimus, augi-
mo sutrikimus.

Tokių pat vaistų galima pagaminti iš 
natūralių medžiagų, bet, anot moksli-
ninkės L. Kalėdienės, vaistų kiekis būtų 
mažesnis, o savikaina – didelė. „Prade-
dant gaminti vaistus naudojant genų in-
žinerijos technologijas buvo tikimasi, kad 
jų bus pagaminama žymiai daugiau ir jie 
bus pigesni, pagalba bus suteikta žymiai 
didesniam skaičiui ligonių. Tačiau vaistų 
tyrimai, kontrolė, registracija užtrunka 
gana ilgai, tam reikia brangios įrangos, tai 
atitinkamai padidina jų savikainą“, – pasa-
koja biomedicinos mokslų daktarė.

Grėsmė ekosistemai? 

„Indijoje žmonės dažniausiai valgo ry-
žius. Kadangi luobelės nuimamos, ryžiai 
nupoliruojami, prarandama labai daug vi-
taminų. Genetiškai modifi kuojant – įter-
pus geną, atsakingą už 
provitamino A sintezę 
– buvo sukurti auksiniai 
ryžiai, ir tai išsprendė 
avitaminozės klausimą“, 
– pasakoja doc. L. Kalė-
dienė. 

VU Filosofi jos kate-
dros profesorius Česlo-
vas Kalenda sako, kad 
sprendžiant su GMO su-
sijusius klausimus reikia 
laikytis utilitaristinės eti-

kos (pagrindinę jos nuostatą 
atspindi Jeremy‘io Bentha-
mo teiginys: „kuo didesnio 
žmonių skaičiaus kuo dides-
nė laimė“ principo – vertinti 
pagal padarinius. Tačiau šis 
vertinimas neturi apsiriboti 
atsižvelgimu vien į tikėtiną 
gerovę dabartinei žmonijai, 
bet apimti ir ateities kartas. 
Bioetikos, ypač ekologinės 
jos dalies specialistas svars-

to, kad spręsdami ekonomines problemas 
– siekdami GM maistu pamaitinti badau-
jančius – galime sukelti nepalankių eko-
loginių pokyčių, šalia dabar egzistuojančių 
gamtosauginių problemų gali iškilti naujos 
ir kur kas pavojingesnės: „Žmogus kišasi į 
evoliucijos procesą. Genų inžinerija leidžia 
žmogui kurti naują pasaulį, kurio raidos 
dėsniai nežinomi ir kuris išliks amžiams. 
Dėl GMO poveikio gali iš esmės pakisti 
ekosistema, o šie pokyčiai pasiekti tokį taš-
ką, kad mes sulauksime neprognozuojamų 
padarinių. Tad utilitaristų principo negali-
ma absoliutinti, nes kol kas mokslo pažanga 
neteikia galimybės viską tiksliai numatyti. 
Lietuvai, kuri kol kas išsaugojo palyginti 
gerą natūralią aplinką ir kuri orientuojasi 
į ekologinio žemės ūkio plėtrą, ekologinis 
GMO aspektas ypač aktualus.“  

„Amerikiečių mokslininkė Siuzana Vur-
tel tyrimais įrodė, kad GMO natūralioje 
aplinkoje sukelia negatyvias pasekmes. 
JAV ir Didžiojoje Britanijoje dideli plotai 
buvo apsėti GM grūdinėmis kultūromis. 
Tų augalų žiedadulkės, perneštos į kitus 
augalus, pavyzdžiui, karpažolę, išskyrė 
pienines sultis ir jomis nužudė peteliškių 
rūšį Monarchas“, – pavyzdį pateikia pro-
fesorius. Docentė L. Kalėdienė sako, kad 
taip atsitiko, nes genetinio modifi kavimo 
technologijos dar nebuvo pakankamai iš-
tobulintos. Dėl tos pačios priežasties, anot 
mokslininkės, nuo GMP mirė daug pavo-
jingomis alergijomis susirgusių žmonių. 

„Apdairumas, atsargumas, toliaregiš-
kumas, humaniškumas, visuomenės in-
formavimas ir švietimas, atsižvelgimas į 
žmonių nuomonę, jų teisių ir interesų 
paisymas“, – tokius moralinius principus, 
kuriais turėtų remtis auginantys, tiriantys 
ir nusprendžiantys tiekti į rinką GMO, 

vardija bioetikos problemas 
tyrinėjantis mokslininkas. 
Kartu profesorius pabrėžia, 
kad nepakanka etinių prin-
cipų, reikia tiksliai teisiškai 
reglamentuoti, numatyti, 
kas bus atsakingas už GMO 
padarinius ekosistemai bei 
žmogui ir kas kompensuos 
nuostolius. Jo manymu, 
apie GMO turi spręsti ne tik 
siauras specialistų ratas, bet 
ir visuomenė.

Švedijoje iš GM kukurūzų gaminamas alus „Kenth“ 

L. Kalėdienės nuotr. 

„Spręsdami ekonomines 
problemas – siekdami GM 
maistu pamaitinti badau-
jančius – galime sukelti 
nepalankių ekologinių 
pokyčių, šalia dabar egzis-
tuojančių gamtosauginių 
problemų gali iškilti naujos 
ir kur kas pavojingesnės.“

„Kai genetinės modifika-
cijos technologija naudo-
jama vaistų gamybai, aps-
kritai nediskutuojama, ar 
jie gali būti naudojami ir, 
pasak docentės L. Kalė-
dienės, iš dviejų blogybių 
renkamasi mažesnė.“

tyrinėjimaityrinėjimai
GMO pasiskirstymas pagal savybes:

atsparumas herbicidams 69 proc.
atsparumas vabzdžiams 21 proc.
abi aukščiau paminėtos savybės 7 proc.
atsparumas virusams 3 proc.
derliaus kokybės gerinimas 0,2 proc.

Šalys augintojos
Daugiausia GM augalų laukų yra Amerikoje, Ki-

nijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Argentinoje, Kanadoje, 
iš ES šalių – Ispanijoje, Prancūzijoje, Olandijoje. 

Šaltinis: doc. L. Kalėdienės prezentacija
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Prof. Dr. Hab. Audrius DUBIETIS, 
Marta PIGAZZINI, 

Prof. Dr. Paolo DI TRAPANI 

Light in lightLight in light

Artificial rainbow reflected from a single glass sphere.

Diff erent colours of the sky, the sun, clouds, rainbows, halos and 
many other objects are related to common atmospheric phenomena. 
Some phenomena are so frequent, that we seldom recognize their be-
auty anymore. The others, such as the glorious sight of a rainbow 
with its vivid colours never cease to amaze. Halos, coronas and cloud 
iridescence are often overlooked because they are unknown to the ob-
server. Closer insight into fine details allows to rediscover the beauty 
and nature of the atmospheric phenomena. Besides the artistic beauty 
of the world in sunlight, atmospheric phenomena can be treated scien-
tifically. Although ideas on understanding the light and colour in na-
ture can be traced back to the Greek antiquity, the real breakthrough 
in scientific treatment came just during the ages of Renaissance and 
Enlightenment, owing to strong relation between the science and art. 
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There was no great distinction between 
scientists and artists in those days, and 
the paintings, contemporary accounts, 
have become primary source documents 
in the atmospheric and optical sciences 
tightly linking the history of science and 
art. Artists as alert and precise observers of 
the sky were among the fi rst explorers of 
many manifestations of the atmospheric 
phenomena. Certain meteorological is-
sues, such as the signs of changing weather 
and diversity of cloud shapes and colours 
noticed by many artists throughout many 
centuries had led to historical treatments 
of meteorology and eventually to general 
cloud classifi cation scheme by Luke Ho-
ward in 1802.

One of the most pervading optical phe-
nomena in our everyday life is the strikin-
gly blue colour of the sky. Throughout 
the recorded history of the mankind, 
numerous efforts to reach a plausible 
explanation of origins of the sky`s blue-
ness have been made. The fi rst scien-
tifi c treatment of the issue was credited 
to the great Italian master and inventor 
Leonardo da Vinci, who provided tantali-
zing insights into the origins of the sky`s 
blueness. Da Vinci`s curiosity and inte-
rest originated from his artistic perception 
and the problems he faced in landscape 
painting. Almost two centuries later, Isaac 
Newton was not able to provide a better 
explanation for the blue colour of the sky. 
The centuries-old enigma was completely 
solved only in 1899, when lord Rayleigh 
discovered the law of light scattering by 
means of particles of the size much smal-
ler than the wavelength. Above all, he 
understood that those particles were not 
drops of water or dust grains suspended 
in the air, but the air molecules or just 
density fl uctuations in the air. 

The great French scientist and philo-
sopher Rene Descartes probably was the 
fi rst who applied the scientifi c approach 
to atmospheric phenomena on a large 
scale. His famous Discours de la Metho-
de… (Discourse on the method for rightly 
directing one`s reason and searching for 
truth in the sciences) was written in three 
parts: Dioptrics, Meteorology and Geo-
metry. Descartes set the law of refraction 
in meteorology, made a clear distinction 
between the rainbows and halos. He was 
the fi rst who performed ray tracing giving 
birth to modern atmospheric optics and 
his methodology has been still in use to-
day. 

An excellent opportunity of attracting 
public attention towards a longstanding 
connection between the science and art, 
visibility of which has nearly been lost no-

wadays, is given in the context of the Sixth 
EU Marie Curie Chair project STELLA. 
Besides the scientifi c actions, the project 
aims at investigating natural atmosphe-
ric phenomena by means of a spectacu-
lar exhibit, which discloses a unique and 
unexpected impact of scientifi c knowled-
ge on our everyday “artistic” perception 
of nature in the fi eld of outdoor light-
and-colour phenomena. The approach, 
which has never been attempted before in 
any art or science museum, exploits deep 
enjoyment of naturalistic-art masterpie-
ces that can be experienced when interest 
in the observed phenomena is supported 
by a comprehension of the underlying 
physical effects. The goal is attained by 

nature, the visitor’s eyes will be “opened” 
and everyday experiences will be seen in 
their true colours. The signifi cance is that 
the result will be attained via a fundamen-
tal scientifi c approach. 

An exhibition is planned to start on 
November 10, 2007 in Vilnius, organi-
zed as a theatre action performed in seven 
separate rooms, whose content is briefl y 
described here below. Further informati-
on is available at www.vino-stella.eu.

The Science and Art Theatre 

What is scientifi c knowledge, and how 
does it impact on our everyday percep-

realizing a spectacular science-and-art, 
light-show exhibition, proposing an indo-
or reconstruction of natural atmospheric 
phenomena (for the fi rst time worldwi-
de). Various natural events leading to the 
colour of the sky, the sun, the air, fog, 
shadows, clouds, summer storms, rain-
bows etc. are all recreated indoors using 
underwater landscapes, movable pools, 
light-scattering solutions, white-light pro-
jectors, lasers, water jets, glass wires and 
micro-spheres. Each “simulation” aims at 
a vivid demonstration of a specifi c, non-
trivial, optical phenomenon (such as the 
blue shadow in the sunset, or the dark sky 
above the rainbow), i. e., those outdoor 
effects that most people, except artists, of-
ten do not notice. By being made aware of 
the artist’s ability to capture real – though 
rare or almost imperceptible – features of 

tion of nature? In amphitheatre visitors 
attend a performance where the actor in-
troduces the very “experience” of light to 
them. Pieces by architects, poets, writers, 
and scientists, commented with the aid of 
music and art-photography, allow them to 
compare art with science and look at both 
actions as a theatre performance. 

The Rainbow 

How can we see the sun in the rainbow? 
The refl ection and refraction of light in a 
water droplet is put on the stage by a po-
werful discharge projector, shined toward 
a large water-fi lled glass sphere. Visitors 
are made to scan a large water cylinder by 
a colourful laser beam by means of com-
puter-controlled motorized systems, thus 

Ancient theatre of Epidaurus, Greece. Photo by Emanuele Favarato.

tyrinėjimai

http://www.vino-stella.eu
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to learn how water droplets behave. A 
long array of cylinders outlines collective 
effects produced by several droplets. Fi-
nally, a shining rain shower recreates the 
true rainbow indoor, where features rarely 
seen in the open air, are disclosed. In this 
scenario, the rainbow appears as a spec-
tacular, virtual image of the sun, whose 
unique characteristics happen to appear in 
many contexts in our everyday experien-
ce of sunlight. 

Colours of the Air 

Is the air just a transparent object? Why 
do painters tinge distant objects in blue? 
Visitors learn about the unique light-dif-
fusing property of the atmosphere where 
very small particles can be seen to diffuse 
the blue component of the impinging 
white light by comparing (natural and ur-
ban) landscapes immersed in pure water 
and in suspension of glass nano-spheres 

in water. The sky is seen not just over 
our heads, but among us and the objects, 
even at distances as short as inside town. 
Art masterpieces, presented with musi-
cal playback, teach visitors how to see 
the sky even in their own houses. Spec-
tacular miniaturized reconstruction of 
Vilnius, suitably placed under glass-wa-
ter suspension, allow visitors to discover 
the unique beauty of the sky inside their 
home town. 

Natural (left) and artificial (right) rainbow reflected from a waterfall. The simulation allows enhancement of the fine details: the interference fringes, the bright arch below the rainbow 
and the dark zone (Alexander’s dark band) above.

Simulation of light diff using in the atmosphere: top left – no atmosphere, top right – simulated underwater atmosphere, bottom – photos showing how distant objects turn blue.
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Light in the History of Art 

Let us consider why “to see” and “to 
understand” mean almost the same in 
several languages. The crucial importan-
ce of “light and vision” as structural ele-
ments in several cultures is revisited by 
14-panel excursion over “light in the his-
tory of art”, from ancient Egypt culture 
until modern times. 

Sky and Sun 

Why do the eyes enjoy the merging of 
blue with red-yellow tones? Why is such a 
colour approach used so often by painters 
in classical as well as modern art? In the 
show, a model of the Rouen cathedral is 
illuminated by seven coloured projectors, 
which reconstruct the sun and sky light 
during the course of the day. Several hun-
dred paintings are revisited with the help 
of music and poetry, starting with the 
famous “cathedral series” by Monet and 
ending with contemporary masterpieces. 
Surprisingly, their beauty is found to be 
entangled with the by-chromatic inherent 
nature of the outdoor light, coming from 
the sun and the sky. 

Colours of the Shadow

Is the shadow a grey object? Is the sky 
red at sunset? Objects are indeed seen to 
become reddish in the sun-setting light 
by letting the light to traverse a long path 
in the reconstructed, underwater atmos-
phere. The sky, however, maintains its 
blue colour and shines intense blue light 
over the scene. Under the sky, shadows 
are never grey, but blue, the effect beco-
mes more and more evident when the sun 
is setting down. Visitors are allowed to 
change the length of the ray path in the 
atmosphere, to insert clouds at the hori-
zon or just over the scene, and to change 
relative intensity of the sun and sky light 
by means of computer-controlled motori-
zed systems. Music and poems about light 
help to grasp the origin of various colours 
during different hours, seasons and mete-
orological conditions. Underwater models 
allow visitors to re-discover Vilnius archi-
tecture under sky and sunlight. 

Reconstruction of lunar (top) and terrestrial (bottom) 
landscapes illuminated by the sunlight. Diff erent colours 
of the sky, objects and their shadows appear due to the 
presence of the atmosphere. Reflection of the sunlight: artist`s impression 

(Vincent Van Gogh) and a modern photograph.

The Cathedral of Rouen by Claude Monet (left) and the indoor reconstruction with the afternoon illumination (right).

tyrinėjimai

Detail of the wall painting on the tomb of Nefertari, Valley of the Kings
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IŠ ŠVIESOS Į ŠVIESĄ
Santrauka

Mokslo ir meno ryšys turi gilias tradici-
jas, siekiančias antikos laikus. Ypač glau-
džios mokslo ir meno sąsajos atsiskleidė 
viduramžių, Renesanso ir Švietimo epo-
chose. Žymūs to meto menininkai kartu 
buvo ir atidūs gamtos reiškinių stebėto-
jai, sugebėję perteikti mokslinio pažinimo 
žavesį per meninę prizmę. Vienas funda-
mentaliausių mokslo ir meno sąlyčio taškų 
– tai šviesos pasaulis, apimantis atmosfe-
ros reiškinius, pradedant dangaus mėly-
ne, saulėlydžio spalvų ir šešėlių žaismu ir 
baigiant vaivorykštėmis ir sudėtingesniais 
atmosferos optiniais reiškiniais, į kuriuos 
daugelis neatkreipia dėmesio.

Vilniaus universiteto vykdomas ES 6-
osios Bendrosios programos projektas 
STELLA (pagal „Marie Curie Chair“ 
paprogramę) suteikia unikalią galimybę 
atskleisti mokslinio pažinimo įtaką mus 
supančio šviesos ir spalvų pasaulio suvo-
kimui, detaliai perteikiant gilų ryšį tarp 
mokslo ir meno. Vykdant šį projektą 2007 
metų lapkričio 9-gruodžio 1 dienomis bus 
surengta paroda „Iš šviesos į šviesą“, kuri 
ne tik atvers lankytojui gamtos reiškinių 
vyksmo principus bei jų fi zikinę kilmę, 
bet ir kartu sužadins gilesnį susidomėji-
mą natūralistiniais ir moderniais meno 
kūriniais. Parodos lankytojas, susipažinęs 
su pamatiniais gamtos dėsniais, gebės pats 
pastebėti ir atkeipti dėmesį į tam tikras 
detales. Vaizdingos gamtovaizdžių pa-
noraminės realizacijos, gamtos reiškinių 
imitacijos, šviesos spalvų žaismas pertei-
kia natūraliai gamtoje vykstančius reiški-

Looking at the Sun 

Is it just an object or the light 
when we look at an outdoor 
object? Or do we after all see al-
ways the sun? The art-photo exhi-
bition by the famous Italian pho-
tographer Giovanni Chiaramonte 
invites visitors to two spectacular 
trips, in Europe and in America, 
where light emerges as the true 
subject discovered. A powerful 
“sun-like” projector, placed above 
foliage, shines around a number of 
images of the sun. The sun seen 
through the branches of a tree ref-
lects circles of light in the visitors’ eyes. 
Several other experiments outline how 
the sun always leads to the appearance of 
circle and rays, eventually of separate co-
lours, when we try to look at the sunlight 
refl ected, transmitted, refracted or dif-
fracted by any type of an object. Finally 
visitors are brought back to self-portrait 

of Van Gogh, to discover how the same 
circles and rays were painted by famous 
painter around his own face. Indeed, the 
true meaning of his masterpieces appears 
now in a new light. Visitors, having been 
made fresh experts of light by the propo-

sed paths in science, art, poetry, architec-
ture and photography, will be surprised to 
discover themselves to be so close to Van 
Gogh and able to re-discover the sun in 
each detail. 

Redagavo Loreta CHODZKIENĖ

nius. Fundamentinio mokslo pateikimas 
per meno prizmę paverčia detales, kurios 
paprastai lieka nepastebėtos tiek gamtoje, 
tiek vaizduojamame mene, akivaizdžio-
mis ir suprantamomis. Parodos lankytojai 
tampa gamtos kuriamo spektaklio žiūro-

vais, kuriems suteikiama galimybė žvilg-
telėti į teatro užkulisius, pamatyti, atskirti, 
išgirsti, pajusti kasdien aplink mus kuria-
mą šviesos ir spalvų pasaulį. 
Daugiau informacijos apie parodą rasite in-
ternetiniame puslapyje www.diluceinluce.eu

Self-portrait of Vincent Van Gogh (1853-1890) (left) and the circles of light created when the sun is seen through the 
branches of a tree (right).

http://www.diluceinluce.eu
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tyrinėjimai 

Ar galima Ar galima 
išmatuoti išmatuoti 
skausmą?skausmą?
Doc. dr. Rūta SARGAUTYTĖ

Skausmo medicinos pradi-
ninkas anesteziologas Johnas 
Bonica pavadino skausmą   
XX a. amžiaus epidemija,     
M. J. Cousinsas – tyliąja XXI 
amžiaus epidemija. Vidutiniš-
kai 20 proc. europiečių nuolat 
kenčia lėtinius skausmus, – 
Europai per metus tai kainuo-
ja dešimtis milijardų eurų. 

„Nekentėk skausmo tyloje“, – ragina Eu-
ropos skausmo draugijų federacija, 2004 m. 
Ženevoje priėmusi deklaraciją, kuria įtvir-
tinama kiekvieno žmogaus teisė į skausmo 
malšinimą. Spalio 11-oji paskelbta visuotine 
kovos su skausmu diena, skausmas pripažin-
tas penktuoju gyvybiniu rodikliu, kuriami 
skausmo gydymo standartai. Prie šio judė-

jimo prisideda ir Lietuvos skausmo drau-
gija, sutelkusi įvairių specialybių atstovus. 

Nors skausmo problema svarbi dauge-
liui mūsų ir labai aktuali visuomeniniu 
požiūriu, mokslas šioje srityje gerokai len-
kia praktinę pagalbą kenčiantiems skaus-
mus, ypač ilgalaikius, įsisenėjusius. Dar 
visai neseniai pirmojo Lietuvoje skausmo 

gydymo centro įkūrėja gydytoja Janė Bau-
blienė teigė, kad skausmas tebėra vienas iš 
blogiausiai malšinamų simptomų ir viena iš 
visuomenės nusivylimo medicinos pagalba 
priežasčių (Baublienė, 2006). Skausmo gy-
dymo kliūčių atsiranda dėl ligonio baimių, 
klaidingų gydytojo nuostatų ir teisinių bar-
jerų. 

Mikaelio Syvajarvi nuotr., growingart.se
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Skausmas yra daug sudėtingesnis reiški-
nys, negu buvo manoma anksčiau. Žino-
ma, neklysta tie, kurie mano, kad skausmas 
– sveikatos sarginis šuo, kaip jį apibūdino 
dar senovės graikai. Skausmas informuoja 
mus apie kūno sistemų funkcionavimą ir 
įspėja apie organizmui gresiantį pavojų, 
verčia ieškoti pagalbos. 

Moksliniai sportininkų tyrimai (Vaise-
taitė, Sargautytė, 2005) rodo, kad skaus-
mas ne visuomet suvokiamas kaip žalin-
gas. Pavyzdžiui, skausmas sporte – ne tik 
grėsmės ar žalos ženklas, bet per-
spėja, kai peržengiamos galimybių 
ribos, moko pasirinkti treniruočių 
krūvį. 

Tačiau medicinos specialistai visa-
me pasaulyje pradeda suprasti, kad 
įsisenėjęs skausmas, liovęsis būti 
sveika nervų sistemos funkcija, tam-
pa problema ir turi būti gydomas 
kaip savarankiška liga (Baublienė, 
2006).

Reikia pabrėžti esminį skirtu-
mą tarp ūminio ir lėtinio skausmo 
– ūminis skausmas praeina gyjant 
audiniams, be to, jis dažniausiai ati-
tinka audinių pažeidimo lygį, tuo 
tarpu lėtiniam skausmui daro įtaką 
visai kiti veiksniai, ne pažeidimas. 
Ne visuomet iki galo aišku, kodėl 
skausmas tampa lėtiniu, žinoma tik, 
kad kuo ilgiau tęsiasi skausmas, tuo 
daugiau pavojų jam įsigalėti, – ir 
dėl skausmo signalo įvesties į nervų 
sistemą netgi nepažeidus audinių, 
ir dėl fi zinio aktyvumo stokos (kai 
prarandama gera fi zinė būklė), ir dėl 
žmogaus minčių apie skausmą, ir dėl 
tokių emocinių būsenų kaip depre-
sija ar nerimas. Netgi pašalinus prie-
žastį, lėtinis skausmas nebeišnyksta. 

