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Adomo Mickevièiaus muziejuje R. Ðalnos knygos pristatymo metu: VU bibliotekos
direktorë Birutë Butkevièienë, tuometinë Lenkø instituto direktorë
dr. Malgoþata Kasner ir tuometinis Lenkijos ambasadorius Jeþis Baras
kultûros propaguotojai. Jø dëka ir
kitose ðalyse bus iðgirsta apie Lietuvà, apie kurià ten ne visi girdëjæ.
Europa turi þinoti, kad mûsø valstybiø praeityje yra buvæ daug labai
garbingø puslapiø. Ne tik buvo, bet
mûsø visø dëka tebëra ir bus ateityje.

Ryðiø tarp þmoniø svarba

Buvo laikai, kai kiekvienas ið
Lietuvos atvykæs á Karûnà, t. y.
Lenkijà, jautësi esàs bendros valstybës pilietis, lygiateisis narys. Kas
tà bendrumo jausmà paþeidë, o vëliau ir sunaikino? Tie, kurie tris
kartus padalijo Abiejø Tautø Respublikà, o paskui atskyrë lietuvius
nuo lenkø. Po 1863 m. sukilimo
pradëta ypaè stipri rusifikacija, prisidëjo ir vokieèiai, kad tarp lietuviø ir lenkø nebûtø tarpusavio supratimo. Lietuviðkasis elitas jau
lietuviðkai nebekalbëjo, bet kûnu
ir dvasia vis dëlto siejo save su Lietuva. Okupantai labai pasistengë
ðá tautos elità atplëðti, atstumti
nuo lietuviø tautos kamieno. Ið
valstieèiø kilæ naujos kartos lietuviø inteligentai  kunigai, mokytojai, gydytojai, mintyje turiu J. Basanavièiaus ir V. Kudirkos kartà 
jau nesiejo lietuviðkai nebekalbanèio Lietuvos elito su lietuviø tauta.
Kai po Pirmojo pasaulinio karo
prisidëjo Þeligovskis ir ginèai dël Vilniaus, iðiro gilesni mûsø tautø ryðiai.
Lietuviams Lenkijoje tapo nejauku,
ilgai tarp Lietuvos ir Lenkijos ið viso
nebuvo diplomatiniø ryðiø. Visa tai
labai pakenkë mûsø tautoms.
Tad kaip atkurti ðiuos ryðius?
Tik per giluminá suvokimà, kad
visa, kas buvo sukurta Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtijos þemëse, visos kultûrinës ir politinio gyvenimo
vertybës yra mûsø abiejø tautø pasididþiavimas. Su ðiuo paveldu turime
gyventi naujojoje Europoje. Tiems
nesusivokëliams lenkams, kurie mano, kad Lenkija  tai jau Vakarai,
Europa, o visa, kas á rytus ir ðiauræ 
neverta didesnio dëmesio, taigi tokiems mano tautieèiams reikia aiðkinti jø paklydimus. Gal tai ir ilgas
procesas, nebus lengva, bet tik ðiuo
keliu turime eiti.
Pastarieji 15 Lietuvos nepriklausomybës metø mus nuvedë labai gera kryptimi. Neabejoju, kad
mûsø tautø tarpusavio supratimas
tik gerës.

Europa gal nelabai ir prisimena
apie unikalø geopolitiná dariná  Abiejø Tautø Respublikà.
Europai reikëtø tai nuolat priminti. Þvelgiant ið Paryþiaus ar Londono kai kam gali atrodyti, kad esame ið labai atsilikusiø kraðtø, ir
mums padaryta didelë malonë, kad
buvome priimti á Europos Sàjungà.
Vis dëlto mes atëjome á bendrà Europà su savo valstybiø istorija  ir labai garbinga, su savo kultûra.
Vis prisimenu XVI a. Lietuvos
istorijos tarpsná, kai Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevièius ëmësi
pastangø Vilniuje ákurti universitetà.
Tai turëjo bûti katalikiðkas universitetas, o tam reikalui V. Protasevièius
siekë pasikviesti jëzuitus. Vyskupas
raðë laiðkus Romos popieþiui ir jëzuitø ordino vadovybei. Gaudavo neigiamus atsakymus, girdi, tai naujas ordinas, turintis per maþai pajëgø. O svarbiausia, kad jëzuitams atsiveria neseniai atrastasis Amerikos þemynas, á
kurá ir buvo numatyta kreipti visas pajëgas. Vykti á Europos ðiauræ, á Lietuvà, jëzuitai nereiðkë jokio noro. Vis
dëlto V. Protasevièius sugebëjo pirmà
jëzuitø desantà atvilioti á Vilniø.
Vyskupas atvykëliams sudarë puikias
sàlygas, paþadëjo nuolatiná rûpestá,
tad jau po keliø dienø ið Vilniaus jëzuitai raðë á Romà savo ordino generolui. Ir kà raðë? Girdi, kad jei kurá
nors kraðtà ir galima vadinti laukiniu,
tai toks laukinis kraðtas esàs Ðiaurës
Italija, nes ten apstu ir plëðikø, ir kitø blogybiø, o Vilniuje viskas labai
tvarkinga, civilizuota, ir mes, jëzuitai,
taip graþiai buvome priimti... Ið Lietuvos ir Maskva netoli, o ið Maskvos  ir
Kinija mûsø laukia...
Þodþiu, tame laiðke ið Vilniaus jëzuitai nubrëþë visà savo ordino ateities
veiklos strategijà.
Ðiuos toli siekianèius planus jëzuitai pradëjo nuo Vilniaus kolegijos ákûrimo 1569 m., o po 10 metø
jau buvo ákurta Vilniaus akademija
ir universitetas. Ið Vilniaus vyskupo
V. Protasevièiaus reikia pasimokyti, kà tinkamu momentu reikia
padaryti, uþmegzti ryðius ir kaip pateikti savo kraðtà. Ið to atsiranda dideli dalykai.
Taèiau tam reikia tokios gilios kultûros ir toliaregiðkø politikø, koks ir
buvo vyskupas Valerijonas. Kai religija, kultûra ir politika sumaniose rankose, iðties vyksta stebuklai. Tad ir
mums Europos Sàjungoje reikia átvirtinti savo istorijos màstymà, savo kultûriná suvokimà, ir integruotis taip,
kad bûtume ne paniekinti, o pamatyti, suprasti ir priimti.
Pritariu Jûsø þodþiams. Visa ðirdimi.

