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Niūrus lapkritis. Neaiški šalies politi-
nė situacija po rinkimų į Seimą, gąs-
dinimai antrąja ekonomine krize... 
Politologas prof. L. Bielinis dar prieš 

rinkimus sakė, kad „šiandieninėje Lietuvoje 
mes turime dominuojančią rinkiminę masę, 
kuri geriausiu atveju vadovaujasi ne argumen-
tais, o nuomonėmis. Blogiausiu atveju – net ne 
nuomonėmis, o emocijomis. Tad kalbėti apie 
rinkimų kultūrą Lietuvoje yra problemiška.“ 
Tarsi jautė, kaip čia bus. O štai ekonomistas 
prof. L.  Čekanavičius ramina ir sako, kad  „jei 
antroji banga atūš, ji nebeužklups mūsų neti-
kėtai“. Šiandien jau esame atsargūs, nes įspėti. 
Gal ir ne toks niūrus tas lapkritis?

Mūsų mokslininkai supažindina Jus su savo 
tyrinėjimais. doc. G. Beconytė pristato karto-
grafijos mokslą ir jo įdomią praktinę pusę –
žemėlapių tyrimus ir jų sudarymą. Prof. 
G. Valicko atliktas tyrimas atskleidžia, kaip 
žmonės vertina teisėsaugos pareigūnų elgesį. 
doc. A. Brukštus pasakoja apie heterocikli-
nius junginius – organines ciklines molekules, 
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ir juos rengiančius dėstytojus – beveik pusė 
tirtų studentų savo mitybą vertina kaip netin-
kamą. 

Ar žinote, kodėl fejerverkai būna įvairiau-
sių formų, kas jiems suteikia spalvas? O štai 
astronomai dujose, supančiose žvaigždę, apti-
ko cukrui artimos medžiagos! Gal ir Jūs per 
šventes iššausite neregėto grožio fejerverką, 
o mylimam žmogui padovanosite cukruotą 
žvaigždę... 

Su artėjančiomis šventėmis, mieli skaitytojai! 

Jei atūš 
antroji krizės banga... 

šalia anglies atomų turinčias vieną ar daugiau 
heteroatomų. Ar kada susimąstėte, kas po 10 
metų prekiaus biržose – žmonės ar kompiute-
riai? Matematikas dr. A. Raudys aiškina sudė-
tingą biržų veikimo mechanizmą. 

Mūsų mokslininkai gali didžiuotis ne tik sė-
kmingais tyrimais, bet ir lygiaverčiu bendra-
darbiavimu su Europos branduolinių moksli-
nių tyrimų organizacija (CERN). Šiame centre 
vykdomi tyrimai traukia daugelį mokslinio 
tyrimo grupių, bet ten patekti nelengva: rei-
kia ne tik būti kompetentingiems tam tikroje 
CERN’o programos srityje, bet ir pasiekti, kad 
atstovaujamo kolektyvo kompetenciją pripa-
žintų pats CERN’as. Prof. J. V. Vaitkus supa-
žindina su VU mokslininkų grupėmis, kurios 
bendradarbiauja su CERN‘u, ir jų bendrais 
darbais. 

Prof. L. Kalėdienė ir dr. S. Kiverytė aiškina, 
kokia mikroorganizmų nauda ir žala žmogui, 
kaip su jais „nesipykti“. O štai būsimųjų medi-
kų apklausos apie jų mitybą ir tyrimų rezulta-
tai turėtų priversti suklusti ne tik jų tėvus, bet 
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Birželio 26 d. Niujorke vykusiame Jungti-
nių Tautų valstybių narių susitikime VU Ly-
čių studijų centro direktorė profesorė dalia 
Leinartė buvo išrinkta į JT Moterų diskrimi-
nacijos panaikinimo komitetą (Committee 
on the Elimination of discrimination against 
Women). 

Spalio 18 d. Magdeburge VU Istorijos fa-
kulteto Senovės ir viduramžių katedros do-
centei Jolantai Karpavičienei įteikta šių metų 
Eike‘s von Repgowo premija. 

Lapkričio 9 d. Baltijos Asamblėjos 31-ojo-
je sesijoje Vilniuje šios organizacijos mokslo 
premija įteikta Lietuvos fizikui prof. Algiui 
Petrui Piskarskui už tyrimus lazerių ir netie-
sinės optikos srityse. Prof. Adolfas Laimutis 
Telksnys (MII) už aktyvų bendradarbiavimą 
informacinių technologijų srityje apdovano-
tas Baltijos Asamblėjos medaliu.

Rugsėjo mėn. Roterdame (Olandija) vyku-
sioje ES Gydytojų specialistų sąjungos Fizinės 
ir reabilitacijos medicinos sekcijos ir valdy-
bos Generalinėje Asamblėjoje VU Medicinos 
fakulteto Reabilitacijos, fizinės ir sporto me-
dicinos katedros vedėjas prof. Alvydas Juoce-
vičius išrinktas Valdybos viceprezidentu. Tai 
pirmas kartas, kai ši pozicija patikėta naujųjų 
ES šalių atstovui.

LR ūkio ministerija ir asociacija „Žinių 
ekonomikos forumas“ paskelbė geriausių 
magistro darbų, susietų su šalies ekonomikos 
augimu ir konkurencingumo didinimu, auto-
rius. Nugalėtojais tapo trys Vilniaus univer-
siteto magistrai ir jų magistro darbų vadovai. 
Pirmoji vieta skirta dariui Kulikauskui ir jo 
darbo vadovui dr. Algirdui Bartkui, antroji 
vieta – Vilmantui Gėgžnai ir jo darbo vadovei 
dr. Aurelijai Vaitkuvienei, trečioji vieta – Ma-
rijai Matulionytei ir jos darbo vadovui prof. 
Ričardui Rotomskiui.

Gegužės 7 d. LR Prezidentė dalia Grybaus-
kaitė apdovanojo VU atstovą, biochemiką dr. 
Kirilą Lanevskį už geriausią disertaciją fizi-
nių, technologijos ir biomedicinos mokslų 
srityje. 

Birželio 19 d. Lietuvos mokslų akademija 
paskyrė jaunųjų mokslininkų stipendijas. Fi-
zinių, biomedicinos ir technologijos mokslų 
srityse stipendijos atiteko dviem VU jau-
niesiems mokslininkams: Fizikos fakulteto 
Kvantinės elektronikos katedros dr. Mangir-
dui Malinauskui ir Gamtos mokslų fakulteto 
dr. Ingai Griškovai-Bulanovai.

Lapkričio 8 d. VU centriniuose rūmuose 
atidengta atminimo lenta, kurioje įamžin-
tos visų 84 Vilniaus universiteto rektorių 
pavardės ir jų vadovavimo metai. 

Įamžintas atminimas

Liepos 3 d. VU M. K. Sarbievijaus kieme 
atidengta atminimo lenta garsiam poetui, 
akademikui, Vilniaus universiteto auklėti-
niui Justinui Marcinkevičiui. 

Spalio 9 d. VU didžiajame kieme ati-
dengtos paminklinės lentos VU rektoriams 
Juozui Bulavui (1909–1995), Jonui Kubiliui 
(1921–2011) ir Rolandui Pavilioniui (1944–
2006).

Spalio 30 d. VU Matematikos ir infor-
matikos fakultete atidaryta ilgamečio rek-
toriaus, žymaus Lie-
tuvos matematiko, 
tikimybinės skaičių 
teorijos kūrėjo prof. 
Jono Kubiliaus audi-
torija.

Rugsėjo 29 d. Vilniaus universitetas šventė Biochemijos ir biofizikos katedros jubiliejų. 
Prieš 50 metų rektoriaus Jono Kubiliaus įsakymu įkurta katedra – pirmasis akademinis pa-
dalinys Lietuvoje, kūręs ir vykdęs moderniosios biologijos krypčių programas.

Kovo 23 d. VU Gamtos moks-
lų fakulteto kieme atidaryta 
nauja automatinė meteorologi-
jos stotis. Atkurti Vilniaus uni-
versiteto meteorologiniai stebė-
jimai, kurie buvo vykdomi nuo 
XVIII a., bet 1953 m. nutrūko. 
Šiuo metu stotis yra vienintelė 
pačiame Vilniaus mieste vei-
kianti meteorologinių stebėji-
mų bazė. Ji teikia duomenis apie 
vėjo kryptį ir stiprumą (nau-
dojamas ultragarsinis daviklis), 
temperatūrą, saulės spindu-
liuotę, kritulius, turi detekto-
rių, aptinkantį žaibus 300 km 
spinduliu.

atidaryta nauja 
automatinė 
meteorologijos stotis
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VU Teorinės fizikos ir astronomijos ins-
tituto dr. Kazimieras Černis Vatikano ob-
servatorijos teleskopu gautose sausio 2 ir 
5 d. CCd nuotraukose (stebėtojas R. Boyle 
S. J.) atrado lėtai judantį silpną (22 ryškio) 
objektą. Asteroidas buvo nufotografuotas 
su Vatikano observatorijos 1,8 m skersmens 
teleskopu, įrengtu Maunt Grahamo obser-
vatorijoje 3300 m virš jūros lygio (Arizona, 
JAV). 2012 m. pradžioje naujas dangaus kū-
nas buvo užregistruotas Tarptautinės astro-
nomų sąjungos Mažųjų planetų centre kaip 
objektas 2012 BX85. Tokių didelių ir tolimų 
asteroidų atrandama nedaug. 

Birželio 8 d. VU Botanikos sode atida-
rytas žymių architektų Hajime Watanabe 
bei Hiroshi Tsunoda suprojektuotas ir net 
devynerius metus kurtas tradicinis Chisen-
Kaiyu-skiki japoniškas sodas. 

Spalio 10 d. atidaryta VU, Kinijos teleko-
munikacijų kompanijos „Huawei“, Lietuvos 
telekomunikacijų bendrovės „Omnitel“ ir 
UAB „AppCamp“ įsteigta Mobiliųjų apli-
kacijų laboratorija (VU Matematikos ir 
informatikos fakultetas, didlaukio g. 47). 
Tikimasi, kad, susibūrus stiprioms koman-
doms, per metus bus sukurta iki 10 kon-
kurencingų mobiliųjų aplikacijų, kurias 
parsisiųs daugiau nei milijonas išmaniųjų 
telefonų naudotojų. 

Gegužės 8 d. LR Prezidentė dalia Gry-
bauskaitė perdavė Vilniaus universitetui 
vertingą dovaną – retą knygą apie Koraną, 
kurią Prezidentei padovanojo Kataro šei-
chas. VU yra vienintelis universitetas pa-
saulyje, turintis tokį leidinį. 

Gegužes 29 d. iškilmingame VU Senato 
posėdyje Šv. Jonų bažnyčioje garbės dakta-
ro vardas suteiktas Heidelbergo universite-
to Chirurgijos klinikos profesoriui Markui 
Wolfgangui Buchleriui ir Miuncheno Liu-
dviko–Maksimiliano universiteto derma-
tologijos ir alergologijos klinikos direkto-
riui profesoriui Thomui Ruzickai. Šie du 
mokslininkai yra plačiai žinomi savo srities 
specialistai: M. W. Buchleris – vienas la-
biausiai nusipelniusių pasaulio chirurgų, o 
T. Ruzicka – vienas garsiausių pasaulio der-
matologų.

Žurnalas „Nature Structural & Molecu-
lar Biology“, priklausantis vienai prestižiš-
kiausių pasaulio mokslo leidyklų „Nature 
Publishing Group“, paskelbė grupės moks-
lininkų, dirbančių epigenetikos srityje, 
straipsnį „5-hmC in the brain is abundant 
in synaptic genes and shows differences at 
the exon-intron boundary“. Tarptautinia-
me autorių kolektyve – VU Matematikos ir 
informatikos instituto darbuotojas Karolis 
Koncevičius, VU Biotechnologijos instituto 
mokslininkai dr. Edita Kriukienė, dr. Zita 
Liutkevičiūtė ir prof. Saulius Klimašauskas, 
taip pat prof. Artūras Petronis, dirbantis 
Priklausomybės ir psichinės sveikatos cen-
tre Toronte (Kanada). 

Vienas prestižiškiausių chemijos mokslo 
srities leidinių „Chemical Society Reviews“, 
kurio citavimo indeksas „Thompson Reuters 
Web of Science“ duomenų bazėje 2011 m.
siekė 28,76, paskelbė apžvalginį straipsnį 
„5 hidroksimetilcitozinas – paslaptingoji 
epigenetinė žymė žinduolių dNR“, kurį pa-
rengė VU Biotechnologijos instituto dNR 
modifikacijos tyrimų skyriaus vadovas pro-
fesorius Saulius Klimašauskas kartu su šio 
skyriaus mokslininkėmis dr. Edita Kriukie-
ne ir dr. Zita Liutkevičiūte.

du bendri Lietuvos ir Kanados grupių 
projektai epigenetikos srityje konkursine 
tvarka pelnė JAV nacionalinio žmogaus 
genomo tyrimų instituto (NHGRI, NIH) 
paramą.

tarp naujai išrinktų 
Lma tikrųjų narių – 
Vu mokslininkai 

Spalio 2 d. išrinkta 14 LMA tikrųjų narių, 
7 iš jų – Vilniaus universiteto mokslininkai.

Humanitarinių ir socialinių mokslų sky-
rius: Filologijos fakulteto prof. Bonifacas 
Stundžia (kalbotyra), Filosofijos fakulteto 
prof. Zenonas Norkus (sociologija).

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų 
skyrius: Fizikos fakulteto prof. Gytis Juška 
(fizika), Matematikos ir informatikos fakul-
teto prof. Antanas Laurinčikas (matema-
tika).

Biologijos, medicinos ir geomokslų sky-
rius: Biotechnologijos instituto prof. Saulius 
Klimašauskas (biologija), Gamtos mokslų 
fakulteto prof. Gediminas Motuza Matuze-
vičius (geologija), Medicinos fakulteto prof. 
Aleksandras Laucevičius (medicina).
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t y r i n ė j i m a i

ŽemėLapiai apLink mus I

 Žemėlapis – geografinio 
žmogaus aplinkos suvoki-
mo išraiška. Jame atsispindi 
objektų padėtis ir tarpusavio 

sąsajos erdvėje. Pirmųjų žemėlapių paskirtis 
buvo aprašyti paprasčiausius ir svarbiausius 
objektus, esančius šalia, vėliau – ir tolimose 
šalyse. Plečiantis pažinimui žemėlapiuose 
daugėjo informacijos, ji darėsi vis tikslesnė, 
išsamesnė ir įdomesnė. Šiuolaikinis žemė-
lapis – sudėtingas geografinės informacijos 
technologijų produktas, suteikiantis galimy-
bių, apie kurias pirmųjų žemėlapių sudary-
tojai nė nesvajojo. O kada buvo sudaryti pir-
mieji žemėlapiai, galime tik spėlioti. 

Čekijoje ties Pavlovo gyvenviete rasti raiži-
niai urvų sienose datuojami net iki 25 tūkst. m.
prieš mūsų erą. Jų paprastose, bet dėsningai 
pasikartojančiose linijose galima įžvelgti kal-
vas, slėnį ir upę. Galbūt tai tik mūsų vaizduo-
tės vaisius, bet visai logiška, kad pirmykščiai 
žmonės bandė tokiu būdu išsaugoti informa-
ciją apie supančią aplinką. Tokių ginčytinų 
ankstyvosios kartografijos pavyzdžių rasta ir 
Ispanijoje (Navaros akmuo, apie 14 tūkst. m. 
pr. m. e.), Ukrainoje (raižinys ant mamuto il-
ties Mežiričių priešistoriniame kape, apie 11 
tūkst. m. pr. m. e.), Turkijoje (Čatal Hiujuko 
(Çatalhöyük) neolito gyvenvietės „žemėla-
pis“, apie 6 tūkst. m. pr. m. e.).

 Mežiričių raižinyje galima įžiūrėti palei 
upę išsidėsčiusias gyvenvietes. Kijevo gamtos 
istorijos muziejus, nuotrauka iš dr. A. Wo-
lodtschenko archyvo

Kartografija – 
visiems 
ir kiekvienam
Doc. GieDrė Beconytė,
Vu Gamtos mokslų fakulteto kartografijos centras

Visi mes kasdieniame gyvenime dažnai naudojame žemėla-
pius. Juk įprasta peržvelgti planą, kad suvoktume svetimo 
miesto struktūrą ir jame nepaklystume, įvedus adresą rasti 
norimą gyvenvietę ar pastatą interneto žemėlapių svetai-
nėje Google Maps, atsiversti atlasą, kad prisimintume, ko-
kia didelė kadaise buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. 
Tik nedažnai susimąstome, kokia sena ir kartu šiuolaikiš-
ka, įdomi ir efektyvi yra ši komunikacijos priemonė.  
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Manoma, kad Čatal Hiujuko „žemėlapy-
je“ vaizduojamas besiveržiantis vulkanas 
ir tipiški neolito gyvenvietės namų planai. 
Tai atitiktų to meto istorinę tikrovę. Jere-
my Norman, A Wallpainting that Could be 
a Landscape or a Map,  Jeremy Norman & 
Co., 2012

Kai kurie labai ankstyvi „žemėlapiai“ vaiz-
duoja ne Žemę, o dangaus kūnus. Būtent to-
kie yra 16–12 tūkst. m. pr. m. e. žvaigždynų 
vaizdai Lasko (Lascaux) urvuose Prancūzi-
joje ir El Kastiljo (El Castillo) urve Ispanijo-
je. Spėjama, kad Mėnulio vaizdas maždaug 
prieš 5 tūkst. m. išraižytas Airijos neolito 
gyvenvietėje Naute (Knowth) rastame akme-
nyje. Nieko nuostabaus, juk dangaus kūnus 
patogiai matome jau sumažintu masteliu ir 
projektuotus dangaus skliaute. 

Oficialioji žemėlapių chronologija pra-
dedama maždaug nuo 800 m. pr. m. e. Tuo 
metu jau buvo sudaromi žemėlapiai, ku-
rių paskirtis nekelia abejonių – orientuotis 
vietovėje arba perteikti įsivaizdavimą apie 
supančią aplinką. daugiau kaip du tūkstan-
tmečius istorijos žemėlapiai buvo vienintelis 
informacijos apie objektų padėtį erdvėje šal-
tinis. 

Geografinės informacijos (GIS) techno-
logijos XX a. pabaigoje iš esmės pakeitė že-
mėlapius. Šiuolaikiniai žemėlapiai – jau ne 
vien vaizdai, bet ir sudėtingi skaitmeniniai 
modeliai, kuriuose saugoma informacija apie 
objektus ir reiškinius, turinčius koordinates 
kokioje nors atskaitos sistemoje, susietoje 
su Žemės ar kito dangus kūno paviršiumi. 
Jų mastelį, detalumą, kartografinę projek-
ciją galima keisti labai lengvai. Naudojant 
specialią programinę įrangą tokius žemėla-
pius galima peržiūrėti elektroninių įrenginių 
ekranuose, persiųsti el. ryšio priemonėmis, 
spausdinti. Internetu perduodama žemėla-
pio informacija gali būti atnaujinama taip 
dažnai, kaip to reikia naudotojui, nors ir kas 
keletą sekundžių. 

Analitinio žemėlapio, vaizduojančio polici-
jos registruotų įvykių tankį Vilniaus mies-
te 2011 m., fragmentas. Agnė Eismontaitė, 
Policijos registruotų įvykių analizė Vilniaus 
mieste erdvinės statistikos metodais, magis-
tro darbas, Vilniaus universitetas, 2012 

Šiuolaikinės skaitmeninės technologijos 
leidžia plokščiame ekrane vaizduoti ne tik 
objektų koordinates, bet ir jų aukštį ar gylį 
pasirinktu vertikaliuoju masteliu. Jau darosi 
įprasti žemėlapiai, kurie tolydžiai keičiasi sa-
vaime arba valdomi naudotojo – tai animuo-
ti žemėlapiai. Interaktyvūs žemėlapiai leidžia 
atlikti įvairius veiksmus ir gauti papildomą 
informaciją naudojant žemėlapio vaizdą kaip 
sąsają – naudotojas gali žymėti, redaguoti, 
išrinkti, rodyti norimus objektus ar jų ne-
rodyti, peržiūrėti duomenų bazėje saugomą 
informaciją apie objektą. Žemėlapių suda-

rytojai – kūrybiški žmonės, todėl yra ban-
dymų žemėlapiuose informacijai perduoti 
panaudoti ne tik vaizdą, bet ir garsą (www.
hear-the-world.com/en/experience-hearing/
global-sound-map.html), o neelektroniniuo-
se žemėlapiuose – kvapus, paviršių tempera-
tūrą ir įvairias apčiuopiamas tekstūras. 

ką tiria kartoGrafijos moks-
las I Įprastai žemėlapis apibrėžiamas kaip 
sumažintas, apibendrintas, simbolinis Žemės 
paviršiuje, po juo ar virš jo esančių objektų 
vaizdas plokštumoje. Įdomu tai, kad lietuviš-
kas žodis „žemėlapis“ tarsi pririša mus prie 
Žemės paviršiaus, tuo tarpu kitose šalyse 
vartojami žodžių charta (gr. „popierius“, iš 
jo ir kilo žodis „kartografija“) ar mappa (lot. 
„staltiesė“) vediniai yra kur kas bendresni. 
Todėl Lietuvoje ginčijamės, ar teisinga va-
dinti žemėlapiais planetų, asteroidų, dangaus 
skliauto vaizdus... O dar yra fantastinių, hi-
potetinių vietų žemėlapiai, žemėlapiai, egzis-
tuojantys tik žmonių sąmonėje (jie yra svar-
bus kartografų tyrimo objektas), trimačiai 
modeliai, tokie panašūs į realybę, kad kyla 
abejonių, ar jie dar atitinka žemėlapio sam-
pratą. Kartografuojama interneto erdvė ir 
įvairios abstrakčios erdvės. Beveik viską, kas 
yra erdvėje, galima pavaizduoti žemėlapiu. 

Kartografijos mokslas tiria, kaip tą padary-
ti geriausiu būdu, kad kuo daugiau informa-
cijos apie erdvines objektų ar reiškinių savy-
bes ir jų tarpusavio ryšius patektų skaitytojui 

Fantastinio J. R. R. Tolkieno Viduržemio pasaulio žemėlapis. J. R. R. Tolkien, The Lord 
of the Rings, New York: Ballantine Books, 1974
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neiškreipta. Kodėl tai svarbu? Ogi dėl iki 
šiol neišaiškinto žmogaus suvokimo ypatu-
mo, kada vienas žvilgsnis į žemėlapį leidžia 
įvertinti ne tik faktus, bet ir išsidėstymo er-
dvėje dėsningumus, apie kuriuos žemėlapio 
sudarytojas galbūt net negalvojo. Šį procesą, 
kai iš turimų duomenų sukuriamos naujos 
žinios, dar tik pradedama modeliuoti sudė-
tingais algoritmais. 

Gydytojo J. Snow 1854 m. sudarytas Lon-
dono choleros susirgimų žemėlapis, pagal 
kurį buvo aptiktas ligos plitimo židinys –
vandens kolonėlė. Andrew Cliff & Peter 
Haggett, Atlas of Disease Distributions, 
Oxford: Blackwell, 1988

Taigi žemėlapiu naudojamės tada, kai žo-
džiu ar raštu neįmanoma perteikti informa-
cijos apie erdvę. Bet žemėlapis taip pat turi 
kalbą – kartografinių ženklų sistemą, tik ji 
savita, netiesiškos struktūros, daug sudėtin-
gesnė. Ją galima nagrinėti kaip dirbtinę, for-
malią arba kaip objektyviai susiformavusią 
kalbą (natūralią norminę sistemą). Moks-
lininkai dėl to nesutaria iki šiol. Jei pripa-
žinsime, kad skaityti žemėlapius išmokome 
analizuodami pavyzdžius, jungdami juos į 
funkcionuojančią ir evoliucionuojančią sis-
temą, kuri leidžia tiems pavyzdžiams išlikti, 
kad žemėlapio kalba yra socialinio patirties 
perdavimo mechanizmo dalis, turėtume 
sutikti, kad žemėlapio kalba negalėjo būti 
sukurta dirbtinai. Be to, žmonės, apytikriai 
žinantys jos taisykles, gali skaityti ir supras-
ti žemėlapius, sudarytus visai kitose šalyse 
ir kultūrose. Taigi geografijos grafinė kalba 
yra net universalesnė už rašytinę! deja, be 
aprašymo, nėra kito būdo patikrinti, kokia 
informacija gaunama analizuojant žemėlapį 
(net ir mokant gerai piešti, perteikiamas tik 
panašus vaizdas, o ne apibendrinimai). 

Kartografijos mokslas įdomus tuo, kad 
geba sujungti skirtingų mokslo krypčių 
žinias – čia neatskiriamai susipina infor-
matika, skaitmeninė grafika, geodezija ir 
nuotoliniai tyrimai, teikiantys žemėlapiui 
technologinį pagrindą, geografija kaip erdvi-
nius santykius tiriantis mokslas, semiotika ir 
komunikacija. O dar geras kartografas turi 
gebėti įsigilinti į pačias įvairiausias sritis, kur 

gali būti panaudota geografinė informacija – 
nuo lingvistikos iki medicinos.

Vilniaus universiteto kartografijos moky-
kla nėra labai sena, tačiau išsiskiria Europoje 
ir net pasaulyje įdomiais teoriniais ir taiko-
maisiais tyrimais. doc. Marytė dumbliaus-
kienė išplėtojo originalią kartosemiotinės 
analizės metodologiją, doc. Giedrė Beconytė 
ir doktorantas Andrius Balčiūnas gilinasi į 
žemėlapių informacijos perdavimo mode-
lius ir kokybės vertinimą, doc. Artūras Bau-
trėnas tiria žemėlapius, skirtus žmonėms 
su regėjimo negalia, doc. Albinas Pilipaitis 
daug metų paskyrė nykstančių kultūros pa-
veldo objektų kartografiniam fiksavimui. 
Nelaiku išėjęs dr. Petras Gaučas paliko itin 
išsamius ir tikslius Vilniaus krašto gyventojų 
etninės sudėties kaitos žemėlapius. Ne veltui 
Vilniuje kas dveji metai vyksta Tarptautinės 
kartografų asociacijos Teorinės kartografijos 
komisijos seminarai, kuriuose dalyvauja žy-
miausi kartografijos mokslo atstovai iš Vo-
kietijos, Austrijos, Olandijos... 

Kartografijos mokslą Lietuvoje plėtoja ne 
vien akademinė bendruomenė – jo raidą 
nuolat skatina gamybininkai, ne tik pirmie-
ji išbandantys technologines naujoves, bet 
ir aktyviai besidomintys kartografijos isto-
rija ir teorija – daug naujo galima sužinoti 
aplankius svetaines Geoportal.lt, Maps.lt, 
Maps4u.lt. 

iššūkiai, ŽaiDimas, menas I Karto-
grafija – ne tik sudėtingas mokslas. Ji turi ir 
įdomią praktinę pusę – žemėlapių tyrimus 
ir sudarymą. Pavyzdžiui, jau minėtus sąmo-
nės žemėlapius, kuriuose saugoma žmogui 
svarbi geografinė informacija, galime tirti 
remdamiesi dailės kūriniais. Lietuvos kar-
tografų draugija ir Vilniaus universiteto 
Kartografijos centras nuo 2005 m. organi-
zuoja tarptautinio vaikų žemėlapio konkur-
so nacionalinį etapą (www.geoportal.lt/wps/
poc?uri=page:RUBRIC.396). Lietuvos vaikai 
ne tik kaskart laimi tarptautinius apdovano-
jimus, bet ir sukuria labai vertingų tyrimų 
medžiagą, kuri atskleidžia jų geografinės 
aplinkos suvokimo ypatumus. 

t y r i n ė j i m a i

Atanasijaus Kircherio 1678 m. sudarytas hipotetinės vietos Atlantidos žemėlapis. 
http://beforeitsnews.com/story/1623/419/Finding_Atlantis.html

Žemėlapis, kuriame nepa-
vaizduota Utopija, nevertas 
nė žvilgsnio.

