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Fizika ir humoras

Pasaulyje yra toki7 rimty dalykq,
jog apie juos galima kalbdti tik iuokais.

Boras

Fizikai visomis i5galemis kovoja s-u visuomen6je paplitr"rsia nuo-

mone, kad fizika - labai rimtas ir sausas mokslas, o jo kUrejai -
keistuoliai, suprantantys vien formuliq kalb4. Idant Siais gandais nepa-

tiketq moksleiviai arba, dar blogiau, Zmon6s, skirstantys 165as mokslo

reikalams ,.frzikai, atidejg rimtus darbus i Sali, imasi juokq.

Juoktis i5 desniq ir formuliq, rodos, n6ra pagrindo, be to, 5io savito

juoko daugelis Zmoniq gali nesuprasti ir itarti, kad fizikai - ne visai

normalus Zmon6s. Tad fizikai juokiasi i5 savo (tiksliau - i5 savo ko-

legq, ypad Lymiq fizikq) moksliniq ir nemoksliniq nuotykiq, fizikinio
gyvenimo bUdo. Sakoma, jog Zmogus, nebijantis anekdotq apie save,

yra stiprybes isikunijimas. Galbut ir fizikq juokai - 
jq stiprybes po-

Zymis.

Be to, juokdamiesi fizikai nusikrato energijos pertekliaus, kuris

susikaupia jq organizme diena i5 dienos sddint sukumpus ties prietaisu

ar formuldmis. Kartu i5 galvos i5byra ir visos liUdnos mintys del nepa-

darytr1 atradimq, neivykdytq mokslinitl planq ir pan. Pagaliau fizikos

mokslui (kaip kitados indoeuropiediq prokalbei) suskilus i daugybg 5a-

kq ir po5akiq, juokas liko vienintel'e universali fizikq bendravimo kal-

ba, Ji suprantama net tiems, kurie visi5kai nei5mano fizikos.

Lietuvos fizikai yra pam6gg humorq dar d6l vienos prieZasties. Mat

musq Salies mokslui ir fizikai pradLiq dav6 Vilniaus universiteto ikuri-
mo privileglja, kuri4 Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaik5tis

Steponas Batoras pasira5d 1579 m. balandZio 1 d. Istorikq dar laukia

didelis darbas i5siai5kinti, atsitiktinai ar neatsitiktinai karalius pasirinko

butent juokq ir melagiq dien4 Siam ra5tui pasira5yti, tadiau syki ivykgs
tas faktas leme Vilniaus universiteto ateiti. Universiteto studentai ir net

destytojai garsejo savo pok5tais bei i5daigomis, rengd triuk5mingas eity-
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I pav. Dinas Zauras atvyksta pas filologes

nes miesto gatv6mis, baugino padorius miestiedius, steige nenaud6liq ir
valkatq draugrjas, leido nerimtus laikra5dius, domejosi astrologtja ir de-

monologlja. Nepatikrintomis Ziniomis, viena i5 prrelasdiq, kodel caras

Nikolajus I 183 2 m, uZdard universitet4, buvo nepagarbus studentq juo-

kai apie caro asmeni.

Senas linksmas Vilniaus universiteto tradicijas 1969 m. atgaivino

Fizikos fakultetas. Kart4 per metus - balandZio Se3tadieni, artimiausi4

melagiq, taigi ir universiteto ikurimo, dienai , Svendi ama fiziko die-

frd, sutrumpintai FIDI. Sauldtekio alejoje, vadinamajame,,Fizlende'0,

vyksta ivairus atrakcionai, aktyviausi FIDI dalyviai su Dinu Zauru prie-

Sakyje, iSkelg netradicinius Sukius, keliauja i universiteto centrinius ru-

mus grobti graLiausios filologds. Vakarop FIDI virsta dar linksmesne

FINA (fizikine naktimi), kuri4, deja, nelaiku nutraukia ramyb6s sargai.

Tq dienq studentar, turintys pretenzij\ dekanui ar prodekanui, suveda

su juo s4skaitas. O visi ,,kirviai" dedasi bent kart4 per metus suprant4

humor4...

Taigi fizikai turi rimtq prieilasdiq juoktis. Betgi vien to neultenka,

reikia dar turdti ir humoro jausm4. Tad pirmiausia i5siai3kinkime, ar yra

kokia nors koreliacrja tarp gabumq fizikai ir humoro jausmo. Ar fizikar



turi moraling teisg Svgsti fiziko dien4 tq paliq savaitg, kaip ir juokq
dienq?

Idant irodinejimai nebuq ,,Etynd filosofija", autorius, laikydama-
sis senrl Vlniaus universiteto fizikq tradicijq, pateiks keletq teziq ir
bandys jas irodyti indukcijos metodu. Juokai sunkiai formalizuojami,
tad pasitenkinsime paprasta, o ne matematine indukcija.

P i r m o j i t e z 6. Fizikai visada aktyviai dalyvauja balan-
dZio pirmosios ivykiuose. '

Faktai. Ankstyviausias ra5ytinis liudijimas siekia pusantro Simto
metq. 1835 m. balandzio I d. laikra5tis ,,New york Sun" paskelb6, kad
du Zymus fizikai - astronomas DZ. Her5elis (Herschel) ir optikas
D. Briusteris (Brewster) - po ilgo, de5imtmeti trukusio ie5kojimo su-
kur6 naujo tipo teleskop4, kurio skiriamoji geba prakti5kai neribota.
Pro ji busiQ galima iZiureti M6nulio, Marso ir kitq planetq pavirsiq bei
jq gyventojus, kurie, mokslininkq isitikinimu, ten egzistuoja, antraip
tektq sutikti su absurdi5ku teiginiu, kad gyvybe imanoma vien tik Ze-
meje ir Zemd uZima i5skirting viet4 Saul6s sistemoje. Deja, mokslinin-
kai neturi pakankamai le5q tokiam teleskopui pagaminti, tad kreipiasi

i visuomeng pagalbos. Kit4 dienQ i redakcij4 pasipyl6 srautas laiskq.
Daugelis skaitytojq kar5tai r6m6 5i projektq, siul6 skirti didZiules l65as,

bet i5 valstyb6s iZdo. Kai kurie netgi siunt6 pinigq, kartu pareik5dami
,,kuklq" nor4 buti iamzinti M6nulio kraterio pavadinime. organizavosi
lesq rinkimo komitetai. Laikrastis tur6jo skubiai paneigti pranesim4.

X.
Sio amZiaus pradZioje Zinomo Zemq temperatury fizikos specialis-

to, profesoriaus F. Saimono (Simon) laboratorijoje ivyko didetis spro-
gimas. Tai nutiko kovo 3l-osios nakti, jo bendradarbiams atliekant
bandymus su skystu vandeniliu. Laim6, niekas nenukent6jo, bet labo-
ratorija atrod6 apgail6tinai. Vienas i5 bendradarbiq paskambino profe-
soriui ir prane56 apie avartje. F:,Saimonas tik gera5irdi5kai nusijuok6:
,,Tlip, taip, a5 prisimenu, kokia Siandien diena", - ia padejgs telefono
rageli, ramiai miegojo toliau.

fZymus rusq fizikas Levas Landau reguliariai min6davo balandZio
pirmqjq. T4 dienq charkovo instituto, kuriame jis dirbo, skelbimq len-
toje pasirodydavo isakymq, kad direktoriaus pavaduotojas perkeliamas

i valytojus, kurikas skiriamas direktoriaus pavaduotoju ir pan.



Tuo laiku Charkove dirbo vienas vidutiniq gabumq, bet labai am-

bicingas fizikas N. Gausus jo darbai tebuvo Zinomq rezultatq kompilia-
cija. L. Landau papra56 savo maskvi5kiq draugq i5siqsti ambicingajam

N telegram4, kad Nobelio premijq komitetas ketina skirti jam Nobelio
premij4. Del to N turis visus savo darbus perraSyti ma5in6le dviem

egzemplioriais ir ligi balandZio I d. pristatyti i teorinds fizikos skyriq,
vadovaujamq,L. Landau. Laiko buvo likg nedaug, ir N visai sutriko. Jis

susirgo didybes manija, nustojo sveikintis su paZistamais, netgi nebe-

ra5d naujq straipsniq. Galima isivaizduoti N jausmus, kai, atne3gs

L. Landau storus graLiai iri3tus tomus, vietoj lauktq sveikinimq i5girdo
tokius ZodZius: ,,Nejaugi jus manote, kad uZ 5it4 Slam5tq galima skirti
Nobelio premijq? Sveikinu su balandZio pirmqja! I5 tiesq dievas sukurd

kvailius ir Z4sis, kad butq kq erzinti".
Kitq kartqbalandLio I d. L. Landau suorganizavo Sachmatq simul-

tanq. Pats jis nelabai m6go Zaisti Sachmatais, tad prie simultano rengi-
mo neprisid6jo, tik paskelbd, kad balandZio pirmqiq i institut4 atvyksta
pasaulio dempionas M. Botvinikas. Sachmatq gerbejai kaipmat susior-
ganizavo patys. Kai jie Sukiais i5puo5toje sal6je, i3rikiavg staliukus su

Sachmatq lentomis, lauk6 didmeistrio, i scen4 netikdtai i5ejo L. Landau

ir pasak6: ,,Sveikinu su balandZio pirm4ia, draugai!"
Kiekvienas fizikas gali pridurti dar vien4 ar net kelet4 pana5iq fak-

tq i5 savo balandZio I d. patirties, o keliq tukstandiq faktq (tiek dabar

Lietuvoje yra diplomuotq fizikq) visi5kai pakanka, kad galetume taikyti
indukcijos d6sni.

A n tro j i tez6.Daugelis fizikq juokiasipatys arbent
juokina kitus ne tik balandZio pirm4i4.

Faktai. Yra i5leista net keletas fizikq juokq knygrl fios kaZkoddl

linkusios pasirodyti poromis). Antai Maskvoje net budrios cenzuros lai-
kais i56jo du fizikq humoro rinkiniai: ,,Fizikai juokauja" (1965 m.) ir
,,Fizikai ir toliau juokauja" (1968 m.), tiesa, antrajame jq pakartota

daugelis pirmojo juokq. 1980 m. Vokietijoje, Braun5veige, pasirod6

R. V6berio (Weber) ir E. Mendozos (Mandoza) sudaryta linksmq,

dramati5kq bei tragi5kq fizikos istorijq antologija ,,Fizikos retenybiq

kabinetas". Matyt, linksmos istorijos turejo didesni pasisekimq negu

tragi5kos, nes dar po Se5eriq metq R. V6beris iSleido vien tik juokq,

anekdotq ir feljetonq apie fizikus rinkini ,,Fizikos kunstkameros turtai".



2 pav. Nestebimas reiikinys

Ejo netgi specialtis fizikq juokq Zurnalai: ,,Neai5kios fizikos Zur-

nalas" (,,The Journal of Unclear Physics") ir ,,Humoristin6s fizikos
Zurnalas" (,,The Journal of Jocular Physics"). Deja, del neZinomq prie-

Zasdiq pasirodd tik po vien4 dr j.l numerius. ULtat fizikai uZima tvirtas

pozicijas bendramoksliniuose humoristiniuose Zurnaluose:,,Nepakarto-
jam,l rezultatq Zurnale" (,,The Journal of Irreproducible Results") ir
,,Nesvarbitl tyrimq Zurnale" (,,The Journal of Insignificant Research").

Pirmasis jq, i5vydgs Svies4 1956 metais kaip plonytis s4siuvinis su vos

vienu straipsniu, tapo respektabiliausiu moksliniu juokq Zurnalu, lei-

dZiamu net l5 000 egzemplioriq tiraZu. Jis eina reguliariai 4 kartus per

metus. Tuo tarpu ,,Nesvarbiq tyrimq Zurnalas" spausdinamas kartkartd-

mis, o jo kaina ir prenumeratoriq skaidius laikomi paslaptyje.

Fizikai nebijo isileisti humoro net i savo rimtus mokslinius Zurnalus.

Antai 1931 m. H. Bete (Bethe),'D. Bakas (Back) ir V. Ricleris susilaZing

pasiunt6 i du pagrindinius fizikq Zurnalus ,,Naturwissenschaften" ir,,No-
ture" tq pati straipsni ,,Absoliutinio nulio temperatoros kvantin6s teorijos

klausimu". Su absoliutiniu nuliu straipsnis tur6jo bendra tik tiek, kad ab-

soliutos niekai jame buvo apra5yti absoliudiai rimtu moksliniu stiliumi.

Abiejq Zurnalq redaktoriai, kaip ir tikdtasi, pamatg, kad straipsnio autoriai

yra iZymus fizikai, be jokiq abejoniq atidav6 ji spaudai.

l0
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Ar i$spausdinttl pana5q straipsnf ,,Lietuvos fizikos Zurnalas"? Ma-

nau, kad taip. Tik kuris i5 musq Zinomq fizikt1 tur6s tiek dr4sos?

Laikas pereiti nuo hipotezi4 ir bendry samprotavimq prie konkre-

diq faktq.
Andr6 Mari Amperas (Ampere) tur6jo du katinus: maLq ir dideli.

Atsibodo jam nuolat varstyti katinams duris, tad pagalvojgs rado i5eiti.

Dury apadioje i5pjove dvi skyles: vienq didelg - didZiajam katinui,

kitq, mailq - malajam.
Jeigu pradejome kalbeti apie fizikq'meilg gyvtrnams, tai verta pri-

siminti Valteri Nernst4 (Nernst). Trediojo termodinamikos d6snio atra-

dejas laisvalaikiu augino karpius. Kartq kaZkas nusistebdjo:

- Keistas pasirinkimas. Vi5tas auginti, ir tai butq idomiau.
Nernstas ramiai atsak6:

- AS auginu tik tuos gyviinus, kuriems budinga termodinamind

pusiausvyra su aplinka. Auginti Siltakraujus - vadinasi, savo l6Somis

Sildyti Visatq.

Kart4 v61q vakarq Nilsas Boras (Bohr) su Zmona ir jaunu olandq

fiziku Henriku Kazimiru (Casimir) gri1o i5 svediq. H. Kazimiras, bu-

damas prisiekgs alpinistas, i5 pradZiq aistringai pasakojo apie laipioji-
mq uolomis, po to sumand pademonstruoti savo meistri5kumq. Pasirin-

kgs nam4, pro kuri jie tuo metu 6jo, 6m6 kabintis uZ atbrailq. Kai jis
pakilo vir5 antrojo auk5to, N. Boras irgi nei5tv6rd. Margarita Bor ne-

rimaudama stebdjo juos i5 apadios. Tuo metu pasigirdo Svilpesys, ir
prie namo pribego keletas policininkq. Pastatas pasirodd bes4s bankas.

Antrosios tez6s irodymas bUtq nepakankamas, jei nepamin6tume

Alberto Ein5teino (Einstein). Vargu ar reliatyvumo teorija bUtq taip grei-

tai i5populiarejusi visame pasaulyje, jei A. Ein5teinas butq elggsis kaip

visi Zmones. Tik genialus fizikas galejo pamesti buto raktus savo ves-

tuviq dien4 ir pastebeti tai velai vakare, kai po Sventin6s vakariends

restorane su jaunqia Zmona griL,o i namus.

Vis d6lto humoristindje fizikos istorijoje (kuri kol kas nepara5yta)

net A. EinSteinas negali lygintis su linksmiausiu visq laikq fiziku Ro-

bertu Vudu (Wood).
Vos pradejg skaityti ,,Moksl4 ir gyvenimq", suZinome, kaip Vudas

su katinu i5vat6 spektroskop4, kaip ai5kino policininkui Doplerio efektq,

kaip demaskavo pensiono Seimininkg, gaminusi4 pusrydius i5 vakaryk5-

ll



diq pietq likudiq, kaip sukur| miraL,o modeli. Kadangi tos istorijos vi-
siems Zinomos, dia pamin6sime tik vienq epizodqi5 R. Vudo biografijos.

Vudas gyveno ParyZiuje. Vienu auk5tu Zemiau buvo isikurusi kaZ-
kokia dama, kuri deZeje ant palang6s augino vdI:li. Kartq Vudas nusi-
pirko rinkini ivairaus dydZio v6Zliq, o i5 Sepedio pasigamino inugijiems
transportuoti. Vos tik dama i5eidavo i5 namq, Vudas pakeisdavo jos
dbtdje gyvenusi v|i:li kitu - didesniu. Po kurio laiko dama pasteb6jo,

kad jos veZlys auga nereg6tais tempais, ir prane5e apie tai Lurnalistams.
Bet kaip tik tuo metu Vudas pritruko dideliq v6Zliq, todel didesnius
6m6 keisti maZesniais. Per savaitg v6Zlys deZeje sumaZ6jo ligi pirmyk5-
6io dydZio. Apie 5i keist4 rei5kini ra56 ParyZiaus laikra5diai, o Zinomas
biologas netgi sugalvojo rimt4 mokslini paai5kinim4.

Juokauja ne tik mokslininkai, bet ir fizikai studentai, netgi per eg-
zaminus. Stai kai kurios auksin6s jq mintys, surinktos vieno profeso-
riaus.

Dainio vienetas hercas pavadintas ii vienetq atradusio molcslininko
vardu.

Rentgeno vamzdeli sudaro stiklini kolba, pripildyta vakuumo.

Kuo toliau nuo lgiio yra daiktas, ttto realesnis jo atvaizdas ir at-
virldiiai, kuo ariiau daiktas, tuo labiau menamas atvaizdas.

Sotieji garai skiriasi nuo nesoiiqira tuo, kad jie jau isisotino.
Raudonas spindulys pats ilgiausias, violetinis - pats trumpiausias.
Neutronas ielektrintas neutraliai.
Wsiikqii vidaus atspindi stebime tada, kai visi spinduliai pakliuva i

akis...

Matyt, laikas nutraukti Sios tez6s irodinejim4, nes ir taikydami in-
dukcijos metod4, turime siekti kokyb6s, o ne kiekyb6s.

Tr eC io j i tez6. Fizikai juokaujanetgiatlikdami
mokslinius darbus.

Praddkime nuo apibr6Zimq, kaip frzikai supranta, kas yra fizika ir
kas yra mokslas. Stai 't ienas i5 jq: ,,Mes neturime grieilto apibr6Zimo,
kas yra frzlka, ir negalime tiksliai pasakyti, kurie klausimai Siam moks-
lui priklauso, o kurie - ns66 (DZ. Oryras (Orear)).

Arba: ,,Mokslas yra geriausias Siuolaikinis budas kai kuriq Zmoniq

smalsumui tenkinti valstybds sqskaita". Si apibrbLimq suformulavo ru-
sq akademikas Levas Arcimovidius.

t2
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3 pav. Mechaninis elektromagnetinio lauko modelis,
kuriuo naudodamasis Di. K. Malcsvelas iivedi elektromagnetinio lauko lygtis.

Seiiakampiai vaizduoja eterio sfikurius, o maii slcrituliukai - atskiras eterio daleles,
perduodaniias sukimqsi i3 vien4 sukuriq kitiems

Skaitytojams tikriausiai patiks lakoni5kas Siuolaikiniq gamtos

mokslq apibudinimas, pateiktas A. Blocho (Bloch): 1. Jeigu jis Zalias

arba trukdioja - biologija. 2. Jeigu jo kvapas gniauZia nosi - chemi-
ja. 3. Jeigu jis neveikia - ftzika.

Galima dr4siai teigti, kad joks kitas mokslas negali pasigirti tokia
gausybe fantastiniq idejq, kaip fizika: tu5tumos baim6, amZinasis varik-
lis, eteris, kalorikas... Siais terminais galima vadinti netgi atskirus fizi-
kos istorijos etapus. fdomiausia, jog fizikai, remdamiesi tomis fantas-

tindmis idejomis ir klaidingais mo{eliais, yra padarg daug svarbiq ir
tikrq atradimq. Pavyzdliui, Sadi Karno (Carnot), nagrinddamas taria-

mojo Siluminio skysdio - kaloriko - tekejim4 i5 Siltesniq kunq i Sal-

tesnius, atrado antrqfi termodinamikos desni. DZeimsas Klarkas Maks-

velas (Maxwell) i5vede jo vardu vadinamas elektromagnetinio lauko

lygtis, naudodamasis mechaniniu eterio modeliu: eterio sukuriai s4vei-

kauja vienas su kitu kaip susikabing krumpliaradiai. ,,Tikras mechani-

nis fabrik4sl66 - su5uko jo amZininkas. Nors Maksvelas dard daug ne-

irodytq prielaidq, tadiau galutinis rezultatas buvo teisingas.

Neretas fizikoje ir prie5ingas atvejis, kai, remiantis tikrais faktais,

prieinamaT prie klaidingrl i3vadq. Ypad tuo gars6ja XX a. fizika.
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Laikraidiuose ir net mokslineje spaudoje ne kart4 buvo skelbiama,
kad aptiktos hipotetinds dalelds - monopoliai ir tachionai, gauti nauji
rezultatai, prie5taraujantys reliatyvumo teorijai, bet netrukus tas sensa-
cijas tekdavo at5aukti.

1974 m. mokslq daktaras B. sina, gyvenantis JAV buvo pradejgs
leisti Lurnalq,,specialistams, studentams ir platiesiems visuomen6s
sluoksniams". Jame spausdino tik savo ,,fundamentaliai originalius
mokslinius straipsnius". Pirmajame numeryje buvo iidestyta nauja grei-
tesniq uZ 5vies4 daleliq teorija (klasikine ir kvantine), pateikta nuosta-
biq jos taikymo meil6s ir sapnq fizikoje pavyzdiliq.

Idant skaitytojas nesusidaryttl klaidingos nuomon6s, kad eksperi-
mentatoriai juokauja maliau negu teoretikai, pateikiame elektrono ma-
s6s matavimo rezultatus keliq'de5imtmediq laikotarpiu. Tik pedantas,
neturintis humoro jausmo, butq nurodgs tikrqsias paklaidq ribas, drauge
sugriaudamas savo autoritet4 tarp kitq eksperimentatoriq.

Sia ramq sek4 nutrauksime, nepamin6jg kai kuriq kitq originaliq
uZsienio ir Lietuvos fizikq darbq, antraip skaitytojui gali susidaryti vi-
sai neteisingas ispudis, kad fizikoje humoro yra daugiau, negu leid1ia
mokslo standartai.
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Tad fizika ir humoras neperskiriami, gal net labiau negu fizika ir
matematika. Tuo remdamiesi, galime padaryti dvi praktines i5vadas.
Pirma, Vilniaus universitete ir kitose auk5tosiose mokyklose stojan-
tiesiems i fizikos fakultet4 praverstq testas humoro jausmui patikrinti.
P avyzdliui, egzaminuoj antis destytoj as pasakoj a stoj anEiaj am nauj au-
si4 anekdot4 ir, jei busimasis studentas nesijuokia arba juokiasi ne lai-
ku, papra5o ji rinktis kit4 specialybg. Antra, balandZio pirmqiq siuloma
paskelbti pasauline fiziko diena. Tada balandZio juokai igytrt mokslini
pagrind4, o fizikai galetq Svgsti t4 dienq viesai, nevaizduodami, kad jie
ir balandlio I d. atlieka rimtus mokslinius darbus.

Kaip i5auginti fizik4?

Meild fizikai - ne profesija, dar reikia
iimohi dirbti molrslini darbq.

Fizikq prieiodis

Dabar reikia savo vaikus ne molcslL molqtti,
bet stengtis, kad jie iimoktq ii kiekvieno daikto

pelnytis. Tik taip iiaukliti vaikai pritaps
dabartineje visuomeneje. O kvailiai tegu mokosi;

nesvarbu kokius mokslus baigttq, jie vis tiek
niekada negyvens taip, kaip tie sukiiaL

I3 Snekos, nugirstos autobuse (rrMokslo Lietuvarr)

Molekulind genetika dar negali atsakyti i klausim4, dt egzistuoja
specialus ftziko genas 

- kaZkokia molekuliq kombinacija, lemianti jos
savininkui didelius laimdjimus fizikoje. Vis delto galima rasti faktq,
netiesiogiai liudijandiq, jog toks genas esqs. Fizikq vaikai daZniau nei
poetq eina t6vq p6domis, t. y. renkasi fizik4, netgi tq paliqjos krypti.
Trumpumo delei apsiribosime Nobelio premijos laureatais. l9l5 m. Si4
premij4 pasidalijo t6vas viljamas Henris Bregas (Bragg) ir sunus vil-
jamas Lorensas Bregas. oge Boras, gimgs tais padiais metais, kai jo

l5



t6vas Nilsas Boras gavo Nobelio premij4, pats tos garbes sulauke 1975

metais. Vienas pirmqiq Nobelio premijos laureatq - elektrono atraddjas

DZozefas DZonas Tomsonas (Thomson), labiau Zinomas pravarde DZiDZi,
bei 1937-qiq metq laureatas DZordZas PadZetas Tomsonas, eksperimen-
tais irodgs to paties elektrono banging prigimti, pasirodo, irgi es4 tdvas ir
sunus. Kas neZino laureatq Kiuri (Curie) Seimos: Pjero, Marijos bei jq
dukters Irenos (neskaitant Irenos vyro Frederiko Zolio-Kiuri, pridmusio
garsi4 Zmonos pavardg)? Fiziktl Bekereliq (Becquerel) dinastija: Prancu-
zijos MA prezidentas Edmonas Bekerelis, jo brolis Antuanas Sezaras, sii-
nus Anri, radioaktyvumo atrad6jas, ir antikas Lanas - tur6jo netgi Seimi-
ng tyrimq krypti - fluorescencij4 ir fosforescencij4. Pirmieji du nebuvo
Nobelio premijos laureatai tik del to, kad mir6 anksdiau, negu Nobelis

isteige 5i4 premij4, o anokui, matyt, nepasitaik6 premijos vertas atra-
dimas.

Antra vertus, Alberto EinSteino vienas sunus Hansas tapo tik hid-
raulikos profesoriumi, o kitas sunus Edgaras apskritai nejaut6 polinkio
fizikai. I5 keturiq Galilejo Galilejaus (Galilei) vaikq n6 vienas nemini-
mas fizikos istorijoje. L. Landau siinus, nors ir pasirinko t6vo specia-
lybg, bet pagal jo klasifikacijq tapo tik ketvirtos ar penktos klas6s fi-
ziku. Apie 90 % izymiq fizikq tdvai yra muzikai, biznieriai, generolai
ar artistai, nelaikantys fizikos rimta profesija.

Taigi, ieskodami fizikos talentq, negalime apsiriboti fizikq seimo-
mis. Siose paieskose gali padeti kai kurie statistiniai duomenys.

Vienas statistikos megdjas, perZiurejgs keliasde5imt enciklopedijos
tomq, nustat6 idomq d6sningum4: daugiausia Zymiq Zmoniq (neskaitant
karaliq, sportininkq bei Pietq pusrutulio gyventojq) yra gimg sausio,
vasario arba kovo m6nesiais.

Tai tinka ir fizikams. Palankiausias jiems m6nuo - kovas, pazy-
m6tas hurrl ir Avino Zenklais. 'T4 m6nesi yra gimg R. Dekartas (Des-
cartes), A. Ein5teinas, DZ. Gamovas (Gamow), O. Hanas (Hahn),
P. s. Laplasas (Laplace), P. Lebedevas, G. s. omas (ohm), v. K. Rent-
genas (R<intgen), S. vavilovas, J. zeldovidius, F. Zolio-Kiuri (Joliot-
curie) ir t. t., o trys is jq 

- o. Hanas, P. Lebedevas ir J. zeldovidius

- kovo a5tuntqi4. Yra ko susim4styti genetikams. Beje, Lietuvos fizi-
kams budingas stiprus faziq postumis: mums dosniausias - rugs6jis,
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kai gime Siuolaikin6s eksperimentin6s ir teorinds fizikos pradininkai
Lietuvoje P. BrazdLiunas ir A. Jucys bei visa kuopa profesoriq.

Analizuojant biografinius duomenis, ry5k6ja ir kitas d6sningumas:

daugelis garsiq fizikq buvo pirmieji arba vieninteliai vaikai Seimoje.

Tai A. Ein5teinas, N. Boras, G. Galilejus, DZ. K. Maksvelas,. I. Kur-
diatovas, O. Frenelis (Fresnel), S. Karno, Tiesa, yra ir i5imdiq:
H. A. Lorencas (Lorentz), L. de Broilis (de Broglie), L. Landau,

A. M. Amperas, P. Kiuri - antrasis, E. Fermis (Fermi), DZ. Dalto-

nas (Dalton), A. Avogadras (Avogadri; - trediasis, E. Rezerfordas

(Rutherford) - ketvirtasis, A. Jucys - prie5paskutinis, keturioliktasis,
o B. Franklinas (Franklin) - penkioliktasis vaikas Seimoje.

Statistikos meg6jai atrado dar vienq svarbq desni: talento gimimui
turi itakos t6vo amZius. Butent tevo, o ne motinos. DidZioji dalis fizikos
genljq gimsta vyresnio amZiaus t6vams. I. Niutono (Newton) tdvas su-

naus susilauk6 budamas 37-eriq, G. Galilejaus ir E. Fermio - 44-erl4,

B. Franklino - 5l-eriq, o R. Vudo - net 65-eriq metq. Beje; tas

desningumas budingas ir kitq mokslq genijams.

Visos Sios Zinios gali praversti, jei norite, kad ir jusq Seimoje gim-

tq fizikos genijus ar bent talentas. Bet jam gimus, dar ne laikas dZiu-

gauti - reikia rupintis busimojo mokslininko auklejimu. O tai ne

juokq darbas, nes Zymus fizikai vaikysteje paprastai buna sunkaus cha-

rakterio (tai dar vienas poZymis, leidZiantis i5skirti juos i5 eiliniq vai-

hD. Antai Nilsas Boras ir jo brolis Haroldas (veliau tapgs garsiu

mdtematiku) vaikystdje, anot jq biografo, darydavg protu nuskriaustq

vaikq ispudi. A. Ein3teinas, jo paties Lodliais tariant, gars6jo mulo uZ-

sispyrimu, v6lai i5moko kalbeti ir visk4 dar6 savi5kai. Ded6 su uZuo-
jauta sakydavo sun6nui: ,,Nenusimink, Albertai, ne kiekvienas tampa

profesoriumi".
Taigi prie5gyniavimas, noras elgtis kitoni5kai, nors ir neZmoni5kai,

pom6gis svajoti tada, kai liepiama dirbti, turi ne liudinti, o atvirk5diai,

dZiuginti t6vus - galbut dia auga busimoji fizikos gulb6, kuri tik i5

pradZiq pana5i i bjauqii andiuk4.

MaZiausia, kuo t6vai gali padeti busimam mokslininkui,

ti jo buti normaliu, gerai i5aukldtu vaiku. Betgi kiekvienas t6vas siekia

maksimumo.
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Laura Fermi, garsiojo Enriko Fermio Zmona, dukr4 Nelg nuo pir-
mqiq dienq augino kaip busim4 fizikg. Jai modelis buvo vyras. Enrikas
m6go alpinistinius Zygius, ir SeSiq mEnesiq Nele ant aukl6s rankq kope

i kalnus ligi Monblano pap6d6s. Enrikas domejosi matematika, ir Nel6,
dar nei5mokusi gerai kalb6ti, jau buvo mokoma skaidiuoti. O kai i -o-
tinos klausimq ,,Kiek kojq turi ked6?" ji atsakydavo: ,,Tris", Laurq Fer-

mi i5tikdavo migrenos priepuolis. Vaikysteje persisotinusi matemati-

kos, Nel6 Fermi v6liau ja visi5kai nesidomejo. Gal ji ir taip nebutq

tapusi frzike, bet Laura Fermi vis4 kaltg prisiskyrd sau, o vien4 atsimi-

nimq knygos ,,Atomai mirsq namuose" skyriq pavadino ,,Kaip nereikia

aukl6ti vaikt1".

Kitaip elgesi Levo Landau teryai. Nors vaikas buvo nepaprastai

gabus matematikai, ji lavino visapusi5kai. Namuose lank6si muzikos,

uZsienio kalbq, literattrros mokytojai. Deja, Levo ra5ysen4 galejo iskai-
tyti tik jis pats - graliai raSyti, vadinasi, gai5ti laik4, kuri galima skirti
matematikai. I klausim4 ,,Kq tuo not'6jo pasakyti poetas?" jis atsakyda-

vo vienu sakiniu: ,,T4 gal6tq paai5kinti tik jis pats". I5mokti skambinti
pianinu Levo neprivertd n6 motinos psichologin6s gudryb6s: ,,Jei tu i3
tikrqiq myldtum mamytg, tai del jos pasistengtum". Levas Landau tapo

garsiu fiziku, o muzikos, ypad operos, ir visokiq ra5iniq nem6go vis4

gyvenim4.

Bene gudriausiai buvo auklejamas Ridardas Feinmanas (Feynman).

Jo tevas, svajojgs buti mokslininku, bet juo netapgs, visas viltis sud6jo

i sunq. T6vas apdairiai pakiSdavo RiEardui idomiq galvosiikiq, parink-

davo Zaislq, ugdandiq abstraktq m4stymq. Pana5iai nejudiomis matema-

tikos i5moko ir Sofija Kovalevskaja: t6vq buto vienas kambarys buvo

i5tapetuotas M. Ostrogradskio paskaitq apie diferencialini ir integralini

skaidiavimq lapais.

Lena ir Borisas Nikitinai i3 Pamaskvio sukure planini vunderkindq

auginimo metod4. Jis remiasi teze, jog Zmogaus gabumus reikia akty-

viai Zadinti nuo kudikystes. Tuo tikslu Nikitinai savo vaikus 0q turdjo

septynis) pradddavo lavinti dvasiSkai ir fizi5kai dar vystykluose. Nuo

trijq menesiq prie kudikio lovelds budavo pritvirtinamas skersinis. Po

m6nesio maZylis ant jo i5kab6davo pusg minut6s. Dvejq trejq metq

vaikai jau pakeldavo daiktus, sveriandius tiek pat, kiek ir jie, ketveriq
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5 pav. ,,Salin me1kuti, bfrsiu gudrutis"

mettl - sugeb6davo nuZygiuoti per dienq 20 kilometry, Ziem4 laksty-
davo basi ne tik troboje, bet ir lauke. Taip pat stropiai buvo lavinamas
jq protas: 3-4 metq Nikitinq vaikai jau mokejo skaityti, 4 metq -rasyti, 7-9 metq pagal intelekto koeficient4 pranokdavo kai kuriuos
suaugusiuosius. Tam buvo naudojama,,sustiprintai aukl6janti aplinka".
Vaikai laidb ne paprastus, o psichologinius Zaidimus, pie56 ne namus
ar laukus, bet namq planus bei vietov6s schemas, mate ne paprastus
paveikslus, bet perioding cheminiq elementq lentelg, skaite idomiqiq
logik4 ir tik tada, kai likdavo laiko, - pasakas. Taip augo maili visa-
Liniai... Deja, kuo toliau, tuo sunkiau jiems sek6si pl6toti savo gabu-
mus. BendraamZiai vijosi ir net lenk6 juos, pailsusius nuo tokio mara-
tono. Zymaus fiziko tokiu budu i5auginti nepavyko.

Kol tevai atrad6jai eksperimentuoja su savo vaikais, eiliniai t6vai
stichiSkai diegia kitQ pedagoging naujovg - visas auklejimo priedermes
perduoda seneliams. O Sie savo ruoZtu leidZiasi vadovaujami antikq.

l9



Taigi pastarieji daro, kas Sauna i galvq. Buti mokslininkais jie nenori,

nes ,,profesorius" vaikq kalba rei5kia Zioplf. Tad busimq fizikq s4mo-

ndjimas prasideda tik vidurineje mokykloje.

Fizikos mokymo metodika yra iSradusi daug imantriq budq, ku-

riais naudojantis ir beLdliong butq galima i5mokyti fizikos gudrybiq.

Nuo kalimo atmintinai ligi kursq, kuriq program4 reguliuoja patys mo-

kiniai. Neseniai madingas tapo probleminis mokymas: fizikq mokinys

suvokia kaip virting problemq, kuriq sprendimo ie5ko jis pats (moky-

tojui sufleruojant), ir galiausiai ,,savaranki5kai" atranda desni. Kai ku-

rie pedagogikos autoritetai per5a konfliktini metod4 - fizikos Ziniq

pateikim4 paradoksq bei konfliktq _forma. Vienas i5 graZiausiq pedago-

gikos atradimq - personalizuota mokymo sistema (bet pabandyk per-

sonalizuoti mokymq, kai klaseje 30 mokiniq).

Regutiariai, kas keleri metai, tobulinamos fizikos programos. I1g4

laik4 jos vis sunk6jo. Tadiau, kai jq reikalavimai praSoko ne tik daugu-

mos mokiniq, bet ir kai kuriq mokytojq galimybes, prasidejo griZimas

atgal. Betgi atgauti visuomen6s palankum4 ne taip paprasta. Siuo metu

fizlkatraukiasi ir isigali humanitariniai mokslai. Lietuvai atkurus nepri-

klausomybg, vienas humanitarq atstovas viesai parei5ke: ,,Su ateizmu

susidorojome, dabar - fizikos eile". Komisija, kuri rengd nauj4 fizikos

mokymo koncepcij4, i5sigandusi paZadejo ne tik humanizuoti fizikos-

mokymE Lietuvoje, bet ir susieti jo turini ,,su tautos kultUra, istorija,

paprodiais", t. y. mokyti fizikos ,,tautin6s kulturos pagrindu". Tie-

sa, v6liau fizikai gr12o prie fizikiniq vertybiq ir tuo peln6 uZsispyr6liq

vard4.

Taigi fizikos mokymo metodikos naujoviq nestinga. Truksta tik
gery vadoveliq ir svarbiausia - mokytojq, kurie i5 Sirdies, o ne pagal

instrukcijas mokytq fizikos. Jdk pedagogo profesija tarp fizikq ilg4 lai-

k4 buvo, Svelniai tariant, nepopuliari.

Vis d6lto atsiranda mokytojq stebukladariq, kurie reikalauja ne tik
mokdti, bet ir suprasti. Kurie nebijo gudriq klausimq, o patys juos pro-

vokuoja. Kurie busimam mokslininkui siUlo ne tik ,,dukart du" tipo

uZdavinius, bet ir maZas problemas (kad mokiniai sugeba formuluoti ir

sprgsti net mokslines problemas, rodo jq sugalvoti eksperimentai kos-
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6 pav. ,,Mieli vaikai, pradedame pirmqiq pamokq iustl gtvenime..."

mose, kuriq dali atliko ,,Skailebo" astronautai: matuoti Silumini Zem6s

spinduliavim4, iSbandyti, kaip nesvarumo sqlygomis voras audZia tin-

kl4, ir kt.).
Kad talentas i5augtq, ji turi ugdyti kitas talentas. LiLur:ek, i5 vienos

mokyklos fizikq olimpiados nugaldtojq ar fotonie6iq daugiau negu i5

keliq.kitq rajonq. Persikelia tos mokyklos mokytojas i kita Lietuvos

kra5tq, ir po keleriq metq ima gars6ti nauja mokykla, o ankstesniosios

fizikine 51ov6 bl6sta (net jeigu tai,mokykla, kurioje sustiprintas fizi-
kos mokymas). Tarsi toje vietoje butq nustojg gimti vaikai, gabus

frzikai.
Deja, talentingus fizikos mokytojus suskaidiuoti nesunku. Sunkiau

suskaidiuoti niekuo nepasiZymindius, bet sqZiningai brukandius i galvq

vadov6liq tiesas. Matyt, juos prisimindamas, A. Ein5teinas ra56: ,,Man

atrodo, kad ir sveikas pleSrus gyvulys netektq apetito, jeigu rimbu butq

verdiamas nuolat 6sti, net tada, kai n6ra alkanas ir ypad kai prievarta

ki5amas ddalas yra ne jo paties pasirinktas".

Nenuostabu, kad daugelis mokiniq fizikq laiko sausiausiu dalyku,

o trims Niutono ddsniams ar elektromagnetinds indukcijos ddsniui
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jaudia tiesiog fizing antipatijq, net praejus dvide5imdiai metq po mo-
kyklos baigimo.

Jei vidurineje mokykloje vaikas nesusidomejo fizika, dar nepraras-

kime vil6iq, kad jis taps fizikos ZvaigZde. Tdvai turi pasirupinti vienu
dalyku - kad vaikas gautq atestatq ir istotq i auk5tqi4 mokykl4. Tiesa,

ankstesniais laikais net 5i s4lyga nebuvo butina. PavyzdLiui, V. K. Rent-

genas, i5vytas i5 gimnazijos ut tai, kad nupie56 mokytojo karikatiir4,
netur6jo brandos atestato, bet tai nesutrukde jam tapti profesoriumi.

Kaip ir M. Faradejui (Faraday), kuris formaliai netur6jo jokio i5simoks-

linimo. Paskutinis mohikan J. Zeldovidius, kuris buvo i5rinktas

akademiku, neturedamas auk5tojo mokslo diplomo. Bet keidiasi laikai,
keidiasi ir paprodiai. Dabar be diplomo tapti profesoriumi nepavyktq

net M. Faradejui.
Turddami tai galvoje ir nor6dami nuraminti savo sELing, kad vaiko

ateidiai viskas padaryta, tdvai ie5ko korepetitoriaus. Tai populiariausias

budas ne tik parengti busimus fizikus fiei ne genijus, tai bent eilinius
mokslo darbuotojus), bet ir pagerinti jaunq mokslininkq materialing pa-

d6ti, tod6l verta apibendrinti korepetitoriq patirti.
Save gerbiantys t6vai iesko fiziko, turindio mokslini laipsni, ar bent

doktoranto. Mokama, aiSku, su moksliniu priedu. Gaileti tevq ki5en6s

ntira ko, nes mokytojo autoritetas proporcingas jo uZmokesdiui. Kore-
petitoriaus tikslas - ne i5mokyti mokini fizikos (per keletq savaidiq to
padaryti neimanoma), ne sudominti ji Siuo mokslu (tevq ir dedZiq pa-

tariamas, jis jau pasirinko savo likim4), ne parengti ji egzaminams (ei
gabus, istos savaime, jei kvailys, gali padeti tik tevq rySiai), bet mora-

liai sustiprinti ji ir ypad jo t6vus. Kadangi Siq laikq jaunuoliai pesimiz-

mu neserga, lieka sustiprinti t6vus. Tuo tikslu vienas palistamas kore-

petitorius uZsidarydavo su mokiniu jo kambaryje ir lo5davo kortomis.

Patenkinti buvo visi, ypad kai sunus s6kmingai istojo i universitet4.
Labai efektyvus (finansiniu poZiuriu) grupinis mokiniq rengimas.

Paskyrus uZduotis, mokinius galima palikti vienus, tada gabesnieji per-

teiks savo patirti silpnesniesiems (bent jau i5mokys naudotis informa-

cijos priemondmis).

Taigi jaunuolis (Sokdamas per baderq ar naudodamasis tuneliniu
efektu) patenka i auk5tqj4 mokyklq.
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Universitetind mokymo sistema, susiklosdiusi prieS tris Simtus me-

te, savo formomis (paskaitos, sesijos, iskaitos, kolokviumai) ne-

daug tepasikeit6. Nebent tik studentams sumaZ6jo laisv6s ir padaugejo

pareigq.

Tiesa, trediajame Sio amZiaus de5imtmetyje Tarybq Sqiungoje bu-

vo trumpas studenq laisvds laikotarpis. Tada Maskvos ir Leningrado

(dabar Sankt Peterburgas) auk5tosiose mokyklose klestejo vadinamasis

brigadinis-laboratorinis metodas. Studentai patys sudarin6davo moky-

mo planus, patys pasirinkdavo lektorius ir kartais sugalvodavo tokiq

kursq, apie kuriuos destytojai nebuvo net girdejg. Egzaminq laikyti ne-

reik6davo. Profesoriai susipaZindavo su studentais per konsultacijas.

Tada vienas studentas visos brigados vardu pateikdavo destytojui klau-

simq. Studentq destytojai neklausin6davo. Jei destytojas budavo jau-

nas, konsultacija dailnai virsdavo tikru jo egzaminu. Deja, 5i studentq

aukso era baigdsi visi5ku destytojq laimdjimu ir grieZtos tvarkos restau-

ravimu. Profesorius v6l tapo prana3esnis uZ student4, nors Sis del ak-

celeracijos neretai visa galva auk5tesnis uZ profesoriq.

Tik per fiziko dienq destytojai prisipaZista: ,,Ir student4 reikia lai-

kyti Zmogumi, o ne materialiuoju ta$ku", ,,Negalima duoti provokaci-

niq klausimq". O Stai kokiq principq per egzaminus laikosi d6stytojai,

kuriuos studentai priskiria,,kirviq" kategorijai:

,,1. ... I5 karto parodykite studentui, ko jis vertas.

2. IS pradZiq duokite sunkiausius klausimus. Jei pirmasis bus gana

keblus, studentas taip susinervins, kad nebegales atsakyti ir i kitus, nors

jie butq ir visai lengvi.

3. Kreipdamiesi i student4, bUkite santtrr[s ir sausi... Efektinga

retkardiais kreiptis i kitus egzaminatorius su pa5aipiomis pastabomis

studento adresu, tarsi jo nd nebutrtr auditorijoje.

4. Kai studentas pradeda grimzti, ... nusiZiovaukite ir pereikite prie

kito klausimo.

5. Kartkart6mis pateikite studentui klausimq, pana5iq i 5i: ,,Argi
jus to nesimok6te pradLios mokykloje?"

6. Kas kelet4 minudiq pasiteiraukite studento, ar jis nesijaudina.

7. Nesiokite tamsius akinius. Slaptingumas nervina".
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Siuos principus, kaip labai svarbius, i5 kaZkokio Zurnalo persi-
spausdino leidinys ,,Fizikai ir toliau juokauja", po to daugelio auk5tqiq
mokyklq laikra5diai bei sienlaikra5diai.

Idant egzaminai stipriau veiktq student4, jie sujungiami i sesijas.

Apskaidiuota, jog stropaus studento ne tik sesijos, bet ir semestro
darbo diena virSija medicinines nonnas. O jei studentas atliktq visas
destytojq uZduotis, perskaitytq visq rekomenduojamq literatur4, sqli-
ningai rengtqsi visiems seminarams bei kolokviumams, tai jam butrl
maLa ir 24 valandq per par4.

Taigi studentui i5kyla dilema: lnti arba adaptuotis. Ji sprendZiama
pirmame kurse. Dalis studentq fizikq iluva (pasirenka kit4, lengvesng,
specialybg), dalis adaptuojasi. Tai rei5kia, jog studentas i5moksta skirti,
kas butina nei5vengiamai ir kas i5vengiamai, ko destytojas pageidauja
ir ko reikalauja. Adaptavgsis studentas sugeba per dvi dienas ir dvi
naktis pasirengti egzaminui, o po jo akimoju i5mesti i5 atminties di-
di:iqq dali irodymq bei formuliq, idant ten atsirastq vietos kitai porcijai
informacijos.

Kaip butq malonu, jei tie milijonai bitq sulistq galvon per paskai-
tas, bet, deja, dalis destytojq, rodos, tesiekia uZmigdyti kuo daugiau
studentq.

Akademikas Piotras Kapica Siq padeti siule taisyti taip: ,,Butr+ ga-
lima panaudoti Siuolaiking technik4, sakysim, sukurti kino fi1m4, ro-
danti, kaip lektorius, iZymiausias tos srities mokslininkas (ar net grup6
mokslininkq), ddsto studentams fizik4, chemij q ar matematikq.

... Galbut auk5tosios mokyklos administracija ir sveikintq toki4 ini-
ciatyv4 - sumaZ6tq etatq, nebereik6tq ie5koti destytojq. Net kai kurie
studentai butq patenkinti, nes tamsiose kino auditorijose miegoti butq
patogiau negu Sviesiose.

... fsivaizduokite, kad institute vietoj profesuros stovi vien kino
projektoriai ir vaik5to tik studentai bei kino mechanikai. Tai butq itin
nuobodi ir tamsi istaiga, kurios jus nelaikytum6te savo Alma Mater.
Bet ne tai svarbu. Sako, studentai anksdiau ar v6liau prie to prisitaiky-
tq. Kur kas blogiau 5i pokyti i5gyventq destytojai.

Mat visai uZmir5tama kita auk5tosios mokyklos funkcija - mokyti
ne tik studentus, bet ir profesorius bei destytojus... DaZnai tie paiki
klausimai, kuriuos studentai uZduoda po paskaitos, nepaprastai stimu-
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liuoja minti ir verdia naujai pa?velgti i rei5kini, kuri mes pripratg ma-

tyti i5 standartinio ta5ko".
P. Kapica savo i5vadas pagrindhiafaktais. E. Sredingeris (Schrodin-

ger) pagrinding kvantin6s mechanikos lygti i5vede per paskait4, ai5kin-

damas de Broilio hipotezg apie banging elektrono prigimti. N. Loba-

devskiui mintis apie neeukliding geometrij4 atejo i galvq, stengiantis

paai5kinti vakariniq kursq klausytojams penktqii Euklido postulat4. Te-

orem4, kuri4 dabar vadiname Stokso teorema, irode DZ. Stokso (Sto-

kes) studentai, sprgsdami jo duot4 uildavini. Beje, jis m6go pateikti

studentams uZdaviniq, kuriq pats nemokejo i5sprgsti, nes nor6davo isi-
tikinti, ar studentas supranta, kad uZdavinys nei5sprendZiamas. Vienq

toki uZdavini apie dujq molekuliq greidiq pasiskirstymq jis dav6 per

egzaminq studentui DZ. K. Maksvelui. Stokso nuostabai, Maksvelas ji
i5sprendd - taip buvo gauta garsioji Maksvelo greidiq pasiskirstymo

formul6.
Deja, Siais laikais destytojai Syk5ti studentams pana5iq uZdaviniq.

Net kursiniams ir diplominiams darbams siulomas ,juodas" skaidiavi-

mas ar matavimas. O gal patys destytojai neZino idomiq problemq? I5

tikrqfrl kada, turint a5tuoniq Simtq valandq per metus pedagoginio dar-

bo kruvi, ieskoti mokslo problemq? Tuo tarpu moksliniq institutq dar-

buotojai turi problemq, bet neturi paskaitq. Atrodo, i5eitis akivaizdi,
juolab kad padios auk5tosios mokyklos nustato pedagogini kruvi. Betgi
jq senatai neskuba - tada nei pasiskqsi, nei pasiteisinsi.

Jei studentui pavyko suZvejoti kurybing4 mokslini vadov4, tai, net

ir neturint digon6s gabumq, galima pasakyti, kad jaunuolio laukia grali
ateitis. Tegu tik laikosi isikibgs vadovo, ir 5is i5temps student4 ne tik

i mokslini etatq, bet ir i Siuolaiking fizikq. Anot patarl6s: ,,Pasakyk

man, kas tavo mokslinis vadovas, ir aS pasakysiu, kas tu toks".

Pakliuvus i probleming laboratorijq ar institutq, dar ne laikas atsi-

sveikinti su vadov6liais ir egzaminais. Nes jaunas specialist dar ne

mokslininkas. Tai tik kandidatas i mokslininkus.
O kas gi yra mokslininkas? Anksdiau mokslo sferose tas Zodis bu-

vo tariamas su pagarba - kalbant apie klasikus ar bent mokslq dakta-

rus (ir tai kai kuriuos). Lietuvos mokslo ir studijq istatymo kurejai

nustate, kad ,,mokslininkas yra asmuo, dirbantis mokslini darb4 ir tu-

rintis mokslo laipsni ar pedagogini vard4". Barjerq dar Zemiau nuleido
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... kurybin6 mokslininkq s4junga: jos nariui pakanka vieno vienintelio
mokslinio straipsnio, para5yto net su grupe draugq. Vienas jos vadovq
steb6josi: ,,KaZkod6l mokslininkai nenori stoti i miisrl sqiung4. Juk i
ra5ytojq sqjungq literatai verLte verZiasi". Matyt, jei i ra5ytojq sqiung4
priimtq kiekvien4, i5spausdinusi humoresk4 laikra5tyje, ten irgi ne visi
skubetq.

Nepaisant visq bandymq demokrat6ti, laipsnis Siuolaikiniame
moksle tebeturi maZdaug toki4 pat magi5k4 reik5mg, kaip bajoro titulas
viduramZiais. Kol neturi laipsnio, neturi nei savo problemos, nei savo

rezultatq, nei savo nuomones. Nenuostabu, kad disertacijas gina net tie,
kuriems mokslo interesai - deSimtos svarbos. ,,Dvide5imt minudiq ge-

dos, bet paskui dvide5imt metq patogaus gyvenimo".
Ilg4 laik4 Lietuvoje, kaip ir visoje buvusioje Tarybq Sqiungoje,

egzistavo mokslq kandidatai ir daktarai, tuo tarpu daugelyje Vakary
Saliq - tik daktarai. Atkurus nepriklausomybg, kilo kar5tos diskusijos:
kiek mokslo laipsniq mums reikia? Daugelis daktarq pasisak6 uZ du, o
daugelis kandidatq - uL vien4. Nugalejo, aiSku, daktarai. O idant kan-
didatai neliktq nuskriausti, juos teko pakelti i daktarus, tuo tarpu senieji
daktarai buvo paauk5tinti habilituotais daktarais

Pagal neigimo neigimo d6sni, stengtasi, kad doktoranttira niekuo
neprimintq buvusios aspiranttrros. Aspiranto svarbiausias tikslas buvo
mokslinis darbas, ir trims kandidatiniams egzaminams jis pasirengdavo

atliekamu laiku, tuo tarpu doktoranto veiklos centru tapo studijos. Tik
i5laikgs penkis ar daugiau rimtq egzaminq, jis imasi disertacinio darbo,

kuriam isibegeti jau nebelieka laiko. Tad doktorat4 leidZiama ginti, tu-
rint tik du mokslinius straipsnius, kai i5 mokslq kandidato budavo pa-

geidaujama bent dvigubai daugiau (deja, nuvertdja ne tik pinigai, bet ir
laipsniai)

Vietoj vieno vadovo doktorant4 globoja penkiq mokslininkq komi-
tetas. Jo sudarymas taip grieLtai reglamentuotas (tiek habilituotq dak-

tary, tiek nariq i5 kitos mokslo krypties, tiek i5 kitq institucijq ir pan.),

kad neretai komitete nebelieka vietos tiems, kurie tikrai galdtq padeti

doktorantui. Taigi juo daugiausia rupinasi vadovas, kuris savo auto-

ritetu isipareigoja, kad ne v6liau kaip po ketveriq metq gims naujas

daktaras.
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7 pav. Vadovas doktorantui: ,,Na, o toliau - jilsa iniciatyva".

Vadovo pareiga - parinkti ,,disertabili4" temq, kur pro ukanas bu-
tq matyti teigiamas rezultatas, ir Ziur6ti, kad doktorantas nepakiltq i
utopines auk5tumas ar neisiraustq per giliai i fundamentalias proble-

mas. Neidealiu atveju vadovas liepia doktorantui: ,,Eik ir i5siai5kink
kvarkq savybes dvi'de5imtmat6je erdv6je". Ir Sis po metq grilta su tri-
mis sqsiuviniais formuliq. Idealiu atveju vadovas kas savaitg patikrina
doktoranto darb4 ir skiria jam uZduoti kitai savaitei, t. y. doktorantas

ieSko, o vadovas jam sako ,,5ilta-5alta". O vienq kart4 vietoj ,,Silta"
pasako: ,,disertacija". Jeigu ir visas doktoranturos komitetas choru pa-

kartoja ,,disertacija", lieka vienas juokas 
- iq para5yti ir apginti.

Tiesa, per svarstymQ savo kolektyve jusq kolegos itikinamai irodo
jums, kad darbas niekam tikgs, dauguma i5vadq neteisingos ir absoliudiai

nepagristos, bet autorius neabejotinai vertas mokslq daktaro laipsnio.
Paprastai nemalonumai tuo ir baigiasi, nes oficialus gynimas vyks-

ta savame doktorantoros komitete. Juk jo nariai, neigiamai ivertindami
disertacij4, kartu pasmerktq ir save, kaip niekam tikusius globejus.

Nepaisant vistl reformq, priesakai disertantui lieka tie patys:

,,Nera5yk daug. Stora disertacija veikia oponentus kaip raudona

spalva jauti.
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Nera5yk trumpai. Tai rodo arba dideli talent4, arba protini skurdq.

Nei vieno, nei antro oponentai tau nedovanos.

Neplek5nok per peti gamtos mokslq klasikams.
Nekviesk jaunq oponentq. Jie stengiasi i5sikovoti sau ,,vietq saulds

atokaitoje" ir visada mielai pasinaudos galimybe pademonstruoti save

ir i5peikti kitus. Verdiau kviesti iZymius ir nusipelniusius mokslo vei-
k6jus, nes senatv€je mes visi tampame jei ne geresni, tai bent tingesni.

Gindamas darbq, elkis padoriai. Nekasyk galvos, nemosuok lazde-
le vir5 komiteto nariq galvq, negerk daugiau kaip vien4 stikling van-
dens, neverk, nesi5nyp5k".

Para5yti ir apginti habilituoto daktaro disertacij q dar sunkiau. Pro-

blemas reikia susirasti padiam, be'mokslinio vadovo, i kuri galetum

atsiremti sunki4 valandq. Atrodo, toki mokslo darb4 gali atlikti tik retas

talentas. I5 tikrqiq tai sugeba padaryti ir paprasti mirtingieji, turintys

organizaciniq sugebejimq bei mokantys sutelkti bendram darbui dokto-
rantus, asistentus ir kit4 personalq, esanti jq valdZioje.

O pats pretendentas tuo metu privalo plesti savo erudictje. Idant
bet kurioje konferencijoje ar seminare sugeb6tq pateikti prane5ejui ne-

atremiam4 klausim4 ir bet kuriame darbe prireikus rastq Achilo kuln4,
t. y. taptq savo srities autoritetu. Ir visi sakytq: ,,Ar N dar ne habilituo-
tas daktaras? Kada jis gins?" Kai vie5oji nuomone aiSki, ilgai delsti
neverta (antraip busi ira5ytas i vildiq nepateisinusiqjq s4ra5q). Pats lai-
kas imti kurybines atostogas ir pagimdyti savo aukS6iausios kvalifika-
cijos irodym4.

T4 irodym4 turi pripaZinti septyni kiti habilituoti daktarai (matyt,

Sios idejos iniciatoriq ikvepd septyni vilkai, pjaunantys vienq avi). Juos

prakti5kai pasirenka pats habilitantas. Ai5ku, rasti Lietuvoje tiek jam sim-
patizuojandiq habilituotq daktary n6ra lengva. Nepritariantys darbui ar

nenorintys isileisti pra5ytojo i savo tarp4randa mandagi4 prieZasti atsisa-

kyti (uk balsavimas habilitacijos komitete buna atviras, tad kam gadinti

santykius su kolega).Ultat surinkus 5i komitetq, o gynimo metu laikantis
jo nariq.teisumo prezumpcijos, galima i5 anksto ruo5ti vai5iq stal4.

Po sdkmingo gynimo dalis habilituotq daktary i5 karto pasitraukia

i uZtarnaut4 poilsi, kiti ininka i administracini darbq, treti ... mokosi

toliau. Nes, jei mokslininkas nesimoko m6nesi, pastebi tik jis pats, jei
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nesimoko metus, pastebi jo bendradarbiai, o jei nesimoko 5-7 metus,

net ir jo Zmonai pasidaro aiSku, kad vyras visai netekgs kvalifikacijos.

Pasakojama, jog Zinomas profesorius A. Fortunatovas taip pradddavo

savo pirmqi4 paskait4: ,,Gerbiami pirmojo kurso studentai, jus sveikina

keturiasde5imt ketvirtojo kurso studentas Aleksejus Fortunatovas".

L. Landau buvo nustatgs minimumq Zini4, bUtinq teoretikui profe-

sionalui. Veliau 5io minimumo pagrindu jis kartu su J. Lif5icu para56

daugiatomg ,,Teoring frzikq". Per 30 metq t4 teorinio minimumo egza-

minq pas Landau i5taikd keturiasde5imt'trys fizikai - mokslq daktarai

(dabar butq habilituoti daktarai), kandidatai (dabar - daktarai) ir net

vienas studentas.

Teorinis maksimumas nebuvo nustatytas. Nebent ji Zinojo pats Le-

vas Landau.

Atradimai ir mokslinis darbas

Kaip visos graZios merginos iau iigrobstytos,

taip visi geri uidaviniai iau iisprgsti.

Migstamas L. Landau posakis

Pats paprasiiausias problemos sprendimo bfidas -
numoti i jq ranka.

Fiziktt patarli

Daugelis Zmoniq isitiking, kad pagrindinis mokslininkq uZsiemi-

mas - daryti atradimus. Todel ne vienas nustebo, kai 1977 m. vasarq

Lietuvos laikra5diai prane56: Puslaidininkiq fizikos instituto mokslinin-

kai atrado naujq efektq, kuris uZregistruotas kaip pirmasis atradimas

Lietuvos mokslo istorijoje. (Tarybq Sqiungoje tai buvo tik 185-asis at-

radimas, kitos Salys, i5skyrus Bulgarij4, jq neregistruodavo, nes tikslus

atradimo apibr6Zimas neZinomas.) Ke gi tada veikia mokslininkai, ku-

riq Lietuvoje yra apie 15 000? Pasirodo, jie dirba mokslini darb4. Tai

kasdien6 jq duona, tuo tarpu atradimai - raudonieji ketos ikrai, kuriq

tik retam tenka paragauti per savo gyvenimq.
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vis delto prastas tas mokslininkas, kuris nesvajoja apie atradim4,
bent jau karjeros pradZioje. Galbut i5siai5kinus, kaip buvo padaryti svar-
bus fizikos atradimai praeityje, galima rasti bendrq atradimq recept4?
Deja, mokslininkai nelinkg skelbti atradimo aplinkybiq, o prispirti ko-
kia nors ypatinga proga, pavyzdiliui, iteikiant Nobelio premij q, dal-
niausiai pasakoja ne apie tuos klystkelius, kuriais bast6si i5 tikrqiq, bet
nurodo ,,karali5kqi" atradimo keli4, kuriuo reiketq eiti Zinant galutini
rezultatq. Arba uZsimena apie kaZkoki mistini ikvepim4, kurio nei api-
br62ti, nei uZprogramuoti negalima.

Antai Rend Dekartas teig6, jog lietingq ir vejuot4 1619 metq lap-
kridio l0 dien4, uZsidargs nekurentame viesbudio kambaryje Bavarijo-
je, jis pamat6 Sviesos blyksnius, i5girdo perkunij4 ir i5vydo tris reg6-
jimus. I5eidamas i5 kambario, jis suprato atradgs analizinbs geometrijos
metodus bei galimq jq taikym4 fizikoje.

Kaip nustat6 Nilso Boro biografai, kvantin6s mechanikos papildo-
mumo principas pirm4 kartq at6jo jam i galvq, kai Boras pajuto, jog
neimanoma suderinti meil6s su beaistriu Zmogaus savybiq ivertinimu.

