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Valstybės vertė galiausiai priklauso 
nuo ją sudarančių asmenybių vertės .... 

PRATARMĖ 

Džonas Stiuartas Milis 

(anglų filosofas) 

Leidinys skiriamas įžymiam fizikui teoretikui, akademikui, habi
lituotam daktarui, profesoriui Zenonui Rokui Rudzikui, kuris 2000-siais 
metais rugpjūčio 16 d. šventė savo šešiasdešimties metų sukaktį. Šią 
knygą išleisti paskatino jubiliato mokslinių darbų gausa, jų vertingu
mas, jo kaip mokslininko ir piliečio veikla. Taip pat buvo svarbu 
aptarti akademiko sukurtą mokslinę mokyklą, nes didžiausias moks
lininko laimėjimas - jo išugdyta mokslinė mokykla. 

Zenono Rudziko kelias į teorinę fiziką nebuvo paprastas ir tiesus. 
Daug ką lėmė atsitiktinumai. Dar vaikystėje kartu su tėvais ištremtas 
į Sibirą, į tolimą Tomsko sritį, jis mokėsi toli nuo gimtinės, svetima 
kalba. Tačiau būtent čia, jau vaikystėje įveikus nemažus sunkumus, jam 
teko skinti pirmuosius garbingus mokslo vaisius - lietuviui tremtiniui, 
vieninteliam iš visų tais metais baigusių mokyklą abiturientų buvo 
įteiktas brandos atestatas su aukso medaliu. Tolimesnius žingsnius, 
jau Tėvynėje, lydėjo ne tik kliūtys dėl praeities, bet ir sėkmė. Trečiame 
kurse, studijuodamas fiziką Vilniaus universitete, susipažino su aka
demiku Adolfu Juciu. Akademiko ištarti žodžiai: "Teorinės fizikos 
šalininkai jau nemaža padarė. Tau, Rudzikai, turėtų sektis ... "- lėmė 

pasirinkimą. Jau keturis mokslinės veiklos dešimtmečius Zenonas 
Rudzikas eina tada pasirinktu keliu. 

Šiandien pažvelgus nors ir į netolimą praeitį, galima teigti, jog 
tas pokalbis buvo lemtingas abiem. Atomo teorija, kuria A. Jucys 
susidomėjo, vienas pradėjo tyrimus, sulaukė pasaulinio pripažinimo 
dar prieškario Kauno Vytauto Didžiojo universitete, ir šiandien tebėra 
viena svarbiausių šiuolaikinės fizikos sričių tiek fundamentiniu, tiek 
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taikomuoju požiūriu. Tačiau A. Jucio sukurtą teorinės fizikos mokslinę 
mokyklą, apimančią didelę šiuolaikinės fizikos dalį Lietuvoje, išsau
gojo, pratęsė jos tradicijas, perkėlė jas į savo paties sukurtą mokslinę 
mokyklą jo mokinys Zenonas Rudzikas.Todėl šiandien Vilniaus 
teorinės fizikos mokslinės mokyklos pripažinimas pasaulio mokslo 
visuomenėje siejamas ir su akademiko Z. Rudziko vardu, o Lietuva 
gali didžiuotis, kad turi ne tik Adolfą Jucį. 

Z. Rudziko darbai atomo (neutralaus arba jonizuoto) sandaros bei 
spektroskopijos srityje leidžia ne tik pajusti didžiulę ir nenusakomą 
gamtos galią. Jie reikalingi, jais naudojasi, cituoja daugelio modernių 
fizikos bei kitų mokslų ir technologijos sričių- plazmos fizikos, 
rentgeno, lazerių fizikos, astrofizikos mokslininkai. Gauta informacija 
svarbi net norint suprasti Visatos pradžią po Didžiojo Sprogimo. 

Knygoje mokslotyrinikė dr. N. Šaduikienė pateikė detalią akade
miko Z. Rudziko gyvenimo reikšmingiausių . datų rodyklę, jo moks
linių ir populiarių publikacijų bei redaguotų leidinių sąrašą, dokto
rantų, kurių moksliniams darbams akademikas vadovavo, sąrašą, taip 
pat surinko apie jį literatūrą. Apibendrinusi ir sugrupavusi visus 
akademiko darbus, išsamiai aptarė jo mokslinę mokyklą. Knygos 
priede rasime akademiko Z. Rudziko mokslinės mokyklos gene
aloginį medį. 