Oscar Wilde
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Rapolas Neverauskas, 8 m. „Pasaulis – kaip virtuvė, pilnas įvairiausių kvapų ir sko-
nių“. Atrankos komisiją sužavėjo šis didelis žemėlapis, kurį galima ne tik pamatyti, 
bet ir pauostyti, paliesti, paragauti. Lietuvos kartografų draugija, 2011

 Europos mitinių būtybių žemėlapio fragmentas. Vilniaus universiteto Gamtos moks-
lų fakulteto Kartografijos centras, 2012

Nėra ribų turiniui, kurį galima pateikti že-
mėlapyje. Juk beveik visa informacija, kurią 
gauname, gali vienaip ar kitaip būti susieta 
su Žemės paviršiumi. 2010 m. Vilnius uni-
versiteto Kartografijos centro magistrantai 
nutarė sudaryti po visą Europą išsisklaidžiu-
sių ir sparčiai nykstančių mitinių būtybių 
žemėlapį. Tai pirmasis pasaulyje žemėlapis, 
kuriame taip išsamiai pavaizduoti įvairūs 
tautosakoje minimi padarai.

Profesionaliai parengtas žemėlapis turi 
būti gražus. daugybė žmonių pasaulyje ko-
lekcionuoja žemėlapius ir atlasus, dar dau-
giau – žavisi jais kaip estetiškais ir įdomiais 
vaizdais. Žemėlapis kaip meno rūšis ir že-
mėlapis vaizduojamajame mene – dvi neiš-
semiamos temos, dar labiau priartinančios 
kartografijos mokslą prie visuomenės.

susitikime ŽemėLapyje I Interneto 
žemėlapis gali tapti puikia bendradarbia-
vimo priemone. Ne tik kompiuteriniuose 
žaidimuose, bet ir tikrovėje žemėlapyje dau-
gybė žmonių gali kaupti informaciją, pla-
nuoti teritorijas, derinti sprendimus. Toks 
žemėlapio pritaikymo pavyzdys yra Baltijos 
aplinkos forumo projektas „Pranešk apie 
skriaudžiamą gamtą“. Skaitmeniniai žemėla-
piai internete gali būti atnaujinami iš karto, 
kai atnaujinami jų duomenys, todėl jie tinka 
ir greitojo reagavimo uždaviniams spręsti. 

 Lietuvoje populiarus interneto žemėlapis 
Maps.lt. Neseniai sukurtame Lietuvos erdvi-
nės informacijos infrastruktūros portale Ge-
oportal.lt pasiekiami oficialūs ir kiti valsty-
bės mastu svarbūs skaitmeniniai žemėlapiai. 

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fa-
kulteto Kartografijos centre vykdomos vie-
nintelės Lietuvoje kartografijos magistro 
studijos. Šiais metais studijas baigė dešimtoji 
laida – iš viso 57 absolventai, kurių daugelis 
ir po studijų nenutraukė ryšių su Alma Ma-
ter. Kartografijos profesionalus ir mėgėjus 
vienija Lietuvos kartografų draugija. 

Beje, šiemet sukanka 500 metų nuo gar-
saus flamandų kartografo, žemėlapių bei 
atlasų kūrėjo ir leidėjo, dangaus ir Žemės 
gaublių, matematinių instrumentų kons-
truktoriaus Gerardo Merkatoriaus (1512–
1594) gimimo, o 2013 m. minėsime vieno 
reikšmingiausių Lietuvos istorijos ir kultū-
ros paminklų – M. K. Radvilos žemėlapio 
„Magni ducatus caeterarumque regionum 
illi adiacentium exacta descriptio“ (Lietuvos 
didžiosios Kunigaikštystės ir jai gretimų sri-
čių tikslus aprašymas) – 400 metų jubiliejų. 

Žemėlapis kaip pienas – jis sensta, todėl prieš naudojant 
verta patikrinti datą. 

Mark Monmonier 



t y r i n ė j i m a i

Kaip žmonės vertina 
teisėsaugos pareigūnų 
(teisėjų) elgesį? 

Vienas iš svarbiausių žmonių pasitikėjimo teisėsaugos 
sistema veiksnių yra procedūrinis teisingumas. Tai liudi-
ja pastarųjų dešimtmečių tyrimų rezultatai. Jeigu proce-
dūros, kurios taikomos įgyvendinant 
įstatymus ir kitus teisės aktus, yra su-
prantamos kaip neteisingos, tai gali 
paskatinti žmonių nepasitenkinimą, 
nenorą laikytis įstatymų, nepaklusnu-
mą pareigūnų priimamiems sprendi-
mams, neigiamą teisėsaugos instituci-
jų ir jų atstovų vertinimą.
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prof. Gintautas VaLickas,
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subjektyvų teisingumo jausmą le-
mia tokie svarbiausi veiksniai: 
galimybė pareikšti savo nuomonę, 
teisėjo ar kito pareigūno neutra-

lumas, elgesio etiškumas, ginčo šalių infor-
mavimas apie konflikto sprendimo būdus, 
apeliacijos galimybė ir pan. Vienas iš mūsų 
atlikto tyrimo (jį parėmė Lietuvos mokslo 
taryba) tikslų – įvertinti teisėjų ir ikiteismi-
nio tyrimo pareigūnų elgesio atitiktį proce-
dūrinio teisingumo reikalavimams, taip pat 
šios atitikties pokyčius (palyginti su 2004 m. 
duomenimis). Tyrimo metu stebėjome 57 
baudžiamųjų bylų teismo posėdžius, be to, 
apklausėme 73 nuteistuosius ir 55 nukentė-
jusiuosius nuo nusikalstamos veikos. 

Teismo posėdžių stebėjimo rezultatai pa-
rodė, kad teisėjų elgesio atitiktis procedūri-
nio teisingumo reikalavimams skirtingose 
situacijose yra labai įvairi (svyruoja nuo 1,8 
iki 93 proc.). Kaip ir anksčiau (2004 m.), ši 
atitiktis priklauso nuo to, kaip procedūrinio 
teisingumo reikalavimai suformuluoti proce-
siniame įstatyme: teisiškai reglamentuotose 
situacijose teisėjų elgesys atitinka procedūri-
nio teisingumo reikalavimus 70,8 proc. atve-
jų, tačiau kai įstatymas nereglamentuoja si-
tuacijų, teisėjų elgesys atitinka procedūrinio 
teisingumo reikalavimus tik 30,6 proc. atve-
jų. Kai kuriais atvejais teisėjai nevykdo net ir 
detalių procesinio įstatymo reikalavimų. To-
kie baudžiamojo proceso „supaprastinimai“ 
dažniausiai susiję su kaltinamojo teisių iš-
aiškinimu (pvz., rečiausiai buvo išaiškinama 
nušalinimo teisė – tik 52,6 proc. atvejų, teisė 
į gynybą – 82,5 proc. atvejų, teisė pasakyti 
paskutinį žodį – 84,2 proc. atvejų ir pan.).

Kitas teisėjų elgesio vertinimo šaltinis 
buvo nuteistieji, t. y. asmenys, pralaimėję 
bylą (jų įsitikinimas, kad byla buvo spren-
džiama teisingai, gali būti svarbus „buferis“, 
kuris sušvelnina nepalankaus sprendimo 
poveikį). Nors beveik pusė nuteistųjų teisėjų 
elgesį vertina kaip daugiau ar mažiau teisin-
gą, tačiau, jų manymu, ne visi teisėjai laikosi 
procedūrinio teisingumo reikalavimų (pvz., 
45,2 proc. nuteistųjų nurodė, kad jie negalėjo 
daryti poveikio teismo procesui, 49,3 proc. –
kad teisėjas demonstravo savo išankstinę 
nuomonę, 11,0 proc. – kad nebuvo išaiš-
kinta nė viena teisė, 77,8 proc. – kad teisės 
buvo išaiškintos formaliai). Kartu reikia 
pasakyti, kad teisminį bylos nagrinėjimą, 
palyginti su ikiteisminiu tyrimu, nuteistieji 
vertino pozityviau. Pavyzdžiui, tik daugiau 
kaip trečdalis nuteistųjų ikiteisminio tyri-
mo pareigūnų elgesį vertino kaip daugiau 
ar mažiau teisingą (42,9 proc. tiriamųjų 
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nurodė, kad pareigūnai neatsižvelgė į jų 
prašymus, 47,9 proc. – kad jiems nebuvo 
išaiškinta nė viena teisė, 45,2 proc. – kad 
jiems buvo daromas spaudimas, 57,5 proc. –
kad pareigūnai elgėsi šališkai ir pan.).  

Galiausiai trečiasis teisėjų elgesio vertini-
mo šaltinis buvo nusikaltimo aukos. Nors 
daugiau kaip du trečdaliai nusikaltimo aukų 
vertina teisėjų elgesį kaip daugiau ar mažiau 
teisingą, ir jos mano, kad ne visi teisėjai lai-
kosi procedūrinio teisingumo reikalavimų 
(pvz., 47,3 proc. atvejų nukentėjusieji negalė-
jo daryti poveikio teismo procesui, 40 proc. –
tik iš dalies galėjo išsakyti savo nuomonę, 
21,8 proc. – neturėjo galimybės teismo metu 
pateikti prašymų ir pan.). Be to, nusikaltimo 
aukų teises ir atsakomybę už melagingus 
parodymus teisėjai dažniausiai išaiškindavo 
formaliai. Panašiai kaip ir nuteistieji, nu-
sikaltimų aukos teisėjų elgesį, palyginti su 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų, vertina kaip 
teisingesnį. Tik apie pusę nusikaltimo aukų 
ikiteisminio tyrimo pareigūnų elgesį vertino 
kaip daugiau ar mažiau teisingą (47,3 proc. 
atvejų pareigūnai nepaaiškino tiriamiesiems 
teisinio parodymų davimo pagrindo, 38,1 
proc. – ignoravo arba neatsižvelgė į jų pra-
šymus, 36,4 proc. – elgėsi neetiškai ir pan.). 
Be to, 65,7 proc. atvejų nukentėjusiųjų teisės, 
63,4 proc. – pareigos, 39,5 proc. – atsakomy-
bė už melagingus parodymus ikiteisminio 
tyrimo pareigūnų buvo išaiškinta formaliai. 
Kadangi pareigūnų (visų pirma ikiteisminio 
tyrimo) elgesys su nusikaltimo aukomis gana 
dažnai neatitinka procedūrinio teisingumo 
reikalavimų, o jų veiksmai suprantami kaip 
formalūs, išlieka nemaža tikimybė, kad nu-
sikaltimo aukos, susidurdamos su teisėsau-
gos sistema, gali patirti antrinę žalą (pirminę 
žalą jos patyrė dėl įvykdyto nusikaltimo).

Per pastaruosius metus įvyko teigiamų tei-
sėjų elgesio pokyčių – šiuo metu jų elgesys, 
palyginti su 2004 m., statistiškai reikšmin-
gai labiau atitinka procedūrinio teisingumo 
reikalavimus (palyginus 2004 m. ir 2011 m. 
nuteistųjų apklausos duomenis, nustatyta 
tendencija, kad ir ikiteisminio tyrimo pa-
reigūnai dabar labiau laikosi procedūrinio 
teisingumo reikalavimų, tačiau šie pokyčiai 
nėra tokie reikšmingi kaip teisėjų). Gauti 
rezultatai džiugina, bet kartu verčia kalbėti 
apie mūsų šalyje susidariusią paradoksalią 
situaciją: viena vertus, teisėjų elgesio atitik-
tis procedūrinio teisingumo reikalavimams 
didėja, todėl turėtų didėti ir žmonių pasiti-
kėjimas bei pasitenkinimas teisėjų ir teismų 
darbu; kita vertus, viešųjų apklausų rezulta-
tai rodo, kad žmonių pasitikėjimas teismais 

mažėja. Mūsų manymu, tokiai paradoksaliai 
situacijai galėjo turėti įtakos keletas veiks-
nių: a) daug viešųjų apklausų dalyvių nebuvo 
tiesiogiai susidūrę su teismais; b) pasireiškia 
žmonių vertinimų inertiškumas – sufor-
muota neigiama nuomonė neleidžia jiems 
pastebėti teigiamų teisėjų darbo pokyčių; 
c) taikomos viešųjų apklausų metodikos le-
mia daugiau ar mažiau iškreiptus rezultatus. 

Nors nustatyta teigiamų teisėjų elgesio po-
kyčių, tačiau jų elgesio atitiktis procedūrinio 
teisingumo reikalavimams vis dar yra nepa-
kankama (kol kas išlieka gana dideli esamo ir 
siektino elgesio skirtumai). Todėl reikalingos 
tolesnės pastangos siekiant padidinti teisė-
jų elgesio atitiktį procedūrinio teisingumo 
reikalavimams ir atitinkamai – žmonių pa-
sitikėjimą teisėjais bei teismais. Siekiant šio 
tikslo turėtų būti rengiami specialūs teisėjų 
(ir kitų teisėsaugos pareigūnų) mokymai, 
kad jie galėtų kuo tiksliau suprasti ne tik 
teisinius, bet ir psichologinius savo veiksmų 
padarinius (pvz., pareigūnai galėtų būti mo-
komi, kaip reikėtų bendrauti su kaltinamai-
siais (teisės pažeidėjais), nukentėjusiaisiais ir 
liudytojais, koks yra  procedūrinio teisingu-
mo vaidmuo siekiant užtikrinti žmonių pa-
klusnumą įstatymams ir pareigūnų sprendi-
mams, kokios procedūros žmonių paprastai 
suprantamos kaip teisingos, kokius efektus 
jos sukelia ir pan.). Be to, teismų administ-
racija turėtų siekti, kad teismuose būtų tai-
komos priemonės, skatinančios žmonių 
suvokiamą procedūrinį teisingumą (pvz., 
parengiamos informacinės brošiūros, kurio-
se būtų pateikiama informacija apie teismo 
proceso ypatumus ir bylininkų teises, inter-
netiniai puslapiai, kuriuose žmonės galėtų 
surasti jiems reikalingos informacijos ir gau-
ti konsultacijas arba atsakymus į dažniausiai 
užduodamus klausimus), taip pat turėtų būti 
imamasi analogiškų pastangų (parengiami 
informaciniai biuleteniai ir / ar internetiniai 
puslapiai) siekiant, kad teismų darbuotojai 
suprastų procedūrinio teisingumo svarbą ir 
stengtųsi laikytis procedūrinio teisingumo 
principų.  Galiausiai pačiose teisėsaugos ins-
titucijose turėtų būti laikomasi procedūrinio 
teisingumo reikalavimų, nes tyrimų duome-
nys leidžia manyti, kad pareigūnai, bendrau-
dami su žmonėmis, labiau laikysis procedū-
rinio teisingumo principų tada, kada jie savo 
organizacijoje patys patirs teisingumą ir pa-
garbą (kitaip tariant, jeigu pareigūnai mano, 
kad jų vadovybė laikosi teisingumo principų 
ir elgiasi pagarbiai, tada didėja tikimybė, kad 
jie taip pat elgsis ir su žmonėmis). 
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Heterociklai mūsų aplinkoje: gamta – vaistai – žmogus

Doc. aLGirDas Brukštus,
Vu chemijos fakulteto organinės chemijos katedra

Pamenu, kai jaunesnioji dukra po pirmosios chemijos 
pamokos grįžo iš mokyklos, ją buvo apėmęs siaubas: 
visur pilna molekulių, o baisiausia, kad jų yra ne tik 
stalo viduje, bet ir ant stalo. Tai pavadinčiau ne pa-
žinimo džiaugsmu, bet pažinimo siaubu. Kiekvienas 
mūsų po pirmosios chemijos pamokos užpildo pasaulį 
molekulėmis, tuo dabar jau nieko nenustebinsi – net 
mano dukrai kitą rytą tai jau nekėlė nuostabos. 

Visoje mus supančių molekulių gauso-
je nemažą dalį sudaro heterocikliniai 
junginiai. Tai organinės ciklinės mo-
lekulės, šalia anglies atomų turinčios 

vieną ar daugiau heteroatomų. Bet pradėkim nuo 
pradžių. 

Visos organinių junginių molekulės pagal an-
glies atomų grandinės tipą yra skirstomos į lini-
jines ir ciklines. Jei ciklinį junginį sudaro vien 
tik anglies atomai, jis vadinamas karbocikliniu, 
o heterociklinių junginių molekulėse, be anglies 
atomų, yra vienas arba keli heteroatomai. Labiau-
siai paplitę heteroatomai yra deguonis, azotas ir 
siera, tačiau gali būti ir fosforas, silicis, arsenas. 
Visų šių klasių organiniai junginiai dar gali turė-
ti prisijungusias vadinamąsias funkcines grupes: 
hidroksi-, okso-, karboksi-, halogeno-, amino-, 
nitro- ir daug kitų.

Heterocikliniai junginiai organinių junginių 
šeimoje užima solidžią padėtį. Tarp visų organi-
nės chemijos publikacijų heterociklinių junginių 
problemoms skirta apie 55 proc. darbų. Apyti-
kriai pusė visų organinių junginių ir daugiau nei 
pusė gamtinių turi vieną ar kelis heterociklinius 
komponentus.

heterocikLai Gamtoje I Pirmiausia – 
mūsų kūno heterociklai. Trys aminorūgštys – 
histidinas, prolinas, triptofanas – iš dvidešimties 
svarbiausiųjų yra gamtiniai heterociklai.

Heterociklai yra beveik visi alkaloidai, nukle-
orūgščių bazės (uracilas, timinas, citozinas, ade-
ninas, guaninas) – gyvybės Žemėje kodavimo 

www.sxc.hu nuotraukos

linijiniai

karbocikliniai heterocikliniai

histidinas triptofanas prolinas
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pagrindas, chlorofilas ir hemas – porfirino dariniai, 
atsakingi už fotosintezę augaluose ir deguonies perne-
šimą kraujyje, B grupės vitaminai.

 
Taigi gamta knibžda heterociklų. daug jų susikau-

pė vykstant antriniam augalų metabolizmui. Laukų 
žiedų spalvos, įvairūs kvapai taip pat glaudžiai susiję 
su heterociklinių junginių molekulėmis. Pavyzdžiui, 
antocianidinai, raudonai ir mėlynai nuspalvinantys ne 
tik daugelio gėlių žiedus, bet ir vaisius – braškes, mė-
lynes, vynuoges (raudono vyno spalva) ir kt.:

 

heterocikLai Vaistai I Be maisto, visais laikais 
žmogus augalus vartojo ir ligoms gydyti. Iš opijaus 
1806 m. išskyrus alkaloidą morfiną (Friedrich Sertür-
ner), kurio pagrindu Emanuelis Merckas 1826 m.
pradėjo gaminti nuskausminamuosius vaistus, pasi-
darė aišku, kad gydomosios vaistinių augalų savybės 
priklauso ne nuo juose slypinčios antgamtinės jėgos, 
o nuo ten esančių cheminių medžiagų. Nustačius jų 
molekulines struktūras paaiškėjo, kad jos yra labai 
sudėtingos ir kad daugelis jų savo molekulėse turi ir 
heterociklo fragmentą. Tai ir priešmaliarinis vaistas 
chininas, mažinantis kraujospūdį rezerpinas, priešvė-
žiniu aktyvumu pasižymintys vinkristinas ir kompto-
tecinas, kandidatas Alzheimerio ligai gydyti huperizi-
nas A ir daug kitų:

 

Šios ir kitos gamtinės struktūros vėliau, išsiplėtojus 
organinei chemijai ir farmacijos pramonei, tapo ats-
pirties tašku ieškant naujų vaistų. dabar yra priimta 
visus vaistus skirstyti į natūralius ir sintetinius. Vis 
garsiau reiškiama nuomonė, kad sintetiniai preparatai 
yra nenatūralūs, kad reikia grįžti prie natūralių, gam-
tinių. Toks skirstymas į natūralius ir sintetinius nėra 
visai teisingas. Pirmiausia, augalai ir kiti gyvi organiz-
mai sintetina gausybę junginių visai ne mums, o savo 
poreikiams tenkinti. Tai augalų antrinio metabolizmo 
produktai. Beje, iš dabar žinomų gamtinių mažos mo-
lekulinės masės junginių daugiau nei keturi penkta-
daliai yra augalinės kilmės ir tik vienas penktadalis – 
gyvulinės. Tokia antrinių metabolitų gausa aiškinama 
tuo, kad augalas yra įsišaknijęs ir negali judėti. Jis ne-
gali pabėgti į šešėlį nuo kepinančių saulės spindulių, 
negali apsirengti, kai šalta ar lyja. Augalai, norėdami 
prisitaikyti prie kintančios aplinkos, taiko cheminius 
metodus, o gyvūnai, taip pat ir žmogus, turi daug kitų 
galimybių, todėl jų organizmuose mažos molekulinės 
masės junginių biosintezė daug mažiau išsivysčiusi, be 
to, tokie junginiai atlieka ne tiek adaptacinį, kiek in-
formacijos perdavimo vaidmenį. Antra, žmogus, bū-
damas gamtos dalimi, turėdamas protą, panašiai kaip 
ir augalas kuria junginius savo poreikiams tenkinti, 
todėl jie yra ne mažiau natūralūs ir gamtiški. Priešta-
ravimas išnyksta.

Kadangi augalai šiuos junginius sintetina tikrai ne 
žmonėms, tai kyla klausimas: ar vaistai turi būti to-
kios sudėtingos struktūros? Be to, šie junginiai, nors 
ir pasižymi pageidaujamomis vaistinėmis savybėmis, 
neretai turi daug pašalinių efektų arba yra labai toksiš-
ki. Todėl vienas pirmųjų uždavinių chemikams ir far-
makologams buvo nustatyti, kokia gamtinio junginio 
molekulės dalis yra atsakinga už gydomąjį poveikį. 
Nuo XX a. pradžios yra žinoma, kad vaisto molekulė 
veikia sąveikaudama su kokia nors žmogaus organiz-
mo struktūra: fermentu, receptoriumi, dNR, o tai taip 
pat yra cheminiai junginiai. Sąveikauja vos keli vienos 
ir kitos struktūros atomai, o visos kitos molekulės da-
lys yra tik karkasas, palaikantis tam tikrą atstumą tarp 
tų kelių atomų ar funkcinių grupių. Tie keli atomai ir 
atstumai tarp jų dabar turi pavadinimą – farmakofo-
ras – atsakinga už fiziologinį aktyvumą vaisto moleku-
lės dalis. Pvz., tokia sudėtinga molekulė kaip morfinas 
(net du ciklai su heteroatomais!) turi labai nedidelį 
farmakoforą. Buvo nustatyta, kad už nuskausminamą-

uracilas

pelargonidinas

chininas

vinkristinas huperizinas

komptotecinas

rezerpinas

cianidinas delfinidinas

timinas citozinas adeninas guaninas
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jį aktyvumą morfine yra atsakingi benzeno 
žiedas (π-elektroninė struktūra), amino- ir 
hidroksigrupės: 

Tokios grupės molekulėje, kurias keičiant 
tarpusavyje biologinis aktyvumo pobūdis 
išlieka tas pats, tačiau gali kisti veikimo jėga, 

gerėti ar blogėti tirpumas vandeny-
je, greitėti ar lėtėti metabolizmas, 
mažėti toksiškumas, vadinamos 
bioizosterinėmis grupėmis. Šiame 
pavyzdyje pirolo žiedas yra amidi-
nės grupės bioizosteris.

Panašiai yra ir su amidinogrupe, 
jos biososterinė grupė yra 2-ami-

nopiridino fragmentas. Pvz., benzamidinis 
junginys rodė antitrombozinį aktyvumą, 
tačiau amidinogrupė buvo per daug bazinė 
ir trukdė junginio absorbcijai. Ją įtraukus į 
izochinolino žiedą, sumažėjo bazingumas ir 
absorbcija pagerėjo:

augalinės kilmės junginiai, jau esantys vais-
tai ir pan. Tačiau neretai vaistų pirmtakais 
tarnauja ir žmogaus organizmo molekuli-
nės struktūros. Kaip jau minėta, žmoguje 
heterociklų taip pat apstu. Kuriant prieš-
vėžinius preparatus dažnai remiamasi nu-
kleorūgščių bazių struktūromis. Šių dNR, 
RNR statybinių blokų greitai besidauginan-
čios vėžinės ląstelės sunaudoja kur kas dau-
giau, taigi turinčių panašią struktūrą vaistų 
koncentracija šiose ląstelėse būna didesnė 
nei sveikose. Todėl kuriant priešvėžinius, 
antivirusinius preparatus labai dažnai į jų 
struktūrą įtraukiama viena ar kita nukle-
orūgščių bazė ar panašus, jas imituojantis 
molekulės fragmentas, pvz., acikloviras ir 
6-merkaptopurinas:

 Atrodytų – valio, ko daugiau reikia, išimi 
nereikalingas grupes ir gauni norimo akty-
vumo molekulę, kuri yra visai paprasta, o ją 
susintetinti galėtų net chemiją besimokan-
tis studentas. Pasirodo, ne taip jau viskas 
paprasta. Išėmus grupes, suardžius moleku-
lės geometriją palaikantį karkasą, ji tampa 
lanksti, atstumai tarp farmakoforo 
grupių pakinta, nuskausminamasis 
veikimas dingsta, todėl, nors mole-
kulės supaprastinimas ir yra pagei-
daujamas kuriant vaistus, tačiau jis 
turi ribas. Kartais naudojamas netgi 
atvirkštinis metodas: molekulė dar 
labiau apkraunama, sukietinama, 
pvz., morfino analogas etorfinas, kuris yra 
10 000 kartų stipresnis už morfiną, tinka tik 
begemotų ar dramblių nuskausminimui, 
todėl ir taikomas tik veterinarijoje.

