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universiteto, kuris ukrainieèiø kalba
iðleido jos knygà. Autorei buvo ma-
lonu áteikti ministrui ðià savo knygà
su autografu, pristatyti savo straips-
niø ukrainieèiø kalba parodëlæ. Mi-
nistras buvo nustebintas dr. A. Vasi-
liauskienës darbø gausa.

Tautø bendradarbiavimo árody-
mà � A. Vasiliauskienës knygos pri-
statymà Ukrainos ambasadoje �
Ðiauliø universiteto rektorius prof.
Vincas Laurutis ávertino kaip reikð-
mingà istoriná ir kultûriná mûsø ða-
liø bendradarbiavimo faktà. Jis pri-
minë, kad Ðiauliø universitetas ben-
dradarbiauja su Ukrainos Chmel-
nickio miestu. Rektorius perdavë
Ukrainos ambasadai savo vadovau-
jamo universiteto padëkà, nes nuo-
lat sulaukia ambasados dëmesio ir
pagalbos rengiant ukrainistikai skir-
tas mokslines konferencijas, kurios
juk taip pat yra puikus abipusio ben-
dradarbiavimo árodymas. Ðie ryðiai
dar labiau sustiprës, nes Ðiauliø uni-
versitete kuriamas Lituanistikos-uk-
rainistikos tyrimø ir studijø centras,
kuriam vadovaus A. Vasiliauskienë.

Ðiauliø universiteto Istorijos ka-
tedros vedëja dr. Rita Trimonienë
pristatë prof. Vytauto Andriulio at-
siliepimà apie A. Vasiliauskienës
knygà. Recenzentas pabrëþia Lietu-
vos Statutø (1529, 1566 ir 1588 m.)
reikðmæ ne tik LDK, kurià sudarë
lietuviø, baltarusiø ir ukrainieèiø
tautos, bet ir iðskirtinæ vietà Euro-
pos etninës minties erdvëje. Pirma-
sis ir Treèiasis Lietuvos Statutai pa-
siekiami platesniam tyrinëtojø bû-
riui, nes jau yra parengti ir iðleisti
akademiniai leidimai, o Antrasis
Lietuvos Statutas pasirodë besàs la-
biausiai nuskriaustas, nes já aptinka-
me tik trijuose leidimuose,
kurie gerokai nutolæ nuo
pirminio teksto.

Kuo jis svarbus Ukrai-
nai? Po Liublino unijos
1569 m., kai deðiniakran-
të Ukraina tapo Lenkijos
karalystës dalimi, tose te-
ritorijose ALS galiojo ko-
ne 300 metø. Tad ðis krað-
tas gyveno pagal ALS
nuostatas.

Aukso þvaigþdë
dar laukia

Dr. Aldonos Vasiliaus-
kienës pagerbimà Ukrai-
nos ambasadoje moksloty-
rininkë prof. Ona Voverie-
në ávertino kaip Lietuvos
mokslo ir kartu lietuviø
tautos pagerbimà. Knygos
autoræ kalbëtoja ávertino
kaip vienà darbðèiausiø ir
produktyviausiø Lietuvos
mokslininkiø, dirbanèiø
unikalioje srityje � istorijos

ir teologijos mokslø sandûroje. Ko
gera, kito tokio mokslininko Lietu-
voje nëra, kuris per Nepriklausomy-
bës metus bûtø nuveikæs tiek daug
ðios srities tyrinëjimø bare. Be ðios
tematikos darbø mûsø mokslas, pa-
sak prof. O. Voverienës, daug pra-
rastø ir moksline, ir kultûrine pras-
me � bûtø nevisavertis. Be to, tai Lie-
tuvos ir Ukrainos mokslo sandûra,
tilto tiesimas á geresná dviejø tautø
tarpusavio paþinimà ir supratimà.

Praëjusá rudená dr. A. Vasiliaus-
kienei buvo áteiktas Ðventojo Tëvo
Benedikto XVI Palaiminimo raðtas,
kurá iðrûpino Ðv. Bazilijaus Didþio-
jo ordino generalinë kurija Romoje �
tai katalikiðkos veiklos Lietuvoje ir
Ukrainoje ávertinimas. Jos gimtosios
parapijos Svëdasø baþnyèioje Anykð-
èiø dekanas kun. Stanislovas Krum-
pliauskas dr. A. Vasiliauskienei átei-
kë dar vienà Popieþiaus Benedikto
XVI Palaiminimo raðtà. Retas atve-
jis, kad tas pats Popieþius vienam as-
meniui tais paèiais metais áteiktø du
Palaiminimo raðtus. Tai árodymas,
kad mokslininkës darbai pastebimi
ir vertinami.