Bene atviriausiai atomo sandaros atradimo istorij4 papasakojo Er-
nestas Rezerfordas: ,,Vienl kartq Geigeris atejo pas mane ir tar6: ,,Ar
jums neatrodo, kad jaunam Marsdenui, kuri a5 mokau radioaktyvumo
tyrimq metodikos, pats laikas pradeti nedideli mokslini darbq?" A5 pri-
tariau: ,,Jam galima pavesti i5siai5kinti, ar gali atomai i5sklaidyti alfa
daleles dideliu kampu". PrisipaZinsiu, jog a5 pats tokia galimybe neti-
kejau. I5 tikrqiq, kaip Zinome, alfa dalel6s - tai labai greitos ir masy-
vios dalel6s, turindios didelg kineting energij4. Jeigu i5sklaidym4 s4ly-
gotq keliq nestipriq i5sklaidymq susikaupimo efektas, tai tikimybe
i5sklaidyti alfa daleles prie5inga kryptimi butq labai mala Atsimenu,
po dviejq ar trijq dienq Geigeris at6jo pas mane labai susijaudings ir
tare: ,,Mes pastebejome keletq'alfa daleliq, lekiandiq prie5inga krypti-
mi..." Tai buvo pats netik6diausias ivykis mano gyvenime. Tai buvo
taip pat neitikima, kaip, Sovus l5 coliq sviediniu i popieriaus lapq, buti
suZeistam rikoSetu at5okusio sviedinio... Tada aS pagalvojau, jog ato-
mas gali tur6ti maiyti masyvrl centrq, turinti elektros kruvi".

Jeigu pridursime visiems gerai Zinomas istorijas - kaip obuolys
padejo I. Niutonui atrasti visuotin6s traukos desni ir kaip Archimedas,
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8 pav. Niutono moleslinis ir techninis institutas

lipdamas i voniq, suprato, jog skirtingos medZiagos kunai i5stumia skir-
ting4 vandens kieki, - tai tur6sime apytiksli vaizdq, kokiomis aplin-
kybemis daromi esminiai fizikos atradimai.

I5 tq istorijq galima padaryti Siokias tokias i5vadas: Saltas bei lie-
tingas oras palankus ne tik elektros i5krovoms atmosferoje, bet ir idejq
i5krovoms galvoje; jusq asmeninio gyvenimo faktai gali tur6ti ir fiziki-
ng prasmg; nevenkite duoti savo mokiniams padiq absurdi5kiausiq uZ-

duodiq; darbas kolektyviniame sode bei maudymasis vonioje - profe-
sinis fizikq dalykas. Deja, tikimybe, kad tos i5vados pad6s jums atrasti
nauj4 d6sni, artima nuliui, nes kol kas jokie du svarbus fizikos atradi-
mai ndra padaryti tomis padiomis aplinkybemis. Matyt, kiekvienas fun-
damentalus fizikos ddsnis turi savo raktq, ir jei jis kart4 panaudotas,

gamta daugiau nesileidZia apipleSiama tuo padiu budu. Nedidelg euris-
ting vertg turi ir Frimeno Daisono (Dyson) nustatytas d6sningumas, kad
esminiai atradimai fizikoje daromi kas 25-30 metq (maZdaug tiek lai-
ko reikia fizikams susigyventi su naujove). Juk vis ddlto n6ra bereik5-

mis klausimas, kas padarys atradi*q - 
jus ar koks nors plikagalvis

amerikietis.
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Laim6, fizikoje imanomi ne tik dideli, bet ir vidutiniai bei maZi

atradimai. Kitaip negu mokslo istorikai, dauguma fizikq juos visus lin-
k9 vadinti atradimais, ypad kai kalbama apie jq padiq gautus rezultatus.

(Solidarizuodamiesi su mokslininkais, ir mes juos vadinsime atradi-
mais.) Vidutinius bei maZus atradimus lengviau ne tik padaryti, bet ir
klasifikuoti bei algoritmizuoti. Pasak XIX a. anglq ra5ytojo E. Bulve-
rio-Litono (Bulwer-Lytton): ,,Mokslas - tai vandenynas, kuriuo gali-
mavelti aukso smiltis ir kuriame galima gaudyti silkes..." Fizikos raida
labai primena istorijq, kaip Tomas Sojeris maind bilietelius, noredamas

pelnyti Biblij4: de5imt m6lynq - [ vienq raudon4, de5imt raudonq -
i vien4 geltonq ir pan. Taip ir fizikoje, deSimt fakteliq verti vieno fakto,
de5imt faktq - vieno d6sningumo,'de5imt ddsningumq plius tam tikras
proto miklumas - Sit ir naujas nedidelis d6snis. O jei pasiseks, galima

i5 karto i5traukti ir gelton4 bilieteli.
Bet ir moksliniai faktai nesimdto po kojomis. Juk jie turi buti ne

Siaip kokie, o butent nauji, uZpildantys baltas mokslo ddmes. Daugelis

fizikq prisipaZista, kad juos nuolat kankina klausimas - kas bus, jei
vienq graliq dienq jie nebeZinos, k4 veikti toliau.

Taigi pagrindin6 praktind problema moksle - k4 veikti toliau.

Lengviausia i5eitis - palikti Siq problem4 sprgsti moksliniam va-

dovui. Laikantis tokios taktikos, galima ramiai laukti pensijos. Tadiau

anaiptol ne kiekvienq 40 ar 50 metq sulaukusi frzlkq patenkina epitetas

mokslini,is be pried6lio vyresnysis.

Savigarbos ir Zmonos skatinamam, reikia ryZtis plaukti i atvirus

vandenis. Tuo sunkiu laiku praver6ia visuotind Gel-Mano taisykle: ,,Vi-
sa, kas neuZdrausta, egzistuoja". I5galvokite koki nauj4 efekt4, patik-
rinkite, ar jis neprie5tarauja tvermds d6sniams, paskui ie5kokite jo eks-

perimentais arba i5 karto imkites teorijos.
Deja, jusq laisvg varLo kitds bendras principas, vadinamas Okamo

skustuvu. Jis teigia: ,,Neiveskite naujq esmiq be butino reikalo". Pagal

tai, kurio i5 tq principrl laikosi ftzikai,jie vadinami revoliucionieriais
arba konservatoriais. Pradedandiam fizikui naudingiau atiduoti pirme-

nybg Gel-Mano taisyklei, o tapus akademiku, prisiminti Okamq.

K4 daryti, jei por4 valandq taikius Gel-Mano taisyklg, i galv4 ne-

ateina joks naujas rei5kinys? Neskaitant kamuolinio Zaibo, monopolio,
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tachionq, trijq kunq problemos ar kitq amZinq fizikos problemq. Tada

tenka rinktis vargingesni keli4 - eiti i bibliotek4 ir raustis mokslin6je
literaturoje.

Siq laikrl fizika - tai formuliq ir rezultatq dZiunglds, per kurias
nelengva brautis net mokslq daktarui. Geriausiai sutvarkyta, tarsi pa-

vyzdinis parkas, klasikind frzika, tadiau nei5sprgstq problemq 6ia nerasi

n6 su mikroskopu - tiek tukstandiq fizikq praeita. (Gaila, kad i5nyko
tradicija, kitados, pasak akademiko A. Jqfes, egzistavusi Peterburgo uni-
versitete - kartoti kitq atliktus darbus. I jo klausim4 savo vadovui ,,Ar
ne geriau kelti naujus, dar nei5sprgstus klausimus?" Sis atsake: ,,Bet
argi imanoma sugalvoti fizikoje k4 nors nauja? Tam reikia buti DZ. DZ.

Tomsonu".)
UZ klasikin6s fizikos prasideda kaZkas pana5aus i musq Gudq gi-

riq: yra keliq, yra takq, bet retkardiais gali pasitaikyti ir maZyliq atra-

dimq - kokia niekieno nepasteb6ta bala ar kalvele. O jei pasiseks -
naujo poruSio vabzdys, atskridgs i5 kaimynin6s Salies teritorijos. I5ver-

tus i fizikos kalbq, tai reik5tq seniai Zinomo metodo panaudojimq dar

vienai medliagai i5tirti arba naujo metodo pritaikym4 seniai Zinomiems

rezultatams patikslinti. Jei jusq protas linkgs i apibendrinimus, galite
tvarkyti mokslo dZiungles, o jei prakting naud4 vertinate labiau negu

grali4 idejq, geriau kulturinkite ki5kio kopustus. UZ pirmos kalvel6s
bus kita, tad darbo uZteks gal net ligi pensijos.

Koks nors iZulus jaunuolis gali paklausti, kod6l auginate ki5kio
kopiistus, o ne bananus. Jam ne5auna i galvq,jog bananai Siaur6je ne-

auga. |domios mokslin6s idejos tokios pat inoringos, kaip ir bananai.

Taigi mokslininkas daZnai augina tq, kq moka, ir plu5a ten, kur ji
pasodino mokslinis vadovas. Taip buvo iprasta Tarybq Sqjungoje, kartu
ir Lietuvoje. Nejaugi ir pas mus isibraus amerikoni5kas paprotys: uZuot

metq metais brandinus moksling idej4, jq apskabyti ir strimgalviais ieS-

koti naudingesn6s.

Vis delto net irAmerikoje tik didieji nenuoramos braunasi ligi prie-

Sakinio mokslo kra5to. Nobelio premijos laureato J. Vignerio (Wigner)

apskaidiavimu, nor6dami t4 kra5tq pasiekti, pavyzdliui, kietojo kuno te-

orijos srityje, turdsite perskaityti apie 600 moksliniq straipsniq - su sg-

lyga, kad rinksites tik vertingiausius darbus. UZtat pasiekus t4 mokslo
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Eldorad4, problemos m6tysis tiesiog po kojomis ir galesite imtis padiq

perspektyviausiq, kitas lengva Sirdimi palikdami einantiems jusq p6-

domis.
Tarkime, jus radote savgs vert4 problem4. Suformulavote j4. Surin-

kote savo pirmtakq darbus (geriausiu atveju bent 20 % visq kada nors

spausdintq darbq tuo klausimu) ir isitikinote, kad n6 vienas i5 jq ndra

pasiekgs finiSo. Vienas sprendd tuo metodu, bet ne t4 problem4, ki-
tas - t4 problem4, bet ne tuo metodu, tre6ias ejo tikru keliu, bet kaZ-

kodel nusuko i Sali. Laisvos ekstrapoliacijos budu padaroma prielaida,

kad ir jums neZinomuose, neprieinamuose bei dar ra5omuose darbuose

5i problema n6ra i5sprgsta. Lieka atidLiai perZiur6ti pirmtakq darbus,

atrinkti visus ko nors vertus faktud bei i5vadas, ir pus6 darbo padary-

ta - turite kalkq pana5aus i faktq, hipoteziq bei d6sningumrl rinkini.
Tolesnis darbas primena modelio ,,Padaryk pats" gaminim4 fabri-

kui uZmir5us ideti kai kurias detales ir instrukcij4.

Per5okus tokias nemokslines smulkmenas, kaip darbo suderinimas

su vyresnybe bei jo materialinis aprupinimas, prasideda normalus moks-

linis tyrin6jimas. Jums knieti putti i ji stadia galva, bet stabtel6kite va-

landelg ir paskutini kart4 prisiminkite F. Bekono (Bacon) ZodZius: ,,Net

luo5ys, einantis tikru keliu, gali aplenkti begik4, jei tas b6ga netikru

keliu". Ar nepasirinkote begiko varianto?

Vadinamasis juodas mokslinis darbas - eksperimento registravi-

mas ar skaidiavimai - neatrodo toks juodas, jei jums sekasi. Jei nesi-

seka, labai paguodZia Zinojimas, kad taip buna ne jums vienam, kad

nes6kmes lemia ne jUsq klaidos, bet objektyvus mokslinio darbo dds-

niai. Svarbiausias i5 jtl, vadinamasis Merfio d6snis, teigia: ,,Jei koks

nors nemalonumas gali atsitikti, jis atsitinka". Siek tiek kitaip ji sufor-

mulavo Viskonsino koledZo profesorius eksperimentatorius E. Cyzhol-

mas. Tai I Cyzholmo d6snis: ,,Viskas, kas gali gesti, genda". Remiantis

Merfio d6sniu, galima padaryti kelias vertas ddmesio i5vadas: l. Viskas

ne taip paprasta, kaip atrodo. 2. Bet koks darbas reikalauja daugiau

laiko, negu i5 pradZiq galvojote. 3. IS visq nemalonumq ivyks tas, kurio

Lala didhiausia... 6. Kai tik imates kokio nors darbo, atsiranda kitas,

kuri reikia atlikti dar greidiau. 7. Bet koks sprendimas sukelia naujq

problemq.
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9 pav. ,,Paskutini iinia, kuriq ai girddjau, - Medvikas savo

laboratorijoje pradijo tirti juodosios bedugnis modeli."

Ai5ku, Merfio d6snis galioja tik statisti5kai ir nieko nesako, kaip

seksis jums derinti sinchrotron4 Siandien po pietq, ypad jei esate gimgs

po laiminga Lvaigilde. Betgi, pab6gus nuo Merfio d6snio, dar galima

uZ3okti ant II iyzholmo d6snio: ,,Kai viskas klostosi gerai, artimiausio-
je ateityje kaZkas turi sugesti". I5 jo velgi i5plaukia dvi i5vados. Pirma:

,,Jei jums atrodo, kad situacija gereja, vadinasi, jus kaZko nepastebdjo-

te". Antra i5vada Siek tiek optimisti5kesn6: ,,Jeigu viskas klostosi taip,

kad blogiau n6 buti negali, tai artimiausioje ateityje galima laukti pa-

gerdjimo".
Nors tie ddsniai buvo paskelbti klasikiniame Artirro Blocho veika-

le ,,Merfio desnis" dar 1977 metais, ligi Siol neiSai5kinta, ar jie i5plau-

kia tiesiog i5 entropijos didejimo d6snio, ar tai specifiniai ddsniai,

veikiantys tik sud6tingq biologiniq sistemq aplinkoje.

Apibendrinus daugelio mokslininkq patirti, tame padiame veikale

buvo suformuluota daug kitq svarbiq desniq, i5 kuriq fizikams daZniau-

siai tinka Sie.
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Meksimeno ddsnis: ,,Deramai atlikti darb4 laiko visada pristinga,

bet ji perdaryti visada atsiranda".
Mejerso d6snis: ,,Jeigu faktai nepatvirtina teorijos, reikia jq atsisa-

kyti".
I5vada (eksperimentatoriams):,,Eksperimentas laikytinas pavyku-

siu, jeigu reikia atmesti ne daugiau kaip 50 o/o atliktr4 matavimq, kad

rezultatai sutaptq su teorija".
Feto laboratorinis d6snis:,,Niekada nem6ginkite pakartoti pavykusio

eksperimento".

Tikslumo taisykl6: ,,SprendZiant uZdavini, pravartu Zinoti atsa-

kym4".
Apskritai fizikai nepriestarautq, jeigu visus matavimus bei skaidia-

vimus vietoj jq atliktq protingos maSinos. Betgi kol kompiuteriai vys-

tosi i5 penktosios kartos i Se5tqi4, fizikams tenka atlikti jq darb4. Ir
attikti su Zmogui nebudingu tikslumu bei atidumu. Antraip koks nors

neuZra3ytas skaidius pasirodys es4s pats reikalingiausias, o blogai uZ-

ra5ytas rezultatas ar neiskaityta paklaida pad6s atrasti koki nors neeg-

zistuojanti efektq, ir jus visiems laikams ira5ysite savo vard4 i humo-

ristinds fizikos istorij4. Antai neseniai grupe fizikq tyr6, kaip kinta gra-

vitacin6 trauka tarp Lem6s ir Saul6s pastarosios uZtemimo metu (del

M6nulio ekranuojandio veikimo). Labai jautrus, specialiai Siam ekspe-

rimentui sukonstruotas prietaisas, daug kartq i5bandytas laboratorind-

mis s4lygomis, parod6 didZiuli efekt4, nesuderinam4 su bendrqja

reliatyvumo teorij a. Atradimas? Sensacij a? Laim6, kaZkuris eksperimen-

tatorius pastebejo, kad prietaisas pana5iai reagavo ir Saulg uZdengus

debesiui. Tai jau buvo akivaizdi nes4mon6. Kruop5diais tyrimais pavy-

ko nustatyti, jog prietaisas buvo pad6tas netinkamoje vietoje - Salia

namo sienos. Nukritus oro temperaturai, siena Siek tiek susitraukdavo,

ir to pakako, kad superjautraus prietaiso pusiausvyra pasikeistq. O jei
debesis nebutq uZslinkgs?

Nepralenkiamo kruop5tumo idealas gali buti danq astronomas Ti-

chas Brahe (Brahe). Noredamas i5ai5kinti, kokiomis trajektorijomis
skrieja planetos, jis daugiau negu 20 metq kas nakti vykde nuostabiai

tikslius matavimus. Tiesa, pats T. Brahe nebesp6jo pasinaudoti savo

rezultatais, ir garbd padaryti i5vadas atiteko jo mokiniui Johanui Kep-
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leriui (Kepler). Sis, i5bandgs apie 70 hipotezi4, pagaliau rads trajekto-

rijq, kuri atitiko Brah6s rezultatus. Deja, pratgsta visam Marso peri-

odui, ji nutolo nuo Brahds duomenq net 2ll5laipsnio - kampu, kuriuo

matoma stora adata per i5tiestos rankos atstumq. Ar galejo T. Brah6 taip

suklysti? Linodamas savo mokytojo sqZiningum4, J. Kepleris nedvejo-

damas atmetd toki4 galimybg. ,,Tos a5tuonios minutds (2115 laipsnio) ir
bus ta priemond, kuri leis mums reformuoti astronomij4!" - su5uko

Kepleris ir prad6jo paieikas i5 naujo. {am neliko nieko kita, kaip tik
atsisakyti senos astronomijos dogmos, jog planetos skrieja aplink Saulg

pastoviu grei6iu, ir atrasti... Keplerio ddsnius.

Taigi mes nejudia per5okome prie idomiausios mokslinio darbo da-

lies - kaip, surinkus visus imanomus faktus, padaryti teisingas i5vadas.

Neretai 6ia pakanka loginio samprotavimo. Anot Makso Borno

(Born): ,,l6jgs i kambari ir iSvydgs Zmogaus, s6dindio prie kontoros

stalo, gaLvq ir liemeni, jus busite tikras, kad jis turi kojas, nors jq ne-

matote, ir nenustebsite, jei pasirodys, kad neklydote (beje, jus galite ir
apsirikti, Zmogus gali buti invalidas). Taip vyksta ir iprastin6 mokslo

raida. Vienintelis skirtumas, kad dia nematomi, bet tiketini vaizdai yra

maZiau akivaizdus..."
Logikos taikymas susijgs su kai kuriais pavojais. Hipotezei prie3-

taraujandiq faktq nebuvimas dar neirodo padios hipotez6s. Antraip buq
lengva padaryti i3vadq, kad rom6nai i5rado bevieli telegraf4, nes kiek

kasin6ta, vielq nerasta. Tiesa, kuri remiasi keliais faktais, tokia pat ne-

stabili, kaip ir stalas su viena ar dviem kojomis. O pagal Se5elio ilgi vis

delto negalima nustatyti daikto ilgip, nors jie ir proporcingi.

Kaip nepakankamo irodymo pavyzdi galima pateikti XVIII a. frzi-
ko P. van Mu3enbruko (Musschenbrock) irodinejimq, kad Zaibas n6ra

elektrin6s prigimties: Zaibas palieka suodZiq p6dsakq, o elektra - tr€,

Zaibas lydo metalus, o elektros kibirk5tis neiSlydo net plonos metalo

pl6vel6s, Zaibas sukelia griausm4, o elektra daLnai i5sikrauna be jokio

garso... Priminsime, kad nedideli elektros kruviai tuo metu budavo gau-

nami trynimu (odos i sierq ir pan.), taigi skirtinga kiekyb6 buvo palai-

kyta skirtinga kokybe.

Jei pagrista i5vada neateina i galvq, galima pradeti nuo klasifika-

cijos. Deja, ir ji turi atitikti mokslo standartus. L. Okunis knygoje
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,,Elementariqjq daleliq frzika" pateikia grah4 nemokslin6s klasifikaci-
jos pavyzdi fiis paimtas i5 Zinomo ra5ytojo Ch. Borcho (Borges), neva

citavusio kaZkoki4 Rytq enciklopedtje): ,,Gyviinai skirstomi i: a) pri-
klausaniius Imperatoriui; b) balzamuotus; c) prijaukintus; d) par5iukus

Zindukus; e) sirenas; f) fantastinius; g) valkataujandius Sunis; h) itrauk-
tus i 5i4 klasifikacrje; i) siautdjandius tarsi pasiutusius; j) nesuskaidiuo-
jamus; k) nupie5tus labai plonu kupranugario vilnos teptuku; l) ir kitus;

m) kq tik sudauZiusius 4soti; n) i5 tolo primenandius muses".

Tinkamos hipotezds galima paie5koti ir pirmtakq darbuose. Pavyz-

dZiui, perversti visq pamir5tus ,,Lietuvos fizikos Zurnalo" numerius. Juk

ne veltui sakoma: ,,Nauja - tai gerai uZmir5ta sena". Nors M. Koper-

niko (Kopernik) ideja, kad ZemE yra tik viena i5 planetq, XVI a. atrod6

nepaprastai nauja, t4 minti jau buvo skelbgs Pitagoro (Pythagoras) am-

Zininkas Filolajus (Filolaos). Planetinis atomo modelis E. Rezerfordui

at6jo igalv4 staiga ir netik6tai, bet 5i4 idej4 jis galejo rasti ir 1891 m.

i5spausdintame DZ. Stonio (Stoney) darbe, kuriame buvo spdjama, kad

,,...elektronai skrieja aplink atomq panaSiai kaip planetq palydovai",

arba 1904 m. Zurnale ,,Nature" i5spausdintame japonq fiziko H. Naga-

okos (Nagaoka) straipsnyje.
DaZniausiai pirmoji interpretacija pasirodo esanti niekam tikusi.

I5mesti j4 lengva, sunkiau rasti jos pakaital4. Patikimesnis kelias -
keisti pirmqj4 hipotezg sugedusio telefono principu, kai Zodis ,,vande-

nilis", perduodamas keliq Zmoniq grandindle, virsta Lodliu,,krokodi-
las". Taip ir hipotez6, modifikuota kokius 70 kartq (kaip dard J. Kep-

leris), gali virsti visi5kai nauja hipoteze, kuri atitiks visus faktus.

Vis d6lto kartais keli uZsispyrg faktai styro kaip nuogi laidai ir
gadina visq tobulq vaizdq. Tada galimi du variantai. Pirmasis: atmesti

tuos netikusius faktus, remiantis Mejerso d6sniu. Taip padar6 XIX a.

anglq fizikas V. Kruksas (Crookes): i5met6 fotografines plok5teles, ku-

rios patamsdjo, budamos Salia katodinio vamzdelio. Jo tdvynainis

V. Volastonas (Wollaston), tirdamas Saul6s spektr4, pastebejo kelias tam-

sias linijas, tadiau nekreip6 i jas demesio, manydamas, kad tai spektro

spalvq ribos. Kitas, daugiau drqsos reikalaujantis, kelias - atsisakyti jau

spdjusios jums patikti interpretacijos, grilti atgal ir ie5koti sprendimo pla-

tesn6je mindiq aibeje. Zinomas matematikas D. Poja (Polya) duoda toki
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I0 pav. Dar vienu klaustuku maiiau

pamokanti pavyzdi: jei ileisime vi5t4 i vielos tinklu aptvert4 gard4, tu-
rinti tik tris sienas, o uZ aptvaro papilsime grudq, tai vi5ta atkakliai
bandys pralisti pro aptvaro skylutg, uZuot atsitraukusi atgal ir be kliu-
diq apejusi vielos tinklq. Deja, kartais pana5iai atsitinka\ir mokslinin-
kams. Jiems tokiu psichologiniu barjeru buna kokio nors k{rifejaus nuo-

mon6 arba jq padiq sveikas protas. Kaip sakd P. S. Laplasa{, neigdamas

meteoritq egzistavim4, ,,Akmenys negali kristi i5 dangaus, iles ten n6ra

akmenq". Arba, pasak rusq fiziko A. Kitaigorodskio, ,,To negali buti,
nes to negali buti niekada".

Kaip i5eiti i tq platesng erdvf ir surasti originaliq idej4, jokiq in-
strukcijq, deja, n6ra. Fgzistuoja tik kai kurios profesin6s paslaptys,

i5sikristalizavusios fizikq galvose pana5iai kaip liaudies medicinos
Zinios.

Vienas budas - spejimas. R. Feinmanas mane, jog tai labai geras

metodas kurti naujas idejas. Jis ypad populiarus tarp keistos 5ir1 laiktl
fizikos kurejq. Jam giminingas budas generuoti netik6tas idejas vadina-
mas serendipiti. Pasak legendos, Sio budo pradininkai buvg trys princai

Serendipai, kurie ,,pasiZymejg laimingu sugebejimu atrasti kq nors ver-
tinga atsitiktinai, ie5kodami visai ko kita".
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Kitas metodas, susiformavgs Indijos jogq itakoje, - omfaloskep-
sis, arba gilus mqstymas stebint savo bambq. Europiediai, o ypad ame-
rikiediai, modifikavo 5i budq - 

jie stebi ant stalo uZkeltas savo kojas.
Deja, toks budas tiko viduramZiais ar i5 bedos XIX amZiuje, bet dabar
jis prakti5kai neigyvendinamas. Vos tik mokslininkas pradeda generuoti
5i4 busenq, suskamba telefonas, ir tenka eiti i eilini posedi arba labo-
ratorijos vadovas papra5o pateikti darbo plan4 artimiausiems penke-
riems metams... Meditacija Siuolaikinio instituto s4lygomis geriausiu
atveju primena simuliavimq. Vienas mokslinis bendradarbis eidavo dar-
bo metu pam4styti i namus, bet netrukus Sio iprodio tur6jo atsisakyti,
nes institute pasklido gandas, kad jis tuo metu miega. Bet juk Siq laikq
medicina irod6, jog miegandio zmogaus pas4mond gali veikti n6 kiek
ne blogiau kaip dirbandio, o pabudus lieka tik perkelti atradimq iB pa-
s4mon6s i s4mong.

Negal6dami pateikti patikimo ir i5samaus recepto, kaip kurti moks-
ling teorij4, galime padeti busimiems atrad6jams nebent primindami
vendelo DZonsono (Johnson) pasakojim4, kaip jos nereikia kurti.

,,Mokslin6s teorijos kurimas primena mazq istorijq apie ,,ploglius".
Pasakojama, jog kitados vienos Salies gyventojus jaudino dvi labai

sud6tingos problemos, d6l kuriq jos i5mindiai daugeli metq veltui suko
galvas. o buvo taip. Jei kuriam tos Salies gyventojui reik6jo, sakykim,
pie3tuko, jo niekad negalddavo rasti. o jeigu kas nors, turintis pieStuk4,
nor6davo j.i nusidrolti, tai pasteb6davo, kad droZtukas jau pilnas pie5-
tuko droZliq.

Tai kele gyventojq nepasitenkinim4, ir vyriausybd buvo priversta
sudaryti autoritetingq ?ymiq filosofrl komisij4, kuri, atlikusi nuodug-
nius tyrimus, i5siaiSkintq, kodel taip SiurkSdiai paZeidiliama tvarka...
Tyrimai vyko labai sunkiomis,s4lygomis, nes nekantnis Zmon6s vis
garsiau ir atkakliau reikalavo atsako i juos jaudinandius klausimus. Pa-
galiau, pra6jus tam tikram laikui, kuris visiems pasirode labai ilgas,
komisija atejo pas valstybes vadovq ir pateik6 i5 tiesq nuostabq paslap-
tingq rei5kiniq paai5kinimq.

Jis buvo labai paprastas. Mokslininkai sukur6 teorij4, kad po Leme
gyvena daug mah4 Zmogudiq, vadinamq plogliais. Nakti, kai visi Lmo-
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n6s miega, jie ateina i namus, SmiZineja

pie5tukus, riipestingai juos nusmailina
Zemeje.

Zmon6s nurimo. Be abejo, tai buvo
i5sprende abi problemas".

po kambarius, surenka visus

droZtukais ir v6l pasislepia

nuostabi istorija. Ji i5 karto

Nuo atradimo iki pripaZinimo

Tarkime, didesnis ar maZesnis atradimas padarytas. Fiziko darbas

tuo pasibaige? Anaiptol, tik prasidejo! Laukia vargingiausia darbo da-

lis: perkelti atradim4 i5 subjekto galvos I objektyvq mokslo pasauli,

kitaip tariant, materializuoti atradim4 ir pristatyti ji gerbiamai publikai.

,,Kokia bjauri teorija", ,,Tai niekam nereikalingas atradimas" arba

,,Man atrodo, 5i4 idej4 jau buvo i5kelgs NC6 - vieni i5 malonesniq
LodLiq, kuriuos i5girsta mokslininkas.

T. Jungas (Young), XIX a. pradZioje atradgs Sviesos interferencijos
rei5kini, prie5taravusi tuo metu vie5patavusiai korpuskulinei Sviesos te-

orijai, buvo taip uZpultas, jog ilgiems metams uZmet6 frzikq. Vokietis

J. Majeris (Mayer), vienas i5 energijos tvermds ddsnio atrad6jq, buvo
anglq ir vokiediq fizikq ap5auktas beprodiu, o v6liau ir visai pamir5tas.

1863 m. biografiniame Zodyne nurodyta, jog jis jau mirgs, nors gyveno

ligi 1878 m. ir paskutiniaisiais metais sulauk6 5lov6s. Beje, kuris i5

didZiqiq fizikq nebuvo vadinamas tieprodiu... Tad i,odliai ,,beprotis",

,,beproti5kas" fizikams nustojo turejg neigiam4 prasmg, ir dabar jais

iSrei5kiamas ypatingas susiZav6j imas. Populiariose fi zikos knygose daZ-

nai cituojama N. Boro fraze,,Tai nepakankamai beproti5ka teorija, kad
ji butq teisinga" i normaliq kalb4 verdiama taip: ,,Tai nepakankamai

puiki teorija, kad ji butq teisinga".

Negailestingos fizikq, ir ypad filosofq, kritikos yra bijojg netgi
garsiausi mokslininkai. Genialios Leonardo da Vindio (da Vinci) ide-
jos, uZslaptintos veidrodinio atspindZio budu, buvo atrastos jo rankra5-

diuose, pra6jus maZdaug 250 metq po jo mirties. I. Niutonas paskelb6
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visuotin6s traukos d6sni, pra6jus septyniolikai metq po jo atradimo, o

svarbiausius rezultatus i5 optikos - tik po savo pagrindinio mokslinio
prie5o Roberto Huko (Hooke) mirties. Tas pats R. Hukas, uZuot paskel-

bgs atrastqji spyruokl6s desni Karali5kosios draugrjos pos6dyje, uZra56

ji anagrama: ceiii nosssttuv. Pabandykite i5 jos, netgi Zinodami d6sni,

i5skaityti lotyni5k4 frazg,,ut tensio, sic vis" (,,koks pailgejimas, tokia
ir j6ga"). Henris Kavendi5as (Cavendish) neprisipaZindavo padargs at-

radim4 net tada, kai ji kas nors pakartodavo.

Sakysite, visi tie pavyzdLiai i5 klasikin6s fizikos istorijos. Galima

rasti ir naujesniq. V. K. Rentgenas, atradgs dabar jo vardu vadinamus

spindulius, nepasigyr6 net Zmonai. Jis keliems m6nesiams uZsidar6 la-

boratorijoje, liep6 ten perneSti jo lgv4, o maist4 palikti prie laboratori-
jos durq. Tik nuosektiai i5tyrgs visas imanomas Siq spinduliq savybes

(taip, kad jo pasek6jams de5imtmet[ neliko k4 veikti), jis ryZosi vie5ai

pranesti apie naujus spindulius. O 1967 m. anglq astrofizikas Antonis

Hiui5as (Hewish) ir jo bendradarbiai, atradg pulsarus, kelis mdnesius

slepe tai. Tuo metu jq institute vie56jgs V. Ginzburgas nd neitare apie

5i atradim4. Mat A. Hiui5as ir jo kolegos sp6jo, kad jiems pavyko uZ-

registruoti kitq kosminiq civilizacijq signalus.

Fizika taptq visai slaptu mokslu, jei kritikos baimds neatsvertq ki-
tas ne maLiau galingas psichologinis veiksnys - garb6s tro5kimas. Jo

skatinami, kai kurie mokslininkai surizikuoja paskelbti netgi nesamus

arba sp6jamus atradimus.

Antai 1782 m. DZeimsas Praisas (Price), Londono karali5kosios

draugijos narys, paskelbd atradgs aukso gavimo i5 paprastq metalq pa-

stapti. Anglijos karaliui Jurgiui III buvo iteiktas Sio aukso gabaliukas,

o Oksfordo universitetas suteik6 DZ. Praisui mokslq daktaro laipsni.

Tadiau, atrad6jo nelaimei, Karali5koji draugija papra56 atlikti eksperi-

ment4 jos nariq akivaizdoje. M6nesi delsgs, Praisas tur6jo sutikti, bet

pries savo bandymq i5gere tailrg nuodq.

Pora amZiq v6liau - 1975 metais - kitas mokslininkas, nelaimin-

gu sutapimu irgi Praisas, tik Si kartq amerikietis, aptikgs keistq pedsak4

fotoplok5tel6je, paskubejo su5aukti spaudos konferencijq ir paskelbti

Zurnalistams apie hipotetin6s daleles - tachiono - atradim4. Kai po

to jis atvyko i moksling konferenclj4, buvo kolegq negailestingai uZ-

pultas ir tur6jo prisipaZinti klydgs.
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I I pav. Nobelio juok4 premij4 iteikimo ceremoniia.

Prezidiume sedi garbes sveiiai, tikrosios Nobelio premijos laureatai:
iS kaires i deiine S.Gleiou (Glashow), E. Civianas (Chivian), D. Heribachas

(Herschbach) ir H. Kendalas (Kendall)

1989 m. pavasari pasaulio laikra5diai ir radijo stotys prane5e sen-

sacij?: du Jutos universiteto (JAV) profesoriai S. Ponsas (Pons) ir
M. Flei5manas (Fleishmann) ivykde branduoliq sintezg kambario tem-

peratiiroje, atlikdami sunkiojo vandens elektrolizg. Atomo branduolio

tyrin6tojai visame pasaulyje griebesi uL galvq - kaip jie prahiopsojo

tokiq idej4 ir, metg visus darbus, emesi tikrinti eksperiment4. Kai
kas paskubejo ji patvirtinti (buti antruoju irgi garbe), bet daugelis ne-

galejo pakartoti Sio atradimo. S. Ponsui ir M. Flei5manui teko apsieiti

be Nobelio premijos. Uiltatjie buvo pristatyti Nobelio juokq premtjai,

kuri4 Masadusetso technologijos institutas kasmet suteikia uL garsiau-

siQ neivykusi atradimq (deja, jos irgi negavo).

Zinoma dar liudnesne istorija, kaip jaunas medicinos profesorius,

nor6damas irodyti, kad jarn pavyko iveikti transplantuotq audinitl atme-

tim4 organizme,,,priaugino" juodosios pel6s kaili baltajai pelei, pa-
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prasdiausiai nudaZydamas pelg tu5u. Bendradarbiai greit demaskavo

suktybg. Mokslininkq garbei reikia pripaZinti, kad tokiq atvejq nepa-

prastai reta.

Labiau paplitusi mokslo neganda - ne klaidingi, bet pilki straips-

niai. Kodel jie spausdinami? Del garb6s? Tadiau garbes jq autoriai n6

nesitiki. D6l honoraro? Betgi moksliniai Zurnalai honoraro nemoka, o

svarbiausiems tarptautiniams Zurnalams patys autoriai turi mokdti ne-

maZas sumas - uZ garbg, kad jq straipsnis bus iSspausdintas tokiame

respektabiliame leidinyje. Pasirodo, mokslininkq nor4 spausdintis nule-

mia butinybe metq pabaigoje tur6ti nors vienq du straipsnius. Nes, pa-

gal SI (specialistq fvertinimo) sistemq, mokslinis straipsnis - pagrin-

dinis mokslininko naudingo darbo vienetas. Kartu tai pakvitavimas, kad

darbui skirtos le5os panaudotos tinkamai.

Taigi, atiddjus busimq atradimq planus, tenka s6sti ra5yti mokslini
straipsni. Bepigu buvo fizikams, gyvenusiems iki 1665-qiq metq, kai

dar n6jo n6 vienas mokslinis Zurnalas. Ra5ydavo tada mokslininkas

draugui laiSk4, kuriame tarp kitq naujienq uZsimindavo ir apie savo

naujus rezultatus. Tas draugas parodydavo lai5kq kitiems draugams, Sie

susidom6jg ji kopijuodavo, ir 1inia pasklisdavo po Europq.

Mokslinis straipsnis - ne lai5kas. Jis turi buti raSomas pagal grie?-

tus kanonus, pana5iai kaip sonetas arba od6.

Normalus mokslinis straipsnis turi tur6ti pavadinimq, nuo 7 iki 17

ma5inra5dio puslapiq tekst4 (nepriklausomai nuo atradimo svarbos), li-
teratiiros sqra5q, bent 3 formules (teorinis darbas) arba 3 paveiksldlius

(eksperimentinis darbas) ir padekq visiems, kas moraliai ar materialiai

prisidejo prie darbo, bet del vienq ar kiq prieZasdiq nepakliuvo i ben-

draautorius.
Pavadinimas - straipsnio'vizitin6 kortel6. Mat Siais informacdos

pertekliaus laikais daugelis mokslininkq skaito vien straipsniq pavadi-

nimus ir, tik suintriguoti jrl, ryZtasi paZvelgti i padius straipsnius.

Kiek atradimq mokslo istorikai nepasteb6jo arba aptiko per v6lai

vien del to, kad autoriai pasirinko nevykusi pavadinim4. Ir atvirk5diai,

kas nesusidomds straipsniu, pavadintu,,Kvantmechaninis Buridano asi-

las" arba ,,Nauji faktai, prieStaraujantys N teorijai"?
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Ne maZiau atsakingas darbas - sura5yti straipsnio bendraautorius.

Ypad jei j.l Se5iasde5imt ar daugiau, kaip pasitaiko eksperimentatoriq

darbuose. Reikia nepamir5ti ira5yti savo mokslinio vadovo, net jei jis

n6 pir5to nepriki5o, ir per klaidq nepamin6ti laboranto ar kompiuterio,

net jei Sie atliko didZiqq darbo dali. Ra5yti save pirmuoju lyg ir nekuk-

lu, o pateikti savo pavardg paskuting ir laukti, kad kas i3 bendraautoriq

pasiulytq perkelti j4 i prieki, - rizikinga. Tad daZniausiai Sis darbas

paliekamas kitam, o Sio stumiamas treiiam, kol kaZkurio nervai nei5-

laiko ir jis suraSo straipsnio autorius. Mokslininkai, kuriq pavardds pra-

sideda raiddmis A ir B, linkg autorius ra5yti abeceles tvarka.

Moksliniq straipsniq ra5ymo menas nuo Galil6jaus ir Niutono lai-

kq padard neisivaizduojamq palang4. Stai kaip I. Niutonas ra56 savo

,,Gamtos filosofijos matematiniuose praduose": ,,A5 atpasakojau Sitq

bandym4 i5 atminties, nes popierius, kuriame j[ apra5iau, dingo, tod6l

buvau priverstas praleisti kai kurias pamir3tas smulkmenas. O atlikti

visus tyrimus i5 naujo netur6jau laiko. I3 pradZiq Siems bandymams aS

panaudojau per silpnq kabli, tada pripildytas kubilelis judejo greitai

ldtddamas: ieskodamas prieZasties, pasteb6jau, kad kablys, veikiamas

kubilelio svorio, svyravo kartu su juo ir lankst6si pirmyn bei atgal.

Tada aS pagaminau stipresni kabli..."

Siq taiLq moksliniame straipsnyje n6 su Ziburiu nesurasim pana-

Sios i5paZinties. Jokiq uZuominq apie klaidas, nesdkmes, sugedusius

prietaisus ar pamestus duomenis. Ne ZodZio apie bendraautoriq nesuta-

rimus ar ateities planus. Vien tik skaidiq ir formuliq koncentratas. Anot

vieno autoriteto, mokslinis straipsnis primenaLuvi, kurios nukirsta gal-

va bei uodega ir likusi vien Zuviena bei a5akos.

DidZiausia a$aka - mokslin6 kalba ir stilius. Gimtoji kalba moks-

lui per daug grubi ir dviprasmi5ka (tik chemikai dar retkardiais para5o

mokslini straipsni lietuviq kalba, fizlkai to jau seniai atsisake). Seniau

moksliniai darbai buvo ra5omi lotynq kalba, o dabar - tarptautiniu

Zargonu, primenandiu anglq kalb4. Be to, kiekviena fizikos sritis ir po-

sritd turi savo dialektq, kuri sudaro keliasde5imt ar keli Simtai todLir4,

suprantamq tik tos siauros srities specialistams (Zinodami tuos raktaZo-

dZius, jie gali jaustis savo srities ekspertais).
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Dar svarbesnis dalykas - mokslinis stilius. Be jo straipsnis - lyg
Zuvis be druskos. Jei nesilaikysite amZiais susiformavusio mokslinio
stiliaus taisykliq, bet kuri redakcija grqZins straipsni net neskaitytq, pa-
laikiusi jus savamoksliu atrad6ju. Mokslini stiliq sunku atpasakoti, ji
reikia pajusti. Pavyzdliui, frazd,,Po lietaus su5vito vaivorykSte", per-

ra5yta moksliniu stiliumi, skamb6tq taip: ,,Saul6s spinduliams atsispin-
dejus nuo vidinio lietaus la5eliq pavir5iaus, d6l luZio koeficiento pri-
klausomybds nuo spinduliq bangos ilgio stebima Sviesos dispersija". O
paprasdiausias teiginys ,,AB manau, kad..." i moksling kalbq verstinas

taip: ,,Musq nuomone, visai pagrista daryti prielaidq, kad..."
Stai pagrindin6s mokslinio stiliaus taisykl6s:

l. Niekada nevartoti metaforos, hiperboles ar kitos vaizdin6s prie-
mones.

2. Niekada nera5yti glaustai to, k4 galima i5reik5ti ilgesniu sakiniu.
3. Paprastq ilodi keisti tarptautiniu, o tarptautini - matematiniu

simboliu.
4. Ui.uot vartojus aktyviqlq form4, pasirinkti moksli5kesng pasy-

viqJq.

5. Vengti kategoriSkq teiginiq, Sauktukq ir klaustukq.
6. Geriau paZeisti bet kuriq i5 Siq taisykliq, negu paraSyti k4 nors

barbariSko.

Netgi tie LodLiai ir posakiai, kurie paimti i5 Snekamosios kalbos,

mokslineje literaturoje dailnai turi visai kitoki4 prasmg. Stai keletas ti-
pi5kq pavyzdliq su paai5kinimais neprofesionalams, paimtq i5 Zurnalq

,,IRE Transactions on Audio", ,,The Journal of Irreprgducible Results"
ir,,Current Contents".

Gerai Zinoma, kad... (AS neturejau laiko surasti darbq, kuriame tai
pirmq kartq pasakyta.) 

,

Lengva matyti, kad... (AS to netikrinau, bet...)
Tuo klausimu egzistuoja vieninga nuomone. (AS paZistu dar du

mokslo vyrus, kurie yra tos padios nuomon6s.)

Sie rezultatai turi didelg teoring ir prakting reik5mg. (Man tai at-

rodo idomu.)
Buvo i5pldtotas naujas metodas. (X ji pasiule maLdaug prie5 30

metq.)



Sistemingiems tyrimams parinkome du pavyzdZius. (Rezultatai,

gauti su kitais dvidesimt pavyzdliq, buvo nei i tvor4, nei i miet4.)

Automatinis irenginys... (turi jungikli).
Pusiau portatyvus irenginys... (pritaisyta rankena).

Portatyvus irenginys... (pritaisytos dvi rankenos).

Pateikti tipi5ki rezultatai... (Pateikti geriausi rezultatai.)

Kiti rezultatai bus paskelbti veliau. (Arba bus, arba nebus.)

Nepatariama straipsnyje pateikti nuosekliq irodymq bei visq sam-

protavimq, atvedusiq prie atradimo. Kodel taip reikia daryti, paai5kino

R. Dekartas lai5ke savo draugui - kad kritikai negal6tq pasakyti: ,,Bet

kas butq galejgs atrasti tqpatl". Tiesa, ,,Geometrijos" pabaigoje Dekar-

tas pateikia kitoki motyvq: ,,AS tikiuosi, kad ainiai bus d6kingi man ne

tik uZ tai, k4 aS paai5kinau, bet ir uL tai, k4 aS tydiomis praleidau,

norddamas palikti jiems malonumq padaryti savarankiSk4 atradim4".

Tikekimes, kad visi tie patarimai padds pradedandiam mokslinin-

kui perprasti sunkq straipsniq ra5ymo menq.

Pirmasis barjeras k4 tik gimusio straipsnio kelyje - kolegq semi-

naras. Kaip sakoma, savo namuose prana5u nebUsi, todel sveikinimq ir
katudiq nelaukite. Geriausias atvejis, jeigu jUs savo tyrimq sriti pasirin-

kote atokiau nuo kolegq darbq arba visus kolegas, varandius tq padi4

va31, ira5ete straipsnio bendraautoriais. Tada darbas bus sutiktas prita-

riandia tyla. Kuo daugiau tos srities Zinovq dalyvaus seminare, tuo il-
gesn6s bus diskusijos. Dalies kalbetojq tikslas - ne kritikuoti straips-

ni, o pademonstruoti savo erudittjq, - su jais neverta gindytis. Buna

ir kritikq nihilistq, kuriq tikslas 
-'triu5kinti 

bet kokiq teorij4. Su jais

reikia kovoti pagal visas fechtavimosi taisykles, i kiekvien4 argument4

atsakyti kontrargumentu. E. RodZersas (Rogers) knygoje ,,Fizika smal-

suoliams" pateikia puikq pavyzdi, kaip galima ginti net visai fantasting

ideja - ,,Judantis kunas sustoja ne del trinties, bet demonq valia":

,*A.. AS netikiu demonais.

B. O aS tikiu.
A. AS bent neisivaizduoju, kaip gali demonai sukurti trinti.
B. Jie tiesiog atsistoja prie5 daiktus ir kliudo Siems judeti toliau.

A. AS negaliu pastebdti demonq net ant paties Siurk5diausio stalo.
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B. Jie per daug mali ir, be to, permatomi.
A. Bet, judant Siurk5tesniais pavir5iais, ir trintis didesne.
B. Ten ir demonq daugiau.

A. Alyva sumaZina trintf.
B. Demonai paskgsta alyvoje.
A. Jei aS nupoliruosiu stal4, trintis bus maZesn6 ir rutulys nuried6s

toliau.
B. Jus nu5luojate demonus, ir jq lieka maLiau.
A. Kuo sunkesnis rutulys, tuo didesn6 trintis.
B. Ji stabdo daugiau demonq, ir jis stipriau lauZo jq kaulus...

A. Trintis paklusta tam tikriems d6sniams. PavyzdLiui, bandymas

rodo, kad plytq, slystandi4 stalu, veikia trintis, kurios dydis nepriklauso
nuo plytos greidio.

B. Zinoma, kad ir kaip greitai jus tai darytum6te, sutriu5kinsite
vienod4 skaidiq demonq.

A. Kiekvien4 kartq stumiant stalu plyt?, trintis bus tokia pati. O
juk demonai tur6tq buti sutriu5kinti, plytai judant stalu pirmqii kart4.

B. Taip, bet jie itin greitai dauginasi.

A. Yra ir daugiau trinties ddsniq: pavyzdliui, stabdymas propor-

cingas vieno pavirSiaus slegiui i kita pavirSiq.

B. Demonai gyvena korytame pavir5iuje: kuo didesnis sl6gis, tuo

daugiau demonq i5eina i pavir5iq, jie prie5inasi judejimui ir Zuva..."

Cia pateikta tokia ilga citata, kad jus isivaizduotum6te, kaip pana-

Sus gindas atsibosta seminaro dalyviams bei pirmininkui, ir Sis nutrau-

kia diskusijas. Straipsn[, atsiZvelgus i pareik5tas kritines pastabas,

rekomenduojama spausdinti moksliniame Zurnale. Kaip autorius atsi-
Zvelgs i kritines pastabas, jo s4Zines reikalas, nes niekas i5 kolegq i5-

spausdinto straipsnio nebeskaitys.

Diskusija su mokslinio Zuinalo redakcija paprastai vyksta lai5kais.

Kadangi redaktorius nera kompetentingas maZdaug 95 % straipsniq,
kurie spausdinami jo Zurnale, jis suranda recenzentq - vienq i5 Zinomq

fizikq. O Sie - labai uZsi6mg Zmon6s, tad apie straipsnio vertg spren-

dZia i5 jo i5vaizdos, pavadinimo, reziume, pirmojo sakinio, literaturos

sqra5o, padekq. Labai svarbus darbo vert6s kriterijus - kokioje istai-
goje darbas atliktas, ar recenzentas palista tos istaigos vadov4. Jei vi-
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sais Siais poZiuriais darbas daro rimtq ispudi, recenzentas pasitenkina
smulkiomis pastabomis. Jei darbas kuo nors recenzentui nepatinka, jis
ra5o neigiam4 recenzijq,. Nusiminti ndra ko, rasykite ilg4 ir pagrist4
atsakym4. Gin64 sprgs antrasis recenzentas. Jei ir jo nuomon6 bus nei-
giama, bandykite laimg kitame Zurnale. O trediojo ar ketvirtojo'Zurnalo
recenzentas tikrai bus palankus autoriui.

Straipsnio iSspausdinimas nerei5kia jo pripailinimo. straipsnis pa-
kliuva i milZini5k4 mokslo archyvq, kuriame surasti reikiam4 darb4 ne
kq lengviau, kaip pakartoti ji i5 naujo. Juk vien tik pasaulio rekordinin-
kas Teodoras Kokerelas (laim6, ne fizikas, o biologas) per savo gyve-
nimq (1866-1948) yra para5gs 3904 straipsnius. vidutinis fizikas
para5o Simtq kartq maLiau, bet padauginkite si skaidiq is mazdaug
200 000 (mazdaug tiek Siuo metu yra fizikq, dirbandiq mokslini darb4).

Labai tiketina, kad jusq darbas pasimes toje mokslo kupetoje ir
nepaklius i akis n6 vienam i5 keliasdesimt, daugiq daugiausia keliq
5imtq, fizikq, kuriuos jis galetq sudominti. o jei ir paklius kam, tai
labai negreit: metai, kol darbq pareng6te spaudai ir suderinote su recen-
zentais, pusmetis, kol straipsni i5spausdins ir trumpa jo recenzija pasi-
rodys referatiniame Zurnale, - tada rezultatai geriausiu atveju tur6s tik
pusg savo pradin6s vert6s. I5eitis - padiam susirasti tuos po visq pa-
sauli i5sibarsdiusius kolegas, kurie d6l keisto atsitiktinumo savo gyve-
nimo tikslu pasirinko mokslo paiangq toje padioje siauroje fizikos
srityje, kaip ir jus. vaZiuoti pas kiekvien4 is jq nebutina, daugeli jq
susitiksite susirinkusiq vienoje vietoje mokslin6se konferencijose. Ten,
pos6dZiq sal6je, o dar efektyvia bufete ar bare prie alaus bokalo,
keidiamasi naujausia moksline informacija, dar nespausdintq straipsniq
kopijomis. dia netgi aptariamos nei5sprgstos problemos (tos, kuriq pa-
Snekovas pats nepajegia iveikti).

Tose diskusijose sprendZiamas ne tik mokslinio darbo likimas, bet
ir kardinalus klausimas ,,kas yra kas toje fizikos srityje". Kas yra ne-
gindijamas autoritetas, kieno nuomone - paskutin6 mokslo tiesa, kas
yra antraeilis mokslininkas, kurio net teisinga mintis verta pa5aipos.
Susidaro vadinamoji ,,neregimoji bendrija", turinti savo diktatorius ir
juokdarius, savo nera5ytas tiesas ir tabu. Tai neoficiali ir pa$aliniam
tikrai neregima bendrija, atsiradusi vien tyliu tarpusavio susitarimu. I jq
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ieina ivairiq Saliq mokslininkai. Jos nariai keidiasi lai5kais ir vizitais,

kartkart6mis graZiose vietose renkasi i specialias konferencijas, tarp jq

nuolat cirkuliuoja naujausia mokslin6 informacija. Stai kodel dalis

mokslininkq gali sau leisti nebeskaityti moksliniq Zurnalq.

Neregimosios bendrijos n6ra XX a. i5radimas, stichiSkas moksli-

ninkq atsakas i informacijos krizg. Pana5i bendrija egzistavo Anglijoje
jau XVII amZiuje, i5 jos v6liau i5augo Londono karali5koji draugija.

Dabar vien fizikoje yra keli mkstandiai tokiq bendrijq: plonqiq sluoks-

niq ir faziniq virsmq, pavir5iaus garavimo rei5kiniq ir atominiq spektry,

kvantin6s difuzijos ir fotoliuminescencijos...

Tokios bendrijos jungia mokslininkq pastangas ir kartu jq nuomo-

nes, itvirtina teisingas i5vadas, bet'su tokiu pat pasisekimu gali itvirtinti
ir klaidingas. Jos diktuoja mokslo madas ir nustato darbo vertg pasau-

lineje mokslo rinkoje. Jq nuomong formuoja ne dauguma, bet lyderiai,

taigi jos n6ra demokrati5kos institucdos (demokratija mokslo sferoms

apskritai nebudinga).
Vadinasi, atradimo likimq lemia du veiksniai: pirma, iddjos auto-

riaus vieta mokslinds bendrijos hierarchrjoje ia antra, naujos id6jos ere-

ti5kumas mokslo autoritetq poZiuriu.

Autoritetai yra neeilin6s asmenyb6s, antraip jie nebutq autoritetai,

tad jie sugeba puikiai ivertinti bet koki Zingsni i prieki. Blogiau, jei

atraddjas daro ne Zingsni, o Suoli arba eina tik jam vienam matomomis

atbrailomis. Tada tenka jam, uZsikorus ant vir5ukaln6s, po kritikos kru-

5a arba, dar blogiau, spengiandioje tyloje laukti deSimti ir net Simtq

metq savo pasekej,l. Taip yra laukgs L. da Vindis ir Di,. K. Maksvelas,

I. Niutonas ir L. Bolcmanas (Boltzmann), J. Majeris ir M. Lomonoso-

vas. Apie tokius atradimus vienas i5 kvantinds mechanikos kurejq Volf-

gangas Paulis (Pauli) yra giliaminti5kai pasakgs: ,,Man pavyko nusta-

tyti vien4, mano nuomone, nuostabq fakt4. Paprastai naujos mokslo

tiesos nugali ne tada, kai jq prie3ininkai itikinami ir prisipaZista klydg,

o daZniausiai tada, kai Sie prie5ininkai palengva iSmirSta, o jaunoji kar-

ta i5 karto priima naujas tiesas".

Sunkiausiai pripalistami vieni5q genijq atradimai. Jie nedalyvauja

mokslininkq bendrijose, tod6l negali apginti savo atradimo. DaZnai jq

idejos atmetamos be svarstymo ir pamir5tamos, kol kitas, pripaZintas,
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mokslininkas nepadaro tq padiq i5vadq. Taip kitados H. Helmholcas
(Helmholtz) iteisino J. Majerio ir L. Koldingo (colding) idejas, L. Bolc-
manas idiege i fizik1 Di; V. Gibso (Gibbs) atradimus.

Garbes siekimas - vienas stipriausiq mokslininko jausmq. Jei kas
teigia es4s abejingas mokslinio pripaZinimo Zenklams, jo ZodZiuose tiek
pat tiesos, kiek ir lap6s Snekose apie vynuoges, kuriq ji negalejo pa-
siekti.

Laipsniai ir vardai - tik pirmieji,pripazinimo Zenklai. Ambicin-
gesni fizikai siekia mokslo premijq, naryst6s Mokslq akademijose ir
kitokiq laurq.

PrestiZing premij4 ar akademiko kreslq lemia ne tik svanis rezul-
tatai, bet ir geri moksliniai rySiai (kuo jie geresni, tuo kuklesni gali buti
rezultatai). Del fi4 pripaLinimo Zenklq verda aistros, ieskoma itakingq
rem6jq, kuriamas pretendento ivaizdis...

Tad pries kelet4 metq ne vienas Lietuvos fizikas nustebo gavgs
oficialq kvietimq tapti Niujorko mokslq akademijos nariu. DZiaugsm4
truputi temd6 kvietimo gale nurodytas nario mokestis - l15 doleriq
metams (Lietuvos MA, prieSingai, moka savo nariams pastovius atly-
ginimus). Bet negi garbd neverta tokios sumos? Tik ja sumok6jus, ve-
liau paai5k6davo kvietime nenurodyta aplinkybd, kad Si akademija
jungia ne tik mokslininkus, bet ir visus ilingeidlius piliedius. Tiesa,
Niujorko MA surinktq pinigq nepaleidilia vbjais, o panaudoja mokslo
labui. Vis d6lto uZsienio mokslininkams geriau nesigirti naryste Sioje
akademijoje.

Garbe uZ pinigus - viena i5 mums dar neiprastq vakarq mokslo
formq, kurios pasiekia mus kartu su grantais ir kitais privalumais. Tarp-
tautiniai biografijq centrai, suradg Lietuvos mokslininkq ar ra5ytojq ad-
resus, siuntin6ja praneSimus apie asmens i5rinkimq metq Zmogumi, jo
ypatingq nuopelnq pripazinim4 (kokioje srityje, patiekama nurodyti pa-
6iam nominantui), jo itraukimq i pasaulio itakingq, iZymiq Zmoniq zi-
nynus, netgi i ,,TukstantmeEio garb6s s4ra5q". Tai patvirtins atitinkamas
diplomas ar medalis, uZ kuri reikia pervesti ketis Simtus doleriq (galima
pasirinkti kuklesni ar prabangesni variant4). Ai5ku, pinigq pagail6jus,
vietq Linyne ar sqraSe uZims kitas ambicingesnis ir turtingesnis asmuo.
Kartkartemis musq laikrasdiai pranesa apie lietuvio pelnyt4 ypatingq
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I2 pav. ,,9frk gerutis, paskolink deiimting. Kai tik gausiu

Nobelio premijq, tuoj pat atiduosiu."

garbg, o kai kas, sako, jau turi surinkgs vis4 kolekcrjq tokiq pripaZini-

mo Zenklq ir jais s6kmingai pasinaudoja kopdamas karjeros laiptais.

Vs delto egzistuoja ir tikri mokslinio pripaZinimo Zenklai, kuriq
uZ jokius pinigus nenusipirksi. Labiausiai viliojantis i5 jq - Nobelio
premija. Tiesa, laimingrjq kasmet buna ne daugiau kaip trys, o fizikq
dabar pasaulyje - penkiomis eildmis daugiau.

Kokia nauda i5 naujagimio?

Nesalcyk,,Eureka", kol neigyvendinai.

Fizik4 patarli

Svarstant mokslini straipsni ar ginant disertacij4, visada atsiranda

koks iZulus smalsuolis, kuris pateikia vis t4 pati nemalonq klausimq:

,,O kur galima prakti5kai pritaikyti jusq darbo rezultatus?" Trumpas

52

Free Hand



atsakymas ,,AS nelinau" arba ,,Niekur" butq palaikytas mokslinds eti-
kos paZeidimu ir prilygtq savo darbo pasmerkimui. Atradrljas privalo
nurodyti nors vien4 pritaikymo sriti, tegu ir i5 mokslinds fantastikos.

,,O tempora, o mores!" (,,Kas per laikai, kas per paprodiai!") Juk
buvo laikai, kai mintis idiegti mokslo idejas praktikoje (iei tai nebuvo
karaliaus uZgaida) dvelk6 erczija, ir jos autorius rizikavo buti i5mestas
i5 mokslo olimpo i juodnugariq amatininkq tarpq.Garbingam moksli-
ninkui buvo geda knebin6tis su technikp juk jis vadinosi gamtos filo-
sofas, o pati frzika - gamtos filosofija.

Zmogaus, kaip protingos butyb6s, noras dirbti kuo maZiau, o gy-
venti kuo graZiau ir tureti tarnq, kurie negalvotq apie valgi bei poilsi,
pamaZu privertd mokslininkus pakeisti savo nuostatq. Betgi mokslinin-
kai, kaip Linoma, gars6ja uZsispyrimu, tod6l jq persiorientavimo proce-
sas trunka ligi Siol.

F. Bekonas pirmasis i5tar6 takiq frazg ,,/,inojimas - 
j6ga" ir kai-

kur Pietq juroje, Naujojoje Atlantidoje, ikur6 Saliamono namq ordin4,
kurio net trys nariai nagrinddavo savo draugq mokslininkq bandymus,
siekdami padaryti atradimus, naudingus kasdieniame gyvenime. Toje
idealioje valstybeje uZ kiekvien4 verting4 atradimrl ,,autoriui buvo sta-
tomas paminklas ir skiriamas dosnus bei vertingas atlyginimas". Cituo-
jant Siuos ZodZius, pravartu neuZmir5ti, kad tas pats F. Bekonas yra
ra5gs: ,,...bet koks uolumas darant bandymus, visada su i5ankstiniu ir
netinkamu stropumu siekiantis kokiq nors i5 anksto numatytq praktinirl
tikslq, eina'prie5 Dievo tvarkQ - jis pirmqiq dienq sukur6 tik Sviesq,
tam skirdamas vis4 laikq ir nedarydamas t4 dienq jokiq materialiq ku-
riniq". Praktiniq pritaikymq vaikymqsi F. Bekonas vadina Atlantos
obuoliu, sulaikandiu begim4. (Si.+ laikq skaitytojui verta priminti tq pa-
mokandi4 antikos istorij4. GraZuol6 greitakojd Atlanta buvo paZaddjusi
jaunikiu pasirinkti t4, kuris jq nugales lenktyndse. Jq pergudravo Hipo-
menas. Jis i5 anksto primet6 b6gimo take aukso obuoliq. Atlanta kiek-
vien4 kartq, pamadiusi obuoli, stabtel6davo jo paimti. Taip kartu su
visais obuoliais ir atiteko Hipomenui i Zmonas.)