Čia išryškėja heterociklų privalumai – jie 
įtraukia funkcinę grupę į žiedą, morfino 
atveju aminogrupė yra įtraukiama į šešiana-
rį piperidino žiedą, ir neleidžia molekulės 
grandinei laisvai suktis apie viengubuosius 
ryšius (konformacija). Taip molekulėje su-
mažinamas konformerų kiekis. Žinoma, ir 
linijinė molekulė gali kartais įgauti farma-
koforo pavidalą, bet tai trunka labai trumpą 
laiką ir molekulių, turinčių reikiamą farma-
koforą, koncentracija vaisto veikimo vietoje 
būna labai maža. Pvz., vaisto nuo šizofre-
nijos antipsichotiko sultaprido molekulėje 
uždarius amidinę grupę į pirolo žiedą ir 
taip sumažinus konformerų skaičių pagerė-
jo ne tik aktyvumas dofamininių (d) recep-
torių atžvilgiu, bet ir d3-receptorių selekty-
vumas, o tai pašalino dalį nepageidautinų 
efektų, susijusių su d2-receptoriais: 

Gerinant farmakokinetiką (vaisto kelio-
nė nuo jo įvedimo į organizmą iki veikimo 
vietos) taip pat reikia nepamiršti bioizos-
terinių grupių. Pvz., gana polinę karboksi-
grupę, kuri smarkiai apsunkina absorbci-
ją, galima maskuoti esterine grupe, tačiau 
galima keisti ir izosterine – 5-tetrazolo. Ji į 
rūgštį panaši tuo, kad turi rūgštų protoną, 
besijonizuojantį prie pH 7,4, yra plokščia, 
tačiau tetrazolio anijonas, skirtingai nei 
karboksilato, yra 10 kartų lipofiliškesnis, 
dėl to pagerėja absorbcija. Be to, tetrazolo 
žiedas yra stabilesnis 
vykstant metaboliz-
mui. Pvz., firmoje 
„du Pont“ rastas an-
giotenzino II recep-
torių antagonistas 
(mažina kraujospūdį) tiko tik injekci-
joms, nes pro žarnyno sieneles nepatek-
davo į kraują. Įvykdžius minėtą pakeiti-

mą, 1994 m. atsirado vaistas losartanas.
Pirmtakai kuriant vaistus gali būti įvairūs 

Ne veltui ir Lietuvos mokslininkai, ieš-
kantys naujų vaistų, nevengia šių struktū-
rų. Šiuo metu pagal projektą „Kompleksinė 
naujų priešvėžinių junginių paieška: nuo 
fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų mo-
deliavimo ir sintezės“ (projekto Nr. VP1-
3.1-ŠMM-07-K-01-002), įgyvendinamą re-
miantis Lietuvos mokslo tarybos ir Vilniaus 
universiteto 2011 m. kovo 24 d. sutartimi 
Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-002 / MTdS-
150000-575, jau yra rasti net keli junginiai, 
pasižymintys aukštu vėžinių ląstelių augimą 
slopinančiu efektu:

Visi trys junginiai efektyviai slopina plau-
čių vėžio ląstelių augimą. 1 junginys dar slo-
pina ir krūties vėžio, 2 junginys – gimdos 
kaklelio vėžio, o 3 – gimdos kaklelio, krū-

ties bei storosios žarnos vėžio 
ląstelių augimą. 

Taigi projektui dar nė neį-
pusėjus sulaukta gerų rezulta-
tų. Projektui vadovauja jauna 
mokslininkė dr. Inga Čikotie-
nė, o visų susintetintų junginių 
priešvėžinio aktyvumo tyri-
mus atlieka Ispanijos moksli-
ninkų kolektyvas (dr. José M. 

Padróno grupė, La Lagunos universitetas, 
BioLab). sultopridas DU 122290

PRO 3112

Vaistas Vaistas

losartanas

acikloviras 6-merkaptopurinas
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Vienos iš šių programų yra skirtos palaikyti 
rinkos likvidumą – parduoti, kai kas nors 
nori pirkti, ir nupirkti, kai kas nors nori 
parduoti. Kitomis siekiama pelno. Trum-

pai tai vadinama algoritmine / automatizuota / aukšto 
dažnio prekyba. 

inVestaVimu BirŽoje paDeDa uŽsiimti 
kompiuteris I Klasikinį investavimą biržoje daž-
niausiai atlieka analitikas, kuris išanalizuoja situaciją 
ir nusprendžia, kad tam tikro vertybinio popieriaus 
kaina turėtų kilti arba leistis. Įvairių algoritminės pre-
kybos sistemų (APS) darbo principai yra panašūs, bet 
kartu ir skirtingi. Analitikas užprogramuoja kompiu-
terį atlikti tam tikrą rinkos analizę, ir jeigu randama 
pelno galimybė, kompiuteris perka arba parduoda. 
Skirtumas tik tas, kad pačią analizę (juodą darbą) at-
lieka ir užsakymus į rinką pirkti ar parduoti siunčia 
kompiuteris. Analizės ir užsakymų dažnumas gali 
varijuoti nuo kelių milisekundžių iki kelių mėnesių. 
Sistema automatiškai prekiauja biržoje, o tu atosto-

Kas po 10 metų 
prekiaus biržose – 

žmonės ar 
kompiuteriai?

Dr. aistis rauDys, 
Vu matematikos ir informatikos fakulteto informatikos katedra

Šiuo metu dauguma pasaulio vertybinių popierių biržų dirba elektroniniu 
būdu. Pirkimo ir pardavimo sandorius sudaro kompiuteriai. Žinoma, dalį 
sandorių inicijuoja žmonės, bet didesnę dalį („Aite Group“ duomenimis, apie 
70 proc. akcijų rinkos) – specifinės kompiuterinės programos. 

gauji – tai daugelio žmonių svajonė, kuri šiuo metu 
įgyvendinama praktiškai. Norint prekiauti reikalingas 
tik interneto ryšys, todėl šia veikla galima užsiimti tiek 
Čikagos kontoroje, tiek Bahamose, tiek Lietuvos kai-
mo sodyboje. 

Tie, kurie bando prekiauti naudodamiesi automa-
tizuotomis prekybos sistemomis (APS) mėgėjiškai, 
deja, dažnai neišvengia klaidų. Pirmiausia tam rei-
kalingas gana didelis pinigų kiekis, nes prekiaujant 
mažais kiekais prekybos išlaidos (komisiniai, prasly-
dimas) būna didelės ir prekyba būna neefektyvi. Štai, 
pavyzdžiui, vienas pigiausių metodų yra prekiauti 
ateities sandoriais, bet norint nupirkti minimalų kiekį 
aukso reikia turėti 10 125 JAV dolerius. Labai svarbu 
yra ir rizikos valdymas – dažnai brokeriai leidžia pre-
kiauti su dideliu svertu ir nemokant gerai apskaičiuo-
ti rizikos galima prarasti visus pinigus. Mano galva, 
įgūdžiai, reikalingi sėkmingai prekybai APS, yra labai 
susiję tiek su giliomis ekonomikos, politikos žiniomis, 
tiek su sėkmingos prekybos biržoje įgūdžiais. Be to, 
tokiose darbo grupėse turi būti labai gerų, kūrybingų, 
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naujas idėjas keliančių kompiuterių specia-
listų, sugebančių kurti naujo tipo metodus, 
juos suprogramuoti ir valdyti.

kokiais metodais Veikia aps I Pel-
no siekianti APS gali būti kelių tipų. Vienas 
iš jų – tendencijos sekimas (ang. trend fol-
lowing). Perkama, kai kainos kyla, ir par-
duodama, kai kainos krinta. Tikimasi, kad 
tendencija tęsis ir toliau. Tokia veikla už-
siimantys didžiausi fondai – „Bluetrend“, 
„Transtrend“, „Winton“. 

Taip pat verta paminėti statistinį arbitražą. 
Čia filosofija yra tokia: jeigu panašia veikla 
užsiimančių kompanijų (pvz., „British Pe-
troleum“ ir „Shell“) akcijų kaina išsiskiria, 
tai vėliau vėl sugrįš į tas pačias vėžes. Tad 
kritusią akciją perkant, o pakilusią parduo-
dant skolon galima gauti pelno. dar yra ir 
kita, prieštendencinė – kantrybės strategija, 
paremta kitų rinkos dalyvių elgsenos pro-
gnoze: šiandien krinta, kiti parduos, ir ak-
cijos vertė kils. Tad aš darysiu priešingai ir 
nusipirksiu pigiai. Ši strategija susijusi su di-
deliais pelnais ir su dideliais nuostoliais. Yra 
ir kitokių metodų, plačiai taikomų automati-
zuoto investavimo srityje: rinkos kūrimas ir 
aukšto dažnio prekyba, automatizuota fun-
damentinė analizė, arbitražas ir kt. 

Kartas kompiuteriai elgiasi tiksliai taip, 
kaip yra užprogramuoti, ir esant specifinėms 
rinkos sąlygoms tai gali sukelti neigiamų pa-
darinių. Taip atsitiko 2010 m. gegužės 6 d. 
14.54 val. Žaibišką griūtį (angl. 2010 Flash 
Crash), anot SEC (JAV vertybinių popierių 
reguliuotoja), lėmė labai didelis (4 milijardų 
JAV dolerių) pardavimo sandoris ir žmo-
gaus klaida, kai buvo nurodyta parduoti to-
kiu greičiu, kokiu prekiauja rinka. deja, par-
duodant rinkos aktyvumas didėjo ir tai vertė 
pardavinėti dar greičiau, atsirado užburtas 
ratas. Tada įsitraukė kitų firmų APS, kurios 
taip pat ėmė pardavinėti, dar labiau padi-
dindamos kritimo greitį. Tą dieną NASdAQ 
nukrito 9 procentais ir per kelias minutes vėl 
pakilo beveik iki buvusio lygio. Kai kurios 
akcijos, kaip „Procter & Gamble“, vienu mo-
mentu buvo parduodamos už 1 JAV centą. 
Vėliau dalis sandorių buvo anuliuoti ir bir-
žose įtaisyti saugikliai, stabdantys prekybą 
labai greitų kritimų atveju.

VertyBinių popierių prekyBa – 
moksLinių tyrimų sritis I Vertybi-
nių popierių prekyba jau virsta mokslinių 
tyrimų sritimi, kadangi joje vyksta unikalūs 
procesai ir mokslininkai bando juos suprasti 
ir prognozuoti. Šie procesai domina ne tik 

ekonomistus, bet ir ekonometrus, matema-
tikus bei informatikus. Tradiciškai ekono-
minių procesų modeliavimui yra naudojami 
matematiniai ir ekonometriniai modeliai. 
Nemaža dalis tokių modelių daro prielaidas 
apie finansinius procesus, bet ne visada tos 
prielaidos būna teisingos. 

Rinkos likvidumo modeliavimas. Viena 
algoritminės prekybos dalis skirta dideliems 
ir labai dideliems sandoriams vykdyti – kai 
reikia nupirkti ar parduoti tokį didelį kiekį 
vertybinių popierių, kokį perkant staigiai 
pasikeistų rinka – kainos nukristų arba pa-
kiltų. Paprastai tokie sandoriai yra išskaido-
mi į mažesnius ir vykdomi per visą dieną. 
Labai svarbu žinoti ateinančios minutės rin-
kos aktyvumą, kad būtų galima kuo geresne 
kaina nupirkti arba parduoti. Čia praverčia 
įvairūs dirbtinio intelekto algoritmai, kaip 
dirbtiniai neuroniniai tinklai, sprendimų 
medžiai ir kiti. Šie metodai padeda tiksliau 
numatyti ateitį ir geriau/pelningiau įvykdyti 
didelius sandorius. Neseniai autorius publi-
kavo straipsnį apie įvairių dirbtinio intelekto 
metodų taikymą šioje srityje. 

Rinkos mikrostruktūra yra sritis, kuri 
aiškinasi, kaip formuojasi rinka, kaip ir kas 
siunčia pirkimo ir pardavimo sandorius į 
rinką, kas daro įtaką kainų kitimui, kaip el-
giasi rinka įvykus sandoriui, kas daro įtaką 

praslydimui, kokia yra geriausia pasiūlos ir 
paklausos kaina bei kiekis.

Pasaulį krečiančios krizės domina ir 
mokslininkus. Jie bando sukurti finansų rin-
kos modelius ir analizuoja, kaip juos būtų 
galima reguliuoti. Tam galima naudoti ma-
tematinę statistiką, „sveika logika“ paremtus 
metodus, dirbtinius neuroninius tinklus ir 
prognozuoti, kada biržos išsibalansuoja.

sintetinių Duomenų istorijos 
kūrimas I Tai dar viena sritis, kur moks-
lininkai dirba pasitelkdami finansinių laiko 
eilučių analizę. Laikui bėgant atsiranda vis 
naujų akcijų, kurios prekyboje dar neturi 
istorijos. Išanalizuoti tokių akcijų neįma-
noma, kadangi šiuo metu esamos statistinių 
duomenų istorijos nepakanka. Sintetinių 
duomenų istorijų kūrimo metodai naudo-
jasi įvairiomis sveiku protu paremtomis hi-
potezėmis, kompiuteriniu finansinės rinkos 
modeliavimu. Jie padeda sukurti tikėtiną 
akcijos prekybos grafiką, tokį, koks jis ga-
lėjo būti. Sintetinės istorijos vėliau gali būti 
panaudojamos analizuoti jau turimų (egzis-
tuojančių) duomenų masyvus ir taip pato-
bulinti APS kūrimą.

Automatizuotos prekybos fondai yra labai 
susidomėję optimizavimo algoritmais, kurie 
yra naudojami APS parametrų kalibravimui. 

t y r i n ė j i m a i

Paveikslėlyje matome, kaip atrodo sidabro ateities sandorių rinkos knyga su įvairių kainų 
pirkimo ir pardavimo sandoriais. Raudonai parodyti sandoriai, laukiantys pardavimo, o 
mėlynai – pirkimo. Kaina – per vidurį, raudoname ir mėlyname stulpeliuose matome, kiek 
yra norinčių už tą kainą nupirkti ar parduoti. Mokslininkai bando kurti modelius, kurie 
leistų modeliuoti rinkos knygos kitimą ir kartu padėtų sumažinti pirkimo ir pardavimo 
išlaidas.
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Šioje srityje VU mokslininkai gali labai pa-
dėti, nes optimizavimo algoritmų sritis yra 
labai plati ir mokslininkų aktyviai tyrinėja-
ma. APS parametrų optimizavimui neretai 
yra naudojami genetiniai algoritmai, atkai-
tinimo simuliavimas (angl. simmulated an-
nealing), koordinuotas nusileidimas (angl. 
coordinate descent) ir kt. 

Labai aktuali tema yra ir finansinių instru-
mentų arba APS portfelių kūrimas. Autorius 
šia tema vykdo LMT projektą „Skaitinis inte-
lektas portfelio algoritmų kūrime finansinių 
sukrėtimų laikotarpiais“ (MIP-018/2012), 
kuris ir paskatino parašyti šį straipsnį. Pro-
jektu bandoma sukurti portfelio kūrimo sis-
temas, atsparias kriziniams laikotarpiams.

Akcijos „IVV“ istorija (2000–2011). Juoda plona linija rodo tikrą kainą, o pilka stora – 
sintetinę istoriją

Metai  Grąža

1988  49,40%
1989  -4,10%
1990  55,90%
1991  39,40%
1992  34,00%
1993  39,10%
1994  70,70%
1995  38,30%
1996  31,50%
1997  21,20%
1998  41,50%
1999  24,50%
2000  98,50%
2001  31,20%
2002  29,10%
2003  25,30%
2004  27,80%
2005  29,50%
2006  44,30%
2007  73,00%
2008  80,00%
2009  39,00%
2010  30,00%
2011  33,00%

Koreliacinė matrica tarp daugiau 
kaip 3200 ATS. Geltona spalva rodo 
didelę koreliaciją, o raudona – mažą

metinė grąža siekia 35 proc. deja, šis fondas 
jau seniai išstūmė išorinius investuotojus ir 
investuoja tik savo, t. y. firmos darbuotojų, 
pinigus. Lentelėje pateikti jų rezultatai:

Vu moksLininkų BenDraDarBia-
Vimas su VersLo suBjektais I VU 
mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos 
verslo atstovais, kurie domisi APS ir bando 
įkurti pirmą tokio tipo prekyba paremtą 
fondą Lietuvoje. Tikėtina, kad toks fondas 
netrukus išvys dienos šviesą, ir tai būtų pui-
kus pavyzdys, kaip verslo ir mokslo bendra-
darbiavimas gali sukurti inovatyvių paslau-
gų. Gaila, kad pagal veikiančius įstatymus 
tokio tipo fondai yra laikomi rizikingais ir 
šiuo metu yra pritaikyti tik profesionaliems 
investuotojams. Eiliniai žmonės į sukurtą 
fondą investuoti negalės. Ateityje galbūt pa-
vyks sukurti ir mažmeninei rinkai pritaikytą 
fondą. 

truputis istorijos I Vienas sėkmin-
giausių automatizuotos prekybos pavyzdžių 
yra 1982 m. JAV matematiko Jameso Si-
monso įkurtas „Renaissance Technologies“ 
ir jų „Medallion“ fondas. Tai turbūt pats 
geriausias fondas, naudojantis kompiuterių 
modelius investavimo srityje, jo vidutinė 
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Kokią vietą rinkimai užima politinėje vals-
tybės sistemoje?

demokratinės valstybės sistemoje rinki-
mai yra labai svarbus veiksmas, nes rinkimų 
metu formuojamos pagrindinės valdančio-
sios politinės jėgos – renkami žmonės, kurie 
valdys valstybę ateinančią kadenciją. Todėl 
į rinkimus neverta žiūrėti kaip į sportinę 
rungtį arba emocijų iškrovos ir keršto gali-
mybę. Į rinkimus reikia žiūrėti kaip į atei-
nančio laikotarpio valdymo strategiją. 

Ar rinkimų kultūra Lietuvoje jau subrendo? 
Kokios ydos ją kamavo ir tebekamuoja?

Lauras Bielinis: 
„Tie, kurie balsuoja 
emocijomis, gali tikėtis 
tik emocingos valdžios“
Viktoras denisenko

Demokratinėse ir laisvose šalyse rinkimai yra pagrindinė 
valdančių jėgų rotacijos priemonė, autoritarinėse ir ne-
laisvose – farsas, užtikrinantis valdžios „stabilumą“. Bet 
kuriuo atveju rinkimai – tai procesas, kuris sujudina po-
litinį ir visuomeninį gyvenimą. 2012-ieji – rinkimų metai 
daugelyje pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Apie tradici-
nes mūsų šalies priešrinkimines technologijas, vadinamojo 
politinio elito ir paprasto rinkėjo santykius kalbėjomės su 
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto Politikos teorijos katedros profesoriumi 
Lauru Bieliniu.

Nemanau, kad mes galime pasigirti, jog 
mūsų rinkimų kultūra aukšta. Tai, kad per 
rinkimus pas mus nesimuša konkuruojan-
čių partijų rinkėjai, dar nėra aukšto kultūros 
lygmens rodiklis. Iš tikrųjų rinkimų kultū-
ros kriterijus yra sąmoningas ir atsakingas 
piliečių pasirinkimas, kada jie renkasi ilgai 
svarstydami, argumentuotai nuspręsdami 
atiduoti savo balsą už vieną ar kitą partiją 
ar už vieną ar kitą kandidatą. Šiandieninėje 
Lietuvoje mes turime dominuojančią rinki-
minę masę, kuri geriausiu atveju vadovaujasi 
ne argumentais, o nuomonėmis. Blogiausiu 
atveju – net ne nuomonėmis, o emocijomis. 

Tad kalbėti apie rinkimų kultūrą Lietuvoje 
yra problemiška. Tikrai galime ją vertinti 
kaip turinčią šansą išaugti, bet dar neišaugu-
sią ir tikrai netobulą. 

Ko šiuo klausimu visuomenei trūksta? Gal 
informacijos?

Informacijos visuomenei, ko gero, ne-
trūksta, nes mes turime didžiulę, gerai iš-
sišakojusią žiniasklaidos sistemą. Turime 
puikiai sukonstruotą komunikacinę sistemą 
tarp valdžios ir visuomenės. Kiekvienas, ku-
ris nori, gali be problemų rasti sau reikalingą 
informaciją. Problema – piliečiai, kurių po-
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litinės kultūros lygmuo yra labai žemas. Sa-
kyčiau, sudėtinga kategoriškai tvirtinti, kad 
mes šiandien turime pilietinę visuomenę. 
Taip, mes turime visuomenę, kurioje žmo-
nės jaučiasi laisviau negu prieš 20–30 metų, 
tačiau kol kas ši žmonių laisvė nėra nulem-
ta jų savidisciplinos ir vidinės atsakomybės 
valstybei, kurioje jie gyvena. Todėl mūsų 
rinkėjų pasirengimas rinkimams šiandien 
labai apgailėtinas, didžioji dauguma rinkė-
jų operuoja tik paviršutinišku nuomonių 
ir nuostatų rinkiniu. Eidami į rinkimus jie 
tikisi geresnės valdžios, tačiau tie, kurie bal-
suoja emocijomis, gali tikėtis tik emocingos 
valdžios, o emocinga valdžia niekados ne-
daro racionalių sprendimų. Ji daro didžiules 
klaidas ir sukuria daug skandalų.

Kaip būtų galima keisti šią situaciją?
Manau, kad greitai nieko nepakeisi – išėję 

iš totalitarinės sistemos piliečiai labai sudė-
tingai reaguoja į tas laisvės apraiškas, kurios 
yra demokratinėje sistemoje. Kartais ta lais-
vė iškreiptai suvokiama kaip galimybė dary-
ti viską arba nedaryti nieko. demokratinėje 
sistemoje laisvė yra susijusi su atsakomybe, 
požiūris į ją turi būti rimtas. Aš manau, kad 
laikui bėgant mūsų visuomenė išaugs iki ti-
krosios demokratijos logikos supratimo. Ar 
galima tai paspartinti? Gal ir galima, bet to-
kių receptų aš nežinau. Žinoma, jeigu mes 
turėtume didžiulius naftos telkinius, tai ga-
lėtume nuraminti bent jau tą emocingąją 
visuomenės dalį, tiesiog sukurdami visuo-
menei geras, patogias gyvenimo sąlygas. Bet 
ar mes kartu sukursime ir demokratinį mąs-
tymą, išugdysime laisvo žmogaus požiūrį į 
politinį gyvenimą? Matyt, ne.

Pastebima, kad Lietuvoje vis mažiau žmo-
nių ateina prie balsadėžių. Kodėl taip nu-
tinka? 

Vertinant rinkėjų aktyvumo mažėjimą 
labai dažnai daroma klaida, kai pradeda-
ma lyginti šį rodiklį su kokios nors Vakarų 
šalies, kur į rinkimus ateina irgi nedidelis 
procentas rinkėjų, rodikliu. Toks lyginimas 
nekorektiškas, nes Vakaruose mažas rinkėjų 
aktyvumas yra motyvuotas tuo, kad jie yra 
ramūs dėl savo valdžios ir ateities. Pas mus 
nėjimas į rinkimus yra iš dalies ir politinis 
aktas, kuriuo parodomas požiūris į visą gali-
mą ir esamą valdžią. Tai yra neigimas – tiek 
politinės valdžios, tiek politinių struktūrų. 
Rinkėjų apatiją pas mus lemia nusivylimas 
savo valdžia. 

Kokias technologijas politinės jėgos daž-
niausiai naudoja prieš rinkimus Lietuvoje?

Pagal rinkimų technologijų naudojimą 
Lietuvos politikai mažai skiriasi nuo kitų Eu-
ropos šalių politikų. Viskas priklauso tik nuo 
pinigų ir nuo objekto dydžio ir charakteristi-
kų. Šiuo atveju objektas yra rinkėjai. Pinigai 
ne tokie dideli kaip Vokietijoje, Prancūzijoje 
ar juo labiau Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
tačiau ir rinkėjų tik maždaug 1,5–2 mln. (ne-
lygu kiek išvažiuos ir kiek realiai galės prieiti 
prie balsadėžių). Todėl dalis politinių partijų 
žiūri į rinkėjus technologiškai, t. y. į žmo-
gų nežiūrima kaip į pilietį, kaip į asmenį su 
savo skausmais ir interesais, o žiūrima kaip 
į „vieną balsą“ ir ieškoma technologijų, ku-
rios galėtų patraukti tą balsą į reikiamą pusę. 
Tos technologijos būna paremtos psicho-
logija, estetika ar ekonominiais dalykais –
nuo buko papirkinėjimo arba vaišinimo deš-
romis iki gudresnių dalykų – gatvių asfalta-
vimo prieš rinkimus ir pan. Visa tai, ką daro 
mūsų politikai, yra technologijos, kurios jau 
seniai ir gerai žinomos Europoje. Mes nesa-
me išskirtiniai.

Ko Jūs pasigedote priešrinkiminėje kovoje?
Galbūt žiniasklaida turėjo susitelkti ir 

organizuoti gilius ir argumentuotus deba-
tus tarp politinių partijų ir jų atstovų. Mes 
matėme, šiurkščiai tariant, plepalynes arba 
šou pobūdžio laidas, kuriose ryškiausi da-
lykai buvo skandalai ir kiekvieno politiko 
gyvenimo „juodosios dėmės“. Apie argu-
mentus, apie projektus, programas, realiai 
apskaičiuotus planus ir galimybes niekas 
nekalbėjo. Tokios laidos nėra rengiamos. Iš 
žiniasklaidos atstovų lūpų skambėjo vienas 
vienintelis argumentas – tokios laidos nepo-
puliarios, jų niekas nežiūrės, todėl ir rengti 
jas neapsimoka. 

Kaip Jūs vertinate Lietuvos politinių jėgų 
brandumą?

Žvelgiant į Lietuvos politinį lauką galima 
šiek tiek pasimesti. didelės dalies kandida-
tų, kuriuos mes matėme ir stebėjome prieš 
rinkimus, aš net į pradinę mokyklą nepriim-
čiau, nes jie nesugeba pasakyti poros žodžių. 
dalis kandidatų atrodė tikrai labai apgailė-
tinai, jie neparodė nei išprusimo, nei politi-
nės sistemos funkcionavimo suvokimo, nei 
elementarių įgūdžių. Sakyčiau, kad jie buvo 
labai provincialūs. Kita vertus, mes matėme 
ir patyrusių politikų. Reikia pripažinti, kad 
netgi tie, kurie atėję prieš kelias kadencijas į 

Seimą atrodė labai juokingai, šiandien yra ūg-
telėję, ir galim sakyti, kad jie jau yra kažko iš-
mokę. Tačiau tos pamokos labai brangios, nes 
visa Lietuva mokėjo jiems besimokant Seime. 

Pagrindinė problema yra ta, kad mūsų poli-
tinės partijos labai vangiai – gal atsargiai, o gal 
su baime – žiūri į jaunesniąją kartą, neugdo 
naujos politikų kartos. Neugdo tų, kurie per-
imtų iš jų vadovavimą partijai, spręstų vidines 
politinės jėgos problemas. Tam tikrą polinkį 
į tai mes matome galbūt tik socialdemokratų 
ir konservatorių gretose, tačiau ir šios politi-
nės jėgos deda pernelyg mažai pastangų šiam 
tikslui pasiekti. 

Rimtos partijos Vakaruose net turi savo 
universitetus ir centrus, kuriuose jie ugdo po-
litinę pamainą. Atėjęs į politiką žmogus netu-
ri būti tas, kuris vakar buvo santechnikas, o 
šiandien jau yra atsakingas už užsienio politi-
kos klausimus. Nuo santechnikos iki užsienio 
politikos lygio jis privalo pereiti kvalifikaci-
nius etapus. Partija turi pamatyti: šis žmogus 
įgijo pakankamai patirties ir kompetencijos, 
kad galėtų kvalifikuotai kalbėti ir spręsti jam 
pavestus klausimus. Pas mus politikai į tai ne-
kreipia dėmesio arba kreipia labai mažai. da-
lis politikų apskritai mano, kad jie viską žino, 
nes jau tapo kandidatais. Tai yra atvirkščia, 
absurdo logika. 