Kaip mums pasiekti didesnës tolerancijos, abipusio supratimo? Juk ne
istorinës nuoskaudos turi bûti mûsø
kompasas, bet suvokimas, kad nuoskaudas bûtinai reikia áveikti. Juk taip
lenkai ir lietuviai tik labiau vieni kitus
praturtintø, telktø bendriems naujiems
uþdaviniams spræsti ðiame sparèiai
globalëjanèiame pasaulyje.
Tik plëtojant ryðius tarp þmoniø
galima ágyvendinti tokias uþduotis.
Jei nebus tokiø kontaktø, tai visa, kà
perskaitysime ið laikraðèiø, iðgirsime
ið televizijos ekranø ir aukðtø tribûnø, nebus gyvybinga. Viskas priklauso nuo þmoniø tarpusavio santykiø.
Jei bus tokiø asmenybiø, kurios sugebës kitiems þmonëms paaiðkinti,
kaip reikia sugyventi, tai èia ir bus
mûsø tautø tarpusavio sutarimo ir
bendradarbiavimo gera pradþia.
Man atrodo, kad lenkai geriau suvokia savo senosios kultûros reikðmæ.
Galime màstyti, kodël taip yra. Juk net
ir tie poetai, kurie gyveno Vilniuje ir savo ðaknimis buvo áaugæ á bendrà lenkø ir lietuviø kultûrà, raðë lenkø kalba kaip civilizuotesne, paþangesne,
kultûringesne ir t. t. Taip tada atrodë.
O juk ið Krokuvos ar Varðuvos atvykæ
lenkai Vilniuje jauèiasi tarsi savame
mieste. Jiems viskas èia byloja suprantama kultûros vaizdiniø kalba. Taip
pat Lietuvos inteligentai turëtø jaustis
Krokuvoje ar kituose senuose Lenkijos
miestuose, kur Lietuvos didikai statësi sau rûmus, mecenavo baþnyèias ir
vienuolynus. Pakaktø prisiminti Radvilas, Sapiegas, Oginskius ir kitus, be
kuriø neámanoma ásivaizduoti nei lieKalbëjosi Gediminas Zemlickas
tuviðkosios, nei lenkiðkosios kultûros,
kaip ir Lenkijos bei Lietuvos istorijos.
Deja, á Lenkijos miestus nuvykæs lietuvis, ko gero, nesijauèia ten taip pat
savas, kaip á Vilniø atvykæs
lenkas. Kaip Jums, gerbiamasis Voicechai, atrodo 
kodël? Gal esame jaunesnë tauta (turiu mintyje
moderniàjà tautà), kaþkur
istorijos miglose palikusi
Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ ir Auðros, Jono Basanavièiaus idëjø
vedama atëjusi á nepriklausomà Lietuvos Respublikà? Vis dëlto ádomu,
kaip Jûs apibûdintumëte
tà esamà bendro kultûros
ir istorijos suvokimo poRetorikos þinovë prof. Regina Koþeniauskienë Lenkø instituto ir Adomo Mickevièiaus renginyje
tencialø skirtumà?
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Mokytis ið vyskupo
Valerijono

Likimas lëmë dr. A. Masalovui dirbti pirmose Rusijos lazeriø kûrëjø gretose,
vadovaujant Nobelio premijos laureatams akad. A. Prochorovui ir akad. N. Basovui
Europos Sàjungos pinigai kartais sutaiko net buvusius didþiausius
konkurentus: pirmà kartà per 30 metø Fizikos instituto ir Vilniaus universiteto lazeriø kûrëjai suvienijo savo pastangas ir ásitraukë á bendro ES
projekto darbus. Ðis aukðtøjø technologijø krypties projektas Nacionalinis lazeriø mokslo ir technologijø
centras skirtas parengti aukðtos kvalifikacijos specialistus, kurie sugebëtø dirbti su ðiuolaikinëmis lazerinëmis ir optinëmis technologijomis.
Projekto vadovai  dr. Viktoras Vaièikauskas (Fizikos institutas) ir prof.
Valdas Sirutkaitis (Vilniaus universitetas). Projektui ið ES struktûriniø
fondø skirta 3,8 mln. litø ir dar 3 mln.
litø  naujai aparatûrai ásigyti. Projekte numatyta parengti 12 doktorantø ir magistrantø, paraðyti 8 vadovëlius ir árengti 8 visiðkai naujas
laboratorijas, kuriose bûtø rengiami
minëti doktorantai ir magistrantai.
Tos laboratorijos bus árengtos renovuotose Fizikos instituto ir Vilniaus
universiteto patalpose, jos nebus uþdaros, jose galës tobulintis ir kitø
aukðtøjø mokyklø studentai.
Be to, projekto vykdytojai galës
nupirkti 180 moksliniø knygø, o ið uþsienio ðaliø bus galima pasikviesti 23
þymiausius lazeriø ir optiniø technologijø srityje dirbanèius mokslininkus.
Suprantama, visur galioja konkursinës atrankos principas. Pirmieji, kurie buvo pakviesti á Vilniø skaityti paskaitø ir pasidalyti patirtimi, buvo
prof. Robertas Eckardt ið JAV, dr.
Anatolijus Viktorovièius Masalovas
(Àíàòîëèé Ìàñàëîâ) ið Rusijos ir Rimas Juðkaitis ið Jungtinës Karalystës.
A. Masalovas yra Rusijos mokslø akademijos P. Lebedevo Fizikos
instituto Optikos skyriaus G. Landsbergio optikos laboratorijos vedëjas. Vilniuje sveèias skaitë dvi labai
aukðto lygio paskaitas Ðiuolaikiniai
ultratrumpøjø impulsø charakterizavimo metodai ir Optiniø parametriniø
generatoriø spinduliavimo paslëpta
poliarizacija. Paskui perskaitë praneðimà Poliarizacijos metodo ypatybës
kvan-tinëje tomografijoje Fizikos ins-