Ukrainos ambasados darbuo-
tojai apgailestavo, kad dël autobu-
so gedimo á Vilniø negalëjo atvyk-
ti Lvovo nacionalinio Ivano Fran-
ko universiteto rektorato atstovai
ir istorikai, kurie rengësi dalyvau-
ti A. Vasiliauskienës knygos prista-
tyme. Bûtø atvaþiavæ ne tuðèiomis
rankomis:   dr. A. Vasiliauskienei
jie turëjo atveþti neáprastà apdova-
nojimà � Aukso þvaigþdæ.Vadinasi,
malonios akimirkos dar laukia ir
ateityje.

Gediminas Zemlickas

Kai visus jaudino pats
þodis �lazeris� (2)

Kaip JAV siekë priblokðti
Tarybø Sàjungos lazeriø

kûrëjus

Kokie lazeriai buvo naudojami ter-
mobranduolinei reakcijai sukelti ir pa-
laikyti?

A. Masalovas. Neodimio lazeriai,
sudaryti ið tam tikrø stikliniø strypø,
á kuriuos injektuoti neodimio jonai.
Tai buvo vienas labiausiai pavykusiø
lazeriø, pradedant nuo lazeriø bumo
ir baigiant mûsø laikais. Neodimio la-
zeriai ligi ðiol sëkmingai naudojami.

Kas tuo metu pirmavo kuriant neodi-
mio lazerius � Tarybø Sàjunga ar JAV?

A. Masalovas. Man atrodo, kad
pradiniame neodimio lazeriø kûrimo
etape neatsilikome nuo amerikieèiø.
Taèiau aðtuntojo deðimtmeèio pabai-
goje pajutome, kad atsiliekame.

Kur JAV buvo svarbiausias to tipo
lazeriø kûrimo centras?

A. Masalovas. Lourenso Liver-
moro nacionalinë laboratorija (Law-
rence Livermore National Laboratory).
Tai uþdaro tipo laboratorija, kurioje
buvo kuriami itin galingi lazeriai.
Ten radosi ir amerikieèiø valdomø
branduoliniø reakcijø projektai.
Amerikieèiai ið tikrøjø pasinaudojo
N. Basovo idëja. Livermoro labora-
torija jà pasigavo ir ágyvendino �
ëmë kurti labai galingus lazerius.

Pamenu, kaip amerikieèiai nuta-
rë mus psichologiðkai paveikti. Jie pa-
sikvietë á JAV N. Basovà ir leido jam
apsilankyti Livermoro nacionalinëje
laboratorijoje. Amerikieèiai siekë
N. Basovà priblokðti savo laimëjimais
lazeriø kûrimo srityje, taip pat tada
N. Basovui buvo duota suprasti, kaip
smarkiai Tarybø Sàjunga ðioje srityje
atsilieka. Tuo metu jau buvo akivaiz-
du, kad siekdama neatsilikti nuo JAV
Tarybø Sàjunga jau nebegali sau leisti
tokiø milþiniðkø iðlaidø, kokias á laze-
riø kûrimo darbus nukreipë JAV.

N. Basovas JAV lankësi ne vienas,
bet su visa palydovø svita. Kai kurie
ið jø dar tebedirba FIAN�e, su jais la-
bai ádomu prisiminti tuos ávykius ir vi-
sas peripetijas.

Visa tai sietina su amerikieèiø va-
dinamàja �þvaigþdþiø karø� progra-
ma, kuri neatsiejama ir nuo JAV pre-
zidento Ronaldo Reigano vardo?

A. Masalovas. Taip. Ligi tol ame-
rikieèiai bijojo, kad galime nugvelbti
jø paslaptis. Tam tikru metu jie paju-

to savo jëgà ir pamëgino N. Basovà ir
jo komandà iðmuðti ið pusiausvyros.
Tai vyko apie 1982�1983 metus.

Originalios mintys taip
ir nevirsdavo kûnu

Kaip manote, ar ið tiesø devintojo
deðimtmeèio pradþioje Tarybø Sàjun-
gos lazeriø kûrëjai jau buvo smarkiai
atsilikæ nuo amerikieèiø ir tas atsiliki-
mas nuolat didëjo?