Ką Jūs manote apie balsavimą internetu?
Mano požiūris – pozityvus. Aš palaiky-

čiau balsavimo internetu idėją dėl daugelio 
priežasčių. Jaunajai kartai – tai  kultūriškai 
ir technologiškai artimesnis dalykas. Manau, 
kad, įvedus galimybę balsuoti internetu, rin-
kimuose dalyvautų daugiau jaunosios kartos 
atstovų. Be to, svetur yra išvykę keli šimtai 
tūkstančių mūsų piliečių. Iš jų tik nedidelė 
dalis yra pasiruošę nueiti į balsavimo vietas. 
Neįvesdami balsavimo internetu mes tiesiog 
atstumiame tuos žmones. Suprantama, kai 
kurios politinės partijos balsavimą internetu 
mato kaip tiesioginį pavojų sau, nes jei per 
rinkimus balsuotų visi išvažiavę žmonės, ti-
kėtina, kad politinių jėgų konfigūracija Seime 
keistųsi gan ženkliai. 

Organizuoti balsavimą rinkimuose inter-
netu Lietuvoje nėra labai sudėtinga. Mes turi-
me vieną geriausiai išplėtotų interneto tinklų 
Europoje, pas mus dominuoja plačiajuostis 
internetas. Svarbu ir tai, kad beveik visi mūsų 
šalies gyventojai įtraukti į bankinę sistemą, o 
per ją nesudėtinga organizuoti ir balsavimą 
internetu su visais kontrolės ir privatumo ele-
mentais.              
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Jei atūš antroji krizės banga...
Liana Binkauskienė

Jau esame nagrinėję ekonominės krizės 
bruožus, ypatumus ir padarinius. Prieš 
porą metų „Spectrum“ (2010, Nr. 2 (13)) 
kalbintas prof. Povilas Gylys sakė, kad 
krizės turi tendenciją pasikartoti. Šian-
dien kalbos apie artėjančią antrąją krizę 
nevienareikšmiškos – vieni ją įžvelgia, 
kiti – ne. Vieni įvardija kaip pirmosios 
krizės tąsą, kiti – kaip stagnaciją, lėtesnį 
augimą. Kiek moksliškai pagrįstos tokios 
prognozės? Įžvalgomis dalijasi Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakulteto Kie-
kybinių metodų ir modeliavimo katedros 
vedėjas, profesorius Linas Čekanavičius.

Kokios Jūsų, kaip mokslininko, prognozės –
bus krizė ar nebus, o gal dar iš pirmosios 
neišbridome?

Apskritai prognozuoti sociali-
nius reiškinius yra gana keblus 
užsiėmimas (nebent laikaisi 
tam tikros strategijos, bet apie 

ją kiek vėliau). Taip yra dėl kelių priežasčių: 
visų pirma, dėl paties mokslinės prognozės 
pobūdžio – mokslininkas turi remtis faktų 
stebėsena, analize ir sinteze, o ne futuristi-
niais spėliojimais. O stebimi faktai priklauso 
praeičiai ir dabarčiai, taigi jais remdamasis 
mokslininkas iš esmės gali tik spėti, kas bus 
ateityje, „jei bus taip, kaip iki šiol buvo“, t. y. 
jeigu išsilaikys dabartinės tendencijos arba 
jeigu pastebimi situacijos bruožai yra įvy-
kių eigos, panašios į kažkada būtą praeityje, 
simptomai. Esminis žodis čia yra „jeigu“. Ži-
noma, tas prognozių sąlygiškumas galioja ne 
tik ekonominių įvykių prognozavimui. dau-
gelio fizikos, technikos ar biologijos moks-
lų tiriamų sistemų kaita yra inertinis, ilga-
laikis procesas, o socialinės sistemos, tarp 
jų – ekonomika, yra labai „lakios“. Ne veltui 
ekonominį prognozavimą ir šias prognozes 
atitinkantį sprendimų priėmimą dabartinis 
Čekijos prezidentas V. Klausas yra vaizdin-
gai palyginęs su važiavimu nepažįstamu 
keliu, vairuojant automobilį, kuriame prie-
kinio stiklo vietą užima didžiulis atgalinio 
vaizdo veidrodis. Tokio automobilio vairuo-
tojas apie būsimus posūkius ir galimas kelio 
kliūtis galėtų spręsti tik iš jau nuvažiuotos 
kelio atkarpos. Nesunku suprasti, kad tik 
tais atvejais, kai kelias yra platus ir tiesus, 
važiavimas juo bent kurį laiką būtų be nuo-
tykių. deja, ekonomikos „keliai“ yra labai 
vingiuoti ir duobėti, todėl šių sistemų raidos, 
skirtingai nuo, pvz., dangaus kūnų judėjimo, 
prognozavimas yra labai rizikingas. 
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Jei atūš antroji krizės banga...

Antra, skirtingai nuo gamtos mokslų tiria-
mų objektų, socialinės sistemos yra reflekty-
vios, t. y. paskelbtos žinios apie socialinių, 
tarp jų ekonominių, sistemų funkcionavimą 
gali pakeisti tų sistemų elgesį. Vieną ref-
lektyvumo aspektą apibūdina ekonomistų 
vartojamas „savipildės pranašystės“ termi-
nas: viešai paskelbta ekonominės sistemos 
(arba jos posistemės) būklės diagnozė arba 
jos raidos prognozė (teisinga ar neteisinga) 
gali pradėti pildytis būtent dėl to, kad buvo 
paskelbta. Pvz., autoritetingas pranešimas 
žiniasklaidoje apie kokiam nors bankui gre-
siantį bankrotą netgi visiškai „sveikam“ ban-
kui gali sukelti labai rimtų problemų dėl tuo 
gandu patikėjusių indėlininkų sukeltos pa-
nikos. Kitas reflektyvumo aspektas tiesiogiai 
siejasi su krizių prognozavimu: argumen-
tuoti perspėjimai apie artėjančią krizę gali 
paskatinti ekonominės politikos vairininkus 

imtis veiksmų, kurie padėtų tos krizės iš-
vengti ar bent smarkiai ją sušvelninti. O tada 
nesuvokiantys ekonomikos mokslo speci-
fikos „pasauliečiai“ gautų puikią progą eili-
nį kartą pasityčioti ne tik iš tų „nevykėlių“ 
ekonomistų, bet ir iš ekonomikos mokslo 
apskritai, kad šis, girdi, nepajėgus teisingai 
numatyti ateitį: „Va, pranašavo artėjant rim-
tą krizę, o toji neįvyko arba buvo ne tokia 
baisi, kokią prognozavo.“ Tačiau dar didesnė 
patyčių banga užgriūva „baltuosius prana-
šus“, t. y. tuos, kurie nesugebėjo numatyti ar-
tėjančių ekonominių problemų ir pranašavo 
sėkmingą ūkio raidą. 

Todėl „juodojo pranašo“ vaidmuo yra 
palankesnis negu „baltojo“. Juk „juodieji 
pranašai“ ir jų pranašystės geriau įstringa 
žmonių atmintyje negu „baltieji“: pvz., dau-
geliui yra girdėti Kasandros, Jeremijaus, Mi-
kaldos, Nostradamo, pranašavusių įvairias 
lokalines ar globalias nelaimes, vardai, bet 
retas prisimena pozityviąsias pranašystes 
ar jų skelbėjus. Jei nepasitvirtina optimisti-
nės prognozės, jų autoriui belieka tyliai ryti 
karčią kritikos piliulę, o jei nepasitvirtina 
pesimistiniai scenarijai, galima rinktis net iš 
kelių pasiteisinimo variantų: vienas jau buvo 
minėtas anksčiau („taip neįvyko todėl, kad 
mano perspėjimus išgirdo“), kitas – „šliau-
žiančios lemties“ taktika („kol kas taip neį-
vyko, bet tai nenumaldomai artėja...“). dar 
geriau, jei pranašaujant nelaimes iš anksto 
apsidraudžiama išlygomis „yra nemaža ti-
kimybė“, „yra rimta galimybė“, „jei situa-
cija nesikeis“, „jei nebus priimti atitinkami 
sprendimai“ ir panašiomis, kurios automa-
tiškai suteikia prognozės autoriui „ribotą 
atsakomybę“ už nepataikymą. Ir pagaliau, 
patartina nebūti pernelyg konkrečiam: pvz., 
garsusis „nelaimių pranašas“ ekonomistas 
N. Roubini neseniai pareiškė, kad euro zo-
nos žlugimo tikimybė „per artimiausius 3–5 
metus siekia beveik 50 proc.“. Taigi net ir po 
trejų metų bus galima sakyti „dar palaukite“, 
o praėjus penkeriems, jei kas ir prisimins ne-
išsipildžiusią prognozę (ar daug kas šiandien 
atsimena, kad antrąją krizės bangą, atvesian-
čią į vadinamąjį „W formos dugną“, N. Rou-
bini pranašavo nutiksiant jau prieš pusantrų 
metų?), visada bus galima bakstelėti pirštu į 
skelbtąją daugiau kaip 50 proc. šitokios baig-
ties (nes priešinga juk nesiekė net 50 proc., 
tik „beveik“) tikimybę – ir pasigirti savo 
įžvalgumu. 

Suvokdamas ekonominio prognozavimo 
sudėtingumą ir kartu nebūdamas vienas iš 
tų, kurie žūtbūt trokšta apsigaubti ekonomi-
kos pranašo mantija, nesiimsiu prognozuoti, 

ar artimiausiu metu bus kita krizės banga, 
kada ji bus ir kokia ji bus. Net ir apytikrė 
prognozė turėtų būti pagrįsta išsamiais ir 
kruopščiai atliktais Europos ir pasaulio eko-
nomikos būklės tyrimais ir jų rezultatais 
remiantis sukonstruotais modeliais, kurie 
neapsieis be tam tikrų supaprastinančių 
prielaidų, ignoruojančių vieną ar kitą veiksnį 
ar tiesiog negalinčių numatyti trečiojo veiks-
nio atsiradimą. Matyt, todėl viešoje erdvėje 
pilna prieštaringų pasisakymų „antrosios 
bangos“ atžvilgiu: vieni žinomi ekonomistai 
(pvz., jau minėtas N. Roubini) nepailstamai 
gąsdina jos artėjimu, tuo tarpu kiti (pvz., 
Nobelio premijos laureatas Ch. Pissaridesas) 
tuo abejoja. Sakyčiau, kad, užuot spėliojus 
„bus ar nebus“, protingiau svarstyti scenari-
jus, kas bus, jeigu bus, kaip pasirengti tam, 
kas gali būti, ir ką daryti, jeigu bus.

Tad aš neturiu artimiausio Lietuvos eko-
nomikos penkmečio scenarijaus, nes tokie 
scenarijai ar prognozės neįeina į mano tie-
sioginių mokslinių interesų lauką. Be to, 
skeptiškai žvelgiu į tokius scenarijus, nes jie 
man primena atsakymą į klausimą, „kokia 
padėtis bus šachmatų lentoje po pirmųjų 
24 ėjimų“. Esu tikras, kad net ir aukščiausią 
reitingą turintis didmeistris nesiimtų to pro-
gnozuoti jokiame šachmatų turnyre. 

Kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės 
artimiausiu metu vykstantys procesai Eu-
ropoje ir pasaulyje – situacija dėl susida-
riusių euro zonos šalių skolų, galimas ir net 
kai kurių užsienio analitikų spėjamas vie-
nos ar kelių valstybių pasitraukimas iš euro 
zonos, kylančios žaliavų ir maisto kainos, 
rinkimų JAV, Italijoje bei Vokietijoje rezul-
tatai ir kt.? 

Pirmieji 2007 m. krizės simptomai pa-
sireiškė sprogus JAV, o vėliau ir kitų šalių 
nekilnojamojo turto kainų burbului, o šio 
sprogimo banga aidu atsiliepė privačiam 
finansų sektoriui, ne vieną įtakingą finan-
sų instituciją pastumdama prie bankroto 
slenksčio ir sukeldama paniką akcijų biržo-
se. Šalių vyriausybių į bėdą pakliuvusiems 
bankams skubiai teikiama solidi finansinė 
pagalba dažnu atveju išgelbėjo bankus, bet 
„susargdino“ valstybių iždus. Tad šiuo metu 
antrosios ekonomikos krizės bangos grėsmė 
Europoje siejama su išsipūtusios valstybių 
skolos problemomis, kai tuo tarpu mažėjan-
tis ekonomikos augimas Kinijoje gali būti 
jau pirmosios bangos metu JAV ir Europos 
pergyventos ekonominės „karštinės“ simp-
tomas. 

Ekonomikos fakulteto Kiekybinių me-
todų ir modeliavimo katedros vedėjas, 
profesorius Linas Čekanavičius
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Kuo šie procesai gresia Lietuvai? 

Visų pirma, mums nepalankus euro sil-
pnėjimas. Energetinius išteklius perkame už 
JAV dolerius, tad euro silpimas pastarosios 
valiutos atžvilgiu Lietuvoje didina ne tik 
pragyvenimo kainą, bet ir gamybos sąnau-
das. Tai santykinai silpnina Lietuvos ekspor-
to į eurais atsiskaitančias valstybes augimo 
galimybes. Besitęsiantis Kinijos ekonomi-
kos augimo mažėjimas sumenkintų JAV ir 
Europos eksportą į tą šalį, o šitai atsilieptų 
ir mums: sumažėjusios mūsų užsienio pre-
kybos partnerių pajamos iš eksporto į Kini-
ją sumažintų ir mūsų prekių paklausą tose 
šalyse, taigi turėtų neigiamą įtaką mūsų eks-
portui. Tariamai vidinės euro zonos proble-
mos netruks pavirsti ir mūsų problemomis, 
jei jos gilės, pvz., jei viena ar kita euro zonos 
valstybė bus priversta iš jos pasitraukti arba 
jeigu jų gelbėjimas išsiurbs lėšas iš mūsų 
užsienio prekybos partnerių ūkio. Nors dėl 
nepalankių derliui klimato svyravimų pa-
saulyje kylančios maisto kainos gal ir leistų 
daugiau uždirbti paskiriems Lietuvos ūki-
ninkams, bet didintų infliaciją šalyje. Tai 
turėtų neigiamą įtaką vartotojų lūkesčiams: 
šie, užuot pradėję atsargiai leisti „juodai die-
nai“ atidėtas santaupas, dar labiau apribotų 
savo išlaidas ir dar labiau suvaržytų ir taip 
silpnoką vidinio vartojimo atsigavimą. Smū-
gis pastarajam kartu su minėtais kliuviniais 
eksporto augimui grėstų grandinine spira-
line reakcija: mažinamos gamybos apimtys, 
atleidžiami darbuotojai, surenkama mažiau 
mokesčių į valstybės biudžetą, mažinamos 
valstybės išlaidos, dar labiau mažėja varto-
jimas ir t. t. 

Visos šios grėsmės yra lygtinės, t. y. pri-
klausančios nuo daugybės veiksnių, įskai-
tant pasaulio ekonomikos vairininkų gebėji-
mą greitai ir tinkamai reaguoti į jas.  

  
Nevienareikšmiškai vertinama ir Lietu-

vos ekonominė situacija. Kokia Jūsų nuo-
monė – ar esame pasirengę atlaikyti antrą-
ją krizės bangą, ar turime vidinių rezervų? 
Jei turime, tai kokių?

Nors Lietuvos ūkis per pastaruosius ketve-
rius metus neužsiaugino (ir vargu ar galėjo 
užsiauginti) bent kiek storesnių „lašinukų“, 
kurie leistų nesunkiai atlaikyti spėjamus 
naujus žvarbius krizės vėjus, tačiau, palygin-
ti su pirmąja banga, šiandien turime vieną 
svarbų pranašumą: jei antroji banga atūš, ji 
nebeužklups mūsų netikėtai. Skirtingai nuo 
2008 m. patirto nelaukto krizės smūgio, 
mus ištikusio kone ekonominės euforijos 

sąlygomis, šiandien jau esame atsargūs, nes 
įspėti. O anot senovės romėnų, praemonitus, 
praemunitus (lot. „įspėtas – pasiruošęs“). 
Gana neblogai stabilizuoti šalies finansai, 
padidėjęs per krizės verpetus sėkmingai iš-
plaukusių įmonių darbo našumas ir konku-
rencingumas, netgi tam tikras psichologinis 
šalies gyventojų užsigrūdinimas, išgyvenus 
pirmosios krizės bangos šoką – visa tai lei-
džia manyti, kad jeigu atsiristų antroji ban-
ga, jos žala šalies ekonomikai būtų nepalygi-
namai menkesnė negu pirmosios.

Kokius didžiausius Lietuvos ekonomikos 
skaudulius, problemas įvardytumėte (ne-
darbas, emigracija, atominės elektrinės už-
darymas ir naujos AE statybos ir t. t.)?

Šiandien du didžiausi Lietuvos ekonomi-
kos (ir ne tik ekonomikos) skauduliai – ko-
rupcija ir nekompetencija. Korupcija demo-
ralizuoja žmones (socialinės-ekonominės 
sistemos subjektus) ir kliudo efektyviam 
įvairios rūšies – darbo, finansų, materialių –
išteklių pasiskirstymui. O nekompetenci-
ja įvairiais lygiais ir įvairiuose sektoriuo-
se trukdo priimti racionalius sprendimus. 
deja, Lietuvoje makroekonominės politi-
kos sprendimai dažniausiai priimami ne 
vadovaujantis analize ir skaičiavimais, bet 
įsiklausant į tuos, kurie turi stipresnį balsą 
ir garsiau rėkia. Pavyzdžiui, iki šiol reikš-
mingi viešosios politikos sprendimai pri-
imami tinkamai neįvertinus jų padarinių, 
t. y. neatlikus sąnaudų ir naudos analizės. 
Tuo tarpu tokia analizė leistų planus, pro-
jektus ir reiškinius vertinti vadovaujantis 
ne emocijomis ar fobijomis, bet racionaliais 
neigiamų ir teigiamų padarinių įvertinimais 
ir gautųjų bendramačių įvertinimų palygi-
nimu. Emigracijos reiškinio demonizavimas 
ir ypač referendumas naujos AE statybos 
klausimu yra patetiškai 
iškalbingi tokios analizės 
trūkumo paliudijimai.

Kokį vaidmenį formuo-
jant Lietuvos ekonominę 
politiką vaidina mūsų 
mokslininkai? Ar politi-
kai ir valdžia atsižvelgia 
į mokslininkų nuomonę? 
Kita vertus – ar pačių 
mokslininkų pozicija šiuo 
klausimu yra vieninga? 
Dažniausiai ekonomi-
nius klausimus komen-
tuoja mokslininkai prak-

tikai (bankų, draudimo kompanijų 
darbuotojai ar patarėjai), o mokslininkų 
teoretikų negirdėti.

Atrodo, kad formuojant Lietuvos eko-
nominę politiką mūsų mokslininkai daly-
vauja tik epizodiškai – ir tai daugiau ku-
riant ilgalaikes strategijas negu taktinius 
ūkio politikos sprendimus. Ir nenuostabu 
– juk Lietuva nebeturi netgi ekonomikos 
mokslinių tyrimų instituto (LMA Ekono-
mikos institutas uždarytas kaip tik krizės 
pradžioje), „smegenų centro“, kuris galėtų 
nuolat verifikuoti valstybės ekonominės 
politikos sprendimus ir teikti pasiūlymus. 
deja, šiandien Lietuvos ekonomistų tyri-
mų laukas yra nepaprastai fragmentiškas, 
o svãriai, ne autoritetais, bet tyrimais pa-
grįstai nuomonei suformuoti reikia sutelk-
tinių ne pavienių ekonomistų, bet jų kolek-
tyvų pastangų. Tokių specializuotų tyrimų, 
skirtų makroekonominėms problemoms 
nagrinėti, trūksta. Todėl viešojoje erdvėje 
dažniausiai skamba ne ekonomistų anali-
tikų, bet „pokalbių šou ekonomistų“ pasi-
sakymai, paremti paviršutiniška statistika 
arba nuorodomis į šen bei ten pasiskaity-
tus, dažnai vienas kitam prieštaraujančius 
kitų ekonomistų pareiškimus. Nuomonių 
įvairovė nėra blogai, bėda yra ta, kad vie-
šajame ekonominiame diskurse išsakomos 
nuomonės dažnai yra persmelktos vienos 
ar kitos (kairiosios ar dešiniosios) ideolo-
gijos, kuri tokiais atvejais veikia kaip arklio 
akidangčiai, sumažinantys regėjimo lauką. 
Šiomis aplinkybėmis tai, kad dauguma 
universitetuose dirbančių mokslininkų 
ekonomistų yra linkę susilaikyti nuo išsa-
miais tyrimais neparemtų lengvabūdiškų 
„improvizacijų“ konkrečių ekonomikos 
klausimų tema, laikyčiau jų mokslinio są-
žiningumo, o ne  kompetencijos stokos 
liudijimu. 
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b e n d r a d a r b i a v i m a s

Cern‘o

prof. juozas ViDmantis Vaitkus,
Vu fizikos fakulteto puslaidininkių fizikos katedra

Europos branduolinių mokslinių tyri-
mų organizacijos (CERN) populiarumui 
plačiojoje visuomenėje daug įtakos tu-
rėjo Dano Browno romanas „Angelai ir 
demonai“, o išsivysčiusių šalių politikos, 
mokslo ir aukštųjų technologijų specia-
listai vien sužinoję, kad kuri nors vals-
tybė ar institucija bendradarbiauja su 
CERN’u, iškart pripažįsta, kad tai rimtas 
kolektyvas ir partneris. Kita vertus, vie-
šai žinomi šiame centre vykdomi tyrimai 
traukia daugelį mokslinio tyrimo grupių, 
bet ten patekti toli gražu nelengva: reikia 
ne tik būti kompetentingiems tam tikroje 
CERN’o programos srityje, bet ir pasiekti, 
kad atstovaujamo kolektyvo kompetenciją 
pripažintų CERN’as. 

Lietuvos 
mokslininkai – 
lygiaverčiai

eksperimentų 
partneriai

Nuotraukos iš asm. arch.

Eksperimentas Helsinkio greitintuvų laboratorijoje pagal RD 39 programą (prof. J. Vaitkus ir habil. dr. E. Gaubas)
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kodėl kyla noras bendra-
darbiauti su cern‘u? I 
Norima dalyvauti sprendžiant ak-
tualias pasaulio pažinimo proble-

mas, pavyzdžiui, pastaruoju metu atsakyti
į klausimus, kodėl kūnai turi masę, t. y. kodėl 
egzistuoja gravitacija; kodėl pasaulis sukur-
tas iš medžiagos, o ne iš antimedžiagos; kas 
tai yra „tamsioji materija“; kokia medžiaga 
sudarė Visatą didžiojo sprogimo metu. 

CERN’o pagrindinė veikla susijusi su ele-
mentariųjų dalelių tyrimais, todėl, be funda-
mentinių materijos sandaros tyrimų, apima 
ir detektorių jonizuojančiai radiacijai regis-
truoti kūrimą, medžiagų atsparumo joni-
zuojančiai radiacijai tyrimus, eksperimen-
tinių duomenų apdorojimo technologijas –
visos šios veiklos metu gaunami rezultatai 
reikšmingi mūsų civilizacijai. Pavyzdžiui, 

sukurti ir kuriami nauji medicininės dia-
gnostikos ir gydymo metodai. Nežinia, ar 
dabar turėtume internetą, jei www progra-
minės įrangos nebūtų sukūręs CERN‘o ben-
dradarbis dr. Timas Berners-Lee. 

LietuVos moksLininkų BenDra-
DarBiaVimas su cern’u I Lietuvos 
mokslininkai ilgą laiką šiose srityse dirbo 
fragmentiškai. O jų indėlis tyrimuose, susi-
jusiuose su CERN’o problematika, atsisklei-
dė Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe ir 
palengvėjus mokslinio bendradarbiavimo 
su kitomis šalimis sąlygoms. Pirmieji moks-
liniai tyrimai CERN’o programose buvo 
pradėti 1993 m., kada CERN’e iškilo porei-
kis įvertinti puslaidininkinių elektronikos 
elementų atsparumą radiacijai. Glazgo uni-
versiteto profesorius K. Smithas atrado, kad 

pasaulyje jau gerai žinomame Puslaidinin-
kių fizikos institute Vilniuje prof. J. Poželos 
mokinio V. Bareikio sukurta krūvininkų 
pernašos reiškinių tyrimo metodika, pagrįs-
ta didelio dažnio triukšmų spektro tyrimais, 
gali būti pritaikyta šiai problemai spręsti. 
Taip į CERN’o bendradarbiavimo progra-
mą Rd8 tais metais įsitraukė Puslaidinin-
kių fizikos instituto komanda, kurią sudarė 
V. Bareikis, J. Požela ir A. Matulionis. Pasi-
naudoję šiuo ryšiu pranešėme apie savo gebė-
jimus tirti defektus puslaidininkiuose, ir tuoj 
pat, nepraėjus ir dviem savaitėms, į Vilnių 
vienas po kito atskrido abu Rd8 programos 
vadovai italas C. del Papa ir škotas K. Smit-
has. Susipažinę su mūsų darbais jie pareiškė, 
kad mato perspektyvą, nes Rd8 uždavinys –
ištirti, ar GaAs radiacijos detektoriai yra 
tinkami tuo metu dar tik kuriamo didžiojo 
hadronų kolaiderio detektoriams pagaminti. 
Kadangi jie nėra GaAs defektų specialistai, 
man buvo pasiūlyta padaryti pranešimus pa-
grindiniuose tos krypties mokslo centruose 
Jungtinėje Karalystėje: Šefildo, Lankasterio 
ir Glazgo universitetuose. Pranešimai buvo 
įvertinti teigiamai: tokio patyrimo, kurį mes 
įgavome bendradarbiaudami su Valstybiniu 
metalų ir lydinių institutu Maskvoje sovie-
tmečio metais, ir mūsų turimų puslaidinin-
kio savybių tyrimų metodikų šie mokslo 
centrai neturėjo. Todėl buvo priimti spren-
dimai pradėti bendradarbiavimo programą 
su Glazgo universitetu ir padidinti Rd8 
bendradarbiavo programos vykdytojų būrį 
GaAs detektorių savybių tyrimo komandoje 
Glazgo universitete. Aptariant šios koman-
dos išplėtimą pasiūlėme į ją įtraukti KTU 
Fizikinės elektronikos instituto technologų 
grupę, kurią gerai pažinojome, nes su šiuo 
kolektyvu, sovietmečiu priklausiusiu Kauno 
radijo matavimo technikos institutui „Lyra“, 
Vilniaus universitetas buvo sudaręs moksli-
nį gamybinį susivienijimą „Mikroelektroni-
ka“. Jie sutiko pagaminti naujos technologi-
jos GaAs detektorius. Prof. J. Požela pasiūlė 
į programą įtraukti ir MGS „Venta“, kuri ga-
mino integrinius grandynus GaAs – buvo ti-
kimasi, kad ji sugebės pagaminti perspekty-
vius greitaveikius signalų stiprintuvus. Taip 
tarp CERN‘o darbų programos Rd8 vyk-
dytojų atsirado didelis tyrėjų ir technologų 
kolektyvas iš VU,  KTU, PFI ir AB „Venta“. 
Ši programa baigėsi 1998 m., o jos vykdymo 
metu buvo nustatyta, kad GaAs nėra pakan-
kamai atspari medžiaga LHC detektoriams, 
bet labai perspektyvi Rentgeno spindulių 
detektoriams kurti medicininiams tikslams. 
Tuo pirmasis bendradarbiavimo su CERN‘u 
etapas baigėsi, ir teko ieškoti naujų galimy-

Bendraautoriai greta VU sukonstruoto universalaus taumetro (habil. dr. E. Gaubas, stovi 
iš dešinės į kairę: doktorantas A. Uleckas, doc. V. Kalesinskas, prof. J. Vaitkus)

b e n d r a d a r b i a v i m a s
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bių tęsti darbus įdomioje ir svarbioje mokslo 
ir technologijų srityje.