titute. Sveèias apsilankë Fizikos instituto laboratorijose, Vilniaus universiteto Kvantinës elektronikos katedros laboratorijose ir Lazeriø tyrimø centre, susipaþino su lazeriø
technologijø bendrovëmis  EKSPLA, STANDA ir Ðviesos konversija. A. Masalovas turëjo progà susitikti ir bendrauti su Lietuvos mokslø akademijos tikraisiais nariais Algiu Petru Piskarsku ir Juru Poþela.
Vieno ið projekto vykdytojo dr. Vidimanto Kabelkos iniciatyva, nepaisant labai átempto grafiko, A. Masalovas sugebëjo rasti laiko ir su þmona
Valentina apsilankyti Mokslo Lietuvos redakcijoje. Iðsamiame paðnekesyje buvo kalbama apie lazeriø kûrimo darbus garsiajame FIANe  Rusijos mokslø akademijos P. Lebedevo Fizikos institute Maskvoje
(Ôèçè÷åñêèé èíñòèòóò Àêàäåìèè
íàóê). Manome, kad sveèio mintys
sudomins mûsø skaitytojus, nes toje
lazeriø kûrimo istorijoje atsispindi ir
labai svarbi aukðtos kvalifikacijos
specialistø rengimo patirtis, kuriai
skirtas mûsø minimas ES struktûriniø fondø projektas.

Aleksandro Prochorovo
frazës svoris
Gerbiamasis daktare Anatolijau
Masalovai, kad mûsø pokalbis ásibëgëtø ir toliau slystø lengva vaga, gal papasakotumëte, kà anksèiau dirbo ir ðiuo
metu tebedirba visame pasaulyje garsus
FIANas  Fizikos institutas Maskvoje?
Dirbu iðties nuostabiame Rusijos
mokslø akademijos P. Lebedevo fizikos institute  FIANe. Tarybiniais
laikais tai buvo fizikos mokslø lyderis ir ðá autoritetà iðsaugojo Rusijos
Federacijos mastu. Pakaktø pasakyti, kad ið 10 Rusijos Nobelio premijø
laureatø net 7 iðugdë mûsø institutas.
Nesunku ásivaizduoti, koká dþiaugsmà jutau, kai dar geltonsnapis jaunikaitis patekau á ðá institutà. Ligi ðiol ten dirbu ir tuo labai dþiaugiuosi. Mat Fizikos institute dirba iðties iðkilios asmenybës, ið kuriø galëjau
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daug iðmokti. Tai, pavyzdþiui, 1964 m.
Nobelio premijos laureatai (kartu su
JAV fiziku Èarlzu Hardu Taunsu 
Townes) Aleksandras Michailovièius
Prochorovas ir Nikolajus Genadijevièius Basovas.
Ar su abiem ðiais mokslininkais
Jums teko bendradarbiauti, bendrauti?
Mano santykiai su ðiais korifëjais
klostësi gana skirtingai. Turiu pasakyti, kad abu buvo vienas kito verti,
labai kûrybingos ir visiðkai skirtingos
asmenybës. A. Prochorovas buvo
N. Basovo vadovas tuo metu, kai jie
sukûrë pirmàjá lazerá. A. Prochorovas buvo toks fizikos þinovas, kad jo
klausantis moksliniuose seminaruose uþimdavo kvapà, gaudydavome
kiekvienà jo þodá. Tuose seminaruose bûdavo skaitomi moksliniai praneðimai, juos svarstydavome, karðtai
diskutuodavome, Aleksandras Michailovièius visada tardavo apibendrinamàjá þodá. Jis pasakydavo tris,
keturias, daugiø daugiausia penkias
frazes, bet jø svoris bûdavo toks didelis, kad neiðgirdæs jo apibendrinimo, galëdavai sakyti, kad praleidai
kaþkà labai svarbaus.
Ar galëtume A. Prochorovà pavadinti fizikos mokslo enciklopedininku?
Taip, jis buvo enciklopedinës
erudicijos fizikas. Visai neatsitiktinai
A. Prochorovas buvo Rusijos enciklopedijos paskutinës laidos redaktorius.

Nikolajus Basovas 
dieviðkos kibirkðties
palytëtasis
N. Basovas buvo visai kito tipo
asmenybë, jis pasiþymëjo man sunkiai suvokiama intuicija. Kai savo
pavaldiniams N. Basovas teikdavo
pasiûlymus, toli graþu ne visada buvo galima suprasti, kodël ir kuo remdamasis bûtent tai jis siûlo.
Kaip vis dëlto apibûdintumëte
N. Basovo talento prigimtá  tai dieviðkosios kibirkðties blyksnis? Intuityvaus
paþinimo raiðka?
Kai buvo laidojamas N. Basovas,
kitas puikus fizikas Leonidas Keldyðas (buvusio TSRS Mokslø akademijos prezidento Mstislavo Keldyðo
brolis) pasakë: Toks áspûdis, kad Basovas galëjo þvilgèioti á knygà, kurià
paraðë pats Kûrëjas. Tai, kà að jauèiu,
L. Keldyðas iðsakë þodþiais. Iðties
N. Basovo intuityvi mokslinë màstysena buvo labai iðlavinta.
A. Prochorovo ir N. Basovo, tokiø
skirtingø asmenybiø mokslinis tandemas, matyt, ir davë tà postûmá, dël kurio Tarybø Sàjungoje kurti lazeriai nenusileido geriausiems pasaulyje lazeriams?
Visai galimas dalykas. Vis dëlto ðiø
fizikø stiprybës buvo akivaizdþiausios
tada, kai jie, gavæ Nobelio premijà, iðsiskyrë. Sunku buvo tikëtis, kad dvi tokios ryðkios asmenybës ilgai galëtø sugyventi. N. Basovas, atsiskyræs nuo A.
Prochorovo, padarë tiesiog stebuklus,
pastatæs naujus korpusus su laboratorijomis Fizikos instituto teritorijoje. Jis
pastatë mûsø instituto filialà Pamaskvëje, Troicko mieste. Ten ðiuo metu ásikûræ maþdaug deðimt akademiniø institutø, o buvusio lazeriø bumo dëka
Troicke buvo pastatyta daug gyvenamøjø namø. Pagaliau dël to bumo að
kaip mokslininkas galëjau ágyvendinti savo sumanymus, tada ir mûsø ðeima atsistojo ant kojø.