Pradjus daugiau kaip dviem Simtams metq, elektromagnetiniq reis-
kiniq atraddjas Maiklas Faraddjus irgi skepti5kai Ziurejo i moksliniq
atradimq naudq. Pasak vieno pladiai paplitusirl moksliniq anekdotq
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(kurie, kaip ir legenda apie Troj4, turi neabejotin4 istorini pagrind4),

kartq Anglijos ministras pirmininkas aplanke Faradejq jo laboratorijoje
ir, uZtikgs ji eksperimentuojanti su indukuotqia srove, paklaus6: ,,Koki4
naudq gali tur6ti Sis atradimas?" M. Faraddjus atsaktr: ,,O kokia nauda

i5 naujagimio?" (Teisybes delei reikia pasakyti, jog kai kada Sis anek-

dotas baigiamas tokiais Faraddjaus ZodZiais: ,,Netrukus gal6site ivesti
nauj4 mokesti". Vis d6lto kudikio variantas tarp mokslininkq populia-

resnis.) Beje, kartais 5i garsi fraz| yra priskiriama BendZaminui Fran-

klinui, kuris jq pasakgs 1783 m. ParyLiuje, bandant pirmqji oro balion4.
!.
Si4 versij4 paremia vieno mokslo istoriko Pensilvanijos universitete ras-

tas lai5kas B. Franklinui; lai5ko autorius skundZiasi ,,nesupratgs, kodel

daktaras Franklinas vadings oro balionq naujagimiu".
Nepaisant fizikq skeptiSkumo del idejq praktinio pritaikymo,

XIX a. prasid6jo jq draugystd, tiksli simbiozd, su technikais. Tech-

nikai ir inZinieriai nebegalejo be fizikq pagalbos suprasti ir tobulinti
savo mechanizmq, o frzikai nebemokejo apsieiti be technikq, atlikdami
vis sud6tingesnius ir brangesnius eksperimentus. Be to, fizikos idejos

technikams buvo nei5senkamas racio nalizaciniq pasiulymq Saltinis. Vien

tiktai pritaikius amZinojo variklio idejq, sukurta apie tukstantis fvairiq
mechanizmq. Deja, d6l netobulo jos ikunijimo Sie mechanizmai nevei-

kt,, uiltat elektros srityje visi, net patys netobuliausi, irenginiai veike
(retkardiais nukr6sdami jq knrejus). Taigi frzikai kitq rankomis sdkmin-
gai vykd6 savo atradimq realizavimo planus, o technikai mainais buvo
priimti i mokslo glebi.

Gaila, kad 5is harmoningas pasidalijimas darbu bei garbe truko

neilgai. Technikai iSpuiko ir 6m6 irodin6ti, kad mokslas progresuoja tik
technikos alkunemis ir keliais. Fizikai termodinamikos principus sufor-

mulavg tik tuomet, kai buvo iSrastas garo katilas, elektros ir magnetiz-

mo vienetus nustatg tik tod6l, kad 1866 m. prireikd nutiesti transatlan-

tini kabeli. Fizikai, budami blogos nuotaikos, atsikirsdavo technikams,

kad pagrindinis jq i5radimq metodas nedaug skiriasi nuo australiediq

diabuviq, pagaminusiq bumerang4, ar kinq medikq, sukurusiq gydymo

adatq duriais metodq. Fizikai, aiSku, galejo pasakyti ir a5triau, kad tech-

nika - tai grybas, i5auggs i5 amZinq fizikos id6jq, bet kam erzinti
kolegas, Zinandius kelius ir prie valdZios, ir prie pinigq. Betgi kolegos
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13 pav. Praktinis svyruoklis ddsnio pritailEmas

panoro buti vadovais ir eme diktuoti fizikams jtl tyrimq kryptis bei
tikslus. Jie pageidavo, kad fizikai i5 anksto numatytq savo atradimus,
garantuotq jq ekonomini efekt4 ir apskritai atradimus darytq pagal uL,-

sakymus. PavyzdLiui, pagal 5i pageidavimq perra5yta elektromagneti-
n6s indukcijos atradimo istorija skambdtq taip: ,,Faraddjus ie5kojo rei5-

kinio, kuris igalintq sukurti elektros generatoriq". Deja, M. Faradejus

net nesapnavo elektros generatoriaus.

Teko i3skirti technikq i atskir4 mokslo 5ak4, ir patys fizikai em6

rupintis idejq taikymu. Taip fizika pasidalUo i grynqq, arba fundamen-

taliqq, ir taikomqjq.
Fundamentaliaisiais tyrimais laikomi tie, kuriq praktinio pritaiky-

mo ir su Ziburiu neiZiurdsi. Siais visuotinio prakticizmo laikais tai skam-

ba kaip anachronizmas ir atrodo, kad fundamentalioji frzika pasmerkta

greitai i5nykti. Bet, Ziur6k, visai neprakti5ki atradimai po de5imtmedio

kito pasirodo esq labai aktualus ir vaisingi. Taip yra buvg su branduolio
fizika. Rusrtr fizikas A. Kitaigorodskis savo atsiminimuose ra5o, kaip
sunku jam budavo 1936-1938 metais irodineti liaudies komisaro pa-

vaduotojui atomo branduolio tyrinejimq svarbq.
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- Kam visa tai? - klausdavo ji.

- Atomo branduolio suskaldymas - vienas i5 idomiausiq siq lai-
kq fizikos puslapiq.

- Labai jau daug pinigq reikia tiems idomiems puslapiams uZpil-
dyti, - d6ste savo abejones vyresnybd. - o juk aiSku, kad praktiniq
rezultatq i5 Siq laboratorijq darbo laukti nera ko, nes dirbama dia su
kaZkokiomis milijardosiomis gramo dalimis medZiagos. I5 to technikos
nesukursi.

A. Kitaigorodskis nerasdavo jokiq kontrargumentq.
Arba kitas pavyzdys: 1943 m. Enriko Fermio sukonstruoto pirmo-

jo urano katilo galia tebuvo... du Simtai vatq. Kas galejo numatyti, kad
i5 Sio brangaus Zaisliuko i5sirutulios dabartin6s milijardo vatq galios
atomin6s elektrin6s?

Bevilti5kai neprakti5kais atradimais kitados buvo vadinami super-
laidumas, skystieji kristalai ir t. t. Dabar tai technikos aukso gyslos.

Stai kodel grynqjq fizikq skaidius, sumaZdjgs ligi de5imtadalio vi-
sq fizikq, stabilizavosi - jie nei5nyko kaip ichtiozaurai. Fundamenta-
lioji f?zika itraukta i ,,raudonqj4 mokslo knyg4".

Negana to, fundamentaliems tyrimams, kaip antai kvarkq, juodqiq
bedugniq ar gravitaciniq bangq paie5koms, skiriamos milZini5kos leSos.

Tiesa, prie5 tai fizikai kiekvienq kartq turi priminti vyresnybei pamo-
kandi4 branduolio tyrimq istorijE ar Farad6jaus ZodZius apie naujagimi.

Vienintelis valdZios pageidavimas - kad naujagimis augtq kuo
greidiau. Pildant tq pageidavim4, laikotarpis tarp mokslin6s idejos gi-
mimo ir jos realizavimo vis trumpdja: fotografijai jis truko 112 metq,
telefonui - 56 metus, radijui - 35 metus, radarui - 15 metq, tele-
vizijai - 12 metq, atominei bombai - tik 6 metus, tranzistoriui - 5

metus, o regimosios Sviesos lazeriui - 2 metus. Si seka nuteikia labai
optimisti5kai: netrukus moksliniai atradimai bus realizuojami i3 karto,
vos juos padarius, arba dar prie5 atradimq. Deja, sudarant Siq sekq,

pasinaudota Zinoma matematikos teorema: i5 begalinds sekos galima
sudaryti baigting sek4, artejandi4 prie bet kokios i5 anksto numatytos
ribos. PavyzdZiui, sekos riba galime imti 40 metq, net parinkti visus
narius, lygius Siam laiko tarpui, ir kartu su vienu mokslo istoriku teigti,
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kad nuo idejos gimimo ligi jos praktinio realizavimo visada praeina

maZdaug 40 metq: nuo Maksvelo teorijos ligi elektromagnetiniq bangq

gavimo, nuo Rezerfordo modelio sukurimo ligi branduolin6s energijos

panaudojimo Fermio katile, nuo superlaidumo rei5kinio atradimo ligi jo
pirmojo pritaikymo ir t. t. Pagaliau jei i sek4 itrauksime neutrino atra-

dim4 ar gravitaciniq bangq idej4, tai, ko gero, gausime net letejandiq

sekq. Tariantis del le5q mokslo reikalams, rekomenduojama min6ti pir-
mqJq sekq, gal tik sumaZinti jos rib4, kad i5 jusq nebutq pareikalauta

igyvendinti savo paties idejq.

M6gstamiausi fundamentaliosios fizikos specialistq posakiai (aiS-

ku, savi5kiq buryje): ,,Kuo toliau nuo taikymo, tuo ardiau prie mokslo"
arba,,ISreik3ti fundamentaliqiq tyrimq efektyvum4 pinigais artimiau-
siam laiko tarpui - tai tas pat, kas sugroti Sopeno noktiurnus, uZsimo-

vus bokso pir5tines".

Taikomosios fizikos atstovai tokiq posakiq nevartoja. Juk, pagal

apibr6Zim?, jq rezultatai turi buti kaZkur taikomi. Atkreipkite d6me-

si - 1odliai,,taikomoji frzika" neteigia, kad patys atrad6jai turi taikyti
savo atradimus. dia slypi kur kas maZesnis reikalavimas - kad rezul-
tatai butq apskritai taikomi. Be to, Zodis ,,taikyti" turi daug prasmiq:
galima taikyti gyvenime ir technikoje, kitose mokslo srityse ir netgi
toje padioje taikomojoje fizikoje.

Stai e. Kitaigorodskio pokalbis su kolega:

,, - Atleiskite, kokia nauda i5 jusq darbo?

- O kaipgi, mano darbas leido tokiam ir tokiam tiksliau i5matuoti
tq ir tq.

- O koks to matavimo tikslas?

- Tiksliai nelinau... Atrodo, tikslas - patikrinti teorij4, bet jus
geriau klauskite autoriaus.

Galima nepating6ti ir paklausti.

- Matavimas reikalingas dviem tikslams, - n6 nemirktelejgs teigs
paklaustasis. - Visq pirma butina nustatyti, kuriais prietaisais gaunami

tiksliausi rezultatai, antra, reikia patikrinti teorijq, sukurtq to ir to...

Ir jis primins jums pavardg eksperimentatoriaus, kuris tikrina jo
teorij4".

57



Ai5ku, yra ir kitokia taikomoji frzika, pelnanti Siam mokslui auto-

ritet4, kurio pakanka visiems fizikams. Tai labai naudingi, nors ne itin

originalus darbai, sprendZiantys fizikos metodais svarbias praktines pro-

blemas, kai i5 anksto Zinomas tikslas ir ieSkoma optimaliq keliq jam

pasiekti. Sie fizikai taiko ir pletoja fizikos iddjas, nors ir ne padias

naujausias. Jei kas nors staiga jiems pasiulytq k4 tik gimusi4 idej4, jie,

aiSku, nepultq d6koti, nes, pirma, jos realizavimas susijgs su rizika,

antra, jie turi vykdyti savo planus.

Taigi atradimq idiegimas - padiq atradejq reikalas. Butent idiegi-
mas, o ne panaudojimas. Pasak P. Kapicos, Zodis ,;idiegimas" reiSkia,

kad judejimas i prieki vyksta prie5inantis aplinkai. Mes taip priprato-

me, jog kiekvieno naujo mokslinio laimejimo panaudojimas sutinka pa-

siprie5inim4, kad jau seniai vartojame L'odi,,idiegimas'0.

Vadinasi, naujo atradimo niekas nepld5ia i5 rankq. Technikai ir tai-

kytojai purto galv1 - 
jiems ardiau Sirdies senesnes fizikos idejos.

Vaik5to visokie fantastai, kiekvienas su savo beproti5kom idejorl, P&-

tikesi - vargo tur6si. Tegu kas kitas jas paaugina. Jei per stebuklq

ideja pasirodys verta ddmesio, tada ir mes jq paglobosime.

O gal visai nediegti atradimo? Pamesti 5i kudiki ir rupintis kitu?

Bet kas gerbs toki vejavaiki mokslinink4? Ko verta fizikos laboratorija,

kuri neduoda praktin6s naudos, ir ar ilgai ji gyvuos?

Viena i5eitis - [diegti idej4 savoje mokslo [staigoje. [steigiamas
specialus padalinys, jis aprupinamas irenginiais ir medZiagomis. Tadiau

vos tik padalinys atsistoja ant kojq ir ima duoti prakting naud4, jis ima

daryti tai, kas jam patinka, o ne tai, ko nori mokslininkai. Padalinys

isigeidZia autonomijos ar net visi5ko atsiskyrimo, aiSku, su visais iren-
giniais ir patalpomis. Antai prie Fizikos instituto isteigtas Lazerin6s

technologijos mokslinis centras i5met6 i5 savo pavadinimo Zodi ,,moks-

linis", privatizavo uZimam4 pastatq ir pradejo savq liizni. Ilga instituto

byla su centro vadovu buvo apra5yta net keturiuose feljetonuose ,,Sluo-

tos" Zurnale.

Kita iseitis - vykdyti tai, ko nori turtingi uZsakovai, nors tokie

darbai sietqsi su naujomis mokslo idejomis kaip kopustai su karaliais.

Idejos nepab6gs , uLtat tuos pinigus galima paversti ir prietaisais, ir pre-

mijomis, netgi garbe.
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BrandZios stagnacijos laikais fizikams suorganizuoti tokius tai-

kymus buvo vienas juokas. Juk tada rublis banke ir rublis ki5eneje

turdjo visiSkai skirtingq vertg. Gamyklos, ypad slaptos ir pusiau slap-

tos ,,pa5to deZut6s", turejo pakankamai rubliq savo s4skaitose, tad

kodel neuZsakyti mokslininkams kokiq nors skaidiavimq ar matavi-

mq, tegu ir ne padiq reikalingiausiq. Gerus draugus galima materialiai
paremti net uZ adiu. O Sie gal susipras ir prira5ys kokio mokslinio

straipsnio bendraautoriumi ar bent pavai5ins lietuvi5ka de5ra. Kartais

vienintelis pageidaujamas sutarties rezultatas budavo grqLinti nedide-

[g sum4 realiais, o ne menamais rubliais, pavyzdLiui, santykiu Simtas

su vienu. Dar lengviau bruk5teleti paraS4 po aktu apie ekonomin[

darbq efekt4. KaZkuriais metais Baltarusijos mokslininkai persisten-

96, ir ekonominis [diegimq efektas vir5ijo respublikos nacionalines

pajamas.

Deja, nepriklausomybg atkurusioje Lietuvoje elektronikos ir kitos

stambios gamyklos pasijuto kaip banginiai, i5mesti ant kranto. Pramo-

nei i5kilo vienintel6 problema - i5gyventi, o mokslo idejq taikymas

buvo atiddtas kitam tokstantmediui. Realiausiu ,,taikymu" tapo iStu5te-

jusiq moksliniq patalpq naudojimas neai5kiai ukinei ir finansinei veik-

lai, jas nuomojant ivairioms firmel6ms. Vargu ar butq patikejg FMI
(Fizikos ir matematikos instituto) kurdjai, kad po 30 metq Siame pastate

isikurs FMI (finansq maklerio imone).
Tuo tarpu nuolat stokojandioje pinigq Vyriausybeje populiari tapo

id6ja, kad Lietuvai reikalingas tik su jos poreikiais susijgs mokslas. Tad

pustaidininkiq fizikos specialistai bando kurti apsaugos sistemas, tuo

tarpu optikai Sviesos efektus taiko Siuolaikiniq restoranq interjere. Blo-
giap su fundamentaliqla fizika, LadanEia tik paZinimo dZiaugsmq, inte-

tektuatini klimat4 ir kai kuriq idejq igyvendinim4 po keliasde5imties

metq. Ar nenueis Lietuva p6domis Afrikos Saliq, kurios, tapusios nepri-

klausomomis, atsisak6 visq praktin6s naudos visuomenei neduodandiq

tyrimq ir tik po de5imtmedio suprato, kad be fundamentaliqiq mokslq

nudZiusta ir taikomieji?
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Kaip populiarinti fizik4?

Netrukus Niutono teorija paplito po visq kontinentq.
Ligi 1789 m. pasirodd 18 ,,Gamtos filosofijos

matematini4 pagrindq" leidim4; ta tema

iidjo apie 40 populiariy knygy angl4 kalba

ir 17 - prancilz4 kalba. Buvo organizuoti
netgi kursai,,Niutonizmas damoms".

L. Kuperis ("Fizika visiemsu)

Reikdtq praddti suprasti, jog fizikos ir matematikos
iinios Siuolaikindje viguomenije turi bfiti tokios pat svarbios

ir visiems privalomos, kaip asmens higienos taisyklds.

A. Krotkus (,,Kas domina tizikus Siandien', 1986)

Fizikai turi ne tik gvildenti fizikos problemas, bet dar dirbti de5im-

tis kitq darbq, apie kuriuos nd 2sdlio nebuvo uZsiminta per studijas, be

kita ko, populiarinti fizik4.
Kodel gi reikia populiarinti fizik4? Atsakymas labai paprastas -

toddl, kad fizika nera populiari.
Prie5 por4 desimtmediq sociologai atliko rimtus tyrimus tarp moks-

leiviq ir nustat6, kurias profesijas jie laiko garbingiausiomis. Pirmoje

vietoje buvo kosmonauto, antroje - estrados artisto, tredioje - Zurna-

listo. UZ keliolikos vidutinio populiarumo profesijq 20-oje vietoje at-

sidurd kep6jo, 2l-oje - taksi vairuotojo, 29-oje - fiziko profesijos.

DidZiai gerbdami kepejq ir taksi vairuotojq vaidmeni Siuolaikineje vi-
suomendj e, frzikai vis d6lto tikejosi bent 13-osios vietos jau vien d6l to,

kad atrado branduoling energij4 ir rengia FIDI.
A5tuntajame desimtmetyje Zurnalo,,Jaunimo gretoso' redakcija kas-

met rengdavo konkursq desimdiai populiariausiq Lietuvos Zmoniq i5-

ai5kinti. Tiesa, d6l suprantamq prieZasdiq i5 jq be kovos budavo i5brau-

kiami visuomen6s veikejai. Sportininkai pirmaisiais metais i5sikovojo

net keturias vietas. Tapo lyg ir nepatogu, kad fizin|jega taip sdkmingai

konkuruoja su protiniais gabumais, tad sportininkai irgi buvo i5braukti

i3 potencialiq pretendentq. De5imtuke 6md dominuoti lietuvi5kos estra-
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dos ZvaigZd6s, kino ir teatro aktoriai, ra5ytojai. Fiziko tarp jrl, aiSku,

nebuvo n6 vieno. Guode nebent tai, jog i populiariausiqiq de5imtukq

nepakliUdavo ir kitq mokslq atstovq. ,,Jaunimo gretq" redakcija, pta-

radusi vilti, kad kada nors ir mokslininkai taps populiarus, i5 konkurso

pavadinimo ,,10 populiariausiq mokslo, meno ir kultUros veikejq" i5-

brauk6 Zodi ,,mokslo".
Nepriklausomoje Lietuvoje populiariausiais Zmondmis tapo politi-

kai, su jais lstengia varLytis nebent tik,lrepiininkas A. Sabonis ar te-

levizijos Sou ZvaigZd6s A Valinskas ir R. Kazlas. Tiesa, i 1997 m.

populiariausiqjq Lietuvos Zmoniq de3imtuk4 vos nepakliuvo Luki5kiq

garsenyb6 H. Daktaras, pasidalijgs su vienu i5 pretendentq i preziden-

tus I l-12-q1q viet4. Mokslininkai ir vel liko Se3elyje.

Fizik4 butina populiarinti jaunimui ne tik del to, kad 2050-aisiais

metais bent vienas fizikas pakliUtq i poputiariausiq Lietuvos Zmoniq

desimtuk q, bet ir del to, kad bUsimasis Fermis ar Landau, kuris kada

nors gims Lietuvoje, nenueitq klystkeliais, t. y. nepasirinktq Zurnalisto

ar kino aktoriaus profesijos. Pagaliau Lietuvos fizikai truksta ne tik

fermiq, bet ir vidutini5kai gabiq mokslininkq.

Fizikq reikia populiarinti ir visuomenei. Pasak P. Kapicos, kad fi-

zika klestetq kurioje nors Satyje, butinas palankus mokslinis klimatas,

kuri sudaro nefizikai, suprantantys, k4 daro fizikai. Pana5iai kaip akto-

riams reikia i5prususiq Ziurovq.

Stai kodel tokia leta fizikos raida viduramZiais. Juk tais laikais

fizikai ne tik nepopuliarino savo atradimq, bet netgi slepe juos nuo

visuomen6s kaip magijos paslaptis. To meto fizikq nuomong RodZeris

Bekonas iSrei5ke taip: ,,Nereikia atskleisti visiems mokslo paslapdiq.

Minia stengiasi i5juokti i5mindius. Todel mokslininkai apgaubia savo

paslaptis tamsiomis kalbomis". Kaip Zinoma, tos tamsios kalbos atved6

R. Bekon4 i kalejim4, kur jis i5buvo net dvide5imt metq.

Neatsitiktinai sparti fizikos palanga prasidejo nuo Galilejo Galile-

jaus, kuris buvo ne tik iZymus fizikas, bet ir ne menkesnis jos populia-

rintojas. Italq literatiira neteko vieno raSytojo, uiltat frzika praturtdjo

vienu klasiku. G. Galilejaus knygos ,,LvaigLdi:iq pasiuntinys" ir ,,Dia-

logas apie dvi svarbiausias pasaulio sistemas" buvo to meto bestse-
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leriai. Jas ir dabar malonu skaityti, ko, deja, negalima pasakyti apie
daugelio vdlesniq fizikq ra5tus.

Kam ie5koti pavyzdliq toli - 
juk ir Vlniaus universitete fizikos

pakilimas XVIII a. pabaigoje prasiddjo nuo garsiqjq Tomo Zebrausko
bandymq, kuriq pasiZiur6ti susirinkdavo ne tik studentai, bet ir Vilniaus
ponai bei ponios. Stai kaip amZininkas apra56 tuos bandymus: ,,Didysis
etmonas, painformuotas daugelio pone, kurie kas dien4 suvaZiuoja i
matematikos muziejq [vairiq bandymq pasiZiurdti..., lankesi tame pat

dionyk5t6s akademijos muziejuje Lietuvos DidZiosios KunigaikStyst6s
kardininko, Anyk5dirl seniuno, Vilniaus tijuno ir daugelio kitq ponq
lydimas, kur Ziur6jo ir ivairias naujai i5rastas elektrizavimo pra5matny-

bes. Ziurejo ir kitus gana idomius eksperimentinds fizikos ypatingu-
mus, kaip antai: pastoviq kunq iStirpinimq, taip pat i5 dioptrijos srities,
katoptrikos, hidrostatikos reiSkiniq... O malonumui poniq, kurios tro5-
ko matyti tiek elektrizavimo, tiek kitus bandymus, tam tikros kolegijos
buvo atgabenta i akademijos salg maZesnioji elektros ma5ina ir kiti tiek
matematikos, tiek eksperimentin6s filosofijos prietaisai..."

Sia citata su ponq pareigq i5vardijimu nordta pabrlhti vien4 minti:
svarbiausia - populiarinti frzikq tiems, kurie gali skirti le5q mokslo
reikalams. Neatsitiktinai po vieno i5 tokiq apsilankymq universitete EIZ-

bieta Oginskait6-Puzinien6 dav6 le5q observatorijos salei pastatyti ir jai

irengti. ISvada galioja ir musrl laikams ir, sprendliant pagal fizikai ski-
riamq l65q santykini dydi, frzikai kol kas patenkinamai susidoroja su

tuo uZdaviniu.
Dar vienas svarbus argumentas uZ fizikos populiarinimq yra toks:

populiarindamas frzikq, populiarini pats save. I5 karto dera persp6ti,
jog, be laury, jusq dia tyko ir tam tikri pavojai. Tiksliau, pavojai tyko
i5 pradZiq, o v6liau kartais skinami laurai.

Nekartosime liudnq faktq i5 pirmqjq mokslo populiarintojq Sokra-
to ir Galilejaus gyvenimo. Siame amZiuje nuodq taurds nemadingos,
tadiau mokslo populiarintojq gyvenimq galima nuodyti kritiniais straips-

niais, piktais lai5kais redakcijai ir pan.

Antai prof. Adolfui Juciui, 1952 m. i5spausdinusiam straipsni ,,M?-
terija ir jos judejimo formos", marksistin6s filosofijos destytojas

N. Ickovidius tvojo recenzija,,Supainiotas straipsnis filosofrjos klausi-
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mais". Jame tarp kitko buvo raSoma: ,,Prof. A. Jucys painioja ir SmeiZia

dialektini materializmq, pareikSdamas, kad,,klausimas apie gyvq orga-

nizmq kilmg i5 negyvos medZiagos dar galutinai nei5ai5kintas". Vienas

i5 midiurininds biologijos kurejq T. Lysenka savo darbe ,,Nauji pasie-

kimai valdant augalq prigimti" ra5o: ,,Gyva kaZkada atsirado i$ negyvo.

Tegu pirmqjq gyvrl butybiq atsiradimo sqlygos ir laikas mums neZino-

mi, bet pats pradinio atsiradimo i5 negyvo faktas marksistui yra negin-

dyinas". Tarybinis mokslas Stalino premijos laureat6s O. Lepe5inska-
jos darbais Zeng6 dideli Zingsni i prieki, i5pletodamas moksl4 apie gy-

vybes atsiradim4, eksperimentais irodgs, kad l4steles galima gauti i5

nel4stelin6s gyvos medZiagos".

Filosofas pabr6Z6, kad A. Jucio straipsnyje taip pat supainiotas

klausimas apie Zmoniq visuomends ir gyv[nq skirtum4 ir pflr., ta padia

proga detaliai i5ai5kino profesoriui, kokiq tipq buna branduolin6s reak-

cijos. Straipsnio pabaigoje buvo padaryta tokia i5vada: ,,Netenka abe-

joti, kad supainioti straipsniai, pana3us i 5i, atne5a Zalq musq jaunimo

komunistiniam auklejimui". Kaip matome, oponentas ne diskutavo, bet

kaltino kaip neklystantis mokslo ir jaunimo sargas ir mosavo dialekti-
niu materializmu, lyg tai butq v6zdas, o ne paZinimo irankis. Laimei,

A. Juciui pavyko irodyti, kad nemaZa dalis jam primetamq teiginiq
atsirado redakcijai savo nuoZiura papildZius straipsni. Vis d6lto 5i kri-
tika ilgam prislopino A. Jucio norq populiarinti filosofinius mokslo
klausimus.

Populiarinti fizik4 tur6tq patys fizikai. Zurnalistais pasitik6ti neat-

sargu: kaZkur kaLkq nugirdg ir antra tiek pridejg i5 savo bendrojo iSsi-

lavinimo, jie kartais paskelbia stulbinandiq sensacijq. Antai Puslaidi-

ninkiq fizikos institute padarius atradim4, ,,Literaturoje ir mene" buvo

ra5oma: ,,Kai Puslaidininkitl fizikos instituto mokslininkai 6mesi pro-

blemos, kurios iSsprendimas Siq metq birZeli tapo pirmuoju atradimu

Lietuvoje, visi Sios srities specialistai spejo, kad puslaidininkiai - nau-
ja planeta su nepaZistamais Zemynais ir juromis. Tiesa, Sios medZiagos

Zinomos nuo seno, tadiau vis nebuvo taikomos technikoje, nors i5 jq ir
sudaryta didesnioji dalis musrl pasaulio". Zinia, kad puslaidininkiai
prad6ti taikyti technikoje nuo 1977-Wt+birZelio, taip ir nebuvo atSaukta.
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Taigi frzikq turi populiarinti frzikai. Tereikia juos itikinti, kad 5is
darbas naudingas ne tik mokslui, bet ir jiems patiems. Nes ne paslaptis,
jog tarp fizikq paplitusi ir tokia nuomone: ,,Mokslas - tai mokslas,
populiarizacija - tai pus6 mokslo, o mokslind fantastika - tai visai ne
mokslas". Arba: ,,Populiarinimu tegu verdiasi tie, kuriems nesiseka da-

ryti mokslo atradime", ,,Demokritas, I. Niutonas, V. K. Rentgenas buvo
fizikos populiarinimo prie5ininkai".

Siems teiginiams galima rasti kontrteiginiq:
G. Galilejus, H. Helmholcas, L. Bolcmanas, V. F. Ostvaldas (Ost-

wald), DZ. Gamovas, P. Kapica - fizikos populiarinimo Salininkai.
Mokslininkas, kuris nemoka populiariai i5destyti savo dalyko, pats

gerai jo nesupranta. Vienas fizikas tol nera5ydavo mokslinio straipsnio,
kol jo idejq nesuprasdavo nami5kiai.

Sviesdamas kitus, mokslininkas ir pats suZino daug nauja; kitaip
jis tam niekada nebutq radgs laiko.

Jei tie argumentai jus itikino, lieka paskutind problema - kaip
populiarinti fizik4.

Kitados svarbiausia populiarinimo priemond buvo kalendoriai. Juos
Lietuvoje XVIII a. prad6jo leisti Vilniaus universiteto destytojas Jonas
Po5aka-Po5akovskis. Jo pasek6jas Pranci5kus Paprockis pateikdavo ka-
lendoriuose daug sensacijq, kurios, deja, ne visada derinosi su mokslo
tiesomis. Kai kalendoriq leidim4 per6m6 prof. Martynas Podobutas, juo-
se pasirode ir rimtq mokslo Ziniq. Pavyzdliui, 1770 m. kalendoriuje
ai5kinama, kad kometos yra normalus dangaus ktrnai, todel nereikia jq
bijoti. Universitetq utdarius, kalendorius lietuviq kalba 6m6 leisti Lau-

rynas Ivinskis. cia 3is apra5ydavo ivairiq keistenybiq. Antai Saules de-
mes ai5kino kaip proper5as kar5tuose debesyse, pro kurias matyti tamsi
Saul6.

x.Sio amZiaus slenkstyje kaip kregZd6s, pranesandios, kad po keliq
de5imtmediq Lietuvoje susikurs Siuolaikine frzika, pasirodo pirmos po-
puliarios P. Vilei5io, J. Adomaidio-Serno ir J. Balvodiaus-Gerudio kny-
gut6s. Stai kaip vaizdliai J. Balvodius-Gerutis aptaria kosminiq civili-
zacijrl egzistavimo problemq:,,Zemd yra pati menkoji tarp visq dan-
gaus b6gliq, kodel gi jau Dievas pasodino ant jos Zmogq karaliq, o ant
kitq planetq nepatalpino n6 berno?.. Rasi ir ten gyvena Zmogystos, bd-
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gioja Zv6rys, skraido pauk5diai, kas gali pasakyti... Ar tos Zmogystos
yra tokios kaip mes, to mes nesuZinosime niekados, tai liks paslaptis

ant visados..."
Siais laikais kalendorius negriZtamai pakeite televizijos laidos. Lai-

kyk atmerktas akis, ir mokslo Zinios tarsi kepti balandZiai suskris i
tave. Nors, kaip sakoma, kas pro vien4 ausi ar aki lengvai iskrenda, pro
kit4 taip pat lengvai iSskrenda, bet kartais, balandZiui praskrendant, kai
kas ir pasilieka. [iunggs televizoriq, Ziurovas paprastai tq vakarqjo ne-

bei5jungia,tad, kai nebuna serialo, kartais paZiuri ir laid4 apie moksl4.
Deja, jei neskaidiuosime laidq apie skraidandias l6k5tes ar astrologq
prana5ysdiq, laidq apie moksl4 beveik ir neliko.

Tik prisiminimuose liko ir fizikq paskaitos visuomenei ar mokslei-
viams, kai gausq klausytojq buri efektyviai uZtikrindavo istaigq vado-
vai. Gamykloje ar pauk5tininkystes ukyje visa brigada, uZuot dykine-
jusi, susdsdavo aplink lektoriq ir klausydavosi apie paskutinius Lietu-
vos mokslo laim6jimus. Jei erdvios mokyklos sal6s neuZpildydavo
auk5tesniqjq klasiq mokiniai, i salg organizuotai budavo atvedami ir
jaunesnieji, net ir nesimokantys fizikos. Kad sal6 liktq pilna ir baigiant
paskaitq, lektoriui tekdavo laikytis keleto principq. Pirma, kas penkias
minutes pasakoti anekdot4 i5 iZymiq fizikq gyvenimo, antra, mindti kuo
maLiau skaidiq ir rodyti kuo daugiau skaidriq. I5 b6dos jas pakeisdavo
lazeris, tegu ir sugedgs.

Vyresniesiems fizikams dar maloniau prisiminti fizikos mokslo
dienas. Ai5ku, jr4 organizatoriams tekdavo pavargti, kol susitardavo su

rajono valdlia. Mokslininkai ikalbin6davo, rajonas atsisakin6davo.
Atsisakin6davo ne i5 prie3i5kumo fizikai, bet del kai kuriq finansiniq
problemq, susijusiq su lietuvi5ko vai5ingumo paprodiais. Galiausiai vie-
tiniai organizatoriai Siuolaikines fizikos laimejimq vardan ryZdavosi tam
tikroms i5laidoms. Toliau viskas eidavo kaip sviestu patepta. Mokyklo-
se lektoriq laukdavo pilnos mokiniq sal6s, o po paskaitq - kuklios
vai56s. Po kiekvienq tokiq vai5iq vis sklandesnds budavo kalbos. Tada

dar vienos maZiau kuklios vai56s rajono centre, ir parydiais gerbiami
mokslo dienq dalyviai pasiekdavo Vilniq.

Gaila, dabar mokslo dienas nukonkuravo politikos dienos. Bet gal
ne visiems laikams?
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14 pav. Mokslo diena Gedimino prospekte

Nauja fizikos populiarinimo forma gim6 Prancuzijoje. Cia Ekso
provincijoje fizikai met6 Suki ,,Fizika - i gatves" ir, pasidmg kai ku-
riuos laboratorinius prietaisus, i36jo pasitikti savo gerbejq. Kaip ra5e

prancuzrl spauda, eksperimentas Sioki toki pasisekim4 turejo. Reikia
tiketis, kad 5i naujov6 kitame Simtmetyje pasieks ir musq Sali.

Vis delto yra kategorija nekomunikabilig Zmoniq, kurie, nepaisant

visq televizijos laidq ir fizikq dienos prana5umq, semiasi informacij4
kaip jq proseneliai i5 knygq ir Zurnalq. Taigi {rzikai turi, kaip ir seno-

vdje, ra5yti populiarius straipsnius bei knygas. O tai rizikingiau, negu

skaityti paskaitas ar eiti i gatves, nes visada atsiras koks pedanti5kas

skaitytojas, kuris visas datas ir faktus patikrins enciklopedijoje ir atsiqs
protest4 redakcijai.

Populiarios literaturos dar labiau negu mokslin6s literatoros kuri-
nio vertg ir jo skaitomum4 lemia pavadinimas.



Jeigu ,,Simtas fizikos misliq" buq pavadinta ,,Simtas fizikos klau-
simq ir atsakymq", knyga butq gulejusi knygynuose ligi nuvertinimo.
Taip atsitiko su idomia L. Ponomariovo knygele ,,Anapus kvanto". Ru-
si3ko leidimo vir5elyje buvo nupie5ta Planko konstanta ir i5 uZ jos i5-
lendantis katinas. Lietuvi5kame leidime h ir katinas dingo, pavadinimas
neteko patrauklumo ir knyga netapo deficitine preke. UZsienyje didelio
populiarumo sulaukd knyga, pavadinta ,,Fizika Zmondms, kurie mano,
kad jie nem6gsta fizikos".

Itin svarbios ir pirmosios ra5inio eilutds. Zvelgdamas ijas, skaity-
tojas sprendZia klausimq - skaityti ar neskaityti. Jei nutars skaityti, tai
i5 inercijos ar i5 savigarbos praris dar bent puslapi rimto fizikinio teksto.
Taigi patariama populiarq straipsni pradeti kokia nors detektyvine isto-
rija apie uZ5ifruot4 laiSk4, paveiksh4 padirbinetojus, sprogim4 laborato-
rrjoje ir pan. [domiausioje vietoje t4 istorij4 negailestingai nutraukite,
pareik5dami, jog jai suprasti reikia atitinkamq fizikos Liniq, ir pereikite
prie jq ddstymo. Istorijos pabaig4 pataupykite efektingam happy end.

Vis d6lto skaitytojas nepasieks tos pabaigos arba pasieks j4 per
greitai, jei straipsnyje bent retkardiais - nelygu sugebejimai - nepa-
vartosite kai kuriq meniniq priemoniq.

DaZniausiai Zymus populiarintojai griebiasi analogijos su aktua-
liais gyvenimo reiSkiniais. PavyzdZiui, V. Grigorjevas ir G. Miaki3evas
knygoje ,,Gamtos j6gos" taip iliustruoja barioninio ir leptoninio kruvio
tvermds ddsnius: ,,fsivaizduokite valand6lg, kad egzistuoja Zmoniq in-
dividuumq tverm6s d6snis. Tada vyrai ir moterys gimtq tiktai poromis
ir v6liau gal6tq egzistuoti neribotai ilgai. Bet pirmqkartq pabandg su-

kurti 3eim4, jie tuoj pat i5nyktq (bent i5 visuomen6s akiq)".
Kita menind priemon6 i5 tos padios knygos: ,,Gyvq butybiq pasau-

lyje Si reiSkini (silpnosios sqveikos universalum4) atitiktq gana fantas-

ti5kas vaizdas. Ivanovq Seimos poros transformacijos i nauj4 tos padios
poros br:sen4 d6snis butq lygiai toks pat, kaip dramblio ir echidnos
transformacijos i kengurq ir veZli desnis".

Po pana5iq palyginimq skaitytojui jeigu ir nepasidpro aiSkiau, tai
bent pakyla nuotaika ir sustipreja ryLtas skaityti toliau.

O Stai hiperbol6s pavyzdys. Taip garsus Sio amZiaus pradZios ast-

ronomas Nikola Flamarionas (Flammarion) apra5o Zaibo veikim4:

67



,,Jokia teatrin6 pjes6, jokie cirko numeriai negali rungtis su netikdtais
ir keistais Laibo efektais. Tai jis mirtinai nutrenkia ir sudegina Zmogq,
net neprisilietgs prie jo drabuZiq. Tai i3rengia Zmogq nuogai, nepadargs
jam jokios Zalos, netgi idreskimo. Kitoje vietoje jis i5vagia monetas,
nesugadings nei pinigines, nei kiSends, arba nuple5ia nuo sietynq pa-
auksavim4 ir perkelia ji ant sienq. Tai nuauna keleivi ir nusviedlia jo
batus de5imt metry i Sali, tai pagaliau viename kaime praduria kruv4
lek5diq, pakaitom kas antr4 l6k5tg". Po tokir4 eiludiq skaitytojas, aiSku,
perskaitys viskq, kq tik para5ytumete apie taibq.

Taigi mokslo populiarinimo kuriniai klasifikuojami i idomius ir
migdandius. Pastaruosius galime pamir5ti (yra ir efektyvesniq migdy-
mo priemoniq), o idomus dar skiistomi i teisingus ir klaidingus, kurie
savo ruoZtu buna klaidinantys tydia ir netydia. Gaila, bet klaidinandiq
tydia esti ne taip jau maZ,ai.

Kokiais susiZavdjimo ZodZiais Lietuvos spauda sutiko Ignalinos
atominds elektrin6s statybos pradliq:,,5iuolaikin6 energetika", ,,techni-
kos pasididZiavimas", ,,maLiausiai ter5ianti gamt4 technologrja". O jtl
autoriai - ne tik Zurnalistai ar politikai, bet ir laipsniuoti musq fizikai.
Tuo tarpu iernobytis jau tykojo ant slenksdio. (Pagal visas tikimybes,
pirmoji turejo sprogti Ignalina.),,Taikus branduoliniai sprogdinimai"
buvo siulomi vandens rezervuarq statybai, Siaurds upiq permetimui i
pietus, net nauding,fjq i5kasenq gavybai.

Tarp to meto straipsniq apie gamtos tar54 galite net neie5koti tei-
singq - 

juos s4Ziningai atsijodavo Glavlitas.
Kai rudeni po iernobytio katastrofos Zmon6s 6m6 dom6tis, ar ga-

lima rinkti grybus pietq Lietuvoje, vieno laikra5dio korespondentas krei-
pesi i fizikus. Sie nepatar6 vykti i grybq kra5tq, nes jis buvo nus6tas

radioaktyviomis demd:mis (aiSku, nepa?ym6tomis jokiais Zenklais). To-
kios informacijos cenzura nepraleido. Tada redakcija surado toje padio-
je mokslo istaigoje kit4 specialist4, kuris para56, jog grybus rinkti ga-

lima.
Glavlito nebera, o Ziniq apie pasenusi pirmqii Ignalinos AE blok4

ar radioaktyviq atliekq saugyklas prie elektrinds vel kaZkod6l nesimato

Lietuvos spaudoje. Specialistai teisinasi:,,Ministras pra36 nebauginti".
Kieno Lodliais reikejo tiketi: fiziko ir Zaliqiq veikejo Zigmo VaiS-

vilos, aistringai kovojusio su industrijos monstrais Lietuvoje, ar vi-
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cepremjero p. Z. Vai3vilos, l99l m. atsiraSinejusio i klaipediediq pro-

testus del Vyriausyb6s ketinimo irengti naftos terminal4 jq miesto pa-

Sondje ir teigusio, kad, statydami Melnrageje, ,,Siek tiek paLeistume

ekologing sistem4, ir lieka tiktai avarijos galimybes bei psichologin6

baimd, kuri4 reikia nugal6ti"?

Kaip sugeba buvgs KPI fizikos d6stytojas Vaidotas Pedkys tiksliai
apskaidiuoti visas dienas, kada ivairiq ,,zodiakiniq tipq" Zmondms rei-

kia vengti blauzdq arba vir5utin6s galvos dalies operacijq, nesiqsti lai5-

kq, idant jie nepasimestq, nepirkti bei neprad6ti av6ti naujos avalyn6s

ir pan.? Ar naudojasi Siomis rekomendacdomis technikos mokslq habi-

lituotas daktaras, profesorius, Lietuvos valstybinds mokslo premijos lau-

reatas V. Pa5kevidius, kurio teigiamas atsiliepimas apie V. Pedkio kny-
gelg buvo atspausdintas jos pradZioje?

Gal reikdtq Hipokrato priesaikos ne tik daktarams, bet ir mokslo

daktarams?

Mokslininkai ir administratoriai

Apie tris ttrkstandius metq mokslininkai buvo patys sau ponai, ir
tik XX a. iSkilo specialus mokslo administratoriq luomas. Tai ivyko,
kai buvo irodyta garsioji teorema: ,,Kiekvienas doleris, iddtas i frzikq,

atne5a devynis dolerius pelno" (kai kurie savikritiSki fizikai t4 skaidiq

sumaZina ligi penkiq doleriq). Teorema suprantama net finansininkams,

todel pelno jq palankum4 ir le5as. Filologams bei medikams tenka i5

tolo varvinti seilg, matant, kokias l65as ir etatus pasiglemZia atomo

branduolio ar elementariqjq daleliq fizikos specialistai pasaulyje.

Sio amZiaus pradLioje Rezerfordo laboratordos i3laidos moksli-

niams prietaisams per metus sudard 345 svarus sterlingq. Dabar JAV

vienam mokslininkui skiria daugiau nei 100 000 doleriq per metus.

Batavijos elementariqjq dalelig greitintuvas amerikiediams kainavo

400 milijonq doleri.l, o valdomosios termobranduolin6s reakcijos pro-

grama - 
jau daugiau kaip tris milijardus doleriq. I5kdlus tiksl4, kad

dar septintajame XX a. de5imtmetyje amerikiedio koja paliktq pedsakq
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M6nulyje, NASA - JAV kosminiq tyrimq agentiira - gavo prakti5kai

neribotus finansus; ji galejo pasirinkti geriausius specialistus ir pasiu-

lyti jiems ,,kosmines" algas bei optimalias darbo s4lygas.

Ai5ku, finansininkai negali leisti, kad tokias ld5as tvarkytq koks
neprakti5kas mokslininkas. Todel JAV pana5aus masto programoms va-
dovauti skiriamas mokslinio darbo organizavimo specialistas.

Bene pirmq kart4 nemokslininkas buvo paskirtas vadovauti moks-
lininkams, kuriantiems atoming bomb4. Tada vadinamojo ,,Manheteno
projekto" prie5akyje buvo pastatytas amerikiediq generolas Leslis Grov-
sas (Groves), prie5 tai komandavgs Pentagono riimq statybai.

Istorikas R. Jungas ra5o: ,,Generolas Grovsas ir mokslininkai nega-

lejo pasiekti savitarpio supratimo, nes jtt siekiai buvo per daug skirtingi.

Grovsas jaut6, jog mokslininkai nepakankamai vertina jo protinius suge-

b6jimus ir todel ne kart4 bandd irodyti, kad jo gabumai mah4 maZiausiai

prilygsta jq gabumams netgi profesineje - mokslo - srityje".

,,I5 pradZiq tarp musq kilo rimtas gindas k4 tik isteigtoje metalur-
grjos laboratorijoje iikagoje, - v6liau ra56 atsiminimuose genero-

las, - ir aS pagavau Siuos dZentelmenus darandius aritmetiniq klaidq.

Jiems, aiSku, nepavyko mangs apkvailinti. Tarp jq buvo keletas Nobe-

lio premijos laureatq. Bet aS vis d6lto nurodZiau jq klaidas, ir jie ne-

galejo i5siginti. Sito iie man niekada nedovanojo".

UZuot skyrg vis4 savo laik4 atominds bombos gamybai, mokslinin-
kai stengdavosi sugalvoti kuo originalesni bud4 Arkliukui (taip jie vadi-
no generolq) paerzinti ir jo fvestai kareiviniq tvarkai paZeisti. R. Jungas

ra5o: ,,Tikras enfant terrible* tarp mokslininkq atomininkq buvo jaunas

fizikas teoretikas Ridardas Feinmanas. Norddamas paerzinti cenzorius,
jis prikalbdjo savo Lmon4 siqsti jam i Los Alam4 lai5kus, suple5ytus i
Simtus maZiausiq skiauteliq. Valdininkams, tikrinantiems koresponden-

cij4, tekdavo surinkti ir sudestyti tas galvosukio skiauteles. Feinmanas

taip pat jaut6 dideli malonum4 isp6damas skaidiq kombinacijas plieno

seifuose, kuriuose buvo saugomi svarbiausi tyrinejimq duomenys. Kart4
po keleto savaidiq ie5kojimq jam pavyko atidaryti spintq su pagrindine

*Patodliui i5 prancuzq kalbos - baisus vaikas (Zmogus, trikdantis savo elgesiu
aplinkinius).
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15 pav. Mol<slinis posddis

kartoteka Los Alamo informaciniame centre tuo momentu, kai budintis

karininkas pasi5alino keletui minudiq. Turddamas savo dispozicijoje vi-
sas atomin6s bombos paslaptis, Feinmanas pasinaudojo tuo laiku vien

tam, kad idetq i seif4 popieriaus lapeli su uZra5u: ,,Atspek kas?"

Sie faktai atspindi esminius prieStaravimus tarp mokslininkq ir ad-

ministratoriq. Amerikiediq administratoriai Sventai isitiking, kad moks-

lo paZangq lemia du dalykai: pinigai ir organizacija. Vien tik optimalios

organizacijos deka, be jokiq papildomq le5q mokslo na5um4 es4 galima

padidinti 300-400 %. O mokslininkai? Jie tegu rupinasi savo moks-

liniais reikalais.
Pasak administratoriq, ,,mokslininkus, kaip ir kanardles, reikia lai-

kyti Svaroje ir neZinioje (apie galutinius tyrimq tikslus ir administraci-
jos planus)", o pasak mokslininkq, ,,administratorius, kaip ir kanardles,

reikia laikyti Svaroje ir neZinioje (apie tikrqqt moksliniq tyrimq buk-

lg)". (Sias nuomones reziumavo Maiklas B. Simkinas knygoje ,,|tem-
pimq apskaidiavimas dekoltuotai vakarinei suknelei".)

Tarp mokslininkq pladiai Zinomas Menkeno d6snis: o,Kas gali -
dirba, kas negali - moko" su tokia Martino pataisa: ,,Kas negali mo-

kyti - vadovauja".
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Tarybq S4jungoje buvo paplitusi nuomon6, kad vadovui nereikia
jokiq papildomq Zinig, nebent tik politiniq. Tad dia daZniausiai admi-
nistratoriais dirbo ideji5kai patikimi mokslininkai.

Nuomon6, kad Zmogus, mokantis sprgsti mokslo problemas, su-
geb6s buti ir geras vadovas, turi senas tradicijas. Pasitaikius progai,
mokslininkai atidedavo atradimus i Sali ir imdavo vadovauti ne tik
mokslui, bet ir Monetq flimams (I. Niutonas), Vidaus reikalq ministe-
rijai (P. S. Laplasas), Pasaulinei taikos tarybai (F. Zoho-Kiuri) ir kt.

Napoleonas, suZavdtas tikslios ir grak5dios Laplaso dangaus me-
chanikos, panoro, kad jis padarytq tvarkq ir supainiotuose Prancuzijos
vidaus reikaluose. Kas i5 to iSejo, v6liau Napoleonas ra56 savo atsimi-
nimuose: ,,Jis visur ie5kojo subtilybiq, mate vien tik problemas ir galq
gale vadovavimui suteik6 begaliniq maZybiq dvasi4". Po pusantro m6-
nesio Napoleonas grqlino Laplas4 atgal i mokslq.

Ir Siais laikais mokslininkai, nepaisydami skepti5ko poZiurio i ad-

ministratorius, mielai jais tampa.
Ai5ku, suderinti moksl4 ir administravim4 n6ra lengva, nes tai rei-

kalauja aukr; i5 mokslo pus6s. Stai, parryzd1iui, vienas vadovas skun-
desi: ,,Mokslini darb4 dirbu per posddZius, s6d6damas paskutindse

eil6se. Dar i5naudoju savaitgalius ir svarbiausia - namie neturiu tele-
vizoriaus". Buvgs Lietuvos mokslq akademijos prezidentas Juras PoZe-

la viename interviu prisipaZino, jog ivairiuose pos6dZiuose bei pasita-

rimuose jam tekdavo i5s6d6ti maZdaug 25 valandas per savaitg"

Atrodo, paprasdiausia i5eitis - atsisakyti administraciniq pareigq.

Taip ir padar6 kaLkada Valstybinio optikos instituto direktorius Vasili-
jus Razumovskis. Jis atsisake direktoriaus pareigq ir atsidejo m6giamai
temai - retqirl Zemiq elementq spektriniams tyrimams. Deja, tas dar-
bas truko neilgai - 

jo kedg uZ6m9s administratorius nutar6 panaikinti
min6t4 tem4. Motyvas buvo toks: retqjq Zemiq elementai, kaip matyti
i5 jr1 pavadinimo, retai pasitaiko gamtoje, tad pirmiausia reikia tirti dai,-
niau aptinkamus ir liaudies ukiui svarbesnius elementus.

Taigi daugelis mokslo vadovq pasitenkina skundais d6l sunkios
vadovavimo na5tos. Populiaresn6 i5eitis - perduoti savo mokslinio dar-
bo dali pavaldiniams. Vadovas gali pasilikti sau, pavyzdliu| gautq re-
zultatq apra5ymq arba tik bendraautoriq pavardZiq ira5ym4 spaudai pa-
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Vadovauj antp darbuotoj ai

Flabilituoti daktarai

Daktarai

Doktorantai

l6 pau Molcslinio instituto darbuotoj4 laiko pasiskirstymas
priklausomai nuo j4 uiimam4 pareigq

rengtame straipsnyje. Balsu tyruose lieka P. Kapicos ispejimas: ,,Tik
tada, kai laboratorijoje dirbi pats, kai savo rankomis atlieki eksperi-

mentus, netgi paliq nuobodZiausi4 jq dali, tik tokiomis s4lygomis ga-

lima pasiekti svarbiq moksliniq rezultatq. Svetimomis rankomis gero

darbo nepadarysi".
Pats P. Kapica buvo radgs kit4 i5eiti - Fizikos problemq institute

ivedgs antibiurokrating tvark4. Moksliniams darbuotojams, kuriais ga-

lejo tapti tik labai gabus fizikai, buyo sudarytos idealios darbo s4lygos:

mokslui - ne maliau kaip 80 %o laiko, kitoms funkcijoms - daugiau-

sia 20 %o laiko (kai kuriuose institutuose yra atvirk5tine proporcija).

Viskas apgalvota ir tikslinga net iki smulkmenq. (Laidai metaliniuose

vamzdeliuose: nuolatinds srov6s - mdlynuose, kintamosios - raudo-

nuose. Dujos cirkuliuoja rudais vamzdliais, o suspaustas oras - Zydrais.)

Fizikai turejo rupintis ,,didZiuoju mokslu", kuri, P. Kapicos nuomone,

sudar6 trys pagrindin6s kryptys: tyrimai Zemtjq temperatiiry srityje, ato-

mo branduolio tyrimai ir kietojo kuno fizika. Instituto darbuotojai pri-
valejo laikytis dviejq Kapicos taisykliq: nenagrin6ti keliq problemq i5
karto ir nedirbti institute po 18 valandos. ULtat administracinis

Pasitarimai, pobEviai,
tarptautiniai

Konfe-
rencijos

LiteratIros
skaitymas
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personalas ir techniniai darbuotojai, idant tur6tq piln4 darbo kruvi, uZ-

imdavo po kelerias pareigas. Antai buhalterijoje dirbo tik vienas buhal-

teris ir jis dar padddavo atlikti matavimus bei uZra5in6ti jq duomenis.

Mat P. Kapica i5imties tvarka buvo ivedgs savo institute suprastint4

finansing sistemq, kuri ,,iSvadavo direktoriq i5 kasdieniq rupesditl ir
bUtinumo ,,kombinuoti". Kapicos kabinet4 puo5e didelis laikrodis su

rySkia sekuntine rodykle - tikslumo simbolis.

Abramas Jof6, garsiojo Fizikos ir technikos instituto ikurejas bei

direktorius, tiek sau, tiek savo valdiniams taike karini princip4: ,,Sunku

pratybose, lengva muSyje". Kasdien keletq valandq jis skirdavo labora-

torijq inspekcijai - kontroliuodavo net specialiosios literaturos skaity-

m4 ir jos naudojim4. I5sisukti buvo neimanoma, nes A. Jofe buvo

susipaZings su sprendZiamomis problemomis geriau negu jas spren-

dZiantys Zmon6s. Nenuostabu, kad Sio instituto darbuotojq amZiaus vi-
durkis buvo 22 metai- sklido gana pagristi gandai, kad vyresni moks-

lininkai nebegali i5laikyti tokio reZimo.

Greta P. Kapicos ar A. Jof6s, aiSku, yra vidutiniq ir net Zemesniq

negu vidutiniq mokslininkq administratoriq. Mat administratoriams irgi
galioja pasiskirstymas pagal Gauso d6sni, t. y. vidutini5kq objektq buna

daugiau negu geriausiq. Vidutinius dydZius lengviau klasifikuoti ir ti-
pizuoti. Taigi kokie yra pagrindiniai vadovq tipai?

1. Vadovas t6vas. Jis perima i5 eiliniq mokslininkq atsakomyb6s

na5t4, uLtatjie turi pildyti jo norus, net tokius, kurie nenumatyti darbo

istatymq. Vadovas t6vas veikia ne tiek isakymais, kiek savo autoritetu,

jo bijo, bet ji myli.

2. Vadovas autokratas. Mokslini kolektyvq jis isivaizduoja kaip

gerai suderint4 ir sutept4 mechanizm4. Atskiro sraigtelio (t. y. moksli-

nio darbuotojo) pareiga - kuo s4Ziningiau vykdyti direktoriaus isaky-
mus. SUkis - viskas kolektyvo labui (kas sudaro kolektyvo [ab4, spren-

dlia direktorius). Jei kolektyvas didelis, direktorius nepajdgia

visq priZiUreti pats, ir atsiranda padejejq, kurie taiko direktoriaus me-

todus, netur6dami jo sugebejimq. Gabus autokratas sugeba nuvesti ko-

lektyv4 trumpiausiu ir greidiausiu keliu i viriung, bet taip pat sdkmin-

gai - i nei5brendam4 bal4.
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17 pav. ,,Ai juk tau sakiau -iis niekam tikgs moleslininkas,

bet genialus organizatorius."

3. Vadovas atpirkimo oiys. Kolektyvo emocijos savo vadovo at-

Zvilgiu gali buti ne tik teigiamos, bet ir neigiamos. Tokiam vadovui

priskiriamos visos kalt6s, o visi laimejimai - kolektyvui (atvirk5diai

negu autokrato valdomame kolektyve). Ko tik Zmogus nei5kendia, no-

r6damas ir toliau likti vadovo poste!

. 4. Vadovas ,rZeCpospolitos karalius". Kaip XVIII a. Zedpospolito-

je, visi bajorai - vadovaujantys kolektyvo darbuotojai - daro kas k4

nori, o vadovas medZioja arba puotauja. Apie kolektyvo problemas jam

uZtenka poros deSimdiq fraziq, kuriq prireikia kalbantis su vyresnybe.

Sprendimai priimami balsr4 dauguma, kolektyv4 laiko netvarka.

5. Vadovas kolektyvo lyderis. Bet kurioje Zmoniq grupeje egzis-

tuoja neoficialus lyderis. Jei jis ir oficialus vadovas - skirtingi as-

menys, kolektyve susidaro dvivaldystd su visais i5 to i5plaukiandiais
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padariniais. Lyderis, tapgs vadovu, ne visada i5lieka lyderis. Nes lyde-

ris suvokiamas ,,kaip vienas i3 musq", bet ne ,,daug geresnis uZ kifus".

Jei vadovas sugeba i5likti kolektyvo lyderiu, jis gali i5 kolektyvo iSgau-

ti stebuklus. Ypad jei vadovas ne tik intelektualinis (mokantis valdyti
protus), bet ir emocinis (valdantis kolektyvo nuotaikas) lyderis.

Apskritai mokslo vadovai ndra atskira vadovq flSis, jiems galioja

bendri administratoriq ddsningumai, tarp jq ir garsiosios Parkinsono

aksiomos: 1) kiekvienas vadovas stengiasi didinti pavaldiniq, o ne var-

Zovq skaidiq; 2) vadovai kuria darb4 vienas kitam.

Pagrindinis vadovo rupestis - itikti auk5tesniems vir5ininkams.

Siq akimis, svarbiausi gero vadovo poZymiai - perspektyvUs planai ir
solidZios ataskaitos

Be abejo, dauguma mokslininkq Sirdyje isitiking, kad moksliniq

atradimq planuoti negalima, kad mokslas - tai ,,Pfotq brauni5kas ju-
d6jimas" (I. Pavlovas), o atsitiktiniai atradimai - mutacijos mokslo

raidoje. Tadiau, jei ptanq nebutq, k4 tada tvirtintq vir5ininkai, kuo rem-

damiesi skirstyttl lesas finansininkai, uL kq atsiskaitytq mokslininkai?

Ypad planinio socializmo s4lygomis, kai planai buvo tapg svarbiausia

mokslo paYara.

D6l naturalios atrankos prakti5kai visi vadovai buvo perpratg 5i

men4, tik retkardiais per akademlj4 nusirisdavo gandas - kaZkas su-

gebejo neivykdyti mokslinio plano. Tada galejai itarti, kad iksas paki5o

kojq ygrekui.
Kaip parei5k6 vienas vadovas, atsakydamas i sociologinq anket4,

turint darbo planq sudarymo igUdZiq, planavimo sistema, buvusi TSRS

mokslq akademijoje, apskritai dirbti netrukde.

Stai i5trauka i5 vieno mokslo darbuotojo dienora5dio: ,,14.00-
15.00. Paskambino virSininkas ir liep6 sudaryti l5 metq perspektyvin[

planq. Sudariau ir nune5iau. Vir5ininkas: ,,Nieko nesuprantu". UZ nu-

garos linksmas draugq juokas. V6l apgavo".

Mokslo sistema keidiasi, bet mokslo planai i5lieka. Tad verta pri-

minti pagrindinius jq sudarymo principus.

l. Planuoti reikia tik tai, kas jau padaryta arba baigiama daryti.

Visus neplaninius rezultatus bus galima pateikti kaip papildomus lai-

m6jimus arba ira5yti i kitq metq planq.
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Z Tikroji problemos sprendimo trukme dvigubai ilgesn6 uZ bet
kuri proting4 ivertinimE (Hartrio desnis).

3. Planai turi buti kuo trumpesni, o ataskaitos - kuo ilgesn6s.

Planai - kuo abstraktesni, o ataskaitos - kuo konkretesn6s.

Sudarius plan4, kaLkada ateina laikas ra5yti ir ataskaitq. Betgi tai
g4sdina tik pradedandiuosius vadovus, nes mokslo ataskaitas skaito tik
auk5tesni vir5ininkai, kurie neturi nei laiko, nei noro, o daZniausiai -ir Ziniq suprasti, kas jose paraSyta. Tad. svarbiausia - ivadas su pad6-
komis, daug Zadandios iSvados, solidus literat[ros s4ra5as ir, aiSku,

patrauklus vir5elis. Pagrindin6je ataskaitos dalyje butina laikytis moks-
linio stiliaus ir nepalikti korekturos bei aritmetiniq klaidq. Vienoje Vil-
niaus universiteto katedroje dirbo sumani laborant6, kuri greitai perpra-

to ataskaitq ra5ymo men4 ir s6kmingai pavaduodavo savo vir5inink4:
jai uZteko tipinio ataskaitos pavyzdlio ir naujq straipsniq pavadinimq
moksliniam tekstui atnaujinti.

Itikti vir5ininkams - tik pus6 administratoriaus rupesdiq. Dar rei-
kia sugyventi su pavaldiniais, ypad demokratijos s4lygomis.

Budingiausia vadovo klaida - ai5kinti pavaldiniams savo nurody-
mus. Tada jie pradqda m4styti, net siulyti savo variantus ir, aiSku, bu-
tinai padaro savaip. Kuo konkretesnis nurodymas, tuo didesne tikimy-
b6, kad i5sipildys aksioma: ,,Kiekvienas isakymas, kuri galima suprasti
neteisingai, butent taip ir suprantamas".

Kita tipi5ka naujoko vadovo klaida - siekti, kad visi darbuotojai
kompetentingai atliktq savo darbq,. Tai utopija, prie5taraujanti Zinomam
Piterio principui: ,,Bet kurioje hierarchindje sistemoje kiekvienas tar-
nautojas stengiasi pasiekti savo nekompetentingumo |ygi". I5 jo i5plau-
kia dvi i5vados: l) ilgainiui kiekvienas pareigas uZima darbuotojas,
nesugebantis atlikti savo pareigq; 2) dirba tik tie darbuotojai, kurie dar
nepasiek6 savo nekompetentingumo lygio. Tas principas, aiSku, galioja
ir administratoriams.