1996 m. buvo sukurta nauja programa sili-
cio radiacijos detektorių atsparumui radiaci-
jai didinti, pavadinta „Rd48 Rose collabora-
tion“. Jai teikėme savo pasiūlymus, pagrįstus 
bendradarbiavimo su SSRS elektronikos 
specialistais patirtimi. Matėme, kad mūsų 
perduotomis žiniomis naudojamasi, buvo 
žadama pakviesti mus į platesnę diskusiją, 
bet kvietimo nesulaukėme. 

2001 m. pasibaigus Rd48 programai buvo 
sukurta iniciatyvinė grupė naujai progra-
mai, kuri tęstų pradėtus darbus, parengti. 
dalyvauju šiame darbe kaip Glazgo univer-
siteto komandos narys, nes 1997 m. buvau 
išrinktas šio universiteto Fizikos ir astrono-
mijos fakulteto vizituojančiu profesoriumi. 
Parengus programą ir jai gavus CERN‘o 
LHC tarybos pritarimą sudaryta programos 
valdymo struktūra, ir slaptu balsavimu aš 
buvau išrinktas vienos tyrimų linijos darbų 
koordinatoriumi. Kai reikėjo nurodyti insti-
tuciją, kuriai aš atstovauju, pasakiau, kad įra-
šytų Vilniaus universitetą. Taip Vilniaus uni-
versitetas tapo oficialiu CERN‘o programos 
Rd50 „Radiacijai atsparūs jonizuojančios 
radiacijos detektoriai didelio šviesingumo 
kolaideriams“ vykdytoju. Netrukus buvo-
me pakviesti įsitraukti ir į Rd39 programą 
„Kriogeniniai jonizuojančios radiacijos de-
tektoriai“, kurioje dalyvauti pakvietėme ir 
UAB „Elmika“. 

darbai abiejose programose sėkmingai 
plėtojosi. 2004 m. atvykę į Lietuvos mokslų 
akademiją CERN‘o atstovai (tarp jų nuste-
bome pamatę prof. G. Mitselmacherį, kurio 
tėvas buvo žinomas VU Medicinos fakulteto 
profesorius) konstatavo, kad Lietuvos tyrėjai 
sėkmingai dalyvauja CERN‘o programose, ir 
pasiūlė pasirašyti Lietuvos ir CERN‘o ben-
dradarbiavimo sutartį, kuri suteiktų galimy-
bę ir kitoms tyrėjų komandoms įsitraukti į 
juos dominančias programas, taip pat ir pra-
monės įmonėms dalyvauti CERN‘o darbuo-
se. Lietuvos Vyriausybė sutartį pasirašė ir 
darbų koordinaciją pavedė Lietuvos mokslų 
akademijai. 

Matematikos ir informatikos fakulteto 
prof. A. Juozapavičius be didelių svarstymų 
sutiko imtis ambicingų ir sudėtingų infor-
macinių technologijų darbų ir jo vadovauja-
ma tyrėjų, tarp kurių daug studentų, koman-
da, sėkmingai pasinaudojusi tiek CERN‘o, 
tiek „Sokrates-Erasmus“ programomis, įsi-
traukė į didžiojo hadronų kolaiderio duo-
menų valdymo programas. Šiame fakultete 
buvo įrengtas stendas, realiu laiku demons-
truojantis didžiojo hadronų kolaiderio 

veikos būseną. dėl kontaktų su CERN‘u 
ši grupė sėkmingai plėtoja naują, CERN‘o 
inicijuotą kompiuterinių resursų valdymo 
sistemą GRId, o tuose darbuose dalyvauja 
per dešimtį tyrėjų. Šis projektas apima naujų 
programų duomenų valdymui sukūrimą ar 
jau naudojamų programų galimybių išplėti-
mą. Į šias problemas daugiausia yra įsigilinęs 
Kompiuterijos katedros dr. V. Rapševičius, o 
keletas studentų keisdami vienas kitą daly-
vauja CERN‘o darbuotojų grupėse, kuriose 
kontroliuoja informacinių sistemų darbą ir 
programuoja duotas užduotis.  

VU Teorinės fizikos ir astronomijos ins-
tituto tyrėjų grupė sėkmingai dalyvauja 
CMS (Kompaktinis miuonų solenoidas) 
eksperimento programoje. dėl to Vilniaus 
universiteto mokslininkų vardai aptinkami 
daugiau negu šimto aukšto reitingo moks-
linių straipsnių bendraautorių sąrašuose 
(CERN‘e galioja principas, kad programoje 
dalyvaujantys ir registruoti tyrėjai yra svar-
biausių publikacijų bendraautoriai). Vieno 
iš svarbiausių paskutinių straipsnių, kuria-
me skelbiama, kad CMS eksperimento metu 
yra atrasta nauja dalelė (tikėtina, Higso 
bozonas), bendraautorių sąraše yra M. Ja-
nulis, A. Juodagalvis, R. Naujikas (Vilniaus 
universitetas), A. Rinkevicius (doktorantas 
Floridos universitete, JAV, prof. G. Mitsel-
macherio grupėje). Šis ypač svarbus moks-
linis rezultatas pasiektas nagrinėjant visas 
elementariųjų dalelių reakcijas, kurios vyks-
ta suyrant Higso bozonui, ir išanalizavus 
milžinišką kiekį eksperimentinių duomenų. 

Vykdant medžiagų, apšvitintų jonizuo-
jančia spinduliuote, tyrimus pagal CMS 
detektorių modernizavimo, Rd50 ir Rd39 
programas, į registruotų bendraautorių są-
rašą buvo įtraukti mokslininkai E. Gaubas, 
V. Kalendra, V. Kalesinskas, V. Kažukauskas, 
A. Mekys, J. Storasta ir J. Vaitkus, o šiuo-

se darbuose dalyvauja dar ir doktorantai 
bei daugiau jaunesnių tyrėjų. darbo metu 
panaudojamos įvairios metodikos, kurių 
neturi partneriai ir kurios leidžia nustaty-
ti svarbius puslaidininkio parametrus net 
tada, kada jis yra apšvitinamas intensyvia 
jonizuojančia spinduliuote. Vykdant šiuos 
tyrimus aptinkama ir netikėtų dėsningumų. 
Ypač reikšmingą dėsningumą (krūvininkų 
gyvavimo trukmės tiesinį sąryšį su apšvita) 
atrado VU Taikomųjų mokslų instituto ha-
bil. dr. E. Gaubas. dėl šio atradimo buvome 
pakviesti į europinį FP7 programos projek-
tą, kurio pareiškėjas yra CERN‘as ir kuria-
me panaudojant atrastą dėsningumą turime 
ištirti galimybes sukurti naują radiacijos 
monitoringui skirtą prietaisą ir jį išbandyti 
CERN‘e. Kita jo vadovaujamos tyrėjų ko-
mandos sukonstruota aparatūra sėkmingai 
keliauja per pasaulio mokslo centrus (Hel-
sinkis, Liuvenas), nes šia aparatūra galima 
tirti bandinius juos švitinant didelio inten-
syvumo jonizuojančia spinduliuote, o to ne-
turi kitos pasaulio laboratorijos. 

Šių darbų vykdymas ir Lietuvos tarptau-
tinio autoriteto stiprinimas susiduria tik su 
„mažytėmis problemomis“: tai jų finansa-
vimo apimtis ir taisyklės. Vertėtų pažymėti, 
kad nors darbai vykdomi vadovaujantis Lie-
tuvos Vyriausybės ir CERN‘o sutarties pro-
tokolais, o už gautus rezultatus reikia dukart 
per metus atsiskaityti CERN‘e, tačiau vykdy-
mo sąlygos yra blogesnės negu tų projektų, 
kuriuos remia Lietuvos mokslo taryba. 

Prieš akis ir kiti didelių energijų fizikos 
projektai, kurie reikalingi energijos progra-
moms, branduolinių reaktorių atliekų nu-
kenksminimui, moksliniams tyrimams. Lie-
tuvos fizikai šiems darbams yra pasirengę ir 
tikisi, kad Lietuvos valdžia bus suinteresuota 
didinti Lietuvos indėlį šioms tarptautinės 
reikšmės problemoms spręsti. 

RD50 programos vykdytojai Vilniuje 2007 m.
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Žmogus ir jo bakterijos – abipusiškai naudingi santykiai
LiuDmiLa januškeVičienė

Žmonės nėra sterilūs primatai. Kiekvie-
no iš mūsų kūne knibžda daugybė plika 
akimi nematomų gyvų būtybių – mikro-
organizmų, dar vadinamų mikrobais. 
Sveiko žmogaus organizme esantys mi-
krobai sudaro iki 3 proc. visos žmogaus 
biomasės. 
Anksčiau buvo manoma, kad visos or-
ganizmo bakterijos tik kenkia žmogaus 
sveikatai. Tačiau paaiškėjo (ir šiuo metu 
mokslininkai tai jau tvirtina), kad dau-
guma mūsų kūne gyvenančių mikroorga-
nizmų yra naudingi ir mums netgi bū-
tini, nors kai kurie, žinoma, gali būti ir 
pražūtingi. 
Yra daroma nemažai tyrimų bandant 
apibrėžti mikroorganizmų reikšmę žmo-
gui, tačiau kol kas tik maža dalis jų yra 
identifikuota. 

www.sxc.hu nuotraukos
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asmeninis „zoologijos sodas“ I 
Sterilus žmogaus gyvenimas trunka labai 
neilgai – tik 9 mėnesius, kol jis gyvena nė 
vieno mikroorganizmo neturinčioje gim-

doje. Tačiau vos tik pradeda kelionę į šį pasaulį, jo kū-
nas iš karto tampa namais pirmosioms bakterijoms. 
Gimstant žarnyne ir ant odos apsigyvena panašūs mi-
krobai kaip ir mamos organizme. Vaikas mikroorga-
nizmų gausa suaugusiuosius pasiveja per pirmuosius 
dvejus savo gyvenimo metus.

„Kūdikis gimdamas iš sterilios aplinkos, kokia buvo 
gimdoje, ateina į nesterilų pasaulį, ir pirmiausia jo 
oda, gleivinės ir virškinamasis traktas užsisėja mikro-
organizmais, kuriuos jis gauna iš motinos slinkdamas 
gimdymo takais, o vėliau ir iš aplinkos, tėvų bei visų 
žmonių, kurie prie jo liečiasi ar prie jo būna“, – pa-
sakoja Medicinos fakulteto Fiziologijos, biochemijos, 
mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedros 
lektorė dr. Silvija Kiverytė.

didžiausias žmogaus organas, kuriame gausu „gy-
ventojų“, – oda. dėl to kai kurie tyrėjai žmogaus odą 
yra pavadinę „virtualiu bakterijų zoologijos sodu“. 
Skaičiuojama, kad kvadratiniame odos paviršiaus 
centimetre yra iki 107 bakterinių ląstelių. 

„Šių bakterijų įvairovė priklauso nuo odą veikiančių 
veiksnių: saulės spindulių, šalčio, šilumos, vandens, 
muilo, skalbimo priemonių ir kt. Kiekvieno žmogaus 
odos paviršiuje galima aptikti šimtus bakterijų rūšių. 
Gausiausiai jų yra prakaituojančiose, rečiau plauna-
mose vietose“, – aiškina Gamtos mokslų fakulteto Mi-
krobiologijos ir biotechnologijos katedros vedėja prof. 
Lilija Kalėdienė.

Kita vieta, kurią labai mėgsta mikroskopinio dydžio 
padarėliai, yra žmogaus žarnynas. 

Anot prof. L. Kalėdienės, pradėjus kataloguoti žmo-
gaus mikrobiomą sudarančius mikroorganizmus, ap-
skaičiuota, kad žmogaus žarnyne gali būti apie 500 
bakterijų rūšių, 9 milijonai unikalių bakterinių genų, 
100 trilijonų mikrobinių ląstelių. 

Tačiau ne visas žmogaus organizmas yra tinkama 
vieta mikrobams. Vienose kūno vietose jie veisiasi la-
bai noriai, sakykim, sveika oda niekada nebus sterili. 
Bet kitose vietose jie yra nepageidaujami „gyventojai“, 
o netyčia patekę, pavyzdžiui, į kraują gali sukelti rimtą 
ligą.

Žmogus ir jo bakterijos – abipusiškai naudingi santykiai

„Nesterilios žmogaus organizmo vietos, kuriose 
turi būti bakterijų, yra virškinimo traktas (daugiausia 
bakterijų yra storajame žarnyne), viršutiniai kvėpavi-
mo takai ir burna, išorinių lytinių organų gleivinė ir 
oda. Žmogaus organizmo vietos, kuriose neturi būti 
bakterijų, kurios yra sterilios, – tai kraujas, smege-
nų skystis, visi vidiniai organizmo skysčiai, šlapimas, 
moters pienas. Bet kuri bakterija, patekusi į sterilią 
žmogaus organizmo vietą, gali sukelti infekciją“, – 
vardija dr. S. Kiverytė.

Sveiko žmogaus kūne mikroorganizmų yra labai 
daug. Mikroorganizmai, gyvenantys žmogaus kūne 
ir jo išorėje (dabar jų visuma vadinama mikrobio-
ma), savo skaičiumi dešimt kartų viršija visų somati-
nių ir lytinių žmogaus kūno ląstelių skaičių. 

„Mokslininkų duomenimis (Nature, 2007), 90 
proc. žmogaus kūne esančių ląstelių sudaro bakteri-
jų, grybų ir kitų ne žmogaus kilmės organizmų ląs-
telės. Paradoksalu, bet mikroorganizmų ląstelių yra 
daugiau nei paties žmogaus ląstelių“, – tvirtina prof. 
L. Kalėdienė.

Karališkosios Londono kolegijos mokslininkai 
(Nature Biotechnology, 2012) tokią sąjungą pavadino 
„superorganizmu“. Šio superorganizmo veiklos išaiš-
kinimas padėtų personalizuoti mediciną ir sveikatos 
priežiūrą, nes kiekvienas individas, priklausomai 
nuo jo žarnyne esančių mikroorganizmų, skirtingai 
reaguoja į vaistus.

ŽmoGaus ir Bakterijų „DrauGystė“ – 
naudinga I Nors žmogaus ir normalios mikroflo-
ros tarpusavio ryšiai dar nėra visiškai ištyrinėti, ma-
noma, kad jie yra svarbūs ir vertingi abiem pusėms. 
Pagrindinės žmogaus mikroorganizmų funkcijos –
palengvinti virškinimo procesą ir stiprinti organiz-
mo imunitetą.

Anot dr. S. Kiverytės, mikroorganizmams žmogaus 
kūnas suteikia nuolatinį maisto medžiagų tiekimą, 
stabilią aplinką, apsaugą ir transportą. Savo ruožtu 
normali mikroflora teikia kai kurias maisto medžia-
gas ir padeda virškinimui, dalyvauja susiformuojant 
aktyviam imunitetui ir saugo žmogaus organizmą 
nuo patogeninių mikroorganizmų kolonizacijos. 
„Pavyzdžiui, jeigu geriant antibiotikus žarnyne bus 
išnaikinti normalios floros atstovai, labai greitai jį 



s v e i k a t a

SPECTRUM 2012/226

kolonizuos ligų sukėlėjai. Normalios flo-
ros atstovai saugo išorinių lytinių organų 
gleivinę ir apsunkina sąlygas čia apsigy-
venti lytiškai plintančių ligų sukėlėjams“, –
mikroorganizmų naudą žmogui aiškina dr. 
S. Kiverytė.

didžioji mikroorganizmų dalis apsaugo 
organizmą nuo ligų, tačiau kiekvieno žmo-
gaus organizme egzistuoja ir unikalus, nors 
negausus ligas sukeliančių mikroorganizmų 
rinkinys. Todėl negaluojančio ar nesveikai 
gyvenančio žmogaus mikroorganizmų įvai-
rovė daug skurdesnė.

„Žarnyno ligomis, diabetu sergančių žmo-
nių žarnyno mikroorganizmų rūšių daž-
niausiai būna mažiau. Jų mažina ir vartojami 
vaistai, alkoholis. Atsisakius pieno produktų 
sumažėja laktozę skaidančių bakterijų“, – 
tvirtina prof. L. Kalėdienė.

„Labiausiai žmogui mikroorganizmai pa-
kenkia, kai naudodamiesi įvairiais savo vi-
rulentiškumo ir invazyvumo veiksniais pra-
siskverbia į žmogaus audinius, kraujotaką, 
išplinta ir sukelia sisteminę infekciją. Tačiau 
tokių savybių dažniausiai turi ne normalios 
floros atstovai, o tikri patogeniniai mikroor-
ganizmai“, – sako dr. S. Kiverytė.

Anot medicinos mokslų daktarės, kartais 
žmogus gali būti patogeninių mikroorga-
nizmų nešiotojas – jis pats neserga, bet yra 
pavojingas aplinkiniams, nes gali juos už-
krėsti to nė nežinodamas. Patogeninių bak-
terijų nešiojimo pavyzdys gali būti auksinio 
stafilokoko (Staphylococcus aureus) arba 
meningito sukėlėjo (Neisseria meningitidis) 
nešiojimas viršutiniuose kvėpavimo takuo-
se. Susiklosčius palankioms aplinkybėms 
(stipriai nusilpus imunitetui) mikroorga-
nizmai gali suaktyvėti. Bakterija, per kraują 
patekusi į plaučius, galvos smegenis ar kitus 
organus, sukelia pūlinį jų uždegimą.

Kiekvienas žmogus turi tik jam vienam 
būdingą mikrobų rinkinį, kuris gali skirtis 
priklausomai nuo to, kurioje vietoje žmogus 
gyvena, ką valgo ir pan. 

Išsami daugybės europiečių mikrobiomos 
analizė, paremta molekulinės biologijos ty-
rimais, parodė, kiek bendra žarnyno mikro-
bioma skiriasi tarp skirtingų žmonių gru-
pių. Mokslininko Chin grupės pateiktame 
straipsnyje (Nature, 2010) teigiama, kad kie-
kviename žarnyne yra pagrindinis bendras 
žarnyno bakterijų rinkinys, kuriame rūšių 
skaičius ir ląstelių kiekis ribotas. Tačiau šalia 
egzistuoja ir tam tikros specifinės bakterijų 
rūšys bei kamienai.

„Pavyzdžiui, tam tikros bakterijų rūšys yra 
būdingos tik nutukusių žmonių žarnynui. 
Aptinkama skirtumų įvairiuose regionuose 

žarnyne nebuvo galima net pagalvoti. Aptik-
tos bakterijos, kurios gamtoje išskiriamos iš 
hidroterminių šaltinių, kur temperatūra sie-
kia 80°C. 

orGanizmo sVeikata – Bakteri-
jų nuopeLnas I Sveikata lietuviai uoliai 
rūpintis pradeda tik susirgę ir labai retai įsi-
klauso į savo organizmą jam dar nepradėjus 
siųsti pavojaus signalų. Tačiau norėdami 
išvengti didesnių sveikatos problemų mes 
turime nuolat rūpintis savo kūnu – taip sa-
vaime pasirūpinsime ir jame gyvenančiais 
mikroorganizmais. Sveika gyvensena ir 
mityba yra svarbūs norint, kad organizmas 
išliktų sveikas. Maiste esantys konservantai 
arba antibiotikų likučiai gali labai pakenkti 
normaliai mikroflorai. 

Nuo to, kokios rūšies mikroorganizmai 
dominuoja mūsų organizme, priklauso ir 
mūsų sveikata. Susirgę mes labai mėgstame 
pabūti patys sau gydytojai, nusistatyti dia-
gnozę ir pasiskirti vaistų. Anot dr. S. Kive-
rytės, neturėtume be reikalo vartoti stalčiuje 
rastų, nuo praėjusio gydymo kurso likusių 
antibiotikų, jeigu jų nepaskyrė gydytojas, 
nes antibiotikai veikia ne tik ligos sukėlėją, 
bet ir normalios mikrofloros atstovus, gyve-
nančius žmogaus organizme, ir gali juos iš-
naikinti arba sukelti jų disbalansą. Pagrindi-
nė gydytojų taisyklė skiriant antibiotikus yra 
laikytis siauro antibiotikų spektro skyrimo 
taktikos. Kartu su antibiotikais yra skiria-
mos ir „gerosios“ bakterijos, kurios palaiko 
normalią žarnyno mikroflorą antibiotikų 
kurso metu. 

Su odos priežiūra irgi neretai persisten-
giame. Ją švarindami net nepagalvojame, 
kad taip išnaikiname ir gerąsias bakterijas, 
padedančias kovoti su ligomis.

„Kalbant apie normalios odos mikrofloros 
atstovus ir pavojus jiems, patartina nevar-
toti dezinfekuojančių muilų, kurie naikina 
bakterijas. Taip pat nereikėtų vartoti lytinių 
organų prausimosi priemonių, kurios keičia 
terpės pH ir sutrikdo normalios floros ba-
lansą. Normalios floros atstovai reikalingi, 
kad žmogaus oda ir išorinių lytinių organų 
gleivinė būtų sveikos“, – perspėja dr. S. Ki-
verytė.

Žmogus nėra atskiras, nuo nieko nepri-
klausomas makroorganimas, o jo būsena 
ir sveikata priklauso nuo mikroorganizmų, 
kuriuos jis pas save priglaudžia. Tyrinėdami 
kūno bakterijas mokslininkai žingsnis po 
žingsnio renka informaciją, kuri ne tik pa-
dės identifikuoti mikroorganizmų rūšis, bet 
ir leis įvertinti kiekvienos jų indėlį ir reikšmę 
žmogaus organizme.

Infekcijos procesas visada yra 
mikroorganizmo ir makroor-
ganizmo (žmogaus) sąveika, 
o ji yra labai individuali. 
Vienam žmogui mikroorga-
nizmas gali nekenkti, nekal-
tai gyventi ant jo gleivinių, 
tačiau kitam gali sukelti sun-
kią infekciją. 

gyvenančių sveikų žmonių bendrijų mikro-
biomose. Tačiau teigti, kad skirtumus lemia 
tik skirtingi mitybos įpročiai, negalima“, – 
tvirtino prof. L. Kalėdienė.

Tyrinėjant mikrobiomą, išskirtos ir tokios 
bakterijos, apie kurių egzistavimą žmogaus 
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Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vi-
suomenės sveikatos institutas atliko mitybos 
tyrimą, kurio metu buvo apklausti 428 VU 

Medicinos fakulteto studentai.
Respondentai buvo prašomi nurodyti, kaip patys 

vertina savo mitybą. Beveik pusė (49,2 proc.) apklaus-
tųjų atsakė, kad savo mitybą vertina kaip netinkamą, 
39,1 proc. mano, kad jų mityba gera, o likę 11,7 proc. 
apie savo mitybą neturi nuomonės. Panašiai savo mi-
tybą vertina tiek merginos, tiek vaikinai. Kaip tinka-
mą savo mitybą įvardijo 38,5 proc. merginų ir 42,1 
proc. vaikinų, o kaip netinkamą – 49,5 proc. merginų 
ir 47,4 proc. vaikinų.

Lyginant tyrimo rezultatus su 2009 m. studentų mi-
tybos ypatumų tyrimo rezultatais pastebima panaši 
situacija: tada savo mitybą gerai vertinančių studentų 
buvo 51,1 proc., o patenkinamai – 40,5 proc. 

Studentų mityba – 
nesveika

prof. rimantas stukas
Vu medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas

Sveika mityba – viena pagrindinių 
ilgaamžiškumo, darbingumo, sveika-
tos ir žvalumo sąlygų. Ji turi būti su-
balansuota ir nuosaiki. Maistas turi 
būti įvairus, kad žmogaus organizmas 
galėtų gauti reikiamą kiekį maistinių 
medžiagų.
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Studentų mitybos režimo tyrimo rezul-
tatai parodė, kad respondentai dažniausiai 
valgo tris kartus per dieną. Tokių studentų 
yra 47,7 proc. Keturis ir daugiau kartų per 
dieną valgo 36,7 proc. tiriamųjų, du kartus – 
14,8 proc., o vieną kartą per dieną valgo tik 
vienas studentas – 0,8 proc. 

Vertinant tyrimo rezultatus nustatyta, kad 
vaikinai dažniausiai (52,6 proc.) valgo ketu-
ris ir daugiau kartų per dieną, o merginos 
dažniausiai (48,6 proc.) valgo tris kartus per 
dieną. Per mažai kartų valgančių yra 17,3 
proc. merginų ir 5,3 proc. vaikinų.

Šio tyrimo rezultatai parodė, kad daugu-
ma studentų valgo nereguliariai. Tuo pačiu 
metu kasdien maitinasi tik 16,4 proc. tiria-
mųjų.

Merginų (17,4 proc.), valgančių tuo pa-
čiu metu, yra truputį daugiau negu vaikinų 
(10,5 proc.).

Nustatyta, kad daugiau kaip pusė (69,5 
proc.) studentų kartais užkandžiauja tarp 
pagrindinių valgymų. Ketvirtadalis (24,2 
proc.) studentų užkandžiauja dažnai, nuolat 
papildomai valgančiųjų yra 3,9 proc., o nie-
kada – 2,3 proc. tiriamųjų. 

Lyginant gautus rezultatus su 2009 m. 
atlikto tyrimo rezultatais galima teigti, kad 
situacija beveik nepakito: ankstesnio tyri-
mo rezultatai parodė, kad tarp pagrindinių 
valgymų užkandžiavo 87,5 proc. merginų ir 
84,2 proc. vaikinų. 

Svarbu išsiaiškinti, kaip dažnai studentai 
vartoja šviežias ir termiškai apdorotas dar-
žoves. Nustatyta, kad dažniausiai studentai 
šviežias daržoves valgo 3–5 kartus per savai-
tę. Tokių respondentų yra 38,3 proc. Termiš-
kai apdorotas daržoves studentai dažniausiai 
(53,9 proc.) renkasi 1–2 kartus per savaitę. 
Visai nevartojančių šviežių daržovių yra 4,7 

s v e i k a t a
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proc. tiriamųjų, o termiškai apdorotų daržo-
vių visai nevalgo 21,9 proc. studentų. 

daržovių studentai valgo nepakankamai 
ir dabar, ir anksčiau. 2009 m. buvo nusta-
tyta, kad tik 38,4 proc. tiriamųjų suvartojo 
pakankamą kiekį daržovių.

Rezultatai parodė, kad vaikinai šviežias 
daržoves renkasi valgyti dažniau negu mer-
ginos. Vaikinų, valgančių jas 3–5 kartus per 
savaitę, yra 47,4 proc., 6–7 kartus – 26,3 
proc. 36,7 proc. merginų šviežias daržoves 
vartoja 3–5 kartus per savaitę, o 19,3 proc. – 
6–7 kartus per savaitę. Jau paruoštas daržo-
ves tiek merginos, tiek vaikinai vartoja pana-
šiai. dažniausiai 1–2 kartus per savaitę 41,3 
proc. merginų ir 52,6 proc. vaikinų renkasi 
valgyti jau termiškai apdorotas daržoves.