Kada prasidëjo lazeriø
bumas
Ðtai Jûs prisiminëte lazeriø bumà,
kurio padariniø dëka ir mes Lietuvoje
ðiandien galime didþiuotis kuriamais
lietuviðkais lazeriais. Tad gal prisiminkime to bumo pradþià Tarybø
Sàjungoje.
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Að pats mokiausi ið jo laiðkø, ir
tos pamokos man padëdavo iðspræsti
savo menkas problemëles. Ir dabar
P. Kapicos laiðkø knyga guli mano
knygø lentynoje, daþnai jà atsiverèiu.
Reikëtø, kad ir Lietuvos leidëjai
susidomëtø ðia knyga, sudomintø skaitytojus.
Galiu tik palinkëti iðleisti ðià knygà Lietuvoje.

Mokslinë atmosfera FIANe

1979 m. Nobelio premijos laureatas akad. N. Basovas (antras ið deðinës) lankësi Fizikos institute. Vyr. mokslo darbuotojas
dr. V. Kabelka (deðinëje) demonstruoja sveèiui, Fizikos instituto direktoriui akad. J. Viðèiakui ir tuometiniam Lietuvos MA
prezidentui akad. J. Poþelai Lazerinës optoelektronikos laboratorijoje suderintà daþalø lazerá
Tuo paèiu metu lazeriø bumas
buvo kilæs ir JAV. Darbai, kuriuos ðeðtajame deðimtmetyje dirbo
È. H. Taunsas, bûsimasis 1964 m.
Nobelio premijos laureatas (kartu su
A. Prochorovu ir N. Basovu), su lazeriø bumu neturëjo nieko bendro,
nes tas didþiulis susidomëjimas lazeriais kilo tik septintojo deðimtmeèio
pabaigoje. Tiesa, kai kurie mokslininkai jau apie 1960-uosius metus
ëmë suprasti, kokie svarbûs ateityje
gali bûti lazeriai.
Taigi nuo septintojo deðimtmeèio vis didëjo susidomëjimas lazeriais. Pirmoji mokslinë konferencija,
skirta lazeriams, ávyko 1964 metais.
Tada amerikieèiai susikvietë visus,
kurie buvo bent kiek susijæ su lazeriais. Todël 1964-uosius galëèiau pavadinti pirmuoju susidomëjimo lazeriais, bûsimo bumo þenklu.

Studijos Fizteche
Kaip Jûs ásitraukëte á ðiuos perspektyvius darbus?
Bûtent 1964 m. ástojau á Maskvos
fizikinës technikos institutà. Galiu
dràsiai teigti, kad tuo metu tai buvo
geriausias institutas Tarybø Sàjungoje. Man regis, jis ir ðiandien geriausias Rusijos Federacijoje.
Pagal kokius kriterijus vertinate?
Fiztechà  Fizikinës technikos
institutà  ákûrë ne kas kitas, o pats
Piotras Leonidovièius Kapica. Nuo
pat pradþiø ðiam institutui buvo keliama uþduotis  rengti mokslinius
darbuotojus. Instituto absolventai
gaudavo paskyrimus á mokslines laboratorijas. Kiti ðalies institutai nebuvo taip tikslingai orientuoti. Ðtai kad
ir garsusis MIFI  Maskvos inþinerinis fizikos institutas: jis buvo kreipiamas rengti inþinierius, kurie aptarnaudavo branduolinius reaktorius.
Tai branduolinës energetikos institutas, jo uþduotis buvo visiðkai kitokia.
Á Fizikinës technikos institutà stodavo jaunuoliai, kuriuos jaudino Alberto Einðteino ir kitø fizikos didþiøjø
ðlovë. Institute buvo labai neáprasta
Tarybø Sàjungai studijø sistema. Pavyzdþiui, mûsø institute niekada
grieþtai nereikalauta lankyti visas paskaitas, nors ðiokia tokia kontrolë,
aiðku, buvo. Seminarus ir kai kuriuos
uþsiëmimus lankyti buvo bûtina, bet
paskaitas  ne. Egzaminus laikydavo-