Prancūzų fi losofas Rene Descartesas 
1664 m. pirmasis pavaizdavo „skausmo 
kelią“ ir suteikė pagrindą vadinamajai 
specifi škumo teorijai. Pagal ją skausmo 
intensyvumas yra tiesiogiai susijęs su au-
dinių pažeidimo laipsniu. Dabar manoma, 
kad specifi škumo teorija galioja tik tam 
tikriems pažeidimo tipams, nes žmogaus 
skausmą veikia daug „pašalinių“ veiksnių: 
kontekstas (pvz., sportininkas žaidimo 
įkarštyje gali nepajusti rimto sužalojimo), 
lūkesčiai (gerai žinomas placebo efektas 
medicinoje, kai teigiamas medicininis 
poveikis pacientui atsiranda ne dėl spe-
cifi nio gydymo cheminėmis ar fi zinėmis 
priemonėmis, bet greičiau dėl aplinky-
bių). Specifi škumo teorija nepaaiškina ir 
fantominio galūnės skausmo, kai patyrę 
amputaciją pacientai ir toliau jaučia lėtinį 

skausmą galūnėje, kurios neteko. 
Į šiuos klausimus atsakė nauja skausmo 

teorija, paaiškinanti psichikos ir galvos 
smegenų svarbą suvokiant skausmą. Tai 
„vartų kontrolės“ teorija, kurios autoriai 
– kanadiečių psichologas Ronaldas Mel-
zackas ir britų neurofi ziologas Patrickas 
Wallis (įstabus tarptautinio ir tarpdisci-
plininio bendradarbiavimo pavyzdys!). Ši 
teorija, paskelbta 1965 m. žurnale „Scien-
ce“, tarsi atvėrė vartus psichologiniams 
skausmo tyrinėjimams. 

„Vartų kontrolės“ teorija suteikia fi zio-
loginį pagrindą tokiam sudėtingam (iš es-
mės psichologiniam – nes skausmas yra 
subjektyvus potyris) reiškiniui kaip skaus-

audinių pažeidimu arba nusakomą tokio 
pažeidimo terminais. Ši skausmo sampra-
ta atspindi šiuolaikišką požiūrį į skausmo 
problemą, kai bet koks skausmas laikomas 
realiu, net jei jo priežastys psichologinės 
ar socialinės.

Skausmo matavimo problema
Skausmas – subjektyvus potyris, nema-

tomas, negirdimas ir neapčiuopiamas. Pa-
grindinis žinių apie skausmą šaltinis – pats 
žmogus, jo elgesys – žodinė ir nežodinė 
išraiška, kuri gali svyruoti nuo spartietiš-
ko stoicizmo iki ašarų ir isterinių reakcijų. 
Pacientai vaizduoja skausmą palyginimais 

„lyg“, „panašiai kaip“ ir kt. Nesu-
gebėjimas tiksliai perduoti savo iš-
gyvenimų trukdo įtikinti kitus, kad 
skauda. 

Medicinoje nuo seno ieškoma 
„objektyvių“ skausmo įvertinimo 
būdų, bet niekam nepavyko išrasti 
skausmo indikatoriaus – papras-
to matavimo prietaiso, analogiško 
termometrui ar barometrui. La-
boratorijose skausmas sukeliamas 
įvairiais dirgikliais – mechaniniais, 
terminiais, cheminiais, elektriniais 
– ir matuojamas to dirginimo in-
tensyvumu. Stengiamasi išgryninti 
skausmo pojūtį, darant prielaidą, 
kad skausmo dydis proporcingas 
dirginimo intensyvumui. Gyveni-
me ši logika ne visuomet pasitvirti-
na. Skausmas nėra paprastas pojūtis, 
pavaldus psichofi ziniams dėsniams, 
ir skirtinga skausmo dozė žmonėms 
sukelia nevienodą kančią. Medicini-
nė diagnozė bando pateikti subjek-
tyvų skausmo potyrį anatominėmis-
fi ziologinėmis kategorijomis, o tai 
ne visuomet pavyksta.

Vienmatės skausmo skalės
Klinikoje svarbiausia suprasti skausmo 

priežastis ir jį kontroliuoti. Po Antrojo 
pasaulinio karo, atsiradus poreikiui nusta-
tyti farmakologinio gydymo efektyvumą, 
visiškai pakako vienmačių skalių – skait-
meninių, žodinių, grafi nių. Kas, jei ne pa-
cientas, gali nupasakoti savo skausmą? 

1948 m. K. D. Keelis pasiūlė labai pa-
prastą žodinių apibūdinimų skalę: „stiprus 
skausmas“, „vidutinis skausmas“, „silpnas 
skausmas“, „nėra skausmo“. Žodinio ran-
gavimo skalių populiarumą lemia jų pa-
prastumas, tačiau tyrimai nurodo ir jų 
trūkumus. Visų pirma skausmo matavimą 
riboja žodžių pasirinkimas, tad pacientas 
kartais priverstas pasirinkti netinkamą 
žodį. Apskaičiuota, kad Lietuvos populia-
cijoje optimali skalė turėtų būti sudaryta 
iš 4 žodinių skausmo apibūdinimų: „sil-
pnas“, „nei silpnas, nei stiprus – vidutinio 
intensyvumo“, „stiprus“, „nepakeliamas“ 
skausmas (Pakula, 1984). Analogiškai su-
darytos ir skaitmeninio rangavimo skalės, 

Skausmas – ir naudingas, 
ir žalingas

Specifiškumo ir „vartų kontrolės“ 
teorijos

Andriaus Bulotos nuotr.

mas. Pagal ją iš periferinės nervų sistemos 
ateinantis signalas apie skausmą, prieš 
pakliūdamas į galvos smegenis, atsiduria 
ties „vartais“ stuburo smegenyse, kurie 
atsidaro ar užsiveria priklausomai nuo 
daugelio veiksnių (tarp jų ir dėl „nurody-
mų iš aukščiau“, t. y. iš galvos smegenų). 
Vartams atsidarius skausmo signalai len-
gvai perduodami ir skausmas bus stiprus, 
o vartams užsidarius skausmo signalams 
neleidžiama pasiekti galvos smegenų ir 
skausmas nepajuntamas. Taigi sensoriniai, 
kognityviniai ir emociniai veiksniai gali ir 
sustiprinti skausmo sukeliamą kančią, ir 
padėti ją sumažinti ar visai išvengti.

R. Melzacko ir P. Wallio teorija keičia 
požiūrį į tai, kaip gali būti suprantamas, 
apibūdinamas ir gydomas lėtinis skausmas. 
1973 m. įsikūrusi Tarptautinė skausmo 
tyrimų asociacija apibrėžia skausmą kaip 
nemalonų sensorinį ir emocinį potyrį, 
susijusį su esamu ar galimu (potencialiu) 



kai paciento prašoma įvertinti savo skaus-
mo intensyvumą kelių balų sistema, pvz., 
nuo 0 iki 10 ir pan. 

Medicinos moksle ir praktikoje ypač 
populiari E. C. Huskissono (1974) vizu-
alaus atitikmens skalė (Visual Aanalogue 
Scale – VAS). Tai 100 mm ilgio tiesės at-
karpa, kurios kraštinės reikšmės – „nėra 
skausmo“ ir „nepakeliamas skausmas“. 
Paciento prašoma pažymėti šiame interva-
le savo jaučiamą skausmą, o po to liniuo-
te išmatuojamas nurodytos atkarpos ilgis. 
Taip gaunama skaitmeninė skausmo in-
tensyvumo išraiška leidžia įvertinti skaus-
mo pokyčius gydymo metu. VAS gali 
būti ir horizontali, ir vertikali, o pastaruo-
ju metu parengtos patogios „kišeninės“ 
VAS, primenančios 10 cm ilgio liniuotę, 
kurioje pacientas judindamas permatomą 
slankiklį su vertikaliu brūkšneliu pažymi 
vaizdinį savo skausmo atitikmenį, o ty-
rėjas kitoje liniuotės pusėje fi ksuoja VAS 
rodmenį. Panašios į VAS ir vaizdinio ran-
gavimo skalės, tik išilgai 100 mm atkarpos 
dar užrašomi tarpinio intensyvumo žodi-
niai apibūdinimai „silpnas“, „vidutinis“, 
„stiprus“. VAS pranašumas – ji jautresnė 
skausmą malšinančių priemonių povei-
kiui, padeda nustatyti mažiausius pasikei-
timus, be to, šis metodas itin paprastas ir 
patogus. Ir dar – ši skalė nepriklausoma 
nuo kalbos. VAS rekomenduojama nau-
doti vaikams nuo 7 metų amžiaus, o mūsų 
patirtis rodo, jog menko išsilavinimo ir 
labai konkretaus mąstymo tiriamieji ne 
visuomet supranta VAS sąlyginumą, todėl 
labai svarbu aiškiai suformuluoti instruk-
ciją (Sargautytė, 1992).  

Tačiau sunku įvertinti skausmą žmo-
nių, kurie žodžiais nesugeba išsakyti savo 
jutimų (kūdikiai ir maži vaikai, turintys 
kalbos sutrikimų ar ribotų protinių gebė-
jimų asmenys). Jiems geriau suprantamos 
įvairios „veidukų“ skalės, kai prašoma 
pasirinkti iš skirtingos mimikos nupieštų 
veidukų tą, kuris labiausiai atitinka tiria-
mojo savijautą. 

Daugiamatės skausmo skalės
Vienmatėmis skausmo skalėmis ma-

tuojamas kiekybinis skausmo aspektas 
– „kiek“. Tuo tarpu R. Melzackas (1975) 
teigė, kad „vaizduoti skausmą tik intensy-
vumo terminais – tai tas pats, kas vaizduo-
ti regimąjį pasaulį vien šviesa ir šešėliais, 
neatsižvelgiant į formą, spalvą, faktūrą ir 
daugybę kitų vizualaus potyrio matme-
nų“.

Beje, ir skausmas turi savo „spalvą“ 
– taikant spalvinį santykių testą patirian-
tiems lėtinį sąnarių skausmą ligoniams 
gauta, kad 52 proc. tirtų suaugusių ligonių 
didžiausią skausmą, kurį kada nors patyrė, 
sieja su juoda spalva, o 23 proc. – su rau-
dona (Sargautytė, 1993). Toliau pagal pa-
sirinkimo dažnį sekė pilka, tamsiai mėlyna 
ir kitos spalvos. Įdomu, kad juoda spalva 
buvo siejama su skausmo sąlygota emo-

cine būsena („nesinori gyventi“, „viskas 
juoda“), o raudona – tai „kraujas“, „užde-
gimas“, „aštrus skausmo pobūdis“. 

Remdamiesi „vartų kontrolės“ teorija, 
R. Melzackas ir W. S. Torgersonas sukūrė 
skausmo vertinimo instrumentą, populia-
rų ir taikomą visame pasaulyje – McGillo 
skausmo klausimyną. Jį sudaro žodžiai, 
apibūdinantys skausmą pagal skirtingus 
jo išgyvenimo aspektus: sensoriniai-dis-
kriminaciniai (pvz., pulsuojantis, aštrus ir 
kt.), motyvaciniai-afektiniai (pvz., baisus, 
keliantis nerimą) ir kognityvieji-vertina-
mieji (pvz., silpnas, stiprus) skausmo api-
būdinimai. Kadangi tikslius atitikmenis 78 
skausmą apibūdinantiems žodžiams sunku 
rasti, tiesioginis vertimas į kitas kalbas ne-
įmanomas – kiekvienoje kalboje skausmas 
turi savitą semantinį lauką. Faktiškai Mac-
Gillo skausmo klausimynas kiekvienoje 
šalyje turėtų kuriamas iš naujo, remiantis 
autorių nurodytais principais.  

Iš 77 dažniau ir rečiau vartojamų lie-
tuviškų žodžių skausmui apibūdinti at-
rinkome septynis sensorinio ir aštuonis 
emocinio atspalvio žodžius, kuriuos daž-
niausiai pasirinko sergantieji sąnarių li-
gomis pacientai savo skausmui apibūdinti 
(Sargautytė, 1992). Ranguojami keturiais 
intensyvumo laipsniais nuo „visai ne“ iki 
„labai“, žodžiai ir sudarė pagrindą Sąna-
rių skausmo klausimynui. Šis klausimynas 
padeda įvertinti kiekybinius ir kiekybinius 
sąnarių skausmo aspektus, gydymo efek-
tyvumą.

Lietuvoje tik 2004 m. sveikatos apsau-
gos ministro įsakymu nustatyta būtino-
sios medicinos pagalbos paslaugų teikimo 
esant skausmui tvarka, patvirtintos lietu-
viškosios skausmo intensyvumo vertini-
mo skalės.

Vilniaus universitete Klinikinės ir or-
ganizacinės psichologijos katedroje nuo 
1990 m. vykdomi skausmo psichologinių 
aspektų tyrimai. 

Psichologijos mokslas ir praktika pra-
plėtė supratimą apie skausmą. Skausmas 
– realus žmogaus patyrimas, tad kiekvie-
nu atveju reikia ieškoti atsakymo – kodėl 
skauda, kaip skauda ir ką daryti toliau. 
Įsisenėjusio skausmo sunku atsikratyti, ir 

tik bendromis medikų, šeimos narių ir pa-
ciento pastangomis, dalyvaujant ilgalaikė-
se programose, galima ištrūkti iš užburto 
rato. 

Be abejo, skausmo vertinimas yra sub-
jektyvus. Kartais skausmas vaizduojamas 
labai skurdžiai, stereotipiškai, o kartais 
– itin išraiškingai, o tai ir yra vidinės bū-
senos projekcija. Pavyzdžiui, gydytojai 
kineziterapeutai kartais naudojasi „skaus-
mo piešiniu“ – paties paciento prašoma 
ant pateikto žmogaus fi gūros kontūro pa-
žymėti skaudamas vietas. Pastebėta, kad 
skausmo piešinys teikia informacijos ne tik 
apie skausmo lokalizaciją ir intensyvumą, 
bet ir apie kai kurias asmenybės ypatybes, 
emocinę būseną (Ransford, 1976).

Jau pats skausmo intensyvumo ir mo-
dalumo vertinimas neabejotinai gali turėti 
ir tam tikrą terapinį poveikį, nes rodo pa-
sitikėjimą pacientu, įtraukia jį į gydymo 
procesą, didina saviveiksmingumą. Psi-
chologiniu požiūriu svarbu, kad ligonis 
pažvelgtų į savo skausmą tyrėjo akimis, 
tarsi iš šalies, ypač kai skausmas įsisenėja 
ir tampa tarsi neatsiejami asmens dalimi. 

Svarbus principas šiuolaikinėje skaus-
mo sampratoje – vertinti ne skausmą, o 
skausmą patiriantį asmenį. Pripažįstama, 
kad psichologijos mokslas turėtų atlikti 
pagrindinį vaidmenį tiriant, vertinant ir 

1 pav. Skausmo reikšmė ir jo metu kylančios mintys onkologiniams ligoniams (procentais)
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Matuoti skausmą 
ar vertinti asmenį?

Skausmas – ligos progresvimas
Mintys apie mirtį

Skausmas trukdo užsiimti norima veikla
Susitaiko su likimu, tikisi pasveikti

Gydymas nepadeda
Baimė, kad skausmas sustiprės

Mintys, kaip greičiau sumažinti skausmą

tyrinėjimai 
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valdant skausmą. Svarbu įvertinti ir situ-
aciją, kurioje kyla ar paūmėja skausmas, 
ir mintis apie skausmą, ir su skausmu su-
sijusias emocijas. Psichologinis paciento 
įvertinimas gali prognozuoti net skausmo 
malšinimo rezultatus, pvz., savo bejė-
giškumo suvokimas prieš gydymo kursą 
buvo susijęs su aukštesniais savo skausmo 
įverčiais po gydymo vaistais (Sargautytė, 
Krapavickaitė, 1999).

Vilniaus universitete atliktame tyrime 
(Birbilaitė, Sargautytė, 2005), apklausus 
26 onkologinius ir tiek pat neurologinių 
pacientų, jautusių skausmą, atsiskleidė jų 
supratimas apie skausmo prasmę. Tyri-
mo pusiau struktūruotu interviu rezulta-
tai parodė akivaizdžius grupių skirtumus. 
Dauguma onkologinių ligonių (70 proc.) 
nurodė, kad skausmas jiems reiškia ligos 
progresavimą ir jų būklės blogėjimą (žr. 
1 pav.). „Skausmas nieko gero nereiškia. 
Reiškia tik, kad gydymas nėra veiksmin-
gas, auglys nemažėja, kad man blogėja“ 
(iš onkologinio paciento pasakojimo). 
Onkologiniai ligoniai daug galvoja apie 
mirtį (57 proc.), baiminasi, kad skaus-
mas gali sustiprėti (35 proc.), dėl to kai 
kuriems pacientams kyla minčių net apie 
eutanaziją. 

Ką skausmas reiškia neurologiniams li-
goniams ir ką jie galvoja: skausmas truk-
do užsiimti norima veikla (92 proc.); kaip 
greičiau sumažinti skausmą (70 proc.); 
skausmas padeda išvengti nemalonios vei-
klos (8 proc.). Ir tik 3 proc. neurologinių 
ligonių, kenčiančių apatinės nugaros da-
lies skausmus, teigė susitaikę su likimu 
– matyt, jie jaučiasi pajėgesni malšinti 
skausmą, labiau pasikliauja savimi. Apa-
tinės nugaros dalies skausmo varginami 
ligoniai dažniau teigė, kad skausmas jiems 
trukdąs užsiimti norima veikla ir tik kai 
kurie tiriamieji teigė, kad skausmas jiems 
esąs ir naudingas, nes padedąs išvengti ne-

mo. Matavimas – tai kiekybės, masės nu-
statymas standartiniais vienetais, naudo-
jant tinkamą priemonę. Taikant tam tikrą 
sistemą, matuojamas kuris nors skausmo 
elementas, paprastai – jo intensyvumas. 
Vertinimas apima ne tik matavimą, bet ir 
potyriui suteikiamą subjektyvią reikšmę. 
Kai vertinami su žmogaus kančia susiję 
dalykai, pavyzdžiui, skausmas, svarbu iš-
siaiškinti jo visapusišką įtaką žmogaus gy-
venimui. 

Vertinimo apimtis gali būti labai įvairi. 
Pvz., esant ūmioms klinikinėms būklėms, 
didesnis dėmesys teikiamas sensoriniams 
skausmo komponentams, lokalizacijai, 
įsisenėjus skausmui – psichosocialiniams 
veiksniams.

Kognityvusis skausmo aspektas 
sporte

 
Tyrimo (Vaisetaitė, Sargautytė, 2005) 

tikslas buvo išsiaiškinti, kaip sportininkai 
suvokia skausmą bei kokie skausmo su-
vokimo ir skausmo įveikos strategijų nau-
dojimo dažnumo ryšiai. Buvo apklausta 
50 sportininkų (lengvaatlečių, irkluotojų, 
dviratininkų ir plaukikų). Jie pildė anke-
tas, sudarytas iš vizualaus atitikmens ska-
lių, semantinio diferencialo metodikos 
(Suslavičius, 1988) ir PMS-I (Kleinert, 
2002) klausimyno. 

Semantinio diferencialo metodiką suda-
rė 9 skalės su būdvardžiais: blogas/geras, 
žalingas/naudingas, bjaurus/malonus, sil-
pnas/stiprus, lengvas/sunkus, nenusako-
mas/ūmus, atpalaiduojantis/įtempiantis, 
silpnėjantis/stiprėjantis, raminantis/vargi-
nantis (čia –3 reiškė labai artimą sąsają su 
kairėje nurodytu būdvardžiu, o +3 – labai 
artimą sąsają su dešinėje nurodytu).

Rezultatai parodė, kad raumenų skaus-
mo intensyvumas vertinamas vidutiniškai 
42,64 balo, gyjančios traumos – 60,51 
balo, o įsisenėjęs skausmas –  57,81 balo. 
Raumenų skausmas įvertintas kaip sil-
pnesnis nei gyjančios traumos ar įsisenėjęs 
(abiem atvejais skirtumas statistiškai pati-
kimas). Pagal semantinio diferencialo ska-
les skausmas nepriklausomai nuo jo tipo 
suvokiamas kaip blogas, bjaurus, stiprus, 
sunkus, ūmus, įtempiantis, silpnėjantis ir 
varginantis. Raumenų skausmas suvokia-
mas kaip naudingas, o gyjančios traumos 
ir įsisenėjęs skausmas – kaip žalingas. Taip 
pat buvo nustatyti skausmo intensyvumo 
įverčių, skausmo suvokimo pagal seman-
tinio diferencialo skales ir skausmo įvei-
kos strategijų naudojimo dažnumo ryšiai. 

Gauta išvada, kad sportuojant dominuo-
ja šie patiriamo skausmo suvokimo neigia-
mi aspektai – jis suvokiamas kaip blogas, 
bjaurus, stiprus, sunkus, ūmus, įtempian-
tis, silpnėjantis ir varginantis. Skausmo 
įveikos strategijų pasirinkimas susijęs su 
skausmo intensyvumo suvokimu, tačiau 
šie ryšiai priklauso nuo skausmo tipo bei 
įveikos strategijų.

malonios veiklos („Man skausmas trukdo, 
nebegaliu kaip anksčiau visur išvažiuoti. 
Labai mėgau keliauti po kalnus... Kita 
vertus, gal ir gerai, kad skauda – dabar 
nebereikės važiuoti į sodą... Visas vasa-
ras ten teko praleisti, dabar – nebereikės“ 
(neurologinis ligonis).

Apibendrinant apklausos duomenis ga-
lima pasakyti, kad įvertinti ir efektyviai 
malšinti skausmą trukdo kai kurie ligonių 
nuogąstavimai: analgetikų (ypač opioidi-
nių) sukeliami šalutiniai reiškiniai; skaus-
mo gydymas esą gali atitraukti gydytojo 
dėmesį nuo ligos gydymo; kad tik nepa-
sirodytų kaip nuolat besiskundžiantis ir 
nepaklusnus pacientas; skausmas, rodan-
tis gydymo neveiksmingumą; skausmas, 
reiškiąs ligos progresavimą; skausmas esąs 
neišvengiamas.

Skausmo medicina ir psichologija
Kadangi skausmas – subjektyvus pojū-

tis, o jo fi zinė priežastis ne visuomet išaiš-
kinama arba neatitinka paciento skausmo 
išraiškos ir emocinio išgyvenimo, jo verti-
nimas didžiąja dalimi yra psichologinis. O 
psichologiškai vertinamas ne tiek skaus-
mas, kiek skausmą patiriantis pacientas 
ir jo aplinka. Be skalių, informacijai apie 
skausmą papildyti naudojami klausimynai, 
psichometriniai testai, elgesio stebėjimas, 
ligos istorija ir fi ziologiniai rodikliai.   

Neretai skausmas tampa gyvenimo 
būdu, kai vietoje natūralių emocijų ir 
veiksmų savotišku aplink vykstančių įvy-
kių „barometru“ tampa skausmo jutimai. 
Vakarietišką algofobiją – skausmo baimę 
ir pastangas jo išvengti – keičia naujas po-
žiūris į skausmą. Pripažįstama, kad skaus-
mas yra sudėtinė gyvenimo dalis ir visada 
turi prasmę. 