A. Masalovas. Mes pradëjome
atsilikti ne moksle, bet tose srityse,
kur reikëjo milþiniðkø investicijø. To
meto Tarybø Sàjungos ávairiø srièiø
mokslas buvo labai aukðto lygio, ir tà
pripaþindavo visi vertintojai, taip pat
ir amerikieèiai.

Galima átarti, kad mano lûpomis
kalba nacionalinës savigarbos jaus-
mas. Taèiau lygindamas mokslinæ
vertæ �èia ir ten�, visada ásitikinda-
vau, kad mûsø mokslininkai në kiek
nenusileido geriausiems pasaulio tos
srities atstovams. Mûsø mokslinin-
kai visada turëdavo originaliø idëjø,
bet kur buvo mûsø silpnybës? Kai tik
kildavo nauja idëja, jos techninis ágy-
vendinimas pasirodydavo neámano-
mas esamomis sàlygomis arba uþsi-
tæsdavo metø metus. O Vakarø
mokslininkai, pasigavæ mûsø idëjas,
bemat ágyvendindavo ir darydavo di-
delá ðuolá á prieká.

Klasikinis Vladileno Stepanovi-
èiaus Letochovo pavyzdys. Tai labai
þymus mokslininkas, ryðki asmeny-
bë, kurià iðugdë N. Basovas. Beje,
galiu pasididþiuoti, kad V. Letocho-
vas buvo mano diplominio darbo
institute, t. y. FIAN�e, recenzentas.

Dr. Vidimantas Kabelka. V. Le-
tochovas buvo garsiøjø Vilniaus
tarptautiniø lazeriø taikymo mokyk-
lø ISLA (International Scool on La-
ser Aplication) iniciatorius. Jis 1977 m.
atvyko á Vilniø, apsilankë pas akade-
mikà Jurgá Viðèakà ir dabartiná taip
pat akademikà A. P. Piskarskà, pa-
siûlë jiems puikø dalykà: reguliariai
rengti pasaulinio masto tarptautines
lazeriø taikymo mokyklas, kviestis á
jas geriausius pasaulyje lektorius.
Vilnius, sakë V. Letochovas, tam pui-
kiai tinka, nes tai vakarietiðko tipo
miestas, kur iðplëtota infrastruktûra �
daug gerø restoranø, kaviniø, vieð-
buèiø, geras aptarnavimas, lietuviai
punktualûs ir tvarkingi þmonës, ku-
riais galima pasikliauti.

Man yra tekæ tose ISLA mokyk-
lose bûti moksliniu sekretoriumi, tad
galiu patvirtinti, kad V. Letochovas
itin atsakingai pasirinkdavo lekto-
rius � rinkdavosi geriausius. Buvo
siekiama aukðto tarptautinio tø mo-
kyklø lygio, ir ið tiesø á Vilniø atvyk-
davo vieni geriausiø to meto lazeriø
specialistø ið viso pasaulio.

Kaip nuplaukdavo geros
idëjos

Kur buvo V. Letochovo nesëkmës
prieþastis, apie kurià, gerbiamasis
Anatolijau Viktorovièiau, uþsiminëte?

A. Masalovas. V. Letochovas bu-
vo tipiðkas naujoviø generuotojas.
Viena ið daugelio puikiø jo idëjø
buvo atomø ðaldymas lazerio spin-
duliais. Su Viktoru Balykinu V. Le-
tochovas atliko ir pirmuosius ekspe-
rimentus, kurie patvirtino norimus
efektus. To eksperimento rezultatai
buvo pagarsinti mokslinëje spaudo-
je, idëjà pasigavo amerikieèiai ir
prancûzai. Jie taip iðtobulino ekspe-
rimentus ir pasiekë tokias kiekybi-
nes charakteristikas, þodþiu, nuëjo
labai toli á prieká.

V. Letochovo prioritetas nuplaukë
negráþtamai?

A. Masalovas. Formaliai lyg nie-
kas ir neneigë V. Letochovo priori-
teto � nei dël paèios idëjos, nei dël
jos pateikimo laiko. Taèiau kas atsi-
tiko? Po V. Letochovo á tà kryptá atë-
jæ prancûzø ir amerikieèiø moksli-
ninkai pasiekë labai gerø rezultatø,
paraðë daugybæ puikiø straipsniø ir
studijø � tai didþiulis tyrimø klodas.
O V. Letochovas liko ðeðëlyje.

Socialinës sistemos, ribotø galimy-
biø auka?