Nekompetentingumo lygio dar buna nepasiekg doktorantai ir asis-

tentai, jie ir atlieka pagrindini darb4 moksliniame kolektyve. O bendras
darbuotojq skaidius ir darbo apimtis pasirodo esq tarpusavyje nesusijg

dydliai.
Pavaldiniai retai supranta ir ivertina, koks atsakingas jq vadovo dar-

bas, kaip sunku vadovauti kolektyvui, kuriam galioja Piterio principas.
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Stai vieno skyriaus vadovo, patyrusio ,,mokslo vilko" iSpaZintis (i bu-
vo paskelbta laikra5tyje ,,Literaturnaja gazeta" dar prie5 Gorbadiovo
pertvarkos pradZi4, bet, i5skyrus keletq smulkmenq, budinga ir dabar-
tiniam musq mokslui):

,,Darbui per dvejus metus atlikti reikia septyniq su puse Zmogaus.

AS jq turiu a3tuonis. Ir vis delto su darbu jie nesusidoros. Kad ir kaip
suktumeisi, i5 a5tuoniq mano pavaldiniq nei5spausi daugiau kaip penkis
Zmogaus metus, tai, kitaip sakant, fiziologine riba.

Stai Galia. Prie5 septynerius metus ji atejo baigusi mokyklq ir bu-
vo ideali laborantd. Tadiau ji ne tik tobulai dirbo, bet ir ,,augo", t. y.

mok6si. Galia tapo vakarinio fakulteto nereiklumo auka. Nepaisant lo-
gikos ir sveiko proto, ji gavo inZinier6s diplomq, bet jos i5simokslini-
mas liko laborant6s. Deja, laborante dirbti ji nebenori, o inZiniere -
nesugeba.

Laborantds viet4 uZ6m6 Galia II. Ji gerokai gabesnd:, tod6l, dar

negavusi diplomo, 6m6 vengti spausdinti ma5in6le.

Filipas - dvilyp6 asmenyb6: ,,I5 pradZiq pus6 jo asmenyb6s pri-
klaus6 sportui (is - sunkumq kilnojimo sporto meistras). Kai olimpi-
nes auk5tumas aptraukd rtrkas, Ijo gyvenim4 isiverld literabDra". Dabar
jam galvoje ne darbas, o begiojimas po redakcijas.

Prie nuolat SnypSdiandio virdulio gaubiasi Saliu Zinaida Semio-

novna. Ji ,,Siek tiek i5tekdjusi": jos vyras retkardiais griLta namo. ,,Kaip
reikalai?" - kartais nedr4siai klausiu a5, turddamas omenyje duome-

nis, kuriuos buvau pra5gs patikslinti prie5 mdnesi. ,,Adifi, pusdtinai. Jau

dvi savaites kaip jo Sviesybd nebuvo pasirodgs."

Lio5a - tai mano antrasis ,,&5". Jei pasitikiu, tai pirmiausia juo. Mes

draugai... Atsitiktinai aS apsigyniau metais anksdiau.:. Butent Sie metai

uilbrdt|, tarp mosq solidZi4 distancij4: Lio5a - vyr. mokslinis bendradar-

bis, o aS - jo Sefas. Galbut mano mokslinis potencialas pasirod6 es4s

Zemesnis negu Lio5os, o gal daugiau buvau tampomas po pos6dZius, bet
jis dirba geriau uZ mane... AS visu kunu jaudiu, jog Lio5a savo pareigas

peraugo. 
.Ai5ku, jis duos du svarius Zmogaus metus.

Jurq domina du dalykai: ,,Orlidiaus erdves" ir Hendelio muzika.
Dalykai labai skirtingi, juos vienija tik tai, kad mustl darbui jie visai
nenaudingi"
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Yra dar a5tuntas. Jis laikomas grup6s vadovu, bet yra ,,stumikas".
Musq gamybos irankiai - tai popierius ir Sratinukai, kuriq netruksta...

O ,,stumikas" vis delto reikalingas. Kad gautume premijas. Prie5 kele-
rius metus mes atlikome i3 tikro neblog4 darb4 ir galdjome tik6tis pre-

mijos, bet tam reikejo apiforminti tiek popiereliq, suderinti su tiek pla-
nq, gauti tiek vizq, kad tapo ai5ku: reikalingas specialus Zmogus. Stai
ir dabar, darbas dar tik prasideda, o Vasilijus Jakovlevidius jau suderino
ji su visais svarbiausiais planais, ir veliau dia joks uodas nosies neiki5,
ir mes visai teis6tai gausime auk5diausi4 premijq. Tiktai kas ji atliks,
Sitq darbq?"

Mokslinis kolektyvas turi visas gyvojo organizmo savybes. Tiesa,

minta jis gana egzoti5ku maistu - informacija bei pinigais. UZtat moks-
linio kolektyvo dauginimosi funkcija labai gaji: jei le5os neribojamos,
kolektyvas padvigubd,ja maildaug kas penkeri metai. Jo paties amZius

n6ra toks ilgas - perkopus deSimtuosius metus, jei nedaromos plasti-
n6s bei kitokios operacijos, ima reik5tis sen6jimo poZymiai.

Aptardami mokslinio kolektyvo senatv6s ligas, pasiremsime P. Ka-
picos diagnoze:

,,Zmogus senatv6je tampa rajus. Tai yra Zmogus valgo daugiau,
negu gali tinkamai suvir5kinti. Institutas taip pat tampa rajus - jit
pasiglemlia daugiau 165q, negu gali tinkamai panaudoti...

Dar vienas sklerozes rei5kinys - senatvi5kas plepumas. Zmogus

ima daug kalbeti ir, ddstydamas savo mintis, maZai kreipia d6mesio,
kaip reaguoja klausytojai ar auditorija. Institutui tai irgi budinga. Jis

gausiai spausdina darbus, nepaisydamas, ar jie reikalingi, ar ne.

Ir dar vienas senatvri:s skleroz6s poZymis, budingas tiek mokslinin-
kui, tiek moksliniam institutui. Antroje gyvenimo pus6je, brandos am-
Liuje, mokslininkas blogiau suvokia naujoves ir atsilieka nuo mokslo
paZangos. Gyvenimas rodo, kad aktyvus veiksmai kurioje nors mokslo
srityje, nelygu prasiverZimo mastas, trunka ne ilgiau kaip 5-10 metq.

Kai jie baigiasi, frontas pereina i pozicinio karo busen4 ir ima rengtis
kitam prasiverZimui. Labai daLnai matome, jog moksliniame institute
nepastebima aktyviq veiksmq pabaiga tokiame fronto ruole ir toliau
ten laikomos didZiules pajegos, uZuot perk6lus jas i tq fronto bar4, kur
prasideda naujas prasiverZimas. Taigi geriausios mokslines jegos blogai
panaudojamos, ir instituto mokslinis darbas iSsigimsta...
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Ar galima gintis nuo Siq senatvds poZymiq? Gyvenimas rodo, kad
yra viena svarbiausia kovos su senatve priemon6 ir galbut net vienin-
tele. Kokia ji, aS geriau pasakysiu E. Rezerfofio L,odLiais: ,,Kapica, aS

jaudiuosi jaunas, nes dirbu su jaunimu".
Tevadovauja jauniems fizikams dar suvokiantys naujoves admi-

nistratoriai.

Tipi5ki ir netipi5ki fizikai

. Tai, kas vieniems atrodo juodas ant
balto, kitiems - iitisind balta ddmd.

R Akofas (,,Problemq sprendimo menas")

Garsus biologas, Nobelio premijos laureatas Maksas Delbrukas
(Delbruck) visus mokslininkus i5skyre i atskir4 ,,homo scientificus" ru-
5i, kuri4 apra56 taip:

,,Ru5is ,,homo scientificus" yra Seimos ,,homo modernus" Saka.

Sios ruSies atstovus idomu steb6ti, tadiau juos sunku suprasti, o neretai
jie mus tiesiog stebina.

Si rusis dalijasi i lvairius poruSius ir paderm nuo Zemiausiq ligi
auk5diausiq. Padioje apadioje yra romusis ,,profesorus scientificus" (,,uni-
versiteto d6stytojas"), kurio teis6 buti priskirtam Siai ru5iai gana abejoti-
na" Toliau pro ,,geologia" ir dideles grupes ,,chemisto" ir ,,biologia" su

daugeliu hibridq mes pakylame eile auk5diau - prie ,,physicistus" ir
,,mathematicus" bei pagaliau prie karali5kqjq,,theoretica physicistus".

,,Scientificus" smegenys gana dideles ir kai kuriose vietose su-

minkltejusios. Galva kartais apaugusi ne5ukuotais gaurais, kartais ab-
soliudiai be plaukq ir blizga kaip dury rankena. DrabuZiams budinga
kokia nors viena spalva ar fasonas, bet bendra jq i5vaizda nekokia.

Galbut labiausiai mus patraukia Sio keisto padaro taikus charakte-
ris: nors tarp tos rn5ies atstovq ir paplitusi vergove (uod4 darb4 atlieka
paimti i nelaisvg ,,laboratorio assistentio"), ,,scientificus" nepuola savo
giminaidiq, jis nbra Liaurus, klastingas ir linkgs valdyti. Tai gana nei5-
rankus padaras..."
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18 pav. Evoliucija

Si apra5ym4 papildo amerikiediq sociologds E. Rou atlikti dideles
grupes garsiq mokslininkq tyrimai. I tq grupg iejo fizikai, biologai, psi-
chologai ir kiti ,,homo scientificus" atstovai. Tarp jq isrySk6jo nemaZq

skirtumq.
PavyzdLiui, tarp fizikq i5siskyrusiq buvo tik 5 yo, biologq - 25 oA,

o psichologq ir antropologq'- net 4l Yo, i3 jq kai kurie po kelet4 kartq
(kaip sakoma, ne i5 gero gyvenimo tampama psichologu).

Fizikai ir biologai nemdgsta auk5tuomenes gyvenimo, pridmimq,
i5kilmiq, o psichologams ir antropologams tai netgi labai patinka. Antra
vertus, dauguma fizikq ir biologq m6gsta muzikq (ta proga priminsime,
jog M. Plankas buvo neblogas pianistas, A. Ein5teinas grieZd smuiku,
o R. Feinmanas gars€jo kaip bugno bongo mu5ejas).

E. Rou nustatd dar vienq pana5um4 tarp fizikq ir biologq: dauguma
jq vaikyst6je mego vienatvg ir buvo drovtrs, bendraudami su mergait6-
mis. Toliau ji ra5o: ,,NemaZa dalis tiriamqjq jaunysteje turdjo nemalo-
niq i5gyvenimq d6l savo i5vaizdos ir sveikatos, buvo fizi5kai silpni,
i5siskyr6 per dideliu arba per maZu ugiu. Ypad tai budinga fizikams
teoretikams: i5 l2 tik 3 buvo geros sveikatos ir normaliai fizi5kai i5si-
vystg. Kitq specialybiq mokslininkq padetis Siuo atZvilgiu geresne".
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]Zymus mokslininkai (tiek fizika| tiek nefizikai) laisvalaikiu eina su

Seima i kin4 (vieni nevaikito, nes mano, kad tai - tu5dias laiko leidi-
mas), skaito knygas (domejimosi maZdjimo seka: moksling literaturq, de-
tektyvus, nuotykius, moksling fantastik4, klasikq, mokslo populiarinimo
literatur4) bei sportuoja (ir dia i5lieka individualistai - nem6gsta koman-
diniq sporto Sakq). Populiariausias fizikq sportas - laipiojimas po kal-
nus. (I5 kitq Saltiniq papildysime: aistringi alpinistai buvo P. Dirakas
(Dirac), E. Langmiuras (Langmuir), I. Tamas. M. Plankas (Planck), tur6-
damas 80 metq, kopd i Tatrus, o H. Kazimiras ir N. Boras, kaip mindta
pirmajame skirsnyje, lipo banko sienomis.)

Visi tiriamieji anksti i5sirinko specialybg. Tik vienas i5 jq svyravo
tarp mokslo bei Zemds ukio. Leme tas faktas, kad mokslininkas uZdirba
daugiau negu fermeris (v6liau jis tapo Nobelio premijos laureatu).

Kaip pabr62ia E. Rou, nuodugni analizd nepaddjo surasti nors vie-
nos savyb6s, kurios neturetq ir ,,paprasti mirtingieji".

Vis d6lto, kitq autoritetq nuomone, mokslininkai ir, konkreEiai, frzi-
kai kai kuriq savybiq turi daugiau ir daZniau negu paprasti mirtingieji.

Pavyzdiliui, keistumo. iia fizikai neabejotinai pirmauja tarp kitq
mokslq atstovq (iei matuosime anekdotq skaidiumi). Kadangi fizikq
keistumas ne kartq mindtas kituose Sios knygel6s skirsniuose, 6ia pa-
teiksime tik kelet4 pavyzdlh4.

Kart4 Getingene vienas profesorius pamatd, kaip gatve einantis uZ-
sigalvojgs jaunuolis suklupo ir pargriuvo. Profesorius pribego ir nor6jo
padeti jam atsikelti, bet jaunuolis, gulddamas ant Zemes, piktai pasak6:

,,Palikite mane ramybeje, a5 uZsi6mgs".
Tas jaunuolis buvo N. Boro mokinys - priklausd jo ,,vaikq darZe-

liui" ir tuo metu sprend6 svarbi4 atomo fizikos problemq.

Kit4 kart4 Kopenhagos gatv6je pagyvenusi moteris sustabd6

Volfgang4 Pauli. I5vydusi liudn4 ir sielvarting4 Paulio veidq, moteris pa-
siteiravo, kokia nelaimd ji i3tikusi. V. Paulis tik palingavo galvq, gsLte-
lejo pediais ir sumurm6jo: ,,Ponia, aS negaliu suprasti anomalaus Z6rnano
efekto".

Uiltat kai Archimedas nuogas bego Sirakuzq gatvdmis, Saukdamas

,,Eureka!", net ir tolimi mokslui Zmon6s suprato, kad jis surado 5i tq ver-
tingesnio uZ aukso gabalq. Pasirodo, tai buvo pagrindinis hidrostatikos
d6snis.
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19 pav. A. Ein|teino atsakas ilqtriam iurnalistui

Apskritai mokslininkams btldingesnis Paulio negu Archimedo elge-
sys. Bloga nuotaika - nattrrali mokslininko birsena. Juk mokslininkq pa-
ti ilgiausia darbo diena * maiiausiai laisvds laipsniq. Jei jie dirbtq ver-
6iami, juos vadintume katorgininkais; bet jie patys prikausto save prie
darbo stalo tik tarn, kad kartq gyvenime galetq su5okti pergalds 5oki.

Stai, pavyzdiliui, kaip dirbo I. Niutonas, turddamas apie keturias-
delimt metq: ,,Jis nuolat buvo inikgs i darb4, retai vaik3diodavo pas k4

nors ar pats priimdavo svedius. Jis visai neleisdavo sau ilsdtis ar atsi-

kvepti, nejodinejo, neidavo pasivaik5diot i, neLaide kegliais, nesportavo,

laike prarastu laiku kiekvienE valandglg, kuriE nedirbo... Neretai, uiejgs

i jo kambari, aS (raSo jo sekretorius Hemfris Niutonas) rasdavau ant stalo

nepaliestus pietus; tik {nano papra5ytas, stadiomis k4 nors suvalgydavo.

A5.niekada nemadiau, kad jis pradetq pietauti neragintas. Jis retai kada
guldavo anksdiau negu antr4 trediq valand4, o kartais uZmigdavo tik penk-

t4 5e5t4 ryto. Miegodavo visada keturias arba penkias valandas..."

Jei taip dirbo I. Niutonas, tai kaip turi dirbti eilinis fizikas?
Mokslininkai, ypad fizikai, dailnai kaltinami neprakti5kumu. Bet buti

prakti5ki jie tiesiog neturi laiko - nebent tik susilaiing su draugais ar
nor6dami irodyti Zmonai, kad ir jie sugeb6tq buti pavyzdingi tevai. Dai-
niausiai t6vo funkcijas mokslininko Seimoje atlieka Zmona.
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Ultat patiklumu mokslininkai neretai pralenkia savo Zmonas. Moks-
lininkai yra nustatg iStis4 eilg laimingq bei nelaimingq Zenklq ir stropiai
jq laikosi.

N. Boras virs savo namo durq buvo prikalgs pasag4. J4 pamatgs,
vjenas i5 lankytojq nustebo: ,,Nejaugi toks Zymus mokslininkas, kaip jus,
gali i5 tikro tik6ti, kad pasaga ne5a laimg?" ,,N€, - atsak6 Boras, - ?S,

aiSku, tuo netikiu. Tai prietaras. Bet sako, kad ji atne5a laimg net ir tiems,
kurie tuo netiki."

V. Paulio laimingas skaidius buvo lll37 - atomo smulkiosios struk-
fiiros konstanta, su kuria buvo susijg daugelis jo atradimrl. Kai staiga
susirgusi Pauli pagulde i ligoning, jo palatos numeris pasirod6 es4s 137.
Po de5imties dienq Paulis mir6.

Pranciizijoje buvo atliktas toks psichologinis eksperimentas. I konfe-
rencijq ,,Matematin6s losimq teorijos panaudojimas fizikos mokymo
procese" buvo pakviesti 55 profesoriai. Lektorius - mistifikatorius, pri-
statytas kaip dr. M. Foksas, - dvi valandas pasakojo apie neegzistuojan-
dias teorijas, fantastinius eksperimentus, 26rE paties sugalvotus terminus.
Kai konferencijos dalyviai buvo papra5yti pakomentuoti Si prane5im4,
daugelis profesoriq ivertino ji teigiamai, o keli net prisipaZino skaitg
dr. M. Fokso mokslinius darbus.

Filosofas A. Lukas nagrindjo toki delikatq klausim4, kaip moksli-
ninkq kvailumas. Jis padar6 tokias i5vadas.

NepasiZymintis protu Zmogus puikiausiai gali baigti viduring mo-
kykl4 su medaliu, o universitet4 su pagyrimu, s6kmingai islaikyti
doktorantirros egzaminus. Be to, kvailiai buna labai aktyvus ir daLnai
klesti.

Tarp mokslininkq daZniau pasitaiko ,,prakilnus kvailumas" - kai
kvailystds sakomos visai rimtai ir giliaminti5ku tonu.

,,Proti5kai nuskriausttutl" procentas tarp mokslininkq greidiausi ai yra
toks pat, kaip ir tarp kitq profesijq atstovq. Kaip ir laimingq bei nelaimin-
gq Zmoniq santykis, kuris, naujausiq tyrimq duomenimis, lygus aukso
pjuviui.

Kart4 studentai paklaus6 v. Ginzburgo: ,,Ar galima buti visi5kai ne-
kulmringu Zmogumi, bet genialiu mokslininku?" ,,Deja, - atsak6 V. Ginz-
burgas, - mano turimomis Ziniomis, nera jokio pagrindo teigti, kad
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20 pav. Keistuoliai

mokslinis darbas ugdytq kilnias moralines savybes. Si i5vada stebina ma-
ne pati." O Aleksandras Mincas apgailestaudamas pripaZino, kad moksle,

kaip ir teatre, galimos intrigos, net su tragi5ka baigtimi.
Stai dar autoritetin ga A.Ein5teino nuomone: ,,Mokslo Sventykla -

sud6tingas statinys. [vairus jame esantys Zmon6s ir juos ten atvedusios
dvasin6s jegos. Kai kurie pasirenka mokslq skatinami i3didumo, savo in-
telektualinio prana5umo jausmo, jiems mokslas - tai tinkamiausiai spor-

tas, galintis suteikti gyvenimo pilnatv6s jausm4 ir patenkinti garbds tro5-

kim4. Mokslo Sventykloje galima sutikti ir kitokiq Zmoniq, jie dia aukoja

savo smegenq produktus, bet utilitariniais tikslais. Jei nusileistq Dievo
siqstas angelas ir i5vytq i5 Sventyklos visus Zmones, priklausandius Sioms

dviem kategorijoms, tai Sventykla katastrofiSkai i$tu5tetq".

Taigi mokslininkai irgi Zmones, o ne Sventieji, kokie jie daLnai
vaizduojami romanuose ir kino filmuose. Greta kuklumo ir s4Ziningu-
mo etalonq - V. K. Rentgeno, H. Lorenco ar A. Ein5teino - randame
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ir R. Milikenq (Millikan), kuris Briuselio fizikams perskaitd prane3i-
mq... apie save pati, ir jo prakilnybg generol4 v. Nernst4, atvirai susi-
rupinusi savo karjera, ir net ,,anjq mokslo" apologet4 F. Ldnardq (Le-
nard). Laim6, mokslininkq atrastuose fizikos d6sniuose neatsispindi jq
budo savyb6s ir iprodiai. Kaip rase XVII a. fizikas M. Mersenas (Mer-
senne), ,,visi statos kampai liktq lygus tarpusavyje, net jei Euklidas
butq buvgs didZiausias pasaulio piktadarys".

Slaptame rusq branduoliniq tyrimq centre Arzamase-I6 vairuoto-
jams, veZiojusiems mokslininkus, buvo kategori3kai uZdrausta kartoti
bet kokius posakius, kuriuos jie i5girsdavo fizikq pokalbiq metu. Efek-
tas buvo netik6tas - vairuotojai nustojo keiktis.

Taigi mokslininkq skirstymas i Sventuosius ir piktadarius ndra es-
minis. Nelabai svarbi ir jq klasifikacija i vyrus bei moteris. Edinburge
vykusioje tarptautineje konferencijoje diskusija tema,,Moterys fiziko-
je" sudomino tik penkis dalyvius - daug maziau negu kitos diskusijos.
Praktika rodo, kad mokslui atsidejusi moteris gali pralenkti daugeli vy-
rq ir sprgsti ne tik kosmetin6s, bet ir kosminds fizikos problemas. Zi-
noma, jos dalia nepavyd6tina, nes ,jeigu vyrui, panirusiam i savo pro-
blemas, lengvai atleidZiame, kad porq dienq nesiskuta, o d6l iStrukusiq
sagq kaltiname jo Zmonq, tai kur kas negailestingesni esame, jei Siek

tiek apsileidiia moteris". Bet jei moteris nereaguoja i visuomenes nuo-
mong ir tampa garsia fizike, tai jos ekscentri5ka i5vaizda pradeda netgi
imponuoti.

Vis d6lto moterys daro fizikai didesng itak4 ne kaip mokslinink6s,
o kaip Zmonos. Nes geros Zmonos vaidmuo mokslininko gyvenime ne

maZiau lemtingas nei jo mokslinio vadovo.
KaZkada Vilhelmas Ostvaldas (Ostwald) visus mokslininkus skirs-

te i klasikus ir romantikus. Kaip sakoma, jaunysteje visi buna roman-
tikai, o senatv6je (ar bent po mirties) kai kas tampa klasiku.

Kaip ir visi imon6s, fizikai dalijasi i optimistus ir pesimistus. Anot
optimisto, indas, pripildytas skysto helio ligi vidurinds padalos, yra pu-
siau pilnas, anot pesimisto - pusiau tuldias. Optimistai paskelbia dau-
giau atradimq, bet dali jq tenka at5aukti, pesimistai kartais nutyli ir
tikrus atradimus.
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I5samiq mokslininkq klasifikacij4 pateike A. Konas, ,,Nesvarbiq
tyrimq Zurnalo" redkolegijos narys, ir jo kolega M. Bejeris. Toje gale-

njoje matome ,,atrad6j4", kurio smegenys visada pasirengusios isikibti
i atsitiktini laimiki; ,,eksploatatoriq", dalniau sutinkamq tary kolegq

negu savoje laboratorijoje, sugebanti akies mirksniu pasidiupti svetim4

idej4 ir tuoj pat paversti j4 idomiu straipsniu; ,,vertintoje", kuris gali
pasverti savo kolegos darbq geriau negu pats autorius, bet del igimto
nepastovumo pats retai atlieka idomesni,darb4; ,,erudit4", vis4 savo lai-
kq praleidZianti bibliotekoje;,,bendraautori", diplomatin6mis priemo-

n6mis pasiekianti, kad bendradarbiai ira5ytq ji kaip savo straipsniq

bendraautori (nors jis tik iterpe jungtuk4 ,,ir" straipsnio pavadinime);

,,prietaisininkq", kurio gyvenimo tikslas - tur6ti kuo daugiau unikalirl
prietaisq (paskui jie stovi nenaudojami); ,,publikatoriq", ivairiais bu-

dais ilginanti savo darbq s4ra54... Literaturoje bei gyvenime dar galima

sutikti ,,estet4", ,,stfimik4", ,,apsi5aukeli", ,,nepriklausomqii", ,,fanati-
k4" ir t. t. Jie sudaro genetini mokslo fond4, kurio deka ir imanoma
nuolatin6 palanga.

Vis delto pagrindine klasifikacija, kuri4 pripaZista ir taiko patys

fizikai, - tai klasifikacija pagal gabumus. Fizikq teoretikq atZvilgiu

5i4 gabumq skalg detalizavo Levas Landau. Visus teoretikus jis suskirs-

te i penkias klases, atitinkandias logaritming skalg, - 
jos skiriasi viena

nuo kitos daugikliu de5imt. Vadinasi, fizikas, priklausantis auk5diausia-
jai, arba pirmajai, klasei, prilygsta Simtui trediosios klas6s fizikq. Be to,

kiekvienoje Zemesneje klaseje fizikq yra l0 kartq daugiau negu auk5-

tesn6je. A. Ein5teinui - vieninteliam - L. Landau skyr6 i5imting -
pusing - klasg. Prie pirmosios klas6s buvo priskirti N. Boras, E. 516-

dingeris, V. Heizenbergas (Heisenberg), P. Dirakas, E. Fermis... Save

L. Landau kukliai priskyrd prie antrosios su puse klases ir tik po daugelio

metq perkele i antrqiq. Priklausyti trediajai klasei jau buvo didele garb6:

tai rei5kd, kad Zmogus yra originalaus proto, pavyzdliui, sukurgs nauj4

rei5kinio interpretacij4, prisidejgs prie kurios nors fizikos srities atradi-

mo. Ketvirtq4 ir penktqj4 kategorijqL.Landau vadino nekurybine. Antai

ketvirtosios kategorijos fizikas teoretikas gali atrasti kaLkq nau-
ja, bet tik eidamas pramintais keliais. Penktajai kategorijai
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priklauso visi kiti teoretikai, kuriuos Landau trumpai ir i5raiSkingai va-
dino ,,patologais".

Suprantama, ne vienas fizikas nenori buti ,,patologu", bent jaunys-

teje. Stai kodel visoje (ne tik dideliq energijq) fizikoje egzistuoja stip-
rus laukai, dideli pagreiEiai, intensyvios sqveikos. Kai kas, nei3laikgs
perkrovq, grimzta i ,,patologuos" sfer4, kiti isitvirtina tam tikrame ly-
gyje, treti Suoliukais lipa auk5tyn. Kas gi i5 jrl tipi5kas fizikas?

Jei laikysim6s nuomon6s, kad tipi5ka tai, kas daZniausiai pasitaiko,
tai tipiSkas fizikas - penktosios kategorijos mokslinis darbuotojas, ar-

ba ,,patologas".
Jei priimsime apibrdlimq, kad norma - tai genijus, o visa kita yra

nukrypimas nuo nonnos, tai tipi5kas fizikas - A. Ein5teinas.
O gal tipi5ka visa, kas egzistuoja (antraip neegzistuotq)? Tada ti-

pi5ki visi realiai egzistuojantys fizikai.

Fizikg s4veikos

S4veikauja ne tik fizikiniai kunai, bet ir patys frzikai. Tik jiems
atrodo nekuklu tirti save, todel fizikq s4veikq teorija tebdra prie5niuto-
nineje stadijoje; neZinomas netgi jq potencialas.

Visq pirma fizikr4 s4veikos buna silpnosios ir stipriosios. Veikiami
silpnqiq, ftzikai keidiasi virtualiomis dalel6mis - indliais arba idejo-
mis. Veikiant stipriosioms s4veikoms, pasikeidiama ir stipresniais Zo-

dZiais, kuriq ndra Zodynuose.

Silpnosios s4veikos budingos fizikams, dirbantiems skirtingose sri-
tyse, tuo tarpu stipriosios reiSkiasi tarp dirbandiq toje padioje srityje,
ypad sprendZiandiq t4 paliq prdblem4. Silpnosios s4veikos virsta stip-
riosiomis, maLdjant atstumui, kai fizikai ima vienas kit4 siekti alkun6-
mis, pavyzdLiui, nori uZimti t4 pati garbing4 kreslE ar stengiasi gauti tq
padiq le5q.

Kiekvieno fiziko sugeb6jim4 s4veikauti galima apibudinti tokia
konstanta: fiziko vert6 jo paties poZiuriu, padalyta i5 jo vertds kitq
mokslininkq akimis. Taigi stipriausiai s4veikauja nepripaLinti genijai.
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Stipriosios s4veikos ypad aktyvios priesakin6se fizikos srityse, pa-
vyzdZiui, tarp elementaritfq daleliq fizikos specialistq. (Del to netgi
galima itani,jog tarp abiejq stipriqjq s4veikq - veikiandiq elementa-
ri4sias daleles ir fizikus - egzistuoja tam tikras ry5ys.) Tq sridiq moks-
liniai straipsniai neretai pasira5omi keliq de5imdiq fizikq. Tik labai stip-
rios j6gos gali suburti toki kolektyv4 - 

juk jo daugum4 sudaro vyrai.
Nesunku ispeti, kad fizikq s4veikos gali buti traukos ir stumos.

Vieni kitus traukia ne tiek prie3ingos lyties (fizikq lytis, kaip ir izoto-
pinis sukinys stipriosiose s4veikose, nera svarbi), kiek prie5ingo tipo
fizikai: teoretikai - eksperimentatorius, profesoriai - studentus, po-
tencialus disertacijq vadovai - disertantus ir pan. Traukia, ai5ku, iki
tam tikro atstumo. Atsistumia fizikal kurie vienas kitam nieko negali
duoti, o tik gali k4 nors atimti; 5i strfma itin stipri tarp vienodq -konkuruojandiq - moksliniq kolektyvtl.

Bernardas So (Shaw) yra sakgs: ,,Jei jus turite obuoli ir aS turiu
obuoli ir jei mes pasikeisime tais obuoliais, tai jums ir man liks po
vienQ obuoli. o jei jus turite idejq ir as turiu idej4 ir mes pasikeisime
tomis id6jomis, tai kiekvienas i5 mosq tur6sime po dvi id6jas". Sis
teiginys tinka mokslui tik tada, kai kalbama apie neigyvendinamas idd-
jas, pavyzdLiui, amlinqi varikli ar antigravitacijq. Jei problemQ suge-
bate i5sprgsti patys, ja su kuo nors dalytis nepatartina, nes galima likti
visai be idejq. Jusq problem4 i5sprgs talentingesnis kolego, o mainais
gauta ideja gali pasirodyti esanti jau i5sprgsta arba amZinojo variklio
tipo. |domu, jog problema arba jos sprendimo ideja dazniausiai pasisa-
vinama nes4moningai: jusq draugui ima atrodyti, jog jis pats tai sugal-
vojo ar bent butq sugalvojgs kitq dien4.

Taigi problema yra ,,sava" tol, kol jos nesprendlia kiti mokslinin-
kai. Antai, kai P. Kapica nuvyko pas E. RezerfordQ ir pasisakd noris
tyrineti alfa daleles, Rezerfordas atsakd: ,,Betgi alfa daleles tyrin6-
ju a5".

Sqveikq tarp fizikq apskritai nebutq, jei kiekvienas turdtq savo pro-
blemq. Deja, fizikq yra daugiau negu idomiq problemq. Be to, kol kas
nesukurti istatymai, nustatantys nuosavybds teises mokslo problemoms.

vadinasi, lieka vieninteld i5eitis - buti pirmajam moksliniame
finiSe. Mokslininkq lenktyn6s primena sportininkq, tik vyksta dar
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2I pav. Lenktynes prie lentos (antr,as ii kaires - prof, A. Jucys)

temperamentingiau, nes sportinese varlybose skiriama ne tik pirmoji,
bet ir antroji bei tredioji vieta, o moksl e daLniausiai buna vien pirmoji
vieta; visi laurai atitenka nugaletojui, tuo tarpu jo konkurentams
nevykeliq vardas.

Mokslininkq lenktynes galima pailiustruoti omega minus hiperono
atradimo istorija.

Sios elementariosios daleles egzistavim4 1961 m. teori5kai numate
M. Gel-Manas (Gell-Mann), net ivertings jos masg. Du elementariqjq da-
leliq tyrimo centrai - Brukheveno laboratorija (JAV) ir CERN'as (Euro-
pos branduoliniq tyrimrtr centras Lenevoje) - tuoj pradejo lenktynes.

Jq dalyvis amerikiediq mokslininkas prisimena: ,,Mes brauk6me
kruvin4 prakaitE, lenktyniaudami su CERN'u, nes CERN'o fizikai
gavo tinkam4 pluo5teli kelet4 menesiq anksdiau negu mes". Tadiau Ze-
nevos fizikai neturdjo geros burbulines kameros. Toki4 kamer4 turdjo
anglai, jie sutiko paskolinti jq, bet su sElyga, jog eksperimentas bus
vadinamas anglq eksperimentu. CERN'e dirbg prancrtzai atsake: ,,Ne,
tai butq juokin ga".
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Kol europiediai sprendd nacionalinius gindus, amerikiediai pluSo.

Juos skatino administracija: ,,Skub6kite, reikia nu5luostyti nosis vyru-
kams i5 CERN'oo'. Kamera veik6, bet du su puse mdnesio nesisek6
gauti reikiamo pluo5telio. Mokslininkai dirbo dien4 ir nakti trimis pa-

mainomis, kol galq gale rado gedimq prieZasti. Netrukus pavyko nufo-
tografuoti omega minus hiperono pedsakq. Nedelsiant buvo i5siqstas
lai5kas i ,,Physical Review Letters". Tadiau vienas anglq Zurnalistas

suuost6 5i atradim4 ir pirmas paskelbe,Zini4 laikra5tyje. CERN'o frzi-
kams teliko skesteldti rankomis - 

jiems pritruko keleto dienq (ie irgi
buvo uZfiksavg omega minus hiperono pddsak4, bet dar nor6jo patik-
rinti irodymus).

Ne maiiau atkaklios lenktynds, kupinos dramati5kq momentq,
vyko tarp G. Syborgo (Seaborg) ir G. Fliorovo grupiq, ie5kant trans-
uraniniq elementq, tarp de5imdiq pasaulio laboratorijq, atradus auk5ta-
temperaturi superlaidr-Q, tarp TSRS ir JAV mokslininkq, kurusirtr

vandenilines bombas; tokias lenktynes stebime valdomos termobran-
duolinds reakcijos tyrimuose ir kt.

Lenktyniaujant sqveikauti nira kada - tikrosios s4veikos praside-

da tada, kai reikia nustatyti nugal6toj 4 arba skirti premij4.
I5 tikrqiq fizikos istorija - tai kovos del prioriteto istorija. Gindai

tarp I. Niutono ir R. Huko, tarp R. Huko ir viso kito mokslinio pasau-
lio, P. Ferma (Fermat) ir R. Dekarto, Z. Piio (Biot) ir A. M. Ampero,
R. Devio (Davis) ir M. Farad6jaus ir t. t. yra fizikos istorijos aukso
fondas, kuri nuolat eksploatuoja mokslo populiarinimo knygr+ ra5ytojai.

Bepigu sporte, kur begama nuZymdta trasa ir begikai mato savo

varZovus. Lenktynes del mokslinio atradimo vyksta vienu metu ivairio-
se vietose, o begikai kartais n6 nenujaudia, kad egzistuoja varZovai.
Tad nustatyti laimetoj4 buna ne taip paprasta.

L. Mandel5tamui ir G. Landsbergui 1928 m. atradus kombinacing
Sviesos sklaidq, paai5kejo, kad 5i efekt4 luo pat metu aptiko ir indas
C. Remanas. Praddjus ai5kintis prioriteto klausimus (rusq fizikai 5i reiS-

kini pastebejo anksdiau, bet indas greidiau pasiuntd prane5imq spau-

dai), paaiSkejo, kad dar prie5 penkerius metus ji buvo numatgs A. Sme-
kalas (Smekal), remdamasis energijos tvermds d6sniu. K. Andersonui
(Anderson) atradus pozitron4, D. Skobelcynas perZiurejo senas savo
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fotoplok5teles ir isitikino, kad jis jau seniai Vilsono kameroje buvo

stebejgs pozitronus, tik nekreipd i juos d6mesio.

D6l energijos tvermds d6snio atradimo garbes gindijosi net keturio-

lika mokslininkq - vienas atrado, bet neirod6, antras irodd, bet nesu-

prato, tredias suprato, bet tik tada, kai ketvirtas gavo tas padias i5vadas

ir pan. O pasistengg galdtume rasti ir penkiolikt4 pretendent4 - 
juk dar

Lukrecijus (Lucretius) yra ra59s: ,,De nihilo nihil fit" (,,I5 nieko niekas

neatsiranda").
Deja, n6 vienas studentas nesutiks mokytis d6snio, pavadinto pen-

kiolikos mokslininkq vardu, net jei jq pavardes sutrumpintume iki pir-

mqiq raidZiq. O skirstant Nobelio premijas, kaZkod6l apsiribojama

trimis laureatais; jei atradim4 yra'padarg keturi mokslininkai, vienas

paliekamas lauke uZ durq. Taip yra nutikg skiriant Nobelio premij4 uZ

kvantinds elektrodinamikos sukurim4: ketvirtasis liko F. Daisonas, nors

jis stovdjo greta DZ. Svingerio (Schwinger), R. Feinmano ir S. Tomo-

nagos (Tomonaga).

S4veikos tarp mokslininkq ypad sustipr6ja, kai juos paremia t6vy-

nainiai, kuriems rupi ne tiek fizika, kiek nacionalinis prestiZas. Antai

anglai ligi Siol Rentgeno spindulius vadina X spinduliais, nes negali

atleisti V. K. Rentgenui, kad Sis paveritb irl atradim4 i5 anglo V. Kruk-

so - pastarasis anksdiau pasteb6jo spinduliq poveiki fotoplok5telei,

bet pasiuntd ne straipsni i mokslini Lurnalq, o protestq fotoplok5teliq

firmai, kad ji tiekianti jam blogas plokSteles.

Vienas i5 aktyvios polemikos metodq - suabejoti savo prie5inin-

ko sveiku protu, primenant jo keistenybes (o kuris iZymus fizikas jq

neturi?). Apskritai, nesant rimtq argumentq, ijuoko plok5tum4 galima

suprojektuoti bet kuri faktq. Stai tokios kritikos pavyzdys, nutaikytas i
fizlkq ir chemik4 J. van't Hofl (van't Hof|, hipotez6s apie atomq i5-

sidestym4 molekul6se kurej4. Jo prieiininkas viename XIX a. pabaigos

laikra5tyje ra56: ,,KaZkoks daktaras van't Hofas, uZimantis etat4 Ut-

rechto veterinarijos mokykloje, matyt, jaudia antipatijq tiksliems moks-

liniams tyrimams; jam daug maloniau sdsti ant Pegaso (tikriausiai i5si-

nuomoto i5 veterinarijos mokyklos) ir paskelbti pasauliui tai, kq jis

i5vydo nuo mokslo Olimpo, pasiekto plevenant padebesiais, - apie

atomq i5sidestym4 Visatos erdvtije".
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22 pav. Mokslind dvikova

Vis delto frzikai n6ra piktavaliai - dailniausiai jie apsiriboja Lo-
din6mis dvikovomis; fizikos istorija nemini fakto, kad du fizikai butq
kovgsi ginklais. Gindai d6l prioriteto tik retais atvejais trukdavo ilgiau
kaip dvidesimt metq. o dekingi palikuonys visiems laikams sujungda-
vo prie5ininkq pavardes d6snio pavadinime (eigu tq pavardZiq nebuda-
vo per daug ir jos budavo malonios ausiai). Taip fizikoje atsirado net
Lorenco ir Lorenco d6snis, atrastas dviejq bendrapavardZi4, i5 kuriq
vienas gyveno Leidene, o kitas - Kopenhagoje.

Riteri5ko kilnumo pavyzdys fizikams gali buti gindas tarp Kremjo
ir Tenderio XIX a. pabaigoje. Tirdami konvekciniq sroviq magnetini
veikim4, jie gavo prie5ingus rezultatus: Tenderio duomenys patvirtino
Maksvelo elektromagnetinio lauko teorij4, o Kremjo - 

jq paneig6. Po
trumpos polemikos Tenderis atvyko i Sorbonq pas savo prie5inink4 ir
drauge su juo pakartojo bandymus. Greitai paai5kejo, jog Kremjo me-
todikoje buvo nedidele klaida, ,,apvertusi" jo rezultatus.

Dvide3imtajame amZiuje gindq d6l prioriteto girdEti maLiau negu
devynioliktajame. Tai patvirtina hipotezg, jog stipriosios fizikq s4vei-
kos konstanta priklauso nuo laiko - Visatai senstant, s4veika silpneja.

Kol kas nagrin6jome stumos j6gas. Stipriausia traukos j6,ga tarp fizi-
kq rei5kiasi sistemoje mokytojas-mokinys. Koks nors iZymus fizikas,
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turintis idejq daugiau, negu pats speja realizuoti, sukuria virtualiq idejq
laukq. Jas gaudydami, jauni fizikai priartdja prie Sefo ir ima suktis ap-

link ji tarsi elektronai aplink branduoli; susidaro vadinamoji mokslind
mokykla. Aplink E. Rezerford4, N. Bor4, A. Jofg, L. Landau ar
E. Fermi sukdavosi po keliasde5imt fizikq, pritrauktq net i5 kitos pla-
netos pus6s. Tuo tarpu A. Ein5teinas, M. Faraddjus ar M. Lomonosovas

nesukur6 savo mokyklos; matyt, jie patys gaudydavo savo idejas.

Norindiq tapti L. Landau mokiniais ir naudotis jo nei5semiama intui-
cija bei erudicija (anot jo mokiniq, ,,melZti Landau") buvo tiek daug, kad
Landau ivede potencini barjerq - teorinio minimumo egzaminq. Ji i5lai-
k9s galejo buti L. Landau aspirantu..Temq tur6jo susirasti pats. Savo auk-
lejimo metodikq L. Landau vadino ,,Suniukq mokykla": mokinys meta-
mas stadia galva i fizikq: jei i5plauks - gerai, jei nuskgs - negaila.

Skandinama budavo ketvirtadieniais, per teorinius seminarus.
Mokinys, kuriam suteikdavo garbg skaityti pranelim4, tur6davo nesi-
jaudindamas, nepaisydamas Skvalin6s kritikos ugnies, kandZirl replikq,
lakoni5kai iSdestyti darbo rezultatus. Jei jis, neduok dieve, iterpdavo
koki4 nereikaling4 smulkmen4, i5 L. Landau i5girsdavo: ,,Tai idomu tik
jusq Zmonai". Jei iveldavo klaid4 ir nesugebddavo jos i5 karto rasti,
Landau sakydavo: ,,To dar rnama turdjo jus i5mokyti". O jei prane5ejas

skgsdamas griebdavosi Zodiniq paai5kinimq, Landau pavartodavo savo

prieZodi: ,,Taip kalba ne fizikai, o batsiuviai. Baisus niekai!" Blogiau-
sia budavo, jei dar prane5imo pradZioje Landau ispedavo galutinius

rezultatus. Darbas budavo paskelbiamas ,,gryna filologija" (pasak kitq
Saltiniq - ,,grlna filosofijs"), o prane5djas nuvaromas nuo lentos. Jei-
gu tai budavo jo paties darbas, jis tapdavo ,,patologu" ir ji ,,atskirdavo
nuo cerkves". L. Landau toki prane56j4 palydedavo Lodliais: ,Jei jus
nedirbsite, jums ataugs uodega". Tai rei5ke, kad mokslinis darbuotojas

evoliucionuoja atgal i beZdZiong.

Uiltat tiems, kurie, L. Landau nuomone, evoliucionuodavo prie5in-
ga linkme, jis negail6davo nei laiko, nei idejq, o jie atsidrikodavo jam

akla meite.

Pats L. Landau laike save Nilso Boro mokiniu, nes Boras vienin-
telis i5 vyresniqiq fizikq sugeb6davo giniytis su juo - tada dvideSimt-
mediu jaunuoliu 

- ir netgi tapdavo nugal6toju.
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L. Landau buvo savo mokiniams negailestingas dievas, tuo tarpu
N. Boras - gera5irdis dievas. 1961 m., kai jis viesejo Maskvoje, Fi-
zikos institute, i klausimq: ,,Kaip jums pavyko sukurti auk5tos klas6s
fizikq mokykl4?" Boras atsak6: ,,Matyt, tod6l, jog aS niekada nesivar-
Ziau pasakyti savo mokiniams, kad esu kvailys". vertgs N. Boro kalb4
E. LifBicas tq sakini perteike taip: ,,Matyt, tod6l, jog aS niekada nesi-
varliau pasakyti savo mokiniams, kad jie kvailiai". Auditorijai 6mus

uzti, Lifsicas pasitaisd, bet saleje sedejgs P. Kapica giliamintiskai pa-
steb6jo: ,,Ta klaida ne atsitiktine - 

ji nusako skirtum4 tarp Boro mo-
kyklos ir Landau mokyklos, kuriai priklauso Lif3icas".

Visus fizikus, atvykdavusius i Kopenhag4, kuri apie 1930 m. buvo
tapusi fizikq Meka, N. Boras sutikdavo labai palankiai. ,,Labai labai

idomu", - sakydavo jis, i5klausgs eilinio svedio paskait4. Tas, ai5ku,
triumfuodavo, ir tik Boro mokiniai Zinojo, kad 5i fraz6,jq sefo lupose
rei5k6: ,,Gana prasta ir nuobodi paskaita". Atsiliepim4 apie bet kuri
darb4 Boras prad6davo zodziais: ,,Nuostabu". Tadiau vdliau jis, taikiai
Snekudiuodamasis su darbo autoriumi, parodydavo, kad darbui toli ligi
tobulyb6s. Pa5nekesio pabaigoje jaunasis fizikas jau pats matydavo sa-
vo darbo trukumus ir netgi nor6davo be gailesdio suple5yti ji i skiautes.

Kaip Sokratas (Sokrates) dialogais atskleisdavgs tiesq, taip N. Boras
pad6davgs jauniesiems talentams atskleisti tvantin6s mechanikos princi-
pus. Neatsitiktinai jis vadinamas kvantinds mechanikos pribuveja.

Tokios aktyvios mokslin6s mokyklos viduje del tarpusavio s4veikrl
mokslininkai nuolat btrna suZadintos busenos; uZtenka naujo fakto, kad
prasid6tq idejq generacija. Kai kurie fizikai, iSsikrovg ar ieljg per dideli
greiti, i5lekia i5 mokyklos traukos lauko; jq vietq uhima nauja karta.
Anot V. Ostvaldo, tokios mokyktos - tikri ,,genijq daigynai".

Bet kaip atomo fizikoje galimi ne tik teigiami, bet ir neigiami jo-
nai, taip ir moksle greta genrjrl daigynq esama ir dogmatikq daigynq.
Jeigu mokyklos vadovas ugdo ne kriti5kuffiQ, o paklusnuh4, ne kury-
bingum4, o tik darb5tum4, susidaro moksline tikindiqiq sekta. Ji veikia
tarsi isuktas smagratis - jokia kritika ir jokie mokslo vejai negali pa-
keisti jos sukimosi krypties. Tur6damas galvoje tokias rnokyklas,
F. Bekonas ra56, kad mokslas remiasi faktais, o mokyklos - dogmomis.
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Kartais stipriosios s4veikos rei5kiasi ir tarp mokslininkq bei jq pa-

galbininkq. Jas iliustruoja M. Faradejaus ir atsargos serZanto Anderse-
no santykiai. Pastarasis turejo auksines rankas, gamindavo reikalingus
prietaisus, o per vie5as Faraddjaus paskaitas atlikdavo bandymus. Moks-
lininkas labai vertino ji, serZantas irgi buvo prisiriSgs prie savo Sefo,

bet kiekviena proga m6gdavo kartoti: ,,Ar k4 nors daro Farad6jus? Ne,

vis4 darb4 atlieku a5, o jis tik Sneka". R. Boilio pagalbininkas R. Hukas

savo pretenzijas i bendrq atradimrl prioritet4 parei5k6 dar kategori5-
kiau. Po to jam neliko nieko kito, kaip tik palikti vadovq ir padiam tapti

iZymiu mokslininku.
Labiausiai paplitusios s4veikos tarp vieno kolektyvo mokslininkq,

jos paivairina kolektyvo gyvenim4. flpiStq tokiq sqveikq pavyzdi savo

atsiminimuose apra56 P. Kapicos mokinys gruzinas Elevteras Androni-
ka5vilis. Atejgs dirbti i Fizikos problemq institut4, jis gavo darbo viet4
dideliame kambaryje, kuriame buvo dar trys Zmones, tarp jq Vasilijus
Pe5kovas. ,,Tai, kq aS apie j[ Zinojau, neZaddjo nieko gera. Jis buvo
visai nesukalbamas ir tur6jo iproti abejoti bet kokiais rezultatais, gau-

tais'ji supandiq kandidatq ir net daktary...
Norint pastatyti mano stalq, reik6jo truputi pastumti jo darbo stal4

ir prie jo padeti Siuk5liq ddZg. Bet Vasia uZsispyre... Tik pamanykite:

per Siuk5liq deZg nesimatys, jo svarbiausir4 pasaulyje eksperimentq!..

- Tavo i5matuotos kritiniq greidiq vert6s neteisingos, - katego-

riSkai sakydavo jis, nors niekada nematavo Siq dydZiq.

- O kodel jos tau nepatinka?

- Kritinis greitis, mano nuomone, bet kokiomis s4lygomis turi
buti lygus 20 cm/s.

- Tai tavo nuomone, o Kapica gavo a5tuoniasde5imt ir netgi Sim-

t4 de5imt

- Kapicos prietaise gal6jo buti i5kreiptas ply5ys...

- Galejo buti, bet nebuvo... Majerio ir Meterlinko taip pat...

-- Si,l olandq prietaisas man apskritai kelia itarim4.
Ir taip ligi begalybes...

Pasitaikydavo, ir ne kart4, kad jo priekai5tai nefur6davo jokio lo-
ginio pagrindo, bet jeigu jis kuo nors isitikindavo, perkalbeti budavo
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neimanoma. Tiesa ir tai, kad daugeliu atvejq jis pasirodydavo es4s tei-

sus, nes jau tada garsdjo kaip puikus fizikas.

Del to man nebuvo lengviau. Be abejo, aS buvau kankinys. Sali5-

kos Peskovo nuomonris man uZdengd mokslo horizont4 - panaiiai kaip

debesys uZdengia dangq. Kartais aS pamir5davau savo darbo institute

tikslus ir galvodavau tik viena: kaip irodyti Siam uZsispyr6liui, kad jis

klysta?

Kartais tai pavykdavo... Bet jam bpvo reikalingi kaZkokie ypatin-

gi, 56toni5ki irodymai.
AK noriu palinketi visiems jauniems mokslininkams isigyti uZsi-

spyreli draugq, nes nAra kito tokio [rankio, kuris padetq taip sekmingai

gat4sti ir Slifuoti savo smegenis.

O vis delto puiku, kad dabar mes su Vasilijumi Petrovidiumi PeS-

kovu dirbame skirtinguose miestuose, nes nebeturiu tos sveikatos, kuri

kaLkada pad6davo man tuose ginduose i3laikyti tvirt4 pusiausvyrq."

Apskritai s4veika kolektyvo viduje - teigiamas rei5kinys. Jeigu

jos nebutr4, mokslo darbuotojai snaustq darbo vietose. Naturali atranka

ir kova uZ buvi tarp fizikq tokia pat nattrrali ir butina, kaip ir tarp kitq

gyvqiq organizmq. S4veikos metu nustatoma, ,,kas yra kas" tame ko-

lektyve, kiekvienas darbuotojas suZino savo tikrqii rangq (daZnai neati-

tinkanti jo oficialaus rango) ir uZkariauja savo teritorrj4.

Fizikq kolektyve turi vyrauti fizikin6s s4veikos. Jei gindai del fut-

bolo ar - dar blogiau - del motery ima stelbti gindus d6l fizikos,

vadinasi, sprendZiamos mokslo problemos susmulkdjo ir pats laikas

keisti tematik4. Ir atvirk5diai - 
jei prie kavos puoduko vyksta kar5ti

gindai del darbo, kolektyvo vadovas gali slapdia trinti rankas.

Pagrindinis vadovo rupestis - reguliuoti s4veiktl stiprum4 (palai-

kant kolektyvo pusiausvyr4). Jei sqveikos per stiprios, kolektyvas suirs,

jei per silpnos, dirbs ne visu paj6gumu. Pakaitinti aistras galima Lan-

dau metodu, su5velninti - Boro metodu. Fizikq sqveikos taps visi5kai

kontroliuojamos, kai bus sukurta sqveikq teorija.

Ne maZiau idomios teoretikq ir eksperimentatoriq s4veikos, bet jos

nusipelno atskiro skirsnio.
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Teoretikq ir eksperimentatoriq santykiai

Lmonq ar vyrqgalima rinktis kelet4 kartq gyvenime, o teoring ar
eksperimenting fizikq paprastai renkamasi tik vienq kartq. Klaidq dia
i5taisyti daug sunkiau. Jei kas keidia teoring fizikl i eksperimenting (ar
atvirk5diai), galima dr4siai sakyti: rimto fiziko iS jo nebus.

Tad kuo teoretikai skiriasi nuo eksperimentatoriq ir kodel jie ne-
sutaria vieni su kitais?

Kartais sakoma, jog prie5taravimai tarp teoretikq ir eksperimenta-
toriq - specifin6 m[sq laikq problema. Anksdiau ji neegzistavusi, nes
teoretikas ir eksperimentatorius harmoningai sugyveng kiekviename fi-
zike. o sutarti padiam su savimi daug lengviau negu su savo kolega.
Blogiausiu atveju galima vien4 dien4 buti teoretiku, kit4 - eksperi-
mentatoriumi.

Fizikos istorija nepatvirtina Sios nuomones. Teorija ir eksperimen-
tas taikiai nesugyvena net mokslininko viduje; nugali arba vienas, arba
kitas pradas.

Antai Demokritas (Demokritos), Platonas (Platon) ir kiti graikq
filosofai buvo gryni teoretikai. Atlikti bandymus, pilstyti skysdius ar
kilnoti kietus kunus jiems atrod6 vergo vertas uZsi6mimas. Mokslinin-
ko kelias - atsiskirti nuo minios namie ar alyvmedZiq giraiteje ir, item-
pus smegenis, i5protauti vienintelius teisingus gamtos d6snius. Taip bu-
vo prieita prie atomq egzistavimo idejos. Deja, bandydami konkretinti
idej4, bet nesiremdami faktais, Demokritas ir jo pasekejai suklydo -taip atsitinka ir Siq dienq teoretikams. PavyzdZiui, Demokritas teig6,
jog ugnies atomai yra maLi ir judrus, tod6l ugnis degina. Zmogaus
galva apskrita, nes joje vyrauja apvalus atomai, o zandikauliq formq
nulemia piramides pavidalo atomai. Vieni atomai sukimba su kitais ma-
Zais kabliukais, esandiais jq Sonuose. Gali buti ne tik labai maZq, bet
ir dideliq atomq - net tokio dydZio, kaip visas mrisq pasaulis.

Iki Siol mokslo istorikai gindijasi, ar Aristotelis (Aristoteles) yra
atlikgs (aiSku, vergq rankomis) bent vien4 eksperimentq. Greidiausiai
jis pasitenkino eksperimentais mintyse. rJitat galima dr4siai teigti, jog
Aristotelio pasekejai ndra atlikg n6 vieno bandymo per i5tisus penkioli-
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ka amZiq. Scholastind fizika, pl6tojama vien teoretikr4, pasidar6 tokia
ideali ir lengva, jog vien4 dien4 supliu5ko kaip balionas, per daug ati-
trukgs nuo Zemd:s. Teko pradeti kurti frzikq ir pradZiq. Kaip visada

tokiais atvejais nutinka, buvo perlenkta i kitq pusg: teoretikai i5nyko,
fizikai virto eksperimentatoriais. Toks idealus eksperirnentatorius buvo
Robertas Boilis (Boyle). Jo mokslo darbai vadinosi ,,Bandymdi...",
,,Nauji bandymai..." ir t. t. O 1657 m. Florencrjoje de5imt gamtos reiS-

kiniq tyrinetojtl ikure Bandymq akademij4, kurios devizas buvo ,,Pro-
vando et riprovando" (,,Bandymu ir tik bandymu"). Tai rei5k6, jog
akademijos narius domina vieni eksperimentai, be jokiq teorijq ar hi-
poteziq bei matematinirtr irodymq. ,,Ne akademijos reikalas, - buvo
ra5oma jos ra5tuose, - gindytis del rei5kiniq prieZasdiq."

Reikia pasakyti, jog eksperimentatoriai tais laikais yra parodg tikry
pasiaukojimo mokslui stebuklq. Gerq prietaisq, kaip Zinoma, dar nebu-
vo, juos tekdavo gamintis patiems i5 visq dia pat esandiq priemoniq,
nei5skiriant netgi paties eksperimentatoriaus kuno. Antai V. Vatsonas

(Watson), bandydamas i5matuoti elektros srovds tek6jimo laidais greiti,

i granding su Leideno stikline vietoj galvanometro ijungdavo savo pa-

dejejq. Budavo matuojamas laiko tarpas nuo padejdjo konvulsijos iki
elektros kibirkSties atsiradimo kitoje grandinds dalyje.

Tadiau ilgainiui fizikoje susikaupd tiek nepaai5kintq faktq, kad te-
ko v6l grlLti prie teorijos. Taip fizika ir Svytavo tarp eksperimento ir
teorijos. Teoretikq bei eksperimentatoriq santykis keitdsi panaSiai kaip
vyrq su barzdomis ir vyrq be barzdq santykis. Kol kas nenustatyta, ar
tarp tq dviejq rei5kiniq yra koks nors ry5ys ir ar jie susijg su saul6s

aktyvumo kitimu. XX a. mada v6l atsisuko i teorijos pusg. Tuo nesunku

isitikinti. Papra5ykite pirm4 sutiktq Zmogq iSvardyti de5imt garsiausiq

Sio amZiaus fizikq. Jo sumindti mokslininkai bus arba apskritai ne fi-
zikai, arba fizikai teoretikai. A. Ein5teinas, N. Boras, E. Srddingeris,
V. Heizenbergas, L. Landau, P. Dirakas, R. Feinmanas, V. Ginzbur-
gas - visi jie n6ra atlikg n6 vieno eksperimento. Privilegijuota teore-
tikq paddtis, aiSku, sukelia eksperimentatoriq pavyd4, kuris kartais

igyja net kra5tutines formas. Sakysime, fa5istin6je Vokietijoje grup6

eksperimentatoriq, vadovaujama F. Ldnardo ir J. Starko (Stark), buvo
paskelbusi, kad teorija... Zydq i5mon6, o eksperimentas - vienintelis
tikrai ,,ariSkas" mokslo metodas. Jq triumfas buvo neilgas...

99

Free Hand



Mes nuklydome i fizikos istorij4, taip ir neissiaisking, kas yra te-
oretikas, o kas eksperimentatorius bei kur slypi jq nesutarimq Saknys.

Anot Boro papildomumo principo, tiesa yra priesingl paziury vi-
suma. Todel turime i5siai5kinti, k4 teoretikai mano apie save ir ekspe-
rimentatorius, taip pat kokia Siuo atZvilgiu eksperimentatoriq nuomon6.

K4 teoretikai mano apie teorij4 ir save?

Apie save jie gana geros nuomon6s.
Stai tipisto teoretiko F. Daisono (Dyson) nuomon6: ,,Graksti teori-

ja, vienijanti matematini groLi ir fiziking ties4, yra visq miistl pastangq
tikslas". Tiesa, nor6damas nuraminti eksperimentatorius, jis priduria:
,,Teorija yra galutinis mokslo produktas, o eksperimentas - jo varo-
moji ibga".

L. Bolcmanas savo paskaitas apie Maksvelo lygtis pradejo epigra-
fu i5 Siterio: ,,Ar ne Dievas uZra56 Sias eilutes?"

skaitytojas be vargo nustatys,,kieno - teoretiko ar eksperimenta-
toriaus - yra Sios mintys: ,,Teoretikai - fizikos poetai. Net izymus jie
tampa (ieigu tampa) kaip poetai - visai jauni. Eksperimentatorius brgs-
ta lddiau, jis turi i5mokyti ne tik galv4 mqstyti, bet ir rankas dirbti!
Fizikos poezija nu5viedia keli4 prozai ir eina jos priekyje, kaip kiekvie-
nos Salies literaturoje poezija eina pirma prozos".

Si teoretikq paZiury kvintesencija butq neissami, jei nepacituotume
A. Einsteino: ,,Fizika - tai besivystanti login6 m4stymo sistema, ku-
rios pagrindus galime gauti ne i5skirdami juos kokiais nors indukty-
viais metodais i5 bandymq, o tik laisva iSmone... Tam tikra prasme aS

laikau esant pagristq senov6s mqstytojq tikejim4, jog grynas m4stymas
leidlia suvokti realybg".

Teoretikai kiekviena proga mdgsta pasigirti, kad butent jie ant
plunksnos galiuko yra atradg PlutonQ, pozitronq ir neutronines Lvaigl-
des. Beje, jie kukliai nutyli, jog buvo atradg dar bent Simt4 daleliq,
rei5kiniq ir efektq, kuriq eksperimentatoriai nes6kmingai ie5kojo i5tisus
de5imtmedius. Ir tebeie5ko.

Budami gerai nusiteikg, teoretikai vis delto sugeba pastebeti ne tik
savo prana5umus, bet ir kai kurias neesmines silpnybes. Stai viena tarp
teoretikq populiari istorija. I teoretik4 kreipiasi eksperimentatorius,
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pra5ydamas nustatyti paprasto stalo, turindio keturias kojas, stabilumo
s4lygas. Teoretikas greitai i5sprendZia uZdavini, kai stalas turi vien4
koj4 arba be galo daug jq. Paskui jis ilgam istringa, nagrin6damas sta-

lus su dviem ir pustredios kojos, o stal4 su keturiomis kojomis palieka

savo mokiniams.

K4 teoretikai mano apie eksperimentatorius?

Paprasdiausiai maLai jais domisi. Tiesiog ileidlianti tyla. Teoreti-
kams rupi ne eksperimentatoriai, o tik jq gaunami rezultatai. Teoretikq
nedomina net matavimo paklaidos - pakanka Zinoti, kad jos niekada

nebuna didesnds kaip l0-15 % (Sios ribos neperZengia n6 vienas save

gerbiqs eksperimentatorius).
Pavyko surasti vien4 teigiam4 teoretiko nuomong apie eksperimen-

tatorius. Tai lakoni5ka L. Landau fraz6:,,Be eksperimentatoriq teoreti-
kai surugsta". Matyt, sakydamas 1iq frazg, L. Landau turejo galvoje

P. Kapic4, kuris padejo jam ,,nesufligti" patekus i Lubiankos kalejim4.
Ui.tat L. Landau mokinio A. Kitaigorodskio nuomon6 apie ekspe-

rimentatorius kitokio pobudZio (is, kaip Zinoma, objektyvumu nepasi-

Zym6jo, todel teneisiZeidZia knygq skaitantys eksperimentatoriai):

,,Dauguma eksperimentatoriq visi5kai pasitenkina, aptikg naujq idomiq
faktq, ir tuo savo darbqbaigia... Eksperimentatoriai dailnai neranda sa-

vyje tiek energijos, kad galetq bent suvokti teorijos esmg, kuriq nuo jq
slepia daugiaauk5diq formuliq mi5kas. Juos domina tik tos teoretiko
darbo i5vados, kurias galima sugretinti su eksperimentu". Tyrindtojams,
kuriems rupi tik matuoti, nesvarbu kQ, A. Kitaigorodskis netgi sugalvo-
jo specialq terminq - aparatirrininkai.