Taigi subrendo būtinybė aiškiau atskirti 
skausmo matavimą nuo skausmo vertini-

Andriaus Bulotos nuotr.
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Gintaro inkliuzai – Gintaro inkliuzai – 
praeities informacijos praeities informacijos 
saugyklasaugykla

Liana BINKAUSKIENĖ

Gintaras nuo seno vadinamas Lietuvos auk-
su. Skaidriame gintaro gabale sustingę in-
kliuzai traukia ne tik prekeivių, pirkėjų, bet 
ir mokslininkų dėmesį. Jau beveik dvidešimt 
metų gintaro inkliuzus tyrinėja Vilniaus uni-
versiteto Zoologijos katedros profesorius, VU 
Ekologijos instituto vyriausiasis mokslinis 
bendradarbis, Lietuvos entomologų draugi-
jos narys Sigitas Podėnas. Jo rankos lietė gin-
taro gabalus iš viso pasaulio kasyklų. Tačiau 
mokslininko tyrimų objektas yra ne gintaras, 
o dvisparniai vabzdžiai. Juose prieš milijo-
nus metų užkoduota informacija šiandienos 
mokslininkams suteikia vis naujų žinių. 

Pilvakojo moliusko (Gastropoda) kriauklė. Baltijos gintare 
pasitaiko labai retai. 

tyrinėjimai

Prof. Sigitas Podėnas jau dvidešimt metų tyrinėja gintaro inkliuzus. V. Naujiko nuotr. Prof. Sigitas Podėnas jau dvidešimt metų tyrinėja gintaro inkliuzus. V. Naujiko nuotr. 
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Milijonų metų senumo informacija 
domina nūdienos mokslininkus

Gintaro inkliuzai – populiariausias ir 
dėkingiausias paleontologinių tyrimų 
objektas ne tiek dėl ypatingo liekanų už-
sikonservavimo būdo, kiek dėl to, kad 
jos nepaprastai gerai išlikusios. Gintaro 
inkliuzais domimasi ir šiandien, nes au-
galijos ir gyvūnijos liekanos yra geriausi 
tolimos geologinės ir biologinės praeities 
liudytojai. Žinome, kad inkliuzai – tai 
prieš milijonus metų sakuose sustingusios 
fosilijos, o „saugyklomis“ virtusių gintaro 
gabalų vertę lemia ir svarba mokslui, ir es-
tetinės savybės. 

Profesorius S. Podėnas gintarą tyrinėja 
jau beveik dvidešimt metų. Jis sako ne-
skaičiavęs, kiek tonų gintarų jam yra tekę 
peržiūrėti – mokslininkas dirba su gintaro 
ir kitų fosilinių sakų inkliuzais iš viso pa-
saulio (Baltijos, Birmos, Dominikos, Ko-
lumbijos, Libano, Jordanijos, Madagas-
karo, Meksikos, Nju Džersio, Ukrainos, 
Vokietijos ir kt.). Baltijos gintaro, nors ir 
vadinamo mūsų šalies auksu, didžioji da-
lis į Lietuvą patenka iš Kaliningrado ka-
syklų. Mokslininko rankos lietė net 250 
milijonų metų amžiaus gintarus. Profe-
sorius juokauja, kad yra lietęs ir gerokai 
senesnių gintarų, net beveik 350 milijonų 
metų, bet jų susidarymo būdas yra kitoks 
negu Baltijos, Dominikos ar Nju Džersio 
gintarų, juose visai nėra inkliuzų, todėl šie 
gintarai profesoriui nėra labai įdomūs. 

Ką slepia inkliuzai?

Mokslininko tyrimo objektas yra dvi-
sparniai vabzdžiai, jis juos sistemina, ap-
rašinėja, lygina su dabartine fauna ir pan.      
S. Podėnas domisi keliomis vabzdžių šei-
momis, kurioms dabartinėje pasaulio fau-
noje priklauso apie 16 tūkst. rūšių ir apie 

250 iškastinių, bet tai labai nepilni duo-
menys. Realiai gamtoje egzistuoja dau-
gybė mokslui nežinomų rūšių, kurių gali 
būti bent dvigubai ar net trigubai dau-
giau. Fosilinių rūšių taip pat žinoma dar 
labai nedaug, tad būsimų tyrinėtojų lau-
kia daug darbo. S. Podėnas sako, kad jam 
pradėjus dirbti su šia vabzdžių grupe buvo 
manoma, jog ji jau ištyrinėta. Pagyvėju-
si prekyba gintaru mokslininkui atvėrė 
naujas erdves tyrinėjimams. Tyrinėdamas 
prekeivių pateiktus gintarus mokslininkas 
žinomų rūšių skaičių padidino dar bent 
penkiasdešimčia procentų. 

„Yra nuostata, kad dabartinius vabzdžius 
tyrinėja zoologai, o iškastinius, t. y. gin-
tarą, paleontologai. Paleontologija visais 
laikais tradiciškai yra arčiau geologijos, ta-
čiau zoologija ir paleontologija iš tiesų yra 
labai artimai susijusios. Kartais paleonto-
loginėje medžiagoje negali visko matyti, 
reikalinga patirtis. Matai tai, kas yra tavo 
galvoje. Žinau pavyzdžių, kai mokslinin-
kai, dirbantys su dabartiniais vabzdžiais, 
bet neturintys patirties su gintaru, yra pa-
darę labai rimtų klaidų vien dėl patirties 
stokos. Štai tyrinėdamas dabartinį vabzdį, 
gali jį apžiūrinėti iš visų pusių, preparatą 
pasidaryti, o su gintaru taip nėra. Kartais 
penkiasdešimties milijonų metų Baltijos 
gintare ne iš karto pastebėsi kokius nors 
pakitimus. Reikalinga patirtis“, – teigia 
profesorius.

Kokią informaciją slepia inkliuzai? Gin-
taras formavosi kelis milijonus metų ir turi 
savo formavimosi seką, kurioje atsispindi 
vabzdžių vystymasis. „Aš, kaip moksli-
ninkas, daug ką matau inkliuze – matau, 
ar skirstymai buvo teisingi, kaip vystėsi 
tam tikri požymiai ir kt. Žmonės mano, 
kad yra viena musių ir viena uodų rūšis, 
o man tokios kalbos juokingos“, – sako 
S. Podėnas. Pasirodo, Lietuvoje dabar yra 
beveik du tūkstančiai uodų rūšių. Moks-
lininkai uodais vadina daugybę dvisparnių 

Suaugusi cikadelė (Suaugusi cikadelė (Hemiptera, CicadellidaeHemiptera, Cicadellidae). Siurbiantys ). Siurbiantys 
vabzdžiai, mintantys augalų syvais.vabzdžiai, mintantys augalų syvais.

Lapsamanės fragmentas. Augaliniai inkliuzai Baltijos gin-Lapsamanės fragmentas. Augaliniai inkliuzai Baltijos gin-
tare sudaro mažiau nei 0,4% visų randamų inkliuzų.tare sudaro mažiau nei 0,4% visų randamų inkliuzų.

Voras (Voras (AraneiAranei). Vorai Baltijos gintare nėra reti. Muziejų ). Vorai Baltijos gintare nėra reti. Muziejų 
kolekcijose jie sudaro apie 8% visų gintaro inkliuzų. kolekcijose jie sudaro apie 8% visų gintaro inkliuzų. 

Musė zvimbeklė Musė zvimbeklė Paracorsomyza crassirostris Paracorsomyza crassirostris ((Diptera, BombyliidaeDiptera, Bombyliidae). Tai vienas iš pavyzdžių, kada ). Tai vienas iš pavyzdžių, kada 
detalūs gintaro tyrimai ne tik duoda atsakymus į rūpimus klausimus, bet ir iškelia naujų problemų. detalūs gintaro tyrimai ne tik duoda atsakymus į rūpimus klausimus, bet ir iškelia naujų problemų. 
Šiuo atveju artimiausi šių musių giminės dabartiniu metu yra tik Pietų Afrikoje aptinkama (ir niekur Šiuo atveju artimiausi šių musių giminės dabartiniu metu yra tik Pietų Afrikoje aptinkama (ir niekur 
daugiau) gentis daugiau) gentis CorsomyzaCorsomyza, kuriai priklauso apie 40 rūšių. Kokie ryšiai eoceno laikotarpiu (maždaug , kuriai priklauso apie 40 rūšių. Kokie ryšiai eoceno laikotarpiu (maždaug 
prieš 50 milijonų metų) egzistavo tarp dabartinės Baltijos teritorijos ir Pietų Afrikos, kol kas neaišku. prieš 50 milijonų metų) egzistavo tarp dabartinės Baltijos teritorijos ir Pietų Afrikos, kol kas neaišku. 

Paukščių plunksnos Baltijos gintare randamos labai retai, tačiau ir iš plunks-Paukščių plunksnos Baltijos gintare randamos labai retai, tačiau ir iš plunks-
nos galima pasakyti, koks paukštis ją paliko.nos galima pasakyti, koks paukštis ją paliko.



vabzdžių, kurie net nekanda ir nesiurbia 
kraujo. 

Dabartiniai uodai labai skiriasi nuo tų, 
kurie gyveno prieš milijonus metų ir ran-
dami inkliuzuose. Tačiau tą skirtumą gali 
įžvelgti tik mokslininkai, išsamiai studi-
javę tą vabzdžių grupę. Prof. S. Podėnas 
sako, kad pamatęs uodą, jis gali pasakyti, 
kuo šis įdomus, bet kad tai pamatytum, 
reikia išsamių studijų ir mokėti skaity-
ti informaciją, kuri tarsi užkoduota tame 
vabzdyje. 

Pagal randamus inkliuzus mokslininkas 
sako galįs nustatyti, koks tuo metu buvo 
miškas, stovintis ar tekantis vanduo, ar 
tame miške buvo daug irstančios 
organikos, kokios buvo ekologi-
nės sąlygos. Tačiau kad ir kaip 
toli būtų pažengta tyrimų srity-
je, dar ir šiandien mokslininkai 
kelia klausimus, į kuriuos kol 
kas nėra atsakymų. Iki šiol ieš-
koma atsakymo, kaip į tekančius 
gintarmedžių sakus pateko tikri 
šalčiamėgiai vabzdžiai, nes susi-
darant Baltijos gintarui klimatas 
buvo labai šiltas ir drėgnas. S. 
Podėno neįtikina net vokiečių 
mokslininkų mintis, kad toji 
grupė tiesiog prisitaikė prie pa-
kitusių klimatinių sąlygų ir pa-
keitė savo įpročius.

Gintaro formavimosi 
subtilybės

„Prieš penkiasdešimt milijonų 
metų dabartinės Lietuvos teri-

torijoje klimatas buvo daug šiltesnis, čia 
buvo subtropikai. Klimatinės juostos buvo 
per penkiolika platumos laipsnių pasislin-
kę link ašigalių. Vidutinė metinė tempe-
ratūra kartu buvo taip pat žymiai aukštes-
nė. Pasibaigus eocenui klimatinės juostos 
stipriai pasislinko link pusiaujo. Atsiskyrus 
Antarktidai nuo Australijos ir plūstelėjus 
šaltam vandeniui, greitai atšalo klimatas. 
Klimato atšalimas tiesiog nušlavė daugybę 
rūšių, jos išnyko, arba jų paplitimo arealai 
stipriai pasislinko link pusiaujo.

Gintaras formavosi, kai buvo labai karš-
ta ir drėgna. Gintaras yra medžių sakų 
darinys. Sakai skirti pirmiausia augalo 

apsaugai, juose yra labai daug 
baktericidinių konservuojančių 
medžiagų, kurios labai gerai iš-
saugo organizmą, ir jeigu oras 
nepatekdavo ilgą laiką, dalį me-
džiagų sakai prarasdavo, tvirtėjo, 
polimerizavosi ir po truputį vir-
to kopalu. Pasaulyje yra nemažai 
kopalų pavyzdžių. Tam, kad iš 
kopalo susidarytų gintaras, rei-
kia milijono metų“, – sudėtingą 
gintaro formavimosi kelią aiš-
kina prof. S. Podėnas. Į gintarą 
mokslininkas žiūri kaip į vieną 
molekulę – jo jau neišlydysi, 
jungtys tarp molekulių yra ne-
paprastai stiprios. Lydant gintaro 
struktūra suyra, jis jau praktiškai 
nebegrįžta į pradinę padėtį. Ko-
palą dar galima išlydyti. Gintaras 
išlieka tik apsaugotas nuo de-
guonies poveikio.

Gintarai skiriasi pagal savo su-
sidarymo sąlygas: vieni susidarę 

Baltijos gintaras vertingiausias, nes jį lengviausia 
apdirbti, jis kietesnis. 
Dominikos gintaras susidaręs ne iš spygliuočių, o iš la-
puočių medžių.
Jordanijos, Libano, Nju Džersio gintaras įdomus tik 
mokslininkams, jis nenaudojamas juvelyriniams dirbi-
niams gaminti, nes yra labai smulkus ir labai lengvai 
skyla palietus poliravimo arba šlifavimo disku. 
Japonijoje yra gintaro telkinių, tačiau patys japonai 
apie savo gintarą žino nedaug, ten rastas netgi vienas 
iš didžiausių gintaro gabalų.
Birmos gintaras – didžiausias skaidraus gintaro gaba-
las svėrė net 16 kilogramų.
Neseniai pradėtas kasti ir Ukrainos gintaras. Buvo ma-
noma, kad jis iš to paties Baltijos šaltinio, bet dabar 
aiškėja, kad gali būti ir iš kitų vietovių. 

20

Kupriukas (Raphidioptera). Retai Baltijos gintare randamas plėšrus šilumamėgis vabzdys.

tyrinėjimai

Amaras (Amaras (Hemiptera, AphidineaHemiptera, Aphidinea). Labai gerai matosi pilve-). Labai gerai matosi pilve-
lio gale esantys į viršų užsirietę sifonai. Šie vabzdžiai prieš lio gale esantys į viršų užsirietę sifonai. Šie vabzdžiai prieš 
50 milijonų metų siurbė gintarmedžių miško augalų syvus. 50 milijonų metų siurbė gintarmedžių miško augalų syvus. 



21

medžio viduje, kiti – išorėje. Visuose išo-
rėje susiformavusiuose Baltijos gintaruose 
randama ąžuolo pūkelių. Baltijos ginta-
ruose randamos bent penkių ąžuolų rūšių 
liekanos. Pavasarį besiskleidžiantys ąžuolų 
pumpurai būna padengti pūkeliais, šie pū-
keliai dabar padeda įsitikinti, kad tai iš ti-
krųjų Baltijos gintaras. Yra netgi sakoma, 
kad ąžuolo pūkeliai – tai Baltijos gintaro 
pirštų anspaudai. 

Visi sakai, kurie liko po miško paklote, 
sudūlėjo, išliko tik tie, kurie buvo nuneš-
ti į jūrą, palaidoti ir taip apsaugoti nuo 
deguonies poveikio. Taigi praktiškai visi 
randami gintarai atkeliavo iš kitų teritori-
jų, tie, kurie liko sakų išsiskyrimo vietose, 
sudūlėjo.

Mūsų pamėgtas Baltijos gintaras susi-
formavo taip pat ne ten, kur jis randamas 
– jis atkeliavo iš didžiulės teritorijos. Pa-
saulyje dabar yra žinoma apie šimtas gin-
taro telkinių. Baltijos gintaro telkinys yra 
pats didžiausias. 

Gintaro kainą lemia informacijos kie-
kis jame. Tai, kas vertinga mokslui, gali 
būti visiškai nevertinga komercijai, tai, 
kas vertinga komercijai, mokslui gali būti 
nevertinga. Gintaro kainą lemia ir mada. 
Tačiau profesorius S. Podėnas sako, kad 
jo nedomina komersantų ir kolekcininkų 
problemos, gintaro kainos ir kt. Jį domina 
tik tai, ką jis randa gintaro gabale pasidėjęs 
jį po mikroskopu. 

Mokslininkai padeda 
komersantams, komersantai – 

mokslininkams

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų 
fakultete kol kas nėra laboratorijos prof. 
S. Podėno tyrimams atlikti. Profesorius 
dirbdavo namuose, tačiau darbas su gin-
taru yra sudėtingas, reikia geros ventilia-
cijos. Tad jau šiais metais jis džiaugiasi 
galėsiąs VU Ekologijos institute įrengtoje 
laboratorijoje parodyti studentams darbo 
su gintaru ypatumus. Mokinių, kurie do-
mėtųsi gintaru, profesorius turi nemažai, 
bet daugelį jų traukia komercija, moksle 
jie nelieka dėl mažų atlyginimų.

Bendradarbiavimą su komersantais 
prof. S. Podėnas juokais vadina abipusiai 
naudinga veikla – jiems reikia jo žinių, o 
profesorius iš jų gauna medžiagos savo ty-
rinėjimams.

Tikras ar ne?

Prof. S. Podėnas negąsdina gintaristų 
įvairiausiais metodais, kaip apgauti pir-
kėją. „Manęs neapgaus niekas, nes savo 
inkliuzus, vabzdžių grupę, kurią tyrinėju, 
žinau labai gerai. Gali padirbti gintarą, 
bet vabzdžio, gyvenusio prieš 50 milijonų 
metų, neįkiši“, – juokiasi profesorius. Jis 
prisiminė atvejį, kai jam pakliuvo padirb-
tas gintaras su inkliuzu. Jis iš karto pasa-
kė, kad tai netikras gintaras, ir padirbtas 
Klaipėdoje. Iš netikėtumo išpūtusiems 
akis klientams paaiškino, kad dirbinį iš-
davė musė – būtent tokia vabzdžių rūšis 
gyvena tik toje vietovėje ir niekur kitur 
nesiveisia. Kitas panašus atvejis buvo 
Amerikoje, profesoriui atsiuntė esą Kini-
joje rasto gintaro pavyzdžių, o ten – tikras 
Baltijos gintaras.

Vienas iš paprasčiausių būdų, kaip at-
skirti tikrą gintarą nuo netikro, – įmesti 
į vandenį. Gintaras nuskęs, nes jo lygi-
namasis svoris yra truputį didesnis negu 
gėlo vandens. Prisotintame druskos tirpa-
le tikras gintaras iškils į paviršių. Gintarai 
jūroje į paviršių neišplaukia, nes jūroje 
druskos kiekis ne toks – turi būti priso-
tintas druskos tirpalas. Padirbti gintarai 
ir gėlame, ir prisotintame druskos tirpale 
arba nuskęs, arba iškils į paviršių abiejuose 
tirpaluose. Tokiu būdu sunkiau patikrinti 
papuošalus, nes juose yra papildomų prie-
dų (sidabro, aukso).

Plėšrus šimtakojis (Plėšrus šimtakojis (ChilopodaChilopoda), aktyviai medžiojantis įvai-), aktyviai medžiojantis įvai-
rius vabzdžius po medžių žieve ir paklotėje, šalia jo skruz-rius vabzdžius po medžių žieve ir paklotėje, šalia jo skruz-
dėlė. Kadangi sakai išsiskyrinėdavo porcijomis, tai pasitai-dėlė. Kadangi sakai išsiskyrinėdavo porcijomis, tai pasitai-
kydavo taip, kad vienas sakų sluoksnis spėdavo apdžiūti ir kydavo taip, kad vienas sakų sluoksnis spėdavo apdžiūti ir 
sukietėti įkalindamas į jį patekusius vabzdžius. Sukietėjusiu sukietėti įkalindamas į jį patekusius vabzdžius. Sukietėjusiu 
sluoksniu prie aukų kūnų lengvai prieidavo skruzdėlės ir sluoksniu prie aukų kūnų lengvai prieidavo skruzdėlės ir 
jomis maitindavosi. Staiga ištekėjusi nauja sakų porcija jomis maitindavosi. Staiga ištekėjusi nauja sakų porcija 
neretai užliedavo ir pasimaitinti atėjusias skruzdėles.neretai užliedavo ir pasimaitinti atėjusias skruzdėles.

Įamžinta ilgakojų musių (Įamžinta ilgakojų musių (Diptera, DolichopodidaeDiptera, Dolichopodidae) ) 
„meilė“. „meilė“. 

Nuotraukos iš prof. S. Podėno archyvo
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Seniausi reklamos būdai 

Reklamos užuomazgos siekia priešisto-
rinius laikus. Seniausias reklamos būdas 
buvo sakytinis žodis. Gatvės prekiautojai 
bei pirkliai vaikščiodavo miestų gatvė-
mis ir garsiai šaukdami reklamuodavo 
savo prekes. Tokia ji buvo iki vėlyvųjų 
viduramžių. Kai šaukliai jau nebegalėjo 
patenkinti informacijos sklaidos reikmių, 
pradėtos gaminti iškabos. Jos būdavo labai 
įvairios: raižiniai medyje, piešiniai aude-
kle, skulptūros dirbiniai. Iškaba buvo vie-
nintelis orientyras augančiuose miestuose. 
Jos suteikdavo namui išskirtinį pavadini-
mą ir atstojo reklamos priemonę, nuro-
dančią, kas tame name gaminama ir ką 
galima nusipirkti.

Ypatingas įvykis žmonijos raštijos, kartu 
ir reklamos raidos istorijoje buvo Johan-
neso Gutenbergo spaudos renkamaisiais 
spaudmenimis išradimas XV amžiuje. 
Plėtojantis pramoninei gamybai formavo-
si prekių rinkos ir stiprėjo gamintojų kon-
kurencija. Reklama pasidarė labai svarbi, 
o sparčiai steigiantis spaustuvėms susidarė 
prielaidos naujoms spausdintoms infor-
macijos priemonėms atsirasti. Reklama vis 
labiau plėtojosi: be komercinės reklamos, 
kūrėsi socialinė, kultūrinė, politinė ir as-
meninė reklama.

Reklamos istorija Lietuvoje 

Lietuvos reklamos užuomazgą galima 
sieti su Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino 1323 m. gegužės 26 d. laišku 
Vakarų Europos miestų valdytojams, pi-
liečiams, pirkliams ir amatininkams. Krei-
pimasis davė rezultatų: į Vilnių atvyko 
nemažai meistrų iš Italijos, Vengrijos, Če-
kijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų kraštų. 

Amatininkų cechai Lietuvoje atsirado 
tik XV a. viduryje, kai augantiems mies-
tams būdavo suteikiamos Magdeburgo 
teisės. Cechai turėjo savo vėliavas, her-
bus ir kitą atributiką – simbolinius žen-
klus, pagal kuriuos buvo lengvai randami. 
Tai laikytina pirmaisiais išorinės reklamos 
požymiais. Šalia cechų kūrėsi ir pavieniai 
amatininkai bei pirkliai. Jie savo gaminius 
taip pat žymėdavo, kad pirkėjas žinotų, 
kieno gaminį perka. Tai dar nebuvo re-
klama, tik informacija, bet iš jos išsivystė 
komercinė reklama, kuri sparčiau pradėjo 
plisti nuo XVI amžiaus.