A. Masalovas. Taip, kaip ir dau-
gelis kitø mûsø mokslininkø. Ame-
rikieèiai ir prancûzai, reiðkæsi toje
paèioje srityje, gavo didþiulá savo
valstybiø finansavimà perspekty-
viems tyrinëjimams, savo ðaliø vy-
riausybëms árodë tø darbø reikðmin-
gumà. Negalëèiau teigti, kad V. Le-
tochovo sekëjai bûtø buvæ akli kopi-
juotojai � ne. Jie tikri mokslininkai
ir dirbo labai solidþiai. Uþ atomø ðal-
dymà pasitelkiant lazerio spindulia-
vimà buvo gauta ir Nobelio premija,
bet tarp laureatø V. Letochovo nëra.

Þinoma, juk ir Nobelio premijø
komitete dirba þmonës. Jie

Nukelta á 14 p.
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Anatolijus Masalovas yra garsiojo FIAN�o darbuoto-
jas � Rusijos mokslø akademijos P. Lebedevo Fizikos
instituto Optikos skyriaus G. Landsbergio optikos labo-
ratorijos vedëjas. Vilniuje sveèias skaitë kelias paskai-
tas, apsilankë Fizikos instituto ir Vilniaus universiteto
Kvantinës elektronikos katedros laboratorijose bei La-
zeriø tyrimø centre, susipaþino su lazeriø technologijø
bendrovëmis � EKSPLA, STANDA ir Ðviesos konversija.
A. Masalovas susitiko su Lietuvos mokslø akademijos
tikraisiais nariais Algiu Petru Piskarsku ir Juru Poþela, ne-
aplenkë ir Mokslo Lietuvos redakcijos. Uþ tai redakcija dë-
kinga dr. Vidimantui Kabelkai, kurio mintimis taip pat pra-
turtiname antràjà ðios publikacijos dalá.

Manome, kad paðnekovø mintys sudomins ne vien fi-
zikus, bet ir lazeriø kûrimo istorija besidominèius skai-
tytojus. Pagaliau tai nëra vien po storu dulkiø sluoksniu
palaidota istorija, nes joje atsispindi ir labai svarbi aukð-
tos kvalifikacijos specialistø rengimo patirtis.

Brangiausi ið visø jubiliejiniais metais gautø
apdovanojimø � Popieþiaus Palaiminimo raðtai.

Su antruoju Ðventojo Tëvo Benedikto XVI
Palaiminimo raðtu

Tapusi sava Ukrainai, stiprybës semiasi Lietuvoje � giminaièiø, artimøjø,
bièiuliø ir kraðtieèiø bûryje
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Dr. Anatolijus Masalovas �Mokslo Lietuvos� redakcijoje
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gali klysti, ne visada visiðkai objek-
tyviai vertinti mokslininkø ánaðà á
mokslo raidà. Klaidø pasitaiko daug,
kaip ir skirstant bet kurias kitas pre-
mijas. Nobelio premijø komitetui
átakà daro ir politinio gyvenimo re-
alijos. Akivaizdu, kad V. Letochovas
buvo nuskriaustas. Jeigu jûs dabar
èia bendrautumëte ne su manimi, o
su V. Letochovu, tai jis nebûtø toks
olimpiðkai ramus. Tai visiðkai þmo-
giðkai suprantama. Vertindamas ið
ðalies galëèiau pasakyti, kad V. Leto-
chovo neávertinimo atvejis � tai No-
belio premijø komiteto klaida.

Kunkuliuojantis Jurgio
Viðèako vulkanas

Ar visoms tuometinëms sàjungi-
nëms respublikoms �stiprus centras�,
kaip tada buvo vadinamos vadovaujan-
èios Maskvos struktûros, skyrë tiek pat
dëmesio? Turiu mintyje pirmiausia
mokslo plëtojimà sàjunginëse respubli-
kose. Pagal koká kriterijø buvo pasiren-
kama, kokias perspektyvias mokslo sri-
tis plëtoti vienoje ar kitoje respublikoje?

A. Masalovas. Bendra Tarybø
Sàjungos vyriausybës vieðai dekla-
ruojama politika buvo tokia, kad
kiekviena sàjunginë respublika pri-
valo turëti savo mokslø akademijà,
plëtotø savo mokslines mokyklas ir
t. t. Taèiau praktiðkai buvo neámano-
ma, kad visos respublikos vienodai
plëtotø mokslà. Ðtai Uzbekistanas.
Ten moksliniø tyrinëjimø prestiþas
tarp vietos gyventojø buvo ir liko la-
bai þemas. Suprantama, kad esant
tokiai padëèiai, sunku laukti bent
kiek reikðmingesniø moksliniø mo-
kyklø susiformavimo. Todël Uzbekis-
tano moksle iðties ryðkiø asmenybiø
buvo nedaug, nors, þinoma, pavieniø
stipriø mokslininkø buvo ir ten.