Nustatyta, kaip dažnai studentai vartoja 
grūdinius produktus. dažniausiai grūdiniai 
maisto produktai vartojami kiekvieną die-
ną – tokį atsakymo variantą pasirinko 39,8 
proc. respondentų. 3–5 kartus per savaitę 
vartojančių grūdinius produktus yra 25,8 
proc., 1–2 kartus per savaitę – 23,4 proc., o 
kelis kartus per dieną – 10,2 proc. tiriamųjų.

Rezultatai parodė, kad grūdinius produk-
tus dažniau vartoja vaikinai nei merginos. 
Kiekvieną dieną grūdinius maisto produk-
tus renkasi daugiau kaip pusė (52,6 proc.) 
vaikinų ir 37,6 proc. merginų, o kelis kartus 
per dieną tokį maistą vartoja 15,8 proc. vai-
kinų ir 9,2 proc. merginų. 

Trečdalis (32 proc.) tirtų studentų visai 
nevalgo žuvies. 1–2 kartus per savaitę žuvį 
vartoja 61,7 proc., o 3–5 kartus per savaitę – 
6,2 proc. tiriamųjų. 

Merginos žuvį valgo rečiau negu vaikinai. 
1–2 kartus per savaitę žuvį valgančių mer-
ginų yra 60,6 proc., vaikinų – 68,4 proc., o 
visai nevartojančių žuvies ir jos produktų – 
atitinkamai 33 proc. ir 26,3 proc.

Aiškintasi, kaip studentai vartoja pieną ir 
pieno produktus. Kiekvieną dieną pieną var-
toja 33,6 proc. tiriamųjų. 3–5 kartus per sa-
vaitę pieną renkasi 34,4 proc. studentų, 1–2 
kartus per savaitę – 26,6 proc. Visai nevartoja 
pieno ir jo produktų 5,5 proc. respondentų. 
Pieną kiekvieną dieną vartoti rinkosi daugiau 
vaikinų (47,4 proc.) nei merginų (31,2 proc.). 

Valgyti joduotą druską – tai vienas efek-
tyviausių būdų, užtikrinančių, kad žmogaus 
organizmas gautų reikiamą kiekį jodo. Ty-
rimo duomenimis, joduotą druską vartoja 
didžioji dalis tyrime dalyvavusių studentų 
(69,5 proc.). Nustatyta, kad joduotą drus-

ką dažniau vartoja merginos negu vaikinai. 
Merginų, vartojančių joduotą druską, yra 
72,5 proc., o vaikinų – 52,6 proc. 

 
Sveikos mitybos taisyklėse nurodoma, kad 

žmonės turėtų riboti suvartojamą valgomo-
sios druskos kiekį. Patariama, kad per dieną 
sveikam žmogui reikėtų suvartoti ne dau-
giau kaip 5 gramus valgomosios druskos. 
Atlikus tyrimą buvo nustatyta, ar studentai 
linkę papildomai sūdyti jau paruoštą maistą. 
Rezultatai parodė, kad niekada maisto papil-
domai nesūdo 42,2 proc. studentų. Pusė (50 
proc.) tiriamųjų maistą sūdo kartais, jeigu 
šis nėra pakankamai sūrus, o nuolat papil-
domai į maistą druskos beriasi 7,8 proc. res-
pondentų. 

Nustatyta, kad net 93 proc. tiriamųjų lan-
kosi greito maisto restoranuose. Kas savaitę 
ir dažniau į greito maisto restoranus užsuka 
22,7 proc., o kelis kartus per mėnesį – 26,6 
proc. apklaustųjų.

Greito maisto restoranus daugiau ren-
kasi vaikinai nei merginos. 2–3 kartus per 
savaitę greito maisto restoranuose apsilan-
ko 15,8 proc. vaikinų ir 5,5 proc. merginų. 
Vieną kartą per savaitę tokiuose restoranuo-
se lankosi 36,8 proc. vaikinų ir 11,9 proc. 
merginų. Visai nesilankančių greito maisto 

iŠVados

1. Beveik pusė tirtų studentų savo mitybą vertina kaip netinkamą.
2. dauguma tiriamųjų laikosi mitybos režimo ir maitinasi 3–4 kartus per dieną, tačiau 
nereguliariai. 
3. didžioji dalis tyrime dalyvavusių studentų užkandžiauja tarp pagrindinių valgymų.
4. Tik penktadalis respondentų suvartoja pakankamą kiekį šviežių daržovių.
5. Grūdinius maisto produktus kasdien vartoja daugiau kaip pusė tiriamųjų.
6. Trečdalis respondentų visai nevartoja žuvies ar jos produktų.
7. didžioji dalis tiriamųjų vartoja joduotą druską. Papildomai sūdyti maistą linkę daugiau 
kaip pusė tiriamų studentų.
8. Greito maisto restoranuose lankosi dauguma studentų, dažniau vaikinai nei merginos.
9. didžioji dalis respondentų vartoja maisto papildus. 

restoranuose vaikinų tarp tiriamųjų nėra, o 
tokios merginos sudaro 8,3 proc. 

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad di-
džioji dalis studentų vartoja maisto papil-
dus. Visai nevartoja maisto papildų 18 proc. 
tiriamųjų. Kiekvieną dieną maisto papildus 
vartojančių studentų yra 20,3 proc.

Nustatyta, kad vaikinų, kasdien varto-
jančių maisto papildus, yra daugiau negu 
merginų, atitinkamai 31,6 proc. ir 18,3 proc. 
Visai maisto papildų nevartoja 18,3 proc. 
merginų ir 15,8 proc. vaikinų. 

Atliekant apklausą studentai buvo prašo-
mi nurodyti pagrindinį kriterijų, pagal kurį 
renkasi maisto produktus. daugiau kaip 
pusė (57 proc.) respondentų nurodė, kad 
maistą renkasi pagal skonines savybes, 17,2 
proc. maistą pritaiko sveikatai gerinti, 11,7 
proc. studentų svarbi maisto produktų kai-
na, 8,6 proc. respondentų maisto pasirinki-
mui turi įtakos šeimos nariai ir 5,5 proc. ti-
riamųjų maistą renkasi dėl specialios dietos 
būtinumo.

daugiau vaikinų negu merginų maistą 
renkasi pagal skonines savybes, tokių vai-
kinų yra 68,4 proc., o merginų – 55 proc. 
Maisto produktus sveikatai gerinti rinkosi 
tik merginos (20,2 proc.).
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jau įpratome, kad pačios smagiausios šventės 
yra palydimos pokšinčų fejerverkų: dangų 
išraižo meninės figūros, dega spalvotosios 
ugnys, kvapą užgniaužia krintančių kibirkš-

čių lietus, ryškios kylančios kometos. Fejerverkai deri-
nami kartu su muzika – pagal ją pasigirsta skrendan-
čios figūros sprogimas ir iš dangaus pažyra spalvotų 
žvaigždžių fontanas. Fejerverkai naudojami kino fil-
muose – taip paryškinami specialieji efektai, sukuria-
mas geresnis įvykio įspūdis. Technologiniu požiūriu 
fejerverkas – tai pirotechninių mišinių uždegimas pa-
gal iš anksto apibrėžtą scenarijų. Žodis „pirotechnika“ 
yra kilęs iš graikų kalbos: pyros – ugnis, techne – mo-
kėjimas, menas. Taigi fejerverkas gali būti vadinamas 
ugnies menu.

Liepsnos fiGūrų menas I Viena yra pagamin-
ti degų pirotechninį mišinį, kas kita – išgauti norimą 
liepsnos figūrą ar kitą pirotechninį efektą. Jau nuo 
pat pradžių pirotechniniai mišiniai būdavo uždegami 
įtvirtinus gaminį į stovus. Pavyzdžiui, įtvirtinus kelias 
spalvotąsias žvakutes gaunama „žąsies kojelė“ arba 
deganti „saulė“. Uždegimui gali būti naudojama užde-
gimo virvė, kurią sudaro paraku aptepta ir laku pa-
dengta virvė. Lakas apsaugo tokią virvę nuo drėgmės, 
o parakas užtikrina, kad virvė sudegtų ir pasiektų ga-
minį. Mišinį galima uždegti ir įkaitinta nichromo lydi-
nio vielele, jei prie jos prijungta elektros srovė. 

Ugnies menas

Kodėl fejerverkai būna įvairiausių for-
mų, kas jiems suteikia spalvas ir kokie 
šiuolaikinių fejerverkų ypatumai? At-
sako Rimantas Vaitkus, Vilniaus uni-
versiteto Chemijos fakulteto Organinės 
chemijos katedros docentas, chemijos 
mokslų daktaras.

Liepsnos fontanai 
ir ugnies vorai

fotografas.co nuotr.
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Kai pirotechninis mišinys, pavyzdžiui, dū-
minis parakas, suberiamas į nedegančią tūtą 
ir paliekama tik skylutė dujoms išeiti, tokia 
tūta tinka raketoms arba suktukams gaminti. 
Suktukas – sodo fejerverko puošmena, jais 
labai mėgavosi didikai. Į mišinius pridėjus 
žiežirbas sukeliančių metalų, kietųjų medžių 
anglių dulkių, gaunamas įspūdingas reginys. 
Raketoms reikia stovo, kuris užtikrintų, kad 
jos pakils į saugų aukštį. Ypač gražu, jei ra-
ketos palieka žiežirbų šleifą. Kad raketos 
skristų stabiliai ir laikytųsi nustatytos tra-
jektorijos, būtini stabilizatoriai. Beje, apie 
raketų gamybą 1650 m. rašė žymus Vilniaus 
universiteto profesorius Kazimieras Simo-
navičius, kurio artilerijos vadovėlis „didysis 
artilerijos menas“ buvo išleistas ir naudoja-
mas daugelyje Vakarų Europos universitetų. 
Autorius siūlė stabilizatoriams naudoti spar-
nelius. Net du šio vadovėlio skyriai buvo pa-
skirti pirotechnikai.

Šiuolaikinėje pirotechnikoje degiam mi-
šiniui pakelti į dangų naudojamos tūtos, iš 

kurių tarsi iš patrankos vamzdžių į viršų iš-
šaunamos popierinės rutulio formos sferos, 
užpildytos paraku ir spalvotų liepsnų žva-
kutėmis. Paprastai į tokią sferą yra įstatyta 
uždegimo virvė, kuri sulaiko degimą ir užti-
krina, kad rutulio sprogimas įvyks reikiamu 
laiku. Paraku ir žvakutėmis užpildytas ru-
tulys sprogsta tik pasiekus reikiamą aukštį. 
Profesionaliuose fejerverkuose šis aukštis 
lygus 150–300 m.

Priklausomai nuo žvakučių išdėstymo ru-
tulyje ir žvakutes sudarančių pirotechninių 
mišinių sudėties išgaunami patys įvairiausi 
efektai. Labiausiai paplitęs – „bijūnas“. Tai 
rutulio formos bijūno žiedą primenantis fe-
jerverko efektas, kuriuo labiausiai grožimės. 
Sprogdamas rutulyje esantis parakas uždega 
ir paskleidžia žvakutes erdvėje, primenan-
čioje rutulio formą. Jei mišinyje yra kibirkš-
čiuojančių priedų (metalų), gaunamas ypač 
gražus nespalvotas „voras“ arba spalvota 
„chrizantema“. Kartais sprogimas įvyksta 
anksčiau, negu iššautas rutulys pasiekia di-
džiausią aukštį. Sprogdamas jis dar pakelia 
degančias žvakutes aukščiau, tada jos iškart 
krinta. Taip gaunamas „arklio uodegos“ 
efektas. Į mišinius pridėjus priedų, kurie 
danguje nukreipia žvakutes skirtingomis 
kryptimis, gaunamos „krosetės“.

Kai kada iš vamzdžio šaunamos ne sferos, 
o žvakutės, kurios palieka kibirkščių šleifą. 
Tokios liepsnos figūros vadinamos kometo-
mis. Apskritai pirotechnikos kūrėjai nesto-
koja fantazijos. Skirtingai išdėstę žvakutes 
rutulyje tarp parako grūdelių jie sugeba iš-
gauti gėlių, palmių, žiedų ir kitokias formas. 
daugelį gaminių kūrėjai laiko paslaptimi. 
Teko matyti, kad siekiant gauti gražias iš 
dangaus krintančias kibirkštis buvo naudo-
jami paraku aptepti pelai, kuriuos gaminto-
jai bėrė į iššauti skirtą rutulį.

koDėL fejerVerkai spaLVoti? I 
Grožį fejerverkui suteikia ne tik kibirkštys 
ar sprogimai, bet ir liepsnos spalvos. Tur-
būt esate pastebėję, kad, iš puodo ant dujų 
liepsnos išbėgus verdančiam vandeniui, ji 
nusidažo geltona, oranžinį atspalvį turinčia 
spalva. Šią spalvą liepsnai suteikia vandeny-
je esantys natrio ir kalcio jonai. Jei liepsnoje 
kaitintume varinę vielelę, galėtume pama-
tyti, kaip liepsnos kraštas nusidažo žalsvai 
melsva spalva.

Iki pat XIX a. vidurio fejerverkai būdavo 
daugiausia nespalvoti. Tačiau vėliau imta 

naudoti liepsną dažančių metalų druskas. 
Fejerverkuose šiuo metu naudojami liepsną 
raudonai dažantys ličio ir stroncio, geltonai –
natrio, žaliai – bario, oranžine spalva –
kalcio, violetine – kalio, žalsvai mėlyna – va-
rio junginiai. Sunkiausia išgauti mėlyną ir 
žydrą spalvą, nes nė vienas iš metalų tokia 
spalva liepsnos nedažo (išskyrus nepapras-
tai brangų cezį). Todėl pirotechnikams ten-
ka maišyti įvairias druskas, kad būtų galima 
išgauti norimus liepsnų atspalvius. Mišinyje 
turi būti ir tokių medžiagų, kurios degimo 
metu besijungdamos virstų ryškia spalva 
liepsną nudažančiais chloridais. Iš moky-
klos žinome, kad natrio chloridas yra valgo-
moji druska. Bėda ta, kad chloridai nedega, 
tad į mišinius tenka įdėti medžiagų, kurios 
degimo metu jais virsta. Viena pačių papras-
čiausių – dirbtinės gumos ir linoleumo ga-
mybos žaliava polivinilchloridas. degdama 
ši medžiaga virsta aštraus kvapo vandenilio 
chloridu. Fejerverkams gaminti tinka ir kiti 
chloro organiniai junginiai.

šiuoLaikinių fejerVerkų ypa-
tumai I Anksčiau fejerverkus reikėdavo 
padegti dagtimi. Jau nuo XIX a. tam galima 
panaudoti elektrą – įjungus srovės šaltinį 
kaitinimo siūlelis įkaista ir mišinys užside-
ga. Pastarąjį dvidešimtmetį fejerverkams 
talkina kompiuteriai. Nebereikia rankomis 
įjungti elektros srovės šaltinio, už žmogų tą 
darbą atlieka kompiuteris. Kuriamos specia-
lios programos, užtikrinančios, kad elektros 
srovė bus įjungta reikiamu laiku. Kompiu-
teriai sudaro galimybę suderinti laiką, kada 
įvyks norimas pirotechninis efektas: būtent 
tuo metu, kai pasikeis muzikos akordas, 
pasigirs būgnų dundesys ar kaip kitaip bus 
duotas ženklas. Tiesa, tai sukelia didelį gal-
vos skausmą efektų kūrėjams. Jie turi įver-
tinti, per kiek laiko gaminys pakils į aukštį, 
kiek laiko degs uždegimo virvė, kad sprogi-
mas įvyktų būtent tuo metu, kai keisis muzi-
kos akcentas. dažnai tai pavyksta sekundžių 
dalių tikslumu.

Kaip matyti, fejerverkas nėra papras-
tas gaminys. Jame susipynusios senosios ir 
naujosios technologijos, istorinis palikimas 
ir šiuolaikiniai sprendimai. Fejerverkai to-
bulėja, kaip tobulėja pati žmonija. Tačiau 
ir tada, žmonijos priešaušryje, ir dabar, kai 
galime nuskristi į kosmosą, liepsna mums 
yra magiškas ir šventas dalykas. Gal todėl 
fejerverkų negali pakeisti jokia imitacija, jo-
kie kiti technologiniai sprendimai. Tol, kol 
egzistuoja žmonija, išliks ir ugnies menas.
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Įdomu Visatoje surasti Žemėje žinomų che-
minių junginių – tai suteikia vilties aptikti gy-
vybės pėdsakų. Neseniai paskelbta žinia apie 
artimų cukrui molekulių atradimą visiems 
tikriausiai sukėlė malonias asociacijas...  

Molekulių tarpžvaigždinėje erdvėje ar 
žvaigždžių apvalkaluose ieškoma jau gana se-
niai, tam dažniausiai naudojami radijo, infra-
raudonųjų ir mikrobangų spindulių imtuvai. 
Plačiai tarpžvaigždinėje erdvėje paplitusi CH 
molekulė buvo atrasta dar 1937 m. Šiuo metu 
kosminėje erdvėje jau rasta per 170 įvairių 
molekulių, daugiau kaip pusė jų yra sudary-
tos iš 2–4 atomų, tačiau didžiausios turi net 
60 at 70 atomų – tai anglies fulerenai. Fule-
renų susidarymą modeliuoja ir VU Teorinės 
fizikos ir astronomijos instituto mokslininkai. 
Sudėtingų molekulių susidarymą stimuliuoja 
kosminiai spinduliai. daug įvairių molekulių 
buvo atrasta Galaktikos centro link nusidrie-
kusiame dujų ir dulkių debesyje Šaulio B2. 

 
Tačiau didžiausių pastangų nusipelno van-

dens, H2O, paieškos, nes jis yra viena pagrin-
dinių gyvybės egzistavimo sąlygų. Pastarai-
siais metais vandens pėdsakų ypač atkakliai 
ieškoma žvaigždžių, turinčių planetas, spek-
truose. Taip tikimasi rasti egzoplanetų, turin-
čių atmosferas. Vandens garų jau aptikta prie 
planetas turinčių žvaigždžių Hd 189733 b ir 
Hd 209458 b. Vandens paieškas apsunkina 
Žemės atmosferoje esančio vandens spektri-
nės linijos. Jos užgožia daugelį spektro ruožų. 
Jei žvaigždė yra šalta, viršutiniuose jos atmos-
feros sluoksniuose ar apvalkale taip pat ran-

Vis dažniau girdima apie naujas atrandamas medžiagas be-
orėje erdvėje. Štai visai neseniai buvo paskelbta, kad dujose, 
supančiose žvaigždę, aptikta cukrui artima medžiaga. Pa-
teikiame VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direk-
torės prof. Gražinos Tautvaišienės komentarą apie naujos 
gyvybės formavimąsi kituose pasauliuose ir apie vis naujas 
atrandamas medžiagas Visatoje. 

dama vandens molekulių. daug  įvairių mo-
lekulių aptinkama Mira tipo žvaigždėse, pvz., 
gana artimoje žvaigždėje CW Leonis. Prieš 

darant išvadas visus stebėjimus reikia kruopš-
čiai išanalizuoti ir sumodeliuoti. Šioje tyrimų 
srityje laukia didelis darbas. 

Astronomai ieško 
gyvybės pėdsakų 
Visatoje

Molekulės kosmose
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Duobėtas 
gyvybės mokslų 
kelias į Lietuvą

prof. DoBiLas kirVeLis, 
Vu Gamtos mokslų fakulteto 
Biochemijos ir biofizikos katedra

Pirmieji gyvybės mokslai į senąjį Vilniaus universitetą atkeliavo 
gana vėlai, kai prieš 230 metų, 1781-ųjų pabaigoje, praėjus 200 
metų nuo Academia Universitas Vilnensis įkūrimo, buvo įsteigtas 
Medicinos fakultetas ir Gamtos istorijos katedra. Kaimyniniuose 
universitetuose medicinos fakultetai, kurie glaudė gyvybės moks-
lus, pagal Bolonijos ir Paduvos universitetų pavyzdį buvo steigiami 
iškart: Prahos Karlo universitete – 1348 m., Krokuvos – 1364 m., o 
Tartu Gustavo akademijoje, įkurtoje 1632 m., vėliau nei Vilniaus, 
toks fakultetas atsirado net 150 metų anksčiau nei Vilniuje. Šian-
dien pasaulyje gyvybės mokslai patiria principinę požiūrių kaitą, 
juose puoselėjami didžiuliai lūkesčiai, susiję su žmonijos ateitimi.  

neuro-informacija

Geno-informacija

ž v i l g s n i s
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tai atsispindi ir pas mus kuriamuo-
se mokslo slėniuose – „Nemuno“ 
slėnyje Kaune ir „Santaros“ slėny-
je Vilniuje. Į pastarąjį įeina Jung-

tinis gyvybės centras Saulėtekyje. Atrodo, 
kad ir šiuose keliuose yra pilna įvairiausių 
kliūčių bei duobių. 

GyVyBės moksLai praeityje ir 
Šiandien I „Biologija yra technologija“, –
jau beveik dešimt metų Harvarde skelbia 
Robertas Carlsonas. „Konceptualiai verti-
nant, šiandien biologija virsta technologija, 
o fizikiniu požiūriu technologija tampa bio-
logija“, – apibendrina mokslo raidos strate-
gas W. Brianas Arthuras. „Wetware (Skysta 
informacinė technologija): kompiuteris 
kiekvienoje ląstelėje“ – taip pavadintą mo-
nografiją publikuoja ilgametis Kembridžo 
universiteto molekulinės ląstelės biologijos 
dėstytojas, dabar emeritas profesorius de-
nisas Bray‘us. Sistemų biologija, inžinerinė 
biologija, semantinė biologija, biosemiotika, 
konstruktyvioji biologija, integralinė biolo-
gija, sintetinė biologija – tai visa aibė naujų 
šiandien audringai besiplėtojančio gyvosios 
gamtos mokslo pavadinimų bei koncepcijų, 
siūlančių naują gyvybės mokslų sampratą, 
kurios idėjų pagrindu būtų kuriamas kitoks, 
efektyvesnis mūsų gyvenimas. 

Pastarajį dešimtmetį jau formuojama nau-
ja gyvybės „karalija“ – synthetica. Visa tai 
rodo, kad gimsta kažkas radikaliai nauja – 
nauja socialinė-technologinė paradigma. 
Biologija XXI a.  pradžioje tampa mokslo ir 
technologijų kūrybos dėmesio centru. For-
muojama kitokio požiūrio biologija, kaip 
bendroji gyvosios gamtos – biofizikos teori-
ja, skirta ateinančios epochos konverguojan-
čioms nano-bio-info-cogno-eco (NBICE) 
technologijoms kurti ir įgyvendinti. (Tradi-
cinė – negyvosios gamtos fizikochemija yra 
praeinančios, industrinės visuomenės teori-
nis pamatas.)

Tokį pradinį žingsnį padarė dar XX a. bio-
logas iš Harvardo Jamesas Grieras Milleris, 
paskelbęs gyvųjų sistemų teoriją (GST) (Ja-
mes Grier Miller, Living Systems, 1978). 

J. G. Milleris iš biologo teoretiko pozicijų 
parodė, kad gyvosiose sistemose cirkuliuoja 
medžiagų, energijos ir informacijos srautai, 
ir visų lygių gyvosioms sistemoms būdingi 
tie patys funkcinės organizacijos dėsningu-
mai. GST aiškinimų laukas – nuo papras-
čiausios ląstelės, valdomos genų bei moleku-
linių signalinių tinklų, hormonais valdomų 

organizacijos darinių kaip Europos Sąjunga 
(ES). Gyvybė suprantama kaip funkciškai 
tikslingai organizuotų technologijų sistema. 
Aristotelio požiūriu GST teorija yra gyvybės 
fizika – šiandien vadintina biofizika. Tradi-
cinė, siauroji biofizika, kaip fizikocheminė 
biologija, jau atliko savo paskirtį – remiantis 
jos idėjomis buvo sukurtos gyvųjų sistemų 
materialiųjų virsmų eksperimentinio tyrimo 
metodikos, sukurti ir naudojami prietaisai. 
Bet, kaip parodo socialinės-technologinės 
singuliariosios raidos ir ateities prognozuo-
tojas R. Kurzweilas, besiremiantis gamtos 
mokslų evoliucija, fiziniai negyvosios gam-
tos tyrimo metodai buvo tik pirmas žingsne-
lis išaiškinant dNR (deoksiribonukleorūgš-
ties) esmę. Toliau mokslas sukasi biologijos 
kryptimi ir per NBICE plėtosis transhuma-
nizmo-posthumanizmo link.

Viduramžiais ir vėliau, iki 1800 m., kol 
nebuvo biologijos sąvokos, gyvybės mokslai 
vadinosi medicinos filosofija, organizuo-
tos materijos ar organinių būtybių teorija. 
Gyvuoju pasauliu buvo laikomi tik augalai, 
grybai ir gyvūnai. Mikroskopas atskleidė 

Šešios žmonijos evoliucijos epochos, paremtos mokslo ir technologijų kūryba, nurodo ban-
guotą gyvybės mokslų raidos kelią transhumanizmo ir posthumanizmo link (pagal R. Kurz-
weilą)

James Grier Miller (1916–2002), gyvųjų 
sistemų teorijos pradininkas

ž v i l g s n i s

augalų bei grybų, gyvūnų su bioneurop-
sichologijos ar neurokibernetikos savybė-
mis iki visuomenės ir žmonių socialinės 
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mikroorganizmų pasaulį – prasidėjo mi-
krobiologija. Susiformavo ląstelinė teorija. 
Atradus genus – genetinė biologija. O prieš 
gerą pusę amžiaus atradus ir supratus dNR, 
gyvybės mokslai persimetė į molekulinę ge-
netinę, proteominę biologiją. Kartu iškilo 
funkcinės organizacijos technologinės pro-
blemos. Einant, nors ir sunkokai, šia kryp-
timi, atsiranda biokibernetinės – biosistemų 
sintetinės biologijos poreikis. Stebina, kad 
šiandien, Lietuvoje formuojant mokslo slė-
nius, iš kurių du – gyvybės mokslų („Nemu-
nas“ Kaune ir „Santara“ Vilniuje), Saulėte-
kyje kuriant Jungtinį gyvybės mokslų centrą 
(JGMC), oficialiuose dokumentuose patei-
kiama gan primityvi gyvybės mokslų formu-
luotė: „Gyvybės mokslai (biotechnologijos, 
mikrobiologija, genetika)“, dvelkianti praė-
jusio šimtmečio terminologija. Planuojant 
ir kuriant mokslo naujadarus, bent siekiuose 
turėtų matytis tai, kas bus po 30–40 metų.

Todėl prasminga peržvelgti gyvybės 
mokslų kelią į Lietuvą. 

GyVyBės moksLų raiDa LietuVo-
je I Medicinos ir kartu gyvybės mokslus į 
Lietuvą 1776–1781 m. atnešė trys politinės 
asmenybės, turėjusios valstybinės valdžios 
galių: Joachimas Liutauras Chrebtavičius 
(1729–1812), rektorius Martynas Počo-
butas-Odlianskis (1728–1810) ir Antanas 
Tyzenhauzas (1733–1785) – ir jų pakviesti 
kompetentingi specialistai – mokslininkai. 