Reklama?Snieguolė MISIŪNIENĖ

Reklama (lot. reclamare – šaukti) – žinių, duomenų apie ką nors 
skleidimas norint išpopuliarinti, išgarsinti ką nors, padidinti pa-
klausą. Įvairiose epochose reklamos tikslas – supažindinti var-
totoją su prekėmis, paslaugomis, idėjomis. Reklamos skelbimų 
galima rasti visur. Kartais jie būna įkyrūs, kartais įdomūs arba 
juokingi, bet dažniausiai naudingi. Kaip kitaip sužinosi apie nau-
ją produktą ar paslaugą? Tik skaitydamas reklamos skelbimus.
Vilniaus universiteto bibliotekoje buvo surengta paroda „Re-

klama? Įdomu!“ Bibliotekos lankytojų akį traukė parodoje eks-
ponuojamos reklamų iš įvairių lietuviškų žurnalų ir laikraščių 
kopijos. Paroda sudomino ir reklamos, dizaino verslo atstovus, 
studentus bei žiniasklaidą.
Pasaulio ir Lietuvos reklamos istorija plačiai aprašyta Vilniaus 

universiteto Ekonomikos fakulteto doc. dr. Bronislovo Čereškos 
monografijoje „Reklama: teorija ir praktika“ (2004), pagal kurią 
ir buvo parengtas parodos pristatymas.

žvilgsnis
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Lietuviškos reklamos ištakų spaudoje 
randama XIX a. pabaigoje Tilžėje leis-
tuose periodiniuose leidiniuose „Aušra“ 
(1883–1886), „Varpas“ (1889–1905), 
„Ūkininkas“ (1890–1905) ir kt.

Atgavus lietuvišką spaudą (draustą 
1864–1904 m.), prasidėjo tautinis atgimi-
mas. Po spaudos draudimo panaikinimo 
1904 m. Petras Vileišis pradėjo leisti pirmą 
dienraštį lietuvių kalba „Vilniaus žinios“, 
kuriame jau buvo lietuviškos reklamos 
užuomazgų. Apie reklamą Lietuvoje iki 
1918 metų išliko mažai žinių. 1918 me-
tais paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę 
pradėjo formuotis vakarietiško tipo rekla-
ma. 1923 metais Lietuvoje jau veikė re-
klamos verslas ir egzistavo konkurencija. 
Lietuvoje atsirado reklamos profesionalų, 
greičiausiai iš JAV grįžusių emigrantų, 
nes didesnės reklamos patirties Lietuvoje 
iki tol nebuvo (Vakarų Europa ją taip pat 
skolinosi iš Amerikos). Tarpukario Lie-
tuvoje reklama toliau plėtojosi pagal JAV 
ir Vakarų Europos šalių laisvosios rinkos 
dėsnius. Leidžiami laikraščiai ir žurnalai, 
knygos ir žinynai, plakatai ir skrajutės 
buvo pilni reklaminių skelbimų.

Antrasis pasaulinis karas, ilgi sovietų 
okupacijos dešimtmečiai pakeitė Lietuvos 
ekonominį, politinį, socialinį, kultūrinį 

gyvenimą. Reklamos tuo metu beveik 
nebuvo, ji apsiribojo informacija parduo-
tuvių ir kitų įstaigų langų vitrinose ir iška-
bose. Nebuvo konkurencijos, stigo prekių 
ir paslaugų, todėl ji netobulėjo. Tokia pa-
dėtis truko iki Lietuvos Nepriklausomy-
bės atkūrimo 1990 metais. Po 1990 metų 
reklama pradėjo plėtotis labai intensyviai. 
Šalia būtinos ir padorios reklamos bei in-
formacijos buvo labai daug neteisingos, 
klaidinančios, paslėptos po „įtikinamu“ 
tekstu ir net nusikalstamos reklamos. Bet 
vartotojai greitai suprato, kokia informa-
cija jiems reikalinga bei ėmė kritiškiau 
vertinti reklaminius skelbimus.

Dabar egzistuojantis reklamos verslas 
ištobulintas, regis, iki begalybės. Įvairių 
sričių specialistai kuria reklamos strategi-
jas, sudarinėja prognozes, stebi tendenci-
jas, plėtoja integruotas marketingo komu-
nikacijas, įgyvendina planavimą iš vidaus 
į išorę, kuria reklamą tikslinėms vartotojų 
grupėms ir t. t. Bet palikime tai reklamos 
specialistams, lai jie ir toliau pluša, kuria 
kuo įdomesnes ir įtaigesnes reklamas, o 

mes, vartotojai, žvilgterėkime į praėjusio 
šimtmečio reklaminius skelbimus – kas ir 
kaip buvo reklamuojama. Paskaitę pama-
tysime, kad ir tada, kaip ir dabar, žmonėms 
rūpėjo tie patys dalykai: kuo ilgiau išlikti 
jauniems, gražiems ir sveikiems. Kosmeti-
kos pramonės reklamuojami gaminiai ža-
dėjo, kad tą norą tikrai padės įgyvendinti, 
ypač „Florance“ fabriko muilas: „Jaunatvė 
visuomet nugali! Jai palaikyti yra tik viena 
priemonė: fabriko „Florance“ JAUNYS-
TĖS muilas. Jį vartodami visuomet būsite 
jauni, gražūs, nenugalimi“. „Ačiū! Mano 
veido spalva yra jauna ir graži. Bet dėl to 
aš turiu būti dėkinga „Florance“ JAU-
NYSTĖS muilui!“ – sako jauna mergina. 
„Jaunystė tai jėga, todėl tik „Florance“ 
JAUNYSTĖS muilas!“ – teigia jaunas 
vyriškis, demonstruodamas stiprius rau-
menis. Dar daugiau žada šis skelbimas: 
„Jums atsibodo gyvenimas, ir padarykite 
jį maloniu, naudokitės juo plačiai, žydė-
kite ir kurkite žavesio aplinkiniams. Jeigu 
jūs esate sodžiaus gražutė – neatsilikit nuo 
miestietės gražuolės ir jums pasisekimas 
patikrintas. Šis pasisekimas labai nedaug 
ko reikalingas, tik naudoti senai ištir-
tą stebukladaringą jaunystės ir žydinčios 
jaunatvės kremą „Phylodermin“. Tiktai 
kremas „Phylodermin“ suteiks greitai ne-
abejojamą pasisekimą draugijoj!“ Turintys 
problemišką odą turėjo atkreipti dėmesį į 
šį skelbimą: „ODEVEN panaikina galvos 
pleiskanas ir stiprina plaukų augimą. Ge-
riausias vaistas nuo rudų bei geltonų dė-
mių, spuogų, šlakų, dedervinių, nuo odos 
suskilimo, niežtėjimo ir raukšlių.“ Norite, 
kad plaukai gražiai atrodytų? Pabandykite 
šią priemonę: „Jis – bijo... sveikintis, nes 
tuomet jo plaukai pasišiauš ir iš jo gražios 
šukuosenos nieko neliks. Čia padeda ne-
riebalinė „GLAUDIN“ plaukų tepimo 
priemonė. Tik vieną kartą iš ryto patepkite 
plaukus „Glaudin“ ir Jūsų rytinė šukuose-
na yra užlaikyta visai dienai. Jūs galit bė-
ginėti ore, sportuoti, šokti ir Jūsų šukuo-
sena bus pavyzdinėje tvarkoje! „Glaudin“ 
yra nematomas plaukų tinklelis.“

XX amžiaus pradžioje Klaipėdos krašto 
spaudoje buvo galima rasti tokį skelbimą: 
„5000 markių dovanų bebarzdžiams ir 
beplaukiams. Barzda ir plaukai tikrai at-
augs į 8 dienas, jei vartosi tikrąjį danišką 
„MOS-BALSAM“. Seniems ir jauniems, 
vyrams ir moterims tereikia tiktai „Moe-
Balsam‘o“ užsiželdymui barzdos, antakių 
ir plauksnėsa yra išmėginta, jog „Mos-Bal-
sam“ yra vienutėlis vaistas naujai mokslo 
išrastas, kurs į 8–14 dienų, atgaivinda-
mas plaukų šaknis, priverčia nuplikusius 
plaukus išnaujo pradėti želti. Bekenksmė 
garantuota. Jei tatai neteisybė, męs užmo-
kame * 5000 markių grynais pinigais * 
kiekvienam bebarzdžiui, plikagalviui arba 
plonaplaukiui, kurs šešias savaites bus var-
tojęs „Mos-Balsam“ be pasekmių“. Istori-

Tai įdomu! 

Praėjusio šimtmečio reklamos 
verslas – nuo dantų pastos 

iki nekilnojamojo turto
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ja nutyli, kiek tūkstančių markių Danijos 
fi rma „Mos-Magasinet“ išmokėjo bebarz-
džiams ir plikagalviams.... 

Sveiki ir balti dantys, graži šypsena buvo 
svarbu ir tais laikais: „Moderniosios medi-
cinos tyrimai jau įrodė, kad daugelio ligų 
priežastimi būna liguisti dantys. BALTA-
DANT 100 % apsaugos jūsų dantis nuo 
kenksmingo gedimo“, todėl kitame skel-
bime sakoma: „Ji gali juoktis! – nes nuolat 
vartoja dantų pastą BALTADANT“. Balti 
dantys net gali padėti susirasti vyrą: „Vy-
rai žiūri kritiškai... Tačiau koks vyras galė-
tų atsilaikyti prieš besijuokiančią burną su 
gražiais baltais dantimis? Taigi išsaugokite 
ir Jūs savo dantis baltus ir sveikus, regu-
liariai vartodami pastą „Chlorodont“. Ši 
visų mėgiama dantų pasta, kad ir turėda-
ma didelį valomąjį pajėgumą, visai nepa-
liečia jautrios dantų emalės, stiprina dantų 
smegenis ir turi malonų gaivinantį pipir-
mėtės skonį“. Moterys tuštino savo vyrų 
kišenes, nes norėjo būti gražios ir madin-
gos: „Vėl suknelės eina trumpyn! Todėl 
visos malonios moterys noriai dėvi „Sul-
ko Star“ plonučias, dailias, šilkines koji-
nes“. Vyrams pinigus uždirbti padėjo... 
tabako fabriko „Bravol“ papirosai: „Nauji 
papirosai „BALTIKA“ – būtina priemo-
nė našiam darbui“. Sušlubavus sveikatai 
į pagalbą ateidavo daktarai ir stebuklingi 
vaistai. XIX a. pabaigoje daugelį ligų gy-
dytis į Paryžių kvietė „d-ras Bella, sąna-
ris moks. draugyscziu ir t. t.“: „Paslēptas 
ligas gydau pagal naujausią moksliszką 
isztyrimą ir piksziausiůse atsitikimůse, pa-
vadinimo negaiszindamas; taip pat ir pik-
tasias silpnybes paslēptu jaunystēs grēku 
(onanijos), gysleliu (nervų) sugaiszimo 
ir negalējimo (impotencijos). Didżiausias 
użtylėjimas“. Kitam gal užtektų ir vais-
tų: „Skystimas nuo aptiekoriaus Thierry. 
Prieš menką valgymą, arba po valgio at-
sirandantį atspirtį, gerklės degimą, pilvo 
išputimo, pilvo užkimšimo, turint rukštu 
ir pilnus vidurius, kosėjimą ir t. t. butu 
gerai ir sveikai, kad kožnas žmogus 20–40 
lašų tikrojo „stebėtinai greitai gelbančio-
jo skystimo“ aptiekoriaus Thierry įimtų 
dėl prašalinimo nuo vidurių ir kosėjimo“. 
Prekiautojas vynu Albertas Paarmanas iš 
Tilžės siūlė „garantavojamai tikra tokajis-
zka“ vyną naudoti kaip vaistą: „Medicinal 
– tokajiszkis. Tasai tinka ne vien stipri-
nanczia prieprova pasigaunantiemsiems, 
kudikiams ir seniams, bet gal buti var-
tojamas vynu, ryte bei vakare po valgio 
geriamu.“ XX a. trečiajame dešimtmetyje 
sveikatą taisyti buvo galima Kaune puikiai 
įrengtoje ligoninėje: „Dr. A. Gylio vidaus 
ir nervų ligų privatinė ligoninė. Naujos 
tyrinėjimo ir gydymo priemonės. RENT-
GENO KABINETAS, laboratorija įvai-
riems analizams, Knipingo aparatas mais-
to kaitai tirti, elektrocardiografas širdies 
trūkumams ženklinti. Gydymui vartoja-

ma hydrotetapija, elektroterapija, helio-
terapija, RADIUMO terapija, gydomasis 
MASAŽAS ir gydomoji GIMNASTIKA. 
LIGONINĖN PRIIMAMI ALKOLIKAI 
IR MORFINISTAI“. Kovoti reikėjo ir 
su įvairiais parazitais, nešiojančiais ligas. 
Chemijos-farmacijos fabrikas „GerMa-
Po“ Kaune siūlė kelias priemones: „Nai-
kinkime žiurkes tik nuodais „GILTINĖ“. 
Žiurkės – didelis žmogaus priešas! „Gil-
tinė“ preparato kvapas labai vilioja žiur-
kes ir todėl jos smalsiai ėda šiais nuodais 
pateptą duoną ar kitus kokius produktus“. 
Tas pats „GerMaPo“ platino ir japoniškus 
miltelius vabzdžiams naikinti: „Dabar aš 
esu linksma! Radusi tikrąjį būdą, kuris 
mus nuo visokių gniūsų paliuosuoja. Jis 
vadinasi „KATOL“! Neliks nei vienos 
blakės, nei blusos, nei musės, nei kandžių, 
nei tarakonų jei tik jūs su KATOL veiksi-
te prieš šiuos kankintojus“.

Kažin ar atsirastų nors vienas, nenorintis 
naujausios laidos automobilio, pavyzdžiui, 
„Buick 24-4-35 Five Passenger Touring“: 
„Ar Tamsta matei 1924 m. „Buick“? BU-
ICK šiandie išdirba geriausius automo-
bilius. Greiti, tvirti, lengvai valdomi, jie 
išpildo kiekvieną pageidavimą prityrusio 
ir kritiško motoristo. Jų išvaizda nepa-
prastai graži. Jų įrengimas kuo pilniausis. 
Tormozai ant visų keturių tekinių padaro 
juos saugiausius nepaisant, kaip greitai su 
jais važiuosi. Mums šiomis dienomis atė-
jo pirmas 1924 metų Buickas. Kiekvienas 
motoristas Lietuvoje turėtų laikyti sau už 
pareigą su atyda apžiūrėti naują „Buick“. 
Arba: „Mercedes–Luxus“ Elegantiškas 
apdirbimas. Plieniniai ratlankiai, ašys ir 
resorai. Duodama raštiška garantija“ – tai 

žvilgsnis
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kitos transporto priemonės – vaikų veži-
mėlių – reklama. „Mercedes“ vardą turė-
jo ne tik automobiliai, vaikų vežimėliai, 
bet ir rašomosios mašinėlės: „Ar žinote, 
kad naujausios konstrukcijos rašomos 
mašinėlės MERCEDES-EXPRESS yra 
pigiausios ir lengviausios darbui. MER-
CEDES-EXPRESS lengvai išardomos. 
MERCEDES-EXPRESS – tinka visoms 
kalboms. MERCEDES-EXPRESS laike 
2 minučių pakeičia šriftą“. Kad būtų ga-
lima įsigyti šias ir kitas prabangias prekes, 
Lietuvos tarptautinis bankas, kurio „tikslas 
– padėti Lietuvos piliečiams saugiai taupy-
ti“ siūlė: „DOLERIAI. Nemaža Lietuvos 
piliečių turi dolerių. Nors litas pastovus, 
bet jiems geriau turėti dolerius ir gana. 
Namie laikyti dolerius nevien pavojinga, 
bet ir nuostolinga. Namie dolerius gali kas 
pavogti, arba jie gali sudegti, ar supelėti. 
Staiga mirus jie gali likti užmiršti kur nors 
paslėpti. Tokiems piliečiams turime vieną 
praktišką patarimą: Padėkite savo dolerius 
į banką“. Buvo ir kitas būdas užsidirbti 
pinigų, tiesa, jį adresatas Nr. 66 siūlė tik 
provincijos žmonėms: „!!!Pasisekimo pa-
slaptis!!! Sau gražių pinigų turėsi, jei šiuo 
adresu parašyti nepatingėsi. Geriausias 
būdas šeimoms užsidirbti pripuolamiems 
reikalams“. Planuojantiems įsigyti nekil-
nojamą turtą puikus pasiūlymas: „Svarbu, 
ypač Amerikiečiams! Parduodama pigiai 
Rusnėje (Klaipėdos kraštas) didelis mū-
rinis namas, kuriame restoranas (saliūnas) 
ir vieta dirbtuvei, su daržu, ties rinka, 
prie pat bažnyčios, greta teismo rūmų ir 

8 margai žemės. Miestelis prie Nemuno 
kranto, gražioje vietoje, netoli Kuršių ma-
rių.“ Reklamuojama buvo ir šiandien ži-
nomų garsių fi rmų prekės: „Elektrolux“ 
„elektriški ir žibaliniai šaldytuvai, dul-
kiasiurbiai ir parketui vaškuoti mašinos“; 
turėdamas fi rmos „GoodYear“ padangas 
automobiliams „būsi tikras, kad jos ilgai 
Tamstai tarnaus“, o naudodamas kosmeti-
kos fi rmos „Nivea“ kremus ir kitos kūno 
priežiūros priemones išliksi jaunas ir gra-
žus, „Philips“ savo gaminius pristatydavo 
trumpai: „Philips Radio – reiškia aukš-
čiausią kokybę“ arba „Grožio ir kokybės 
simbolis“; „Vichy“ mineralinis vanduo, 
skalbimo milteliai „Persil“ ir daugelis kitų. 
Tai tik keli lašeliai skelbimų pavyzdžių iš 
didelės reklamos skelbimų jūros. Rekla-
mos skelbėjai naudojo įvairias gudrybes 
pirkėjams privilioti: kviesdavo tik užei-
ti ir pažiūrėti, sakė, kad pirkti nebūtina; 
jeigu atsineši skelbimą apie prekę, gauni 
nuolaidą; kiekvienai pirkėjų grupei buvo 
kuriamas kitoks reklamos tekstas.

Reklamos verslas buvo ir yra priklau-
somas nuo ekonominės krašto padėties. 
Bet dar labiau nuo to, ar gamintojas tikrai 
supranta reklamos naudą. Antai Lietuvos 
prekybos ir pramonės rūmų patarėjas ir 
direktorius Domas Gruodis straipsny-
je „Reklamos krizė“ rašo: „Labai didelė 
dauguma mūsų pramonininkų ir prekybi-
ninkų, visuomet žiūrėjusių į reklamą kaip 
į nereikalingas luxus‘o išlaidas, dabar vi-
sai susilaiko nuo šių išlaidų, nors jos gal 
ir gerai pasidengtų. Tik nedidelis skaičius 
fi rmų, savo biznį išplėtusių ir praturtėju-
sių sumaniai tvarkytos reklamos dėka, jos 
reikšmę puikiai supranta ir atėjus sunkes-
niam laikui su sumažėjusia apyvarta nuo 
reklamos neatsisako, labiau žiūrėdamos, 
kad skiriamos lėšos būt racionaliai išleis-
tos ir geriau savo tikslą pasiektų“ (Lietu-
vos aidas, 1932, spalio 8, p. 4). Gal taip 
ir atsirado šūkis „Pirk prekę lietuvišką!“, 
kuris naudojamas ir šiandien. Lietuvos 
pramonės įmonės, ragindamos pirkti savo 
krašto gaminius, rūpinosi prekių kokybe, 
ragino pirkėjus atkreipti dėmesį į fabriko 
ar įmonės ženklą.

Gerai įsižiūrėjus matyti, jog šiuolaikinė 
reklama nuo anų laikų reklamos skiriasi 
tik tuo, kad naudoja įvairias elektronines 
technologijas, padedančias išraiškingai 
pateikti paslaugą ar prekę, o jos turinys 
kartais tikrai kelia šypseną, kaip ir senųjų 
reklamų tekstai.

Reklama gali būti įkyri, gali nusibosti, 
bet tyrinėtojams ji daug ką pasako – joje 
atsispindi mūsų istorija, tautinės pramonės 
plėtros istorija, papročių, įpročių, tradicijų 
kaita, meno stilių bei mados kaita ir dau-
gelis kitų dalykų.

Apie reklamos naudą ir reikšmę
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Iš pradžių šiek tiek istorijos. Kaip atsi-
rado ši kolekcija? Kokia jos pradžia?

1969 m. tuometinio Universiteto bi-
bliotekos direktoriaus J. Tornau inicia-
tyva buvo įsteigtas Grafi kos kabinetas, 
nes bibliotekoje buvo saugomi seniau-
si Lietuvoje grafi kos rinkiniai. Grafi kos 
darbai pradėti kaupti XIX a. pradžioje, 
kai Universitete buvo Dailės fakultetas, 
po to, lenkų laikais, buvo įkurtas Raiži-
nių skyrius. Tų rinkinių pagrindu atkurta 
kolekcija, išsaugotas tęstinumas. VU bi-
bliotekoje saugomi seniausi ir didžiausi 
rinkiniai, pranokstantys Dailės muziejaus, 
Mokslų akademijos ir Nacionalinės bi-   
bliotekos kolekcijas. Svarbią kolekcijos 
dalį (apie 10 tūkst. atspaudų) sudaro se-
noji XVI–XIX a. grafi ka. Didžioji kolek-
cijos dalis – šiuolaikinių lietuvių dailinin-
kų grafi kos atspaudai, knygų iliustracijos, 
piešiniai, eskizai, plakatai.

Ar turi panašias kolekcijas kitų Lietu-
vos, pasaulio universitetų bibliotekos?

Lietuvoje tokios tradicijos nėra. 1969 
metais rinkinys buvo atkuriamas pagal 
prancūzų tradicijas. Prancūzijos nacionali-
nėje bibliotekoje yra labai garsus estampų 
kabinetas, jo kolekcija turtingesnė net už 
Luvro muziejaus. Vokietijos universitetų 
bibliotekose taip pat yra grafi kos kabine-
tai, jie formavosi natūraliai, nes grafi ka 
yra vaizdinė medžiaga, glaudžiai susijusi 
su knyga. Tik po Antrojo pasaulinio karo 
grafi ka tapo atskira meno šaka. Anksčiau 
tai buvo informacijos perteikimo būdas, 
naudotas dar prieš įsigalint fotografi jai.

Kas Jūsų kolekcijoje vertingiausia?
Vertingiausia tai, kas aktualiausia Lie-

tuvai ir jos kultūrai. Tai vietinių, regio-
ninių menininkų darbai, jų vaizduojama 
architektūra, portretai. Meninė kokybė 
ir pasaulinio garso vardai mums nėra pa-
grindinis kriterijus. Tai vaizdinė, istori-
nė medžiaga, turinti vertę Rytų Europos 
kontekste.

Kaip formuojate kolekciją?
Kolekcijos pagrindą sudaro senieji rin-

kiniai, jie  išliko per visas suirutes, karus. 
Tai senoji grafi ka – nuo XVII a. iki XX 
a. pradžios. Kai kabinetas atsikūrė, pradėta 
rinkti šiuolaikinę Lietuvių grafi ką, orien-
tuojantis į bibliotekos poreikius. Dailinin-
kai dovanodavo bibliotekai savo darbus. 
Tai, matyt, pasaulyje analogų neturintis 
atvejis. Dabar šis periodas jau baigėsi, nors 
kartais pavieniai asmenys dar dovanoja 

darbus. Dailininkai matydavo, kad darbai 
gerai prižiūrimi, tad mielai juos dovano-
davo. O bibliotekoje būdavo rengiamos 
parodos, ir darbai tokiu būdu išliko.