me atsineðæ visus ámanomus to kurso vadovëlius. Atsakinëjant vadovëliai likdavo nuoðaly, o dëstytojas vertindavo tai, kas studento galvoje.
Matematika ir fizika mums buvo
dëstoma aukðèiausiu lygiu, kurá buvo
galima tuo metu ðalyje pasiekti. Beje,
matematika mums buvo dëstoma ne
kaip savitikslë disciplina, o kaip moksliniø tyrinëjimø priemonë fizikoje.
Treèias pagal svarbumà dalykas
buvo anglø kalba, nes turëjome skaityti angliðkus mokslinius þurnalus.
Taigi anglø kalbos paskaitas lankyti
buvo bûtina.
Ar institute buvo toleruojami ryðiai
su uþsienieèiais, kad ir tais paèiais anglais ar amerikieèiais?
Ne. Niekam ne paslaptis, kad ðio
instituto absolventai bûdavo laukiami
ir kariniuose institutuose. Tai nereiðkia, kad institutas rengë specialistus
bûtent karinei pramonei, bet karinius
uþsakovus mûsø absolventai domino.
Ðtai kodël Fiztechas turëjo ir kai kuriø lengvatø, palyginti su kitomis to
meto aukðtosiomis mokyklomis: mûsø stipendija buvo kiek didesnë. Suprantama, kad jokiø uþsienieèiø Fizteche niekada nebûdavo, jokie paskaitø ið uþsienio atvykæ fizikai mums
neskaitydavo. Per pastaruosius deðimtá metø padëtis keièiasi. Subyrëjus
Tarybø Sàjungai, pasikeitus visuomeninei santvarkai Rusijoje, pokyèiai
prasidëjo ir Fizteche.

P. Kapicos ultimatumai
Fiztechas buvo P. Kapicos kûdikis ir veikë pagal savo kûrëjo suformuotà studijø sistemà. Jei taip, tai
kaip P. Kapicai pavyko to pasiekti?
Klausiu, nes þinau, kas yra komandinë planinë sistema ir dar ágyvendinta
pagal sovietiðkà modelá.
P. Kapica 19211934 m. dirbo
Anglijoje, Ernesto Rozerfordo vadovaujamoje Kavendiðo laboratorijoje. 1934 m. atvykæs á Maskvà, jis gavo þinià, kad daugiau á Anglijà iðvykti
jam nebus leista. P. Kapica gavo nurodymà Tarybø Sàjungoje organizuoti fizikos moksliniø tyrimø sistemà. P. Kapica pats pateikë ultimatumà: jeigu jam liepiama organizuoti
moksliniø tyrimø sistemà, tai turi bûti pastatytas naujo tipo institutas, kuris rengtø mokslo darbuotojus ðalies
mokslinëms laboratorijoms. Tada ir

buvo ákurtas Fizikinës technikos institutas Maskvoje. Visà ðio instituto
veiklà P. Kapica pats ir reglamentavo, daug kà perëmæs ið Anglijos
aukðtojo mokslo sistemos.
Ádomu, ar P. Kapica buvo patenkintas tokiu savo moksliniu likimu, kuris juk ne nuo jo valios priklausë?
Sunkus klausimas. Atsakymà ið
dalies duoda nedidelë knygelë P. Kapicos laiðkai. Jis paraðë daugybæ laiðkø Tarybø Sàjungos vyriausybei.
Tuose laiðkuose ir jø paaiðkinimuose, manau, bûtø galima ir rasti atsakymà á ðá klausimà. Aiðku viena:
P. Kapicos gyvenimas Tarybø Sàjungoje buvo labai sudëtingas.
Kita vertus, turbût nedaug pavyzdþiø rasime mokslo istorijoje, kai valstybë ryþtasi patenkinti mokslininko reikalavimus, valstybës pinigais ásteigiamas mokslo laboratorijoms specialistus
rengiantis institutas, kuriame prigyja ir
angliðkoji studijø sistema. Neátikëtina
laisvë totalitarinës sistemos sàlygomis.
P. Kapica visas ðias galimybes ir
privilegijas iðkovodavo ultimatumais. Jo laiðkuose visa tai akivaizdþiai matyti. Juk bûtent P. Kapicos
autoritetas ir ryþtingas bûdas padëjo iðgelbëti ir Levà Landau. Pastarasis visiðkai nemokëjo paklusti ðalyje
átvirtintoms taisyklëms ir áprastoms
to meto elgesio normoms, nes tai buvo visiðkai laisvos dvasios asmenybë.
Kaip reþimu nepatenkintas þmogus,
L. Landau, aiðku, pateko po gaubtu. Jam buvo iðkilusi didelë grësmë,
ir ne kas kitas, o P. Kapica já gelbëjo.
Moksle norint bûti kûrëju, negalima bûti ribotu þmogumi, pasiduoti
dogmatiðkam màstymui. L. Landau
ðio principo laikësi savo mokslinëje
veikloje ir gyvenime. Jokiems sàlyginumams jis nebuvo pavaldus. O
P. Kapica buvo visai kito tipo þmogus.
Diplomatas?
Taip, jis puikiai suprato, kaip galima ir reikia bendrauti su valdþia.
Jeigu jis nebûtø buvæs toks, daugelio mokslininkø ðalis bûtø netekusi
arba iðvis neiðugdþiusi. Skaitant
P. Kapicos laiðkus galima tik stebëtis ir þavëtis, kaip jis sugebëdavo rasti argumentø savo tiesai árodyti. Juk
kaip reikëjo tuos laiðkus vyriausybei
raðyti ir rasti tinkamus þodþius, kurie padëtø iðteisinti reþimui nepaklûstantá asmená? P. Kapica sugebëdavo
rasti neatremiamø argumentø.