Tokia neigiama nuomon6 apie eksperimentatorius turetq i5sisklai-
dyti paZvelgus,

k4 eksperimentatoriai mano apie save.

,,Faktas - tai tas Archimedo atramos ta3kas, kuris leidZia pajudin-
ti i5 vietos net padias solidZiausias teorijas" (P. Kudriavcevas).

,,,Kuo toliau eksperimentas nuo teorijos, tuo ardiau jis prie Nobelio
premijos" (F. Lolio-Kiuri).
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Zymiausias rusq eksperimentatorius Piotras Kapica, perfrazuoda-

mas aforizmq,,Meil6 - geras dalykas, bet auksind apyranke lieka vi-
siems laikams" (i5 amerikiediq romano ,,DZentelmenai mdgsta blondi-
nes"), ra5o taip: ,,AS manau, kad mes, mokslininkai, galime pasakyti:

,,Teorija - geras dalykas, bet teisingas eksperimentas lieka visiems

laikams".
Deja, teisingi eksperimentai, uZfiksuojantys naujus rei5kinius, ne

tokie jau daZni. Tad eksperimentatoriams tenka nuolat grii:ti prie tq
padiq amZinq klausimq: kuo matuoti, kq matuoti ir kaip matuoti. Pa-

grindine problema, aiSku, yra pirmoji. Jei yra kuo matuoti, suorgani-

zuoti matavimo objektq gerokai lengviau. O kaip matuoti, diplomuotam

eksperimentatoriui ai5ku savaime.'Kodel reikejo matuoti, paai5k6ja at-

likus visus matavimus.
Pasak eksperimentatoriq, yrt aibe ir kitq problemq: tiekimas,

darbo apsauga, prietaisq gedimas ir t. t. Apskritai eksperimentato-

riaus darbo s4lygos tokios, kad fizikai geriausiu atveju lieka de5imt

procentq darbo laiko.
Vis delto per tuos desimt procentq laiko eksperimentatoriai speja

ne tik attikti bandymus, bet ir iSm6ginti savo jegas teorijoje, atimdami

duonos k4sni i5 teoretikq. Pranclzas 2. Briufonas net sugalvojo bUdq,

kaip nustatyti skaidiq n eksperimentais. (NubraiZykite tinkl4 lygiagre-

diq tiesiq, ta{p kuriq atstumas lygus degtuko ilgiui. Atsitiktiniu budu

m6tykite degtukus ant lapo ir skaidiuokite, kiek degtukq kerta linijas.

Skaidius n lygus dvigubam mestq degtukq skaidiui, padalytam i5 skai-

6iaus degtukq, kertandiq linijas.)

K4 eksperimentatoriai mano apie teoretikus?

Pirma visuotinai paplitusi,nuomon6: mes dirbame, o teoretikai pu-

dia muilo burbulus.
Antra nuomone: teoretikq nereikia fleisti I laboratorijas, nes tada

ddl neai5kiq prieZasdirtr ima gesti prietaisai. Kuo teoretikas gabesnis,

tuo Sis efektas ry5kesnis. Mokslindje literaturoje jis vadinamas Paulio

efektu. Mat V. Paulis sugeb6davgs gadinti prietaisus net dideliu nuoto-

liu. (Kart4 Getingene, DZeimso Franko laboratorUoje, fvyko smarkus

sprogimas, sunaikings brangq frenginf. Paai5kejo, kad kaip tik tuo metu
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)l,fitl EIb?" t;8
23 pav. Wenas teoretikas kitam: ,,O kur iia pliusas ir kur minusas?"

Getingene buvo sustojgs traukinys, kuriuo V. Paulis vaZiavo i5 Ciuricho

i Kopenhagq.)

Tredia nuomone: teoretikas gali surasti paai5kinim4 bet kokiam

imanomam faktui. Jei jam parodysi apverst4 breZini, jis ji interpretuos

taip pat s6kmingai, kaip ir neapverstq.

fdomu, jog Siai nuomonei pritaria ir teoretikai. Nilsas Boras ra5o:

,,Kai yra baigtinis skaidius eksperimentq ir begalinis skaidius teorijq,

tai egzistuoja begalinis skaidius teorijq, tenkinandiq baigtini skaidiq eks-

perimentq". Kailkada atrodd savaime aiSku, kad i5 daugelio teorijq, api-

budinandiq tq pat[ rei5kini, tik viena yra teisinga. Siuolaikin6je fizikoje

keletas teisingq teorijq - imanomas rei5kinys.

Sias eksperimentatoriq nuomones apibendrina V. Berezinskio

LodL,iai:

,,AS visada maniau - nors ir vengiau i5tarti garsiai, - 
jog teore-

tikai nedaro jokios itakos fizikai... D6sniai nustatomi eksperimentais, o

teoretikai tik v6liau juos paai3kina.

Teoretikais paprastai tampa eksperimentatoriai nevykdliai.

Teorinio darbo pagrindas yra ai5kUs ir nepaneigiami eksperimen-

tiniai faktai. Jau darbo viduryje teoretikas juos gandtinai supainioja ir
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aptemdo visokiais samprotavimais bei matematindmis formuldmis, o

pabaigoje gali lengvai me5kerioti Sioje matematikos juroje tas i5vadas,

kurias reng6si gauti i5 pradZiq. Geriausia, jei tq i5vadq negalima patik-
rinti bandymais..."

,,A5 gal6diau dar ilgai pasakoti apie teoretikus ir jq darb 4, - toliau
ra5o V. Berezinskis, - bet skubu. NeZinau tik, kaip pasira5yti. Savo
pavarde? Na jau ne! Kaip aS paskui dirbsiu - n6 su vienu teoretiku
nepasitarsi."

Bendra i5vada tokia: eksperimentatorius ir teoretikas - dvi skir-
tingos fiziko birsenos. Jei lokalizuosime fiziko koordinates, apribosime
jo erdvg prietaisais ir ivairiais laidais, tai tur6sime eksperimentatoriq -
materiali4 fiziko busen4, nes toks apribojimas kainuoja materialiniq le-
5q. Jei koordinat6s lieka neapibreZtos, gaunama laki fiziko busena, arba

teoretikas. Stai kodel teoretikq neimanoma surasti jq darbo vietose.

Mokslin6s istaigos vadovo tikslas - sudaryti tam tikrq pusiausvy-

rqtarp teoretikq ir eksperimentatoriq. Antraip istaiga virs arba diskusijq
klubu, arba eksperimentiniq rezultatq sanddliu. P. Kapicos apskaidiavi-
mu, vienas teoretikas turi tekti 20-30 eksperimentatoriq. Teoretikai
n6ra tokie kategori5ki - 

jie visi5kai pasitenkintq proporcija: vienas

eksperimentatorius de5imdiai teoretikq.

Tikekimes, kad varZybos tarp teoretikq ir eksperimentatoriq vyks
ir toliau fizikos labui.
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Skyrybos su matematikais

Kaip Vidurin6s Azijos gyventojai painioja Latvijq su Lietuva, o
Vilniq su Ryga, taip daugelis Zmoniq - fizlkq su matematika, o Ly-
mius fizikus vadina matematikais ir atvirk5diai. Vargu ar Eia kaltas i5-
orinis fizikq ir matematikq pana5umas. Matyt, painiavos kaltininkas -fizikos formul6s, nors tai visai ne tos padios formul6s, kurias naudoja
matematikai. Jos skiriasi vienos nuo kitq pana5iai kaip lietuviq kalba
nuo lotynq.

O juk buvo laikai, kai fizikai ir matematikai suprato vieni kitus,
kai Siq mokslq sqiunga atrodd amLina ir nei5ardoma.

Fizikos ir matematikos draugyst6 siekia vos ne Adomo ir Ievos,
tiksliau - Archimedo ir Euklido, laikus. Deja, v6liau fizikus ilgam
paviliojo scholastika, tik isitiking jos bevilti5ku tu5tumu, jie vel gr1i,o

prie matematikos. Tai ivyko Renesans Zmonijos pavasario - lai-
kotarpiu. Mums dabar sunku net isivaizduoti, kaip to meto frzikai 2a-

v6josi matematika: palymdjus tam tikrus fizikos dydZius simboliais, su

tais simboliais atlikus daug matematiniq veiksmq ir i5vedus naujus s4-

rySius, paai5k6ja, kad tie s4rySiai i5 tikro egzistuoja gamtoje. Dar nuo-
stabiau, jog gautas d6snis galioja ne tik tiems atvejams, kuriems jis
buvo formuluotas, bet ir daugybei kitq, apie kuriuos ddsnio atraddjas n6

negalvojo, taigi lygtis protingesnd uZ ji pati.'Matematika pasirodd esan-

ti gamtos kalba, bent jau kalba, kuria fizikai uZra5o gamtos balsq.

Fizikai uZvertd matematikus problemomis ir, nesulaukdami reikia-
mq rezultatq, patys emdsi darbo. Matematikoje jiems sek6si ne blogiau
kaip medikams (T. Jungui, L. Galvaniui, H. Helmholcui) fizikoje. O
didysis I. Niutonas kartu su filosofu G. Leibnicu (Leibniz) padovanojo
matematikams integralini ir diferencialini skai6iavim4. Galima butq pa-

min6ti dar de5irnt ar net dvide5imt Zymiq mokslininkq, kuriuos savinasi
ir fizikai, ir matematikai. Pirmasis garsus Vilniaus universiteto fizikas
O. Krygeris taip pat jojo dviem arkliais. Tiesa, objektyvumo d6lei rei-
kia pridurti, jog kai kurie Zymus ftzikai yra buvg prasti matematikai.
Antai M. Farad6jus vietoj formuliq naudodavosi paveiksl6liais, kurie
erzino malematikus. ,,Savo ramybds d6lei, - ra56 M. Faraddjus, - a5
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nustadiau, kad eksperimentas gali nebijoti matematikos ir s6kmingai

konkuruoja su ja atradimo procese." Kai v6liau tuos paveiksldlius

DZ. K. Maksvelas i5rei5ke formulemis, paai5kejo, kad Faradejus buvo

teisus: ir paveiksl6liais galima uira$yti genialias mintis.

Fizikos ir matematikos sqiung4 tvirtino tai, jog frzika itg4 laik4

buvo vienintelis matematikos partneris, vienintelis jos rySys su realybe.

Kitiems mokslams tada (o kai kuriems netgi XX a. antrojoje ptiseje)

uZtekdavo scholastiniq samprotavimq.,,
'Tuo tarpu fizikams taip patiko matematikos metodais gau,ti pras-

mg, kurios nenumatai formuluodamas lygti, jog eme tvirtinti: ,,Nera

kito mokslo, tik matematika". Taip atsirado aksiomatin6 mechanika,

kurios i5eities taSkas - abstrakdios aksiomos. P. S. Laplasas netgi tei-

ge: jei egzistuotq demonas, kuris Zinotq visq pasauli sudarandiq daleliq

greidius ir padetis, tai, i5sprendgs judejimo lygtis, galdtq vienareik5mi5-

kai nusp6ti pasaulio ateiti. Kartais Sis fizikq susiZav6jimas matematika

virsdavo akla meile; taip atsirado ftzrkai teoretikai, kurie

nebedar6 eksperimentq.

O nesutarimai, ta bUtina gero sugyvenimo s4lyga, be abejo, egzis-

tavo ir tais laikais: matematikai vis grieZtino ir grynino savo irodymo
birdus, tuo tarpu ftzlkai m6go naudotis neleistinais metodais, ignoruo-

dami visas blrtinas ir pakankamas s4lygas, ir ejo i5 anksto laukiamo

rezultato kryptimi.
Betgi ilgas laimingas sugyvenimas, net trunkantis kelis Simtus me-

tq, gali baigtis netik6tomis skyrybomis.

Vistl pirma matematika surado jaunesniq partneriq - biologij4,

ekonomik4, kibernetikq... Fizikai ignoravo matematikq pastabas d6l ne-

grieZtq irodymq ir kovojo d6l savarankiSkumo, tuo tarpu Siq mokslq

atstovai matematik4 laike vos ne Sventra5diu, o matematikus - neklys-

tandiais prana5ais.

Antra, susmulkdjus Zmoniq giminei ar sustambejus mokslui, iSny-

ko mokslininkai, kurie galejo daryti atradimus ivairiose srityse. Mirus

R. Feinmanui, liko tik vienas fizikas, i5manantis visq fizikq, - V. Ginz-

burgas; kiti Zino vis geriau vis maZesng jos dali; gatiausiai, anot B. So,

jie Zinos visk4 apie niek4. I5nykus asmeniniams rySiams, tiek fizikai,

tiek matematikai emd daryti, kas jiems patinka.
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24 pau ,,Kaikur dingo elegantiiki sprendiniai,.."

Matematikai ikope i tokias gryno ir abstraktaus Zinojimo aukstu-
mas, kur fizikui sunku kv6puoti. Net A. Ein5teinas skund6si: ,,Nuo to
laiko, kai reliatyvumo teorijos emdsi matematikai, aS pats jos nebesu-
prantu".

Anot J. Vignerio, subtiliausios matematin6s s4vokos buvo sugalvo-
tos kaip objektai, kurie leistq matematikui pademonstruoti savo i5radin-
gumQ ir gebejim4 suvokti formalqji groili. Jeigu jus suklydg nusipirk-
site kuri nors Nikolos Burbaki (Bourbaki) fundamentaliojo traktato

,,Matematikos elementai" tom4, tai galima laZintis, jog pasinaudosite
juo ne daugiau kaip kinq kalbos savamoksliu.

Kokios matematikos reikia fizikams, paai3kino L. Landau lai5ke
vienos Maskvos aukStosios mokyklos rektoriui: ,,Matematika fizikams
labai svarbi, tadiau jiems, kaip iinia, reikia skaidiuojamosios analizin6s
matematikos, o matematikai del nesuprantamos man prieZasties kiSa,
kaip butin4 asortiment4, loginius pratimus... Man atrodo, kad seniai
laikas mokyti fizikus to, k4 jie patys laiko esant reikalinga sau, o ne
gelbeti jq sielas, jiems to visai nepraiant. Nenor66iau diskutuoti su vi-
duramZiq scholastikos verta mintimi, kad Zmonds, nagrinedami jiems
nereikalingus dalykus, mokosi logi5kai mqstyti
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AS kategori5kai tvirtinu, kad i5 matematikos, kuri4 nagrinej a fizi-
kai, turi buti galutinai i5vytos bet kokios egzistavimo teoremos, per
daug grieLti irodymai ir t. t."

Taigi frzikai faktiSkai turi savo matematikq, supaprastint4 ir apva-
lyt4 nuo bendrumq bei grieZtumq; tai atspindi net knygq pavadinimai:
,,Grupiq teorija fizikams", ,,Matematikos Zinynas fizikams" ir pan. Ne-
mala dalis fizikq pasitenkina logaritmq ir sinusq lentel6mis; elitas pa-
kyla iki Gryno funkcijq, S matricq ir tolydiniq grupiq. Dar didesniq
matematinitl abstrakcijq daZniausiai siekiama, norint, kad kotegos ne-
suprastq, k4 tu darai.

Matematikus ypad erzina negrieZtq, blogai suformuluotr; metodq
taikymas. Juk fizikai ivede Dirako delta funkcijas, kurias matematikai
ilg4 laikq vadino baidyklemis (nors v6liau patys 6m6si jq teorijos). Fi-
zikai sumuoja eilutes, kuriq kiekvienas narys begalinis. o lygties api-
breZimo sriti jie nustato tik tada, kai teorija suformuluota, arba visai
pamir5ta tai padaryti.

Vokiediq matematikas Valteris Licmanas (Lietzmann) ra56: ,,Kokia
nerimastis apimdavo mus, matematikus, teorinds fizikos paskaitose, kai
vienas ar kitas principas budavo pateikiamas be irodymo, o paskui iS

jo gaunami ivairus teiginiai ir i5vados. Mes jautdme butin4 poreiki is-
tirti, ar suderinami tie ivairus principai vienas su kitu ir koks jq tarpu-
savio santykis".

Nenuostabu, kad matematikq karalius Davidas Hilbertas (Hitbert)
nutar6 pats imtis fizikos. Jis parei5k6: ,,Fizika yra per daug sud6tinga
fizikams... Mes pertvarkdme matematikq, dabar eil6 fizikai; paskui per-
eisime prie chemuoso'(io nuomone, XX a. pradZios chemija buvo ,,kai,-
kas pana5aus i kulinarij4, ddstomq mergaidiq gimnazijoje"). D. Hilber-
tas uZsimojo i5reik3ti tikslia matematine kalba vien4 po kitos visas
fizikos teorijas. Pagal jo plan4, kai kuriuos fundamentalius d6snius rei-
kejo pripalinti aksiomomis ir jomis pagristi vis4 frzikq, pana5iai kaip
geometrijq keturiomis Euklido aksiomomis. Hilbertas itemptai dirbo 5ia
kryptimi de5imt metq, tadiau, pasak jo biografds K. Rid (Reid), jo fi-
zikos darbai buvo ,,nuviliantys", jq negalima n6 i5 tolo tyginti su
epochiniais Hilberto atradimais ivairiose matematikos srityse. Jis pato-
bulino matematin6s fizikos metodus, bet nepajege reformuoti fizikos
dvasios. O chemijos reforma taip ir liko nepraddta.
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I5 to neverta daryti i5vados, kad fizikos problemos sunkesn6s negu

matematikos. Tiesiog Sie mokslai skirtingi: matematika stovi ant logi-

kos kojq, o fizika tarsi kengUra remiasi uodega - gamtos paZinimu,

intuicija ir tik po to formaliqja logika. Neatsitiktinai mokiniai, kuriems

puikiai sekasi matematika, dahnai skundZiasi nesuprantq fizikos - al-

goritmq 6ia neuZtenka, dar reikia suvokti ir vadinamqi4 fiziking

prasmg.

Taigi fizikai isitikino, kad matematika - tik abstrakti kalba, gal

net viena i5 abstrakdiq kalbq, kuriomis galima formuluoti fizikos des-

nius. Priejg pasitikejimo matematika ribq - pirma gauti lygtis, tik pas-

kui ieskoti jq prasm6s, - frzlkai (bent kai kurie) v6l 6me vertinti pras-

mg. Priesingu atveju realirs dydziai gali lygtyse iSnykti kaip liutas,

gaudomas dykumoje matematiniu plotq dalijimo metodu. Sakoma, kad

padios vaisingiausios idejos yra tos, kuriq negalima grie1tai suformu-

luoti. O vienas i5 fizikos autoritetq R. Feinmanas netgi spejo, kad

galiausiai fizikai visai nebereik6s matematinio formulavimo: jos me-

chanizmas mums aiSkiai atsiskleis, o ddsniai taps tokie paprasti, kaip

Sachmatq lenta, nors i5 pirmo Zvilgsnio ji ir sudetinga.

Taigi, atsiradus prarajai tarp fizikq ir matematikq, pribrendo sky-

rybos su turto dalijimusi ir kitomis nemaloniomis proceduromis. Fizi-

kams liko Zinynai, matematind fizika, o matematikai pasilmd kai ku-

riuos fizikos pavyzdfiius studentq pratyboms. Vietoj gyvtl matematikq

fizikams liko jrl elektroniniai modeliai - kompiuteriai. Jie nerei3kia

pretenzijq ir skaidiuoja bet kq, net ir visai beprasmi5kus dalykus. Viena

beda - susigaudyti jq pateikiamuose rezultatuose'

I3siskyrus mokslams, at6jo eile skirtis ir mokslo istaigoms. Lietu-

voje pirmasis, kaip ir dera, tos iniciatyvos 6mdsi Vilniaus universitetas:

1965 m. Fizikos ir matematikos fakultetas subyrdjo i du. Mokslq aka-

demijoje skyrybq byla truko net ketverius metus - kelet4 kartq ejo per

ivairias instancijas, kol buvo i5sprgsta teigiamai. Nors matematikai lin-

k9 i abstrakdias vertybes, turto dalybos buvo ne fizikq naudai"'

Tiesa, fizikai ir matematikai dar neseniai gaudavo bendrus mokslo

vardus bei laipsnius - nors disertantas fizikas nei$laikytq ne pus6s

matematikos specialybes studento egzaminq, o daLnas matematikas ne-

prisimintq Niutono desniq. (Fizikq sferose populiari tokia istorija- Kar-
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tq fiziko disertacijos gynime atsitiktinai dalyvavgs fizikos ir matemati-
kos mokslq daktaras matematikas susiZav6jo lentoje uZra5ytomis Maks-
velo lygtimis ir po gynimo pasak6 disertantui: ,,Kokios graZios lygtys.
Nejaugi jus pats jas gavote?")

Fizikq ir matematikq santykiq raida peria tokiq prakting,,iSvad4:

matematikos, bent jau diferencialinio ir integralinio skaidiavimo, frzi-
kai turi mokytis patys.

MC mai,ajai poemai

Gerbiamieji ponios ir ponai!
Te gyvuoj a radiotelefonai !

Tegyvuoja iemds dirbtuvij
Radijo i|leistuvai ir radijo imtuvai!

K. Binkis (,,Radioekspromtas$)

1959 m. pavasari darlzas Snou (Snow), pagal i5silavinimq moks-
lininkas, pagal paSaukimq ra5ytojas, perskait6 KembridZe (JAV) paskai-

t4 ,,Dvi kulturos ir mokslo revoliucija", kuri, perspausdinta daugelyje
leidiniq, suk6l6 intelektualini skandalq.

i. Snou, praleisdamas dienas su mokslininkais, o vakarus su savo

draugais literatais, pasteb6jo fenomenq, kuri pavadino ,,dviejq kulturq"
vardu. Jis padar6 i5vadq, kad menin{ inteligentijq ir mokslininkus, ,,ku-
riq rySkiausi atstovai yra fizikai, skiria nesupratimo siena, o kartais,
ypad tarp jaunimo, netgi antipatija ir prie5i5kumas... Jie taip skirtingai
mato tuos padius dalykus, jog negali rasti bendros kalbos - netgi emo-

cijq srityje".
Pasak d. Snou, ,,menine inteligentija susidard tvirt4 nuomong, kad

mokslininkai neisivaizduoja realaus gyvenimo ir tod6l jiems budingas
pavir5utini5kas optimizmas. Mokslininkai savo ruoZtu mano, kad meni-
ne inteligentija neturi numatymo dovanos..., kad jai svetima visa, kas

susijg su protu..."
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d. Snou nepa5yk5tejo kardiq ZodZiq ir vieniems, ir kitiems savo

draugams. Jis teiravgsis. kai kuriq fizikq, kokias knygas jie skaitq. Ir
girdejgs atsakymq: ,,Linote, aS bandZiau skaityti Dikensq..." O kai kart4

literatai Saipgsi i5 mokslininkq nemok5i5kumo, Snou paklausgs, kas ga-

letq paai5kinti antrqii termodinamikos desni. Vieni apskritai tylejo, kiti
atsisakd kalbeti ta tema. ,,O juk duoti 5i klausim4 mokslininkui
yra maidaug tas pats, kas paklausti ra5ytoj4: ,,Ar jus skait6te Sekspy-

rq?" - priduria C. Sno.t.

Del tokiq jo priekai5tq isiZeide ir mokslininkai, ir literatai. i. Snou

buvo apkaltintas... nekompetentingumu ir paZiUry banalumu. Be to, hu-

manitarai puol6 fizikus, Sie - humanitarus, kai kas mu56si i kruting.

Diskusijq banga nusirito per JAV,'Europ4, Japonij4, Australijq...
Tais pat metais Nina B., Leningrado pedagoginio instituto studen-

t6, ra5ytojui Itjai Erenburgui atsiunt6 laiSk4, kuriame skund6si savo

draugu inZinieriumi: ,,Katkada aS bandZiau perskaityti jam Bloko eil6-

ra5ti. Jis nenorom i5klausd ir pasak6 man, kad tai paseng dalykai, nie-

kai, dabar kita epocha. Kai pasiuliau jam nueiti i ErmitaZq, jis supyko,

nes ten jau buvgs, ir apskritai tai jam neidomu, ir a5 nesuprantanti mUsq

amZiaus... Ai5ku, jis protingas ir sqZiningas darbuotojas, visi jo draugai

ji vertina, ir aS valandom galejau klausytis jo, kalbandio apie savo dar-

b4, jis padejo man suprasti fizikos reikSmg, bet nieko kito gyvenime jis

nepripaZista..."
Nina B. tikriausiai n6 nenujaut6, kad pradeda visuotini gind4 tarp

fizikq ir lyrikq.
Ninos draugo pozicijq teori5kai pagrinde mokslininkas Poletaje-

vas. Jis ra56: ,,Mes gyvename proto, o ne jausmq kuryba, idejq poezi-

ja... Tai mUsq epocha. Ji reikalauja viso Zmogaus, o ne jo dalies, ir
mums n6ra kada aikdioti: ak, Bachas! ak, Blokas! Be abejo, jie paseno

ir nebegali lygiuotis su miistl gyvenimu. Ar mes to norim, ar ne, jie

tapo laisvalaikiu, pramoga, o ne gyvenimu... Ar mes to norim, ar ne'

bet poetai vis mailiau valdo miisq protus ir vis maZiau moko mus..."

ViS d6tto dauguma mokslininkq nepalaike Poletajevo. I5 kuklumo

nutyl6dami apie save, jie teige, kad jq kolegos m6gsta ir poezij4, ir
menq. Mokslq akademijos kioske albumai ir poezijos rinkiniai iSgaruo-

ja be p6dsakq. Levas Landau buvgs atleistas i5 Charkovo instituto del
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to, kad per egzamin4 klausdavgs studenttl ne tik specialybes dalykq, bet

ir Pu5kino poezijos. ,,Pedagogikos mokslas pana5iq dalykq nepripaZis-

ta", - pasakgs jam tada rektorius. ,,Gyvenime nesu girdejgs didesnds

kvailystes! - at5ovgs L. Landau. - O Ein5teinas! Jis ne tik grield
smuiku (pasak vieno ra5ytojo, smuikas jam buvgs paZinimo irankis),
bet ir vienam savo biografui (kuriuo n6ra pagrindo netiketi) yra pasa-

kgs: ,,Dostojevskis man dav6 daugiau negu bet koks mokslo filosofas,
daugiau negu Gausas".

Fizikai bei matematikai choru teig6, kad ir jiems nesvetimas este-

tinis jausmas. Ji patiria mokslininkas, nustatydamas ir i5reik5damas for-
mul6mis gamtos d6sningumus. P. Dirakas netgi tvirtino, kad mokslinds
teorijos groZis - patikimiausias jos teisingumo poZymis. Mokslas nu-
stato viding pasaulio harmonij4, kuri4 gali suvokti tik mokantys mate-
matikos kalb4. O dailininkai ir poetai, nesuprantantys nei reliatyvumo
teorijos, nei kvantin6s mechanikos, tebegyvena Niutono ar net Ptole-
mdjo amZiuje.

Mokslq akademijos narys korespondentas, fizikas teoretikas
E. Feinbergas klaus6: ,,Nejaugi literattrra ir menas nesuprato, nepaste-

bejo, neivertino didZiulio mokslo pasaulio?" Ir pats atsakd: ,,Nors tai ir
paradoksalu, nesuprato, nepastebdjo, nelvertino". S1 tattinimq E. Fein-
bergas met6 ne tik XX a., bet ir ankstesniqiq amZiq humanitarams.

Pasak jo, didysis dramaturgas V. Sekspyras (Shakespeare) tik viename

savo kurinyje mini, jog Saule esanti planetq sistemos centre. Dar vie-
noje pjeseje jis uZsimena apie aktuali4 astronoming problem4 - Marso
judejimo paradoksus. Tuo tarpu kituose kuriniuose ,,Sekspyro astrono-
mija yra ptolemejine, o jos dvasia - aristotelin6". Veliau meno rySiai
su mokslu dar labiau susilpnejg: D. Velaskeso (Velazquez),L. van Bet-
hoveno (van Beethoven), F. Silerio (Schiller), A. Pu5kino kuryboje esa-

ma visko: ir artimos istorijos, ir tq laikq pasaulio buitiniq detaliq...,
n6ra vietos tik vienam dalykui - mokslui. O juk tada buvo i5rasti
garlaiviai ir gaweliai, atrastas elektromagnetizmas, sukurti nauji gran-

dioziniai matematikos skyriai, gyveno ir kur6 genijai - N. Lobadevskis,
M. Farad6jus, K. F. Gausas (Gauss)...

Filologai negalejo tylomis praryti tokiq baisiq kaltinimq. Pasirausg

savo bibliotekose, jie i5traukd mokslin6s poezijos pavyzdlir4 - Gilberto
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Gilio (Ghil) ir Valerijaus Briusovo eildra5diq. Netgi toks poetas roman-

tikas, kaip Robertas Bernsas (Burns), i ,,smalsios panel6s" klausimq

,,Kam Liedq auksini ant pir5to uZmauna, kai veda jaunuolis mergaitg

jaun4?" atsakgs, remdamasis to meto fizikos Ziniomis: ,,Meil6j slypi

elektros jega, o auksas yra laidininkas".
Apie naujausius fizikos atradimus Zinojgs netgi Marselis Prustas

(Proust), kuris gyveno atsiribojgs nuo pasaulio garso nepraleidZiandio-

mis savo kabineto sienornis. Tai liudija jo kUrinio eilut6s: ,,Fransvaza
juokdamasi atsak6: ,,Ponia viskq Zino. Ji kaip X spinduliai (Fransuaza

iStare X pabr6Ztinai stengdamasi ir Sypsodamasi, tarsi smerkdama save,

nera5ting4 moteri, ul, tai, kad i5driso pavartoti toki mokyt4 Zodi)".

O Anatolis Fransas (France), uZbaiggs savo roman4 ,,Pingvinq sa-

la" branduoliniu sprogimu? O Levas Tolstojus, pasiuntgs savo herojg

ne eZero gelm6n, bet po traukinio ratais?

Humanitarai neapsiribojo kontrpavyzdiliais ir patys perejo i puoli-

mq. Humanitarin6 kultura es4s amZinas pagrindas, o technine kultii-
laikinas ir specifinis antstatas. ,,VeZim4 pakeitd automobilis, o

jaunuolis, skubantis pas mylimqi4, pers6do nuo arklio i lektuv4, bet jo
jausmai liko tokie patys, kaip ir jo prot6vio." Tuo tarpu mokslas ne

kart4 keite savo tiesas. Menas suvokia gyvq visum4, o mokslas iSsklai-

do je i dalis, drauge sunaikindamas groli. Ta proga buvo prisiminti
anglq poeto Viljamo Bleiko (Blake) ilodfiai, kad menas es4s gyvybes

medis, o mokslas - mirties medis. Atvirumo valanddlg tatai pripaZino

ir pats Verneris Heizenbergas: ,,Siuolaikinis gamtos mokslas, tirdamas

gyv4, spindinti visom spalvom pasauli, numarina ji, nuleidlia jam krau-
j4. Bet negyva gamta - tai jau ne gamta, o jos lavonas. Siuolaikinis
gamtos mokslas neduoda i5samaus gamtos paZinimo. Fizikos paZinimo

metodas yra vienpusi5kas, o jo taikymo sritis - ribota".
Kritikas K. Zelinskis per3p6jo: ,,Tegu filosofi,1 ir poetq nehipnoti-

zuoja ta eisena bespalviq integralq, Saltq kaip pati kosmind erdvr3".

I tai jau min6tas E. Feinbergas atsak6 himnu integralams: ,,Bespal-

vis integralasl Linoma, kasdieniame darbe juo nesigroilima, kaip nesi-

groZima muzikine gama ar dah4 palete! Bet jei pradejome apie tai

kalbeti, pati integralo s4voka kupina groZio, tai nuostabus junginys

begalinds daugybes elementq, kurirl kiekvienas be galo malas, be to,
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toks junginys, kuris gali igyti tam tikr4 baigtinio dydZio form4. Inte-
gralas, tas talpus kondensatas padiq ivairiausitl procesq ir rei5kiniq,
buvo neitikimo kurybines fantazijos sprogimo padarinys, Leibnico ir
Niutono sukurtas stebuklas".

Diskusijos laikas nebuvo palankus humanitarams. Vienas po kito i
kosmosq kilo Zemds palydovai, Zmones stulbin o lazeriai ir hologramos,
o labiau i5prususiq publikq - kvazarai bei pulsarai, kibernetikai rimtai
sprend6 dirbtinio intelekto problemas. Todel humanitary stovykloje pa,
sigirsdavo ne tik kovos Sukiq, bet ir nu$iminimo bei atgailos balsq.

Ra5ytojas L. Leonovas savikriti5kai pripaZino: ,,Musq mokslinis
jaunimas 

- kaip teigia gerai informuoti asmenys - dirba fizikos sri-
tyje darniai, puikiai, pagal auk5tus Siq dienq etalonus, ko negalime pa-

sakyti apie tam tikr4 dali musq Lodlio menininkq, kurie tebeplu5a
senovi5kai ir naudojasi menu - Siuo subtiliausiu bendravimo su am-
Zininkais instrumentu - kaip vienos stygos dombra..."

Poetas P. Antokolskis kategori5kai tvirtino: ,,Jeigu musq amZiaus

poetas negirdi tekandios Heraklito visatos ir Zymetqfq atomq judejimo
kraujotakos sistemoje, vadinasi, jis ndra musq amZiaus poetas".

Taigi nuomoniq buvo pareik5ta daug ir ivairiq. Diskusija baigesi

ne d6l to, kad buvo prieita prie vienos nuomon6s, bet tod6l, jog atsi-

bodo tiek fizikams, tiek lyrikams, o dar labiau - visiems kitiems. Be-
je, keli filosofai i5 tos diskusijos medZiagos para5d disertacrjas...

Kas naujo fizikq ir lyrikq fronte dabar?

Humanitariniq ir techniniq specialybiq studentus baigia suvieny-
ti... estradin6 kultora. Lietuvoje atliktq sociologiniq tyrimq duomeni-
mis, apie 80 % tiek vienq, tiek kitq'i5 visq meno ir kulturos vertybiq
pirmenybg atiduoda estradinei muzikai. O sukilus aistroms del politi-
kos ir aukso puodo, skirtumai tarp fizikq ir lyrikq pasidar6 de5imtos

svarbos.

Nurimus diskusijai del dviejq kultury, amerikietis Frenkas Malina
(Malina), dvide5imt metq i5dirbgs aeronautikos ir raketq inZinieriumi,
po to virtgs dailininku, 1968 m. ikure Lurnalq,,Leonardo". Pavadinimas

siejasi su didZiuoju Leonardu da Vindiu, kurio LvaigLd| vienodai rySki

ir mokslininkams, ir menininkams. SprendZiant i5 to, jog ligi Siol Zur-

nalas nebankrutavo, netgi tapo gana populiarus, nesupratimo siena tarp

dviejq kulturq jau apirusi.
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,,Leonardo" spausdinama nemaLai mokslinio meno pavyzdLiq. Kie-
tqjq kunq struktury nuotraukos, gautos elektroniniu mikroskopu, neiti-
ketini planetq ir jrl palydovq vaizda| atsitlsti kosminiq erdv6laiviq,

imantrios matematinds struktOros - fraktalai, nupie5ti kompiuterio, Za-

vi ne tik mokslininkus, bet ir dailes kritikus.
Konkurse, skirtame Simtosioms Eifelio bok5to (kuris kartu yra ir

mokslo, ir meno kurinys) metindms pamin6ti, pirmqiq premij4 laimejo

meninio /,embs palydovo ,,Sviesos Ziedas" projektas. Jo autoriai siek6

i5kelti men4 i Zemes orbit4 - sukurti vdrini i5 100 didZiuliq balionq,

kurie, atspindedami saul6s spindulius, Sviestq nakti kaip antra M6nulio
pitnatis. Deja, kategori5kai uZprotestavus astronomams, projektas ne-

buvo igyvendintas.
Baigiantis XX amZiui, fizikai vis daZniau m4sto vaizdais, o ne

formul6mis (beje, jau N. Boras sakydavo, kad jis mato atom4). Vienas

mokslininkas prisipahino,jog padaryti svarbq atradimQ jam padejo isi-
vaizdavimas, kad jis pats es4s judanti molekule ir ji veikiandios tarp-

molekulines jegos.

Taigi po klasicizmo ir abstrakcionizmo epochq fizikoje ry5keja po-

linkis i romantizmq. Tai rodo ir naujos antipasauliq, pramaterijos, Vi-
satos evoliucijos teorijos. Stai keletas romantin6s fizikos pavyzdliq (pa-

imtq i5 respektabiliq Zurnalq):

,,O jei juodoji bedugn6 - anga, pro kuri4 musq Visata netenka

medZiagos? Gal tai tunelis i kitq visatq, apie kurios egzistavim4 nieko

neZinome. Bendroj i reliatyvumo teorij a neprie5tarauj a tokiai prielaidai."

,,MedZiaga, kuri patenka i besisukandios ir turindios kruvi juodo-

sios bedugnes aplinkq, gali buti jos atspinddta atgal i musq arba I kitq

,,veidroding" visat4. Juodoji bedugn6 tuo atveju atlieka ,,tilto" tarp vi-
satq vaidmenf. Kitu budu jos negali susijungti. Birelas ir Devis daro

prielaid4, jog kvantiniai efektai gali kliudyti tokiam rySiui tarp visatq."

,,Kvazarai gali bUti kaZkokia galaktinds ligos forma - tam tikra

nenormali busena galaktikos centre."

Kartais fiziko ar inZinieriaus sieloje romantikos prisirenka tiek

daug, kad jai darosi ank5ta mokslo darbuose - 
jis pradeda ra5yti eiles

ar bent apsakymus. Taip, literatUros pavilioti, i5 tiksliqiq mokslq pabe-

go Algimantas Mikuta, Vytautas Girdzijauskas, Ridardas Gavelis, Vy-

tautas Rubavidius.
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25 pav. Filosofo poiiilris

Vykstant diskusijai tarp fizikq ir lyrikq, technikos mokslq daktaras

G. Miro5nidenka siul6 mokslininkams ir menininkams kartu kurti ,,te-
atralizuotus mokslo vaidinimus": spektakliuose demonstruoti moksli-
nius bandymus arba ,,mokslinei paslaitai suteikti teatralizuot4 form4".
Gal paklausgs Sio patarimo, o gal savo iniciatyva Kalifornijos univer-
siteto profesorius R. Itkinas pradejo skaityti paskaitas apsirenggs kaip
vienas ar kitas Zymus praeities mokslininkas. Padedamas teatro reZisie-

riaus ir grimuotojo, R. Itkinas pasiekd persikunijimo stebuklq - stu-

dentai 6me plusti ijo paskaitas. Gaila, 3i naujove kol kas nesudomino

teatro kritikq, o kiti profesoriai dar nedrista teatralizuoti savo paskaitq.

Puslaidininkiq fizikos specialistas Regimantas Adomaitis, aiSku, butq
gabus Itkino sekdjas, betgi, pasirinkgs meng, jis, deja, apleido moksl4.

Taigi tiksliqiq mokslq atstovai Lengb Zingsni - gal net du - me-

no link. Humanitarai irgi netupdiojo vietoje.
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. Literaturoje isitvirtino mokslin6 poezija, kuri4 suprasti n6 kiek ne

lengviau negu fizikq formules. Ji visai priartdjo prie ma5inos kuriamq
eiliq. Vokiediq profesoriaus M. Benzds ,,susintetintas" rinkinys ,,Elek-
tronind poezija" sulauk6 s6km6s. Neatkreipg d6mesio i itartinq pavadi-
nimq, kai kurie literattiros kritikai i3gyre Ulrich4 Krauzg (toki pseudo-
nim4 M. Benz6 parinko kompiuteriui) kaip daug ladanti moderniosios
poezijos kurej4. Tuo tarpu eilera5tis ,,Naktis tamsesn6 nei kat6 juoda",
ilgai laikytas ma5inin6s poezijos pavyzdLiu, pasirodd esqs Zmogaus ku-
rinys.

Ra5ytojai 6mesi rimtai studijuoti frzikq. Tai, Zinoma, nera lengvas
uZsi6mimas. Atsiliepiant i poettl poreikius, uZsienyje iSleista stora kny-
ga ,,Fizika poetams" (gaila, ligi SiOl nei5versta i lietuviq kalb4). Uiltat
pas mus pasirod6 keletas humanitariniq mokslq vadovdliq, kuriuose pa-

teikta trumpa ir vaizdi fizikos ddsniq kvintesencija. Stai kelios i5trau-
kos i5 tq Svietimo ir mokslo ministerijos rekomenduotq vadov6liq:

,,Niutonas teig6, kad kunai gali judeti Sviesos greidiu. Maksvelo
poZiuriu, tai neimanoma, todel Ein5teinas i5kele paprastq klausim4: kas

vyktq, jei objektai judetq Sviesos greidiu?"

,,Kvantq teorija neturi jokio rySio su ankstesne fizika. Reliatyvumo
teorija operuoja labai dideliais skaidiais, o kvantq teorijai rupi labai
mali dydliai... PaaiSkejo, kad uL atom4 smulkesn6s dalel6s juda ne-
tvarkingai ir nepaklusta jokiems d6sniams... materija pati savaime yra
labai netikras dalykas... Nors reliatyvumo teorija ir kvantq teorija aiS-

kina skirtingas tikrov6s sritis, vis d6[to jos viena kitai prie5tarauja."
(Raper W., Smith L. Poidejqpasauli. V.: AlmaLitera, 1995.)

,,Jeigu erdvdlaivis pasiektq Sviesos greiti, jis sumaZetq ligi nieko,
bet jo masd taptrl begalin6, tai yra virstq gryna energija!... Vadinasi,

vienas medZiagos gramas, ,,paleistas" Sviesos greidiu, pagamina tiek
energijos, kiekir3 milijonai liirqbenzino!" (B ugnard P. F. Istorija,
III d. V.: Baltos lankos, 1995.)

Stokodami kantrybds, poetai dalnai praleidZia klasiking fizik4 (tik
trumpai'stabtelddami ties elektromagnetizmo teorija - idant i5moktq

,,galvanizuoti sonetus" (A. Baltakis)) ir i5 karto imasi moderniosios
fizikos - kvantin6s mechanikos bei reliatyvumo teorijos. Kai kuriems
pradedantiems poetams modernioji ftzika daro toki stipry ispudi, jog jie
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nustoja dainavg apie ber1elius ir pradeda Slovinti kvantinius objektus.

Vienas poetas net paraSe iStisq poemQ apie elektronq. Lekia elektronas

beribeje erdvdje ir spinduliuoja, ir kalbasi su Visata... Deja, redaktoriai,

itariai Ziurintys i visokias naujoves, nepalaimino Sio novatori5ko kurinio.
Labiau patyrg poetai sugeba imontuoti elektronq i tradicini lietu-

vi5kq peizalq:

Leks ir l6ks i begalybg

Kaimuos spurda4ti gyvyb6,

Ldbaus upeje kaip ponai

E5eriai ir elektronai.

(5. Geda)

Gerokai toliau dviejq kulturq sintezds keliu nudjo Eduardas

MieZelaitis, meistri5kai supindamas kvantus ir Kantus, elektronus ir
Niutonus:

A5? Nustebtq netgi Niutonas
kaip atome, lyg obuoly,
apie branduoli elektronas

tvist4 Soka... o tu gali?

Net ir Kantas nustebtq kaip kvantas

cilindre uidarytas, kuris
elgiasi lyg okupantas,

nori Sokti laukan pro duris.

O Sios Justino Marcinkevidiaus eilut6s irodo, kad fizikos s4vokos

ne kiek ne blogiau kaip tradiciniai Lodliai gali i5reikiti gilq bendraZ-

mogi5k4 turini:

Dainuoju auk5tq jausmo itamp4
ir sauliq spektr4 Sirdyse

ir busen4, kai Zmon6s tampa

energija, o ne mase.

Poetams ypal patinka antimedZiaga ir antipasauliai. A. Voznesens-

kis net savo eilera5diq rinkinf pakrik5tijo ,,Antipasauliq" vardu, o
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E. MieZelaitis eil6ra56iq cikl4 pavadino,,Antiatomika". Prozininkams
ir kritikams labiau imponuoja reliatyvumo teorijos idejos, kurios, pasi-
rodo, tinka ne tik frzikai, bet ir literaturai.

Zinomas literafuros kritikas Vytautas Kubilius, pradejgs studijuoti
reliatyvumo teorij4, nustebo: visa tai jam jau girdeta. Pasirausgs atmin-
tyje, jis konstatavo: ,,O. Mila5ius l9l7 m. pradZioje paskelbe kai ku-
riuos Sios teorijos principus, nieko negirdejgs apie A. Ein5teino atradi-
musto.

Kritikas Valentinas Sventickas savo Zinias apie reliatyvumo teorijq
panaudojo poezijos apZvalgai. Jo demesi patrauk6 eil6s:

pasibelsi poete

mc2 tavo dainai
per pasaulio miglas

i garsiakalbi tare Ein5teinas.

Kritikas ra5o: ,,Si graZi strofa - i5 GraZinos Cie5kaites poemos

,,Aklqjq teatras". <...> Bet antrqa tos strofos eilute aS negraZiai pasinau-
dosiu, kalb6damas apie vis4 kurini. (Straipsnis vadinasi ,,Mct maLajai
poemai" - tuo pavadinimu dar kart4 negraliai pasinaudota Sio sky-
riaus antraSt6je. - R. K.) Poetes mintys i5 tiesq skrieja, kaip reikalauja
min6ta Ein5teino formul6, Sviesos greidiu (vakuume - pasak vadov6-
liq) su visu kvadratu; skrieja taip greitai, kad nu5luoja skyrybos Zen-

klus, kuriq Siuo atveju bent del apytikrio ai3kumo kai kur reik6tq (pvz.,
nei autorei, nei mums nesinor6tq antrosios strofos pabaig4 suprasti tre-
jopai); taip greitai, kad greitis kaLkaip atsiskiria nuo masris, ir mes

stovime sutrikg tokio nerealaus lekimo akivaizdoje. Kurinio ,,mase"
(Lodliai, vaizdai) man atrodo tokia laki, kad rizikuoju kukliai atsistoti
nesp6jandio paskui j4 skaitytojo pus6je".

Si novatori5k4 nagrin6j imq' kritikas uilbaigia Zodhiais:,,Belieka pa-
linketi Siam Zanrui [poemai] gyvenimi5kos energijos ir pasakyti, pasi-
remiant cituota strofa: ,Mc' jusq dainai, maZosios poemos riteriai".

Belieka to paties palinketi kritikai bei jos riteriams. Tegu jq min-
tys, Slovinandios lietuviq poetus, skrenda Sviesos grei6iu, nors to ir
nereikalauja Ein5teino formule (E: ffic2, deja, galioja ir patvory gulin-
6iam akmeniui).
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26 pav. Siuolaikinds dailininkds Teresis Veber kfirinys ,,Rezonansas"

I5 pirmo Zvilgsnio gali atrodyti, kad dailininkams panaudoti 5i4

garsiqiq formulg lymiai sunkiau negu poetams ar kritikams. Bet ir jie
nelinkg nusileisti. Meksikoje buvo pastatyta skulpturind siena, kurioje
i5raiZyta tik ta viena formule. Taip mokslo kUrinys tapo meno kUriniu.

Tiktai humoristai fizikos srityje dar atsilieka. Todel ftzikai labai

apsidZiaug6, pamatg K. Bagdonavidiaus humoreskq knygos ,,Diedelis"
turinyje pavadinim4 ,,KQ a5 nuveikiau fizikos srityje". Deja, atsivertg

43 puslapi, jie rado vieninteli Zodi ,,Nieko". Vienas Zodis tu5diame pus-

lapyje ir dar popieriaus deficito laikais!

Raudonas meridianas

Kitados kiekvieno karaliaus ir net Zymesnio bajoro riimuose buda-

vo alchemikas ir astrologas, bet dvaro fizikas - negirddtas dalykas.

Valdovai rupindavosi savo reikalais, fizikai - savo, ir jq keliai retai

susikirsdavo. Tik retkardiais budavo bandoma atvesti fizikus i tiesos

keliq administracindmis priemondmis.
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Antai 1624 m. ParyLiaus parlamentas buvo pridmgs nutarimq uZ-

drausti ,,laikytis paZiury, prieStaraujandiq Aristotelio mokymui, o tuo

labiau skelbti jas". Nusikaltusieji turejo buti baudZiami mirties bausme.

XVIU a. pabaigoje Anglijoje kilo didele diskusija del Franklino

ZaibolaidZio. Kadangi B. Franklinas buvo ne tik garsus fizikas, bet ir
ne maZiau Zinomas Anglijos politinis prie5as, Sios Salies karalius Jurgis

III pareikalavo Londono karali5kosios draugUos at5aukti nutarim4, pri-
paZinusi Franklino Zaibolaid[ vertingu atradimu. I tai draugrjos prezi-

dentas DZonas Pringlis atsak6: ,,Vykdydamas savo pareig4 ir remdama-

sis savo polinkiais, aS visada kiek gal6damas pildysiu Jusq Didenyb6s

norus, tadiau ne mano jegoms pakeisti gamtos d6snius arba gamtos

jegq veikim4". Po Sio lai5ko DZ. Fringlis, aiSku, atsisveikino su Kara-

li5kosios draugijos prezidento postu.

Pranciizq revoliucionieriai jakobinai buvo gerokai nistesni moks-

lininkams negu karaliai. ,,Respublikai nereikia mokslininkq", - neva

pasakgs revoliucinio tribunolo teis6jas, pasiqsdamas A. Lavuazjd (La-
voisier) ant e5afoto.

I5radejai (tarp jq ir busimasis revoliucijos veikej as Z. P. Maratas)

nuo seno buvo nepatenkinti Mokslq akademija, kuri tikrindavo jq i5ra-

dimus. Kovodamas su 5ia ,,engimo forma", Konventas uildar|, Akade-

mrjq. Vis d6lto, sugriovus ar bent apgriovus ,,aristokratini" mokslq, bu-

vo prad6tas kurti ,,revoliucinis" mokslas. Universitetus ir koledZus

pakeite revoliucin6s auk5tosios mokyklos, kuriose vietoj grieZtos ,,aris-
tokratinds" matematikos ir Niutono mechanikos buvo d6stoma taiko-
moji matematika bei fizika (inZineriniai ir ginklakalybos uZdaviniai).

Konvento nutarimu, priimta nauja matq ir saikq sistema. Tiesa, jos ne-

galima vadinti revoliucine, nes ji buvo uZbaigta ir igyvendinta impera-

toriaus Napoleono. Pagal neigimo neigimo ddsni, Napoleonas gars6jo

savo palankumu mokslininkams. Pavyzdiliui, i5klausgs Alesandro Vol-
tos (Volta) paskait4 ir suZavdtas elektros bandymq, jis ne tik apdova-

nojo Voltq Garbes legiono ordinu, senatoriaus ir grafo titulais, bet ir

isteige 60 000 frankq premij4 tam, ,,kas savo eksperimentais ir atradi-

mais pakels elektros ir galvanizmo mokslq ligi Voltos ir Franklino ty-
rimq lygio". Gaila, bet kelet4 metq komisija nerado tinkamo pretenden-

to, o v6liau Burbonai nelaik6 butina tesdti Napoleono paZadus.
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Marksizmo klasikai pirmieji nustate, kad daugelis fizikq nesugeba

interpretuoti savo atradimq, nes nesiremia teisinga ideologija. Tiesa,

netgi fizikq idealistq padaryti atradimai nebuvo paneigti ar uZdrausti

(tai nutiko tik Markso pasekdjams pagilinus marksizm4). Antra vertus,

teisingos ideologijos neuZteko naujiems ddsniams numatyti, net min6ti
klasikai klydo bandydami tai daryti. (F. Engelsas: ,,Kaimyniniq mole-

kuliq pasikeitimas atomais - Stai kas yra elektros srove", ,,Silum a yra

tam tikra atostiimio forma" ir kt. Ko gero, prie Siq klaidq teks priskirti
ir garsqii V. Lenino teigini ,,Elektronas taip pat nei5semiamas, kaip

atomas".)
Politin6s s4veikos, skirtingai nei fizikinds, gali vir5yti bet kokias,

netgi sveiko proto, ribas. Tada, anot vieno fiziko, ,,mokslas tampa ide-

ologijos Saka".

Gana idomi ideologinds fizikos atmaina - ,,ariSkoji" fizika, atras-

ta tarp dviejq pasaulinirl kanl Vokietijoje. Ry5kiausi jos atstovai buvo

Nobelio premijos laureatai F. L6nardas ir J. Starkas.

Dar l92l m. LydU kilmes Rusijos fizikui A. Jofei atvykus susipa-

Zinti su RadZio institutu Heidelberge, kurio direktoriumi buvo F. L6nar-

das, instituto sargas jam perdav6 toki atsakym4: ,,Ponas slaptasis pata-

r6jas prane5a, kad jis turi svarbesniq reikalq, negu priimin6ti savo

tevynes prie3us". A. Jofb pasidalijo ta ilinia su savo kolegomis, ir Sie

specialiai vykdavo i Heidelberg4, kad savo ausimis iSgirstq tq istorini
atsakym4.

Trediojo de5imtmedio pabaigoje vokiediq fizikus labai sujaudino

toks ivykis: Berlyne leidZiamas .fizikos Zurnalas i5spausdino indo

straipsni, para5yt4 anglq kalba. Giliai iZeisti arijq fizikos atstovai, tarp

jq Vokietijos fizikq draugijos pirmininkas Vilhelmas Vynas (Wien), pa-

reikalavo, kad Zurnalo redaktorius Karlas Selis (Scheele) viesai pa-

smerkq savo apgail6tin4 klaidq. Kiti fizikai sutiko pasitenkinti redak-

toriaus paladu,jog ateityje straipsniai anglq kalba nebus isileidZiami i
Lurnalq. fsiplieske a5tri diskusija, kuri4 teko sprgsti balsavimu visuose

draugijos skyriuose. Ji parod6, kad daugelis vokiediq fizikq dar nepa-

kankamai isis4moning fizikos grynumo idejq. Protesto vardan, fiziktl
draugijos pirmininkas ir jo bendramindiai i5stojo i5 draugijos, o ant

F. Ldnardo kabineto dury atsirado uZra5as ,,Vadinamosios fizikq
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draugijos nariams ieiti draudZiama". Tai sukele jam kai kuriq nepato-

Bume, nes su savo pirmuoju asistentu Bekeriu (Becker), likusiu drau-

grjoje, L6nardas galejo susitikti tik koridoriuje.
Idant neliktq jokiq abejoniq, kas priklauso ir kas nepriklauso ariS-

kajai, tiksliau - vokiSkajai, fizikai, F. L6nardas, atid6jgs mokslo dar-

bus i Sali, para5e knyg4 ,,Voki5koj i frzlka". I5 jos buvo pa5alinti ne tik
,,nepilnaverdiai" mokslininkai ir jq teorijos, bet netgi visi nevoki5ki

terminai - 
jiems L6nardas rado savus atitikmenis.

Be abejo, ,,Voki5kojoje fizikoje" neatsirado vietos A. EinSteinui
bei jo reliatyvumo teorijai. F. L6nardas ir J. Starkas iZvelge joje ,,azi-
jati5k4 dvasi4". fvairiuose Vokietijos miestuose buvo organizuojami vie-
5i susirinkimai reliatyvumo teorijai ir jos kurejui pasmerkti. dia ypad

pasiZymdjo vakuuminiq siurbliq i5radejas V. Gede (Gaede). A. EinStei-

nas buvo kaltinamas spekuliatyviomis idejomis, darandiomis gedq

mokslui. Jam teko slapstytis ir begti i5 Vokietijos, nes uZ jo galvq buvo
paskirta 50 000 markiq premija (A. Ein5teinas juokavo: ,,AB nd nema-

niau, kad mano galva tokia brangi").
I5 Vokietijos bdgo ir kiti frzikai. Kad ir kaip butq keista, daugelis

Zymiausiq Vokietijos mokslininkq pasirod6 esq ne ari5kos kilmes. Ble-
so Getingeno, Leipcigo ir kitq fizikos mokslo centry 3lov6.

fdomu, jog F. L6nardo kompanija ar5iai puole ne tik Lydq A. EinS-

tein4, bet ir grynq vokieti V. K. Rentgenq. PrieZastis labai paprasta:

L6nardas negal6jo atleisti Rentgenui uZ tai, kad 5is atrado jo vardu
vadinamus spindulius, kuriuos praZiopsojo L6nardas. Fa5istineje Vokie-
trjoje tie spinduliai buvo pervadinti L6nardo spinduliais ir tik po II
pasaulinio karo jiems v6l gr4lintas Rentgeno spinduliq pavadinimas.

Vis delto revoliucingiausias mokslo, kartu ir fizikos politinis per-

tvarkymas buvo sumanytas Rusijoje po Spalio revoliucijos.
Laimdjusiam proletariatui'i5kilo klausimas: ,,K4 daryti su burZua-

ziniu mokslu ir kaip kurti nauj4 proletarini mokslq?" Proletkulto atsto-

vai siul6 apskritai atsisakyti buriluaziniq teorijq ir i5 praeitq laikq moks-

lo palikti tik eksperimentinius faktus, nes jie ,,n6ra ideologizuoti ir
artimi pramon6s gamybai bei proletariatui". Ne tokie radikalus revoliu-
cionieriai mane, kad laikotarpiu ,,pavyti" dar galima kent6ti burZuazini

moksl4 ir naudotis juo, bet laikotarpiu ,,pralenkti" ji butina pakeis-

tu

Free Hand

Free Hand



27 pav. Vyios, skirtos Petrogrado universiteto profesoriui

ti savo proletariniu mokslu. Tad naudingi specai, nors ir pripaZinti kla-
siniais prie5ais, buvo netgi globojami. Antai i5liko liudijimas, jog
komisija mokslininkq buidiai gerinti l9l9 m. Petrogrado universiteto
profesoriams paskyrd tam tikr4 kieki vy2r1, idant jie nevaik5diotq i pa-

skaitas basi.

Bandydami apibreZti, kad yra proletarinis gamtos mokslas, mark-
sistai pasidalijo i dvi antagonistines grupes: ,,mechanistus" ir ,,dialek-
tikus". ,,Mechanistai" tvirtino, kad revoliucinio proletariato mokslas tu-
ri remtis klasikine mechanikd, t.y.XVIII a. Prancozq revoliucijos laikq
mokslu. Vienas i5 ,,mechanistq" vadq, prof. A. Timiriazevas (garsiojo

biologo strnus), ra56: ,,Jeigu mes nebandysime suvesti Silumos rei5kiniq

I mechanik4, netur6sime i5eities ir liks tik steb6ti, kaip mokslas kloja
pamatus poprl plepalams apie pasaulio pabaig4 ir paskutiniojo teismo
dienq..." Kadangi kvantiniq idejq ir reliatyvumo teorijos negalima buvo
suvesti i mechanikq, tai jq reikejo atsisakyti kaip burZuaziniq i3moniq.

I reliatyvumo teorijos kritik4 buvo itrauktas net ,,Krokodilas", i5spaus-

dings A. Ein5teino karikat[r4 su uZra5u ,,Ein5teinas iSrado moksling
teorij4, kuri prie5tarauja fizikai ir geometrijai, todel ji yra burZuazind ir
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proletariatui nereikalinga".,,Dialektikai" pripalino naujqi4 fizikq, bet
reformuot4 materializmo dvasla.

Nelaimejo nei ,,mechanistai", nei ,,dialektikai", nes neklystan6io
marksisto vieta buvo uZimta paties J. Stalino. Jis nurod6: ,,Butina i5var-
tyti ir perkasti vis4 5lamStq, kuris susikaup6 filosofijos ir gamtos moks-
luose".

Siai operacijai atlikti 1927 m. lkurta VARNITSO (Sqiungind moks-
lo ir technikos darbuotojq asociacija socialistinei statybai remti). Vienas
i5 jos organizatoriq buvo vdliau liudnai pagarsejgs prokuroras A Vy-
Sinskis. 1928-1929 m. Mokslq akademija parausvejo naujais nariais
(kai kurie komunistai tapo akademikais tik po priverstinio perbalsavi-
mo), buvo iSvalytas jos aparatas, piikeista vadovybe. Savo direktyvose
VARNITSO numat6 du ,,reakcingq" mokslininkq veikimo budus: kori-
fejq neliesti, bet stengtis sugriauti jq autoritet4, izoliuoti juos nuo
mokinirl, bendradarbiq ir kitos aplinkos, o maZiau Zinomiems moksli-
ninkams paskelbti ,,tiesioging atvirq kovq ligi visi5ko moralinio jq su-

naikinimo". Vienas i5 VARNITSO veikejq pasiul6 kenkejq demaskavi-
mo akcijoje ,,i5kviesti lenktyn6ms OGPU". Deja, tas lenktynes laimdjo
OGPU, kurios metodai pasirod6 esq efektyvesni (1937 m. VARNITSO
apskritai dingo - 

ji pasidard nebereikalinga).
1937 m. buvo suimtas Charkovo fizikq eksperimentatoriq mokyk-

los lyderis L. Subnikovas su dviem bendradarbiais. Per krat4 pas ji rasti
akivaizdus irodymai, jog L. Subnikovas buvo vokiediq ir olandq Sni-
pas: jis saugojo Berlyno ir Leideno planus bei olandq Zvalgybininko,
apsimetusio Zinomu fiziku E. Virsma, lai5kus. Subnikovas buvo nuteis-
tas l0 metq kaleti be teis6s susira5in6ti, po to jo pddsakai dingo. Tais
padiais metais i Gulago archipelagqnegriiltamai i3keliavo ir trys pirmo-
jo rySkio jauni teoretikai: M. Bron5teinas, S. Subinas ir A. Vitas.