Iki atkuriant Nepriklausomybę ir pir-
maisiais Nepriklausomybės metais dar 
nelabai kas pirko meno kūrinius, o Dailės 
muziejus pirkdavo tik pripažintų dailinin-
kų darbus.

Kaip įsivaizduojate Grafikos kabineto 
ateitį vykstant VU bibliotekos restruktū-
rizacijai?

Ši kolekcija yra paveldo dalis. Ji irgi kei-
čiasi. Ateityje tai bus ne tiek meno verty-
bių muziejus, kiek vizualinės informacijos 
centras. Rengiamas internetinis katalogas, 
ir studentai matys, kas yra kolekcijoje. Tai 
bus funkcionuojantis vizualus centras, ša-

Meno vertybės
Gal ne visi skaitytojai žino, kad Vilniaus universiteto bibliotekoje yra 
Grafikos kabinetas, kuriame saugoma 85 tūkst. dailės kūrinių. Kalbina-
me Grafikos kabineto vedėją dailininką Liną JABLONSKĮ.

V U    B i b l io t e k o s  

Amadeo Modigliani (1884–1920). Portretas. Pieštukas, akvarelė.

kolekcija
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versiteto Grafi kos kabinetu. Tačiau tai 
daugiau epizodiški kontaktai, o Lietuvoje 
nuolat vyksta mainai, gana dažnai skolina-
me parodoms įvairius darbus.

Kas Jūsų lankytojai? 
Lankosi Dailės akademijos, VU Istori-

jos fakulteto studentai, istorikai, ieškantys 
medžiagos savo darbams, rengiantys pa-
rodas. Neseniai lankėsi vienos parodos ku-

ratorius iš Švedijos. Taline vyks tarptautinė 
grafi kos trienalė, o jis nori pateikti šiai pa-
rodai dalį „Lietuvių grafi ka 1977–1987“. 
Šio laikotarpio grafi kos darbų VU Grafi kos 
kabinete rado daugiausia. Taigi mūsų lan-
kytojai – meno žmonės, istorikai, žurnalis-
tai, kuriems reikia vaizdinės medžiagos.

Grafi kos kabinetas veikia jau beveik 40 
metų. Prie mūsų fondų lengviausia prieiti, 
skolintis darbus ar juos fotografuoti. Dai-
lės muziejuje prieiti prie meno kūrinių gan 
sudėtinga, ir besidomintys tai žino. Kultū-
rinis ratas nėra toks platus.

Mūsų didžiausia vertybė – senieji fondai 
ir šiuolaikinė dailė, trijų dešimtmečių gra-
fi ka, ekslibrisai ir piešiniai, eskizai. Būna 
atradimų, kai specialistai kažko ieško ir 
randa tai, ko kitur nėra.

Ar dabar turite lėšų kolekcijai komplek-
tuoti? Ar dovanoja autoriai?

Darbų dovanojimo tradicija gyva, ko-
lekcija papildoma nuolat, bet gerokai ku-
kliau.

Šiuo metu bibliotekos prioritetai kiti. Jei 
atsiras lėšų, bus galima kokybiškiau, kryp-
tingiau rinkti, formuoti kolekciją.

Ar komplektuodami teikiate pirmenybę 
su Universitetu susijusiems darbams? 

Komplektacija rūpinasi Grafi kos kabi-
netas, Rankraščių skyrius arba Universi-
teto mokslo muziejus. Pastarasis renka se-
nesnius kūrinius, o mes komplektuojame 
šiuolaikinį meną. Turime visus kūrinius, 
sukurtus VU 400 metų jubiliejaus proga.

Ar grafikos darbams saugoti reikalingos 
specifinės sąlygos?

Svarbu, kad būtų tvarkingai saugoma. 
Darbai įvyniojami į specialų popierių, sau-
gomi aplankuose, lentynose. Yra bendra 
muziejinė praktika. Senesnius, apirusius 
darbus restauruoja bibliotekos restaurato-
riai. Dabar priežiūra  ir saugojimo sąlygos 
visai neblogos. Dailės muziejus ir Nacio-
nalinis muziejus mus giria, nes jie neturi 
tokių sąlygų.

Šiuo metu parodas rengiate pereinama-
me koridoriuje šalia kopijavimo technikos. 
Gal ketinate rasti geresnę vietą?

Manau, po rekonstrukcijos atsiras vietos 
restauruotose patalpose, galbūt prie Litu-
anistikos skaityklos. Dabar vyksta dideli 
pertvarkymai. Nemaža mūsų darbų ekspo-
nuojama kitose parodose Vilniuje ir užsie-
nyje. Visi čia esantys darbai „gyvena“, ke-
liauja po Europą. Tai tikrai solidus rinkinys 
Lietuvos mastu.

Kalbino Nijolė BULOTAITĖ

lia kuriasi mediateka, kur kaupiama kultū-
rinė, mokslinė dokumentika.

Ar palaikote ryšius su panašiais užsie-
nio universitetų kabinetais? 

Daugiausia bendraujame su įvairiais 
muziejais. Rengiant parodas skoliname 
darbus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Glaudesnius ryšius palaikome su lenkais 
– Torūnės universitetu, Krokuvos uni-

Victor Adam, Louis Bichebois pagal Joną Damelį. Aikštė priešais rotušę. 1846. Litografija.

Leon Tarasewicz (1650–1703). [ET EGO QVO IBO]. Vario raižinys, paspalvintas ranka.

Viktoras Petravičius. 
Iliustracija Liūnės Janušytės romanui „Korektūros klaida“. 
1938. Linoleumo raižinys.

mokslo šventovėje
g r a f i k o s    k o l e k c i j a
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retos kalbos

Hindi kalbaHindi kalba
Deimantas VALANČIŪNAS

Lietuvoje vis daugiau no-
rinčiųjų išmokti vieną iš 
labiausiai pasaulyje papli-
tusių šnekamųjų kalbų, ofi-
cialią Indijos kalbą – hindi. 
Vilniaus universiteto Orien-
talistikos centre hindi kalba 
dėstoma nuo 1995 metų, 
šiuo metu veikia ir lygina-
mųjų Azijos studijų indolo-
gijos specializacijos baka-
lauro programa.
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Indijoje gausu šnekamųjų kalbų – re-
glamentuotos 22 regioninės kalbos bei 
daugiau nei 800 dialektų. Ofi ciali Indi-
jos kalba yra hindi: ją gimtąja kalba laiko 
daugiau nei 40 proc. Indijos gyventojų. 
Hindi kalba populiari ir kitose valstybė-
se: Nepale, Fidžyje, Gajanoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britani-

joje. Pagal kalbančių žmonių skaičių (496 
milijonai) hindi kalba užima antrąją vietą 
tarp populiariausių pasaulio kalbų. 

Hindi vartojama dešimtyje (iš 28) Indi-
jos valstijų – šiaurinėje ir centrinėje Indi-
joje. Hindi turi 17 dialektų, tačiau ofi ciali 
hindi kalba grįsta dialektu, kuriuo kalba-
ma Delio ir Agros rajonuose. 

Sudėtinga hindi kalbos vystymosi 
istorija 

Hindi kalba, kaip ir lietuvių, priklauso 
indoeuropiečių kalbų šeimai, todėl eu-
ropiečiams kyla mažiau tarimo problemų 
mokantis hindi kalbos nei kitų Azijos kal-
bų. Hindi kabos pavadinimas kildinamas 
iš sanskritiško žodžio sindhu (Sindo upės 
ir jos lygumų pavadinimas). Pirmieji ter-
miną hindi ėmė vartoti persai, kurie žodį 
sindhu tarė kaip hindu ir taip vadino žmo-
nes, gyvenusius prie Sindo upės. 

Hindi kalboje naudojamas paveldėtas iš 
sanskrito ir nedaug tepakeistas devanaga-
ri raidynas (devanāgarī: deva „dieviškas“ 
+ nāgarī „miestas“). Šiame raidyne nėra 
didžiųjų ir mažųjų raidžių. Visos raidės 
rašomos vienodame aukštyje iš kairės į 
dešinę ir viršuje sujungiamos brūkšneliu, 
vadinamu danda („lazda“), taip sudarant 
atskirus žodžius. Žodžiai atskiriami tarp jų 
paliekant tarpelius. Skyrybos ženklai be-
veik tokie patys, kaip ir daugelyje Euro-
pos kalbų, tik vietoje taško sakinio pabai-
goje vartojama vertikali danda „I“. Hindi 
abėcėlėje 11 balsių ir 35 priebalsiai. De-
vanagari raštas yra skiemeninis. Kiekviena 
priebalsė skaitoma kaip skiemuo, suside-
dantis iš priebalsio ir balsio a, pvz.: ka, ga, 
na ir pan. Iš abėcėlės raidžių sudaromi ir 
kiti junginiai, vadinami ligatūromis. 

Nors dabartinė hindi kalba buvo sunor-
minta tik XIX a. antroje pusėje, jos ištakos 
siekia senus laikus. Hindi kalba išsivystė iš 
senosios Indijos literatūrinės-sakraliosios 
kalbos sanskrito, perėmė jos raidyną, dalį 
gramatikos bei žodyno. Sanskritas buvo 
vartojamas giedant šventuosius himnus 
net 1500 m. pr. Kr. Iki mūsų dienų išliko 
X a. pr. Kr. sukurtas vediškojo sanskrito 
literatūrinis paminklas – „Rigveda“. Pir-
moji sanskrito gramatika buvo parašyta    
V a. pr. Kr. Jau tais laikais sanskritas Indi-
joje buvo pagrindinė dvasininkų, fi losofų, 
mokslininkų, poetų kalba. Paprastiems 
žmonėms sanskritas buvo per sudėtingas. 
Jie kalbėjo prakritais, kurie dėl savo pa-
prastumo vis labiau ėmė skverbtis ne tik 
į šnekamąją kalbą, bet ir į literatūrą. Šne-
kamoji kalba buvo pavadinta „apabhranš“, 
arba „laužyta kalba“. Kiekvienas prakritas 
turėjo savo apabhranšą, o kiekviena apab-
hranšos forma padėjo pamatus naujai da-
bartinei indų kalbai – hindi, radžasthani, 
gudžaratų, biharų, bengalų ir kt. Apie      
X a. pradėjo vystytis dabartinės šnekamo-
sios kalbos. 

Hindi kalbos istorijai didelį poveikį tu-
rėjo ir musulmonai užkariautojai, pradėję 
skverbtis į Indiją XIII–XV a. ir kalbėję 
arabų, persų, tiurkų kalbomis. Mogolų 
imperijos administracinis centras buvo 
Delis, tad stengdamiesi užmegzti ryšį su 
vietiniais gyventojais užkariautojai pradė-
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jo vartoti vietinį (šauraseni apabhranša) 
dialektą, įpindami į jį nemaža farsi, ara-
bų bei tiurkų kalbų žodžių. Pamažu tokia 
mišri kalba tapo populiari vietinių gyven-
tojų ir musulmonų užkariautojų bendra-
vimo kalba, kuri vėliau buvo pavadinta 
khariboli (kharī bolī), t. y. „standartine 
kalba“. Ši kalba taip pat buvo vadinami 
ir hindustānī kalba. Manoma, kad pirmieji 
khariboli kalba pradėjo rašyti musulmonų 
poetai, naudoję persišką grafi nių ženklų 
sistemą – taip gimė bendrinė urdu kalba. 
Ta pačia khariboli kalba rašė ir indų poe-
tai, naudoję devanagari raštą. Taip gimė 
bendrinė hindi kalba. 1947 m. susikūrė 
Pakistano valstybė, kurios ofi cialia kalba 
tapo urdu. Indijai atgavus nepriklauso-
mybę nuo britų, ofi cialia kalba tapo hin-
di. Urdu ir hindi kalbomis kalbantys gali 
nesunkiai suprasti vienas kitą, skiriasi tik 
naudojama rašto sistema ir žodynas. 

Hindi kalbos žodynas yra labai gausus. 
Didžiąją jo dalį sudaro sanskritiškos kil-
mės žodžiai. Norminant hindi kalbą ir re-
miantis sanskritu buvo sudaryta nemažai 
naujadarų įvairiems šiuolaikiniams termi-
nams žymėti (pvz., mudrāsphiti – infl ia-
cija). Nemenką dalį žodžių hindi kalboje 
sudaro farsi, arabų ir urdu kalbų žodžiai. 
Iki pat 1947 m. Indija buvo britų koloni-
ja, tad daugelis angliškų žodžių (adaptuo-
jant pagal hindi kalbos tarimo ypatumus) 
vartojami lygiagrečiai su sanskritiškaisiais 
(pvz., skūl – mokykla, peinsil – pieštukas, 
aspatāl – ligoninė, dāktar – gydytojas ir 
pan.). Indijoje populiarus ir hindi kalbos 
slengas, vadinamas „hingliš“ (hinglish) – 
kai sakinio struktūra konstruojama pagal 
hindi kalbos gramatiką, tačiau į ją įpinami 
anglų kalbos žodžiai. Slengas yra populia-
rus tarp verslininkų, IT specialistų, jauni-
mo. Neretai jo galima išgirsti ir šiuolaiki-
niuose vadinamojo Bolivudo fi lmuose.  

Kur Lietuvoje išmokti hindi kalbą? 

Norinčiųjų studijuoti Indijos kultūrą ir 
kalbas kasmet daugėja – konkursai stojant į 
VU Orientalistikos centro lyginamųjų Azijos 
studijų indologijos specializacijos bakalauro 
programą dideli. Indijos ambasada Lenkijoje 
fi nansiškai parėmė hindi kalbos auditorijos 
su šiuolaikiška vaizdo ir garso technika įren-
gimą, skyrė lėšų ir pirmojo Baltijos šalyse 
hindi kalbos vadovėlio leidybai, kurį paren-
gė Orientalistikos centro hindi kalbos dės-
tytoja Rasa Ranjan. 2006 m. vasarą Orien-
talistikos centre įvyko antroji regioninė rytų 
ir centrinės Europos mokslininkų konferen-
cija „New Perspectives in Education about 
India“, kurioje mokslininkai iš daugelio Eu-
ropos šalių dalijosi patirtimi ir naujais ne tik 
kalbų, bet ir kultūrinių disciplinų mokymo 
metodais. 

Centrinis hindi kalbos institutas Agroje 
– puiki vieta studentams tobulinti hindi kal-
bos įgūdžius, kadangi Agra (miestas, esantis 
apie 200 km nuo Delio) laikoma viena iš 
švariausią hindi kalbą turinčių vietų Indi-
joje. Pagal sutartį su Agros centriniu hindi 
kalbos institutu kasmet išvažiuoja po du stu-
dentus. 2006 m. buvo pasirašyta ir tarpuni-
versitetinė sutartis su vienu iš prestižiškiau-
sių Indijos universitetų – Jawaharlal Nehru 
universitetu Delyje.  

Studentai aktyviai dalyvauja ir popaskai-
tinėje veikloje – fi lmų hindi kalba peržiū-
rose ir diskusijose, švenčia tradicines Indi-
jos šventes. 2006 m. rudenį studentai pagal 
visas tradicijas šventė vieną iš pagrindinių 
Indijos švenčių – Diwali, vadinamą šviesų 
ir ugnies švente. 

Galimybę mokytis hindi kalbos turi ne tik 
indologijos specialybės studentai. Orienta-
listikos centro įkurtoje kalbų mokykloje hin-
di, sanskritą bei kitas Azijos kalbas kursuose 
gali mokytis kiekvienas norintis. Paprastai 
kiekvienos kalbos kursai trunka 4 semestrus. 
Daugiau informacijos apie Orientalistikos 
centro lyginamųjų Azijos studijų programas 
ir kalbų mokyklos kursus galite rasti tinkla-
lapyje http://www.oc.vu.lt.

Hindi kalbą studijuojantys studentai 
švenčia ir tradicines Indijos šventes 
(pirmas iš dešinės – lektorius D. Valančiūnas)

http://www.oc.vu.lt
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Šių metų rugsėjį Vilniaus universiteto 
biblioteka praturtėjo dviem retais leidi-
niais.

 Pirmasis – rankraštinė knyga „Pflanzen 
– Atlas enthaltend die Darstellung sämmtli-
cher, in der Provinz Preussen vorkommenden, 
phanerogamischen Feldpflanzen / gezeichnet 
von Rector E. G. J. Waldhauer, Lehrer an 
der hoehern Bürgerschule zu Memel (Au-
galų atlasas, vaizduojantis visus Prūsijos 
provincijoje sutinkamus fanerogaminius 

Minint pirmojo chemijos profesoriaus An-
driaus Sniadeckio (1768–1838) vardo ir gi-
mimo dieną, Švietimo ir mokslo ministerijos 
Ovaliojoje salėje buvo pristatyta dr. Birutės 
Railienės knyga „Andrius Sniadeckis“. Ren-
ginyje nuskambėjo knygoje išspausdintos An-
driaus Sniadeckio studento Adomo Mickevi-
čiaus eilės, įkvėptos chemijos paskaitų:

Ko gi laukt reikėtų,
Žmonėms į šį pasaulį išmestų,
Be šviesos, šilumos, magnetų
Ir elektros spindulių?

Kas nutiktų? Spėti nesunku:
Tamsu, šalta, chaosas – baisu.
Tad gyvuok, šeimynėle saulės vaikų,
Valio šviesai spindulių!

Bet kam kibirkštėlės šviesa,
Kai viskas aplinkui stingsta?
Šalta šviesa ir širdis šalta.
Tad šilumai valio, te ji nedingsta!

Sužavėtas šviesos aistrų
Dažnai blaško vėtrų valia,
Kad sujungus juos kartu,
Kaip magnetu. Tegyvuoja magneto galia!

Kai sulinksiu į riestainį
Nuo magnetų suglaustų,
Tai iš Leideno stiklainio
Pokštelsiu: elektra – šaunu!

Iš „Universitas Vilnensis“ archyvų 

Hidrologinės nesąmonės 
Melagio dieną

Buvusios hidrologo A. Bariso studentės Da-
nutė Griniūtė ir Genutė Griniūtė-Mikalajū-
nienė apie dėstytoją pasakoja: „Jis mokė mus 
už gausybės formulių, diferencialų matyti gyvą 
upelį, upę, ežerą, jų gyvenimą. (...) Taip pat 
jis mums įkvėpė didelį tikėjimą tuo, ką darai. 
Kad mes tikime Juo beatodairiškai bei viską 

Leidinys, susidedantis iš dviejų skirtingų 
autorių knygų, yra vertingas XVI amžiaus 
teisės veikalas. Knygą biblioteka įsigijo iš 
privataus žmogaus ir už tai turėjo atlygi-
no jam knygomis iš bibliotekos atsarginio 
fondo. Tikimės, 
kad knyga pa-
sitarnaus teises 
mokslų istorijos 
tyrinėtojams. 

Lietuvoje pri-
vačių asmenų 
rankose dar yra 
ne viena moks-
lo ir kultūros is-
torijai vertinga 
knyga, todėl labai 
svarbu, kad jos 
praturtintų Lie-
tuvos bibliotekų 
kultūros paveldo 
fondus. 

Vilniaus universiteto bibliotekos fon-
duose saugoma per penkis milijonų lei-
dinių, iš jų per 178 tūkst. – XV–XIX a. 
spaudinių ir per 200 tūkst. – XII–XIX a. 
rankraščių.

suprantame, kas dėstoma, „šauniai“ įrodėme 
per vieną formulingą paskaitą balandžio 1-ąją: 
bent pusvalandį sunkiai dūsuodami rašėmės nuo 
lentos į sąsiuvinius Jo pateikiamas įmantrias for-
mules bei klausėmės (gal ir nelabai, nes norėjosi 
ryte miego) paaiškinimų, ir nuolankiai linkčio-
dami galvomis (kaip avinukai) sakydavome, kad 
viskas yra aišku, jam paklausus, ar supratome... 
Tačiau kai po šio įtempto ir nuobodoko darbo 
išgirdome Mokytoją sakantį, kad tai buvo pa-
skelbtos hidrologinės nesąmonės Melagio dieną, 
norėjome skradžiai žemėn, na Lietuvoje, tai Bir-
žų krašto grimzlėn (smegduobėn), prasmegti.“

Pagal K. Kilkaus ir G. Valiuškevičiaus knygą „Anta-
no Bariso hidrologija“

Kaip pasieniečiai rektorių vijosi
Vilniaus universiteto rektorius akademikas 

Benediktas Juodka susitikime su Kaliningrado 
valstybinio universiteto rektoriumi A. Klemešo-
vu pasakojo apie savo kelionę į Kaliningradą. Pa-
sirodo, rektoriui labai patinka vairuoti automo-
bilį. Kartą jis važiavo į Sviatlogorską. Pasienyje, 
užpildęs reikiamus dokumentus, važiavo toliau 
ir gėrėjosi nuostabiais vaizdais. Staiga jį, mirk-
sėdama švyturėliais, aplenkia ir stabdo kažkokia 
mašina lietuviškais numeriais, panaši į visureigį. 
Kadangi rektorius važiavo miško keliu, pamanė, 
kad galbūt jį vejasi kokie plėšikai, ir dar padidino 
greitį. Bet jį ir vėl pasiveja, aplenkia ir dar kartą 
stabdo. Matydamas, kad persekiotojai neatstos, 
rektorius sustoja. Pasirodo, tai pasieniečiai, kurie 
akademikui liepė grįžti atgal, nes užpildė ne vi-
sus reikiamus dokumentus...

Iš „Universitas Vilnensis“ archyvų 

Papildytas kultūros paveldo fondasPapildytas kultūros paveldo fondas

akademinės istorijos

lauko augalus / piešė aukštesniosios Klai-
pėdos miesto mokyklos mokytojas, rekto-
rius E. G. J. Waldhaueris).

Biblioteka knygą įsigijo už bendras Vil-
niaus universiteto ir Vilniaus universiteto 
Tarptautinio verslo mokyklos lėšas. Dėko-
jame Vilniaus universiteto bendruomenės 
nariams ir Tarptautinio verslo mokyklos 
direktoriui J. Niedvarui, suteikusiems ga-
limybę įsigyti leidinį. 

Antrasis bibliote-
kos įsigytas leidinys 
yra „Ferrarius, Joan-
nes (1485–1558). In 
usus feudorum collec-
tanea quodammodo 
methodica tyronibus 
in iuris disciplina 
versantibus non inu-
tilia... Francoforti..., 
1554.  Forster, Valen-
tin (1530–1608). De 
successionibus quae 
ab intesto deferrun-
tur, libri quinque... 
Basileae, ...1566“. 

Adomo Mickevičiaus kūrybos 
mūza – chemijos paskaitos

bibliotekoje
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Šiandien daugelyje Eu-
ropos universitetų giedamo 
studentų himno „Gaude-
amus igitur“ istorija gana 
ilga. Himnas kilęs iš klajo-
jančių studentų (vagantų) 
užstalės dainos ir žinomas 
nuo XIII amžiaus. Paryžiaus 
nacionalinėje biblioteko-
je saugomas seniausias šio 
himno lotyniškas rankraštis 
datuotas 1267 metais. Teks-
tas per ilgą laiką keitėsi, ir 
šiuo metu egzistuoja keletas 
ilgesnių bei trumpesnių jo 
variantų. 1717 metais Jo-
hanas Christianas Günteris 
išvertė šį himną į vokie-
čių kalbą ir pritaikė dainos 
„Brüder laßt uns lustig sein“ 
(„Linksminkimės, broliai“) 
melodiją.