1579 m. balandžio 1 d. Stepono Batoro 
suteikta privilegija Vilniaus jėzuitų akade-
mijai draudė teisės ir medicinos mokslus. 
Jėzuitai nuogąstavo, kad teisės ir medici-
nos studentai gali atsivežti „kenksmingų“ 
(„eretiškų“) knygų, o pasauliečiai dėstytojai, 
patys užsikrėtę erezija, gali ją propaguoti, ir 
tai privestų akademiją iki žlugimo. (Tai tėvo 
Jono Maldonato nuomonė, išsakyta 1579 m. 
laiške Lotaringijos kunigaikščiui Karoliui 
III: „...iš patirties žinome, kad viena dešim-
tis Teisės fakulteto studentų pridarė daugiau 
blogio ir nusižengimų per vienerius metus 
kaip visi kiti studentai per ketverius.“) Steig-
ti Teisės ir Medicinos fakultetus delsta ir dėl 
Krokuvos universiteto interesų.

Viltį turėti teisės ir medicinos mokslus Vil-
niuje suteikė 1773 m. popiežiaus Klemenso 
XIV sprendimas panaikinti Jėzuitų ordiną. 
Aktyviai veikiant ne vienam LdK valdžios 
atstovui, po aštuonerių metų, 1781 m. lap-
kričio 24 d., to meto Vyriausiojoje LdK mo-
kykloje – Vilniaus akademijoje įsteigtas Me-

perkeltas gamtininkas Žanas Emanuelis Ži-
liberas.

Prancūzą Ž. E. Žiliberą į Gardiną 1776 m.
iš Liono atsivadino karaliaus iždininkas 
Antanas Tyzenhauzas, kad organizuo-
tų medicinos mokyklą. Bet po metų kitų, 
A. Tyzenhauzui praradus karaliaus ma-
lonę, teko Ž. E. Žiliberą atiduoti Vilniaus 
universitetui. To reikėjo antrai politinei, 
plataus strateginio mokslinio požiūrio as-
menybei – Vilniaus universiteto rekto-
riui Martynui Počobutui-Odlianskiui. M. 
Počobutas aštriai jautė tam tikrą Vilniaus 
universiteto ir Lietuvos diskriminaciją, 
kaip ir tai, kad Varšuva ir Krokuva truk-
do Vilniuje atsirasti Medicinos fakultetui.

Jėzuitų ordino panaikinimas ir jo turtų 
dalybos sudarė sąlygas į Vilniaus universite-
tą kviestis mokslininkus iš Europos ir savus 
dėstytojus siųsti į Europą tobulintis. Jėzu-
itų turto dalybose esminį vaidmenį atliko 
Edukacinės komisijos atstovas Joachimas 
Liutauras Chrebtavičius. Ką jis nugriebdavo 
nuo Edukacinės komisijos pirmininko vys-
kupo I. J. Masalskio, viską atiduodavo uni-
versitetui. Tai buvo ištekliai, leidę pakviesti į 
Vilniaus universitetą ne tik Ž. E. Žiliberą, bet 
ir J. Cooko ekspedicijos gamtininką Johaną 
Georgą Forsterį bei kitus autoritetingus dės-
tytojus. 

Ž. E. Žiliberas įkūrė Gamtos istorijos ka-
tedrą, kabinetą, botanikos sodą, tyrinėjo au-
galų žydėjimo esmę ir paskaitose dėstė, kad 
žydėjimas – tai toks pat procesas, kaip ir gy-
vulių lytinis dauginimasis, aiškino kuokelių 
ir piestelių funkcinę paskirtį. Savo moksli-
nių tyrimų išvadas jis pateikė moksliniame 
veikale „Lietuvos flora“. Bet universiteto 
jėzuitų šalininkams spaudžiant veikalas iš 
bibliotekos buvo atiduotas sunaikinti į ta-
bako fabriką Vingyje. Autorius buvo įžei-
dinėjamas, kaltinamas studentų tvirkinimu 
bedieviškais teiginiais. Neištvėręs ir trejų 
metų, Ž. E. Žiliberas, nepakęsdamas paty-
čių ir nepaisydamas universiteto vadovybės 
prašymo pratęsti sutartį, grįžo į Lioną. Jį 
pakeitęs J. G. Forsteris skleidė evoliucines 
gyvybės idėjas ir tapo populiarus Vilniaus 
visuomenėje, ypač tarp jaunimo. Tuo, kaip 
ir Ž. E. Žiliberas, jis erzino konservatyvius 
vilniečius, ypač universiteto dvasininkus. 
Universiteto kolegos J. G. Forsterį, kaip ir 
Ž. E. Žiliberą, kaltino tuo, kad jis savo pas-
kaitose įžeidžia Kūrėjo esybę, prieštarauja 
Bažnyčios mokymui. Intrigų veikiamas po 
trejų metų, 1787-aisiais, J. G. Forsteris nu-

Antanas Tyzenhauzas (1733–1785)

Trys politinės asmenybės, nulėmusios gy-
vybės mokslų atsiradimą Lietuvoje 1776–
1781 m.:

 Joachimas Liutauras Chrebtavičius 
(1729–1812)

Rektorius Martynas Počobutas-Odlianskis 
(1728–1810)

dicinos fakultetas (Collegium Medicum), o 
jame – Gamtos istorijos katedra ir Gamtos 
istorijos kabinetas. Kitais metais kieme įkur-
tas botanikos sodas. Tai padarė iš Gardino 

Iliustracijos iš lt.vikipedia.org
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traukė sutartį su Vilniaus universitetu ir iš-
vyko. Gyvybės mokslai Vilniuje prigeso iki 
1792 m., kai Edukacinė komisija eiti Gamtos 
istorijos katedros viceprofesoriaus pareigas 
pakvietė savą lietuvį, Stanislovą Bonifacą 
Jundzilą, jau pasižymėjusį gamtininką, pasi-
mokiusį įvairiuose universitetuose. Gyvybės 
mokslai Vilniaus universitete stabilizavosi, 
nors ne vienas pakviestas į Vilnių origina-
lesnių pažiūrų bei idėjų mokslininkas, pabu-
vęs metus kitus, dėl aplinkos netolerancijos 
kitokiai nuomonei būdavo priverstas bėgti 
kitur. Ilgiau su pertrūkiais dirbo Liudvigas 
Heinrichas Bojanus (1776–1827), nuo 1804 
iki 1824 m. jis dėstė veterinariją. Taip pat su 
pertrūkiu nuo 1827 iki 1838 m. evoliucinę 
zoologiją Vilniuje dėstė ir originalias gam-
tamokslines gyvybės evoliucijos pažiūras 
plėtojo Eduardas Karolis Eichvaldas (1795–
1876). 

Jėzuitų turtai ryžtingoms asmenybėms su-
teikė galimybę veikti tobulinant gamtininkų 
išsilavinimą ir sukūrė sąlygas stabiliai dirbti 
universitete. Pati žymiausia mokslo asmeny-
bė, išugdyta Vilniaus universiteto lėšomis ir 
dirbusi universitete, buvo Andrius Sniadec-
kis (1768–1938).

Nors A. Sniadeckis pas mus pristatomas 
kaip chemijos mokslo pradininkas, bet jo 
didžiausia mokslinė vertybė – „Gyvųjų bū-
tybių teorija“. Tai teorinė biologija, organi-
zuotų sistemų teoriniai pagrindai, skelbiami 
nuo 1804 m. Šiandien, skaitydami jo pirmo-
jo leidinio įvadą, nesunkiai galime pastebėti, 
kad jame dėstomi ne tik molekulinės, bet ir 
bioinformacinės biologijos bei biokiberneti-
kos pradmenys. Įvade teigiama: „...kai mate-
rija organizuota ir gyva, turi ją veikti kažko-
kia ypatinga jėga, kuri ją, žalią, beformę ir 

nejaudrią, sudėlioja į organinę formą ir suri-
ša. [...] Neatsižvelgiamai nuo jos prigimties, 
toliau ją vadinsime organine, organizuojan-
čiąja jėga.“ Šiandien biofizika aiškina, kad 
tai, ką A. Sniadeckis vadino organine jėga, 
yra Gibso laisvoji energija, o organizuojanti 
jėga – informacija, kuri valdo.

Akivaizdu, kad XIX a. Vilniaus univer-
siteto gyvybės mokslai buvo aukščiausio 
Europos, o gal net ir pasaulio mokslinio 
lygio. Bet išprovokuotas 1831 m. sukilimas 
sunaikino didžiulę ateities mokslo vertybę –
gamtamokslines, ypač gyvybės mokslų, 
inovacijas. Jas toliau plėtojo Tartu universi-
tetas, o Lietuvos mokslas buvo sustabdytas 
iki 1919–1922 m. Tam tikri gyvybės mokslų 
židinėliai atsirasdavo ligoninėse, jei ten bū-
davo smalsių naujovėms medikų. Ryškiau-
sias toks gyvybės mokslo židinys tamsiuoju 
laikotarpiu, kai 1838 m. buvo uždaryta ir 
Vilniaus medicinos-chirurgijos akademija, 
buvo Naujosios Vilnios psichoneurologinė 
ligoninė, pradėjusi veikti 1902 m. Čia, Vil-
niuje, mokslą plėtojo ligoninės direktorius, 
psichiatras dr. Nikolajus Krainskis (1869–
1951), originalaus ir gilaus fizikocheminio 
mąstymo asmenybė, kelerius metus dirbęs 
neurologinėje fizikocheminėje laboratorijo-
je. Svarbiausią jo mokslinį veikalą, 1905 m. 
Vilniuje išspausdintą „Energinę psicholo-
giją“ (Энергетическая психология, 1905), 
galima laikyti vienais pirmųjų neurobiofi-
zikos ar net neurokibernetikos pradmenų. 
Jo terminas „psichinė energija“ šiandien 
vadintinas informacijos vardu. Mokslinę 
N. Krainskio veiklą Vilniuje nutraukė jo 
simpatijos 1905 m. revoliucijai ir Pirmasis 
pasaulinis karas.

Vilniaus universiteto prof. Andrius Sniadeckis (1768–1838) ir jo dėstomos organinių būty-
bių teorijos – teorinės biologijos – pirmųjų dviejų tomų tituliniai lapai. Šiame darbe buvo 
keliamos molekulinės ir bioinformacinės, net neurokibernetinės – tarsi šiuolaikinės teori-
nės biofizikos – idėjos. A. Sniadeckis yra gyvybės organizuotos veiklos teorijos pradininkasStanislovas Bonifacas Jundzilas (1761–1847)

Trys mokslo asmenybės, nulėmusios gy-
vybės mokslų atsiradimą Lietuvoje 1776–
1781 m.:

 Žanas Emanuelis Žiliberas (1741–1814), 
paminklas Gardine

Johanas Georgas Forsteris (1754–1794)
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GyVyBės moksLai LietuVoje I Pir-
masis pasaulinis karas ir jo sukeltos sociali-
nės transformacijos suteikė galimybę susi-
kurti Lietuvos valstybei, ir vienas pirmųjų 
jos žingsnių buvo Lietuvos universiteto Kau-
ne įsteigimas (1922). Kitas – nors ne mūsų 
valstybės, bet Vilniaus – buvo Stepono Ba-
toro universitetas. Abiejuose atidaryti Mate-
matikos-gamtos fakultetai su gyvybės moks-
lų katedromis. Iš naujo prasidėjo gyvybės 
mokslų mokymo ir mokslinių tyrimų dar-
bai. Bet nepraėjus ir 20 metų užklupo An-
trasis pasaulinis karas. dalis gamtos moksli-
ninkų išvyko į Vakarus, kita dalis – į Rytus, o 
1943 m. universitetai Kaune ir Vilniuje buvo 
uždaryti. Po metų – kūryba iš naujo pagal 
Maskvos instrukcijas ir leidimus. Tiesa, dar 
1941 m. buvo įsteigta Mokslų akademija, 
įkurti Smegenų, Biologijos institutai. Karas 
jų veiklą nutraukė – 1944 m. jie uždaryti. 
Bet vėl ateina armija iš Rytų – prasideda at-
kūrimai, vėl – pagal Maskvos universiteto ir 
SSSR mokslų akademijos modelius.

1944 m. rudenį pradėjo veikti Vilniaus uni-
versitetas, o kitais metais – Lietuvos mokslų 
akademija. Smegenų institutas atkurti už-
mirštamas, atkuriamas Biologijos. Pastara-
sis 1959 m. skyla į du: Botanikos ir Zoolo-
gijos ir parazitologijos institutus. 1948 m.
Maskvoje laimi lysenkizmas – visoje SSSR 
naikinamos aukšto mokslinio lygio biologi-
nės laboratorijos, biologai privalo pasmerk-
ti genus ir genetiką. Išvaikoma pasaulinio 
masto mokslininko prof. P. Šivickio Bendro-
sios biologijos katedra. Jis pats ištremiamas 
į Baisogalos gyvulininkystės stotį. Atsiranda 
Bestuburių ir Stuburinių zoologijos kate-
dros. Tiek universitetuose, tiek institutuose 
biologijos katedros ir kitos mokslinės struk-
tūros orientuojasi į primityvokus tyrimus, 
floros ir faunos inventorizaciją, nesvarsto 
gilesnių gyvybės mokslo klausimų, ypač ge-
netikos. Teoriniai, konceptualesni gyvybės 
tyrimai atmetami – susitaikoma su nuostata, 
kad gyvybės mokslai – tai eksperimentiniai 
tyrimai, o teorijos niekam nereikalingos. 

Tačiau 1956 m. SSSR buvo „ reabilituotas“ 
pokariu, 1948 m., Vakaruose iškilęs naujas 
mokslas kibernetika. Atšilimas Maskvoje su-
teikė galimybę pagyvinti mokslą ir Lietuvo-
je. Čia pasireiškė iškili mokslo ir visuomenės 
asmenybė – matematikas, Vilniaus univer-
siteto rektorius prof. Jonas Kubilius (1921–
2011) (6 pav.). Jis įkūrė Lietuvos kiberne-
tikos tarybą ir įžvelgė, kad būtina pradėti 
modernizuoti biologijos – gyvybės mokslus, 
rengti biofizikos ir biochemijos specialistus. 
Tam 1962 m. VU Gamtos mokslų fakultete 

įkurta Biochemijos ir biofizikos katedra. 
Rektorius prof. J. Kubilius, nors pats ir 

gana „sausos“ mokslo šakos – tikimybinės 
skaičių teorijos kūrėjas, buvo neabejingas 
gyvybės mokslų padėčiai Lietuvoje, dėme-
singai globojo visas, ypač biokibernetikos, 
tyrimų kryptis. 

Ir taip buvo iki 1990-ųjų, kol Lietuvos 
mokslas buvo susijęs su koordinuojančiais 
ir finansuojančiais Maskvos centrais. Paskui 
prasidėjo Lietuvos mokslo neapibrėžtumo 
laikotarpis.

GyVyBės moksLai neprikLauso-
myBės metais: DauG kLausimų, Į 
kuriuos atsakys laikas I Su Lie-
tuvos nepriklausomybės atgavimu mokslas, 
taip pat ir gyvybės mokslai, smuko. Nemaža 
dalis mokslinių tyrimų, ypač biokiberne-
tinių, buvo finansuojama iš SSSR karinio 
komplekso struktūrų lėšų. Biokibernetikai 
pasuko į smulkius informacinių technologi-
jų verslus. Kibernetikos tyrimai, tuo labiau 
biokibernetikos, iki nepriklausomybės Lie-
tuvoje buvę aukšto mokslinio lygio, buvo 
nutraukti.

Lietuvos mokslui pasisukus į Vakarus, 
geriausiai prisitaikė molekulinės biologijos, 
biochemijos moksliniai tyrimai. Kai Lietu-
va tapo Europos Sąjungos šalimi kandidate, 
atsivėrė PHARE (Poland and Hungary Aid 
for Restructuring the Economy) finansinės 
paramos galimybė. 2000 m. buvo pareng-
tas kompaktiško, bet modernaus Biologi-
nių molekulinių tyrimų centro Akademijos 
miestelyje projektas. Tačiau jo įgyvendi-
nimas buvo „palaidotas“. PHARE galimy-
bėmis pasinaudojo Ekologijos institutas ir 
M. Romerio universiteto kriminalistai.

Rektorius, matematikas, novatorius prof. 
Jonas Kubilius, kibernetikos globėjas Lie-
tuvoje, Biochemijos ir biofizikos katedros 
Vilniaus universitete įkūrėjas

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą atsirado 
kur kas didesnės gyvybės mokslų galimy-
bės. 2008 m. vyriausybė patvirtino penkių 
integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų 
(slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją. du 
slėniai – „Santaros“ Vilniuje ir „Nemuno“ 
Kaune – sutelks gyvybės mokslų specialis-
tus. Jų kūrimas ir tolimesnė veikla kelia dau-
gybę klausimų, ypač dėl jų perspektyvinės 
naudos. Šie slėniai pretenduoja tapti Lietu-
vos ateities gyvybės technologijų pamatais, 
o vykdomi darbai labai mažai susiję tarpusa-
vyje. Vyrauja orientacija į tyrimus, analizę, ir 
nėra kūrybinės sintezės, technologinės kū-
rybos nuostatų, kurios jau taip akivaizdžiai 
reiškiasi naujajame amžiuje. Skaitant slėnių 
programas, matoma jau pasenusi, dar praė-
jusio šimtmečio terminologija, ir tai sukelia 
aibę klausimų.

Ar ateinanti konverguojančių NBICE gy-
vybės mokslų strategija suprantama šian-
dieninėje Lietuvoje? Ar 2008 m. pabaigoje 
Lietuvos vyriausybės palaiminti du gyvybės 
mokslų slėniai orientuojasi į šias paradigmi-
nes naujoves? Kokio siekio vedami Vilniaus 
universiteto biologinių krypčių mokslinin-
kai kuria Jungtinį gyvybės mokslų centrą 
(JGMC) kaip „Santaros“ slėnio projektą, 
kuris palaimintas 2010 m. ir vis nepradeda-
mas vykdyti? Tikslo formuluotė: „Sukurti 
biotechnologijos, molekulinės medicinos ir 
biofarmacijos, inovatyvių medicinos tech-
nologijų, ekosistemų ir darnaus vystymosi, 
informatikos ir komunikacijų technologijų 
sektorių plėtrai Lietuvoje skirtą Slėnį, įgali-
nantį kurti verslą ir plėtoti fundamentinį ir 
taikomąjį mokslą, konkurencingą tarptauti-
nėje rinkoje, taip pat rengti aukščiausiosios 
kvalifikacijos specialistus šiose MTEP kryp-
tyse“ – dvelkia nekonkrečiu, viskam tinkan-
čiu neaiškaus rezultato ieškojimu. Atrodo, 
kad pagrindinė JGMC problema – moksli-
nio-technologinio siekio neaiškumas, strate-
ginio konkretumo stoka.

Ar 50-metį pažymėjusi VU Gamtos moks-
lų fakulteto Biochemijos ir molekulinės bio-
logijos katedra, mokslų integracijos laikotar-
piu pasidalijusi į dvi – Biochemijos ir mole-
kulinės biologijos (BMBK) bei Neurobiolo-
gijos ir biofizikos katedras (NBBK), sugebės 
vėl integruotis į JGMC struktūrą konverguo-
jančių NBICE technologijų kūrybai? 

Tikėkime, kad pradėję veikti gyvybės 
mokslų centrai ir centreliai sugebės orien-
tuotis į naujausias mokslines problemas 
ir įsilies į strateginių Lietuvos ir žmonijos 
mokslo-technologijų kūrybos ir įgyvendini-
mo problemų sprendimo srautą. 
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Zulų kalba – 
kaip Afrikos paukščių 

čiulbėjimas 
Ar gali būti kas įdomiau, kaip kitoniški garsai, populiariai va-
dinami „kliksais“, kuriuos mitriai ir dainingai reikia įterpti 
tarp kitų žodžio garsų? Ši kalba, primenanti Afrikos paukš-
čių čiulbėjimą, atveria mums dar mažai pažįstamą zulų tau-
tos istoriją ir kultūrą. Jau kelerius metus Vilniaus universiteto 
Orientalistikos centras studentams siūlo mokytis egzotinės zulų 
kalbos. Kaip pasirenkamojo dalyko įvairių fakultetų studentai 
šios kalbos mokosi su ypatingu užsidegimu ir susidomėjimu.
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zulai reiškia „dangaus žmo-
nės“ I Zulai yra pietinės Afrikos tau-
ta, iš dalies tapusi sėsli ir daugiausia 
gyvenanti Pietų Afrikos Respublikoje. 

Atrodo, kad zulų šaknys – šiuolaikinės Tanzani-
jos teritorijoje. Pietų Afrikoje jie apsigyveno XIV 
a. Zulų tautą (jos vardas kilo iš posakio ama Zulu, 
reiškiančio „dangaus tauta“) suvienijo karalius 
Čaka, jis iš 1500 žmonių genties sukūrė tautą, gar-
sią kovingumu ir užkariavimais. Puikią kariuomenę 
(impi) turintys zulai XIX a. susidūrė su olandų ko-
lonistais ir britų armija (žinomiausia zulų pergalė 
1879 m. kare su anglais buvo mūšis Isandlwana prie 
Isandlvanos kalvos). didžioji zulų dalis šiandien 
verčiasi žemdirbyste, bet visą XX a. sparčiai augo 
miesto gyventojų skaičius. daugiausia zulų gyvena 
Vitvatersrande (Witwatersrand), kuris yra didelėje 
kalnakasybos zonoje Gautengo provincijoje. dide-
lės zulų bendruomenės įsikūrusios ir Johanesburge 
bei durbane, kurį zulai vadina iTheku, o tai reiškia 
„įlankos miestas“. durbanas yra vienas didžiausių 
ir svarbiausių KwaZulu-Natal regiono uostų. Zulai 
taip pat garsūs pintais krepšiais, gaminiais iš perlų 
ir dainomis.

KArAs su AnglAis i 1878 m. lapkritį britai 
pateikė ultimatumą keturiolikai zulų vadų, paklusnių 
vyriausiajam vadui Cetshwayo. Zulų karalystei ulti-
matumo sąlygos buvo nepriimtinos. 1878 m. gruodžio 
pabaigoje britų pajėgos persikėlė per Tugelos upę. 
1879 m. sausio 22 d. zulai atrėmė britus prie Isandl-
vanos kalvos, bet jau kitą dieną prie Rorke drifto pa-
tyrė didelių nuostolių. Nors karas anglams buvo labai 
sunkus, 1879 m. liepos 4 d. jis galiausiai pasibaigė zulų 
pralaimėjimu. Vis dėlto zulų kariai laikėsi atkakliai. 
Praėjus mėnesiui nuo pralaimėjimo buvo suimtas ka-
ralius Cetshwayo. 1883 m. Cetshwayo grįžo į valdžią 
ir vėl tapo zulų krašto karaliumi. Kautynės nesiliovė. 
Pergalingai puolant Zibhebhu – vienam iš trylikos 
regiono valdovų, kurį palaikė pirkliai būrai, karalius 
buvo priverstas palikti savo valdas. Cetshwayo mirė 
1884 m. kovą, tikriausiai nunuodytas, o jo įpėdiniu 
tapo penkiolikmetis sūnus dinuzulu. Vidiniai konf-
liktai tęsėsi ilgus metus, kol galutinai Zulų kraštas 
(Zululand) buvo įtrauktas į Gerosios Vilties Kyšulio 
koloniją.

ZulAi šiAndien I Nedarbas, verčiantis žmones 
išvykti ieškotis geresnio gyvenimo, suskaldė šeimos 

Dr. GeDiminas DeGėsys,
Vu orientalistikos centras

Afrikiečiai išsiskiria muzikalumu

Juodosios Afrikos 
saulėlydžiai tikrai labai 
įspūdingi. O saulei nu-
sileidus, erdvę užpildo 
vabzdžių, paukščių ir 
žvėrelių skleidžiami 
garsai
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branduolį, kuris buvo socialinis zulų organizacijos pa-
grindas, ir kitados įprasta poligamija tapo išimtimi: 
sudėtinga šiandienėmis ekonominėmis sąlygomis iš-
laikyti keletą žmonų. Vis dėlto zulų tautos kovingumas 
pasireiškia ir dabar: senovėje kovoję su įsibrovėliais ir 
priešais, šiandien zulai gatvėse (turime omeny žemiau-
sius socialinius sluoksnius, nusikalstamas grupuotes ir 
t. t.) kovoja su imigrantais, pvz., iš kaimyninės Zambi-
jos ar Zimbabvės, kurie bėga nuo skurdo.

„KliKsų“ Kalba i Zulai kalba zulų kalba, vadi-
nama isiZulu, kuri priklauso bantų kalbų šeimai, Nguni 
pogrupiui. Į zulų kalbą labai panašios kosių ir ndebelių 
kalbos. Pietų Afrikos Respublikoje zulų kalba yra la-
biausiai paplitusi iš vietinių kalbų ir viena iš vienuoli-
kos oficialių valstybinių kalbų. Ją supranta daugiau nei 
pusė Pietų Afrikos Respublikos gyventojų, iš jų apie 10 
mln. žmonių ji yra gimtoji. daug zulų taip pat kalba 
angliškai (vis dėlto daugumos jų anglų kalbos žinios 
yra labai paviršutiniškos), portugališkai, tsonga, sotho, 
kosių, ndebelių ir kitomis Pietų Afrikos kalbomis.

Kaip ir kosiai, įsikūrę Pietų Afrikoje per ankstyvą-
sias bantų migracijos bangas, zulai perėmė daug garsų 
iš koisanų kalbų, kurias vartojo ir iš dalies dabar tebe-
vartoja pirmieji šalies gyventojai. dėl to zulų ir kosių 
kalbos išsaugojo spragtelėjimus, nors gausios koisanų 
kalbos pamažu nyksta (šiomis kalbomis dar kalbama 
PAR, Namibijoje ir Botsvanoje). Įdomiausia zulų kal-
bos fonetikos ypatybė yra „kliksai“. Vilniaus universite-
to studentams, Orientalistikos centre besimokantiems 
zulų kalbos, tai yra viena didžiausių atrakcijų. Trys 
pagrindiniai „kliksai“ zulų kalboje yra šie: [I] dantinis, 
žymimas c, [!] pusiau alveolinis, žymimas q, [II] alveo-
linis šoninis, žymimas x. Tačiau kalbos įmantrumas tuo 

neapsiriboja, nes kiekvienas pagrindinis spragtelėjimas 
gali keistis, pavyzdžiui, aspiruojant ar skardinant taria-
mą garsą, taigi skirtingų spragtelėjimų skaičius padidė-
ja. Morfologiškai zulų kalba yra agliutinacinė. Rašytinės 
zulų kalbos normos yra nustatytos Zulų kalbos tarybos 
(Zulu Language Board). Zulų kalba, kaip ir visos Pietų 
Afrikos tautų kalbos, buvo vien šnekamoji iki atvyks-
tant europiečių misionieriams, kurie, naudodami loty-
niškus rašmenis, užrašė pirmuosius tekstus. Pirmasis 
rašytinis zulų kalbos šaltinis yra Biblijos vertimas, pa-
sirodęs 1883 m. O 1901 m. Johnas dube, vietinis zulas, 
įkūrė Ohlange institutą – pirmąją Pietų Afrikos tautų 
mokslo įstaigą.

kuLtūra I Johnas dube parašė pirmąjį romaną 
zulų kalba „Insila kaChaka“ (1933). Kitas rašytojas, 
pradėjęs kurti zulų kalba, yra Reginaldas dhlomo – au-
torius daugelio istorinių romanų apie XIX a. zulų tautos 
vadus: U-dingane (1936), U-Shaka (1937), U-Mpan-
de (1938), U-Cetshwayo (1952) ir U-dinizulu (1968). 
Benedictas Walletas Vilakazi ir Oswaldas Mbuyiseni 
Mtshali taip pat svariai prisidėjo prie zulų literatūros 
puoselėjimo.