Didele kenkejq grupe buvo'atskleista tarp Leningrado astronomq,

i kuri4 iejo Pulkovo observatorijos ir Astronomijos instituto mokslinin-
kai. Pagrindinis kaltinimas B. Gerasimovidiui, Zymiausiam TSRS ast-
ronomui; buvo kenkimas... Saul6s uZtemimo steb6jimams, kuriuos jis
pats organizavo. Ai5ku, uZ toki dideli nusiZengimq paskirta auk5diau-

sioji bausm6. I5 astronomq slaptos g|os ved6 fizikq link. Stai prof.
M. BronSteinas tardomas prisipaZino uZverbavgs i teroristing organi-
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zaciiq ne tik astronomq V. Ambarcumian4, bet ir fizikus V. Fokq,

J. Frenkeli, L. Landau ir kitus.

V. Fokas buvo suimtas Leningrade ir persiqstas tardyti i garsiqiq

Lubiankq. Apie tai suZinojo P. Kapica, kuris ilgq laik4 dirbo Anglijoje
pas E. Rezerfordq, tad nebuvo peraukl6tas VARNITSO, ir kreip6si i
Stalin4 lai5ku: ,,Toks elgesys su V. Foku sukelia miisq ir Vakary moks-

tininkq viding reakcijq, analogi5kq tai, kuri4 suk6le A. Ein5teino i3vi-

jimas i5 Vokietijos". Istorikai ligi Siol .nesupranta, kodel Stalinas pa-

klaus6 Kapicos, uZuot ir ji prijunggs prie teroristq grupds. I5imtinius

P. Kapicos sugebejimus veikti diktatoriq patvirtino L. Landau i5laisvi-

nimas, tiesa, Landau prasedejo Lubiankoje i5tisus metus. Neneigiant

paties stebuklo, galima sp6lioti, kad toks paprastas fizikq nubaudimas

Stalinui pasirod6 per daug elementarus, juk jis mego i5 pradZirtr sutriu5-

kinti prieius ideji5kai ir tik po to - fizi5kai.

Idejini fizikq triu5kinimq buvo pasi5ovgs organizuoti akad. V. Mit-

kevidius, kurio profesija - elektrotechnikas. Si mokslo veikej q grailiai

charakterizuoja toks pladiai nuskambejgs atsitikimas. Kart4 MA sesijo-

je jis uZdave I. Tamui klausim4, i kuri 5is atsakd tokiu palyginimu:

negalima nustatyti, kokia yra tikroji meridiano spalva - raudona ar

Lalia. Mitkevidius pa5okgs su5uko: ,,AS neZinau, kaip atrodo prof. Ta-

mui, bet kiekvienam tikram tarybiniam Zmogui meridianas visada rau-

donas". Betgi prie3 kar4 Statinas buvo uZsi6mgs svarbesniais darbais,

kaip antai kari5kiq likvidavimu. O prasidejus karui, fizikai tapo naudin-

gi. Anglq fizikui ir kartu tarybiniam Snipui K. Fuksui perdavus Zinias,

kad amerikiediai kuria atoming bonibq, ir TSRS ypatingos skubos tvar-

ka imta gaminti pana3i4 bomb4. Surinkus Zymiausius fizikus, jiems va-

dovauti buvo paskirtas L. Berija. Sis didel6s pagarbos mokslininkams

nejaut6, laike juos pagalbine j6gu, perdavin6jo nurodymus per savo sek-

retoriq, o jei pokalbis su kokiu nors akademiku atsibosdavo, staiga nu-

traukdavo ji tardamas: ,,Viso gero". P. Kapica para56 Stalinui dar vien4

laiSkq, atsisakydamas dirbti su tokiu nekultUringu Zmogumi. Po keliq

dienq Berija paskambino KaPicai:

- Draugas Stalinas parod6 man jusq lai5kq, - pasake jis, - rei-

kia pasikalbeti. AtvaZiuokite.
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- AS neturiu apie k4 su jumis 5nek6ti, - atsakd Kapica. - Jeigu
jus norite su manimi kalbeti, tai atvaliuokite pas mane i institut4. - Ir
pakabino rageli.

K4 jus manote - Berija atvaliavo ir netgi atveld Kapicai brangi4
dovanq - Tulos ginklakaliq darbo inkrustuot4 medZioklini Sautuv4.

P. Kapica neatlyilo ir po m6nesio pasiunt6 tuo paiiu adresu dar
vienq lai5kq. ,,Draugai Berija, Malenkovas, Voznesenskis elgiasi Ypa-

tingajame komitete kaip supermenai. Ypad drg. Berija... Pagrindin6
drg. Berijos silpnyb6 ta, jog dirigentas turi ne tik mosuoti lazdele, bet
ir suprasti partiturq. Tai Berijai nesiseka...

AB jam tiesiai sakau: ,,Jus nesuprantate fizikos, leiskite mums,

mokslininkams, sprgsti tuos klausimus", o jis man atsikerta, kad aS

nesuprantu Zmoniq. Apskritai musq dialogai ne ypad mandagtrs..."

Cia ir P. Kapica vir5ijo savo ypatingas galias. Netrukus i5 jo ateme
institut4, E. Rezerfordo atsiqstus irenginius, mokinius, bet vis delto Sta-

linas neleido Berijai jo likviduoti. Kapica savo name ant Nikolino kal-
no isirengd ,,trobq laboratorijq" ir ten eksperimentavo padedamas dvie-
jq savo sunq.

Be abejo, tai buvo visai netipi5kas atvejis. Paprastai uZtekdavo

keliomis eil6mis maZesn6s ar netgi nulin6s kalt6s, ir Zmogus i5keliau-
davo pas baltas me5kas ar netgi pas prot6vius. Stai vienas talentingiau-
siq Lietuvos fizikq prof. Antanas Zvironas buvo suimtas 1945 m. po to,
kai, kalb6damas Svietimo darbuotojq konferencijoje, nepamin6jo Stali-
no vardo. Saugumietis visq dien4 vert6 jo bibliotek4, ir staiga Zvirono
nami5kiai iSgirdo indenq dZiaugsmo Suksni - pavyko rasti profeso-
riaus ranka ra5ytq atsi5aukim4, kuriame Zmonds buvo raginami susilai-
kyti nuo ginkluotos kovos su grobikais. A. Zvironas i5vaZiavo i Pedio-

ros lagerius, kur... band6 tyrindti Siaur6s klimat4. Jam netgi pasisek6

griLti i gimting, bet jau neilgatn.
Po karo, iSsprendus buvusiq belaisviq ir kitas neatid6liotinas pro-

blemas, vel atejo antimoksliniq diskusijq eile. Garsiausia jq 
- disku-

sija del genetikos, po kurios apie trys tukstandiai profesoriq, destytojq
ir moksliniq bendradarbiq buvo pa5alinti i5 darbo ir papilde moksliniais
kadrais kalejimus. Jq seke maZiau Zinomos diskusijos del fiziologijos,
kosmologijos, chemijos, kalbotyros...
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1949 m. at6jo ir fizikq eile. Spektaklis buvo numatytas tikrai ispu-
dingas: apie 600 dalyviq, desimt pagrindiniq prane5imq. Sie buvo i5
anksto repetuojami, kai kurie net po kelet4 kartq, atsiZvelgus i pareik5tq

kritikq. Fizikq ,,idealistq" s4ra5e puikavosi visos to meto rusq fizikos
LvaigLd6,s: L. Landau, P. Kapica, V. Fokas, A. Jofb, V. Ginzburgas ir kt.
Buvo netgi i5siuntin6ti kvietimai. Ir staiga tris m6nesius CK pavedimu
rengtas spektaklis buvo nukeltas neribotam laikui. Kas i5driso tai pada-

ryti? Anot vieno istoriko, Berijos referentas jam pasakojgs toki4 istori-
j4. KaZkokiame pasitarime 1949 m. pradZioje Berija paklausgs I. Kur-
diatovo, ar tiesa, kad reliatyvumo teorija bei kvantin6 mechanika yra
idealizmas ir jr4 reikia atsisakyti. I tai Kurdiatovas atsakgs: ,,Mes gami-

name bomb4, kurios veikimas pagristas reliatyvumo teorija ir kvantine
mechanika. Jq atsisakius, teks atsisakyti ir bombos". Berija ai5kiai su-

nerimo ir pasak6, jog svarbiausia - bomba, visa kita - niekai. Matyt,
jis tai atraportavo Stalinui, ir Sis at5auk6 pasitarim4.

Taigi fizikai i5veng6 didZiosios bangos, tadiau kitos ideologinds
bangos nunesdavo ir apversdavo ne vien4 uZsiZiopsojusi fizik4. Stai,
pavyzd1iui, garsioji kovos su kosmopolitizmu banga. Visose mokslo

istaigose buvo demaskuojami kosmopolitai, kurie uZsienio mokslininkq
darbus vertino labiau negu savo kolegq ir abejojo tarybinio mokslo
pa1anga. PavyzdLiu buvo laikomas mokslininkas patriotas, kuris, pa-

kviestas buti tarptautinio Zurnalo redkolegijos nariu, atsisak6 bendra-

darbiauti Zurnale,,,nespausdinandiame straipsniq Raudonosios armijos
kalba", arba akademikas, kuris tarptautiniame kongrese skaitd prane5i-

m4 rusiSkai. M. Lomonosovas buvo paskelbtas energijos tvermes d6s-

nio autoriumi, o N. Lobadevskis - reliatyvumo teorijos pirmtaku (tada

ir gime Zinomas anekdotas apie Rusijq - drambliq tevyng).

Stalinas mir6, bet jo sukurta Sistema - didLiausias jo atradi-
mas - liko. Buvo tik truputeli atleisti pavaros dirLai, o fizin6s povei-

kio priemon6s pakeistos ,,humani5kesndmis(3 - psichologin6mis. Hu-
manitarai liko apsmaigstyti tabu, o fizikams leista laisvai judeti savoje

teritorijoje, bet Siuk5tu listi i politik4, religij4 ar baltas istorijos sritis.

Sistemos apmaudui, nepaklusniq fizikq vis atsirasdavo. Mokslq kan-

didatus ar Zemesnius buvo galima lengvai suvystyti, tuo tarpu su mokslq

daktarais, ir ypad akademikais, tekdavo gerokai pavargti. Vien akad. An-
drejus Sacharovas kele rupesdiq daugiau negu de5imtis uZsienio Snipq.
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Kiek milijonq valandq sugai5o jo ,,steb6tojai", o jis vis apdumdavo juos.

(Kartq po seminaro A. Sacharovas i56jo i5 Fizikos instituto, burio bendra-

darbiq lydimas. Greta Sacharovo automobilio i5 karto atsirado kitas su

dviem budriais vyrukais. Sacharovas linksmai Suktelejo savo draugams:

,,Kas netelpate i mano automobili, s6skite i gretim4, vis viena jam pake-

liui".) Jiems tekdavo ne tik budeti uZ dury, bet netgi dalyvauti mokslin6se

konferencijose ar seminaruose - neZinai, k4 Sacharovas i5krds. I Mask-

voje vykusi tarptautini seminar4 kalibruotq laukq teorijos tema atvyko

vos keli uZsieniediai, kiti atsisakd, protestuodami prie5 kito disidento, irgi
fiziko, J. Orlovo sudmim4. Likus desimdiai minudiq iki plenarinio pos6-

dLio, A. Sacharovas priejo prie lentos ir joje uZra56: ,,Ddkojame visiems,

kas savo nedalyvavimu Siame seminare i5rei5ke solidarum4 ir paramq mu-

sq kovai uZ laisvg". Po penkiq minudiq atsirado konferencijos dalyviams

neZinomas Zmogus, kuris rupestingai nutrynd uZra5q.

Kit4 kart4 pas A. Sacharov4 i but4 atejo nepaZistamasis, kuris pa-

rei5ke es4s lenkq opozicijos atstovas fizikas Z. Roma5evskis. Reko-

mendacijq jis netur6jo. Norddamas isitikinti, jog tai ne ,,bildukas",
A. Sacharovas sureng6 jam tikr4 fizikos egzamin4, kuri Z. RomaSev-

skis garbingai i5laike.
KaZkada A. Sacharovas konstravo magnetines gaudykles plazmai,

o dabar saugumas - gaudykles Sacharovui. Ji izoliuoti buvo dar sun-

kiau negu auk5tatemperatDrg plazmq, tad teko Sacharov4 i5siqsti i uit-
dar4 miest4 Gorki. Tada jis griebesi dar Maskvoje i5bandyto metodo -
bado streiko. I5 jo laiSko MA prezidentui galime susidaryti vaizd4, ko-

kiq antipriemoniq buvo radg akademiko ,,globdjai": ,,GeguZ6s 25-
27 d. buvo taikomas labiausiai kankinantis ir Zeminantis, barbari5kas

metodas. Mane v61 versdavo ant nugaros, priri5davo rankas ir kojas.

Nosi uZspausdavo kietu gnybtu, tad aS galddavau kvdpuoti tik pro ger-

klg. Kad nei5spjaudiau maistingo mi5inio, man tol laikydavo uZspaust4

burn4, kol aS jo nenurydavau". I maistq idedavo psichotropiniq priemo-

niq, po kuriq jis vis4 m6nesi nenor6jo net prieiti prie ra5omojo stalo.

I tq lai5kq Akademijos vadovai nesiteikd atsakyti. Jie tik bug5tavo,

kad A. Sacharovas nenumirtq, nes tada pasaulio mokslininkai nebesi-

sveikintq su jais.

Lietuvos frzikai tais breZneviniais laikais daZniau nuklysdavo i re-

ligtje nei i politikq.
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Dirbo Fizikos institute jaunas tylus fizikas Jonas Boruta. Tylus vi-
sada itartini, taip ir Sis pasirodd lank4s religini seminar4. I5bar6 ji par-

tiniai draugai ir padar6 klaid4... Paliko dirbti institute. Vel jis sqZiningai

skaidiavo atomq energijas, visiems Sypsojosi, buvo i5rinktas netgi so-

cialistinio lenktyniavimo nugaletoju. Tik per seminarus kaZkoddl snaus-

davo, isitaisgs uZ draugq nugary. Leido jam ginti kandidato disertacijq.
Moksline tarybajokiq erezijq neiZiurejo - disertacija kaip disertacija,
gal net storesn6 uZ kitas. Ir staiga, tarsi, griausmas i5 giedro dangaus,

Linia - J. Boruta slapdia baige kunigq seminarijq, i5ventintas i kunigus
ir i5eina i5 instituto. Kelias dienas 5i ivyki svarstri ivairios, net padios

auk5diausios, instancijos, tardsi su Maskva. Mokslinis vadovas atsipir-
ko papeikimu ir keliomis neivykusiomis kelion6mis i uZsieni. Paskuti-

niu momentu dar sp6ta sulaikyti Borutos kandidatinl diplom4...
O Stai prof. Antanas PuodZiukynas padard akibrokit4 mirdamas -panoro buti palaidotas su baZnydia. Teko at5aukti visas garb6s sargy-

bas, oficialias kalbas. Sustojusi prie5 malq Vi5akio Rudos baZnyt6lg

fizikos profestrra sprendd klausim4 - eiti ar neiti i vidq. Didesn6 dalis
vis ddlto ryZosi eiti. Vienas i5 likusiq lauke, busimas SqjudZio veik6jas,
apgailestavo: ,,Butq buvg idomu i5girsti pamoksl4". V6liau, berods, ne

vienas i5 iejusiqiq nebuvo nubaustas.

Vienq 1986 m. gruodZio dienq pas A. Sacharov4 atejo meistras ir
prijunge telefonq, o netrukus jam paskambino M. Gorbadiovas ir pasa-

k6, kad jis galis vykti i Maskv4 ir ,,vykdyti savo patrioting veiklq". Dar
po pusantrq metq Lietuvoje prasidejo dainuojanti revoliucija.

I5sivaduoti i5 de5imtmediais skiepyto ideologdos sindromo ne taip
jau lengva. Neretai pliusas keidianias i minus4, baltas - i juodq ar
metamasi i kita prie5ybg, kurios, kaip Zinoma, susieina.

Kaip ir po ankstesniqjq revoliucijq, Lietuvoje pasigirdo balsq, kad

reikia panaikinti Mokslq akademij4 ar bent palikti jai tokias teises, ko-
kias turi Zvejq megejq draugija. Dar neseniai vadinta ,,Sqjudlio hzdv",
ji pasirodd esanti ,,funkcionieriq lizdas". Tad Mokslininkq sqjungos ir
kai kuriq mokslui neabejingq politikq jungtindmis pastangomis MA ins-

titutai i5sivadavo i5 MA ir tuoj pat susijunge i ... asociacijq bendram

turtui valdyti.
Gaila, prie5karindje Lietuvoje nebuvo mokslo valdZios, kurios

veikl4 buq galima atgaivinti, tad teko vargingai kurti jq. Politikai,
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i5nagrinejg mokslo savitumus, pridjo prie netik6tos i5vados, kad moks-

las siejasi ne tiek su Svietimu ar kultUra, kiek su rySiais. Deja, parla-

mentas nepalaimino originalaus pasiulymo ikurti Mokslo, informatikos

ir rySiq ministerijq, nors jau buvo surastas kandidatas i ministrus, gerai

i5manantis visas tris giminingas sritis.

NusiZiurejus i Estij4 bei Lalnrijq, ir Lietuvoje buvo iSrinkta Mokslo

taryba. Sudaryta i5 s4Ziningq specialistq, bet mokslo organizavimo dile-

tantq, ji pradejo ilgas diskusijas, kaip laipsniuoti mokslininkus, o svar-

biausia - kaip senuosius kandidatus ir daktarus transformuoti i naujus

daktarus. Taip, kad ijq gretas neprasiskverbtq nd vienas senojo mokslo

atstovas, irodinejgs ne faktais, o citatomis. Fizikai tos nuod6m6s nedar6,

bet, idant nebutq iZeisti kai kuriq kitrl mokslq atstovai, nutarta tikrinti i3
eil6s visas disertacijas. Ir mokslo kandidatui fizikui, norindiam igyven-
dinti senq svajong - tapti daktaru, - teko patvirtinti, kad jo disertacija

ra5yta ,,ne komunistq partijos ideologiniams poreikiams tenkinti".

Atejus i valdi:iq LDDR Mokslo taryba pasirod6 per daug konser-

vatori5ka ir prie Vyriausyb6s buvo ikurta kita - savoji taryba. Po ket-

veriq metq, sugriZus i valdLiqkonservatoriams, Mokslo taryba pasirod6

per daug kairuoli5ka ir mokslui reformuoti buvo sudaryta savoji komi-

sija. Vienas i5 jos nariq, fizikas S. A5montas, i5girdgs per televizij1, kad

Filosofijos ir sociologijos instituto darbuotojas nepagarbiai atsiliepia

apie nauj q1q valdLi4, tuoj pat paskambino to instituto direktoriui ir pa-

siteiravo, ar Sis nebijo pasekmiq savo institutui, jeigu leidlia moksli-

niam darbuotojui nekliudomam kalbeti tokius dalykus.

Po TSRS Zlugimo paaiSkejo, kad butent fizikoje (taip pat muziko-
je) tUnojo nemalai politikq, kuritl orientacija nesutapo su ,,vienintele
teisinga". Net keturiq buvusios TSRS respublikq prezidentais ar minist-

rais pirmininkais tapo fizikai. Visoje Lietuvoje tapo Zinomi Z. VaiSvila,

A. Sakalas, A. Abi5ala, M. Stakvilevi6ius, A. Kubilius... O kas Zinojo

juos, kai jie dirbo mokslini darb4? Buvg frzikai ir Auk5diausioje Tary-

boje, ir Seime galejo ikurti atskir4 frakcijq, bet moksliniai interesai

nesubendrino jq paZiury.

Taigi kai kurie fizikai greitai prisitaike prie pakitusiq s4lygq, tuo

tarpu visa Lietuvos fizika ir apskritai Lietuvos mokslas sunkiai i5gyve-

no fazini virsm4 i3 socializmo i kapitalizmq. Fizikq i5tiko papildomas

stresas - 
jai, itg4 laik4 pretendavusiai i pirmosios Lietuvos mokslo
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damos titul4, teko pasitraukti i antrqii plan4, uZleidLiant viet4 buvu-

sioms pelendms - humanitariniams mokslams.

Fizikos mokslo fstaigos, pripratusios prie palyginti neblogo i3lai-

kymo, eme byreti vienos i5 pirmqiq. Po Lietuvos fizikos pl6timosi pe-

riodo prasidejo griZtamasis traukimosi periodas. Per dvejus metus Fi-
zikos institutas sumaZ6jo Simtu trisde5imdia darbuotojq, Puslaidininkiq
fizikos institutas - Simtu devyniasde5imdia... Anot seno pikto kinq
palinkejimo: kad tu gyventum permainq laikais!

Parlamente ar Vyriausyb6je vietq ne tiek jau daug, reikia palikti ir
kitq mokslq atstovams. UAB priima tik geriausius (ne kiekvienas su-

geba, kaip Algirdas M., ikurti nuosavq kaminkr6diq firm4). O r{akarq

Europa ir Amerika neskuba vilioti musq mokslo Lvaigildliq. Jauniems

fizikams bepigu - 
jiems lengva persiorientuoti. Tuo tarpu mokslq dak-

tarai lieka i5tikimi mokslui - 
jiems n6ra kur eiti.

Streikais mokslo vyrai irgi nepabaugins. Lengviausia i5eitis - iro-
dyti, kad fizika yra tautinis mokslas. Stai G. Kakaras, kurdamas etno-

kosmologijos centrq, apsidmd ,,tirti ir atskleisti lietuviq tautos rySio su

Visata samprat4" ir gavo tiems tikslams keliasde5imt tDkstan6iq. Betgi
daugelis motslo istaigq vis dar tebeie5ko s4sajq tarp savo rezultaq bei

Lietuvos poreikiq. Fizikai netgi neatsiliepe i kai kuriq lituanistq ragi-
nim4 v6l pradeti spausdinti savo mokslo darbus lietuviq kalba.

Lietuvoje atsirado ne tik tauti5kas, bet ir katalikiskas mokslas, at-

sikurd Lietuviq katalikq mokslo akademija. Ir policininkai, nekalbant
jau apie dailininkus ar medikus, isigeid6 tureti savq akademij4, o kiek-
vienas save gerbiantis miestas - upiversitet4. Kaunas savajam univer-

sitetui vdl suteik6 Vytauto DidZiojo vard1, nors uZsieniediams nelengva

paai5kinti, kokio mokslo pradininkas buvo Vytautas. Vilniaus inZineri-

nis statybos institutas savo rungq auk5tino net du kartus: i5 pradZiq tapo

universitetu, po to - Gedimino universitetu. Jeigu kitos mokslo istai-
gos paseks Siuo graliupavyzdl,iu, didZiqiq kunigaikSdiq vardq gali greit
pritrukti. Fizikos institutui tiktq ir 5v. Jurgis, kurio ietis Siek tiek prime-

na lazerio spinduli. fsigijus toki galing4 patronq, instituto i3likimas bu-
tq garantuotas.

Gal bent ateinanti tokstantmeti mokslas nustos buti partinis, ariS-

kas, tauti5kas ar islami5kas ir virs tiesiog mokslu.
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Visuotinio sldgio jega

Praneiu jums, jog visi fizikos desniai neteisingi.

I5 lai1ko laikra1iio redakcijai

Jei jusq papra5ytq i5vardyti kelet4 gruzinq dailininkq, tikriausiai
pirmqii pamin6tumdte Niko Pirosmani, savit4 dailininkq megejq, o i5

dailininkq profesionalq, ko gero, neatsimintumdte n6 vieno. Taigi nai-
vusis menas s6kmingai konkuruoja su profesionaliuoju. Tuo tarpu nai-
viajam mokslui - savamoksliq atradejq teorijoms - neleidZiama net
perZengti mokslo slenksdio. Profesoriai ir akademikai, vos i5vydg toki
atraddjq, sprunka i Sali ar uZsisklendlia savo kabinetuose. ,,Jis i5kreipia
pasaulio vaizdq", - gdrisi meno kritikas. ,,Jis i5kreipia pasaulio vaiz-
dq", - baisisi mokslininkas. Tai, kas mene - privalumas, moksle -baisi nuoddm6. Juk fizikos d6sniuose neturi atsispind6ti kurejo asmeny-
b6, o jei atsispindi, tai jau ne mokslas, greidiau mokslo fantastika.

Naivusis mokslas - kartus Svietimo vaisius. Kai, prasid6jus Re-
nesansui, visuomendje pasklido technikos Zinios, kilo techniniq iSmo-
niq banga. Jeigu kada nors butq statomas paminklas neZinomam i5ra-
ddjui, tai, be abejo, ji reiketq skirti amZinojo variklio kurejui. Sunku
net isivaizduoti, kiek proto pastangq, leSq ir kantryb6s buvo iSeikvota
tokiam varikliui pagaminti. Ne vienam i5radejui atrod6: dar nedidelis
patobulinimas, dar vienas krumpliaratis, ir ma5ina ims suktis nesusto-
dama. O labai norint ir nejudia ar slapdia padedant, netgi sukdavosi.
Mokslq akademijos ir universitetai atkakliai gyne energijos tverm6s d6s-
ni. Pranctrzijos mokslq akademija, netekusi vilties iveikti iSradejus lo-
gikos priemondmis, 1775 m. pri6me nutarim4 visai nenagrin6ti amZino-
jo variklio projektq (taip pat kampo trisekcijos, apskritimo kvadraturos
ir kitq ,,amLinr4" matematikos problemq sprendimq).

Vis delto per keletq amiiq'fizikai privert6 visuomeng patiketi me-
chanikos ir termodinamikos ddsniais. Tarybq Sqiungoje naivieji techni-
kai virto racionalizatoriais, kurie tobulino, daZniausiai gadindami, esa-
mus irenginius.

Sausa ir grielta matematika i5 karto pakerpa sparnus atrad6jo fan-
tazijai. Kas patikds prielaida, jog 2 x 2 : 5. frodymas lodLiais dia
nemadingas, tuoj pateik grieLtq irodym4, o tam, deja, reikia Ziniq...
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Tuo tarpu Siuolaikin6 fizika tokia keista, kupina paradoksq ir
neirodytq hipoteziq, jog dia atraddjas gali suplasnoti originaliomis min-

timis.
Pradini postumi jam suteikia mokslo populiarinimo knygos. Jos

taip paprastai ir vaizdiliai, be jokiq formuliq, vien analogijomis bei

pavyzdZiais irodo naujausias teorijas, jog kyla noras ir padiam tai pa-

bandyti. Bendroji reliatyvumo teorija, kuri4 A. Ein5teinas kur6 apie

de5imti metq, i5d6stoma keliuose puslapiuose, ir skaitytojas per pusva-

landi suvokia tq trijq pir5tq modelf arba, prie5ingai, nesupranta jo ir
padaro iSvad4, jog Ein5teino teorija neteisinga. Kod6l gi nepasiulius

savo beproti5kos iddjos, kuri4 taip vertina fizlkai?

Ai5ku, masina ir mintis bandymais aptikti kokiq nors nauj4 ele-

mentariqj4 dalelg, tarkim, tachion4 ar kvark4, kurios niekaip neatranda

mokslininkai. Betgi elementariqiq daleliq greitintuvo pats nepasidarysi

ir net nenusipirksi. (Tad viename laikra5tyje spausdintas skelbimas ,,IeS-

kau bendraautoriq eksperimenti5kai i5matuoti gravitono masg skysty-

je", ko gero, liko be atsako.)

Kaip Linia, teoretikas profesionalas pradeda problemos sprendim4

nuo savo pirmtakq darbq studijavimo. Teoretikas m6gejas t4 etapq leng-

va Sirdimi praleidZia- pirma, tie darbai neprieinami - aptverti auk5-

tosios matematikos ir moksliniq burtailodLiq tvoromis, antra, reikia sku-

beti i$reik5ti savo id6jas, kol jos netopteldjo kokiam plikagalviui. Taigi

naiviosios fizikos kurini pirmiausia i5duoda literaturos s4ra5as: jo visai

n6ra arba ten nurodytos tik mokslo populiarinimo knygos bei vidurin6s

mokyklos vadov6liai.
Mokslo populiarinimo knygos sukelia dar vien4 iliuzij4, kad moks-

le nuolat vyksta revoliucijos - naujos idejos griauna senqii moksl4. Jei

Ein5teinas teisus, tai Niutonas vos ne apgavikas. I5 tikrqiq: jei desnis

yra patvirtintas daugeliu eksperimentq, tai jo paneigti neimanoml, E&-

lima tik nubreZti jo gatiojimo ribas. Traktato ivade pateiktas teiginys,

kad reliatyvumo teorija neteisinga, fizikui profesionalui kelia tokiq pat

abejoniq, kaip ir Linia,jog kale atsived6 kadiuk4 ar up6 prad6jo begti

i5 juros i auk5tupi.

Naiviosios fizikos kurejai nelinkg smulkintis - 
jeigu imtis fizikos,

tai tik padiq bendriausiq jos problemtl. ,,sudariau viening4 kosmologing
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sistemq... Sudariau toki4 teoring sistem4, kurioje medhiaga, atomo sanda-
ra, dangaus kirnai, laukas, gravitacija, elektromagnetizmas, optika, spin-
duliavimas sudaro lyg vieningq laukq" e. G. i5 Kauno). Jam pritaria kitas
nepripaZintas atrad6jas: ,,Si teorija n6ra nei visi5kai uilbaigta,nei iki galo
patikrinta, tam reikia laiko, irodinejimq, bandymq, skaidiavimq, bet ji kol
kas vienintele leidZia, fundamentaliai pervertinus Siuolaikini moksl4, ele-
mentariai ir suprantamai paai5kinti aplinkos rei5kinius: elektromagnetiz-
mq, gravitacijq, Visatos evoliucijq, sukurti vieningo pasaulio viening4
vaizd4". Arba Stai traktato pavadinimas, atskleidZiantis jo turini: ,,Apie
branduoling energij4, dangaus kunq judejimq ir akmenq kilmg matemati-
n6s Svytuokl6s d6sniq Sviesoje". (Kalba netaisyta.)

ISeities ta5ku buna viena ar keletas aksiomq, kuriq teisingumas
,,akivaizdus protui" . Pavyzdliui, tariama, jog egzistuoja visaapimantis
vieningas laukas arba maLiausios materijos dalel6s monados ir pan.
Leibnico filosofind s4voka ypad populiari - kas gati buti paprasdiau
nei ta5kin6s ar maZydiq stangriq rutuliukg pavidalo nedalomos mona-
dos, uZpildandios vis4 erdvg? Toliau, remiantis tq monadq savyb6mis,
loginiais samprotavimais stengiamasi i5vesti Siuolaikin6s fizikos ir net
gyvosios gamtos d6snius. Stai p. G. teigia, kad monadoms budingas
tam tikras grandininis (viena monada pastumia kit4, 5i - tolimesng ir
t. t.) kvantuotas (s4veikauja sveikasis skaidius monadq) judejimas. Jei
tokia monadq grandind juda tiese - Sviesos spindulys, jei uZdara or-
bita - elementarioji dalele. Jei monadq grandin6 juda i de5ing, kruvis
yra teigiamas, jei i kairg - neigiamas. Kunui judant, monadq grandin6

susiploja, todel judejimo kryptimi kunas sutrumpdj a (tai atitinka relia-
tyvumo teorij4) ir t. t.

Kaip lengva irodineti nesinaudojant formulemis! Labai parankirs ir
sofizmai, panaSus i tq, kuriuo remdamasis graikq filosofas irod6, kad
Zmogus turi ragus: ,,Tai, ko nefhmetei, tu turi. Tu nepametei ragq, va-
dinasi, juos turi". Gilesnes minties duobes pridengia fraz6s ,,lengva ma-
tyti", ,,vienintel6 galima iSvada". Jei ko nors nepavyksta paai5kinti, ga-
lima prid6ti dar vienq lauko ar monadq savybg. Jei faktas prie5tarauja

hipotezei, tenka ji apeiti 5onu. Visq sunkiausia numatyti naujus rei5ki-
nius, kuriuos buq galima aptikti bandymais. Tai naiviosios fizikos Achi-
lo kulnas, i. ji tenka maskuoti bendrais paZadais.
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,,Protingam gana", - baigiasi vienas i5 traktatq. Juk atrad6jo tiks-

las - pateikti idejq, tarsi mesti sekl4 i Lemg, o toliau jq tegu brandina

profesoriai. Vienas atrad6jas siule keliems mokslininkams i5 eiles buti jo

atradimo bendraautoriais - 
jo id6ja, fizikas tegu uZraSo jq reikiama ma-

tematine forma, o garb6 - pusiau. Kitas buvo pasiryZgs atiduoti garbg

mainais i pinigus: ,,Apskritai, jeigu Jus sudomins mano hipotezd, tai aI

galiu Jums j4 parduoti. O jei papasakodiau jq, tai reik3tq atiduoti veltui".

Reikia pripaZinti, jog toks nevertinantis garbes atrad6jas - nebudinga

i5imtis. DaZniausiai jo mokslin6s ambicijos buna ne kiek ne maZesnds

kaip akaderniko: ,,Nekantriai laukiu, Zinoma, palankaus atsakymo".

Deja, uZuot pasveikinusios atraddjq ir skubiai i5spausdinusios jo

kurini, mokslo istaigos bei redakcijos kritikuoja, reikalauja irodymq ar

tiesiog kenkeji5kai neatsakineja I lai5kus. Autorius viliasi bent atradimo

teisingumo prezumpcijos - mokslininkai turi arba ji ptipai:inti, arba

irodyti, kad jis neteisus. Tuo tarpu jie uZsispyrq tvirtina, kad atraddjas

pats turi irodyti savo teorijos teisingum4.
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Guosdamasis, kad naujq revoliuciniq idejq visais laikais nepripa-
Zino ir nevertino, kad taip yra buvg ir A. Ein5teinui, L. Bolcmanui ar

J. Majeriui, atraddjas pradeda ilg4 kovq su mokslo konservatoriais. Lai-
mei, kopijavimo technikos dabar pakanka, tad traktatas i5siuntin6jamas
visiems telefonq knygoje aptiktq mokslo istaigq vadovams - nuo

Mokslq akademijos prezidento ligi auk5tesniosios mokyklos direkto-
riaus (geriausia kreiptis i vadov4, jis bruk5tel6s rezoliucij4, o tada moks-
lininkas bus priverstas atsakyti).

Ta kova tgsiasi ilgus metus ir net de5imtmedius. Atradejas bejegis

iveikti mokslo sargq dogmatiSkumq, o Sie - 
jo nepalauZiamq tikejimq.

Anot vieno i5 atrad6jq, jam telieka pereiti i kompleksing erdvg, kas

kartais, ir nutinka. Medikai netgi'i5skyr6 atskir4 paranojos form4 -
atradimq ir i5radimq kliedesi. NepripaZintas atrad6jas gali tapti net pa-

vojingas. Stai 1964 m. Kuiby5evo paruo5q kontoros juriskonsultas

V. Osokinas nu5ov6 i5 trumpavamzdlio Sautuvo TSRS MA Spektrosko-
prjos komisijos mokslin[ sekretoriq V. Koricki, kuris buvo para5gs jo
,,atradimo" neigiamq recenzij4. Kita fanatike nust[m6 po metro trauki-
nio ratais Zinomq dujq i5lydZio specialist4 V. Granovski.

Deja, medikai negali nurodyti, kada atraddjas virsta ligoniu, kada

pasibaigia Lmogaus originalumas ir prasideda patologtja. O juk gyve-

nime ar Seimoje toks mokslo paranoikas elgiasi kaip normalus ar

beveik normalus Zmogus. Tad mokslo istaigos gali pasitarnauti medi-
kams - vien per metus Rusijos MA Bendrosios ir taikomosios fizikos
skyrius pad6jo aptikti 24 paranoikus. Tai nereiKkia, kad kiekvien4 atra-

dej4 reikia siqsti i Maloniqj q gatvg - ligoni i5duoda elementarios lo-
gikos tr[kumas, idejq absurdi5kumas.

MaLiau kam gird6ta, jog egzistuoja dar ir antros ruSies naivioji
fizika, kuri4 pletoja Zmon6s, i5ejg auk5tuosius mokslus: inZinieriai,
mokslq daktarai, o kartais ir akademikai.

Juk specialistas yra tikras meistras tik savo moksliniame darZe, tuo

tarpu kitame moksle, dalnai net gretimoje fizikos srityje, jis buna vi-
si5kas diletantas. Dar blogiau - ispanq filosofo Ch. Ortegos i Gaseto

(Ortegd'y Gasset) lodliais tariant, ,jis yra nemok5a ne iprastine pras-

me, o nemok5a su visa i5silavinusio Zmogaus ambicija".
Prie5 kelet4 de5imtmediq Leningrade dirbo inZinierius ,q.. Sileikis.

Apsigyne technikos mokslq kandidato disertacij4, atliko didLiai vertin-
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gus darbus, uZ kuriuos kartu su bendraautoriais gavo Lenino premij4.

Tq laury jam neuZteko, tad 6m6si reformuoti Siuolaiking ftzikq. '|rodi-

nddamas ilodliais, svarbesnese vietose - citatomis i5 marksizmo kla-
sikq veikalq, o kai kur - netgi Maksvelo elektromagnetinio lauko

lygtimis, jis sukur6 savo visuoting teorijq, sprendZiandi4 gravitacijos,

Visatos evoliucijos, elementariqjq daleliq ir kitas problemas. ]spudingo
storio traktatas buvo pavadintas skambiu,,Antipasauliq" vardu. Kai Le-

ningrado frzikai ivertino jo teorij4 kaip. kitados atmestq arba nepatvir-

tintq hipoteziq kratini, Sileit<is prisimind, kad jo senelis buvgs lietuvis,

ir atvyko savo id6jq propaguoti i Vilniq. Laureato Zenklelis bei kiti
apdovanojimai kai kam padare ispudi ir buvo palaikyti pakankamu jo
teorijos teisingumo irodymu.,,Svyturys" iSspausdino entuziastingq at'
rad6jo gyvenimo ir teorijos apra5ym4, o Spaudos komitetas paZadejo

i5leisti ,,Antipasaulius" (tas paZadas ddl fizikq kalt6s nebuvo i5tes6tas).

Nuo ikyriq dalyki5kq klausimq A. Sileikis gyn6si bendromis frazemis,

vengdamas lentos ir konkrediq diskusijq.

Septintajame desimtmetyje mokslo kuriozq kolekcionieriai papilde

savo rinkinius Baltarusijos TSR MA nario korespondento A. Veiniko

knygomis, kuriose jis reformavo ne tik specialiqj4 reliatyvumo teorij4,

bet ir termodinamik4 bei kinetik4. Fizika taip pat nebuvo jo specialybe.

Reikia pripaZinti, jog ir fizikai kartais nuklysta i svetimas lankas.

Stai Zinomas musq fizikas N. antroje gyvenimo pus6je ne juokais su-

sidomejo kalbotyra. I koki4 svedi4 Sali nuvaZiuotq, visur pirkdavo Zo-

dynus bei Zemelapius, vartydavo telefonq knygas, ie5kodamas ten Zo-

dZiq bei vardq, pana5iq i lietuvi5kus. Kuo toliau, tuo labiau linkdamas

i kalbos mokslus, jis para5e straipsneli ir pasiunte ji ,,Kalbos kulturos"
redakcijai. Po metq jai mandagiai primind, jog n6ra gavgs atsakymo.

Dar po poros metq para56 laiSk4 Lietuviq kalbos ir literaturos instituto

direktoriui, jog ,,toks redakcijos elgesys yra nekorekti5kas ir kenkia

klausimq sprendimui". Si kart4 reakcija buvo Zaibi5ka: redaktorius at-

sipraS6 akademiko ir papra56 pakartotinai atsiqsti straipsni, kurio re-

dakcija neberado. Netrukus jis buvo atspausdintas, o kiti Sio fiziko ra-

Siniai jau buvo sutinkami su d6mesiu ir d6kingumu. Ai5ku, redakcija

gyvai svarstydavo fiziko straipsnius, ypad pasikartojanti jq priera54:

,,Labai nuolankiai pra5au netaisyti mano charakteringq stiliaus savumq
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29 pav. Slenkaniio laiko kinematinis modelis (aiko maiina).
Paveilrslilis ii buvusio Jizikos molcytojo K. Raiiinskio trij4 tomt4 veikalo

,,60-ties metq ieikoiimai ir atradimai po Maios skraiste".
Norintys pasigaminti ,,laiko maiinq", atskiry ios daliq apraJymus

gali rasti originale. Pateikiame tik autoriaus komentarq: ,,Modelis vaizduoia laikq,

tekanti ir neianti energijq, atsiradusiq lcrosnies iaizdre,
vaizduojaniiame ,,kosmini gaisrq" laiko tdkmds cikle iuga"

(tai neliedia gramatiniq klaidq)", bet redaktorius uZbaigdavo diskusij4

ZodZiais:,,Akademiko straipsni reikia spausdinti".

Profesorius A. Davydovas, padargs svarbiq atradimq atomo bran-

duolio srityje, vdliau persimetd i biologij4 ir sukure toki4 keistq raume-

nq veikimo teorij4, kad biologams, anot akad. M. Volken3teino, plaukai

stojosi ant galvos. Juk jie dar nebuvo pripratg prie tokiq beproti5kq

idejq, kokiomis garsdjo naujoji frzika.

fdomu, jog retkardiais fizikai bando versti ir savojo mokslo pamatus.

TadZikijos Zem6s ukio instituto fizikos katedrai daugiau kaip dvi-

desimt metq vadovavo A. Babajevas. S6kmingai apsigyn6 daktarat4
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(kaZkodel kitame TSRS pakra5tyje esandiame Vilniaus universitete),
tapo profesoriumi. Rodos, karaliauk savo katedroje be rupesdiq, bet

ne - isigeide Zmogus Nobelio premijos. Valstybine Du5anbds leidykla
Zemes ukio ministerijos uZsakymu i5spausdino nestor4, bet tikrai ori-
ginalq jo traktatq ,,Rei5kiniai, neigiantys Zemds traukq". dia.autorius
susirung6 su padiu I. Niutonu - paneigd visuotin6s traukos d6sni, o

visus su juo susijusius rei5kinius paai5kino ,,visuotinio sl6gio jdga".

Paneigimas atitiko geriausias naiviojo mokslo tradicijas:,,Samprotavi-
mai apie tai, jog Zem6, turi traukos jeg4, neitikinami, nes ji apskritai yra
neutrali (bekruve), o jeigu ir tur6tq kruvi, tai nesugebetq traukti neut-

raliq (bekruviq) konq". Tiesa, ,,visuotinio sldgio j6gos" prigimtis liko
nepaai5kinta, bet ultat pasiulyta nemaLai naujq originaliq s4vokq, kaip
antai: atmosferos sl6gio svoris, sldgis i ilgio vienet4, sl6gis i mas6s

vienet4 ir pan.

A. Babajevo bendradarbiai, uZuot pirmieji pripaZing atradim4, per-

siuntd traktatq Auk5tajai atestacinei komisijai, ir 5i apstulbusi pareika-

lavo: ,,Autoriq!". Jos ekspertq taryba surengd Babajevui nedideli egza-

min4, kurio rezultatai buvo tokie: ,,I5nagrinejusi fizikos ir matematikos

mokslq daktaro profesoriaus Babajevo A. S. rnoksling ir pedagoging

kvalifikactje it uZdavusi jam klausimtl i5 jo para5ytos broiiuros, ... jo
apgintq daktaro ir kandidato disertacijq, taip pat i5 bendrojo fizikos
kurso, atitinkandio Zem6s ukio auk5tqiq mokyklq program4, ekspertq

taryba nustate, kad Babajevas A. S. neturi aiSkaus supratimo visais nu-

rodytais klausimais. Atsakymai i kai kuriuos klausimus parode, jog jis
nesupranta net fizikos pradq".

Pasirodo, Auk5toji atestacind komisija negali pati atimti daktaro

laipsnio, tai turi padaryti mokslin6 taryba, kurioje jis gyne daktarat4.

Du kartus Vilniaus universiteto taryba kvietdsi A. Babajevq i pos6di,

bet jis atsira5in6davo telegramomis. Pagaliau atvykgs, vieSai i5siZadejo

savo garsiosios teorijos, ir Vilniaus frzikai, pagailejg jo, o gal savo

reputacijos..., patvirtino jam daktaro laipsni. Buna stebuklq ir mokslo
pasaulyje. GriZgs i Du5anbe, A. Babajevas v61 patogiai isitaise vedejo
kedeje ir 6m6si savo kritikq.

Lietuvos vard4 fizikos pasaulyje i5garsino ir kita knyga - A. De-

nisovo ,,Reliatyvumo teorijos mitai", kuriq 1989 m. 50 tukstandiq
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egzemplioriq tiraZu i5leido Lietuvos mokslin6s technin6s informacijos
institutas. Tiesa, Lietuvoje yra ir savq nepripaZintq reliatyvumo teorijos
kritikq, bet institutas kaZkod6l nutard paremti leningradieti techninds
kibernetikos fakulteto profesoriq.

Kokius gi reliatyvumo teorijos mitus, anot A. Denisovo, isgalvojo
A. Ein5teinas? Tai: Sviesos greidio pastovumas, mases priklausomyb6
nuo greidio, laiko suletejimas, ekvivalenti5kumo principas ir pan. Jiems
paneigti naudojami ne itin profesori5ki teiginiai: ,,Absurdi5ko Ein5teino
ir Lorenco postulato apie Sviesos greidio pastovum q kanonizacija ne-
tenkina reliatyvumo principo, nepaisant visuotinio isitikinimo tuo",
,,Ein5teinas, kurdamas savo teorijq, padar6 visk4, kad tos nesqmones,

kompensuodamos viena kit4, ieitq i teorijq", ,,visa reliatyvistin6 elek-
trodinamika - i5tisine mistifikacija".

Kq gi pasiul6 autorius vietoj sukritikuotos teorijos? Deja, nieko
originalaus. Eilini kartqpabande grqhinti i fizikq,,visq prakeiktq eteri",
kuris ,,visi5kai atitinka tiek materialistini poZiuri i pasauli, tiek norma-
laus Zmogaus, nesergandio reliatyvumu, sveik4 prot4".

Gr4Lings sveik4 prot4 i frzik4, prof. A. Denisovas nutare ji gr4Zinti
ir i politik4, tapo TSRS Auksdiausiosios Tarybos deputatu ir net jos ...

Etikos komisijos pirmininku. Likimo paradoksas - i t4 komisij4 buvo
pasiulytas ir Zymus reliatyvumo teorijos specialistas akad. V. Ginzbur-
gas, bet Sis nepanoro bendradarbiauti su ,,mokslo prie5u".

Reliatyvumo teorija - m6giamiausias antros fliSies naiviosios fi-
zikos taikinys. Tiesiog 5i teorija pranoksta kai kuriq Zmoniq vaizduotg,
ir jie niekaip neistengia suderinti jos su savu sveiku protu bei s4Zinin-
gai isisavintu materializmu, o A. Ein5teino, kaip pirmojo XX a. frziko,
garb6 iileidlia nerealizuotas jq ambicijas.

Pseudomokslininkai laikosi principo ,,Geriausia gynyba - puolimas"
ir puola pirmi. Jie puikiai ivaldg vis4 demagogijos arsenal4 ir sumaniai
juo naudojasi. Idant skaitytojui butq lengviau ji atpalinti, susidurus su

pseudomokslininkais ir ne tik su jais, dia, remdamiesi dr. B. Kancelbau-
mu, trumpai apibudinsime pagrindinius demagogijos tipus.

1. Demagogija, nepaZeidilianti logikos. Pateikiami parankus fak-
tai, jais remiantis daroma i5vada (arba ji paliekama klausytojui pasida-
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ryti padiam), bet nutylimi jai prie5taraujantys faktai. ,,Teorema buvo

irodyta nepriklausomai mano ir N". Praleista: a5 jq irodZiau vdliau.

Arba: ,,Mano straipsnis buvo svarstytas teoriniame seminare ir reko-

menduotas spaudai". Praleista: straipsnis susilaukd a5trios kritikos ir
buvo pasiulytas spausdinti, tik i5taisius esmines klaidas.

Faktai pateikiami su ironija ar abejone, kuri juos nuvertina: vietoj

,,interpretuoja 5i rei5kini" sakoma ,,bande interpretuoti Si rei5kini, bet jo

naudotas metodas man kelia itarimq". ,,

2. Demagogija, nedaug nusizengianti logikai; Naudojamasi dar

senoves graikams Zinomomis login6mis klaidomis: A ivyko po B, va-

dinasi, tarp jq yra prieLastinis rySys, arba: jei i5 I i5plaukia B, tai ir i5

B i5plaukia u4 (,,Visq genialiq teorijq i5 karto nepripaZindavo. Mano

teorijos irgi nenori pripaZinti". Suprask - 
ji irgi geniali.).

I5 I i5plaukia B arba C, bet variantas C nutylimas (,,Eksperimentas

nepatvirtina N teorijos, mano hipotezd j4 paneigia, vadinasi, aS einu

teisingu keliu".).

3. Demagogija, nesusijusi su logika. Atsakoma ne i pateikt4' o !
kitq klausim4, remiamasi nespecialisto nuomone (,,Mano hipotezd, labai

patiko ministrui"), darbo ivertinimas sutapatinamas su ankstesnio dar-

bo ar net krypties ivertinimu (,,Profesoriui N tokie tyrimai atrodo per-

spektyvUs"), smugiuojama Zemiau juosmens (,,Negi jUs laikote save

neklystandiu?", ,,Kiekvienas fizikas i5mano tokius dalykus", ,,Tai ne

mokslas" ir pan.). |rodinejama analogijomis, palyginimais, hiperbol6-

mis ir kitomis menin6mis priemondmis. UZuot atsakius i kriting pasta-

bq, uZsipuolamas prie5ininko darbas.

4. Demagogija, pereinanti i SantaLq. Taij6gos demagogija (,,Jei-

gu jUs atmesite mano darb4, aS skqsiuosi rektoriui", ,,Puiku, kritikuo-

kite mano teorij4 kiek tinkamas, bet aS irgi netyl6siu, kai bus svarstoma

jUsq disertacija"), diskusijos pavertimas skandalu (isterija, skundai:

,,Mane persekioja", ,,Mane iZeidineja", oponento asmeniniq savybiq kri-

tika).
Ciu nepamin6jome politin6s demagogijos, kurios keletas klasikiniq

pavyzdLi4 buvo cituota skirsnyje,,Raudonas meridianas".
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Atsakydami i specialios anketos klausim4 ,,Kokios charakteringos
elgesio formos budingos pseudomokslininkui?", daugelis mokslo dar-
buotojq, be demagogijos, mini agresyvum4, polinki i savireklam4 bei
sensacijas, lengvus praktinio taikymo paZadus.

Jei ,,atrad6jui" nepavyksta iveikti mokslininkq, bandoma suZav6ti
Zurnalistus ar leiddjus. Blogiausiu atveju traktatas dauginamas jo paties
ir siuntin6jamas visais galimais adresais. ,,1989-1990 m. mano rezul-
tatus gavo tokstandiai mokslininkq (kadangi aS neturiu galimybes pa-
siqsti milijonams)", - ra56 inZinierius 5.

Klasikinis pseudomokslininko pavyzdvs, laimei, ne fizikas, o bio-
logas - Trofimas Lysenka. Jo karjeros nuo eilinio agronomo ligi aka-
demiko istorij4, nemokslin6s kovos budus (,,Partijos CK i5nagrin6jo
mano prane5im4 ir jam pritar6"), botago su Zemesniais ir pyrago su

auk5tesniais taktik4 bei kuriozi5kus ,,atradimus" (kviediq virtimq ru-
giais, greta augandiq tos padios ruSies augalq tarpusavio pagalb4 ir pan.)
vert6tq d6styti auk5tosiose mokyklose kaip skiepus nuo pseudomokslo.

Dundukai ir ekstrasensai

Ar gali musq kasdieniame gyvenime negalioti iprasti fizikos d6sniai?
Ar imanomos Zmoniq, o ne elementariqjq daleliq pasaulyje dar neZino-
mos j6gos? Parapsichologai ir ekstrasensai tvirtina: gali, imanomos.

fvairiais laikais, ypad viduramZiais, pasitaikydavo sunkiai paai5ki-
namq istorijq, nors jq liudijimai n6ra visai tikslus, kaip antai: ,,Kart4
Skotijoje vienas Zmogus (velnio aps6stasis) buvo kelet4 kartq pakilgs i
or4 ivairiems Zmonems, tarp jtl'ir jo draugams kareiviams, matant. Ma-
joras Hentonas regejo ji ne5am4 tolyn nuo sargybos posto, kartais netgi
myli4 ar dvi. Dar dabar gyvena SandZiai, kurie gali patvirtinti Siq isto-
rij4. A5 girdejau je i5 sero Roberto Harlio, kuris ved6 majoro Hentono
na5lg..."

Anomaliq rei5kiniq mokslinio tyrimo pradlia laikomi 1848-ieji
metai.
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Atokioje fermoje netoli Rodesterio, Niujorko valstijoje, gyveno

Foksq (Fox) Seima, kuri tur6jo tris dukras. Stai kas nutiko, anot Siuo-

laikinio,,Parapsichologijos vadovo", dviem jauniausiOms dukroms vie-

n4 vakarq: ,,Katerina (11 metq) ir Margaret (14 metq) savo miegama'

jame isgirdo bilsm4. Po kurio laiko Keit, norddama nustatyti, ar. beldZia

protinga butyb6, su5uko: ,,Darykite, kaip aS darau, misteri Dundu-

kai", - ir suplojo delnais. I tq gars4 atsiliepd duslus garsai. Panel6

Foks paklaus6: ,,Ar jus dvasia? Jei taip, dunkstel6kite du kartuso'. Du

bilsmai, ir gime Siuolaikinis spiritizmas.

Kit4 vakar4 dvasia atsiliepd, dalyvaujant t6vams. Motina prisimi-

n6, kad tame name kailkada buvo uZmu5tas prekiautojas, ir i mergaidiq

klausim4 , ar Eia esanti jo dvasia, buvo atsakyta teigiamai . Linia apie

kalbandi4 ir net stumdandi4 daiktus dvasi4 greit pasklido po apylinkes,

pasiekd Niujork4, o netrukus ir Europ4. Vyresnioji sesuo organizavo

Katerinos ir Margaret viesus seansus, ir jos su dideliu pasisekimu pra-

d6jo gastroliuoti po JAV. Mergaites nuodugniai tyr6 to meto fizikos

iZymybe, katodiniq spinduliq tyrinetojas Viljamas Kruksas. Jis ra56:

,,SusipaZings su daugeliu teorijq, pasiUlytq tiems garsams paai5kinti, aS

patikrinau jas visais galimais budais ir pridjau prie vienareik5mi5kos

iSvados, jog tai tikri ir objektyvus rei5kiniai, nesusijg su jokiais triukais

ar mechaniniais itaisais".
Sunku netiketi V. Kruksu, bet dar sunkiau - Margaret Foks pa-

rei5kimu apie jq klastq, atspausdintu 1888 m. Zurnale ,,New York

World". I5 pradZiq mergaitds priri5davg prie virvut6s obuoli ir belsdavg

juo i grindis. Kai tq i5daigq paZiureti 6md rinktis Zmon6s, mergaitds

iSsigando, bet Keit sugalvojusi nauj4 bud4 - tra5kinti kojq pir5tais. Jt1

vyresnioji sesuo joms duodavusi Lenklq, kada reikia atsakyti taip ir
kada - ne. Veliau seserys netgi surengd kelis seansus, demaskuoda-

mos savo ankstesnius triukus.

Spiritistiniq gabumq pasirod6 turintys ir kiti Zmonds - XIX a. ant'

rojoje pus6je per Amerikq ir Europ4 nusirito spiritizmo banga. Pats pa-

prasdiausias ir populiariausias budas bendrauti su dvasiomis buvo toks.

Susdsdavo keli Zmon6s aplink sta14, pad6davo ant jo rankas ir laukdavo.

Po kurio laiko stalas imdavo judeti, girgldbti, belsti, atsakydamas i sean-

so dalyvirl klausimus. Kartais jis netgi pakildavo nuo grindq.
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Maiklas Faraddjus atliko serij4 tyrimq Siam rei5kiniui paai5kinti.
Su apgailestavimu jis konstatavo, jog neaptiko mielq jo SirdZiai elek-
triniq ar magnetiniq rei5kiniq. Mechaniniams stalo judesiams registruo-
ti jis sugalvojo paprast4, bet gudrq indikatoriq, kuri itaisydavo tarp
dviejq stalo lentq. Jei stalas stumdavo seanso dalyvi (efektui uZtekdavo
ir vieno dalyvio), indikatoriaus rodykle nukrypdavo i vienq pusg, o jei
zmogus stal4, - i kita pusg. Kol Zmogus nematydavo indikatoriaus,
stalas jud6davo kaip iprasta, bet vos tik s6dintysis igaudavo galimybg
sekti savo veiksmus, stalas nustodavo judeti. Taigi Farad6jus itikino
mokslininkus, jog stal4 judina nesqmoningi raumenrl judesiai. Stalo le-
vitacija, arba pakilimas i or4, liko nei5tirta, nes bandymq metu Farad6-
jui tokio rei5kinio neteko stebdti.

Stalo judejimas buvo tik vaiki5kas Zaidimas, palyginti su tuo, kq
demonstravo geriausi to meto mediumai Euzapija Paladino (Palladino)
ir Denielas Hjumas (Home).

Anot vieno ra5ytojo, E. Paladino buvo ,,nera5tinga valstiet6, padios
primityviausios moral6s ir prigimties, tokios eroti5kos, jog, kaip sako-
ma, apie niekq kit4 daugiau ir negalvojo". Kart4 Seimininkai, pas ku-
riuos ji tarnavo, pakviet6 Euzapijq dalyvauti spiritizmo seanse. T4 va-
karq fizika nustojo galiojusi Siame kambaryje: Sokdiojo stalas, krito
daiktai, girdejosi keisti garsai. Kas seansq neiprasti Euzapijos sugeb6-
jimai vis stiprejo. Jiems i5tirti buvo sudaryta speciali mokslininkq ko-
misija, i kuri4 iejo italq ir pranciizq profesoriai.

Seansai vyko iprastomis Euzapijai sqlygomis. Vos ap5viestame
kambaryje portjeromis budavo atitveriamas nedidelis kabinetas, o jame
ant stalelio ir aplink ji pridedama ivairiq daiktq, tarp jq gitara, varpelis,
tamburinas ir kiti muzikos instrumentai. Euzapija atsis6sdavo prie sta-

lelio, o jai i5 Saliq - du j4 kontroliuojantys dZentelmenai. Detalioje
komisijos ataskaitoje jie ra5e: ,;Mes sedejome i5 kaires ir i5 deSinds ir
kiekvienas laikdme jq (arbaji laike mus) uZ rankos, paki5g savo kojos
ped? po jos peda ir priglaudg savo koj4 visu ilgiu prie jos kojos. Laisv4
rank4 mes paprastai dddavome jai ant keliq, o neretai suspausdavome
jos pedq dviem savosiomis".

Nors i5 pradZiq profesoriai buvo nusiteikg skepti5kai, jiems teko
pripaZinti, kad Euzapija - tikras mediumas. Seanso metu skambejo
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muzikos instrumentai, mokslininkus tap5nojo kaZkokia ranka, lakste

ivairus daiktai. Stenografas vos spejo uZra3ineti komisijos nariq

ispudZius:

R: pro mano deiing aki praskridb kaZkoks baltas daiktas.

E: AS ji labai gerai madiau.

' IC AS taip pat.

F: Man pasirod6, kad jis pana5us i virt4 baltqiq kopustq guL1.

R: O man - i bugnq tlzq. Jis praldkd per tris colius nuo mano

de5iniosios akies.

Profesoriq nuomone, seanso s4lygos buvo tokios grieZtos, jog Eu-

zaplja neturdjo jokios galimybes sukdiauti. Vs delto mokslininkams

nebuvo lengva susitaikyti su mintimi, jog galimas judejimas be fiziki-
nds prieZasties, tad fizikai bei psichologai, tarp jq ir Zinomas fizikas

eksperimentatorius R. Vudas, 6m6si dar kart4 tikrinti Euzapijq. Nei ji,
nei jos impresarijus nenujaute, jog vienas i3 profesoriq buvo liepgs sa-

vo pagalbininkui tyliai islinkti i kabinet4 ir atsigulti uZ portjeros. Sis

nustebgs i5vydo, kaip Euzaprja lengvai i5ndrd kojq i5 bato, kuri laike

prispaudgs mokslininkas, neitiketinai i5lenkd jq ir bakstelejo savo kon-

trolieriq. Kai v6liau koja em6 ieSkoti gitaros, seklys stv6rd t4 kojq, ir
tada pasigirdo Euzapijos klyksmas.

Po Sio nemalonaus ivykio Euzapija greitai atgavo savo galias ir
populiarum4. O spiritizmo teoretikai padard iSvad4, jog vienas demas-

kavimas nepaneigia daugelio teigiamq liudijimrl - galbut Euzapija ap-

gaudinejo tik tada, kai jai nesisekdavo bendrauti su dvasiomis.

lJhtat kita garsenybd D. Hjumas, sugebddavgs be jokio kontakto

pakelti stal4, uZ kurio s6d6davo ji tikrinusi komisija, ne karto nebuvo

nutvertas sukdiaujant. Viljamas Kruksas atliko kelet4 i5radingq ekspe-

rimentq su D. Hjumu. PavyzdLiui, apie 90 cm ilgio lentos vienas galas

buvo pad6tas ant stalo, o kitas prikabintas prie spyruokliniq svarstyk-

liq. Vos D. Hjumas paliesdavo pir3tais ant stalo gulinti lentos galq,

svarstykliq rodykl6 nukrypdavo tiek, kiek Kruksas nesugebejo jos pa-

kreipti net atsistojgs ant lentos. Veliau D. Hjumas istengdavo nuspausti

lent4 netgi neliesdamas jos. V. Kruksas padard iSvad4, jog jam pavy-

ko i5matuoti ,,psichofizinds jdgos" veikim4. Si tcartq skeptikai, kuriq
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visada pakanka, nesurado prie ko prikibti, tad suabejojo Krukso pagal-

bininku. V. Kruksas, kaip tikras dZentelmenas, atsisak6 svarstyti tokius
priekaiStus.

Pavieniams netradicinio niokslo atstovams buvo sunku [veikti
kietakakdius oponentus, tad XIX a. pabaigoje Londone isikure Psichi-
niq tyrimq draugija. Jos prezidentas inauguracindje kalboje pasigyr6,
kad jau atlikti bandymai, kurie negindijamai irodo mindiq perdavim4
per atstumq, arba telepatij4. Jis turejo omenyje bandymus su penkio-
mis pastoriaus Kriri dukromis. Vienai i5 jq i5ejus i3 kambario, kita,
komisijos stropiai priZiurima, parinkdavo tam tikr4 kort4, po to gri-
Zusioji, stov6dama veidu i sieng, daZniausiai atsp6davo tq kort4.
Tiesa, kartais mergait6ms imdavo nesisekti - tai buvo pavadinta,,sil-
pn6jimo efektu", juk toks subtilus rei5kinys labai priklauso nuo per-
duodandiojo ir priimandiojo busenos ir silpn6ja, kartojant pana5ius

bandymus. O pedantai tyrin6tojai dar ne kartq grlldavo pas mergai-
tes, tad joms teko gelbdti savo reputacij4 tam tikrais sutartais signa-
lais. Viena i3 seserq net apkalbejo save, jog taip darydavusi ir anks-

tesniuose seansuose.