Dabartinį nusistovėjusį 
lotyniškąjį himno kanoną, 
remdamasis viduramžių 
tekstu, sukūrė vokiečių po-
etas C. W. Kindlebenas ir 
publikavo Halėje 1781 m. 
Jam buvo pritaikyta XV a. 
fl amandų kompozitoriaus 
Johanneso Okenheimo me-
lodija.

Pirmą kartą į lietuvių kalbą himnas buvo išvertas ir pavadinimu 
„Linksminkimies“ paskelbtas Mažojoje Lietuvoje. Vertė Tilžės 
gimnazijos mokytojas Frydrichas Bekeris (1805–1890), lietuviš-
kų tekstų chrestomatijos autorius. Tekstą ant lapelio išspausdino 
Juliaus Reylenderio ir sūnaus spaustuvė Tilžėje. Data lapelyje ne-
nurodyta, spėjama, kad išspausdintas 1872 m. arba kiek vėliau. 
Vertimas, matyt, buvo skirtas Tilžės gimnazistams. Lapelio išliko 
tik vienas egzempliorius. Jis saugomas Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto bibliotekoje (signatūra: B 12897). 

Šiame tekste harmoningai dera jaunatviško nerūpestingo 
džiaugsmo šlovinimas ir fi losofi nė gyvenimo prasmės refl eksija, 
žemiškosios ir pomirtinės būties sąsajos, savosios Alma Mater, jos 
narių pagerbimas.

Prasmingi šio teksto žodžiai (dabar dažniausia giedamos tik 
trys paryškintos strofos) verčia susimąstyti apie gyvenimo pras-
mę, apie mokslo svarbą, apie akademinės bendruomenės ryšių 
tvirtumą. Taigi – gaudeamus igitur!

„Gaudeamus igitur“: „Gaudeamus igitur“: 
studentų himno istorijastudentų himno istorija

Prof. habil. dr. Eugenija ULČINAITĖ

1. Taigi džiaukimės,
    Kol jauni esame:
    Po malonios jaunystės,
    Po sunkios senatvės
    Mus priglaus žemė.

2. Mūsų gyvenimas trumpas 
    Greitai jis pasibaigs:
    Ateis mirtis staigiai,
    Pagrobs mus nuožmiai,
    Nieko nepasigailės.

3. Kur dabar, kurie prieš mus
    Šiam pasauly buvo:
    Eikite danguosna,
    Eikit pragaruosna,
    Jei matyt juos norit.

4. Tegyvuoja Akademija,
    Tegyvuoja profesoriai,
    Tegyvuoja kiekvienas narys,
    Tegyvuoja visi nariai,
    Tegu visada žydi.

5. Tegyvuoja merginos,
    Mielos ir žavios,
    Tegyvuoja moterys,
    Švelnios ir meilios,
    Geros ir darbščios.

6. Tegyvuoja respublika, 
    Ir kas ją valdo, 
    Tegyvuoja mūsų miestas,
    Mecenatų dosnumas,
    Kuris mus saugo.

7. Težūsta liūdesys,
    Težūsta nekentėjai, 
    Težūsta velnias, 
    Kiekvienas bursistų priešas
    Ir [jų] išjuokėjai.

8. Koks čia šiandien susibėgimas
   Akademinės bendruomenės?
   Iš toli susiėjo,
   Iš visur susirinko
   Į bendrą susirinkimą.

 9. Tegyvuoja mūsų bendrija, 
    Tegyvuoja studentai,
    Testiprėja bendra tiesa,
    Težydi broliškumas
    Tėvynės gerovė.

10. Težydi Alma Mater,
      Kuri mus išugdė, 
      Ir mylimus bendražygius, 
      Po toliausius kraštus
      Išblaškytus suvienija.

 
1. |: Gaudeamus igitur,
   Juvenes dum sumus; :|
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
|: Nos habebit humus! :|

2. |: Vita nostra brevis est,
   Brevi fi nietur, :|
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
|: Nemini parcetur. :|

3. |: Ubi sunt qui ante
   Nos in mundo fuere? :|
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
|: Hos si vis videre. :|

4. |: Vivat academia,
   Vivant professores, :|
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
|: Semper sint in flore! :|

5. |: Vivant omnes virgines
   Faciles, formosae, :|
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
|: Bonae, laboriosae! :|

6. |: Vivat et respublica
   Et qui illam regit, :|
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
|: Quae nos hic protegit! :|

7. |: Pereat tristitia,
  Pereant osores, :|
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
|: Atque irrisores! :|

8. |: Quis confl uxus hodie
   Academicorum? :|
E longinquo convenerunt,
Protinusque successerunt
|: In commune forum; :|

9. |: Vivat nostra societas,
   Vivant studiosi :|
Crescat una veritas,
Floreat fraternitas,
|: Patriae prosperitas. :|

10. |: Alma Mater fl oreat,
   Quae nos educavit; :|
Caros et commilitones,
Dissitas in regiones
|: Sparsos, congregavit; :|

Gaudeamus igitur

Pažodinis vertimas prof. E. Ulčinaitės
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Reorganizuojant Universitetą 
akademiniu gyvenimu rūpinosi 

patys studentai

Nuo fašistinės Vokietijos ir bolševiki-
nės Sovietų Sąjungos smūgių 1939 m. 
rugsėjį subyrėjo Lenkijos valstybė. Pri-
mesta draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartimi SSRS atidavė Lietuvai Vilnių 
ir dalį Pietryčių Lietuvos. Nebeegzis-
tuojančios valstybės įsteigtą ir dvidešimt 
metų veikusį Stepono Batoro universi-
tetą (SBU) nedelsiant reikėjo pertvar-
kyti į lietuviškąjį Vilniaus universitetą 
(VU). Kol Lietuvos Vyriausybės paskir-
tas SBU valdytojas prof. Ignas Končius 
tvarkė sudėtingus perėmimo reikalus, 
numatytų į Vilnių perkelti Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) Humanitari-
nių mokslų ir Teisių fakultetų studentai 
susirūpino būsimojo Universiteto aka-
deminiu gyvenimu. 1939 m. gruodžio 
28 d. išrinktas Vilniaus universiteto 
Studentų atstovybės prezidiumas (pir-
mininkas Antanas Kučys, revizijos ko-
misijos pirmininkas Jonas Gudavičius) 
numatė studentų namuose Tauro ga-
tvėje atidaryti valgyklą, skaityklą, klubą, 
įsteigti ir globoti Universiteto studentų 
mišrų chorą. Pastarasis veiklos baras pa-
tikėtas J. Gudavičiui – aktyviam VDU 
choro dainininkui, choro valdybos na-
riui. 

Rektoriaus inauguracijos 
iškilmėse sugiedotas 

„Tautos himnas“

Dar 1925 m. Nikodemo Martinonio 
iniciatyva įkurtas Lietuvos universiteto 
akademinis choras turėjo gražias tradi-
cijas, rengė lietuvių kompozitorių au-
torinės muzikos vakarus. Nuo 1933 m. 
vadovaujamas po studijų Paryžiuje su-
grįžusio Konrado Kavecko, VDU aka-
deminis choras pasiekė aukštą meninį 
lygį, koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir 

Rygoje, Stokholme, Prahoje, Paryžiuje.
Vadovauti Vilniaus universiteto cho-

rui buvo pakviestas K. Kaveckas. 1940 
metų sausio 17 d. į pirmąją repeticiją 
studentų namuose susirinko 67 dai-
nininkai, o netrukus jau repetavo apie 
100 merginų ir vaikinų. Pirmapradį 
kolektyvo branduolį sudarė buvę VDU 
choristai, todėl darbas vyko sparčiai. Per 
dešimt dienų buvo paruoštos 8 dainos, o 
sausio 27 d. surengtas bendras Vilniaus 
ir Kauno universitetų akademinių cho-
rų koncertas. Jame dainavo Valstybinės 
operos solistai Vladislava Grigaitienė ir 
Antanas Sodeika. (Šaltinis: Akademinių 
chorų koncertas // Studentų dienos, 
1940, vasario 10 d., nr. 2.)

Antrasis atsakingas Vilniaus univer-
siteto mišraus choro koncertas įvyko 
1940 m. vasario 8 d. Centrinių rūmų 
Mažojoje auloje per Universiteto rekto-
riaus prof. Mykolo Biržiškos inaugura-
cijos iškilmes. K. Kavecko diriguojamas 
kolektyvas pirmą kartą ilgaamžėje Vil-
niaus universiteto istorijoje sugiedojo 
„Tautos himną“, atliko keletą lietuviškų 
dainų. (Šaltinis: Matjošaitis S. Iškilmės 
Vilniaus universitete // Vilniaus balsas, 
1940 vasario 9, nr. 33. Parašas: St. M.)

Per netrukus įvykusį pirmąjį Univer-
sitete Vasario 16-osios minėjimą aka-
deminio choro koncertą iš Teatro salės 
transliavo Vilniaus radijas.

Pirmieji Universiteto 
akademinio choro 
žingsniai Prof. habil. dr. Vygintas Bronius PŠIBILSKIS

Lietuvoje ir užsienyje nuolat laimintis įvairių konkursų 
laureatų vardus, plačiai garsinantis Vilniaus universite-
tą pasaulyje mišrusis akademinis choras gali didžiuotis 
savo ilga ir turtinga istorija. Jos pradžia nebuvo lengva.

Vilniaus universiteto mišrusis choras. 1940 pavasaris.
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Choru rūpinosi ir studentai, 
ir garsūs žmonės

Augo Vilniaus universiteto akademinio 
choro ir chorvedžio meistriškumas, gerėjo 
darbo sąlygos. Choru nuoširdžiai rūpinosi 
lietuvių dainų tyrinėtojas rektorius prof. 
M. Biržiška, kuris dar 1905 m. dalyvavo 
Miko Petrausko Vilniuje sutelkto cho-
ro viešuose pasirodymuose. Choro vei-
klą visaip rėmė ofi cialus studentų namų 
ir choro globėjas prof. Mykolas Römeris. 
Jaudinanti ir skatinanti buvo VDU cho-
ristų parama – iš kuklių studentiškų lėšų 
besikuriančiam VU chorui jie paskyrė 
1000 litų.

Vilniaus universiteto akademinis mišrus 
choras dainavo paskutiniajame Lietuvos 
muzikų draugijos suvažiavime (1940 m. 
kovo 2 d.), drauge su VDU choru suren-
gė ataskaitinį koncertą (1940 m. gegužės 
19 d.), kuriame pateikė ypatingai sudėtin-
gą lietuvių kompozitorių Juozo Naujalio, 
Stasio Šimkaus, Juozo Tallat-Kelpšos ir 
kt. dvidešimties dainų programą. (Šalti-
nis: II Akademinis koncertas // Studentų 
dienos. 1940 birželio 1, nr. 8.)

Po mėnesio, kai Vilniaus universiteto 
studentai, tarp jų ir choristai, kupini gra-
žių kūrybinių sumanymų skirstėsi į savo 
tėviškes atostogauti, Vilniaus ir Kauno 
gatvėmis džerškėdami riedėjo sovietiniai 
tankai.

1940 m. rudenį studentai rado Vilniaus 
universitetą smarkiai pasikeitusį. Likvi-
duotos VUSA vietoje įkurtame Studentų 
komitete (pirmininkas Antanas Linka) ir 
visame Universitete šeimininkavo kom-
jaunuoliai – jiems buvo patikėta dėstytojų 
ir studentų ideologinė priežiūra. Dar va-
sarą VU choro dirigento pareigų buvo at-
sisakęs K. Kaveckas, nes vadovauti dviem 
tolokai vienas nuo kito esantiems cho-
rams buvo sudėtinga. Į jo vietą prof. Balio 
Sruogos iniciatyva buvo pakviestas Tau-
ragės gimnazijos choro vadovas Antanas 
Ilčiukas. Dirigento paruoštas kolektyvas 
1940 m. vasarą dainavo Kaune, Trakuose, 
Vilniaus radiofone ir universiteto Aktų sa-
lėje. Po pastarojo koncerto B. Sruoga diri-
gentui pranešė, jog K. Kaveckas nebenori 
važinėti iš Kauno į Vilnių ir pasiūlė imtis 
vadovauti Vilniaus universiteto akademi-
niam chorui. „Širdyje iškart sutikau su pa-
siūlymu, bet neramino baimė ir abejonės, 
kaip aš taip staigiai kelsiuosi iš Tauragės 
į Vilnių, tuo labiau iš gimnazijos į Uni-
versitetą“, – vėliau prisiminė A. Ilčiukas. 
(Šaltinis: Gustaitis A. Vilniaus universi-
teto studentų choras // Naujoji Lietuva. 
1942 birželio 26, nr. 149. Parašas: Kęstutis 
Gardinas) 1940 m. rudenį gavęs B. Sruo-
gos telegramą, dirigentas atvyko į Vilnių, 
buvo pristatytas rektoriui M. Biržiškai, 
gavo pagalbininką. Juo tapo Universiteto 
prorektorius prof. Zigmas Žemaitis, ku-
ris 1903–1908 m. studijuodamas Odesos universitete trejus metus vadovavo savo 

suburtam chorui, o profesoriaudamas 
Kaune globojo VDU dainininkus. 1936 
metais prof.  Z. Žemaitis buvo išrinktas 
VDU akademinio choro Garbės nariu.

Nuoširdus A. Ilčiuko patarėjas buvo 
prof. B. Sruoga, choro darbu ir proble-
momis nuolat domėjosi prof. Vincas My-
kolaitis-Putinas.

Už lietuviškas dainas – nuobaudos

Nespėjus choro repertuaro pritaiky-
ti „naujiems gyvenimo reikalavimams“, 
užgriuvo bolševikinio perversmo, vadin-
to Didžiąja Spalio socialistine revoliucija, 
metinių minėjimas. Pabandžius paskubo-
mis pramokti keletą privalomų sovietinių 
dainų, nutarta pasitenkinti „Internaciona-
lu“ ir lietuviškomis dainomis. Jas Univer-
siteto kolona smagiai traukė iškilmių dieną 
laukdama savo eilės ir eidama pro tribūną. 
Gatvėje susirinkę vilniečiai pritarė, šaukė 
„Valio“. Dėl to rektoriui teko aiškintis 
Vilniaus miesto partiniams vadovams, o 
choro globėjas prof. Z Žemaitis neteko 
pareigų. Po šio įvykio Universiteto choras 
ilgai nedrįso viešai koncertuoti.

A. Ilčiukas pirmą kartą su choru pasi-
rodė Gegužės 1-osios mitinge-koncerte 
(1941 m. balandžio 30 d.), kuriame taip 
pat dalyvavo Jeronimo Kačinsko vado-
vaujamas Vilniaus radijo simfoninis or-

K. Kaveckas – pirmasis VU choro dirigentas 

Tauragės gimnazijos choro vadovą A. Ilčiuką VU chorui 
vadovauti pakvietė prof. Balys Sruoga
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kestras, dainavo solistai Juozė Augaitytė ir 
Antanas Kučingis. Nors ir teko pramokti 
keletą sovietinių, Staliną ir bolševikų par-
tiją šlovinančių dainų, koncerte dažniau 
skambėjo lietuvių autorių kūriniai. 1941 
metų gegužės 25 d. Filharmonijos salėje 
įvyko choro „pirmasis tarybinis akademi-
nis koncertas“.

Himno žodžius chorui parašė 
B. Sruoga

1941 m. birželio 14–15 dienomis pra-
sidėjus masiniams Lietuvos žmonių trė-
mimams, į Sibirą buvo išvežta kelios de-
šimtys Vilniaus universiteto dėstytojų ir 
studentų, tarp jų keturi akademinio choro 
nariai. Netrukus Lietuvoje ėmę šeiminin-
kauti naciai kultūrai paliko daugiau laisvės 
negu bolševikai. Todėl 1941 metų rudenį 
susirinkę choristai, nepaisydami sunkių 
sąlygų, mokėsi lietuviškų dainų. Ypač 
intensyviai imta dirbti tada, kai 1942 m. 
pavasarį prie dirigento pulto vėl stojo 
Antanas Ilčiukas. Buvo sudaryta Aniceto 
Leipaus vadovaujama veikli choro valdy-
ba, paskelbtas pavyzdingiausių choristų 
konkursas. Per trumpą laiką atgaivintas 
senasis repertuaras, miesto visuomenei 
surengta Akademinė meno šventė (1942 
metų balandžio 26 d.), koncertuota Vil-
niaus apylinkėse. Vien balandžio–birželio 
mėnesiais šešis kartus dainuota per Vil-
niaus radiją; čia atlikta net 31 daina. 

Studijų metus choristai baigė atsisvei-

lio 26, nr.149. Parašas: Kęstutis Gardinas). 
Choro vadovybė buvo numačiusi eilėraš-
čiui pritaikyti muziką ir padaryti himnu, 
tačiau, anot A. Gustaičio, karo sūkuriai 
neleido įgyvendinti sumanymo. (Šaltinis: 
Gustaitis A. Prof. Sruoga suimtas su visais 
rankraščiais // Balys Sruoga mūsų atsi-
minimuose, Chicaga, 1974, p. 439) Tuo 
tarpu buvęs choro dirigentas A. Ilčiukas 
1977 m. minėjo, kad parašyti chorui spe-
cialią dainą profesorius B. Sruoga „sutiko 
tik su sąlyga, jog aš parašysiu muziką. Pa-
žadą įvykdėm abu. Dainos natas aš ir da-
bar tebeturiu“. (Šaltinis: Ilčiukas A. Susi-
tikimai su Baliu Sruoga // Kultūros barai, 
1977, nr. 11, p. 63.)

Akademinė muzika – kultūrinei 
rezistencijai

1943 m. kovo mėn. grupė lietuvių in-
teligentų, tarp jų ir Vilniaus universiteto 
profesorius B. Sruoga, buvo suimti ir iš-
siųsti į Štuthofo koncentracijos stovyklą, o 
aukštosios mokyklos uždarytos. Įtrauktas į 
sąrašus išvežti darbams į Vokietiją Antanas 
Ilčiukas pabėgo į Žemaitiją, kur slapstėsi. 
Artėjant sovietinei reokupacijai į Vakarus 
pasitraukė nemaža dalis Universiteto aka-
deminio choro dainininkų. Gavę paramą 
iš Lietuvių bendruomenės, jie drauge su 
buvusiais VDU choristais susibūrė į Pa-
baltijo universiteto Hamburge (vėliau Pi-
neberge) lietuvių studentų chorą. Pirmasis 
choro pasirodymas įvyko 1946 m. gegužės 
16 d. per universiteto atidarymo iškilmes.

Sovietinės ir nacių okupacijos metais 
Vilniaus universiteto akademinis choras, 
kiek leido sąlygos, populiarino lietuvių 
kompozitorių dainas, lavino atlikėjų ir 
klausytojų muzikinį skonį, skiepijo patri-
otinius jausmus. Akademinė muzika pasi-
tarnavo kultūrinei rezistencijai.

kinimo pobūviu, kuriame dalyvavo Uni-
versiteto rektorius prof. M. Biržiška. Iš 
švietimo generalinio tarėjo Prano Ger-
manto-Meškausko specialaus fondo gavęs 
kelis šimtus markių, jis 21 choristui įteikė 
atminimo dovanėles. Pobūvyje prof. Ba-
lys Sruoga pasakė trumpą, jausmingą kal-
bą ir perskaitė jau seniai žadėto parašyti 
chorui himno žodžius. Eilėraščio posmai 
skambėjo taip:

Mūsų žemiškąjį kelią
Amžiuos rėždama, 
Užaugino mus žemelė 
Lietuvos sena.
              
Kaip motulė, kaip širdelė,
Slegiama vargų, 
Įtikėjo savo dalią 
Rūpesčiui vaikų.

Kelsis saulė Vilniaus sodais
Ar šalna suzmegs –
Širdys aukurais vienodais
Te motulei degs!
  
Susiglauskim, sesės, broliai, 
Meilėj Lietuvos –
Mums rytojaus tamsūs toliai
Saule suliepsnos!

Gedimino kalno ženklas
Te mus žygin ves, –
Te darbuos paliks paminklas,
Kad gyvenom mes!

Netrukus VU akademinio choro valdy-
bos narys Algirdas Gustaitis eilėraštį pa-
skelbė „Naujojoje Lietuvoje“. (Šaltinis: 
Gustaitis A. Vilniaus universiteto studen-
tų choras // Naujoji Lietuva, 1942 birže-

Kvietimas į pirmąjį tarybinį choro koncertą

Prof. Balys Sruoga sukūrė himno žodžius chorui ir pirmą kar-
tą pats juos perskaitė studijų metų atsisveikinimo pobūvyje
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Kruopštūs restauravimo darbai

Šią kolekciją tvarkydami Retų spaudi-
nių fondus aptiko vedėja Virginija Gal-
vanauskaitė ir Vidas Račius. Ilgus metus 
raižiniai nepastebimai buvo šalia Vilniaus 
medicinos draugijos fondo ir, jei ne ati-
dūs darbuotojai, galėjo išbūti dar gana il-
gai. Piešiniai atrodė apgailėtinai: nešvarūs, 
suodini, aptrupėję. Paveikslus restauravo 
VU bibliotekos Restauravimo skyrius, va-
dovaujamas A. Kunkulio. Labai kruopštus, 
daug profesinių įgūdžių ir patirties reika-
laujantis darbas truko pusmetį. Žmogaus 
anatominius raižinius tvarkė devynios šio 
skyriaus restauratorės.

Šie raižiniai atlikti ant gelsvai rusvo, 
gana tvirto popieriaus. Lakštai deformuo-
ti, jų pakraščiai apiplyšę, kai kuriuose trū-
ko fragmentų. Popierius sueižėjęs, sulū-
žęs, lūžių vietose įsigėręs purvas. Matėsi 
daugybė paviršinių nešvarumų: suodžių, 
dulkių, vabzdžių ekskrementų, kai kur – 
ryškios rudos pigmentinės pelėsių dėmės, 
rusvos patakos. 

Iš pradžių buvo atliktas mechaninis 
valymas: vatos tamponais nuo paviršiaus 
nuvalytos dulkės, suodžiai; piešiniai buvo 
valomi įvairaus kietumo trintukais. Aki-
niu skalpeliu, nepažeidžiant popieriaus 
paviršiaus, pašalinti vabzdžių ekskremen-
tai. Toliau imtasi dezinfekavimo. Nuva-
lius ir dezinfekavus lakštus plyšimai ir 
trūkstamos piešinių dalys buvo atstatytos 
japonišku popieriumi, klijuota kviečių 
miltų klijais. 

Baigus darbus graviūrų viršuje ir apa-
čioje pritvirtinti pagal spalvas suderinti 
žali mediniai rėmeliai. Atlikus restaura-
vimo darbus atsargiai susuktos į popie-
rių graviūros buvo perduotos Medicinos 
istorijos muziejui. Anatominių piešinių 
kolekcija labai įspūdingai prisiderino prie 
Medicinos istorijos muziejaus interjero: 
tai 1928–1929 m. pagal lenkų architekto 
K. Kloso projektą specialiai pastatytas pas-
tatas Anatomijos katedros korpuse M. K. 
Čiurlionio gatvėje. 

paveldas

Žmogaus anatominiai 
universiteto Medicinos 

Silvija STAKULIENĖ, 
Danguolė VENCKIENĖ

Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto 225-uosius jubiliejinius 
metus vainikavo staigmenos. Vie-
na iš jų – VU bibliotekos Mokslo ir 
kultūros paveldo centro Retų spau-
dinių skyrius perdavė Medicinos is-
torijos muziejui ypatingos meninės 
vertės žmogaus anatominius raiži-
nius. Rinkinį sudaro devyni anato-
miniai piešiniai: septyni žmogaus 
griaučių bei du – žmogaus kaulų 
ir vidaus organų. Piešinių aukštis 
arti 2 metrų, plotis – 70 cm.