Tai ðtai studijuodamas ketvirtame
kurse 1967 m. patekau á FIANà 
Fizikos institutà. Tai buvo pats lazeriø bumo ákarðtis ðalyje. Apie tà laikotarpá Maskvoje neblogai þino
akad. Algis Petras Piskarskas, kuris
tuo metu dar tobulinosi Maskvoje.
Tuo metu apie A. Prochorovà ir
N. Basovà mokslinis gyvenimas virte virë. Tai nebuvo kabinetiniai
mokslininkai, kurie kartà per savaitæ rengia pasitarimus ar panaðiai.
Labai gerai prisimenu to meto
mokslinæ atmosferà FIANe. Ásivaizduokite, nedidelës mokslininkø
grupelës nariai sugalvoja kà nors naujo atlikti su tam tikru lazeriu, tà ir darome. Gretimos laboratorijos kûrybinë grupë gali mus pralenkti, todël privalome savo eksperimentà ágyvendinti pirmi. Tai buvo kûrybinë konkurencija. Mes nesigrûmëme dël pinigø 
mums rûpëjo nauji atradimai.
Vadinasi, likimo buvo lemta ir
Jums bûti prie lazerio kûrimo iðtakø,
jø plitimo ir vis platesnio taikymo.
Nors buvau visai nepatyræs, faktiðkai juk dar bûdamas kiek ûgtelëjes
berniûkðtis dalyvavau tuose ádomiuose tyrinëjimuose. Mes visi  mano kolegos, draugai ir kaimynai ið kitø laboratorijø  bëgiodavome á mokslinius
seminarus. Godþiai gaudëme kiekvienà naujà þinià: kà naujo pasakys kolega ið gretimos laboratorijos? Ar nepasakys ko nors, kas bent kiek paaiðkins
ir mûsø sprendþiamà problemà? Ar
nepaaiðkës, kad esame aplenkti? Tuo
metu lazeris dar nebuvo árankis ar
prietaisas: tai buvo rankø darbo kaþkas. Ir ðtai ðis kûrinys gali dar kai kà,
já taikant buvo galima gauti visai naujus fizikinius elementus. To ir siekëme.
Tuo metu dar nelabai suvokëme, kokie procesai vyksta to lazerio viduje.
Idëjos sklandë ore ir jas reikëjo pagauti, suvokti?
Suvokti, nusitverti, árodyti naujais
eksperimentais, o paskui rezultatus
aptarti seminaruose per diskusijas.
Kokia buvo tø seminarø atmosfera? Kaip þymieji autoritetai vertino
maþiau pagarsëjusiø tyrinëtojø veiklà?
Visi jautësi esà kolegos. Þinoma,
A. Prochorovas ir N. Basovas buvo
iðskirtinës asmenybës. A. Prochorovas nuolat bûdavo apsuptas bendradarbiø, su juo bendraudami niekada
nejautëme atstumo, jis daþnai mielai uþeidavo á laboratorijas. Jeigu
jam toptelëdavo kokia nors idëja, tai
bet kuriuo metu galëdavo uþeiti persimesti þodþiu kitu su kolegomis.
Tardavosi, kitiems patardavo.
N. Basovas buvo kitokio gymio
þmogus. Jis mokëdavo suðaukti pasitarimus, buvo puikus organizatorius.
Mëgo smegenø ðturmà. Já supdavo
tik tam tikro tipo þmonës, galëtume
sakyti  jo numylëtiniai. Daugelis darbuotojø, kuriuos N. Basovas prisileisdavo, buvo jam simpatiðki, jis su ðiais
þmonëmis gerai elgdavosi.
Ko reikëjo, kad uþsitikrintum
N. Basovo palankumà?
Ko gero, tai tas pats E. Rozerfordo atvejis: þinome, kad jis buvo fizionomistas ir pirmasis jo áspûdis apie
þmogø jam buvo kone lemiamas.
Ðiek tiek ðià savo vadovo nuostatà
buvo perëmæs ir P. Kapica, nors jis
nebuvo toks ryðkus fizionomistas.
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Kalbëjosi Gediminas Zemlickas

Sklaidantis mitø miglas

Gedimino Zemlicko nuotraukos

Dël N. Basovo negalëèiau daryti tvirtø vienareikðmiø iðvadø. Taèiau jis
jautë þmones  kas ko vertas.
Jei atsirastø tokia galimybë, kà
rinktumëtës savo mokslinio darbo vadovu  N. Basovà ar A. Prochorovà?
Þinoma, kad A. Prochorovà. Jis
buvo paprastesnis, su juo buvo paprasèiau ir lengviau. N. Basovas savo nenuspëjamumu ne vienà baugino. Gal ne tiek baugino, nes baimintis gali to, kuris ðalia, o su N. Basovu man netekdavo labai daþnai susitikti ir bendrauti. Buvome skirtingo
lygmens darbuotojai.
Kad A. Prochorovo ir N. Basovo keliai institute iðsiskyrë  kurio iniciatyva?
Man sunku atsakyti. Abi ðios asmenybës stiprios ir ryðkios. N. Basovas parodë kone stebuklus savo poveikiu vyriausybei, sugebëdavo gauti didþiules lëðas savo sumanymams
ágyvendinti. Todël jis aplenkë A. Prochorovà statydamas naujas laboratorijas, plësdamas FIANo materialinæ
bazæ. Jis geriau tvarkësi su finansais,
juos sumaniai skirstë. Dirbdami institute kiekvienas ið jø vadovavo savo
padaliniui. Tarp jø pavaldiniø nebuvo tokiø, kurie bûtø priklausæ ir vienai, ir kitai komandai.
Ar tiesa, kad net per pietø pertraukà
A. Prochorovo bendradarbiai rinkdavosi
vienoje kavinëje, o N. Basovo  kitoje?
Tai labiau legenda. Ið tikrøjø buvo dvi nedidelës aludës uþ FIANo
ribø  skirtinguose gatvës kampuose. Vienà vadino Basovka, kità 
Prochorovka, bet ið tikrøjø tos istorijos  labiau legendos negu tikrovë.
Þinoma, ðiø dviejø vadovø padaliniai
arðiai konkuravo dël moksliniø laimëjimø, labai átariai sekë vienas kito pasiekimus. N. Basovas pirmasis
pradëjo termobranduolinæ programà, mëgindamas branduolines reakcijas inicijuoti lazerine spinduliuote.
Tada á lenktynes ásitraukë ir A. Prochorovas. Lazeriai buvo pasitelkiami
branduolinei reakcijai palaikyti. Tai
tos paèios reakcijos, kurios vyksta
branduoliniuose reaktoriuose.
N. Basovas tà idëjà iðkëlë pirmas, pradëjo statyti didþiulius árenginius, kuriuose ir mëgino ágyvendinti valdomà termobrandulinæ reakcijà. Ágyvendinus sumanymà ðios
reakcijos taikymas bûtø buvæs saugus. Idëja tokia: lazerio spinduliu sukeliama nedidelio kiekio medþiagos
termobranduolinë reakcija, kuriai
ávykus tas pats daroma su kita medþiagos porcija. Kadangi reakcijose
dalyvauja maþi medþiagos kiekiai,
reakcija valdoma, tai neiðkyla branduolinio sprogimo grësmë.