Draugija surado dar gabesniq telepatr+ - du draugus G. Smit4 ir
D. BlekbernQ. Norint kartq ir visiems laikams galutinai irodyti telepa-

tijos egzistavimq, buvo imtasi nepaprastq ekstrasenso izoliavimo prie-

moniq. Smitui uZri5davo akis, uZkim5davo ausis, uZdengdavo pagal-
v6mis galvq, vis4 kun4 kartu su kr6slu apvyniodavo dviem didelemis

antklod6mis ir dar po kojomis padddavo mink5tus kilimdlius, idant jis
negautq informacijos per padus. Blekbernas nupie5davo abstraktq pa-

veiksleli ir tam tikrq laik4 idemiai Ziur6davo iji. Po kurio laiko Smitas
ji gana tiksliai atkartodavo. Apie tai ra56 ivairiq Saliq laikraSdiai, Smito
ir Blekberno eksperimentas btivo pripaZintas pagrindiniu mindiq perda-

vimo per atstum4 irodymu. Ar galejo pagalvoti telepatijos Salininkai,
kad dia slypi eilin6 Sunybd? Pasim6gavgs garbe, Blekbernas netik6tai
prisipaiinor ,,... Jausdamas apgailestavim4 ir kartu pasitenkinim4, i5kil-
mingai parei5kiu, kad visus vadinamuosius eksperimentus sukele dvie-
jq jaunikliq nesavanaudi5kas noras pademonstruoti, kaip paprasta buna

apgauti Zmones, turindius mokslini protq ir pasirengimq, jeigu Sie ie5ko
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faktq, patvirtinandiq teorijq, kuri4 jiems labai norisi irodyti". Pasirodo,

Blekbernas slapdia perpie3davo savo paveiksleli ant plonydio popie-

riaus ir paslepdavo ji savo pie3tuko antgalyje. Smitas pamesdavo savo

pieitukq, o Blekbernas paslaugiai paki5davo jam savqji. Nukopijuoti

paveiksldli po storomis antklod6mis jau buvo tik technine problema.

Mokslo gimimo pradlia mokslininkai linkg laikyti datq,, kai buvo

sugalvotas jo pavadinimas (ta prasm e fizikai pasisekd, nes jos vardas

atejo Aristoteliui i galv4 daugiau kaip prie5 du tokstandius metq). Moks-

las apie informacijos ir net j6gos perdavim4 neiprastais, arba ekstrasen-

soriniais, bUdais skaidiuojamas nuo DZ. Raino (Rhine) knygos ,,Ekstra-

sensorinis suvokimas" pasirodymo 1934 metais. Joje tas mokslas buvo

pavadintas parapsichologija (gr. para - Salia, prie). Parafizika gal

skambdtq graliau, bet tie fizikai tuoj pareikalautq grieLi4 irodymq, tuo

tarpu psichologai neniekino ir empiriniq parodymq.

Taigi parapsichologija gime i5 keistokos motinos - spiritizmo, bet

ir kiti mokslai nelabai gali pasigirti savo motinomis: juk chemija gimu-

si i5 alchemijos, matematika - i5 Pitagoro skaidiq magijos, astronomi-

ja 
- i$ astrologrjos.

DZ. Rainas ir kiti rimti parapsichologai bande atriboti naujqii moks-

14 nuo dvasiq, nebenagrinejo Zmoniq ar daiktq perkelimo dideliais at-

stumais, savaiminio uZra5q atsiradimo ant sienq ir pana5iq stebuklq,

patikdami tai gryniems entuziastams ar iliuzionistams. DZ. Rainas atsi-

dejo telepatijos tyrimams. Jo bendradarbis Zeneris (Zenet) i5rado pen-

kias kortas (apskritimas, kryZius, banguotos linijos, kvadratas it Lvaigi'-

de). Vienas bandomasis Ziurddavo i atsitiktinai parinktq kort4, o

priimantis telepating informacijq, arba percipientas, esantis kitame kam-

baryje ar net tolimame pastate, stengdsi t4 kort4 atsp6ti, ir taip Simtus

ir tukstandius kartq. Telepatinis efektas bUdavo nustatomas pagal nu-

krypim4 nuo tik6tino vidurkio. DZ. Rainas priejo gana di:iugiq iSvad4,

jog maZdaug kas penktas Zmogus turi ekstrasensoriniq sugebejimq.

DZ. Raino metodikq negailestingai kritikavo matematikas S. Sou-

las (Soal), kurio tyrimai penkerius metus paeiliui demonstravo tikimy-

biq teorijos teisingumQ. Veliau S. Soulas irgi eme registruoti telepatini

rySi, tiesa su faz6s postUmiu - percipientas isp6davo ne induktoriaus
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matom4, bet prie5 tai matytq arba busimq kort4. S. Soulas atliko
128 350 bandymq su 160 Zmoniq, tadiau ir tie tyrimai neuZbaige dis-
kusijq, tik dar labiau ikaitino aistras - vel atsirado kritikq, o viena
Soulo Salininkd, noredama paneigti kaltinimus d6l manipuliacijq, atliko
kompiuteriu jo duomenq statistini tyrimq ir ... aptiko anomalijas, liudi-
jandias apie,,s4moning4 klastotg".

lodliu, parapsichologija paveldejo i5 savo motinos pirmapradg
nuoddmg - klaidos ir apgaules liko jos pagrindin6 problema, jos juo-
dasis 5e56lis. Apgaulds netgi buvo suskirstytos i du tipus: sukdiavimus
ir ,,Sventas" apgaulep, kai ekstrasensas ar mokslininkas taip tiki rei5ki-
niu, jog, vedamas geriausiq trore, padeda jam pasireik5ti. Pastarqjq bu-
vo siuloma per daug nesmerkti ir-kaltininkq neatskirti nuo mokslo.

I5 tikrqjq psi rei5kiniai (taip sutrumpintai vadinami parapsicho-
loginiai efektai) tokie subtilus, kad Saltas objektyvumas juos tiesiog
uZmu5a. Stai k4 ra56 savo ataskaitoje grupd mokslininkq (ijq iejo ir du
Zymus fizikai), tyrusi garsaus Siq laikq ekstrasenso Urio Gelerio suge-

b6jimus: ,,Mes isitikinome, kad tradicinis gamtos mokslq idealas -absoliudiai beaistris eksperimento parengimas ir atlikimas - tam tikra
prasme netinka Siai tyrimq sridiai... Eksperimentas vyksta lengviausiai
ir sdkmingiausiai, jeigu visi jo dalyviai aktyviai trok5ta sdkmingos baig-
ties... Taip pat mes nustateme, kad daZniausiai buna gana sunku stebeti

i5 anksto numatytus rei5kinius. Nors kartais tai ir pavyksta, stulbinan-
tys ivykiai daZniau nutinka visai atsitiktinai... Pana5iuose tyrimuose bu-
tinas savitarpio pasitikejimas. I Zmogq, turinti psichokinetiniq gabumq,

negalima Ziureti kaip i objektq, kuri reikia itariai sekti. Jis turi buti
laikomas kolega, dirbandiu kartu su mumis".

Skepti5kai ar prie5i5kai nusiteikgs stebetojas varZo ekstrasens4 ar

net visai i5derina jo gabumus. Del tos prieZasties i komisijas retai itrau-
kiami iliuzionistai. Juk Sie laiko ekstrasensus savo konkurentais: es4

tikri iliuzionistai s4Ziningai uZdirba duon4 i5 fokusq, o ekstrasensai du-

mia Zmon6ms akis.

Stebetojas, kuris nori Zutbut paneigti anomalius rei3kinius, gali pa-

matyti netgi nesamus dalykus. Stai garsiajai ekstrasensei Ninel Kulagi-
nai atliekant bandymus su lazerio spinduliu (tu5diaviduriame cilindre
sklido spindulys, o Kulagina, Zvelgdama pro angq cilindro vir5uje, su-
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silpnindavo ar net visai sugerdavo t4 spinduli), vienas jaunas stebdtojas
pamat6 siuleli ir prie jo priri5t4 nedideli daikt4, kuriuo Kulagina uZ-

dengdavusi spinduli. Tai tuoj pat patvirtino ir kiti stebdtojai. Bandymq
vadovas akad. J. Kobzarevas (radiotechnikos specialistas) taip paai5ki-
no 5i atsitikim4: ,,A5 netikiu, kad Ninel Sergejevna bande apgauti eks-

perimentatorius... [vyko saviitaiga, ir steb6tojai pamat6 siulelius, nes
jie man6, kad be jq negalima apsieiti". Kai veliau vienas Zurnalistas

aplauke N. Kulagin4 apgavike, ji, to paties J. Kobzarevo ir kito aka-

demiko, puslaidininkiq fizikos specialisto J. Guliajevo remiama, teisme

apgyne savo garbg ir orumq. T4 istorini 1987 m. Maskvos liaudies
teismo sprendim4 galima laikyti oficialiu psi rei5kiniq pripaZinimu de
jure.

Buvusioje TSRS pasiektas ir kitas pripaZinimas. 1989 m. Valstybi-
nis i5radimq reikalq komitetas i5dav6 DZunai Davita5vili - pirmajai
tarp ekstrasensq - autorini liudijimq, oficialiai patvirtinusijos sugeb6-
jime gydyti per atstum4. O prie5 tai Radiotechnikos ir elektronikos ins-

tituto Biologiniq objektq tyrimo fizikos metodais laboratorija, atsiZvelg-

dama i rekomendacij4 elgtis su ekstrasensais kaip su savo kolegomis,
pridmd 5i4 i5garsejusi4 medicinos seseri vyresniqja moksline bendra-

darbe. DZuna sutiko su tuo pasiulymu i5 moksliniq, o ne i5 finansiniq
paskatq, nes jau seniai buvo tapusi turtuole.

Kaip sakd vienas filosofas, skepticizmas negali buti paneigtas, bet
jis yra nevaisingas. Ar ekstrasensas kaltas, kad palankiausios psi rei5-

kiniams stebeti sqlygos sutampa su iliuzionistui palankiausiomis sqly-
gomis? Pagaliau ar tikri ekstrasensai kalti, kad prie parapsichologijos,
kaip musds prie medaus, limpa ir stebukladariai? Rodos, inteligentas
tur6tq ir pats perprasti Zurnalisto Alano diumako gydymo receptus:

pastatykite prie5 savo televizoriq trilitrini ind4 su vandeniu, aS ji ikrau-
siu, ir tai bus vaistai nuo visq ligq (nemokytas valstietis i5 Ukrainos
bent patardavo ipilti i vandeni truputi spirito, kad jis negestq). O ke

bendra su parapsichologija turi A. iiumako tvirtinimas, kad jis, klau-
sydamasis Balso, Snekandio jam nuo I I val. vakaro iki 4 val. ryto,

ikrove gydomaisiais fliuidais laikra5dio,,Moskovskaja pravda" (,,Mask-

vos tiesa") 1989 m. rugs6jo I d. numeri (visq tirailq) ir jo terapinis
veikimas galiojo ligi vasario pabaigos?
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30 pav. Priemoni nuo visU negalavimq (reklama)

Siuolaikind parapsichologija - tai ilgos kontroliuojamq bandymq se-

rijos, kai ekstrasensas veikia atsitiktiniq ivykiq generatoriq ar percipientas
su ausin6mis (per kurias girdisi monotoni5ka bangq mu5a) ir teniso kamuo-
liuko pusdmis ant akiq bando uilmegzti telepatini rySi, tai paie5kos fizinio
agento, perduodandio tq informacijq arba veikim4, tai teorijos, kurios re-
miasi naujausiais fizikos atradimais ar net pranoksta juos.

1977 m. anglq kalba iSleistame fundamentaliame veikale ,,Parapsi-
chologijos vadovas" pateikta daugiau nei desimtis konkuruojandiq psi
rei5kiniq teorijq (kol kas dar be formuliq).

Nuosaikesnieji parapsichologai mano, kad psi rei5kiniai suderina-
mi su fizikos d6sniais, tik pasirei5kia neiprastai. '

Telepatinio rySio registravimas tolimais atstumais ar patalpinus eks-
trasens4 i ekranuotq patalpq palieka malai vildiq (net ir naudojant ne
tik veluojandius, bet ir pralenkiandius potencialus), kad tas agentas yra
elektromagnetin6s bangos.
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Keli parateoretikai band6 pagristi psi rei5kinius tachionq (daleliq,
judandiq greiliau uZ Svies4) neiprastomis savybemis (tai igalintq moks-
li5kai paai5kinti ir ateities numatym4). Visa beda, kad fizikai vis dar
neranda tachionq.

Parapsichologus vilioja kvantin6s mechanikos neapibrdZtumai, pa-
sldpti parametrai ir neigiamos energijos busenos. Kai kas itaria esant
gilumini rySi tarp psi rei5kiniq bei kvantin6s psi funkcijos ir siulo eks-
trasens4 nagrin6ti kaip kvantini makroobjekt4.

Daug 1adanti hipotez6, jog ypating4 itakq gyviesiems organizmams
turi neutrinas. Tai iSsprgstq mislg, kodel psi signalq nesulaiko jokios
sienos ir atstumai. Visata tiesiog maudosi neutrinq joroje, kurie ir su-

teikia ekstrasensui energij4 tiesiog i5-kosmoso. Skeptikas, ai5ku, suabe-
jos 

- neutrinas lengvai praskrenda 2.emg, tad kodel jis turetq uZkliuti
smegenyse? Tas klausimas nei5mu5a teorijos kur6jo i5 veZiq: ,,Smege-
nq materialiq substratq suddtyje yra energetiniq daleliq, kuriq kruvinds
savyb6s daug silpnesn6s negu elektrono. Butent tokio tipo dalel6s ir
gali sqveikauti su neutrinais".

Dar viena teorija, kuri4 kaip mokslo naujienq paskelbe sqfungine

,,Zinijos" draugija, nagrin6ja Zmogaus smegenis kaip savoti5k4 bran-

duolini reaktoriq. Ai5ku, jis ima veikti ne kiekvienose smegenyse ir tik
ypatingais streso atvejais, Stai kodel psi rei5kiniai n6ra daZni.

Si teorija priskirtina novatori5ko tipo teorijoms, kuriose atsiranda

naujos dalel6s (psitronai), jegos (ekstrasensas veikia tiesiog erdvg ir
laikq), matmenys (erdvd ir laikas turi ne tik fizinius, bet ir psichinius
matmenis).

Taigi parapsichologai kuria naujas teorijas ir tobulina savo ekspe-

rimentus, kritikai galanda dantis, ir gindai del parapsichologijos tgsiasi.

Jos prie5ininkai, remdamiesi, principu ,,to negali buti, nes to negali
buti niekada", mato parapsichologijoje vien klastq bei apgaulg.

Skeptikai, kuriems priklauso ir daugelis fizikq, guZdioja pediais.

Jei egzistuotq telekinezds efektas, eksperimentatoriai, atliekantys ivai-
rius superjautrius matavimus, butq tai seniai pastebejg. O jei egzistuotq

dar viena neZinoma s4veika, nepriklausanti nuo atstumo (!), fizikams
nesueitq galai su galais.
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Entuziastingi parapsichologijos Salininkai mano, kad Siuo metu
pagrindin6 problemayra ne tq rei5kiniq realumas (ie, es4, seniai irodyti
100 %), o kuo platesnis jq galios panaudojimas medicinoje, pramon6je

bei Zem6s ukyje. Stai k4 1989 m. ,,Mokslo ir gyvenimo" skaitytojams
paZadejo dr. F. Chanceverovas, pristatytas kaip Maskvoje iku,rto Ener-
goinformacinds apykaitos gamtoje problemq komiteto pirmininkas:,,Vai-
siq ir darZoviq atsargas ar m6sos produktus iki 100 tonq bus imanoma
i5saugoti fiuos paveikus ekstrasensui) be nuostoliq nepritaikytose patal-
pose...", ,,fvairiais budais veikiant vakudtnq, bus galima sukurti maZq mat-

menq labai galingus irenginius, kurie prakti5kai veiks be kuro".
Parapsichologijos autoritetai uZsienyje nrira tokie optimistai. Stai

prof. R. Haimenas (Hyman), parapsichologijos kritinds metodines ap-

Zvalgos (1986 m.) autorius, daro toki4 iSvad4: ,,Visa 130 metq psicho-
fiziniq tyrimq metodika taip ir nesugeb6jo pateikti mums n6 vieno [ti-
kinamo paranonnaliq rei5kiniq egzistavimo liudijimo, kuris i5laikytq
argumentuotq moksling kritik4". Vis delto jis pripaZista negalis atmesti

ispudZio, jog ,,visame tame kaZkas yra".
Tokia teikiandia vilties i5vada ir gal6tume uZbaigti 5i pasakojimq,

bet smalsesnis skaitytojas paklaus: ,,Negi Lietuvoje n6ra buvg nd vieno
ekstrasenso ar verto d6mesio psi rei5kinio?"

Deja, inerti5kas lietuvio charakteris sunkiai generuoja neiprastas

energines busenas, tad turime tik vietin6s reik5m6s ekstrasensq, kuriq
5lov6 retai perZengia gimtojo kaimo ar miesto ribas. Uiltat kitq 5a1iq,

ypad didZiosios kaimynds, ekstrasensai pas mus labai gerbiami. Stai
A. iiumakas lank6si Lietuvoje net kelet4 karttl, ikrove per Lietuvos
te\evizijq keletq tDkstandiq stiklainiq vandens, o atsid6kodamas vai5in-
giems kauniediams i5gainiojo debesis vir5 jq miesto. Lietuvaidiai ir lie-
tuvaitds po vien4 ir grup6mis vaZiavo i tolimqjq Karakalpakij4 pas gar-

sius ekstrasensus Mirzq ir Abajq, idant 5ie iSlavintq jq ekstrasensorinius

sugebdjimus. I5 pradZiq budavo truputi nejauku, kai tie mokytojai ,,i5-
silaisvinimo vardan" isakydavo visq akivaizdoje i5sirengti nuogiems,

eiti prie medet6s pra5yti i5maldos ar gerti degting, kuri4 jie vadino kon-
centruota energija. Bet ko nepadarysi antgamtiniq sugebejimq delei. O
jeigu Sie nestiprdjo, tai tekdavo kaltinti tik save. I5tikimiausi mokiniai
nedvejojo, kai Mirza ir Abajus, atvykg i Vilniq, isake mu5ti ,,atsimete-
lius", net uZmu5ti Zinom4 uzbekq kino aktoriq. ,,Teisi5kai ai suk6ius,

154



bet fakti5kai ro, - parei5kd Abajus teisme. - AS apgaudinejau tik
tuos, kurie to labai nor6jo. AS negalejau jq atsiginti".

Ai5ku, Vilniuje yra ir rimtesniq ekstrasensq bei jq gerbejq, kurie

buvo susiburg prie Mokslininkq rumq i biofiziniq rei3kiniq tyrimq sek-

cij4. Jos vadovas ir pagrindinis teoretikas - technikos m. dr. Jonas

Gikys. Nusivylgs Siuolaikiniu mokslu, ,,kuris domisi tik fiziniu pasau-

liu, tik grubiausios formos materija", jiS priejo iSvad4, kad anomalus

reiSkiniai susijg su kur kas subtilesnds materijos pasauliais, kuriems

,,negalioja fizikos vadoveliuose uZfiksuoti d6sniai". O visi5kai suprasti

tuos rei5kinius galima tik suradus pamestus Sifrus i v6liq, aitvary, kau-

kq ir bildukq pasauli.

Anot J. Gikio, Zmogus turi ne tik fizini ir dvasini, bet ir daug kittl
kunq: ,,eterini-energetini, jausmq, mentalini, arba mindiq, kurie vienas

su kitu susijg ir kuriuos mirdamas Zmogus ne i5 karto visus palieka".

Stai ir klaidZioja toks energetinis arba jausmq kunas - v616, kol suran-

da kanalq - bangolaidi, kuriuo iSkeliauja ,,i3 litosferos ijonosferq". O

ligi to laiko ji gali kresti i5daigas, padeti ar kenkti Zmondms.

Tuos teorinius samprotavimus J. Gikys pardm6 faktais ne tik i5

tolimos praeities, bet ir naujesniqiq laikq. Stai t 957 m. rudeni Taurag-

nq apylinkeje, Gra5iq sodyboje, vyko ivairus stebuklai, o kartq Seimi-

ninkai radg stal4, padengt4 tokiais valgiais, kokiq niekada neturdjg. Tuo

tarpu Skuodo rajono Pagramant6s kaime byrejo langai, skraid6 daiktai.

Kartq prietarais netikindius, ant lovos susddusius ,,stribus" kaZkas su

visa lova pakdle ligi lubq. Kai jie puol6 i sunkveZimi, ta paslaptingoji
jega eme ir apvert6 ma5inq. Deja, Sie ivykiai n6ra tiksliai dokumentuo-

ti,ultat apie keistus 1990 m. ivykius Onos Ablonskiends sodyboje Len-

kimuose (taip pat Skuodo rajone) ra56 visi Lietuvos laikra5diai. I5 pra-

dliq kaLkas paleisdavo i5 tvarto gyvulius, vdliau eme bilddti sienos,

kristi Sventi paveikslai, dingti'daiktai. Vietin6s mokyklos mokytojas,

tris valandas iSsedejgs Ablonskiends troboje, ,,pamate nuo krosnies pa-

kilusiq lek5tg su kopustais", o keli lenkimiediai tvirtino matg skrendan-

dius i5 sodybos alavinius.puodukus, laikrodZius, stiklainius su uogiene.

Lankesi pas Ablonskieng ir policijos pareigunai, ir kunigas, bet nieko

negal6jo padeti. Neitikimi dalykai d6davosi tik tada, kai troboje budavo

dvylikametis anokas Vaidas.
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,,Parapsichologijos vadovas" liudija, jog tai ndra grynai lietuvi5kas

rei5kinys, moksli5kai jis vadinasi poltergeistu ir nuo XVI a. stebdtas

septyniolikoje Saliq net 116 kartq (neskaitant malai patikimq atvejq).

1967 m. Majamyje (JAV) buvo atliktas netgi poltergeisto eksperimen-

tas, nes ten daiktai skraidd nuo tam tikry krautuv6s lentynq. Nustatytas

d6sningumas, jog jq greitis buvo tuo didesnis, kuo ardiau lentynos sto-

v6jo vienas jaunas pardavejas.

Taigi mes, negal6dami kol kas pasigirti kosmonautais ar Nobelio
premijos laureatais, galime dZiaugtis, kad Lietuva tapo a5tuonioliktqja

Salimi, kurioje steb6tas poltergeistas.

Prie5 kelet4 metq Vilniuje, Luki5kiq aik5teje, pati vidurdieni buvo

pasirodg net trys velniai. Tai palaikytume gryna fantazija, bet velnius

matd buvgs marksistin6s filosofijos destytojas, o vdliau Vilniaus visuo-

meninds parapsichologijos akademijos rektorius V. Kazlauskas. S1 ir
kitus nepaprastus atsitikimus jis apra5e savo leidiniuose ,,Parapsicho-
logo i5paZintis", ,,Pokalbiai su mirusiais", ,,Mirties valanda Linoma",

,,Kaip pamatyti savo dvasiq" ir t. t. Kol kas neteko matyti tos akade-

mijos mokslo darbq, bet Sviediamqlq veiklq ji vykdo nemalq. Gryno

atsitiktinumo d6ka akademij a yra isikurusi Miglos gatv6je.

Visatos Zenklai

Wena ii budingra imogaus ypatybiy - tikdiimas
paslaptimi. Tas poreikis padeda imogui

iignenti ir evoliucionuoti kaip rfriiai.

Kai,kur nugirsta mintis

Kai tik iinylata produktai, pasirodo NSO,
pranaiautojai, steigejai ir prezidentai.

M. Zvaneckis

Gyveno dramblio ausyje mikroorganizmas. Bendravo su kitais gi-
miningais mikroorganizmais, pe5esi su prie5iSkais mikroorganizmais,

retkardiais matydavo i ausi iskrendandius neatpaZintus objektus ir ma-

n6, kad pasaulis baigiasi ties ausies kra5tu.
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Gal ir mes pana5us i tuos mikroorganizmus, net nenumanandius,
jog gyvename ant gyvos Zem6s? [ toki klausim4 Mokslininkq rumq

biofiziniq rei5kiniq tyrimo sekcijos pirmininkas J. Gikys atsak6 teigia-

mai: ,,Musq protdviai melddsi deivei Lemei, dar Zemyna vadinamai,

bendravo su ja lyg gyva. Ir tai nera jq fantazijos vaizdinys. Dabar moks-

las jau pripaZista, kad gyvybe gali reik5tis ivairiausiomis formomis,
kad grieZtos ribos tarp gyva ir.negyva ndra... Matematikai teigia, kad

sistema, kuri turi ne maliau kaip 1040 l4steliq, yra save organizuojanti

sistema, taiyra gyva. Visa gyvyb6 atitinka 5i teigini. .. Ji (Zemd) ne tik
gyv&, bet turi prot4 ir dvasi4".

Nuovokus skaitytojas, aiSku, pasteb6jo, kad tas irodymas truputi
Slubuoja. N6 vienas gyvas Zem6s organizmas, tarp jr+ it Zmogus, neturi

10a0 lqsteliq, atomq ir net kvarkq, tad neatitinka minimo teiginio, kurio,
deja, ir negalejo irodyti matematikai, nes jie ne tuo uZimti. Jei save

organizuojanti sistema turi tur6ti tam tikr4 minimalq skaidiq daleliq, tai

nebutinai tiek daleliq turinti uola yra save organizuojanti sistema (iei
visi varnai juodi, tai juodas kaminas nebutinai yra varnas). Bet juk taip
norisi pateikti sensacingq iddjq kaip mokslo irodyt4.

Netur6dami k4 veikti, amerikiediq astrofizikai iSrei5ke Saules akty-

vumo kitimus muzikos garsais ir, anot aktyvaus anomaliq rei5kiniq pro-

paguotojo inZinieriaus A. Kuzovkino, gavo kerindi4, harmoningq muzik4.

,,Negyvas, chaoti5kas pasaulis taip neskamb6ttl", - isitikings jis.

Ne vienas astronomas, uZburtas Visatos harmonijos, linkgs tikdti,
jog Visata gyva ir dvasinga. Betgi tai irodyti ar paneigti taip pat sunku,

kaip ir Dievo buvimq. Mokslui geriau sustoti ties religijos riba, kaip ir
religijai - ties mokslo riba.

LemE, kailkada isivaizduota pasaulio centru, v6liau mokslininkq
buvo nustumta I eilines planetos, besisukandios apie niekuo nei5siski-

riandi4 ?vaigildg, pasimetusi4 tarp milijardq LvaigidZiq vienoje i5 dau-

gybes galaktikq, viet4. Betgi XX amZiuje Lemls iSskirtinumo ideja vdl

atgijo. Astrofizikai teigia: jei Visata butq kiek kitaip pldtqsis, Zmogus

nebutq galejgs atsirasti ir egzistuoti. Tuo remiantis, suformuluotas ne-

tikdtas principas (kol kas pripaZistamas tik dalies mokslininkq): Visata

turi buti tokia, kad tam tikrame jos evoliucijos etape galetq egzistuoti

stebetojai. O vieninteliai mums Zinomi stebdtojai - mes patys.
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31 pav. ,,Wsata g/va?"

Taigi galbut Visatai n6ra nei Silta, nei 5alta, kad prie kaZkurios

eilin6s ZvaigZdes egzistuoja Zmogus. Tada natiiralu tikdtis, kad ir Lmo-
gus, jo likimas yra veikiami kosmoso.

Artimo kosmoso itak4 nesunku pasteb6ti.

Palyginus sausry, gripo epidemijq ar net saviZudybiq statistik4 su

Saulds aktyvumo kitimu, krinta i akis kreiviq pana5umas - daug kas

Zemilje kinta Saules ritmu.
Musq seneliai, prieS pjaudami kiaulg ar s6dami rugius, Ziurejo i

Menuli - ar jis pilnatis, ar del6ia. Dabar jau ir specialistai linkg ma-

nyti, kad seneliai nebuvo visai tamsiis - Mdnulis veikia augalus ir
gyvunus, tik neai5ku kaip.

Gal Zengti dar vienq Zingsni ir pripaZinti - planetos taip pat vei-
kia Zmones, ir teisus astrologai, tvirtinantys, kad planetq i5sid6stymas

Zmogaus gimimo metu nulemia jo likim4? Po ilgq draudimq kilus su-

sidomejimui horoskopais, verta stabteleti prie astrologijos fenomeno.

Dangaus kunq judejimas yra, matyt, vienintel6 sritis, kur ateities

numatymas ne tik galimas, bet ir visai patikimas . Zinant fizikos dr!s-

nius, galima apskaidiuoti M6nulio arba Marso padeti danguje netgi po
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Simto mete, ir jeigu mes nesuklysime, dangaus ratas tikrai nesuklys.

Tarus, kad Zmoniq likimq lemia dangaus Sviesuliai, turi kartotis ir Le-

miSko gyvenimo ciklai arba ,,figuros". Senov6s astrologai gretino dan-

gaus Sviesuliq lenteles su istoriniais metra5diais, bandydami iZiureti tas

,,figiiras" ir pratgsti jas ateidiai. Deja, del netikslaus spejimo ne'vienas

astrologas yra palydejgs galvq. Tai i5mokd juos kalbeti labai miglotai

ir dviprasmi5kai.

Ilgainiui kiekvienam Sviesuliui atiteko tam tikras vaidmuo Zmoniq

gyvenime - dangaus kunai buvo susieti su savait6s dienomis, minera-

lais, spalvomis, charakterio ypatyb6mis, polinkiais, profesijomis, Lmo'
gaus kuno dalimis ir kt. Pavyzdliui, Saulei priskiriama sekmadienis,

auksas, geltona spalva, laime ir viltis, Zmogaus kakta; Marsui - ant-

radienis, geleZis, raudona spalva, karingum&s, ... ; Venerai - penkta-

dienis, alavas, ilalia spalva, meil6 ir draugyste, ... Kaip matoine, i5mo-

n6s dia nedaug. Saulei teko viskas, kas geriausia, Marsas raudonas, tad

jis globoja karius ir susijgs su geleZimi; Venera, kaip auSrind ir vaka-

rin6 Zvaigilde, globoja meilg ir pan.

Horoskop4 i5rado senoves babilonieliai: LvaigZdynq juostq, kuria

mums atrodo judantys Saule ir planetos, arba Zodiakq,jie padalij o i L2

dalitl, vadinamrl Zenklais, o dangq - i 12 ,,birstq". Del Zemds sukimo-

si ir kitq planetq judejimo dangaus Sviesuliai keliauja per ivairius ,,bus-

tuso'. Dangaus kUnq i5sidestymas tam tikru laiko momentu ir lemia,

anot astrologrl, tuo laiku atsiradusio Zmogaus ar valstybes likim4.

LogiSkai protaujandiam Zmogui kyla keblus klausimai, i kuriuos

astrologai nelabai m6gsta atsakin6ti. Kodel Zmogaus likimas priklauso

nuo jo gimimo, o ne nuo jo prasidejimo momento? Juk dabar Zinoma,

kad busimasis Zmogus i5 esm6s formuojasi dar motinos organizme ir
gimimas yra tik gyvybes etapas, o ne jos pradZia, kaip manyta astro-

logijos atsiradimo laikais. Kodel senov6s astrologai, dar neZinojg toli-
mesniqjq planetq - Urano, Nepttrno ir Plutono - egzistavimo, neitard

to i5 horoskopq nesutapimq? Kodel Zmogaus likimq lemia ne tik pla-

netos, bet ir Zadiako Lvaigidynai, kuriuos sudaro ivairiu atstumu ne-

paprastai toli i5sidesdiusios Lvaigildes? Nejaugi visi tuo padiu metu gim-

dymo namuose r6kiantys kudikiai turi vienod4 likim4?

r59



Astronomas megejas Benas Majeris i5 Los AndZelo buvo paskyrgs

l0 000 doleriqpremij4tam, kuris 1991 m. liepos ll d. visi5kojo uZte-

mimo metu nufotografuos Saulg VeZio ZvaigLdyne. Jis nepabijojo

netekti tq pinigq, nes tik astrologai, remdamiesi savo senovindmis len-

teldmis, teigia, kad t4 dien4 Saule buna VeZio Zenkle; i5 tiknfiq del:
Zemes a5ies precesijos ji esti Dvyniq Zvaigldyne.

Kas nepamir5o Niutono visuotin6s traukos ddsnio, gali paskaidiuo-

ti, kad akuSerio gravitacinis poveikis gimstandiam vaikui stipresnis uZ

Marso poveiki maLdaug 6 kartus, o jo sukeltos potvynio ir atoslugio
jegos - net du trilijonus kartq.

I5radingas astrologas, aiSku, nepasiduos - gal, pavyzdLiui, Marso
sukimosi daZnis sutampa su Saulds atmosferos svyravimo daZniu ir
Marsas mus veikia rezonansi5kai per Saulg... Betgi kaip mus gali veikti
Lvaigldynai, kurirl Sviesa sklinda ligi Zemds tokstandius metq?

Priremto astrologo paskutinis argumentas toks: jei tiek Zmoniq
pasikliauja horoskopais, vadinasi, juose kaZkas yra. Juk, sociologiniq
tyrimq duomenimis, treddalis JAV ir Vakary Europos gyventojrl tiki
astrologq prana3yst6mis (Lietuvoje, kaip paskutiniame pagoni5kame

Europos kra5te, tas procentas dar didesnis). Net diktatoriai ir prezi-
dentai konsultuojasi su jais 

- Stai A. Hitleris (Hitler) turejgs savo

astrolog4, o buvusio JAV prezidento R. Reigano (Reagan) Zmona ir
net jis pats pasikliovg kaZkokiu astrologu i5 San Francisko. Bet juk
kiek karaliq bei eiliniq Zmoniq tikejo, kad alchemikai gali paversti
paprastus metalus auksu, o tai pasirodd neimanoma jokiais chemijos
budais.

Gind4 gali i5sprgsti tik statistiniai tyrimai. Fizikas Sonas Karlsonas
(Carlson) surinko 116 savanoriq 9rup9, uZsak6 jiems horoskopus pas

Zinomus astrologus, o jtl charakteriq apra5ymus - pas psichologus. Po

to horoskopai buvo pateikti kitiems astrologams, prie kiekvieno horos-

kopo priddjus tris charakteriq apra5ymus - vienqtikrq ir du parinktus
atsitiktinai. Deja, pagal Zmogaus horoskop4 surasti jo charakterio apra-

Syr4q pasirod6 neikandamas uZdavinys: teisingq buvo tik 1/3 sp6jimq,
t. y. tiek pat, kiek ir sp6jant aklai.

Tarp daugelio astrologijos bandymq, kuriuos atliko australas DLef-
ris Dinas, buvo ir toks: pa6mgs 22 Lmoniq charakteriq astrologinius
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apra3ymus, jis pakeite visas budo savybes prieSingomis. Neitardami to,

95 % tiriamqjq pripaZino, kad jq charakteris apra5ytas teisingai. O pran-

cuzas MiSelis Goklenas pateike 150-diai Zmoniq garsaus nusikalt6lio

horoskopq ir 94 % iS jq tame apraSyme atpalino save. Taigi astrologai

taip i5tobulino savo metodE, kad klientas pats prisiderina bendrus sp6-

jimus, be abejo, sau tinkama prasme. O jei astrologas 5i t4 Zino apie

klient4 ir yra nuovokus, horoskopas i5eina dar tikslesnis.

I5 to nei5plaukia i5vada, jog su astrologais reikia kovoti visomis

imanomomis priemon6mis, kaip tai buvo daroma dar neseniai. Kodel gi

nepaZaisti seno Zaidimo su horoskopais ar bent jau supaprastinto va-

rianto su Zodiako Zenklais?

Planetq itaka Zmon6ms ttrkstantmetis mitas, tuo tarpu

kosminirl ateiviq istorijos - XX a. mitas. Kiekvienas amZius perraSo

istorij4 savaip, tad, prad6jus rengtis kosmin6ms keliondms, kilo natu-

ralus noras palvelgti ir i Zmonijos praeiti kosmonauto akimis. Juk

jeigu Galaktikoje yra apie 200 milijardq LvaigldLiq ir kas antra ar

bent kas penkta jq turi planetas ir jei atsiradusi civilizacija bent mi-
lijon4 metq nesunaikina pati savgs, tai Galaktikoje turetq knibZdeti

milijonas civilizacijq, pasirengusiq ulmegzti ry5ius su kitomis civili-
zacijomis. Bet jos tyli. Veltui dienomis ir naktimis jq signalus gaudo

astronomai, o 1974 m. i5 Zem6s pasiqstas radijo prane5imas i Lvaigi'
dZiq spiedirl Ml3 geriausiu atveju sulauks atsako tik po 48 00Q metq.

Kad tiek laiko netektq laukti veltui, kosminiq kontaktq Salininkai su-

sidom6jo istorija - 
j,.tk Zemdje per milijonus metq turejo ne kart4

lankytis ateiviai i5 kosmoso.

Mokslininkams ligi Siol neai5ku, kaip Zemdje atsirado gyvybe. Tq

problemq lengvai i5sprendZia panspermijos hipotezd: gyvybg pasejo

kosminiai ateiviai. Lieka i5siai5kinti, kaip atsirado gyvybe toje kitoje

neZinomoje planetoje, bet tai jau jos mokslininkq problema.

Ne visiems Zmondms patinka kildinti save i5 beidLion6s. Zinomas

ateiviq i5 kosmoso propaguotojas Erichas fon Denikenas siUlo toki va-

riant4: ,,Kadaise Ziloje senovdje kaZkoks kosminis laivas pasiek6 musq

planet4. Laivo ekipaZas i5 karto nustate, jog Zemeje yra visos sqlygos

protingai gyvybei atsirasti. Tiesa, tq laikq Zmogaus nebuvo galima
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32 pav. Neiisigqskite, tai nera tikri kosminiai ateiviai.
Wriuje: mai4 Zemes gyvfiny aituoniaakio voriuko (a) ir grfrdy straubliuko,

iilendaniio ii grfrdo, (b) padidintos nuotraukos; apaiioje: kosminis ateivis, bet ii
,S. Spylbergo (Spielberg) meninio filmo ,,8. 7." (c)
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priskirti Homo sapiens... Ateiviai dirbtinai apvaisino kelet4 moteri5kq

butybiq ir, pasak senos legendos, uZmigde jas giliam ilgam miegui. Po

to laivas paliko Zemg. Pra6jus keletui ttrkstantmediq, kitos planetos

gyventojai sugriZg aptiko kelis Homo sapiens egzempliorius. Jie kelet4.
kartq atrankos budu gerino palikuonis, kol pagaliau atsirado protingos

butyb6s, kurioms buvo galima iteigti kai kurias visuomeninio elgesio

taisykles. Betgi to meto Zmon6s tebebuvo barbarai. Kadangi egzistavo

recesyvinio ru3ies kitimo, taip pat mai5ymosi (hibridizacijos) su gyvu-

liais pavojus, ateiviai sunaikino nepavykusius egzempliorius, o kitus

Zmones apgyvendino ivairiuose Zemynuose".

E. fon Denikenas nepaai5kina, kaip galima kryZminti skirtingas

gyvybes formas (netgi dvi artimos miisq planetos gyvunrl ruSys nesi-

kryZmina arba sudaro nevaisingus hibridus), bet negi kibsime prie gra-

Zaus mito, kaip tai daro priekabus mokslininkai.
Ateiviai, atlikg i1g4 keliong i Zeme (kitose Saulds sistemos plane-

tose ne tik protingq butybiq, bet ir mikroorganizmq dar nerasta), lyg ir
turejo palikti akivaizdlius savo vizito Zenklus. Deja, ar d61 i5sibla5ky-

mo, ar norddami i5bandyti musq protinius sugebejimus, jie to nepadar6,

tad jq Salininkams tenka kaip detektyvams ie5koti menkiausiq vizito
pedsakq. \

Kai kas teigia, kad ateiviai i5kale mums didZiules Velykq salos

skulpturas, bet kalkaip nesitiki, kad atstovai civilizacijos, sugebandios

sukonstruoti tarp?vaigZdini laivE, bUtq darbavgsi tais primityviais iran-
kiais, kuriuos Turas Hejerdalis (Heyerdahl) aptiko skulpttrry taSyklose.

Kosmonautus su skafandrais ar antenomis galima iZiureti kai ku-

riose pirmyk5tese freskose, i5likusiose Sacharos ir Pietq Prancuzijos

urvuose, australq aborigenq pie5iniuose. Betgi skeptikai randa Zemi5-

kesni jq ai5kinim4: apvalus skafandro Salmas, matyt, - Zynio kauk6,

o antenos - tik elnio ragai. I5 lektuvo Naskos dykumoje (Peru) ma-

tomos figuros ir linijq tinklas - tai greidiau ne ateiviq kosmodromas

(raketoms nereikia kilimo takq), o giganti5kas kalendorius ar ienklai
dievams. Sunkiau paneigti ,,kosmonaut4 i5 Palenk6s": atvaizdas, i5gra-

viruotas sarkofago dangtyje,,UZraSq Sventykloje" Palenk6je, viename

i5 majq kulturos centry, i3 tikndq labai primena Zmogq, sedinti raketos

kabinoje ir valdanti jq.
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Entuziastai su E. fon Denikenu prie5akyje iZiuri kosmonautus ivai-
riq religijq dievuose, o Sventas knygas laiko vos ne ataskaitomis apie

ateiviq lankym4si Zembje. I5 tikrqiq viskas sutampa - dievai gyvena

danguje, retkardiais lankosi Z,emdje, palieka Zmon6ms pamokymq bei

isakymq, i5tikimiausius pasekejus 1ada paimti pas save i dangq, kai
kurie dievai yra mirtingi ir pan. Bet kaip tada suprasti poZemio kara-

lystg ir velnius, taip pat aptinkamus daugelyje religijq?
Biblijos Zinovai teologai susiduria su tam tikrais sunkumais, aiS-

kindami istorij4, kaip Ieva buvo sukurta i5 Adomo Sonkaulio. Ateiviq
hipotezd i5sprendZia Siq mislg - Ieva buvo iSauginta dirbtiniu budu

retortoje, panaudojus Adomo Sonkauli kaip biologing maisting aplink4.

Taip vienu plunksnos bruk5teld{imu imenamos ir kitos Biblijos mis-

l6s: mana, kritusi i5 dangaus, - tai maisto koncentratas, kuri barste

ateiviai, ugnies veZimas, pakelgs prana5q Eltj+ i dangq, aiSku, - rake-

ta, Lemyn nukreipta jos dujq srov6 praskyrusi Mozei ir jo tautiediams

keli4 per jur4.

Ne'vienq Biblijos komentatoriq ivare i nevilti prana5o Ezekielio
pirmasis reg6jimas: ,,AS regdjau: Stai i5 Siaur6s 6jo viesulas, didelis

debesis ir besivijojanti ugnis; aplink ji buvo Zibejimas. I5 jos vidurio,
tai yra i5 ugnies, 5viet6 lyg 1drintis skaistvaris. Jos viduryje rod6si esq

keturi gyvunai; jq i5vaizda buvo tokia: juose buvo Zmogaus pavidalas.

Kiekvienas tur6jo keturis veidus ir kiekvienas keturis sparnus... Man

Ziurint i gyvunus, pasirode Zemeje prie gyvtinq po vien4 tekini visuose

keturiuose prie5akiuose... Tekiniq didumas ir auk5tumas buvo baisus

paZiureti; visa jq skrytis aplinkui buvo pilna akiq ir tai visq keturiq.

Einant gyvirnams, 6jo taip pat greta jrl ir tekiniai, ir pakylant gyvunams

nuo Zem6s, pakildavo drauge ir tekiniai... Gyvunams einant, ejo ir jie,

ir sustojant sustodavo; aniems pakylant nuo Zem6s, juos sekdami pakil-

davo taip pat ir tekiniai; nes tekiniuose buvo gyvybes dvasia. Vir5uje

gyvunq galvq buvo lyg dangaus skliausmas, kuris atrodd kaip baisus

Ziureti kri5tolas ir buvo i5tiestas vir5uje jq galvq... Kai jie ejo, tai buvo

dideles daugybes uZimas, kaip karo stovyklos uZimas..."

O dabar pabandykite perskaityti t4 tekst4, turddami omeny, jog

tekinys - tai apvali kosminio laivo kabina, akys - iliuminatoriai,
skliausmas - raketos smaigalys ir pan. JAV kosmin6s valdybos NASA
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inZinierius Jozefas Blumrichas sugebejo pagal 5i detalq regejimq net

apskaidiuoti kosminio laivo masg (63 tonos) ir gali4 (70 000 AG). Kaip
jam tai pavyko padaryti, jo profesind paslaptis. Prana5o Ezekielio reg6-
jimas, kaip ir dievo i5 Palenkds atvaizdas, laikomas kosminiq ateivitl
lankymos i Zemlje irodymq perlu.

Fizikus labiausiai sudomino Biblijoje apra5yta Sodomos ir Gomo-
ros miestq istorija. Ne jq gyventojq nuodem6s, o bausmd uZ jas. Kaip
raSoma pirmoje Moz6s knygoje, bausm6s i5vakardse i Sodom4 pas Lotq
ir jo Seimq - vienintelius padorius Zmijnes visame mieste - atejg du

angelai ir perdavg Dievo nurodym4 i5eiti i5 miesto i kalnus, liepdami

nd karto neatsigrgLli atgal. Loto Zmona, moteri5ko smalsumo paskatin-

ta, atsisukusi ir pavirtusi ,,druskos statula". O Stai kas atsitikg su tais

nuoddmingais miestais: ,,Abraomas, atsikelgs rytq, paLvelge i Sodom4

ir GomorA ir i visq anos Salies Lemg i5 ten, kur pirma stovdjo ties

Vie5padiu, ir mate kylandius auk5tyn nuo Zem6s dumus su liepsna, kaip
krosnies drJmus".

Ar dar reikia ai5kinti, jog Sodoma ir Gomora buvo sunaikinti at-

eiviq atominiu ginklu, kaip Hirosima ir Nagasakis? Tik kodel ateiviai
kovojo uZ dorovg tokiais nedorais metodais?

Ateiviq raktas tinka Naujojo Testamento misl6ms iminti taip pat

gerai, kaip ir Senojo Testamento: ,,O J6zus Kristus. Juk jis taip pat

buvo kosmonautas, tiksliau - kosmin6s ekspedicijos gydytojas. Eks-

pedicij4 sudar6 trys Zmon6s, i5 dia ir,,Sventoji trejyb6". Kristus stebuk-

lingai iSgydydavo Zmones, vadinasi, naudojo mums neZinomus meto-

dus, galbut hipnozg. Jo Zengimas dangun - tai pakilimas dangun kos-

miniu laivu", - ra5o rusq atradejas entuziastas Y. Zaicevas.

Taigi E. fon Denikeno, Y. Zaicevo, A. Kazancevo ir jq Salininkq
metodai labai primena naiviosios fizikos kurejq metodus: vietoj ilgo ir
kruop5taus tyrin6jimo - nevarZomas mindiq Zaismas, neparankiq fakq
nutylejimas (neskaitant ai5kiq falsifikacrjq, kaip antai Denikeno apra-

Syti milZini5ki dirbtiniai urvai Anduose, kur jis neva matgs paslept4

ateiviq bibliotek4, salg su jtl aukso skulpturomis.ir pan.). Fizikoje jau

neliko vietos mitams, o Zmonijos praeityje dar tiek baltq ddmiq, kad

atrad6jas 6ia gali jaustis kaip Robinzonas Kruzas negyvenamoje saloje.
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Ar turi tie mitai racionalq grudq? Ji taip pat sunku atkapstyti, kaip
ir uZkapstyti padius mitus.

Tiesa, bent vienq kartq, netgi Siame simtmetyje, ateiviai tikrai
lankesi zemdje. Juos matd ne vienas ir ne desimt, o 400 000 JAV gy-
ventojq.

1938 m. spalio 30 d., Sestadienio vakar4, cBS radijo stoties dik-
torius nutrauk6 lengvosios muzikos koncert4 ir prane56, kad Prinstono
observatorija kq tik pastebejo kelis rySkius Zybsnius Marse. Dar keli
prane5imai apie neiprastus Sviesulius danguje, ir po trijq ketvirEiq va-
landos - sensacija: ui, keliq kilometry nuo Prinstono nukrito didZiulis
meteoritas. Tolesni neitiketini ivykiai buvo transliuojami i5 ivykio vie-
tos - meteoritas pasirod6 esqs dirbtinis metalinis cilindras, kurio vir-
Sus ldtai atsidar6 ir pasirodd... marsiediai. Apsiginklavg ,,mirties spin-
duliais", jie uZpuol6 smalsuolius bei aplinkinius gyventojus. Radijas
prane5in6jo apie Simtus ir tukstandius aukq, perdavin6jo interviu su
i5sigandusiais liudininkais, paskelbe vidaus reikalq ministro kreipim4si
i gyventojus. Salyje kilo panika, kelius uZtvinde pabegeliq minios.

Stotis cBS transliavo H. velso romano ,,pasauliq karas" moderni4
inscenizacijq. Apie tai buvo prane5ta prie5 laidq,jos viduryje ir po lai-
dos, bet daugelis klausytojq i tuos ispejimus neatkreip6 ddmesio. po to
atlikti sociologiniai tyrimai parod6, jog marsiediq i5sitaipinimu (iS Mar-
so i Zemg per 40 min!) patikejo I milijonas 200 tukstandiq zmoniq, o
kas tredias tvirtino pats matgs raketas ar puolandius marsiedius.

Praejo de5imtmetis, ir tose padiose Jungtin6se Amerikos Valstijose
pasirodd,,skraidandios l6k5t6s".

1947 m. vasarq amerikiediq biznierius Kenetas Arnoldas (Arnold),
skrisdamas nuosavu l6ktuvu, vir5 kalnq netoli Va5ingtono pastebdjo de-
vynis keistus Sviediandius objektus, kurie greitai leke i5 Siaurds ipietus.
Nors ligi jq buvo apie 20 kilo,metrQ, Arnoldas iZiurejo, kad astuoni
objektai pana5us i plok5dius metalinius diskus. Jie skrido Sokdiodami,
tarsi duben6liai, mesti i vandens pavir5iq. Nusileidgs Arnoldas papasa-
kojo apie tai lurnalistams, ir greitai ,,skraidandiq dubendliq" istorij4
zinojo visa Amerika. Juos 6md matyti ir iciti Zmon6s - ir ne tik dube-
n6liq, bet ir rutuliq, Liedq, ritiniq, grybrl, elektros lempudiq pavidalo,
didelius ir vos metro skersmens. Visiems jiems prigijo skraidandiq du-
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bendliq, o vdliau rusi5koje bei lietuvi5koje literaturoje - skraidandiq

lek$diq vardas. Atviras uZsienio mokslininkq pa5aipas greit pakeit6 su-

sirupinim at tai ne slapti Tarybq Sqjungos Zvalgybiniai objektai?

Jais susidom6jusios JAV karin6s pajegos 6m6 rinkti bei tirti duomenis.

Specialistai priejo iSvad4, jog didZi qq dali stebejimq galima pervadinti

atpaLintais skraidandiais objektais, arba ASO.

MaZdaug treddalis steb6tojq skraidandia lek5te palaiko rySki4 pla-

netq Vener4, kuri, budama netoli horizonto, gali atrodyti keidianti spal-

v4 ir net judanti. Dalnai Zmones stebina ivairaus dydZio bei formos

meteorologiniai balionai ir jq virtines, meteorai, kamuoliniai Laibai, o

Siais laikais - ir Zemlje pagaminti kosminiai laivai bei jq nuolauZos,

griZtantys i planet4. Nuo I % ligi 20 % atvejq (priklausomai nuo tyri-
netojo skepticizmo) lieka nepaai5kinti. Jiems suteikiamas neatpaZintq

skraidandirl objektq (NSO, angli5kai UFO) vardas. 1valgybind jq ver-

sija atkrito, tad ir kari5kiq susidomejimas NSO eme blesti. Septintojo

de5imtmedio viduryje, ,,siekiant pateikti mokslo autoritetq galuting i5-

vad4",5i reiSkini tyre rimta mokslininkq komisija, vadovaujama gar-

saus fiziko Edvardo Kondono (Condon). Ji priejo toki4 mandagi4 i5va-

d4: ,,NSO stebdjimq rezultatai tur6tq visq pirma dominti visuomends

mokslq specialistus (pirmiausia - socialinius psichologus)". Tai nesu-

stabde prane5imq apie naujus NSO steb6jimus, o jq hipoteziq spardiai

daug6jo: 1947-1978 metais buvo i5leista net 600 knyg.l, penkiolikoje

Saliq ejo 44 specialus Lurnalai ir biuleteniai. 1975 m. Fort Spite, netoli
' Arkanzaso, ivyko pirmoji ,,16k5diq" tyrinetojq mokslind konferencija.

(Miestelio gyventojai, atpaZing jos dalyvius i5 specialaus Zenklelio,

draugi5kai mojavo rankomis ir, roclydami i dangq, 5auk6: ,,Skrenda!

Skrenda!".) Sekandiais metais JAV buvo pastatyta moderni NSO steb6-

jimq observatorija, kurios vadovas kategori5kai parei5ke: ,,Jeigu mes

per de5imt metq nieko nerasim, vadinasi, nieko ir nera". De5imt metq

jau pra6jo, o sensacingq irodymq kol kas nepateikta.

Skraidandiq lek5diq tyrindjimo klasikas, astronomijos profeso-

rius Alenas Hainekas (Hynek) suklasifikavo visus NSO i Se5ias ruSis:

l) keisti Sviediantys objektai, matomi nakdia; 2) skraidantys diskai, ma-

tomi dienos Sviesoje; 3) radarais stebimi NSO; 4) I ruSies kontaktai;

5) 11 ru3ies kontaktai; 6) III ru5ies kontaktai. Juos iliustruoti galime

pavyzdLiais i5 Lietuvos, juk pas mus uZregistruota per Simtas stebejimq.
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Stai tgZA m. geguZds 9-osios nakti vir5 Moletq dangumi praskrido trys
viena linija i5sirikiavg objektai, kurie dard staigius posukius ir persig-
rupavimus. 1974 m. rugpjudio pabaigoje vir5 Raseiniq vis4 pusdieni
kabojo trikampis objektas, kuris buvo matomas net Radvili5kyje ir Vil-
niuje. Tai leido ivertinti, jog NSO buvo maldaug 20 km auk5tyje, o jo
dydis siek6 140 m.

fdomiausi artimi kontaktai su NSO: I ruSies - ,,keistq objektq
steb6jimas i5 arti be kokiq nors juos lydindiq ypatingq rei5kiniq", il
ruSies - kai NSO palieka fizinius p6dsakus, ir III ruSies - kai*stebe-
tojas mato ne tik NSO, bet ir neZemi5kas butybes. Savo i5gyvent4 II
ni5ies kontakt4 1990 m. ,,Moksle ir gyvenime" apra5e Alytaus Saldytu-
vq gamyklos dispe6eris V. Lysakas. Sekmadienio rytq, vaZiuodamas
netoli Alytaus, jis susitiko su dviem NSO: vienas objektas, ,,pana5us i
giliq, apverst4 dugnu auk5tyn juod4 keptuvg", kabojo pami5kes lauky-
meje ir ap5vietd stebetojqtaip, kad jis pamat6 savo rankos kaulus. Vos
pab6gus nuo pirmojo, kitas objektas - ,,pilkos spalvos deZd banguotu
pavir5iumi'6 - pakibo pus6 metro vir5 ma5inos, o nul6kdamas uZkliud6
automobilio anten4. ,,Paleist4" anten4 dispederis saugo ligi Siol ir ne-
praranda vilties, kad specialistai j4 i5tirs.

V. Lysako istorija ne pati keisdiausia. Stebetojai yra matg i5 lek5diq
i5lipandius ufonautus, daZniausiai maZus Zalius Zmogiukus, kalb6jg su
jais (savo gimtqja kalba), savo noru ar prievarta svediavgsi l6k5t6je,
netgi skraidg su ja i kitas planetas. Vis d6lto rimti ufologai i III ruSies

artimus kontaktus Ziuri labai itariai, nes kol kas jokios svarbios infor-
macijos ar bent neiprasto daikto n6 vienas steb6tojas i5 ufonautq nepar-
sine56.

Siuo metu egzistuoja ivairios konkuruojandios nuomones, kas yra
NSO.

Skeptikai, kuriems priklauso dauguma fizikq, mano, kad juos ga-
lima paai5kinti formule: apgaul6 + silpna masin6s ar individualios
psichozes forma + iprasti objektai neiprastomis sqlygomis ir optiniai
rei5kiniai. Kaip viduramZiais Zmon6s mat6 angelus ar velnius, o karo
metais ir tuoj po jo Skandinavijos gyventojai - objektus, pana5ius i
raketas Fau-Z (apie 2 tukstandius jq, nors i Skandinavij4 nebuvo paleis-
ta n6 vienos raketos), taip dabar Zmon6s regi i5reklamuotas skraidan-
dias lek5tes.
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Nedidele dalis konservatyviq ufologq tiki, kad tai - kitq civiliza-
cijq erdvdlaiviai arba Lvalgai. I klausim4, kod6l jq tiek daug ir kodel
jie su mumis Laidlia sl6pyniq, atsakoma: ne mums sprgsti, kaip turi
elgtis kitos civilizacijos atstovai ir kaip greitai jie dauginasi patys ir
daugina savo skraidymo aparatus.

Sumodernint4 Sios hipotez6s versij4, pasiulytq A. Haineko, taip
reziumavo pagrindinis NSO ekspertas Lietuvoje prof. V. StraiZys:

,,... ufonautai yra musq kaimynai i5 uZ kampo, t. y. jie i5 niekur neat-
skrenda, o gyvena dia pat. Mes jg paprastai nematome del to, kad jrl
pasaulis turi keturmatg erdvg, tuo tarpu mirsq erdv6 - trimat6. Ufo-
nautq skraidymo aparatus mes i3vystame tik tada, kai jie praskrenda ar
specialiai pereina i musq erdvg. Tadiau, kad ir kaip ten butq, ufonautai
nesiekia bendrauti su Zmondmis ir ai5kinti jiems savo egzistencijos pa-
slapdiq. Jie gali tureti aiSki4 ir griehtq instrukcij4: kiek galima rupestin-
giau panaikinti visus savo veiklos pddsakus, kad Zemiediai apie juos
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negautq jokiq negin6ijamq faktq. Atsitiktiniq susitikimq liudininkq s4-

mon6je gali buti i5trinta svarbiausia informacija, o mokslininkams iteig-
tas neiveikiamas pesimizmas net apie tokiq kontaktq galimybg. Matyt,

mes suZinosime teisybg apie ufonautus ne anksdiau, negu jie patys nu-

sprgs save atskleisti, o tai gali buti ir po keleriq, ir po Simto, ir po

tUkstandio metq - to niekas neZino. MUsq civilizacij a dar yra per daug

tamsi, pavydi ir Liauri, kad gal6tq tapti Galaktikos suvienytq civiliza-

cijq organizacijos nare".

Tarp ufologq tebera populiari ir Konstantino Ciolkovskio ideja,

kad Zemes aplinkoje gyvena ne tik biologines, bet ir ,,eterin6s" buty-

bes - kaZkokie plazminiai objektai, pasiekg tam tikr4 saviorganizaci-
jos laipsni. Mes kol kas praskleideme tik kra5teli to keisto pasaulio,

todel ir nesuprantame jo.

Kadangi niekaip nepavyksta pagauti bent vien4 NSO ar surasti tik-
rq l6k5tes nuolauZq, paplito nuomone, kad tai ne frziniai, o parapsi-

chologiniai objektai, hmogaus spinduliuojamq bangq dariniai, jo bai-

miq ir vildiq materializacija.
Taigi vieno milijono doleriq.prizas, paZad6tas a5tuntojo de5imtme-

dio pradZioje populiaraus amerikiediq savaitraSdio,,National Inquirer"

tam, kas pateiks ,,NSO neZemi5kos dirbtines kilmes grieZtus ir teigia-

mus irodymus", kol kas nesulaukia pretendentq. Jei mUsq civilizacija
per stebuklq i5vengs visq jai prana5aujamq katastroftl, tai gal po keliq

Simtq metq mUsq palikuonys i5leis ,,GraLiausius XX a. mitus" (pana5iai

kaip mes iSleidome ,,Graliausias antikos sakmes"), kur bus apra5yta ir
skraidandiq lekidiq istorija.



FIZIKOS DESNIAI
GYVENIME



Klasikind mechanika, arba gyvenimo ddsningumai

Fizikams neretai kyla mintis, kad fizikos d6sniai galioja ne tik ma-

terialiesiems ta5kams ar kietiesiems kfinams, bet ir Zmon6ms, nors dau-

gelis to neskelbia garsiai, idant nebutq apkaltinti fizikocentrizmu. Betgi

kai tq pati pradejo pripaZinti ir humanitarai, nuolat vartodami posakius

,,minties inercija", ,,idejq rezonansas", ,,intelektualinis potencialas",

,,sielos energija",,,tik6jimo temperatiira"o,,asmenyb6s svorio centras"

ir t. t., fizikams nebeliko kliudiq apibendrinti fizikos d6snius ivairiems
gyvenimo rei5kiniams. Tai ir bandoma daryti kukliomis autoriaus i5ga-

limis Sioje knygelds dalyje.

Kaip teatras prasideda nuo riibinds, taip frzika mechanikos.

Jos d6snius lengviausia perkelti i gyvenimq, reikia tik judejim4, anot

Aristotelio, suprasti bendresne prasme, kaip bet koki kitim4.
Visq pirma aptarsime pagrindines gyvenimo mechanikos s4vokas.

Zmogaus visuomenin6 mas6 yra jo inercingumo matas, nusakantis,

kaip sunku t4 asmeni i5judinti i5 vietos, o judanti i prieki - sustabdyti.

Antra vertus, Zmogaus mas6 apibudina jo sugebejimq buti veikiamam

visuomends ir savo ruoZtu veikti jq. Tarp tq dviejq mas6s ypatumq yra

giluminis rySys: kuo stipriau Zmogq veikia visuomene, tuo svarbesng

padetijis uZima ir tuo sunkiau ji buna i5judinti ar sustabdyti. Visuome-

nin6 mase nepriklauso nei nuo Zmogaus kuno formos, nei su retom

i5imtim nuo jo plaukq spalvos, nei, deja, nuo jo fizikos Ziniq. Ji i5

dalies paveldima, o i5 dalies igyjama, nes Zmogus, skirtingai negu ne-

gyvosios gamtos kunai, gali i3lavinti savo jautrum4 visuomends trau-

kai. Senstandio Zmogaus visuomenin6 mas6 linkusi did6ti, tad garbingo

amZiaus Zmon6s darosi nejudrrrs. Zmogaus inercingum4 sustiprina jo
turimas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas. Jei tas turtas pasl6ptas,

Zmogus turi slaptqi4 masg. Zmogaus visuomenin6s mas6s nereikia pai-

nioti su jo svoriu, t. y. iega, kuria Zmogus slegia savo pavaldinius ar

Seimos narius.

Jeigu mes norime sqmoningai suvokti savo aplink4, turime dar 5i

t4 Zinoti apie j6gas.
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Visuomeneje veikia ivairios jigos: reik5mingos ir ne tokios reik5-
mingos, kontaktin6s ir nekontaktin6s. Kontaktindmis vadinamos gru-
bios fizines jegos. Kulturingoje visuomendje jas stengiamasi naudoti be

liudininkq ar bent jau patamsyje. Jos labiau nusipelno teisininkq, o ne

fizikq d6mesio.