Kitas pavyzdys � Baltarusija. Ðioje
respublikoje susiformavo labai per-
spektyvios moksliniø tyrinëjimø kryp-
tys, stiprios mokslinës mokyklos. Sa-
kyèiau, kad lemiamà reikðmæ turëjo
labai aukðtas mokslinës veiklos pres-
tiþas Baltarusijos visuomenëje. Dau-
gelio Baltarusijos mokslo institutø
darbai buvo vertinami ne prasèiau uþ
tuometiniø Maskvos institutø. Labai
panaði padëtis susiklostë Lietuvoje.

Labai ádomu iðgirsti Jûsø nuomonæ
apie tuo metu Lietuvoje plëtotà mokslà.

A. Masalovas. Man artimesni ir
geriau þinomi fizikos mokslo reika-
lai Lietuvoje, tiksliau eksperimenti-
nës fizikos, nes kitø krypèiø ir kon-
kreèiø mokslø nedrásèiau vertinti.
Lietuvos fizikoje, kaip man atrodë
þvelgiant ið Maskvos, esminá vaidme-
ná atliko dvi iðskirtinës asmenybës:
akad. Jurgis Viðèakas ir akad. Juras
Poþela, � dabar irgi esu tos paèios
nuomonës. Norëèiau, kad mane tei-
singai suprastø Mokslo Lietuvos skai-
tytojai: su ðiomis asmenybëmis man
tekdavo daþniausiai bendrauti, tad
kitø þymiø taip pat ir kitø krypèiø fi-
zikos mokslo asmenybiø paprasèiau-
siai galëjau nepaþinoti.

Tai ðtai J. Viðèakas � tikras moks-
lo lokomotyvas, motoras. Jis darë
viskà, kad Lietuvos fizikai atliktø la-
bai ryðkius mokslinius darbus. Jis sa-
vo entuziazmu sugebëdavo uþkrësti
jaunimà, mokëdavo gauti fizikams
reikalingø didþiuliø lëðø. Kur pasiro-
dydavo J. Viðèakas, visa pradëdavo
virte virti, tiesiog kunkuliuoti.

Su J. Poþela man teko maþiau
bendrauti, bet visà laikà apie já gir-
dëdavau. J. Poþela ir J. Viðèakas Lie-
tuvoje ir ëmë plëtoti puslaidininkiø
fizikos mokslà � tai buvo jødviejø
�arkliukas�. Taèiau pasaulyje kilo la-
zeriø bumas ir J. Viðèakas tuojau pat

metësi ið puslaidininkiø tyri-
nëjimo á lazeriø kûrimà. Tai

visai atitiko jo kunkuliuojantá tempe-
ramentà ir nuolatiná naujoviø alká.

V. Kabelka. Prof. J. Viðèakas
1960�1977 m. Vilniaus universitete
buvo Puslaidininkiø fizikos katedros
vedëju, o 1977 m. tapo Fizikos insti-
tuto direktoriumi. Suprantama, kad
institute negalëjo tæsti Vilniaus uni-
versiteto Puslaidininkiø fizikos kated-
roje pradëtø darbø, nes tai buvo Pus-
laidininkiø fizikos instituto tematika.
Pastarajam institutui vadovavo akad.
J. Poþela. Beje, J. Viðèakas ir J. Poþela
buvo labai geri draugai, o jø vadovau-
jami institutai buvo Neries pakrantë-
je, dabartinëje A. Goðtauto gatvëje.
Visiðkai suprantama, kad naujovëms
visada labai atviras J. Viðèakas uþsi-
degë lazeriø kûrimo idëja. Be institu-
to direktoriaus pareigø nuo 1979 m.
jis dar buvo Lazerinës optoelektroni-
kos skyriaus vadovas.

�Lietuviðkasis desantas�
Maskvoje

Kokiomis mokslinëmis pajëgomis
XX a. 8-àjá deðimtmetá galëjo remtis
J. Viðèakas, vadovaudamas taip pat ir
lazeriø kûrimo darbams?

A. Masalovas. Apie �lietuviðkàjá
desantà� Maskvos universitete geriau
þino kolega V. Kabelka, að tik galë-
èiau priminti, kad tai irgi sietina su la-
zeriø bumu, kuris turëjo dideliø pa-
dariniø ir Lietuvoje pradëtai ugdyti
pirmajai fizikos lazerininkø kartai.