Raižinys prieš restauracijąRaižinys prieš restauraciją
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Žmogaus kūno sandara domimasi 
nuo Antikos laikų

Kyla klausimas, kas yra tikrieji šių rai-
žinių autoriai? Norint atsakyti, reikia spe-
cialių lyginamųjų meno istorijos studijų, 
nes žmogaus anatominių piešinių istori-
ografi ja yra gana gausi. Jau nuo Antikos 
laikų Aristotelis (beje, pirmasis žinomas 
anatomas) pradėjo domėtis žmogaus kūno 
sandara. Vėliau šie tyrinėjimai išsiplėtė, 
ypač kai garsus graikų fi losofas Platonas 
paskelbė, kad yra skirtumas tarp žmogaus 
sielos ir kūno, o žmogaus kūnas yra „sie-
los buveinė“. 

Kai kurie iš muziejuje eksponuojamų 
anatominių piešinių grąžina mus į Rene-
sanso laikus, kai vyko aštrūs disputai, gin-
čai ir liepsnojo inkvizicijos laužai „laisva-
maniams“, gynusiems kitokią nuomonę 
nei ofi cialioji bažnyčia. Vienas iš jų – An-
drejus Vezalijus (1514–1564), neeilinių 
gabumų Atgimimo laikų anatomas. Jis 
išdrįso pasipriešinti bažnyčios dogmoms 
ir sukritikavo scholastinį nuo Romos lai-
kų nepažeidžiamą autoritetą – gydytoją 
Galeną – bei jo požiūrį į žmogaus kūno 
sandarą. Savo tiesą Vezalijus įrodė 1543 
metais Bazelyje išleidęs nemirtingą veika-
lą „Žmogaus kūno sandara“, susidedantį 
iš septynių dalių. Šį darbą iliustravo Ti-
ciano mokyklos dailininkas olandas Janas 
Joestas van Kalkaras (1460–1519), beveik 
nežinomas, „atrastas“ tik 1874 m. Keletas 
iš mūsų turimų piešinių labai artimi šiems 
dailininko darbams. Toliau gilinantis į 
graviūras tyrinėjimai „nuvedė“ prie gar-
saus XVII a. Leideno (Olandija) anatomo 
Bernardo Siegfriedo Albinuso (1697–
1770) darbų iliustruotojo dailininko Jano 
Wandelaero (1690–1759) kūrybos. 

Piešiniai buvo naudojami 
studentams mokyti 

Apibendrinus šiuos pastebėjimus galima 
iškelti hipotezę, kad mūsų turimos graviū-
ros – įvairių garsių XVI–XVIII a. Europos 
dailininkų darbų kopijos. Tai galėjo būti 
ir atskirų medicinos knygų iliustracijų kli-
šės, vėliau panaudotos ir išleistos kaip ats-
kiri plakatai – mokomieji piešiniai. Ir jų 
paskirtis tikriausiai buvo labai pragmatiška 
– naudoti kaip aiškinamąsias metodines 
priemones studentams medikams mokyti. 

Graviūras, nusipirkę Europoje, prieš šim-
tą ar daugiau metų galėjo naudoti mūsų 
Universiteto medicinos profesoriai, mo-
kydami studentus žmogaus anatomijos. 

Prie originalių žmogaus anatominių 
piešinių galime priskirti ir Medicinos is-
torijos muziejuje saugomą 1699 m. Leip-
cige išleistą Philippo Verheyno mokomąją 
anatomijos knygą „Corporis humani ana-
tomia“, gausiai iliustruotą žmogaus anato-
miniais bei vidaus organų piešiniais.

piešiniai  Vilniaus 
istorijos muziejuje
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Kodėl nusprendėte studijuoti chemiją 
Vilniaus universitete?

Mano mama chemikė. Tiesa, ji baigė 
Minsko technologijos institutą. Manęs 
netraukė technologijos, todėl nestojau į 
Kauno technologijos universitetą (KTU), 
o nusprendžiau iš Kėdainių važiuoti mo-
kytis į Vilnių. Bet tada dar rinkausi: studi-
juoti chemiją ar istoriją. Mokykloje labai 
patiko istorija. Bet kai atvažiavau į Vilnių 
tvarkyti dokumentų, tai juos padaviau tik 
į chemiją. Nors kai mokykloje prasidėjo 
chemijos pamokos (aštuntoje klasėje), ji 
man buvo nelabai aiški ir net truputė-
lį baugino, bet vėliau mane jau reikėjo 
net stabdyti nuo susidomėjimo chemija. 
Ėmiau knygas iš bibliotekos ir pradėjau 
domėtis šiuo dalyku daugiau nei moky-
kloje reikėjo žinoti.

Ar nė karto nesuabejojote pasirinkusi 
šią specialybę?

Tikrai niekada nesigailėjau, kad nepasi-
rinkau studijuoti istorijos, bet kyla viso-
kių kitokių minčių. Pasvarstau, kad prieš 
stodama mažai galvojau apie ateitį, reikėjo 
daugiau domėtis, kokios specialybės yra 
paklausios, kokios įsidarbinimo galimybės 
jas baigus. Tačiau rimtai gailėtis, kad pasi-
rinkau chemijos studijas, niekada neteko. 

Kaip atsitiko, kad doktorantūros stu-
dijas tęsėte Tokijo technologijos univer-
sitete?

Iš tiesų vienus metus doktorantūroje 
mokiausi Lietuvoje. Profesorius Aivaras 
Kareiva buvo mano disertacijos vadovas. 
Jis turėjo kolegą Tokijo technologijos uni-

Tarp dvidešimt septynių 
Tokijo universiteto chemijos 
doktorantų – VU absolventė

alumnai

28-erių metų Inga Grigaravičiūtė 
Vilniaus universitete baigė chemijos 
magistrantūros studijas, medžiagų in-
žinerijos krypties daktaro disertaciją 
apsigynė Tokijo technologijos univer-
sitete Japonijoje. 2006 m. ji grįžo į Lie-
tuvą ir dabar yra Vilniaus universiteto 
mokslų daktarė. Priežastys, paskati-
nusios jaunąją mokslininkę skubėti 
į tėvynę, paprastos: „Labai ilgėjausi 
Lietuvos. Žinojau, kad noriu gyventi 
Lietuvoje ir dirbti Vilniaus universite-
te“, – nuoširdžiai prisipažino ji.

versitete, kuris ieškojo studentų, norinčių 
atvažiuoti studijuoti į Tokiją. Sudalyvavau 
konkurse, ir man pasisekė. Žinojau, kad 
parašyti gerą darbą Lietuvoje yra sudė-
tinga – nebuvo reikiamos technikos tyri-
mams. Todėl apsisprendžiau labai greitai 
ir 2004 metais išvažiavau į Japoniją, kur 
studijavau 2 metus.

Kuo skiriasi doktorantūros studijos 
Tokijo technologijos ir Vilniaus univer-
sitete?

Pagrindinis skirtumas yra tas, kad Toki-
jo universitete labai daug eksperimentinio 
darbo laboratorijose. VU jo yra mažiau, 
nes mažiau ir techninių galimybių. Be 
to, Tokijuje kas savaitę turėjau atsiskaityti 
savo darbo vadovui, ką jau esu padariusi, 
ką planuoju veikti kitą savaitę. O Lietuvo-
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je, kadangi profesūra žino, kad studentų 
darbo galimybes riboja menkai įrengtos 
laboratorijos, jie negali reikalauti tokių 
dažnų periodinių ataskaitų, nes tyrimų 
rezultatai gali būti tik po kelių mėnesių. 
Doktoranto rašomas darbas Lietuvoje yra 
daugiau savarankiško pobūdžio su žymiai 
retesne atsiskaitymo darbo vadovui siste-
ma.

Kada supratote, kad norite tapti moks-
lininke?

Studijų metais man buvo labai įdomu 
mokytis chemijos. Žinoma, ir aplinkinių 
spaudimas veikė. Ne kartą teko atremti 
klausimų „Ką tu su tokia specialybe dary-
si?“ laviną, bet jaučiau labai didelį šeimos 
palaikymą. Todėl nusprendžiau tęsti che-
mijos studijas doktorantūroje.

Ar niekada nekilo mintis mokslinę 
karjerą pradėti Japonijoje?

Ne, Japonijoje tikrai nekilo tokių min-
čių. Labai ilgėjausi Lietuvos, skubėjau 
grįžti. Į Japoniją norėčiau grįžti kaip turis-
tė, aplankyti draugus, kuriuos ten sutikau, 
bet gyventi ir dirbti ten nenorėčiau. 

Kas paliko giliausią įspūdį iš dokto-
rantūros studijų Tokijuje?

Sutikti žmonės. Kolegų, studentų nie-
kada nepamiršiu. Daugiausia jie buvo at-
vykę iš Azijos, Skandinavijos šalių, Angli-
jos, Rusijos.

Kodėl profesinę ateitį nusprendėte su-
sieti su VU?

Žinojau, kad noriu grįžti į Lietuvą, gy-
venti Lietuvoje ir dirbti Vilniaus univer-
sitete. Kadangi man patiko studijuoti čia, 
tai ir dirbti norėjau šiame Universitete. 
Dabar dėstau pirmakursiams, dalyvauju 
projektuose. Ypač patinka darbas su stu-
dentais, nes tai man yra naujovė. 

Man patinka tai, ką dabar darau, vien 
todėl, kad dirbu pagal specialybę. Esu ti-
kra, kad artimiausioje ateityje mano darbo 
sritis tikrai nesikeis. Man smagu perteikti 
žinias studentams, dalytis patirtimi, kurią 
įgijau studijų metais VU ir Tokijo univer-
sitete.

Niekada nesustoju vietoje ir stengiuosi 
sužinoti, suprasti vis kažką naujo. 

Mokslo pasaulis buvo ir dabar tebelai-
komas vyrų veikos sritimi. Kaip Jūs iš 
asmeninės patirties vertinate, ar sunku 
būti moterimi mokslininke? 

Aš dar per trumpai dirbu mokslinį dar-
bą, kad galėčiau pasakyti. Bet galiu pasa-

kyti ne iš savo patirties, o bendras tenden-
cijas, kurios viską pasako. Pasaulyje yra 
viena neorganinės chemijos profesorė. 

Aš Tokijo technologijos universitete 
iš 27 chemijos doktorantų grupės buvau 
vienintelė mergina, o visame 11 aukštų 
universiteto pastate dirbo daugiausia 5 
merginos. Net moteriški tualetai buvo tik 
kas trečiame aukšte, o vyriški – kiekvie-
name.

Tikiu, kad toks mažas moterų moksli-
ninkių skaičius susijęs su baime, vyrau-
jančiais stereotipais. Bet, žinoma, moteriai 
nėra lengva būti mokslininke. Pats požiū-
ris į moterį trikdo. Japonijoje dirbome su 
studentais laboratorijoje ir kartais aš pa-
rodydavau praktiškų dalykų (pvz., kaip 
greičiau išvalyti mėgintuvėlius), tai visi 
klausdavo „Kas tau parodė?“. Niekam net 
nekildavo mintis, kad moteris pati gali su-
galvoti tokius dalykus.

Kaip manote, ką veiksite po 10 metų? 

Žinoma, reikia turėti gyvenimo viziją, 
bet gal kol kas aš ją pasiliksiu sau. Neno-
riu tuščiai kalbėti, noriu tiesiog būti čia ir 
daryti tai, ką sugebu geriausiai.

Dėkoju už pokalbį!

Kalbino Liudmila KATIŠOVA

Geriausios akimirkos praleistos su kolegomis iš Tokijo universiteto Nuotraukos iš asm. albumo
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Atsako VU Gamtos mokslų 
fakulteto Augalų fiziologijos ir 

mikrobiologijos katedros 
docentė dr. Lilija KALĖDIENĖ.

Skalbiklius ir valiklius galima laikyti 
vidutinio pavojingumo ir labai pavojin-
gomis priemonėmis. Paprastai jų pakuo-
tės būna pažymėtos įspėjamaisiais užrašais 
arba ženklais. Vidutinio pavojingumo 
priemonės – indų plovikliai, baldų, kili-
mų valikliai. Kanalizacijos vamzdžių, or-
kaičių, WC valikliai – labai pavojingos 
priemonės. Skalbimo priemonės gali su-
kelti alergijas, dirginti odą. Valiklių che-
minė sudėtis ir toksinės savybės labai įvai-
rios. Juos sudaro veikliosios ir pagalbinės 
medžiagos. Veikliosios medžiagos valo, 
o pagalbinės medžiagos suteikia valikliui 
kvapą, spalvą, konsistenciją. Mažai pavo-
jingos – universalūs valikliai, indų plovi-
kliai, baldų, kilimų valikliai, tačiau ir jų 
sudėtyje taip pat yra tam tikrų pavojingų 
cheminių medžiagų: amonio hidroksido – 
medžiagos, dirginančios odą, kvėpavimo 
takus, akis; perchloretileno, 
žinomo kaip kancerogenas. 
Kai kurių priemonių sudėty-
je yra natrio silikato, natrio 
trifosfato, kartais natrio hi-
droksido ir kitų. Orkaičių, 
grilių valikliuose esančios 
veikliosios medžiagos turi ar-
domąjį poveikį. Jų sudėtyje yra 
stiprių bazinių medžiagų. Audi-
nių minkštiklių sudėtyje yra la-
biausiai toksiškų medžiagų: chlo-
roformo, benzilacetato, pentano. 

Daugumoje buitinės chemijos 

preparatų yra antibakterinių komponen-
tų. Jų dėka nuvalomi ar nuplaunami patys 
įvairiausi paviršiai. Šios priemonės veikia 
nespecifi škai – naikina visus mikroorga-
nizmus. Jos ardo ir šalina riebalus, pur-
vą ir mikrobus ne tik nuo kietų paviršių, 
bet taip pat ir nuo odos. Antibakteriniai 
preparatai lieka paviršiuje, sudarydami 
sąlygas atsirasti naujoms, šioms priemo-
nėms atsparioms bakterijoms. Jei valote 
virtuvę antibakteriniu plovikliu, jo dale-
lės lieka ir po valymo bei toliau naikina 
bakterijas. Tačiau ne visi mikrobai žūsta. 
Kai kurios bakterijos, turinčios tam tikrą 
apsaugos mechanizmą, išgyvena ir daugi-
nasi. Kartu su atsparumu antibakteriniams 
preparatams gali vystytis ir atsparumas an-
tibiotikams. Šis poveikis buvo pastebėtas 
tiriant triklozano – vieno populiariausių 
antibakterinių preparatų, dedamų į muilą 
bei indų ploviklius – poveikį. Bakterijos, 
ilgai veiktos triklozanu, mutuoja ir tampa 
atsparios izoniazidui – antibiotikui, ku-
riuo gydoma tuberkuliozė. Ploviklių gerai 
nenuplovus nuo maistui naudojamų indų 
paviršių dalis antibakterinių medžiagų 
gali patekti į žmonių žarnyną ir neigiamai 
paveikti naudingos žarnyno mikrofl oros 
vystymąsi. Teigiama, kad norint pašalinti 
indų ploviklio „Fairy“ likučius nuo lėkš-
čių paviršiaus jas reikia skalauti net 10 
kartų. Ilgai naudojant indų ploviklį, kurio 
paskirtis pašalinti riebalų likučius ir nešva-
rumus nuo indų, pašalinami ir apsauginį 
mūsų odos sluoksnį sudarantys riebalai. 
Rankos gali išsausėti, pasidaryti šiurkščios, 
pradėti skilinėti ir lūžinėti nagai. 

Norėdami pateikti geresnį produktą, 
perdirbėjai imasi įvairių priemonių, die-
gia naujas technologijas. Kai kurios pieno 
perdirbimo įmonės teigia, kad naudoja 
„Bactocatch“ technologiją, kuri „išgau-
do“ iš pieno bakterijas. Tačiau iš antibio-
tikais ir kitais inhibitoriais užteršto pieno 
nepagaminsi nieko. Tačiau neretai pieno 
tiekėjai, užuot pirkę brangius reglamen-
tuose leidžiamus taros plovimo preparatus 
arba gerai karštu vandeniu išplovę tarą, 
naudoja  „Fairy“, kuris pasižymi geromis 

antibakterinėmis savybėmis. 
Dauguma gyventojų 

rinkdamiesi ploviklius ne-
sidomi jų chemine sudėti-
mi. Pagrindinis prioritetas 
renkantis ploviklius yra jų 
efektyvumas ir kaina, o ne 
poveikis aplinkai ir svei-
katai. Dauguma gyvento-

jų ploviklius dozuoja „iš 
akies“. Dabartiniai plovikliai 
veiklūs net mažais kiekiais, 
todėl galima teigti, kad visada 
panaudojama daugiau plovi-
klio nei jo reikėtų, todėl jais 
stipriai teršiama aplinka. 

atsako ekspertai 
Ar saugios 

indų plovimo 
priemonės

 ir kaip jas naudoti?

Aukšto ūgio 
genas atrastas?

Spaudoje neseniai pasirodė 
informacija, kad mokslininkai atrado 

geną, nuo kurio priklauso žmogaus 
ūgis. Į klausimus atsako Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto 

Žmogaus ir medicininės genetikos 
katedros vedėjas 

prof. habil. dr. Vaidutis KUČINSKAS.

Kas lemia žmogaus ūgį?
Šis tyrimas atkreipia 

dėmesį į konkretų geną. 
Jau XX a. pradžioje šis 
klausimas buvo anali-
zuojamas ir buvo įro-
dyta, kad žmogaus ūgis 
didele dalimi nulemtas 
genų. Apie 90 procen-
tų normalaus žmogaus 
ūgio įvairovės lemia 
genai, ir tik 10 procentų – aplinka. Tuo 
metu mokslininkai susiginčijo, ir kai kurie 
teigė, kad skirtingo žmonių ūgio negali-
ma paaiškinti genais. Matematikas Fišeris 
įrodė, kad ūgio įvairovę galima paaiškinti 
genais, jei darome prielaidą, kad ūgį lemia 
kelių genų kombinacija. Tuo metu sufor-
muluota idėja, kad žmogaus ūgį lemia ke-
letas genų, ir vėliau patikslinta, kad įtakos 
turi ir genai, ir aplinka. Tokio pobūdžio 
yra ir daugelis žmogaus ligų, kurios nėra 
griežtai paveldimos.

Komentuojamas tyrimas leido geriau 
pažinti vieną geną, kuris jau buvo žino-
mas. Tyrimai parodė, kad to geno vari-
acija gali lemti nedidelius žmogaus ūgio 
skirtumus. Genas HMGA2 buvo atrastas 
1995 metais. Jis nustatytas žmogaus 12-
oje chromosomoje (žmogus turi 23–24 
skirtingas chromosomas). 12-toje chro-
mosomoje šiandien žinoma 1400 genų. Iš 
jų 487 siejami su konkrečiomis žmogaus 
ligomis. Šis genas pradžioje buvo susietas 
su ligomis: pasirodė, kad jei šitoje vietoje 
chromosoma nutrūksta, tai gali nulem-
ti įvairius piktybinių auglių tipus: seilių 
liaukų adenomas, gimdos liomiomas, en-
dometrinius polipus, kaulų auglius etc. 
Todėl šis genas buvo pradėtas tyrinėti kaip 
genas, lemiantis onkologinių ligų atsira-
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dimą. Tyrinėdami šį geną mokslininkai 
aptiko, kad jo analogas pelėse (nes dau-
gelis žmogaus ir pelių genų yra identiš-
ki) siejamas su mažu ūgiu. Todėl šį geną 
pavadino pigmėjų genu, nors pigmėjai to 
geno pakitimų neturi. Tai davė postūmį 
tyrinėti šį geną ir tą chromosomų vietą. 
2005 metais mokslininkai aprašė 8 metų 
berniuką, kuris buvo žymiai aukštesnis už 
normą – 1,69 cm. Tam vaikui buvo dia-
gnozuotas smegenų auglys. Todėl buvo 
manoma, kad genas HMGA2 susijęs su 
augimo sutrikimais. Ištyrus geno įvairovę 
tarp normalių sveikų žmonių paaiškėjo, 
kad žmonės turi skirtingus šio geno nu-
kleotidus. Paaiškėjo, kad turintys tam ti-
krą nukleotidą yra 1 cm aukštesni už ki-
tus. Šis nukleotido variantas siejamas su 
aukštesniu ūgiu. 

Iki šiol buvo tik bendros teorijos dėl 
genų ir aplinkos, o šis tyrimas – jau kon-
kretus faktas. Galime rasti tuos genus ir 
parodyti, kaip genas ar jo struktūros vari-
antas lemia žmogaus ūgį. Šis kelias pers-
pektyvus analizuojant žmogaus kokybi-
nius požymius: intelektą, odos spalvą. 
Atskirą nukleotidą galima susieti su gyve-
nimo įpročiais, aplinka.

Ar galima tikėtis, kad ateityje bus gali-
ma laisvai reguliuoti ūgį, na, kaip dabar 
atliekamos plastinės operacijos?

Šis genas veikia ir kitus genus: gamina 
baltymą, veikiantį kitus genus. Jei užblo-
kuosime ar aktyvuosime šio geno veiklą, 
tai kiti genai lems ūgio padidėjimą ar su-
mažėjimą. Taigi tai įmanoma net nekei-
čiant pačių genų, o veikiant reguliavimą. 
Ar žmonės norės tai daryti, sunku pasa-
kyti.

Parengė 
Nijolė BULOTAITĖ

tai įdomu

 Po intensyvios smegenų šturmo sesi-
jos (kuri vyko 2004 metų vyno derliaus 
šventėje) aiškinantis, kodėl Burnet insti-
tute prireikus neįmanoma rasti šaukštelio, 
nors sekretorė Margaretė prieš kelis 
mėnesius nupirko visą jų krūvą, nu-
tarta ištirti šį reiškinį laiko patikrin-
tais metodais.

Mokslininkai atliko longitūdinį 
kohortinį Camellia sinensis spa-
thulatus (šaukštelių) persikėlimo 
tyrimą.

Buvo nupirkta 70 šaukštelių, 
jie pažymėti ir kas savaitę suskai-
čiuojami. Ieškant dingusių šaukšte-
lių buvo skenuojami darbastaliai bei 
kitos apžvelgiamos vietos. Po penkių 
mėnesių 80 procentų šaukštelių neli-
ko. Brangesni šaukšteliai dingo tokiu 
pat greičiu, kaip ir pigesni. Suskai-
čiuota, kad norint išlaikyti darbin-
gus 140 instituto darbuotojų, kas-
met reikia nupirkti 252 arbatinius 
šaukštelius. Jei vienam darbuoto-
jui tenkantį dingusių šaukštelių 
skaičių pritaikytume viso Mel-
burno miesto dirbantiesiems 
(apie 2,5 mln.), tai galėtume 
teigti, kad per metus Melbur-
ne dingsta 18 mln. šaukštelių. 
Surikiuoti į eilę tie šaukš-
teliai nusidriektų 2700 km, 
o svertų 360 tonų – maž-
daug tiek, kiek sveria 4 su-
augę mėlynieji banginiai.