Pati svarbiausia ir fundamentaliausi
Tai tolimojo veikimo j6ga, organizuojanti Zmones, be jos visuomen6je
butq chaosas. Jos veikiami individai sukimba ipartijas, draugijas, roko
muzikos ansamblius ir pan. Kiekvienas ioks kolektyvas turi savo masirl

centrq (renkam4 arba skiriam4). Kolektyvo traukos jdga yra individu-
aliq jegq atstojamoji ir veikia i5 mindto masiq centro. Visq atstojamqjq
atstojamoji veikia i5 valstybds centro. Visuomen6je dar rei5kiasi elek-
trinds prigimties j6gos, tadiau tai jau elektrodinamikos tyrimo objektas.

I5 nefundamentalaus tipo jegq praktikoje gana svarbi trinties jega.

Ai5ku, kas nejuda, tam trintis nebaisi. Netgi prie5ingai, jis gali trinti
pro Sali judandius ir patirti malonumq, jausdamas, kaip jie netenka savo

kinetinds energijos. Kaip teigia frzika, judejimas be trinties neimano-
mas. Bet kuri naujov6, bet koks bandymas judeti greidiau negu tavo
draugai, o ypad vir5ininkai, sukelia trinti. Tadiau jq galima gerokai su-

maZinti. Anot senos empirinds taisykl6s: ,,Netepsi - nevaLiuosi". Ge-
riausiai tepa uZsienio valiuta.

Tepimas labiau paplitgs pietq Salyse, matyt, tod6l, kad ten daugiau

dulkiq ar smdlio. Kartq autorius konfidencialiai pasiteiravo savo gero

paZistamo i5 tokio kra5to, kiek abiturientq pas juos istoja i aukSt4sias

mokyklas be tepimo. Pietietis diplomati5kai atsak6: ,,AS manau, kad

tokiq dar yra". Anot nepatikrintq Saltiniq, ten egzistuoja visuotin6 tepi-
mo sistema, kurios nepaveikd jokios permainos: Zinant kq, kaip ir kuo
patepti, galima pelnyti ne tik norim4 tarnyb4, bet ir ordinq ar deputato

mandatq. Palyginti su tuo, miisrl teisejq ar muitininkq nuod6m6s atrodo

tiesiog vaikiSkos.

Kai kas naiviai galvoja, kad trinti ar inercij4 galima panaikinti,
pridmus atitinkamus nutarimus ar i3rinkus dorq valdLiq. Pailintis su fi-
zika igalina suprasti, kad desniai nepriklauso nuo Zmogaus ir netgi Die-
vo uZgaidq. Daugiausia, k4 gali Zmogus, tai Zinoti desni ir apeiti jo
veikimo sriti.
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ValdZios vyrams ir moterims gana svarbu tiksliai ivertinti Zmogaus
tamprumo jbgq.spausk savo pavaldinius, bet ne per daug. Kitaip gali
prieiti vadinamqi4 tamprumo ribQ, kai kantryb6s spyruokle arba iSsprus-
ta, arba lt1ta.

Prisimenate didiii kainq pakelimq Lietuvoje 1991-rgq sausi? Be
abejo, jos buvo apskaidiuotos teisingai - tiek ir reikejo pakelti kainas,
norint uZlopyti visas biudZeto skyles. Nebuvo tik pasitikrinta Linyne,
kokia yra Lmogaus tamprumo riba. Ir vyriausyb6s vadovams teko bran-
giai moketi uZ t4 neapsiZiurejim4. V6lesn6s vyriausybes pakele kainas
daug daugiau, bet per daugeli kartq, ir visuomen6 atlaik6.

Mus veikia ivairios j6gos, ultat pasaulis toks margas ir idomus.
Betgi laikas pereiti prie pagrindiniq fizikos ir gyvenimo d6sniq - Niu-
tono d6sniq.

Pirmasis Niutono d6snis, pritaikytas Zmogaus protui, skamba taip:
,,Jeigu Zmogaus proto neveikia pa5alin6s j6gos, jis i5laiko rimti arba
galvoja tiesiaeigiai". Ypad tai budinga lietuviams. Neatsitiktinai atsira-
do specialus terminas ,,lietuvi5ka inercija". Prof. vincas depinskis pri-
ki5davo lietuvi5kq inercijq netgi laboratoriniam prietaisui, kai tas spy-
riodavosi ir nesiduodavo manipuliuojamas.

Dar stipresn6 Zemaiti5ka inercija. Kas neprisimena istorijos, kaip
velnias ne56 dzuk4, auk5taiti, suvalkieti ir Lemaiti? GaidZiui pragydus
ir mai5ui nukritus Zemen, Zemaitis vienintelis liko sedeti mai5e - kas

ikiSo, tas tegu ir i5traukia.
Tas pats Zmogus gali buti i5 inercijos geras ir i5 inercijos blogas -nelygu, kaip nusiteikgs pakirdo i5 miego. Tiesa, fizinis poveikis ar net

nestandartinis Zodis gali staiga pakeisti jo busenq. Mes ir gindijames,
ir dZiaugiam6s neretai i5 inercijos, tingddami keisti savo busen4 ir nuo-
mong.

Kaip daZniausiai pagaunaitri nusikalteliai? Syki aptikg koki nors
bud4 pasipelnyti, jie monotoni5kai taiko ji antr4, tredi4 kartq, kol paga-
liau trisde5imt4 kartq pakliuva tiesiai policijai i rankas.

x.Sio amZiaus pradZioje, vos atsiradus automobiliams, daZnas vai-
ruotojas, pamatgs kliuti, traukdavo vair4 i save ir Saukdavo ,,tprO". Taip
Saukd ir kai kurie politikai, kai reformos nesustojo prie jq nubreZtq
ribq, bei senojo auklejimo ekonomistai, isibegejus privatizacijai.
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Antrasis Niutono d6snis, teigiantis, jog Zmogaus pagreitis yra tie-
siog proporcingas ji veikiandiai jegai ir atvirk5diai proporcingas jo ma-

sei, padeda aptikti pasl6ptas jegas. Jeigu Zmogus juda su pagreidiu tam

tikra kryptimi, tai, gerai paieikojg ta kryptimi, visada galime rasti ji
stumiandiq arba stabdandiq jdgq.

,,Kq pas6si, tq ir pjausi", ,,Kaip Sauksi, taip ir atsilieps" - tos bei
pana5ios patarl6s liudija, jog musq senoliai, nors ir nesimokg fizikos,
nutuokd apie tredi4ii Niutono ddsni.

Jeigu kaZkas veikia mus, tai visaiia malonu Zinoti, jog ir mes tq
kalkq veikiame to paties dydZio, bet prie5ingos krypties jega. Deja, i5
jegr+ lygybes nei5plaukia rezultatq tygybe. Lemb musq veikimo nejau-

dia, o mes jaudiame, Sefas nejaudia, o jo pavaldinys - dar ir kaip. Nors
dekano ir studento jegos lygios, kartais dekano netgi menkesnds, bet
dar n6 vienas dekanas nebuvo iveiktas studento.

O Sio d6snio moralas toks: reikia remtis i trediqii kun4. Kaip ne-
galime pakelti savgs i or4, traukdami auk5tyn uZ savo batq rai5teliq,
taip neimanoma i5kelti savgs i patogesng k6d9, neatsirdmus i ger4 dedg.

Tai ir yra tas atramos ta5kas, kuris, anot Archimedo, leidLia pajudinti
Zemg. Ai5ku, reikalingas dar ir svertas. Mat gyvenime daLnai lemia ne
jdga, o jos momentas - jega, padauginta i5 pediq. Kuo platesni pediai,

tuo geriau.

Nuo gimimo ligi padios mirties Zmogus sprendZia pusiausvyros

uZdavinius. Kuo Zemiau yra kuno centras, tuo stabilesnd pusiausvyra.

Taigi jei pagrindas po kojomis ima svyruoti, tai fizikos poZiuriu geriau-
sia - gultis. Kiekvien4 i5 musq yra stebings toks Zaislas stovukas: kad

ir kiek ji verstum, jis v6l atsistoja-sta6ias. Yra ir tokiq nuostabiq Zmo-

niq stovukq: po visq persitvarkymq ir permainq jie stovi kaip stovejg

itakingoje vietoje.
Sumanus vadovas jegas kolektyve sukompensuoja taip, kad jo ma-

siq centras butq parimgs. Jei to nepavyksta padaryti, kolektyv4. tenka

ramstyti draudimais. Kaip Linia, stabilios kolektyvo brfsenos yra dvi:
nieko neleidZiama arba leidZiama viskas. Pirmuoju atveju stabilu savai-

me, nes i5aldyti visi laisvds laipsniai, antruoj kolektyvas pats per-

eina i stabili4 padeti, atitinkandiq energijos minimuffiQ, bet nebutinai
vadovo norus.
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Judejimo uZdaviniai daug idomesni negu statikos. Tolyginis jude-
jimas galimas tik danguje, bet ne Zemeje, kur Zmoniq tankis toks di-
delis, jog judantis individas nuolat susiduria su kitais individais. Smu-
gio rezultatas labai priklauso nuo susidurianEiq Zmoniq visuomeniniq
masiq ir tarpusavio orientacijos. Susidurimas su masyvesniu uZ save

paprastai sukelia staigq birsenos pasikeitimq arba stres4, todel tokiq
susidurimq patartina vengti.

Visuomendje gana paplitgs judejimas uidara trajektorija: Seimos

nariq - apie jos galv4 (nebutinai t6vq), pavaldinirl - apie savo 5ef4.

Kuo ardiau centro judama, tuo smarkiau tenka suktis apie ji. Betgi ju-
dama nebutinai apskritimu. Zmogus gali tarsi kometa nutolti nuo savo

traukos centro ir po daugelio metq.v6l prie jo griLti.
Vieni5i bei nepriklausomi Zmon6s svyruoja apie savo pusiausvyros

padeti. Laikui b6gant, Sie svyravimai slopsta.

K4 tik pasiskelbusi nepriklausoma valstyb6 linkusi svyruoti tarp
dviejq kra5tutinumq - demokratijos ir diktaturos. Tuos svyravimus slo-
pina tarptautiniai rySiai ir noras gauti uZsienio paskolas.

Kiekvienas fizikas, i5laikgs mechanikos egzamin4, pasakys:jei ma-
Za svyruokle stipriai suri5ta su masyvia kaimyne, tai maLajai svyruok-
lei negalima taikyti laisvqjq svyravimq formul6s. To niekaip nesuvokd
kai kurie musq politikai, tuoj po nepriklausomybds atstatymo nagrinejg
Lietuv4 kaip nepriklausomq svyruoklg, ir del to kildavo ivairiq parc-
doksq. Dabar Lietuva bando svyruoti i taktq su Europos Sqiunga, bet,
deja, del silpno rySio vis nuklysta i savuosius svyravimus.

Gyvenime, kaip ir fizikoje, labai praverdia tvermds d6sniq Zinoji-
mas. Niekas i5 nieko neatsiranda ir nei5nyksta, ypad energija. Todel
neverta n6 bandyti kurti perpetuum mobile. Uitat ivairias energijos ru-
Sis galima s6kmingai mainyti ir keisti. Antai potencin6 energija (kuri,
kaip min|ta, yra tuo didesn6, kuo ardiau visuomen6s centro yra Zmo-
gus) lengvai paverdiama kinetine, pavyzdiliui, keliondmis i uZsieni (ne

uZ savo pinigus). Pabuvojus ten, ji, aiSku, nepradingsta, bet virsta dar

vienos ru5ies energija - galimybe jaustis uZsienio Saliq ekspertu ir
mokyti uZsienio patirties tautiedius. Nekalbant apie vidini pasitenkini-
m4, kuris priskiriamas prie Zmogaus vidinds energijos. Beje, kai kurie
filosofai teigia, kad individo sumine vidin6 energija ir yra laim6.
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Ilgas ir nuobodus budas energijai isigyti yra s4Ziningas darbas,

betgi egzistuoja dar tukstantis ir vienas spartesnis budas, nepaileidLian-

tis energijos tverm6s d6snio, o dailnai netgi istatymq (pastarieji maZiau

bendri ir tod6l lengviau apeinami).

Kvantind mechanika, arba gyvenimo paradoksai

Gyvenim4 reguliuoja ddsningumai, o puo5ia paradoksai. Koks nuo-

bodus butq jis be stebuklq, prana5ingq sapnq bei neitiketinq atsitiktinu-
mq. Visa tai, rodos, prie5tarauja sveikam protui, bet, susipaZinus su

kvantine mechanika, gyvenimo paradoksai i5sprendZiami taip pat leng-

vai, kaip ir elementariqiq daleliq paradoksai. O jei Zmogui, susigyve-

nusiam su savo sveiku protu, ir nepasidaro ai5kiau, tai jis bent suZino,

kad prieZasties ie5koti neverta, nes negalioja prieZastingumo principas.

Yra pagrindas itarti, kad didieji magai, prana5autojai ir psicholo-

gai, kaip antai grafas Kaliostro, Nostradamas ar Froidas (Freud), Zinojo

kai kuriuos kvantinius d6snius dar gerokai anksdiau uZ Nils4 Bor4.

Jei elektronai ir nukleonai turi neiprastg bangos savybiq, tai naivu

butq galvoti, kad Zmogus ar kitas kunas, susidedantis i5 tq elektrontl ir
nukleonq, netures pana5iq neiprastq savybiq. Jos gal tik silpnesn6s, tad

anomalius rei5kinius stebime ne kiekvien4 dien4.

Jei koks nors daiktas, turintis ne tik daleles, bet ir bangos savybiq,

pradiniu laiko momentu yra lokalizuotas, tai egzistuoja tam tikra, nors

ir maila tikimybe, jog kitu laiko momentu jis atsiras visai kitoje vietoje.

Kart4 nakti praeivis p6dina gatve ir mato: palei stulp4, ant kurio

Sviedia Zibintas, SliauZioja ikau5gs pilietis. Smalsus praeivis sustoja ir
klausia, k4 tas pametgs. ,,Raktus", - atsako pilietis. Praeivis neatlyilta

ir vel klausia, kur jis tuos raktus pametgs. ,,AS juos pamediau kitoje
gatv6je, - kantriai ai5kina pilietis, - bet ten dabar tamsu." Praeivis

buvo fizikas, kvantin6s mechanikos specialistas, tad, uZuot guZtelejgs

pediais, pats pritupe ir eme kartu su tuo i3sibla5kiusiu piliediu ie5koti

ties Zibintu jo raktq.

177



I kita viet4 gali netikdtai persikelti ne tik raktai, bet ir Zmon6s.

Antai nomenklaturinis darbuotojas, galutinai irodgs savo nesugeb6jim4

vadovauti, uZuot ddsningai kritgs i5 savo k6d6s, dalnai nepaai5kinamu

budu i5kyla kitoje vietoje ir vel - vadovaujandiame poste.

Del banginiq savybiq galimi vadinamieji tuneliniai Suoliai, t. y.

Suoliai ne per barjerq, o pro ji. Toks barjeras gali buti tvora, Zmona,

sargas, istatymas ir pan. Tvoroje skyles nera, jos neper5oksi, sargas

nesnaudZia, o istaigos turtas i3keliauja i kita vietq, netgi i kit4 Sali.

Arba: t6vas - rqedikas, motin medik6, o duktd - analfabetas.

NeZiurint to, ji pro mokslo sargus pakliuvo i medicinos fakultetq ir
rengiasi buti gydytoja.

Anot kvantin6s mechanikos, Zmogus-banga uZima ne tik t4 viet4,

kur tuo metu yra jo kunas, bet yra pasklidgs visoje Lietuvoje, netgi

Visatoje. Tiksliau, taip butq idealiu atveju, jei egzistuotq vienintelis
Zmogus. Betgi yra dar ir kiti Zmonds bei kitokie kvantiniai objektai,

kurie gerokai varlo Zmogq-bang4. Vis delto jis truputi isiskverbia -
pro kuno barjer4 - i kito Zmogaus vidq, ir tai daro galimq telepatini

rySi. Deja, del mailo barjero pralaidumo tas rySys n6ra patikimas. Jis

sustipreja tik rezonanso atveju, kai dviejq Zmoniq dalniai sutampa.

fvairiq Zmoniq bangos uZsikloja, daZniausiai naikindamos vienos

kitas. Betgi tam tikromis palankiomis s4lygomis jos gali ir stiprinti
vienos kitas. Tose vietose matomi mali Zmogiukai - ufonautai. D6l

bangq refrakcijos kartais susidaro sferin6s aureo16s, vadinamos skrai-

dandiomis lek5temis. Tad ndra ko i5 skraidandiq lekSdiq ir mah4 Lmo'
giukq daryti sensacijq! Verdiau tirkime padius Zmones, o ne jq mena-

muosius atvaizdus.

Siek tiek supaprastindami, galime pasakyti, jog Zmogus-daleld -
tai jo kfinas, o Zmogus-banga - 

jo dvasia. Taip racionaliai, nenukryp-

dami i idealizm4, galime paai$kinti Zmogaus dvasios egzistavimq ir jos

rySi su kunu.
I5 banginiq Zmogaus savybiq i5plaukia jo neapibr6Ztumo princi-

pas: Zmogaus negalima visi5kai determinuoti - vienu metu suvarZyti

ir jo kun4, ir dvasi4. Kuo maliau judrus kunas, tuo lakesnd dvasia, ir
prie5ingai, kuo nejudresnd dvasia, tuo daugiau tenka judeti kunui. Kai
miegandio Zmogaus kunas nejuda, jo dvasia priversta lakstyti aplink ir
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jis sapnuoja save skraidanti ar keidiantj viet4. Sustingusi kun4 jo ban-
ga, arba siela, del neapibrdZtumo principo turi palikti. Ji pasklinda vi-
soje erdvdje; arba, kaip modiut6s sako, i5skrenda i dausas.

Reikia pripaZinti, jog egzistuoja ir kitokia, irgi kvantind, imogaus
teorija, teigianti, jog Zmogus yra btrsenq, atitinkandiq gyvenimq ir mir-
ti, superpozicija, arba, paprastai sakant, sanklota. Gyvenimo busenos

yra lengvai svyrandios, o mirties - amlinos, tad, deja, laikui b6gant

[sivyrauja pastarosios.

Kuo trumpiau gyvuoja busena, tuo'labiau ji yra neapibrdZta. Taigi
visa, kas gyva, - daugiau ar maLiau neapibrdZta; gal net neapibr6Ztu-

mas yra svarbiausias gyvybes poZymis. Moralas toks: neskub6kime
Zmogaus suvarZyti. Jis turi teisg ne tik i darb4 bei poilsi, bet ir i neapi-

br6Ztum4.
Labiausiai neapibreZtos politiko ar ekonomisto busenos - Sian-

dien jie ant bangos, o ryt gal giliame minimume. O juk Zmoniq neapi-

brdZtumai susideda i bendrus politikos ir ekonomikos neapibr6Ztumus.

Cia irgi galioja tas pats principas - kuo nestabilesn6 busena, tuo

didesnis neapibrdZtumas. Tuo tarpu mes norime, kad valstyb6s vyrai
ai5kiai ir nedviprasmi5kai atsakytq, kodel pakilo kainos, kas suZlugd6

bankus, kas bus, privatizavus strateginius objektus. Juk jeigu yra ne-

apibrdZtumas, negali buti grieZto prieZastingumo. Geriausiu atveju ima-
noma tik apskaidiuoti tikimybg, kad kaltas Jonas, o ne Petras, kad rytoj
bus geriau arba blogiau.

Lmogq ir elementariqq dalelg sieja dar viena bendra savyb6 - jq
birsenos negalima i5matuoti, nepakeitus jos. Stai matavimas, vadinamas

egzaminu, daZnai sunaikina studento Zinias; antras papildomas matavi-
mas po savaitds duotq kitoki, daug liudnesni, rezultatq. Kartais studen-

tas pereina i neLinojimo busen4 dar tik prasiddjus matavimui, tod6l
destytojas susidaro neteisingq vaizdq apie jo Zinias.

Objekto ir matavimo prietaiso s4veika ypad stipri, jei objektas yra
pats subjektas, o matavimo prietaisas - to subjekto sqmone. Kuri mo-
teris nepereina i simpati3kos graZuol6s busenq, tyrin6dama save prie5

veidrodi?
Taigi priklausomai nuo matavimo sqlygtt ir budo galima gauti visi5-

kai skirtingus rezultatus, kurie ne prie5tarauja vienas kitam, o papildo
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vienas kitq. Tai ir yra garsusis papildomumo principas. Kaip jau rasyta,
N. Boras nustatd ji elementariosioms dalel6ms po to, kai ji isvedd sau
padiam, lygindamas savo btrsen4 prie3 isimylejimq ir po to. Tq padiq
Zmoniq ar ivykiq matavimai, atlikti ,,Lietuvos ryto", ,,Respublikos" ir
,,Lietuvos aido", papildo vienas kitq, nors tik retas is musq nori tokio
papildymo, pasirinkdamas vien4 poziuri kaip tikr4, o kitus atmesdamas
kaip menamus.

Dalele ir banga, kunas ir siela, medziaga ir energija, laisv6 ir dik-
tatiira - tai vis papildandios viena kit4 prie5yb6s, kurios leidZia mums
pajusti pasaulio sud6tingumq, net gerai nesupratus jo esm6s.

Lygindamas papildomumo princip4 fizikoje ir kulmroje, Zinomas
fizikas Robertas openheimeris (oppenheimer) ra56: ,,Mes galime pasi-
rinkti, kokias atominiq sistemq savybes norime tirti ir matuoti, o kokias
palikti ramybdje; tadiau negalime imtis visq savybiq vienu metu... ga-
lima ivairiai traktuoti musq Zodzius, musq prot4, musq sielq, ir tie ke-
liai bus nesuderinami. Kiekvienas is jtl mums atviras, bet jie paneigia
vienas kitq, nes yra skirtingi; pavyzdliui, vienas dalykas - imtis veiks-
mo, kitas - analizuoti prieZasti, paskatinusiq tam veiksmui. Sis atra-
dimas, man rodos, dar neisiskverbe i bendrq kulmrini gyvenim4".

Esmin6 elementariosios dalel6s savyb6 - sukinys, kuris kvantinds
mechanikos kurimosi pradZioje buvo bandytas ai5kinti dalelds sukimusi
apie savo a5i. Vdliau, i5kilus paradoksams, numota ranka - sukinys
yra, o sukimasis nebutinas. Dalel6s, kuriq sukinys sveikasis, arba bo-
zonai, elgiasi draugi5kai - toje padioje busenoje jq gali titpti bet koks
skaidius, tuo tarpu daleliq, turindiq pusini sukini, arba fermionq, - tik
dvi, ir tai tik tos, kuriq sukiniai nukreipti prie5ingai (Paulio principas).
Zmoniq stebejimai leidZia padaryti iSvad4, jog jie irgi priklauso fermio-
nq klasei: du vyrai, o juo labiau dvi moterys, netelpa vienoje busenoje
(del atsiradusios konkurencijos'vienas ar viena pereina i kita busen4),
tuo tarpu vyrui su moterimi tas draudimas negalioja,'tai rodo skirting4
jq sukiniq orientacij4. Jus pagalvojote per daug supaprastintai - paais-
kinti Zmogaus sukini ne maliau keblu nei elektrono sukini.

Gyvenime, kaip ir atome, kai kurie dydLiai gali keistis tik kvdn-
tais: pinigai, meil6, piktadarybe... Perpjovgs pinigq kvant4 - cent4,
vaikas gauna ne du puscendius, o nuli centq ir savaranki5kai prieina
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iSvad4, kad kvantq dalyti negalima. Pusd meilds - tai jau ne meil6, o
kaZkas prieiingo jai. Su kvantq egzistavimu susijgs slenksdio reiSkinys,

kuri vaizdiiai apibudino raSytojas A. SolZenycinas: ,,Fizikoje yra Lino-
mi slenksdio dydliai ir rei5kiniai. Jq ndra, kol neperZengiamas tam

tikras gamtoje esantis ir jos uZ5ifruotas SLENKSTIS. Kad ir kiek Svi-

tintum geltona Sviesa liti, jis neatiduos elektronq, o plykstelds silpna
Sviesa Zydroji - ir jie i5ple5ti... Matyt, piktadarybe - taip pat turintis
slenksti dydis. I5 tikrqiq Zmogus svyruoja, blaSkosi vis4 gyvenimq tarp
blogio ir gdrio, slysta, nuspnista, rop5'diasi, atgailauja, v6l aprimsta,

bet, kol neperiengtas piktadaryb6s slenkstis, jis turi galimybg pats su-

gril:ti atgal - dar musrl vildiq apgaubtas. O kuomet del nedory poelgiq
gausos ar d6l kokio jq baisumo, ar valdZios visuotinumo jis staiga per-

Lengia slenksti - i3eina i5 Zmonijos. Galbut amZinai".
Idant skaitytojas neliktq taip ibaugintas, pridursime, jog egzistuoja

ne tik piktadarybds, bet ir humoro slenkstis. Ji perZenggs, Zmogus taip

isilinksmina, jog ima juoktis net i5 rimtq dalykq.

Elektrodinamika, arba gyvenimo dinamika

Gyvenim gyvas ir dinami5kas, nes d6l visuomen6s elektrini-
mosi nuolat vyksta ivairios permainos ir i5krovos. To elektrinimosi prie-

Zastis gali buti tik elektringieji kunai. Jie tur6tq buti dviejq skirtingq
ruSiq, traukiandiq viena kit4. Kaip_ begalvosi, tai gali buti tik moterys

ir vyrai. Intuityviai atrodo, kad vyrai yra ielektrinti neigiamai, o mote-

rys - teigiamai. Ta6iau nuodugnus tyrimai sako prie5ingai - moterys
traukia visa, kas teigiama, vadinasi, jq kruvis yra neigiamas, o vyrus
labiau traukia neigiami dalykai, tad jie ielektrinti teigiamai.

Elektringq Zmoniq visuomene butq pana5i i audringq, nepastoviq

plazm1. Laimei, teigiamojo ir neigiamojo kruvio ne5ejai linkg jungtis i
poras. Tokia pora - paprasdiausias visuomen6s atomas. Jei jame prie-

Singq kruviq yra maildaug po lygiai, tai stiprus laukas egzistuoja tik
Seimos viduje, kur ir sukelia gana aktyviq Seimos dinamik4, suart6ji-
mus ir nutolimus, traukq ir sttrm4... Tuo tarpu tokios sistemos i5oreje
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jos elektrinis laukas beveik lygus nuliui, tad ji elgiasi kaip neutrali
sistema, t. y. nebedomina kitq elektringqjq kunq. vadinasi, nepaisant
stiprios vidinds dinamikos, sistema yra ganapatvari. Deja, kruviq lygy-
bes s4lyga ne visada i5pildoma. Turintis didesni kruvi narys sugeba
pritraukti ne vienq, o kelet4 priesingo kruvio nesejq. Tada susidaro ne-
stabili sistema, nes vieno kruvio nes6jai stumia vienas kit4 ir negali
judeti artimomis orbitomis. Tai sukelia papildomq rupesdiq ir i5krovq
susidurimo metu. o argi Zmogus kaltas, kad jo kruvis per daug stiprus?
Tiesa, laikui b6gant jis silpneja, ji ekranuoja vaikai. Sistema da1niau-
siai nesubyra net tada, kai elektringosios savyb6s pamahu i5nyksta ir
Zmones teriSa tik visuotin6s traukos jegu.

Likg vieni3i elektringieji asmehys klaidZioja visuomendje ir ardo
Seimas. Netgi gana stabili sistema gali suirti, jei ijq trenkia greita elek-
tringa asmenybd.

Jei Lietuvos Zmones butq paklausg prof. K. paksto ir issikelg i
Afrik4, kur bananai augapatys ir vienintelis rupestis - juos nusiskinti,
tai mtrsq gyvenimo dinamika reik5tqsi kaip Seimos dinamika. Betgi at-
Siauriomis Pabaltijo s4lygomis seima dar turi kovoti uZ buvi.

Tai labai iSkreipia Seimos nariq orbitas - jos i5sitgsia tarp Seimos
ir darbovietds, o kartais ir tarp keliq darboviediq. Jei darbovieteje vy-
rauja vienos rosies kruvio ne56jai, 6ia pasirei5kia stiprios stomos jd-
gos - uZsiZiopsojgs tuoj i5leksi i bedarbiq gretas. Stabilizuoti kolektyv4
padeda daline neutralizacija: direktorius renkasi simpati5k4 sekretorg, o
direktord - referentq, ar padejejq. Ai5ku, kolektyvas stabiliausias esti ta-
da, kai vyry ir motery jame yra po lygiai.

Betgi ir labiausiai norint visko neutralizuoti neimanoma ir, matyt,
nenaudinga. Neutrali visuomend butq inerti5ka ir abejinga. Kaip grohi
lemia ne simetrrja, o nukrypimai nuo jos, taip ir gyvybingumq s4lygoja
ne pusiausvyra, o nukrypimai nuo pusiausvyros.

Visuomeneje cirkuliuoja nuolatin6s sroves, kurias galima suskirs-
tyti i karines, politines bei ivairius visuomeninius judejimus. Kaip Zi-
nia, su elektros srov6mis juokai menki, tad jq kelyje painiotis nepata-
riama. Antra vertus, judeti srov6s viduje i kojq su kitais nepavojinga ir
netgi naudinga - atskiras krcrvio ne56jas gali jaustis igijgs visos srov6s
galiq ir atsainiai steb6ti neorganizuotus individus.
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I5 fizikos Zinome, jog elektros kruviai s4veikauja, pasikeisdami
fotonais. Zmonds sqveikauja, pasikeisdami i,odliais. Kiek Svelniq Zo-

dZiq i3spinduliuojama, kol sukuriama paprasdiausia neutrali sistema.
Tas pasikeitimas tgsiasi ir jos viduje, deja, kartais dia pasigirsta ir stip-
resniq ZodZiq.

I5tarti ar para5yti lodliai - tai Zmogaus laukas. Jis atsiskiria nuo
savo Saltinio ir tampa nepriklausomu objektu. Laukas gali buti kryptin-
gas, sukoncentruotas i vienq taikini, arba sklindantis i visas puses, kar-
tais net uZ jury mariq. hodLi\ laukus' galima stiprinti, silpninti, nu-
kreipti, ekranuoti. Ypad stiprus buna sroviq laukai fieigu tos srovrls
n6ra ekranuotos, t. y. uZslaptintos). Srov6s i5judina ir pavienius asme-
nis - vienus pritraukia, kitus poliarizuoja, tredius nustumia i Sali. Be
abejo, sroves veikia ir vienos kitas - tarp visuomeniniq judejimq, jau
nekalbant apie karinius, reiSkiasi gana stiprios sqveikos.

Suprasti gyvenimo dinamikq padeda elektromagnetin6s indukcijos
d6snis. PaZiurekite, kaip indukuoja vyrus gatve einanti graZuol6. Arba
koki4 elektromagneting audr4 tarp dailiosios lyties atstoviq sukelia i
Vilniq atvykgs populiaraus serialo herojus. Sporto nimq link nusitgsia
elektringas srautas. Kitos poliafizacijos srautas susidaro po tarptautiniq
futbolo rungtyniq, ji geriau lenkti i5 tolo.

Dar kitokias sroves indukuoja politikai. Jas sukurti ir valdyti pa-
deda fizikos Zinios. Matyt, neatsitiktinai tiek fizikq yra tapg politikais.

Taigi, nor6dami suprasti musq dinami5k4 visuomeng, studijuokime
elektrodinamikq.

Reliatyvumo teorija, arba gyvenimo filosofija

Vos atsiradusi reliatyvumo teorija sudomino ne tik fizikus, bet ir
visuomeng, o ypad filosofus. Daugelis, dar nespdjg perskaityti ligi galo
pirmo populiaraus straipsnio apie 5i4 teorijq, 6mdsi j4 neigti, tobulinti
arba taikyti savo gyvenime. Tai neiSsenkamas ikv6pimo Saltinis tiek
filosofams profesionalams, kurie linksta i metafrzik4 bei iracionalirfr4,
bet nori tai pagristi racionaliai, tiek filosofams mdg6jams, kurie visur

iZvelgia paslept4 prasmg.
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Visq pirma reliatyvumo teorija - ,,mokslo antausis sveikam pro-
tui" (vartojant profesori5k4 posaki, galima teigti, kad 5i teorda praplete

ir pagilino sveiko proto supratim4). Pasirode, jog ji sudaro ne tik tra-
dicinis sveikas protas, bet ir visas i5kreiptas protas, kuris neprie5tarauja
Lorenco transformacijoms ir baudZiamajam kodeksui. Keistumas - ne

nuod6m6, o platesnio Zvilgsnio i pasauli poZymis.

Anot [. Djurelo, ,,Reliatyvumo teorijos abdc6l6s" autoriaus: ,,Tai,
k4 vadiname visuotiniais poZiuriais I gyvenimo rei5kinius, susikuriame,
paZindami daiktus, kuriq matmenys gana riboti... ir juda nedideliais
greidiais trump4 laik4. Galima tvirtinti, jog i5 viso Sito imanoma susi-

daryti toki teisingq vaizd4 apie Visat4, koki, sakysime, gali susidaryti
turistas, susipaZings su Vestminsterio abatija pro dury rakto skylutg".
A. Ein5teinas pasiule Ziureti ne tik pro rakto skylutg, bet ir pro prale-
kiandios raketos iliuminatoriq ar net laisvai krintant Zemyn palei stebi-

mq objektq. Ir nera jokio pagrindo teigti, kad vieno stebetojo nuomon6

yra teisingesn6 ar sveikesnd negu kito.
Savo bute ar priemies6io sode dar galime pasikliauti tuo sveiku

protu, atsiradusiu i5 pasidairymo aplink save, tadiau, vos isedg i raket4

arba Seimo k6d9, turime pasirengti keistumams bei netik6tumams. Ai5-
ku, tokios unikalios situacijos pasitaiko ne kiekvienam, tad patartina

specialiai lavinti savo vaizduotg. Gal prisimenate, kaip Alisai, pakliu-
vusiai anapus veidrodZio, Karaliend gyr6si, kad kartais ji ligi pusrydiq
patikddavusi net SeSiais neimanomais dalykais.

Fizikoje ir gyvenime labai vertingas daiktas yra atskaitos sistema.

Jq fizikai naudojo dar priel Ein3tein4, bet jis pirmasis irod6, jog visos
sistemos yra lygiavert6s. Tad uZtenka pasirinkti tinkam4 atskaitos sis-

temq ir galime laikyti save judandiu beveik Sviesos greidiu, net jei tuo

metu maloniai drybsome lovoje. Arba Zmogus, besisukantis apie savo

direktoriq, gali naudoti daug malonesng sistem4, kurioje jis pats neju-
da, o sukasi direktorius. Tiesa, tada buna stebimi neiprasti reiSkiniai,
kuriems paai5kinti prireikia pseudojegq.

Taigi tinkamos atskaitos sistemos pasirinkimas gyvenime yra pa-

grindinis optimizmo Saltinis. Tai reiketq netgi itraukti i optimisto api-
breZimq. Jeigu jaunojo specialisto alga maiesn6 uZ realq pragyvenimo

minimumq, tai uZtenka tokiam specialistui palyginti save su bankru-
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tuojandios imonds darbuotoju, pusg metq negaunandiu atlyginimo, ir i5

karto pasidarys linksmiau. Prie5ing ai 
-jeigu 

jis lygins save su Svedi-

jos bedarbiu, tai bus nepataisomas pesimistas. Musq Zem6s Ukio laime-

jimus geriausia lyginti su rytq kaimyn6s, bet, gink dieve, ne su Olan-

dijos laimejimais, ligi kuriq vis tiek nei55oksime, net ir pavertg visas

Zemds ukio bendroves dvarais. Tinkamos atskaitos sistemos pasirinki-

mas mums leidZia jaustis protingais, turtingais bei nepriklausomais ir

svarbiausia - neeikvojant jokiq pastafgQ.

Visi$ko reliatyvizmo neskelbia net reliatyvumo teorija. fvairiems

stebetojams daugelis dalykq atrodo skiningi ir net prieiingi, bet egzis-

tuoja ir vadinamieji invariantai, pavyzdZiui, Sviesos greitis. Jeigu jq

neliktq, net atskaitos sistema imtq siUbuoti po kojomis. Valstyb6 ir re-

ligija taip pat turi savo invariantus. Jtl pastovumu geriau neabejoti, ant-

raip busi priskirtas nepagydomq keistuoliq kategorijai.

Zinomas ra5ytojas Fazilis Iskanderis, ai5kindamasis, koks greitis

yra nonnalus Zmogui, pridjo i5vad4, jog tokiu galima laikyti greiti, ,,kol

nesusilieja Zmoniq veidai, kol mes dar matom atskir4 Zmogq su jo ne-

pakartojamais bruoZais, kol mes apie ji galime pasakyti: ,,tas". Didesnis

greitis - kai atskiro Zmogaus nebesimaton o regima tik minia arba

tauta - veda i fanatizmq.

A. Ein$teinas sugriovd dar vienq prietar4, jog pasaulyje yra savai-

me aiSkiq datykq. Gerai pasukus ga|vq, paai5keja, kad tai Sirmos, mas-

kuojandios padius sud€tingiausius dalykus. Fizikams atrod6 savaime

aiSku, kas yra erdv6 ir laikas, ir net nekdle abejoniq, jog yra tik vienas

laikas ir viena erdv6. Tiesa, Ein5teinas nepaai5kino nei erdves, nei lai-

ko, bet jis irode, kad jie gali keistis, kraipytis, priklausyti nuo stebetojo

ir vienas nuo kito.
Viena i5 vertingiausig reliatyvumo teorijos i5vadq yra ta,jog kiek-

vienas steb6tojas turi savo laikq (nepainiokite su laikrodZiu). Vieno

stebetojo laikas eina greidiau, kito - l66iau, tredio - beveik visai

sustoja. Sis atvejis daZniausiai nutinka isimylejeliams, ypad atskaitos

sistemoje ,,dviese palapineje". Tuo tarpu prie5 egzaminq laikas ima tie-

siog Suoliuoti. Zitrint i senukus, snaudZiandius saulds atokaitoje, ir be

speciatiq matavimq aiSku, kad jq laikas vos tiksi.
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Jeigu jau ivairiq stebetojq laikas eina skirtingai, tai nenuostabu,
kad jie turi ivairias, bet vienodai teisingas nuomones, kada kas atsitiko
ir ar du ivykiai atsitiko vienu metu, ar skirtingais.momentais.

Erdv6, kaip ir laikas, taip pat n6ra absoliuti, salta ir nekintama, ji
priklauso nuo zmonig i5sidestymo joje. Zmogus iskreipia ji supandiq
erdvg: kuo didesne jo visuomenin6 mas6, tuo kreivesn6 erdve aplink ji.
Taigi kitas Zmogus, judddamas pro ji tiesiai ir tolygiai, i5klysta iS savo
kelio. Kaip prisimename, gyvenimo mechanika ai5kina tai visuotin6s
traukos jegos veikimu; reliatyvumo teorija interpretuoja 5i rei3kini erd-
v6s i5kreipimu.

Ta proga verta pabrbLti, jog, anot reliatyvumo teorijos, Zmogaus
mas6 priklauso nuo jo energijos, triip pat ir finansin6s. Jei Zmogus turi
didziulg masg, pavyzdziui, s4lygot4 keliq milijonq uzsienio valiuta, bet
del tam tikrq priezasdiq yra priverstas tai sl6pti, tada turime vadinamqj4
juodqiQ skylg, arba bedugng. Tokiq skytiq gali pasitaikyti ir musq ap-
linkoje; jas sunku iZiureti, nes jos sugeria krintandi4 Sviesq, bet galima
pajusti savo kailiu i5 stipraus erdvds kreivumo.

Dar didysis fantastas H. velsas spejo; kad ,,tarp laiko ir trijr4 erdvds
matmenq nera jokio skirtumo, i5skyrus tai, kad laike juda musrl s4mo-
ne". I5 tikrqjq erdvd ir laikas pasirodo es4 susijg. H. Minkovskis vietoj
juodviejq ivede vienq dydi, vadinam4 erdv6laikiu. Anot min6tos ,,R€-
liatyvumo teorijos ab6c6l6s": ,,Nors kiekvienas stebetojas skiria erdvg
ir laik4, tadiau tas skirstymas gali buti kitoks: tai, kas vienam stebetojui
yra ,,laikas", kitam greta laiko gali buti ir atstumas".

Jud6damas erdv6je ir laike, Zmogus brllia savo pasauling linij4.
Tai butq ties6, jeigu jis visq laik4 judetq tiesiai ir tolygiai. praktiskai
tokio idealaus atvejo nebuna, tad pasauline linija yra kreivd tarp ta5ko
A - gimimo ir tasko B - mirties. Tur6damas pasirinkimo laisvg, Zmo-
gus juda tarp tq dviejq taskq tokia linija, kuri atitinka jo pastangq mi-
nimum4. Filosofas Bertranas Raselas (Russell) 5i4 taisyklg pavadino
kosminio tingumo d6sniu.

Jeigu reliatyvumo teorijos i5vados i5 pirmo karto atrodo per daug
painios, tai galima pasitenkinti senu, bet Sios teorijos pakartotinai atras-
tu teiginiu, jog kiekvienas stebetojas turi savo ties4.
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Priedas

IS rrlinksmosios fizikos" istorijos

Kaip atsirado ,,Linksmoji frzika"? Atsakymas i tq klausimq vis ilgdjo ir
linksmejo. Ne del to, kad autorius prikUre naujq faktq (iie, kaip ir viskas Sioje

knygoje, - gryna tiesa), bet tiesiog ,,Linksmajai frzikai" sekdsi pakliUti i links-

mas istorijas.

PradLiabuvo liudna, tiksliau - rimta. Kai autorius ,,kale" frzikq Vilniaus

universitete, dia fiziko dienomis nd nekvepejo. Nesavalaike ideja leisti Fizikos

ir matematikos fakulteto humoristini sienlaikra5ti nebuvo palaiminta auk5tes-

niq instancijq. Tik Maskvos studentams prad6jus Svgsti Archimedo dien4 bei

leidyklai ,,Mir" i5leidus uZsienio fizikq juokq rinkini, ir Vilniaus universiteto

fizikams pavyko organizuoti fiziko dienq - FIDI.

I Sestqi4 Sventg visai atsitiktinai buvo pakviestas ir Siq eiludiq autorius,

pasirinkgs linksmam praneiimui visada aktualiq tem4 apie teoretikq ir ekspe-

rimentatoriq santykius. Kadangi buvo pasi5aipyta ir i5 vienq, ir i5 kitq, tai visi

liko patenkinti, o dekanas, naudodamasis tarnybine padetimi (tada dar jis va-

dovavo fiziko dienai), pasiUle i3rinkti praneSej4 nuolatiniu oratoriumi. '

Taip kelet4 meq i5 eiles savaitg prie5 balandZio pirmqi4 tekdavo persi-

jungti i linksm4sias bangas ir kurti eilini prane5imq. Po ketvirtojo kilo i5ganin-

ga mintis - sura5yti visus buvusius ir bUsimus pranesimus i vienq knyg4,

idant FIDI dalyviai ir net nepakliuvg i j4 asmenys galetq pasiskaityti patys

jiems tinkamiausiu laiku, pavyzdliui, prieS egzaminq, arba gavus neigiamq

mokslini rezultatq.

Knygos ra5ymo metodas buvo labai paprastas - prakoSti fizik4, i5skirti

i5 jos humoro kruopeles ir sulipdyti jas i fizikos 3ar24. Jeigu fizikos tekstas i5

pirmo Zvilgsnio neblizga humoru, tai dar nerei5kia, kad jo ten n€ra. Tekstas

gali pasidaryti juokingas, apvertus ji auk5tyn kojomis. Dar efektyvesnis juokq

gamybos brrdas - i5ple5ti frazg i5 konteksto, i5mesti jos dali, ir staiga pasiro-

do, jog ji sukelia juok4. Deja, Sio metodo prioritetas nepriklauso autoriui. Ji

atrado ir i3populiarino tarptautinis ,,Nesvarbiq tyrimq Zurnalas". Sis metodas

net turi specialq pavadinimq - blurbologija.

,,Mokslo" leidykla tais ,,kad tik ko nors neatsitikq" laikais neskub6jo

leisti mokslinio humoro. Redakcijos veddjas atsivert6 kalendoriq ir isitikino,
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kad FIDI jame nepaZym6ta.ne tik raudonomis, bet ir juodomis raid6mis, taigi
ta 5vent6 yra nelegali. Nutare palaukti kitq metq kalendoriaus, po to - dar
vieno. Kai ir dia FIDI nerado, kreip6si i linksmosios fizikos specialistus. Po
ilgq ie5kojimq pavyko aptikti Lietuvoje du Sios retos mokslo srities Zinovus.
Toliau jie sqlygi5kai vadinami Juoduoju ir Baltuoju recenzentu.

Juodasis recenzentas Arolfas M. buvo patyrgs leidyklos vilkas, perkandgs

ne vienq rankra5ti. Savo atsiliepime jis raSd, kad rankra5tis jau nuo pirmqiq
puslapiq kelia nor4 juoktis. Betgi jis nepasidavd tam norui, paivelge giliau ir
po autoriaus juokais iZiurejo ,,tuos aspektus, kurie kelia vienokiq ar kitokiq
abejoniq": ,,Pirmiausia (teatleidZia autorius uZ mdginim4 isprausti jo mintis i
ank5tokus rdmus) i tekstq paZvelgtina socialiniu politiniu aspektu... Laisvai
Suoliuojanti autoriaus mintis, jam budingas Zaismingas tonas vis ddlto turetq
buti saistomi ai5kesniq vertinamqiq po2icijq... Mokslas, nors ir budamas inter-
nacionalinis, Siandien pletojasi skirtingomis socialinemis politinemis s4lygo-
mis ir nereikdtq visq fizikq (kaip ir lyrikq), kad ir humoristiniu pagrindu,
bandyti Slieti i vien4 gretq. Kai pozicijos netikslios, tekste atsiranda tokie su-
gretinimai, kaip ElZbietos Oginskaites dosnumas mokslininkams XVIII a. ir dia
pat i5vada, kad ir dabar fizikai moka (tokiu pat budu?) gauti le5q mokslo rei,
kalams, kaip mintis apie visuotini (?) mokslininkq prietaringum4... Minties ne-
tikslumas gimdo atvejus, kai ,,kandumas" pereina i ,,sprangum4". Stai keli jq:
,,demokratijos mokslo sferose apskritai nera", ,,pripaZinimas, kaip ir teisyb6,
klaidZioja po pasauli akli", ,,Mokslininkas, kuris nemoka populiariai i5destyti
savo dalyko, pats gerai nesupranta jo"..., teiginiai, kad kai kuriems mokslams

,,uZtenka scholastiniq samprotavimq", kad ,,Siuo metu yra i5likg tik du moks-
lininkai, kurie Zino vis4 frzik4- R. Feinmanas ir V. Ginzburgas". Recenzentas
parei5ke tvirt4 isitikinim4, jog Lysenkos ir Lepe5inskajos moksline veikla bei
profesoriaus Jucio polemika su vienu filosofu, bandZiusiu iSai5kinti fizikams,
kaip reikia teisingai ideji5kai suprasti frzikq, - tai tokie dalykai, apie kuriuos
galima kalbeti tik rimtai ir juoktis i5 5iq ,,sud6tingq konkretaus laikotarpio
tarybinio mokslo problemq" vargrl, ar tinka.

Juodasis recenzentas padard toki4 i5vad4: ,,RankraStis, nors ir paraSytas

fizikq vardu ir vardan, be abejo, adresuotas pladiam ne visai siauro akiradio
skaitytojq ratui. I5 teksto tas ratas gali susidaryti (veikiamas teksto sugestijos)
savoti3kai (pavartosime 5i Svelnq Zodi) orientuot4 nuomong apie tarybinius
mokslininkus, apie mtisrl respublikos mokslo istaigas, jq darbo stiliq ir t. t.".
Todel recenzentas pasiuld autoriui ,,atidLiai, galvojant apie busim4 atgarsi, per-
Ziureti visa, kas su tais klausimais susijg".
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Kaip mineta, be Juodojo recenzento, buvo dar ir Baltasis recenzentas. Tai

Zinomas fizikas A. JuodvirSis, net kelis kartus per fiziko dienas skaitgs savo

meilds lai5kus elektroninems skaidiavimo ma5inoms. Recenzijq jis pradejo tokiu
pat auk5tu stiliumi: ,,Spaudai parengas rankra5tis - unikalus rei5kinys fizikos
populiarinimo literaturoj e lietuviq kalba". Tolesnius pagyrimus recenzentas, kaip
patyrgs humoristas, palydejo sakramentine fraze: ,,Rankra5tis visi5kai atitinka
ideologinius partijos reikalavimus". Tad, jo nuomone, knyg4 reikejo neatidelio-
jant iSleisti, papildZius keliais recenzento pasiulytais anekdotais.

Taigi Juodojo ir Baltojo recenzento nuornon6s i5siskyre. Redakcijos veddjas

buvo labiau linkgs tiketi pirmuoju, nes atsarga g6dos nedaro, ypad redaktoriui: kq

Linai, kur pasibaigia nekaltas humoras ir prasideda piktybi5kas humoras. Tad ran-

kra5tis buvo iSduodamas tik siauram skaitytojq ratui - leidyklos darbuotojams.

Vedejas paslydo ne ant to, o tikriausiai ant kito rankra5dio, ir jo kedg

uZdmi energingas, bet maZiau patyrgs redaktorius. Pamatgs, jog knygq i5leidi-
mo planas neivykdytas, o staldiuje guli parengtas rankra$tis, daug negalvoda-

mas atidave ji redaktoriui. Tokia likimo ironija, jog juo buvo paskirtas tas pats

Juodasis recenzentas. Matyt, ji prislege humoro redagavimo atsakomybd, nes

netrukus jis panaudojo per dideli C2H'OH kieki ir dingo kartu su rankra5diu.

Po kurio laiko redaktorius atsirado. Kad ir kaip butq keista, atsirado ir rankra5-

tis, po to jq keliai i5siskyre.

Gyvenime gali pasitaikyti nenumatytq dalykq, bet del to planai neturi

keistis - tai planinio socializmo kertinis principas. Nepasikeitd ir ,,Linksmo-
sios fizikos" atidavimo spaustuvei terminas. Laiko buvo likg nedaug, o redak-

tore skubejo atostogq, tad i Juodojo recenzento pastabas buvo atsiZvelgta tik
minimaliai. Siuolaikiniam skaitytojui gal bus idomu suZinoti, kokios idejines

klaidos buvo i5taisytos rankra5tyje:

Prie5 redagavimq I Po redagavimo

... pripaZinimas, kaip ir teisyb6, | ... pripaZinimas, kaip ir laim6, klai-
klaidZioja po pasauli akli. I dZioja po pasauli akli.

kam erzinti kolegas [technikus], I ... kam erzinti kolegas.

Zinandius kelius ir prie valdZios,

ir prie pinigq.

Svarbiausias mokslo dienq organi- | Svarbiausias organizatoriq rtrpes-

zatorit4 rupestis - susitarti su ra- | tis - susitarti su rajono ,,Zinijos"
jono valdZia. I skyriumi.
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I5 teksto dingo tokios ereti5kos mintys, kaip ,,apskritai moksle demokra-
tijos n6ra" ar ,,tik neseniai kartu su algomis pakilo ir mokytojq autoritetas".
Apra5ant ,,Jaunqiq gretq" rengt4 konkurs4 deiimdiai populiariausiq Lietuvos
zmoniq i5aiSkinti, per daug skaidri pasirod6'pastaba: ,,Tiesa, is jq tarpo be
kovos i5braukiami visuomenes veikejai", o po teiginio ,,svarbiausia populiarin-
ti fizik1 tiems, kurie gali skirti le5q mokslo reikalams" netikslingas pasirodd
esQs apibendrinimas: ,,I5vada galioja ir m[sq laikams ir, sprendziant pagal fi-
zikai skiriamq le5q dydi, fizikai kol kas s6kmingai susidoroja su tuo uZdavi-
niu". I5 knygeles be pedsakq dingo ir istorija apie filosofo pamokymus prof.
A. Juciui, nors tas filosofas nebuvo ivardytas net inicialais.

Ne paslaptis, kad po redaktoriaus rankra5ti tikrindavo Glavlitas. Skirtingai
nei carin6 cenzluta, Glavlitas buvo linkgs ne pats braukyti netinkamas vietas,
bet reikalauti, kad redaktofius pateiktq tokios kokybes tekst4, kuriame nebutq
k4 braukyti. Juk rankra5tis keliaudavo i Glavlit4 tik po antrqiq korekmrq ir jei,
neduokdie, cenzorius kq nors i5mesdavo, tekdavo dar kart4 grqlinti rinkdjams,
lau?ant visus planus d6l nereiklaus redaktoriaus kaltds.

Kad ir kaip butq keista, ,,Linksmojoje fizikoje" Glavlitas jokiq valstybiniq
paslapdiq neaptiko. Tiesa, vienas i5 jo atsakingq darbuotojq pareiskd, jog jam
nepatinka knygelds tonas. Betgi leidimas spausdinti buvo duotas, o po jo, kaip
Linoma, rankra5tyje nebegalima keisti nd kablelio.

,,Linksmosios fizikos" skaitytojus suZavdjo fiziko kojos, nupie5tos jos vir-
Selyje Zinomo karikattiristo Andriaus Cvirkos. Matyt, ie5kodamas charakterin-
go fiziko, jis vyko i Sauletekio alej4, bet ties Antakalnio Ziedu pasuko prielin-
gon pus6n ir pataike i Valakampiq pliaZ4. dia iis ir pastebejo charakteringas
kojas. Jq Seimininkas buvo uzsidenggs veid4 BrazdLitno ,,Bendrqia frzika", tad,
abejoniq, ar tai fiziko kojos, neliko. Deja, galva snuduriavo po tuo rimtu vei-
kalu, o dailininkas neturdjo laiko laukti, kol fizikas pakirs, tad kilo i5ganinga
mintis nuskandinti herojq ra5alo juroje.

Viena i5 galimq vir5elio interpretacijq tokia: fizikas perlipo tolumoje ma-
tomus popieriaus kalnus ir siek6 p4Zinimo obuolio. Deja, staiga iSlindo ji sau-
gojgs Dino Zauro giminaitis, ir fizikas ikrito i ra5alo jur4. Auk5tai viriuje ma-
tomas Sviediantis neatpaZintas objektas tikriausiai yra i dangq kylanti jo siela.
Kadangi ant jos uZra5yta autoriaus pavard6,, vadinasi, ir kojos priklauso jam
padiam.

,,Ne visai siauro akiradio skaitytojq ratas", besidomintis linksm4ta fizika,
pasirod6 es4s ne toks jau siauras. Vis delto autoriui pavyko ne tik padiam
nusipirkti knygelg, bet nupirkti ir savo draugams. FIDI atstovai at6jo su dideliu
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34 pav. ,,Linksmosios fizikos" pirmoio leidimo virielis

krep5iu i tq knygyn4 penkiom minut6m vdliau. Vienas Kauno prekybininkas,

kaip gyvas nesidomejgs frzika, su Sypsena pademonstravo autoriui savo egzem-

plioriq, ir tai buvo auk5tas knygos ivertinimas, nes tas prekybininkas kolekcio-

navo tik deficit4.

Betgi didZiausi4 autoriaus pasitenkinim4 sukdle toks ivykis. Vieno fiziko,

kuriam buvo padovanota knyga, vaikas i5metd jq pro 1ang4. Kai tdtis nulipo i

kiem4 jos pasiimti, knygos jau nebebuvo.

Autorius sulaukd ne tik naujq anekdotq apie fizikus, bet ir kritiniq lai5kq.

|inomas profesorius A. P. ra5e: ,,Dar nespdjau perskaityti visos knygeles, bet

jau pirmame puslapyje radau blog4 ai5kinimE, kad juokdamiesi fiztkai nusikra-

to energrjos pertekliaus. Pagal Lomeli, kalbai, o kartu ir juokui Zmogus eikvoja

labai ma1ai energijos: 2000 Zmoniq, normaliai kalbedami 2 valandas, i5eikvoja

tiek energijos, kiek reikdtq vienam litrui vandens uZvirinti. Juokas atpalaiduoja

Zmogaus nerving itamp4, bet tam nereikia daug energijos".

fdomu pa1ymdti, jog Juodasis recenzentas atsiliepe i knygos pasirodymE...

visai teigiama recenzija,,Naujose knygose".
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Nerimti ,,Linksmosios fizikos" nuotykiai tuo nesibaigd. Sqiungine ,,Zini-
jos" draugija kasmet organizuodavo geriausiq mokslo populiarinimo knygq
konkursq. Ai5ku, i5 anksto buvo galima nusp6ti, kad pirmas premijas gaus ku-
riniai i5 garbingiausiojo politikos mokslo, bet dar buvo antros ir tredios premi-
jos, i kurias galejo pretenduoti ir fizikos knygos, netgi para5ytos ne valstybine
kalba. Leidykla buvo nusiteikusi gana skepti5kai - kaZkada kaZkas i5 Lietu-
vos buvo gavgs premijq, bet tautq draugyst6s tema, tad ar verta eikvoti laikq
ir popieriq. Laimei, ,,Linksmqjq ftzikq" prisimind Lietuvos fizikq draugija. Pati

knyga konkurse, be abejo, atliko tik vaizdin6s priemonds vaidmeni: jq komisija
galejo pavartyti, pauostyti, bet ne paskaityti. Tad leme trumpa anotacija, kurio-
je autorius pasistenge pateikti fizikq humoro kvintesencij4, bei recenzijq ver-
timai, tarp kuriq, aiSku, truko Juodojo recenzento atsiliepimo. Ir humoras pa-

pirko komisijos narius - neiinomai ,,Linksmajai fizikai" buvo paskirta viena
i5 antrqjq premijq. Laimetojq s4ra5e, kuri atspausdino sqjunginis Zurnalas ,Nau-
ka i Lyznj, autorius ir knyga buvo pristatyti taip: R. Karazinia. Linksmoji
fizika (moldavq kalba, Vilnius, Mokslas). Taigi, idant skaitytojai patiketq, kad

Vilnius yra moldavq kult0ros centras, buvo sumoldavinta ir autoriaus pavardd.

Atkreipus redakcijos demesi i tq aplinkybg, ji atra56, kad kitiems konkurso
laureatams pasisek6 dar maZiau.

Artejant tryliktosioms metindms nuo tos dienos, kai buvo prad6tas ra5yti
pirmasis ,,Linksmosios fizikos" puslapis, subrendo autoriaus noras para5yti jos

antrqi4 dali. Tuo metu vie5umo skersvdjai jau buvo nuple5g netgi mokslo cita-
deleje uZra5us ,,PaSaliniams, ypad humoristams, ieiti draudZiama", o fizikai -tie, kurie neuZsi6m€ politika, - ir visuomen6 6md dar daugiau juokauti: kas

belieka daryti, kai seni gyvenimo ddsniai nebegalioja, o nauji dar negalioja?

Siuolaikin6s humoristin6s fizikos vaizdas butq likgs neiSsamus, nepalietus
tokiq svarbiq temq, kaip ,,fizika ir politika", ,,Lietuvos fizikq ir leidejq indelis

i naivqii mokslq", ,,ekstrasensai, astrologija ir skraidan6ios l6k5t6s", kurios vi-
dinio cenzoriaus patarimu buvo apeitos ,,Linksmojoje fizikoje". Ten teko atsi-
sakyti ir lietuvi5kq aktualijq, nes mDsq vyresnieji frzikai, brendg tomis s4lygo-
mis, kai fizika dar buvo atskirta nuo humoro (FIDI nevykdavo), suprato ji tik
asmenine forma. VieSumas ir juos uZgrudino.

Antroje dalyje atsirado ir visai naujas skyrius ,,Fizikos desniai gyvenime".

Cia autorips bandd pagristi faktais seniai kilusi itarimq, kad fizikos desniai
galioja ne tik fizikoje, bet ir gyvenime, netgi meil6je, ir leidZia paai5kinti Zmo-

gaus, kaip protingos butyb6s, daugeli poelgirl bei nuotykiq. Mechanika ai5kina
gyvenimo kasdienybg, kvantind mechanika - gyvenimo paradoksus, elektrodi-
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namika - gyvenimo dinamikq, o reliatyvumo ir kitos superteorijos moko

1velgti i gyvenimq filosofiSkai ir niekuo nesisteb6ti, nes tai ypad svarbu per-

mainq laikais.

Kas kaZkada skaite pirmeie dali, j4 uZmir5o, kas neskaite - vargu ar

suras, tad ,,Linksmoji frzika" taip pat buvo itraukta i ,,Linksmqlq fizikq 2".

Redaktord jau baig6 Sukuoti vietomis styrinti autoriaus humor4, dailinin-

kas bandd piesti nestebim4 rei5kini, o autorius buvo pradejgs dZiaugtis dar

neisdjusia knyga. Betgi tuo metu naujas Mokslo ir enciklopedrjq leidyklos di-

rektorius 6me vykdyti vieting kulmring revoliucij4: vyti i5 leidyklos tiksliuo-

sius mokslus, kaip nesusijusius su Lietuvos kultttra, taip pat mokslo populia-

rinamqi4 literatur4 (leidykla neturi rupintis pelnu, nes j4, vykdandi4 svarbi4

misijq, privalo i5laikyti valstybe). ,,Linksmosios fizikos" redaktorei, bandZiu-

siai pajuokauti direktoriaus adresu (galbut redaguojamos knygos itakoje), teko stai-

ga atsisveikinti su leidykla, nebaigus darbo. Knyga i5alo leidyklos planuose'.'

Pasitaike palanki proga patikrinti ,,Linksmosios fizikos 2" humor4, ir au-

torius 6mdsi trediojo jos varianto. I5 tikrqiq dalis knygelds humoro paseno, bet

per tq laik4 fizikai ir nefizikai nesedejo susiraukg, tad prisirinko naujq, dar

linksmesniq istorijq. Matyt, priverstind prastova i3ejo knygelei i naud4.

Ai3ku, ir tre6iajame variante humoro megejai ras daug spragq, praleistq

anekdotq ir nepamin6tq nusipelniusiq fizikq, o rimti skaitytojai - neleistino

Saipymosi i5 svarbiq datykq ir net viso Lietuvos mokslo.

UZbegdamas uZ akiq pagristiems kritikq priekaiStams, autorius pats pripa-

Zista, kad linksmoji fizika n6ra nauja fizikos Saka. Jq skaitydami, deja, nesu-

Zinojote n6 vieno naujo fizikos d6snio. Dar blogiau - nauja ,,Linksmoji ftzi-

ka", kaip ir jos pirmtak6, netinka rengtis stojamiesiems egzaminams. Tai tik
fizikos Sypsena, likusi i5nykus padiai frzikai.

O apskritai, jei neradote dia fizikos, vadinasi, tai - humoras, jei neradote

,humoro, - frzika,jei neaptikote nei vieno, nei kito, - liUdnos mokslo pro-

blemos.
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