„Siyahamba ekukhanyeni kwenkos‘ “ (Mes einam 
dievo šviesoje) yra tradicinė zulų giesmė. Sakoma, kad 
zulai sukūrė ypatingą dainavimo tradiciją, nes tame 

Kažkada Vakaruose vyko karštos diskusijos, ar afrikiečiai turi meną. Taip, tiek 
seniau, tiek dabar

Straipsnio autorius su vieno restorano padavėja, pasipuošusia tradiciniais 
papuošalais

Tautos, kurios vis keliaudavo ieško-
damos gyvuliams ganyklų, puošdavo 
stručių kiaušinius arba pintines
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Afrikos regione neauga storakamieniai medžiai ir ne-
buvo įmanoma pasigaminti muzikos instrumentų. Ši 
tradicija plėtojosi veikiama keturiais balsais atliekamų 
religinių giesmių, kurias atsinešė europiečių koloniza-
toriai. „Siyahamba“ priklauso prie religinių giesmių, 
atliekamų a cappella. Zulų muziką ir šokius pasauliniu 
mastu išgarsinti ypač padėjo tradicinių dainų reprizos 
(kaip „The Lion Sleeps Tonight“) ir tarptautinis atlikėjas 
Johnny Cleggas.

Tradiciniai vyro drabužiai paprastai esti lengvi: dvie-
jų dalių prikyštė (panaši į pažo), dengianti lytinius or-
ganus ir sėdmenis. Priekinė dalis, vadinama umutsha, 
paprastai yra gaminama iš Pietų Afrikos gazelės ar kito 
gyvūno odos, susuktos juostomis, kurios dengia lyti-
nius organus. Užpakalinė dalis, vadinama ibheshu, yra 
gaminama iš geriausios Pietų Afrikos gazelės ar jaučio 
odos. Jos ilgis paprastai nurodo amžių ir socialinę pa-
dėtį: ilgiausi amabheshu (ibheshu daugiskaita) nešioja-
mi vyresnio amžiaus vyrų. Vedę vyrai taip pat nešioja 
raištį, vadinamą umqhele, kuris irgi gaminamas iš Pietų 
Afrikos gazelės odos, o aukštos socialinės padėties vy-
rams, ypač vadams, – iš leopardo kailio. Per ceremoni-
jas ir ritualus, tokius kaip santuoka ir šokiai, vyrai dar 
dėvi apyrankes ir grandinėles apie kulkšnis, vadinamas 
imishokobezi.

zuLai DieVą VaDina nkuLunkuLu I 
didžioji zulų dalis išpažįsta krikščionybę. Nepaisant 
to, zulai išsaugojo savo prieškolonijinius protėvių kulto 
tikėjimus, kurie kartu su krikščionybe sumišo į sinkre-
tišką formą.

Zulų religijoje yra dievas kūrėjas – Nkulunkulu, ku-
ris tvarko ir kasdienį žmonių gyvenimą, nors toks tikė-
jimas atsirado pirmųjų misionierių pastangomis, kada 
jie stengėsi krikščioniškąjį dievą pritaikyti zulų kultū-
rai. Tradiciškai stipriausiai zulai tiki protėvių dvasiomis 
(Amatongo arba Amadhlozi), kurios turi galios padėti 
ar pakenkti žmonių gyvenimui. Šitas tikėjimas dar ir 
šiandien yra plačiai praktikuojamas.

Norėdamas susisiekti su dvasių pasauliu, šamanas ri-
tualo metu privalo iškviesti protėvius. Taigi žolininkas 
(inyanga) paruošia mišinį (muthi), kurį vartojant gali-
ma daryti įtaką protėviams. Šamanai ir žolininkai vai-
dina svarbų vaidmenį kasdieniame zulų gyvenime. Vis 
dėlto yra skirtumas tarp baltojo muthi (umuthi omhlo-
pe), kurio padariniai teigiami, pavyzdžiui, pasveiksta-
ma, atbaidomos ligos ir nelaimės, nutraukiamos nesė-
kmės, ir juodojo muthi (umuthi omnyama), kuris gali 
kitiems sukelti ligas ar net mirtį, o vartojančiojo svei-
kata pašlyja. Praktikuojantieji juodąjį muthi yra laikomi 
blogio burtininkais ir vengiami visuomenėje.

Plisdama tarp gyventojų zulų krikščionybė susidūrė su 
sunkumais ir turėjo vingiuoti sinkretizmo keliu. Isaiah 
Shembe, laikomas zulų mesiju, propaguoja krikščio-
nybės formą, kuri sumišusi su vietinėmis tradicijomis.

keLetas zuLų kaLBos ŽoDŽių ir posakių

sawubona   laba diena
ngiyabonga   ačiū
Ngubani igama lakho?   Koks yra jūsų vardas?
Igama lami ngu...   Mano vardas yra...
Isikhathi sithini?   Kiek valandų?
Ngingakusiza?   Ar galiu jums padėti?
Yebo    Taip
Cha    Ne
Angazi    Aš nežinau
Ukhuluma isiNgisi na?  Ar kalbate angliškai?
Ngisaqala ukufunda isiZulu Aš tik pradėjau mokytis zulų kalbos
umhlaba    žemė
izulu    dangus
amanzi    vanduo
umlilo    ugnis
umuntu    vyras
umfazi    moteris
ubusuku    naktis
usuku    diena

Tolumoje matyti Stalo kalnas – Keiptauno miesto sargas

Keliaudomas po Užsachario Afriką pamažu pripranti, kad iš miško išbėgantį 
pamatysi ne šerną ar zuikį, o liūtą

r e t o s  k a l b o s
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fiLoLoGija

Robertas Kudirka
KALėJIMo, KRIMINALINIo IR 
NARKoMANų ŽARgoNo ŽoDyNAS
Vilnius, „Kitos knygos“, 2012

Žodyną sudaro kalėjimo, kri-
minalinio (kišenvagių ir kt.) 
ir narkomanų žargono žo-
džiai bei frazeologizmai. Jame 
aprašyta daugiau kaip 1 200 
žodžių ir 250 frazeologizmų. 
Medžiaga rinkta daugiausia iš sakytinės 
kalbos, tiesiogiai bendraujant su nuteistai-
siais, kalėjimo ir pataisos namų prižiūrėto-
jais, narkomanais, kišenvagiais ir žmonėmis 
iš kriminalinio pasaulio.

CZESłAwo MIłoSZo KūRyBA: Mo-
DERNIoJI LDK TRADICIJų TąSA
Vilnius,  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2012  

Šiuo straipsnių rinkiniu sie-
kiama atnaujinti lituanistinę 
Cz. Miłoszo palikimo refleksi-
ją rašytojo gimimo šimtmečio 
proga. Rinkinio tekstai gimė 
keliaujant poeto keliais nuo 
Šetenių per Vilnių, Kauną, 
Krasnogrūdą, Varšuvą, Krokuvą, Paryžių, 
JAV, tuose keliuose susitinkant ir kalbantis 
skirtingų kraštų tyrėjams. Sudarytojas Min-
daugas Kvietkauskas.

LITERATURE IN SoCIETy
Cambridge, Cambridge Scholars 
Publishing, 2012

Knygą sudaro 16 solidžių 
mokslo straipsnių. Tris iš jų 
parašė VU Filologijos fakul-
teto dėstytojos (doc. dr. dalia 
Čiočytė, dr. Rūta Šlapkauskai-
tė, prof. dr. Regina Rudaitytė), tris – VdU 
mokslininkės (prof. Milda danytė, doc. dr. 
Irena Ragaišienė ir doc. dr. Ingrida Žin-
džiuvienė), likusių straipsnių autoriai – 
danijos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos 
mokslininkai. Knygos sudarytoja – Regina 
Rudaitytė.

istorija

Alfonsas Eidintas, Alfredas Bumblauskas, 
Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis
LIETUVoS ISToRIJA
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 
2012

Ši knyga – tai pirmas bandy-
mas nuo 1990 m. aprėpti visą 
Lietuvos valstybės istoriją nuo 

senovės iki 2004 m. Atskleidžiamas ilgas, 
pergalingas, kartais sunkus ar net tragiškas 
mūsų valstybės istorinis kelias per skirtin-
gas politines sanklodas, okupacijų duobes 
ir atkurtos nepriklausomybės įkalnes bei 
nuokalnes.

Małgorzata duczmal
JogAILAIčIAI: BIogRAfIJų ŽINyNAS
Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos centras, 2012
  
Pasitelkiant gausius įvairia-
kalbius, daugiausia lenkiš-
kus, istoriografinius šaltinius, 
pristatomos 43 Jogailaičių 
biogramos, išskirtinį dėme-
sį skiriant mažai tyrinėtoms 
moteriškosios Jogailaičių šakos atstovėms. 
Be iškalbingų istorijos įvykių, spalvingos 
psichologinės asmenybių analizės, knygoje 
vaizdingai pristatoma Jogailaičių epocha.

Arvydas Anušauskas
TERoRAS 1940–1958 M.
Vilnius, „Versus aureus“, 2012
  
Knygos autorius, remdama-
sis įvairiais istorijos tyrimais, 
gausiais archyviniais šalti-
niais, naujausiomis moksli-
nėmis studijomis, Lietuvos 
ir Rusijos archyvų dokumentais, liudytojų 
prisiminimais, pasakoja apie 1940–1958 m.
vykdytus baisius nusikaltimus.
 
Audrius Beinorius
INDIJA IR VAKARAI. KULTūRų 
SąVEIKoS PJūVIAI
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012  

Ši monografija – vienas iš in-
telektinių bandymų pažvelgti 
į tam tikrus istorinius Indijos 
ir Vakarų kultūrinės sąvei-
kos aspektus. Analizuojamos 
svarbios Indijos kultūrinio 
gyvenimo sritys: budizmo 
suvokimas Vakaruose, orien-
talistinis hinduizmo konstravimas, teksto-
loginis religingumo vertinimo tendencin-
gumas, mistinis patyrimas ir kt.

fiLosofija

Evaldas Nekrašas
fILoSofIJoS įVADAS
Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų lei-
dybos institutas, 2012
 
Vadovėlyje nagrinėjama fi-
losofijos kilmė, prigimtis ir 
vaidmuo kultūroje. Gvildena-
mos svarbiausios metafizikos, 

gamtos filosofijos, pažinimo teorijos, moks-
lo filosofijos, etikos ir politinės filosofijos 
problemos. Filosofijos problemos tyrinėja-
mos istoriškai, o pati filosofija traktuojama 
kaip nuolatinis mąstytojų ginčas, kuriame 
išimtinės teisės į tiesą neturi niekas.

Viktorija daujotytė
LAISVoJo MąSTyMo PRoPERšoS
Vilnius, „Tyto alba“, 2012

Tai – knyga apie anapusybės 
blyksnius, tiesos suvokimą kas-
dienybėje. Čia dažna smiltelė, 
padedanti nušvisti suvokimui, –
iš literatūros tekstų, bet šios 
knygos niekaip negali pavadinti 
literatūros studija. Tai – tiesiog 
ilga, rami ir šviesi meditacija.

Inga Vidugirytė
JUoKo KULTūRA
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012

Knyga įvesdina į bendruosius 
juoko kultūros tyrimo kon-
tekstus: ritualinį, istorinį bei 
filosofinį teorinį. Joje aptaria-
mos ritualinės juoko kultūros 
ištakos, istorinės šios kultūros 
raidos sąlygos, filosofinės juo-
ko koncepcijos ir filosofijos 
lauke susiformavusios juoko 
teorijos.

politikos ir komunikaCijos 
mokslai

Justinas dementavičius, Kęstutis Girnius, 
Algimantas Jankauskas, Alvydas Jokubaitis, 
Vytautas Radžvilas
LIETUVoS PoLITINėS MINTIES 
ANToLogIJA, I ToMAS. LIETUVoS 
PoLITINė MINTIS 1918–1940 M. 
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012  

Pirmasis (iš trijų) antologijos 
tomas skiriamas tarpukario 
Lietuvos politinei minčiai. 
Skaitytojas jame ras reikšmin-
giausius tarpukario Lietuvos 
politinius tekstus, kurie atsto-
vauja keturioms politinės min-
ties tradicijoms: katalikiškajai, 
tautininkiškajai, valstiečių liaudininkų ir 
kairiųjų.

Ainė Ramonaitė
PoSoVIETINėS LIETUVoS 
PoLITINė ANAToMIJA
Vilnius, „Versus aureus“, 2012

Knygoje nagrinėjama posovie-
tinės Lietuvos visuomenės so-



43SPECTRUM 2012/2

ciopolitinė sankloda, ieškoma svarbiausių 
skirčių, lemiančių Lietuvos žmonių po-
litinio mąstymo, požiūrio į valstybę, bal-
savimo rinkimuose skirtumus. Remiantis 
gausiais kiekybiniais ir kokybiniais tyri-
mais, analizuojami visuomenės politinių 
nuostatų ir politinės elgsenos motyvai. 

Viktorija daujotytė, Valentinas Mikelė-
nas, Arvydas Šliogeris, Aleksandras Vasi-
liauskas, Vladas Žulkus
NERIMAS. SVARBIAUSIų HUMANI-
TARINIų IR SoCIALINIų gRėSMIų 
BEI Jų PASEKMIų LIETUVAI įŽVAL-
goS
Vilnius, „Tyto alba“, 2012 

Šioje knygoje Lietuvos 
mokslų akademijos tikrie-
ji nariai – literatūrologė, 
filosofas, istorikas, teisi-
ninkas ir ekonomistas – 
kiekvienas savaip žvelgia 
į svarbiausias humanitari-
nes ir socialines grėsmes 
bei jų padarinius Lietuvai.

MEDIJoS, ŽINIASKLAIDA, 
ŽURNALISTIKA TRADICINėJE IR 
TINKLAVEIKoS VISUoMENėJE
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012

Autorių kolektyvo para-
šytoje knygoje aptariamas 
platus masinės komuni-
kacijos problemų spektras: 
metodologiniai medijų ty-
rimo aspektai, žurnalisto 
veiklos teisinis reglamen-
tavimas ir žiniasklaidos 
organizacijos veiklos prin-
cipai, analizuojami žurnalistikos kūrinio 
formą ir turinį lemiantys veiksniai: rašto, 
garso ir vaizdo raiškos žanrai, žurnalisto 
ir informacijos šaltinio bendravimo ypa-
tumai.

teisė

LIETUVoS TEISINėS INSTITUCIJoS
Vilnius, Registrų centras, 2012

Vadovėlyje pateikiamos ži-
nios apie visas svarbiausias 
Lietuvos Respublikos teisi-
nes institucijas, jų paskirtį, 
teisinius veiklos pagrindus, 
vidinę struktūrą, sudarymą 
ir veiklą. Atskirai aptariama 
teisminė valdžia, teisminei 
valdžiai nepriskirtos valstybės instituci-
jos bei valstybės kontroliuojamos teisinės 
profesijos. Mokslinis redaktorius Egidijus 
Kūris.

Raimonda Jaskaudienė
KREDIToRIAUS TEISIų 
UŽTIKRINIMo IR gyNIMo BūDAI
Vilnius, „Eugrimas“, 2012

Šioje knygoje pirmą kartą 
išsamiai nagrinėjami visi 
galimi kreditoriaus teisių 
užtikrinimo, apsaugos ir 
gynimo būdai, pateikia-
ma pavyzdžių, aptariama 
teismų praktika, teoriniai 
aspektai, realios ir gali-
mos gyvenimiškos situa-
cijos.

ekonomika, VaDyBa
 
Remigijus Čiegis
MAKRoEKoNoMIKA
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012 

Vadovėlyje nagrinėjama 
makroekonomika – klasi-
kinis ir keinsistiškasis po-
žiūriai į makroekonomines 
problemas, makroekonomi-
niai rodikliai, nacionalinių 
pajamų lygio nustatymas, 
užimtumo koncepcijos, fis-
kalinė politika, pinigai ir bankininkystė, 
monetarinė politika ir jos taikymas, inflia-
cija bei ekonominis augimas.

Edmundas Jasinskas
VALSTyBėS PARAMoS įTAKA 
ūKININKų ūKIų PLėTRAI
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012

Monografijoje išsamiai 
aptariamas skirtingų eko-
nomikos teorijų atstovų 
požiūris į valstybės paramą 
verslui. Sudaromas univer-
salus valstybės finansinės 
paramos vertinimo instru-
mentarijus. Išnagrinėja-
mos tiriamuoju laikotarpiu 
Lietuvos ūkininkams teiktos valstybės pa-
ramos priemonės ir pritaikant sukurtą ins-
trumentarijų įvertinama valstybės paramos 
įtaka ūkininkų ūkių plėtrai.

Juozas Ruževičius
MANAgEMENT DE LA qUALITé. 
NoTIoN gLoBALE ET RECHERCHE 
EN LA MATIèRE
Vilnius, Vilniaus universiteto 
leidykla, 2012

Leidinio tikslas – ugdyti bū-
simų vadovų ir vadybininkų 
gebėjimus taikyti kokybės 
vadybos, aplinkosaugos bei 

tausojamosios plėtros koncepciją, meto-
dus ir priemones organizacijų veiklos to-
bulinimui. Knyga skiriama ne tik užsienio 
studentams, bet ir visiems, siekiantiems 
tobulinti prancūzų verslo kalbą ir gilinti va-
dybos žinias.

mediCina

Vaidutis Kučinskas
gENETIKoS IR gENoMIKoS 
PAgRINDAI
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012

Vadovėlyje aprašoma, kaip 
genomai funkcionuoja, 
kaip jie kinta; pateikiami 
paveldimosios informacijos 
perdavimo genetiniai dės-
ningumai; aptariami genų 
inžinerijos ir moderniosios 
biotechnologijos metodai; 
analizuojamas genetikos 
dėsnių pasireiškimas po-
puliacijose, genominės įvairovės prigimtis 
ir Lietuvos gyventojų genetinių tyrimų re-
zultatai.

daiva Narvilienė
BūTINoJI MEDICINoS PAgALBA 
IR INTENSyVIoJI SLAUgA
Kaunas, „Vitae litera“, 2012  

Nagrinėjama pirmoji me-
dicinos pagalba, kuri sutei-
kiama gyvybei pavojingų 
būklių, žaizdų, sužalojimų, 
aplinkos veiksnių sukeltų 
pažeidimų, apsinuodiji-
mų atvejais, analizuojami 
anestezijos organizavimo 
principai ir slauga, išdės-
tomi intensyviosios slau-
gos savitumai, kurie apima visų organizmo 
sistemų sutrikimus, jų priežastis, gydymą ir 
slaugą.

gamtos mokslai

Jonas Grigas
KoKIAME PASAULyJE 
gyVENAME: 
MoKSLININKo AKIMIS
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2012

Mokslo populiarinimo 
knygoje bandoma aptar-
ti įvairius gamtos ir mūsų 
visuomenės gyvenimo 
klausimus, aiškinama apie 
mokslo ir politikos ryšį 
bei kitus aplinkoje ir mūsų 
sąmonėje vykstančius reiš-
kinius.



ta norintiems išmokti, studijuoti, atnaujinti ir 
praktiškai pritaikyti Java kalbos žinias.

dainius dulinskas, Jolanta dulinskienė
ECDL 5.0 VISIEMS. LIETUVIšKA PRo-
gRAMų VERSIJA 
Kaunas, „Prografika“, 2012  

Knyga pirmiausia yra skir-
ta asmenims, norintiems 
mokytis ir laikyti ECdL 
testus, dirbant Microsoft 
Windows 7 operacinėje 
sistemoje ir interneto nar-
šyklėmis, Microsoft Office 
2010 paketo lietuviškos 
versijos programomis. 
Knygoje taip pat pateikta 
medžiaga rengiantis laikyti e-Guardian testą.

                                 Parengė Ilma Dunderienė

k i t a m e  n u m e r y j e  s k a i t y k i t e :

Michio Kaku
NEįMANoMyBIų fIZIKA
Vilnius, „Metodika“, 2012  

Teleportacija, laiko mašinos, 
jėgos laukai ir tarpžvaigždiniai 
erdvėlaiviai – tai vien moks-
linės fantastikos pramanas ar 
visiškai realios ateities techno-
logijos? Garsus fizikas teoretikas profesiona-
liai ir įdomiai pasakoja apie tai, kaip artimoje 
ir tolimoje ateityje gali pasikeisti dabartinis 
mūsų požiūris į esminius visatos fizikos dės-
nius. 

informatika

Saulius Gudas
INfoRMACIJoS SISTEMų 
INŽINERIJoS TEoRIJoS 
PAgRINDAI
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 
2012

Monografijoje aprašytas formalus organiza-
cinių sistemų veiklos valdymo modelis, at-
skleidžiantis veiklos valdymo informacinių 
sąveikų priežastį – valdymo funkcinės pri-
klausomybės reiškinį ir pagrindžiantis val-
dymo informacinių sąveikų hierarchijų tipus. 
Apibrėžtas normalizuotas IS kūrimo gyvavi-
mo ciklo modelis – žiniomis grindžiamos IS 
inžinerijos teorinis pagrindas.

Mindaugas Mačernis
oBJEKTINIS PRogRAMAVIMAS: 
TEoRIJA, JAVA, ANDRoID
Lulu.com leidykla, 2012 

Knygą sudaro objekti-
nio programavimo teori-
ja, Java kalbos programų 
technologiniai standartai 
ir „Android“ programėlių 
kūrimo principai, skirti 
išmaniesiems telefonams 
ir planšetiniams kompiu-
teriams. Knygoje gausu pilnų programinių 
kodų pavyzdžių su paaiškinimais. Knyga skir-

n a u j o s  k n y g o s

Prof. Sonata Jarmalaitė
EPIgENETIKA ARBA 
ŽMogAUS gENoMo MUZIKA

doc. dalia Bagdžiūnienė, 
dr. Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, 
dr. Ieva Urbanavičiūtė
 
PILIETIšKAS ELgESyS 
oRgANIZACIJoJE: 
PRABANgA AR BūTINyBė?

Prof. dainora Pociūtė Abukevičienė

APIE LIETUVoS REfoRMACIJoS IšTAKAS 
IR NAUJUS RENESANSo 

RELIgINėS MINTIES TyRIMUS

Kristina dolinina

URDų KALBA – 
PoEZIJoS KALBA, 

gIMUSI KARo 
SToVyKLoSE
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K R Y Ž I A Ž O D I S
Atsakykite į klausimus ir surašykite atsakymus į lentelę. Visas sunumeruotas raides surašę į mažąją 
lentelę apačioje perskaitysite frazę – kryžiažodžio atsakymą. Jį siųskite spectrum@cr.vu.lt. Pirmieji 
trys teisingai išsprendę bus apdovanoti VU suvenyrais. 

1 (V). Mažojoje Lietuvoje leisti lietuviški kalendo-
riai. 1 (H). Asmuo, studijuojantis pagal neformalio-
jo švietimo programas arba atskirus studijų dalykus. 
2. Nuodingas voragyvis. 3. Vengrų šachmatininkė. 
4 (V). Ir vardas, ir palmė, kurios vaisiai ir pumpu-
rai valgomi. 4 (H). Juridinio asmens įgaliojimas 
fiziniam asmeniui atlikti visus teisinius veiksmus, 
susijusius su juridinio asmens (verslininko) verslu. 
5. Mongolijos valstietis. 6. Prancūzijos sala Atlan-
to vandenyne. 7. Ir paukštis, ir aktorius. 8. Antrinė 
vilna. 9 (V). Ištisinė dygsnių eilutė. 9 (H). Miestas 
tuo pačiu pavadinimu Klaipėdos rajone ir Latvijoje. 
10. Nustatyta teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti 
iš jo vaisius, produkciją ir pajamas. 11. Kraujo ju-

dėjimo sustojimas. 12. Apibrėžimas. 13. VII a. pr. 
Kr. graikų poetas, karinių elegijų kūrėjas. 14. Lyg, 
tartum (lot.). 15. Vaismedis, iš kurio medienos 
Senovės Egipte gaminti mumijų karstai. 16. An-
tras kurio nors daikto egzempliorius. 17. Alavijų 
lapų sultys. 18. Stačiatikių vyresnysis dvasininkas, 
katedros (soboro) dvasininkų vadovas. 19. Pūstas 
sijonas. 20. Griežtas, užgaulus pasisakymas. 21. Ir 
miestas Anglijoje, ir tam tikras medvilninis audi-
nys. 22. Sunkiai sprendžiama ar neišsprendžiama 
problema dėl atsirandančių jos sprendimo būdo 
prieštaravimų. 23. Brolienė. 24. Inkaro viršutinės 
dalies skersinis virbas. 25. Žurnalistas, rašytojas 
Kazimieras Barauskas-... . 26. Lietuvos karininkų 

namai, klubas. 27. drugių būrio šeima. 28. Spaus-
tuvinis šriftas. 29. Linų ar kanapių šiaudelių šapai. 
30. Mokslo darbas (min. 2 aut. l.), atitinkantis 
mokslo straipsniui keliamus reikalavimus. 31. Ko-
loidinė sistema. 32. Popieriaus kiekio vienetas. 
33. Senovės graikų ir romėnų aktorių apavas. 
34. didelė teritorija, pasižyminti vienodo-
mis geografinėmis, etnografinėmis arba ūki-
nėmis sąlygomis. 35. Nikotino rūgštis. 
36. Karinis uostas Liepojoje. 37. Indas iš ugniai 
atsparios medžiagos. 38. Pintinė. 39. Tibe-
to religija, vyravusi iki budizmo. 40. Spingsulė. 
41. Aliejus dažams skiesti. 42. didelė vėliava, turin-
ti kelti kovos dvasią, entuziazmą. 43. diržo sagtis.

Kryžiažodį, išspausdintą „Spectrum“ Nr. 1(16), teisingai išsprendė Šarūnė Cijūnėlytė. 

Sudarė Vida Lapinskaitė

kryŽiaŽoDŽio, 
iŠspausdinto 
praėjusiame numeryje, 
atsakymai: 

1. Skreitas. 2. Kapotažas. 3. Teta. 
4 (H). Furjeris. 4 (V). Floras. 
5. Kanopa. 6. Tautograma. 
7. Palydovas. 8. Širšė. 9. Mekšras. 
10. Triumo. 11. Integralas. 
12. Lafetas. 13. Audenis. 
14. Plomba. 15. Šatrandžas. 
16. Novulė. 17. Filcas. 
18. Noktiurnas. 19. Oniksas. 
20. Spurtas. 21. Paltis. 
22. Noritos. 23. Bucefalas. 
24. Karambolis. 25. Kamena. 
26. Nimfa. 27. Jamsai. 
28. Kalifornija. 
29. Bilonas. 30. Kontrabosas. 
31. Nelma. 32. Sinekūra. 
33. Centumviras. 
34. Gazometras. 
35. Hirudoterapjia. 
36. Provagė. 37. Imersija. 
38. Eremitas. 39. Kūlgrinda. 
40. Atabaskai. 41. Aviganis. 
42. Magistralė. 43. Fitozauras. 
44. Iliuvis. 45. Slėgis.

Pažymėtuose langeliuose: Es tocar el cielo, poner el dedo sobre un cuerpo humano (Novalis).
Liesti žmogaus kūną – tas pats, kas prisiliesti prie dangaus (Novalis).
Novalis buvo XVIII a. vokiečių rašytojo ir filosofo Georgo Philippo Friedricho Freiherrio von Hardenbergo slapyvardis.
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