V. Kabelka. Akad. Povilas Braz-
dþiûnas, ilgametis Vilniaus universi-
teto Eksperimentinës fizikos kated-
ros vedëjas (1944�1960 m.), tuo
metu vadovavæs Radiofizikos kated-
rai (1960�1970 m.), á Maskvos uni-
versitetà tæsti studijø 1962 m. iðsiun-
të Irenà Gulbinaitæ, Evaldà Maldu-
tá, Algá Petrà Piskarskà, Algirdà Pet-
rà Stabiná ir Kazimierà Burneikà. Ið
Maskvos septintojo deðimtmeèio
pabaigoje ëmë gráþti pirmieji mûsø
lazeriø fizikos specialistai.

A. Masalovas. Tuo metu visus jau-
dino jau pats þodis lazeris, tad baigæ
Maskvos universitetà, kai kurie ten net
apsigynæ disertacijas lietuviai, lazeriø
fizikos specialistai galëjo labai sëkmin-
gai pradëti darbuotis Lietuvoje. Tuo
metu Vilniaus universitete ir Puslai-
dinininkiø fizikos institute buvo plëtoja-
mas lazeriø mokslas. Ypaè iðskirèiau
A. P. Piskarsko mokslinæ ir organiza-
cinæ veiklà Vilniaus universitete.

Ið Puslaidininkiø instituto á Fizikos
institutà perëjæs dirbti E. Maldutis sa-
vo skyriuje jau turëjo veikiantá lazerá.
Jo darbø tematika buvo apibrëþta:
skaidriøjø medþiagø optiniø savybiø

keitimas ir jø suardymas lazerine spin-
duliuote. Fizikos institute naujø laze-
riø kûrimui vadovavæs J. Viðèakas su-
gebëjo pritraukti daug gabaus jauni-
mo. Vienas ið jø � kolega V. Kabelka,
pirmasis ið lazeriø mokslo apsigynæs
tuometinæ mokslø kadidato disertacijà
Vilniaus universitete (vadovai  A. P. Pis-
karskas ir A. Stabinis). Fizikos institute
vadovaujamas J. Viðèako, V. Kabelka su
bendradarbiais, kaip sako rusai, �juo-
dai arë�. Per 10�15 metø Lietuvoje,
galima sakyti, tuðèioje vietoje buvo su-
kurtas lazeriø mokslas ir lazeriø gamy-
ba. Sakydamas �tuðèioje vietoje�, min-
tyje turiu ne puslaidininkiø fizikos lai-
mëjimus, kurie tuo metu buvo gana
solidûs. Ðtai lazeriai Lietuvoje buvo vi-
siðkai naujas dalykas.

Kaip Jums atrodo, kodël Lietuvo-
je nebuvo pradëti kurti puslaidininkiø
lazeriai?

A. Masalovas. Pati puslaidininkiø
lazeriø kûrimo idëja gimë Maskvoje,
jos autorius buvo Olegas Krochinas.
Tai buvo A. Basovo bendradarbis.
Kai ði idëja buvo iðrutuliota, N. Baso-
vas metë didþiules mokslines pajëgas
jai ágyvendinti. Tarp kitø, kurie ëmë-
si ðios problemos, buvo Anatolijus
Rajevskis, Jurijus Popovas ir kiti þino-
mi fizikai. Nei J. Poþela, nei J. Viðèa-
kas nepasuko ðiuo keliu. Kodël � man
sunku pasakyti, bet J. Viðèakas pasi-
rinko kitokiø lazeriø kûrimo kelià.

V. Kabelka. J. Viðèakas moksle
buvo didelis demokratas. Kai ið
Fizikos ir matematikos instituto ið-
sirutuliojo atskiri Fizikos bei Mate-
matikos ir kibernetikos (dabar � Ma-
tematikos ir informatikos) institutai,
tai J. Viðèakas kaip Fizikos instituto
direktorius mus skubino kuo greièiau
sukurti ir paleisti lazerá.  Pamenu,
J. Viðèakas mane pasikvietë ir áparei-
gojo bûti kà tik sukurto skyriaus, ku-
riam pats ir vadovavo, vadovo padë-
jëju. Kai paklausiau, kà turësiu dary-
ti, akademikas pareiðkë: �Daryk viskà,
kad mûsø skyriuje kuo greièiau bûtø
paleistas lazeris�. Ðtai tada, teisus dr.
A. Masalovas, mes su bendra-darbiais
�juodai arëme�. Prieð tai buvau nema-
þai iðmokæs dirbdamas su buvusiu sa-
vo vadovu prof. A. P. Piskarsku.