Kur, po galais, dingsta 
šaukšteliai, arba 
Biuro kasdienybė

Pristačius tyrimo rezultatus Burnet ins-
tituto darbuotojams buvo atlikta apklausa, 
kurioje dalyvavo 94 darbuotojai, iš jų 36 

vyrai (38 procentai), 57 moterys 
(61 procentas), ir vienas/a neap-
sisprendęs/usi.

Didelis nepasitenkinimas 
šaukštelių trūkumu, atskleistas 
apklausiant darbuotojus, rodo, 
kad šaukšteliai yra esminė įstai-
gos darbo dalis. Dingus šaukš-
teliams naudojamos šakutės, 

peiliai, pagaliukai kavai ir cukrui 
išmaišyti, neišvengiamai sumažėja 

darbuotojų pasitenkinimas. Be to, 
šaukštelių paieškai sugaištama nemažai 

brangaus laiko. Dėl abiejų priežasčių su-
mažėja DARBO NAŠUMAS.

Viena iš teorinių versijų remiasi rezis-
tencialistų teiginiu, kad visi negyvi daik-
tai turi prigimtinę antipatiją žmonėms: les 
choses sont contre nous (daiktai yra prieš 
mus). Taigi ne žmonės valdo daiktus, 
o daiktai vis labiau valdo žmones. Nors 
atrodo nelabai išmintinga teigti, kad 
šaukšteliai turi kokios nors įtakos Burnet 
instituto darbuotojams (išskyrus tyrimo 
autorius), jų savybė migruoti ir pradingti 
rodo, kad mes jiems neturime įtakos.

Šio tyrimo rezultatai buvo skelbiami 
„British Medical Journal“. Daugiau infor-
macijos: http://www.bmj.com/cgi/con-
tent/full/331/7531/1498.

Vertė Nijolė BULOTAITĖ

Australijos Burnet instituto mokslininkai tyrė paslaptingą Visa-
tos reiškinį. Kadangi instituto, kuriame dirba 140 darbuotojų, 
personalas nuolat skundėsi, kad nėra kuo pamaišyti cukrų ka-
voje, nutarta nuodugniai ištirti šaukštelių dingimo reiškinį.

http://www.bmj.com/cgi/content/full/331/7531/1498
http://www.bmj.com/cgi/content/full/331/7531/1498


L. A. Seneka. 
Apie sielos ramybę.
Vilnius, „Tyto alba“, 2007 

Vieno garsiausių Romos fi losofų ir vi-
suomenės veikėjų stoicizmo fi losofi ja 

mokė žmones neprisirišti prie 
žemiškų turtų, kantriai pakelti 
gyvenimo negandas, susitelk-
ti į vienintelės tikros vertybės 
– sielos – tobulinimą. Iš lotynų 
kalbos vertė Dalia Dilytė.

Šv. Augustinas: tradicijos, 
kontekstai, interpretacijos
Vilnius, „Vilniaus universiteto leidykla“, 2006 

Šv. Augustinas yra didžiausias Vakarų 
krikščionijos, kartu ir Europos mokytojas. 
1650 metų Augustino gimimo sukakties 
proga po jo minčių, darbų ir paveldo pa-
saulį žvalgosi Austrijos, Lietu-
vos, Prancūzijos, Šveicarijos ir 
Vokietijos mokslininkai. Moks-
linių straipsnių rinkinį sudarė 
D. Alekna. 

J. Sniadeckis. 
Raštai: filosofijos darbai.
Vilnius, „Margi raštai“, 2007 

Knygoje spausdinami Apšvietos epochos 
Lietuvoje ir Lenkijoje įžymybės, Vilniaus 
universiteto rektoriaus Jano Sniadeckio 
fi losofi nis paveldas – traktatai „Apie me-
tafi ziką“, „Apie fi losofi ją“, „Apie mate-

matinį mąstymą“ ir kiti, taip pat 
veikalas „Žmogaus intelekto fi -
losofi ja“. Iš lenkų kalbos vertė, 
įvadą ir paaiškinimus parašė Ro-
manas Plečkaitis.

G. Simmel. 
Sociologija ir kultūros filosofija.
Vilnius, „Margi raštai“, 2007 

Z. Norkaus sudarytoje knygoje spaus-
dinami pagrindiniai žymaus vokiečių so-
ciologo ir fi losofo darbai, atspindintys šio 
autoriaus kūrybos tematikos diapazoną, 
savitą požiūrį į įvairias visuome-
nės kasdienio gyvenimo ir veiklos 
sritis. Svarstomi tokie klausimai: 
individo laisvė, gyvenimo sti-
lius, didmiesčių gyvenimo dvasia, 
moters kultūra, mados fi losofi ja, 
šiuolaikinės kultūros konfl iktai ir krizė, 
etikos, religijos problemos ir kt. Iš vokie-
čių kalbos vertė Albinas Lozoraitis.
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EKONOMIKA 

V. P. Pranulis. 
Marketingo tyrimai: 
teorija ir praktika. 
Vilnius, „Vilniaus universiteto leidykla“, 2007 

Knygoje pateikiama marke-
tingo tyrimų teorijos ir prak-
tikos medžiaga, skirta verslo 
vadybos ir marketingo spe-
cialybių studentams, taip pat 
dirbantiems šiose srityse prak-
tikams. Nagrinėjama marke-

tingo tyrimų paskirtis, proceso ir vykdy-
mo metodologiniai pagrindai; gilinamasi 
į marketingo tyrimų metodus ir specifi nes 
sritis, pateikiama praktinė marketingo ty-
rimų projektų rengimo medžiaga.

V. Liekis. 
Audito sistema: 
raida ir problemos.
Vilnius, „Vilniaus 
universiteto leidykla“, 2007 

Mokomojoje knygoje 
atskleidžiamas audito vaidmuo ekonomi-
niame gyvenime, itin svarbus dvidešimto-
jo amžiaus pabaigoje ir dvidešimt pirmojo 
pradžioje – audringu metu, kai vyko daug 
esminių ūkinio gyvenimo pokyčių. 

D. Štreimikienė, 
R. Čiegis, V. Jankauskas. 
Darnus energetikos vystymasis.
Vilnius, „Vilniaus universiteto leidykla“, 2007 

Remiantis teorine energijos 
rinkos trūkumų analize bei 
užsienio šalių mokslininkų 
darbais tyrinėjami įvairūs gali-
mų energijos rinkos trūkumų 
įveikimo būdai, siūlomos su-
derintos politikos priemonės 

darnaus energetikos vystymosi politikai 
įgyvendinti Lietuvoje.

R. Šerpytytė. 
Nihilizmas ir Vakarų filosofija.
Vilnius, „Vilniaus universiteto leidykla“, 2007 

Rita Šerpytytė – fi losofė, Vilniaus uni-
versiteto profesorė, nuo 2000 m. vado-

vauja VU Religijos studijų 
ir tyrimų centrui. Mokslinių 
interesų sfera – religijos fi -
losofi ja, fi losofi nė herme-
neutika, M. Heideggerio 
fundamentinė ontologija, 
šiuolaikinė italų fi losofi ja, 

fi losofi nė nihilizmo problematika.

Z. Bauman. 
Globalizacija: pasekmės žmogui. 
Vilnius, „Apostrofa“, 2007 

Vienas žymiausių dabarties socialinių 
mąstytojų, vadinamas postmo-
dernybės pranašu, knygoje siekia 
apčiuopti globalizacijos procesų 
esmę ir išryškina prieštaringą jų 
poveikį žmogui bei jo gyvena-
mam pasauliui.

W. Tatarkiewicz. 
Šešių sąvokų istorija: 
menas, grožis, forma, kūryba, 
atkūrimas, estetinė pajauta. 
Vilnius, „Vaga“, 2007 

Žymus lenkų fi losofas, fi loso-
fi jos bei meno istorikas 1919–
1921 metais Vilniaus univer-
sitete dėstė fi losofi jos istoriją. 
Veikale „Šešių sąvokų istorija“ 
analizuojama svarbiausių este-
tikos sąvokų kilmė, raida nuo 

antikos iki naujausių laikų ir reikšmė. 

A. Tereškinas. 
Esė apie skirtingus kūnus: 
kultūra, lytis, seksualumas.
Vilnius, „Apostrofa“, 2007

VU dėstytojas A. Tereškinas naujo-
je knygoje pateikia straipsnių 
iš vyrų maskulinizmo studijų, 
populiariosios kultūros tyrinė-
jimų, seksualumo ir queer stu-
dijų. Autorius provokuojančiu, 
bet kartu giliu analitiniu žvilgs-
niu preparuoja marginalinius subjektus, 
viešosios erdvės fi gūras, popkultūrą, ver-
čia naujai pažvelgti į daugelį mums gerai 
pažįstamų šiandienos reiškinių.

naujos knygos

SOCIOLOGIJA 

Prijaukintos kasdienybės, 
1945–1970 metai
Vilnius, „Vilniaus universiteto leidy-
kla“, 2007 

Knygoje sudarytoja Dalia 
Marcinkevičienė pateikia bio-
grafi nius Lietuvos moterų in-
terviu, kuriuose atsiskleidžia autentiška 
istorinė atmintis.

FILOSOFIJA, ETIKA, ESTETIKA



E. Račius, A. Maskaliūnienė, 
D. Šlekys, V. Urbelis. 
Tarptautinės antiteroristinės kovos 
iššūkių Lietuvai analizė.

Vilnius, „Vilniaus universiteto 
leidykla“, 2007 

Studijoje analizuojami tarp-
tautinės antiteroristinės kovos 
iššūkiai Lietuvai, aptariamas 

Lietuvos pajėgumas šioje kovoje, žinias-
klaidos vaidmuo formuojant terorizmo 
grėsmės suvokimą ir kt.

A. T. Veličkienė. 
Parnaso papėdėje.
Vilnius, „Eugrimas“, 2007 

115-kos istorinių ir mitolo-
ginių frazeologizmų žodynas 
skirtas tiems, kurie supran-
ta, jog Europos kultūrą, lyg 
Atlantas ant savo pečių dan-
gaus skliautą, laiko iš Antikos 
pasaulio sklidusi ir tebesklin-
danti išmintis, sąmojus ir saiko kultas, 
kurie yra žingeidūs lyg Odisėjas, ir nori 
tapti iškalbūs kaip Ciceronas, taigi - mo-
kiniams, studentams.
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MATEMATIKA
A. Apynis. 
Lošimų teorija.
Vilnius, „Vilniaus universiteto leidykla“, 2007 

Knygos pagrindas – lošimų teorijos bei 
socialinių ir gamtos reiškinių matemati-

nio modeliavimo paskaitos, 
autoriaus skaitytos 1986–2005 
metais Vilniaus universiteto 
matematikos krypties studijų 
programų studentams.

ISTORIJA
Jörn Rüsen. 
Istorika: istorikos darbų rinktinė.
Vilnius, „Margi raštai“, 2007 

Knyga sudaryta iš įvairių 
žymaus šiuolaikinio vokiečių 
istoriko ir istoriografi jos teore-
tiko straipsnių rinkinių. Prista-
tomi darbai, kuriuose atsispin-
di naujausios istoriografi jos 
teorijos idėjos ir tendencijos, liudijančios 
istorijos mokslo teorijos (istorikos) trans-
formaciją. 

D. Dilytė. 
Senovės Graikijos kultūra. 
Vilnius, „Vilniaus universiteto leidykla“, 2007

Senovės Graikijos kultūros istorija va-
dovėlyje išdėstyta chrono-
loginiu principu, prade-
dant nuo jos priešistorės, 
Kretos laikų, ir baigiant 
helenizmo epocha. Vado-
vėlis turėtų dominti tuos, 
kuriems rūpi pasaulio ir 
savosios tautos kultūros 

istorija, nes lietuvių, kaip ir kitų Europos 
tautų kultūra yra viena iš graikų kultūros 
šaknų maitinto medžio šakų. 

V. Daujotytė. 
Apglėbiantis mąstymas: 
literatūros teorijos mokomoji knyga.

Kaunas, „Šviesa“, 2007 
Knyga tęsia fenomenologi-

nės tradicijos aiškinimą ir aiš-
kinimąsi, pradėtą tos pačios 
autorės studijoje „Literatūros 
fenomenologija“ (2003), gili-

na fenomenologinį literatūros supratimą, 
darydama jį skaidresnį ir plastiškesnį. 

TEISĖ 

T. Kontautas. 
Draudimo sutarčių teisė. 
Vilnius, „Justitia“, 2007

Monografi joje, skirto-
je teisės mokslininkams, 
studentams ir praktikams 
(teisėjams, advokatams, 
draudimo įmonių ir drau-
dimo tarpininkų darbuo-
tojams, draudėjams ir jų 
teises ginančioms institu-

cijoms), kompleksiškai analizuojama Lie-
tuvos draudimo sutarčių teisė, siekiama 
atskleisti svarbiausių draudimo sutarčių 
teisės institutų esmę ir prigimtį, vertina-
mi pozityviosios draudimo sutarčių teisės 
spragos ir trūkumai, pateikiami galimi jų 
sprendimo būdai. 

POLITIKOS MOKSLAI 

R. Lopata, L. Bielinis, 
Vl. Sirutavičius, 
I. Stanytė-Taločkienė. 
Lietuvos užsienio politikos Rytų 
kryptis: santykių su Rusijos 
Federacijos Kaliningrado sritimi, 
Baltarusija ir Ukraina perspektyva. 

Vilnius, „Vilniaus universiteto 
leidykla“, 2007 

Studijoje nagrinėjama ES 
ir NATO plėtra Baltijos 
jūros regione ir tiesioginio 
priartėjimo prie NVS vals-
tybių procesas. 

W. Smoczyński. 
Laringalų teorija ir lietuvių kalba. 
Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2006 

Laringalų teorija, išsirutuliojusi iš 
Saussures`o dar XIX amžiaus pabaigoje 
iškeltų hipotezių, pirmoje XX amžiaus 
pusėje radikaliai pakeitė indoeuropiečių 
prokalbės rekonstrukcijos modelį, o an-
troje praėjusio amžiaus pusėje tapo vyrau-
jančia indoeuropeistikos paradigma. Šioje 
knygoje Wojciechas Smoczynskis pateikia 
laringalų teorijos apžvalgą ir parodo, kaip 
ją galima pritaikyti lietuvių kalbos istori-
jos tyrimams.

KALBOTYRA, LITERATŪROS MOKSLAS

G. Bužinskas, J. Grigienė. 
Teismingumas tarptautiniame 
civiliniame procese. 
Vilnius, „Teisinės informacijos centras“, 2007 

Tiriamos teismingumo 
tarptautiniame civiliniame 
procese taisyklės, teismin-
gumo nustatymo kriterijai, 
jų paskirtis ir ypatumai. 
Aptariami ir vertinami 
Lietuvoje galiojantys tarp-
tautinio teismingumo 
nustatymo kriterijai ir jų 

pagrįstumas, atsižvelgiama į tarptautinius 
teisės aktus ir CPK taisykles. 



Vytautas GRICIUS
Jurgio Liūtauro Chreptavičiaus 
portretas

Visus Vilniaus universiteto akademinės ben-
druomenės narius, susirengusius į kelionę, 
raginame nepamiršti fotoaparato ir Jums 
mielo suvenyro su VU atributika. Įamžinki-
te tai egzotiškose ar labiausiai įsimintinose 
vietovėse. 
Būtina nurodyti nuotraukos autoriaus pa-
vardę, trumpai aprašyti nuotraukos turinį. 
Žurnale atspausdintų nuotraukų autoriai 
bus apdovanoti specialiu prizu. Keliaukite, 
fotografuokite ir siųskite mums.
 
Nuotraukas siųskite „Spectrum“ redak-
cijai el. paštu spectrum@cr.vu.lt. 

„Spectrum“ redakcija

F o t o g r a f i j ø   k o n k u r s a s 
„VU atributika – uþ Lietuvos ribø“

Liana BINKAUSKIENĖ
Navikų aukšto dažnio 

termoabliacija – 
pagalba vėžiu 

sergantiems pacientams

Algimantas LITVINAS
Farsi – Irano, Tadžikijos ir Afganistano kalba

Laura 
GINTALAITĖ

Kodėl 
Eltonas Džonas
į tualetą nueis 
lėčiau nei jūs?

Kaip vaikai 
išgyvena 

tėvų skyrybas?

Kitame numeryje skaitykite:Kitame numeryje skaitykite:
Miglė DOVYDAITIENĖ

mailto:spectrum@cr.vu.lt


1. Pastaba paraštėje prie citatos, tvir-
tinanti, kad taip yra originale, jog tai ne 
klaida. 2. Indų fi losofi jos mokymas, ap-
imantis įvairius fi zinius ir mentalinius 
pratimus. 3. Kaulų sudedamoji dalis. 4. 
Periodinės elementų lentelės VIII grupės 
cheminis elementas. 5. Vaizdų išsaugoji-
mo technologija, kai naudojami mechani-
niai, cheminiai ar skaitmeniniai metodai. 
6. Pietų Afrikos Respublika. 7. Aukš-
čiausia Lietuvos eglė auga ... miške. 8. 
Tarpžvaigždinių dujų, dulkių ir plazmos 
telkinys. 9. Urbi et ... 10. Smulki seno-
vės Romos moneta. 11 (V). Skandinavų 
mitologinė būtybė. 11 (H). Gimnastikos, 
baleto kostiumas. 12. Žiemos dvikovė 
arba ... 13. Kelių aukštų laiptuotas stati-
nys su aikštele viršuje, skirtas religiniams 
tikslams. Būdingas Mesopotamijos kultū-
roms. 14. Specializuota programa, suku-
rianti standartinę sąsają tarp taikomosios 

KRYŽIAŽODIS

Pirmieji trys kryžiažodį, spausdintą „Spectrum“ Nr. 6, teisingai išsprendė Audrius 
Petrikas, Laima Olevsonienė ir Donatas Poškys. Jie apdovanoti VU suvenyrais.

Atsakykite į klausimus ir surašykite atsakymus į lentelę. Visas sunumeruo-
tas raides surašę į mažąją lentelę apačioje perskaitysite Ovidijaus sentenciją 
– kryžiažodžio atsakymą. Jį siųskite spectrum@cr.vu.lt. Pirmieji trys teisingai 
išsprendę bus apdovanoti.

programos ir aparatinės ar programinės 
įrangos. 15. Didžiausias Prancūzijos uos-
tas. 16. Prietaisas, registruojantis seismi-
nių bangų virpesius Žemės paviršiuje. 17. 
Specialūs kūrybos, atradimų, išradimų 
metodai. 18. Laivo paskuigalis. 19. Grafas, 
tarp kurio bet kurių dviejų viršūnių egzis-
tuoja lygiai vienas kelias. 20. Vienas ver-
tingiausių pavasarinių valgomųjų grybų. 
21. Smuikininkas, dirigentas, Lietuvos ka-
merinio orkestro įkūrėjas. 22. Rusų gydy-
tojas, fi ziologas, gavęs medicinos Nobelio 
premiją. 23. Viduramžių krikščioniškosios 
fi losofi jos kryptis. 24. Pusiasalis, kuria-
me išsidėsčiusi Italija. 25. Italijos politinė 
grupuotė, XII–XIII a. rėmusi Šv. Romos 
imperijos imperatorius, kovojusius su po-
piežiais ir jų šalininkais gvelfais. 26 (V). 
Krosnis plienui lydyti iš ketaus ir plieno 
laužo. 26 (H). Pagarbus muzikos moky-
tojo, kompozitoriaus ir pan. vardas. 27. 

Ava. 28. Ankstyvųjų obelų veislė. 29. Lie-
tuvių dainininkė. 30. Lietuvos avialinijos. 
31. Trumpas popiežiaus raštas antraeiliais 
Bažnyčios administracijos ar religijos klausi-
mais. 32. Fizikos sritis, tirianti energiją, šilu-
mą, darbą, entropiją ir jų sąveikos procesus. 
33. Tekstilės dirbinys, panašus į pūkinį au-
dinį. 34. Šalis, kurios pavadinimas vietinių 
gyventojų kalba reiškia „didelis kaimas“. 35. 
Senovės indų ugnies dievas. 36 (V). Spinta 
pinigams, vertybiniams popieriams ir bran-
genybėms laikyti. 36 (H). Atsiskaitymo ne-
grynaisiais pinigais sistema, paremta bankų 
tarpusavio reikalavimais. 37. Intervalas, api-
mantis devynis gamos laipsnius. 38. Progra-
mavimo kalba. 39. Numizmatikos mokslo 
šaka, tirianti ordinus, medalius, prizus bei 
kitus pasižymėjimo ženklus. 40. Insektici-
das DDT. 41. Persų ir indų liaudies muzikos 
instrumentas. 42. Budistų maldos namai. 43. 
Kamuolio perdavimas kitam žaidėjui.

Kryžiažodžio, spausdinto praėjusiame 
„Spectrum“ numeryje, atsakymai: 1. Ce-
leron. 2. Cikas. 3. Chao. 4. Čederis. 5. 
Cedra. 6. Cinkas. 7. Červoncas. 8 (V). 
Chadža. 8 (H). Cerera. 9. Chimera. 10. 
Choralas. 11 (V). Čiurlionis. 11 (H). Čes-

nakas. 12. Charkovas. 13. Cerberis. 14. 
Centurija. 15. Čerpės. 16. Čalma. 17. Ci-
beržolė. 18 (V). Cerkvė. 18 (H). Cholera. 
19 (V). Cezaris. 19 (H). Caput. 20. Chna. 
21. Colis. 22. Civilizacija. 23. „Čiastuš-
ka“. 24. Čadas. 25. Černobilis. 26. Čapli-

nas. 27. Cvirka. 28. Cikada. 29. Čipas. 30. 
Chameleonas. 31. Cenzas. 32. Cicinas. 33 
(V). Čuringa. 33 (H). Čėsna. 34. Centras. 
35. Cinizmas. 36. Chorda. 37. Chronome-
tražas. 38. Chakasai. 39. Chemija. 40. Či-
katila.
Pažymėtuose langeliuose: 
Tas, kuris paaiškina viską, nepaaiškina nieko.

Sudarė Vida LAPINSKAITĖ

mailto:spectrum@cr.vu.lt


Charibdės leidykla, S.Konarskio 49, Vilnius  charibde@takas.lt  www.charibde.lt

mailto:charibde@takas.lt
http://www.charibde.lt

	Viršelis
	Turinys
	Naujienos
	Tyrinėjimai
	GMO: įsileisti negalima uždrausti
	Light in light
	Ar galima išmatuoti skausmą?
	Gintaro inkliuzai – praeities informacijos saugykla

	Žvilgsnis
	Reklama? Tai įdomu!

	Kolekcija
	Meno vertybės mokslo šventovėje

	Retos kalbos
	Hindi kalba

	Akademinės istorijos
	Bibliotekoje
	Papildytas kultūros paveldo fondas

	Istorija
	„Gaudeamus igitur“: studentų himno istorija
	Pirmieji Universiteto akademinio choro žingsniai

	Paveldas
	Žmogaus anatominiai piešiniai Vilniaus universiteto Medicinos istorijos muziejuje

	Alumnai
	Tarp dvidešimt septynių Tokijo universiteto chemijos doktorantų – VU absolventė

	Atsako ekspertai
	Tai įdomu
	Kur, po galais, dingsta šaukšteliai, arba Biuro kasdienybė

	Naujos knygos
	Kryžiažodis