Skiriamës didoku studijuojanèiøjø savo lëðomis skaièiumi.

Pirmas mitas griûva

Mitø griovëjas Vytauto Didþiojo universiteto rektorius prof. Vytautas Kaminskas
Atkelta ið 2 p.

Nuo 1998 m.  Lietuvos MA narys korespondentas, 2003 m. iðrinktas Lietuvos universitetø rektoriø
konferencijos prezidentu. Yra Europos universitetø asociacijos tarybos,
Lietuvos mokslo tarybos, Aukðtojo
mokslo tarybos, Mokslo, technologijø ir inovacijø plëtros komisijos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës,
Valstybinio mokslo ir studijø fondo
valdybos narys.
V. Kaminskas yra paskelbæs
4 monografijas ir apie 200 moksliniø
straipsniø, vadovavæs 17 apgintø
daktaro disertacijø. 1980 m. Lietuvos valstybinës mokslo premijos ir
1987 m. Ministrø tarybos premijos
laureatas.

Ið ávykiø dalyvio lûpø
Pasak Z. R. Rudziko, vargiai rasime ástatymø, skirtø mokslui ir studijoms rengimo sritá, kurioje V. Kaminskas nebûtø dalyvavæs ir aktyviai
reiðkæsis: nuo 1991 m. priimto
Mokslo ir studijø ástatymo iki Aukðtojo mokslo ástatymo tobulinimo.
Þodþiu, jubiliatas yra labai aktyvus
Lietuvos moksle vykstanèiø procesø
ir reformø, ið sovietinio aukðtojo
mokslo sistemos pereinant prie Vakarø ðalyse áprasto modelio, dalyvis. Todël visai suprantama, kodël jubiliato
paskaita Aukðtasis mokslas: mitai ir
tikrovë sukëlë didelá visø akademiniø
skaitymø dalyviø susidomëjimà.

Ðios temos pasirinkimas suprantamas, aktualus kiekvienam, studijuojanèiam ar dirbanèiam aukðtojo
mokslo institucijose þmogui. V. Kaminskas pabrëþë Lietuvos Respublikos mokslo ir studijø ástatymo, priimto 1991 m. vasario 12 d., reikðmæ: visà deðimtmetá ðis ástatymas buvo aðis,
apie kurià sukosi svarbiausi ðalies
mokslo ir studijø sistemos ávykiai.
2000 m. buvo priimtas Lietuvos aukðtojo mokslo ástatymas, kuriuo áteisinta binarinë aukðtojo mokslo sistema:
kartu su universitetinëmis aukðtosiomis mokyklomis pradëjo veikti neuniversitetinës aukðtosios mokyklos 
kolegijos. Pastarasis ástatymas áteisino ir didesná valstybës reguliuojamàjá poveiká aukðtajam mokslui ir apskritai mokslui. Ðá reiðkiná praneðëjas
ávertino kaip tam tikrà praradimà.
Ðiuo metu Lietuvoje veikia 21 universitetinë aukðtoji mokykla (ið jø 
6 nevalstybinës) ir 27 kolegijos (ið jø
 11 nevalstybiniø). 70 proc. ðalies
studentø studijuoja valstybiniuose
universitetuose. Kolegijose  apie
28 proc. studentø. Nevalstybiniuose
universitetuose tëra apie 2 proc. studentø. Ið viso ðalyje yra apie 190 tûkst.
studentø, ið jø valstybë finansuoja
105 tûkstanèius. Likusieji studijuoja
savo lëðomis.
Tûkstanèiui gyventojø Lietuvoje
tenka 55 studentai, valstybë finansuoja maþdaug 30 ið jø. Pagal studijuojanèiøjø rodiklius esame maþdaug tame
paèiame lygyje kaip ir kitos ES ðalys.

19 proc. ðalies gyventojø turi
aukðtàjá iðsilavinimà. Ðiuo rodikliu
gerokai atsiliekame nuo ES ðaliø,
reikalai kiek geresni amþiaus grupëje nuo 25 iki 35 metø. V. Kaminskas
paneigë teiginá, esà universitetai ir
kolegijos susiurbia visus tais metais viduriniø mokyklø ir gimnazijø
abiturientus. Reali padëtis kitokia.
Konkursai á dienines studijas 2005 m.
sudarë 1,6 á vienà vietà, 2004 ir 2003 
1,7. Norinèiøjø studijuoti universitetuose nemaþëja. 15,3 proc. unziversitetø studentø kasmet sudaro anksèiau baigæ abiturientai. Taip yra dieninëse studijose.
Á neakivaizdines studijas daugiausia stoja anksèiau baigæ abiturientai, tik 28 proc. ið visø stojanèiøjø
bûna tø metø laidos abiturientai. Pasak V. Kaminsko, suskaièiavæ gauname: 2005 m. á dienines universitetø
studijas pateko tik 30 proc. tø metø
abiturientø ir dar 5 proc.  á neakivaizdines studijas. Taigi tik truputá
daugiau kaip treèdalis 2005 m. abiturientø pateko á universitetus.
15 proc. pernai baigusiø abiturientø
priëmë kolegijos. Vadinasi, á universitetus ir kolegijas ástojo tik apie pusë abiturientø, visi kiti atëjo ið ankstesniø laidø.
Taigi skaièiø kalba V. Kaminskas
sugriovë vienà ið mitø, esà 75 proc.
abiturientø patenka á aukðtàsias mokyklas.