Vadinasi, tuo metu imtis proble-
miðko, labai dideliø pastangø reika-
laujanèio puslaidininkiø lazeriø kûri-
mo buvo pernelyg ilgas kelias?

A. Masalovas. Visiðkai suprantu
J. Viðèakà: reikëjo imtis to, kas galë-
jo bûti greièiausiai sukurta. J. Viðèa-
kas siekë kuo greièiau pradëti dirbti
su lazeriu. Todël pasirinko paprastes-
ná ir tuo metu patikimesná kelià.

V. Kabelka. J. Viðèakas kasdien

ateidavo á laboratorijà ir teiraudavo-
si, kaip sekasi. Kai paleidome savo
kuriamà lazerá ir gavome pirmà
spindulá, tuojau paskambinau J. Við-
èakui. �Akademike, veikia.� � �Kas
veikia?� � �Tai, ko Jûs labiausiai pa-
geidavote.� � �Ðaunuoliai. Rytoj pa-
siraðau ásakymà, kad bûtø paskirtos
premijos.�

Kaip uþsimezgë ryðiai

ML. Kada uþsimezgë Jûsø, gerbia-
masis Anatolijau Viktorovièiau, ryðiai
su kolegomis ið Lietuvos?

A. Masalovas. Uþsimezgë tada,
kai Fizikos institute V. Kabelka su
bendradarbiais savo skyriuje paleido
pirmàjá lazerá. Visai suprantama,
kad jiems tuojau kilo mokslinës te-
matikos pasirinkimo klausimas: vie-
nas dalykas �uþkurti� lazerá, bet kà
daryti toliau, jam pradëjus veikti?
Reikëjo rasti tinkamà tyrinëjimø sri-
tá. Taip atsitiko, kad ir su manimi
V. Kabelka mëgino aiðkintis ávairius
klausimus, ir mums pavyko rasti ben-
drà kalbà. Tai labai svarbu, ir moksle
ne visada pavyksta, nes tai priklauso
ne vien nuo paèiø þmoniø noro.

Prisimenu, kaip apsilankiau Fizi-
kos institute, V. Kabelkos laboratori-
joje. Maloniai nuteikë tai, kad lietu-
viai tada sugebëjo sukurti labai
modernø lazerá. Jis buvo aprûpintas
vienu geriausiø to meto kompiuteriu
Elektronika D3-28. Þinoma, tø kom-
piuteriø nereikëtø lyginti su dabarti-
niais, nes dirbti su jais buvo tikras
koðmaras. Kompiuteriø mikrosche-
mos nuolat �iðeidavo ið rikiuotës�.
Vis dëlto V. Kabelkos lazeris veikë, ir
tai mane maloniai nustebino. Galëjau
ávertinti, nes FIAN�e dirbau prie pi-
kosekundiniø lazeriø kûrimo. Kai
pikosekundiná lazerá pamaèiau V. Ka-
belkos laboratorijoje, beliko tik pa-
sveikinti lietuvius. Tuo labiau, kad tai
buvo padaryta su iðmanymu.

Daug vëliau ið Fizikos instituto pa-
dalinio iðsirutuliojo EKSMA ámonë,
kuri savo pikosekundiniø lazeriø gamy-
bai pasirinko kaip tik V. Kabelkos su
bendradarbiais sukonstruotà lazerá.

Kaip atsirado �Vijuka�

V. Kabelka. Ið pradþiø dar nebu-
vo EKSMOS, buvo Bandomoji laze-
rinës ir elektronikos technikos
gamykla prie Fizikos instituto. Pir-
masis lazeris, kurá ði gamykla pradë-
jo gaminti, buvo pavadintas Vijuka.
Kai kas mëgino iððifruoti tà pavadi-
nimà pagal mano vardo ir pavardës
pirmuosius skiemenis: Vidimantas

Kabelka Jono. Keistai atrodë, kad ið-
kreiptas tëvavardis, ju atsidûrë prieð
pavardës skiemená ka. O tà vardà
reikëjo iððifruoti visai kitaip: Viðèa-
kas Jurgis Karolio. Taigi lazerá pava-
dinome mûsø akademiko garbei. Ið
pradþiø buvau paraðæs pavadinimà
Jukavi. Parodþiau savo tëvui kalbi-
ninkui Jonui Kabelkai. Jis mane ið-
juokë: �Kà, gal tu esi indënas? Kivi,
jukavi...� Tada pradëjau tuos skie-
menis perraðinëti ir iðëjo þodis Viju-
ka. Labai vykæs pavadinimas.

Atëjau pas akad. J. Viðèakà ir sa-
kau: �Akademike, Jûs nuo ðiol turite
savo lazerá�. Bûtumëte matæ, kaip ap-
sidþiaugë akademikas. Jis dþiaugësi
kaip iðsvajotà þaislà gavæs vaikas.

Ðtai ðis lazeris ir tapo EKSMA
gaminamø lazeriø prototipu.

A. Masalovas. Galiu patvirtinti,
kad tas pikosekundinis lazeris, kurá
Vilniuje su bendradarbiais sukûrë
V. Kabelka, niekuo nesiskyrë nuo tø
lazeriø, kuriuos tuo metu buvo gali-
ma pamatyti autoritetingiausiuose
Maskvos institutuose. Kai kuriais at-
þvilgiais vilniðkis lazeris net buvo
geresnis. Jis buvo sukurtas pagal ge-
riausià to meto lygá, koks buvo áma-
nomas Tarybø Sàjungoje.

V. Kabelka. Kolega Anatolijus
tuo metu sëkmingai naudojo pikose-
kundiná lazerá, ir jo taikymo aspek-
tai mums buvo labai aktualûs.

A. Masalovas. Tuo metu dirbau
su stiklo lazeriu ir jo charakteristikos
buvo gerokai kuklesnës, V. Kabelkos
lazeriui jis gerokai nusileido. Paga-
liau ir vilnieèiø galimybës buvo ge-
resnës, nes J. Viðèakas jiems sudarë
labai geras darbo sàlygas.

Gyvybingos idëjos yra
elegantiðkos

V. Kabelka. Tuo metu labai gerus
ryðius buvome uþmezgæ su Novosi-
birsko mokslininkais, ið jø gavome
automatizavimo priemoniø. Geri
jauni darbuotojai dirbo ir mûsø gru-
pëje: Viktoras Syrusas, Andrejus Mi-
chailovas. Prisimenu, kaip 1981 ar
1982 m. á Vilniø atvykæs A. Masalo-
vas mûsø grupei surengë seminarà,
po kurio ëmë spindëti mûsø jaunimo
akys. Taip bûna, kai iðgirsti visai nau-
jø naudingø dalykø. A. Masalovas
tada atsiveþë bandiniø ir pradëjo
mûsø jaunimà mokyti atlikti ekspe-
rimentus su tomis medþiagomis. Tuo
metu buvo labai aktualu dirbti su da-
þikliais. Tada susipaþinome su labai
originaliu tyrimo metodu. Po metø
pagal tà metodikà atliktø eksperi-
mentø rezultatus mes jau galëjome
pateikti prestiþiniam JAV þurnalui
IEEE Journal of Quantum Electro-
nics. Straipsnis buvo priimtas ir tai
buvo akivaizdus árodymas, kad dir-
bame teisinga kryptimi. Prisimenu
A. Masalovo man duotà pamokà:
�Vidai, neprasidëk su smulkmeno-
mis, nes ástrigsi ir nieko nepadarysi.
Idëja arba ágyvendinama iðkart ir
elegantiðkai, arba ji negyvybinga�.

A. Masalovas. Vilnieèiai buvo
pasiðovæ kurti mokslà, o tam reikë-
jo idëjø.

V. Kabelka. Kolega Anatolijus
atvaþiuodavo á Vilniø ir sakydavo:
�Turiu idëjø dviem seminarams�. Að
sakydavau: �Tolia, atvaþiavai tik ke-
lioms dienoms. Mums reikia matuo-
ti, matuoti ir dar kartà matuoti...� Mes
matuodavome iki iðsekimo, bet semi-
narus taip pat sugebëdavome sureng-
ti. Tai buvo labai svarbu, nes kolegos
Anatolijaus eksperimentai, kuriø jis
mus mokë, buvo puikûs. Jie labai pra-
vertë mûsø mokslinëje veikloje.

Bus daugiau

Kalbëjosi Gediminas Zemlickas

Lankantis Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinës elektronikos katedroje. Katedros vedëjas
prof. Algis Petras Piskarskas, dr. Valentina Masalova, dr. Anatolijus Masalovas ir dr. Vidimantas Kabelka

Kai visus jaudino pats
þodis �lazeris� (2)

Atkelta ið 11 p.