Kokie abiturientai ateina á
aukðtàsias mokyklas
Ar tikrai priimami prastai parengti abiturientai? Ið praneðëjo pateiktø skaièiø matyti, kad á socialinius mokslus stoja daugiau kaip 3 á
vienà vietà. Á fizikos ir technologijos
mokslus taiko tik 0,9 stojanèiojo á
vienà vietà. Tik medicinos fakultetai
padeda pagerinti stojanèiøjø á biomedicinos mokslus rodiklis.
Negailestingi skaièiai rodo, kad
stojanèiøjø elitas (turinèiø 18,5 balo)
ateina á socialinius mokslus. Inþinerijos mokslai turi tenkintis ástojusiaisiais, kurie surinkæ 14,9 balo. Iðimtis,
anot V. Kaminsko, Vilniaus universiteto taikomosios fizikos programa;
á ðià programà stoja pirmakursiai su
aukðtais balais.
Didelë problema  abiturientø
motyvacija. Pagal pirmàjá stojanèiøjø prioritetà sukomplektuojama tik apie 40 proc. studentø.
Vadinasi, abiturientai, rinkdamiesi studijø programas,
nesugeba ávertinti savo galimybiø. Aukðtosiose mokyklose 90 proc. vietø uþpildoma
tik per 12 pirmøjø pageidavimø studijuoti atitinkamose
vietose. Tad jei po tiksliøjø ir
inþinerijos mokslø studijø á
gyvenimà iðleidþiami ne patys
geriausi absolventai  tai, pasak V. Kaminsko, mûsø viduriniojo mokslo grandies prasto parengimo padariniai. Jei
ateina geri pirmakursiai, iðeis
geri diplomantai.

Ar universitetai yra
bedarbiø peryklos
Ar tiesa, kad universitetai
Jubiliatas prof. V. Kaminskas dëkoja uþ muzikinius kûrinius Vilniaus kvartetui rengia daug bedarbiø? Spau-

da daþnai noriai eskaluoja ðá mità. O
kaip yra ið tikrøjø?
Po 8 mënesiø nuo diplomo iðdavimo 2002 m. nebuvo ásidarbinæ
5 proc. specialistø, o 2005 m.  maþiau kaip 2 proc. (2004 m. laidos specialistø). Tai labai nedideli skaièiai.
Jie leidþia teigti, kad universitetai
nerengia darbo birþos klientø.
Neakivaizdinëse ir tæstinëse universitetø bei kolegijø studijose studijuoja kone 65 tûkst. studentø. Jie priklauso mokymosi visà gyvenimà kategorijai: vyresni kaip 25 ir nevyresni kaip 65 metø. Ið jø apie 70 proc.
studijuoja universitetuose.
ES dokumentuose numatyta,
kad 2010 m. ðios kategorijos þmoniø
studijuotø apie 10 proc. (dabar Lietuvoje yra 3,6 proc.). 3,6 proc., lyginant su ES siekiais, nëra didelis skaièius, bet ðioje Lietuvos statistikoje
nëra aprëpti trumpalaikio mokymo,
kvalifikacijos këlimo ir kitokie kursai. Juos átraukus paaiðkëtø, kad apie
6 proc. Lietuvos þmoniø priklauso
besimokanèiøjø visà gyvenimà kategorijai. Padëtis ne tokia beviltiðka,
kaip kartais bûtø galima spræsti ið
spaudos praneðimø.

Kaip finansuojami
universitetai
Kaip ir reikëjo tikëtis, V. Kaminskas apsistojo ir ties universitetø finansavimu. Nuolat girdime, kad
pinigø skiriama pakankamai, bet
universitetai juos netinkamai naudoja. V. Kaminsko interpretacija prieðinga. Neskaitant studentams iðmokamø stipendijø, universitetai uþsidirba apie 40 proc. lëðø ið ðalies.
Vadinasi, valstybës biudþetas universitetus finansuoja tik apie 60 proc.
Bene tik kaimynø latviø panaði padëtis. Taèiau ðios universitetø uþdirbtos lëðos apskaitomos valstybës biudþete ir paskui parodoma, kad valstybë ðiais pinigais neva finansuoja
universitetus. Kai visos lëðos sudedamos, vadinasi, kone 700 mln. litø  iðties gali atrodyti, kad universitetai labai gerai finansuojami. Tai mitas, teigia V. Kaminskas, tikroji padëtis visai kitokia.
Sudëjus visas lëðas, Lietuvos
aukðtosios mokyklos lyg ir neturëtø
kuo skøstis: 1,3 proc. BVP tenka
aukðtajam mokslui, ið jø 0,9 proc.
skiria valstybë. Likusius 0,4 proc. uþsidirba patys universitetai ir kolegijos. Visa bëda, kad Lietuvos BVP nëra pakankamas, nors pagal valstybës
santykinai skiriamas lëðas Lietuva
nuo ES ðaliø vidurkio neatsilieka.
Todël taip yra, kad JAV studentui per
metus tenka 20 tûkst. doleriø, ES studentui  10 tûkst. doleriø, o Lietuvos
studentui nuvarva 5 tûkst. litø.
Iðeitis, anot V. Kaminsko,  ES
struktûriniø fondø ir verslo lëðos, kurios turëtø bûti kuo plaèiau átraukiamos á Lietuvos aukðtàjá mokslà.
Praktiðkai dabar ið ðiø ðaltiniø gaunama labai maþai lëðø. Ið verslo ir
nebus daugiau gaunama, kol nesutvarkysime ástatymø ir neuþtikrinsime mokesèiø lengvatø.
Skaièiø ir grafikø kalba, kuria
operuoja V. Kaminskas, yra átikinama. Ádomiausia, kad rektoriaus oponentai taip pat operuoja skaièiais.
Gaila, kad akademiniai skaitymai
nëra ta vieta, kur ámanoma oponentø diskusija. Vis dëlto ji bûtina, tad
jos iðvengti tikriausiai nepavyks.
Graþvydas Kantvydas