Apie akademiko gyvenimą ir veiklos bruožus savo mintimis 
knygoje dalijasi jo kolega, bendradarbis, akademiko A. Jucio mokinys 
habil. dr. R. Karazija. Pažinodamas akademiką Z. Rudziką daugelį 
metų, matydamas jo sistemingą ir kryptingą veiklą, nuoseklų kopimą 
mokslo karjeros laiptais, R. Karazija pastebi, kad akademikas, būda
mas Lietuvos MA tikruoju nariu, Teorinės fizikos ir astronomijos 
instituto direktoriumi, Lietuvos mokslo tarybos nariu, Lietuvos fizikos 
draugijos prezidentu, Tarptautinio mokslinės kultūros centro - Pasau
lio laboratorijos Lietuvos skyriaus direktoriumi, įvairių kitų mokslo 
organizacijų, tarybų, komitetų vadovu ar nariu, palaikydamas glau
džius ryšius su užsienio mokslininkais, "savo įvairiapuse veikla, 
autoritetu, nuosekliu mokslinių interesų gynimu daug prisideda prie 
Lietuvos fizikos išsaugojimo ir jos suklestėjimo ... ". 
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Knygoje rasime ir paties solenizanto prisiminimus apie jo kelią 
į teorinę fiziką, tiksliau apie pradžių pradžią- tėvus, vaikystę, iš 
kurios jis atėjo į didUį mokslą, nes, kaip jis pats rašo, ,jaunystėje 

apie vaikystę galvojame mažai, bet, nuėjus didesniąją gyvenimo kelio 
dalį, vis dažniau grįžtame į savo ištakas, vaikystėje ieškome dabarties 
priežasčių". Visada įdomu ir svarbu išgirsti mokslininkų nuomonę apie 
naujus atradimus, apie sąsajas tarp žinomų ir dar neištirtų reiškinių, 
juo labiau dabar, kai žmonija žengia į naująjį tūkstantmetį. Knygos 
leidėjai įdėjo keletą akademiko straipsnių, kuriuose jis patraukliai ir 
gyvai atsako į tuos klausimus, kurie visada jaudino ir tebejaudina 
kiekvieną. Ar tiesa, jog dangaus skliauto beribė lanka- nuoroda į 

Kūrėją? Koks XX a. fizikos atradimas padarė didžiausią įspūdį? 

Kokios yra planetinės katastrofos ir ar jos mums gresia? 
Šis leidinys svarbus ir reikalingas visiems. Jis parodys ne tik 

akademiko Z. Rudziko darbų apimtį bei jų turtingumą plėtojant mokslą 
be paslapčių ir sienų, skleidžiant mokslinę kultūrą. Jo gyvenimas, 
mokslinė veikla, išugdytas didžiulis būrys jaunų mokslininkų byloja 
apie tai, kad žmogaus vertybės per šimtmečius sukasi apie tą pačią 
ašį ir kad akademikas visada gyvenime vadovaujasi tikrosiomis 
vertybėmis- tolerancija kitaip mąstantiems, principingumu, gerano
riškumu, mokėjimu derinti asmeniškus ir kolektyvo interesus. Ir dar. 
Rūpestis Lietuvos mokslo ateitimi, fizikos mokslo sėkme, gerai 
suvoktas patriotizmas ir pilietiškumas telpa į paties akademiko 
užrašytą lakonišką, bet viską apibendrinančią ir papildančią šios 
knygos pratarmės frazę: "Gimiau Lietuvoje, čia bėga mano brandžiausi 
metai, jos labui skiriu savo darbus ... ". 

Knygoje yra reziumė anglų kalba. 
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie talkino ruošiant šį leidinį 

spaudai - dr. E. Makariūnienei ir habil. dr. R. Karazijai už vertingas 
ir dalykiškas pastabas, Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, 
Lietuvos MA bibliotekos Teorinės fizikos ir astronomijos instituto 
skyriaus darbuotojams ir, žinoma, akademikui Z.Rudzikui, maloniai 
leidusiam pasinaudoti jo asmeniniu archyvu. 

Dr. Nijolė Šaduikienė 
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AKADEMIKO ZENONO RUDZIKO 
MOKSLINĖ MOKYKLA 

Dr. Nijolė Šaduikienė 

Kai kalbama apie pasaulinius teorinės fizikos mokslo centrus, 
visada minimas Vilnius ir akademiko Z. Rudziko mokslinė mokykla 
"Sudėtingų atomų bei jonų sandara ir spektrų teorija bei jos taikymas 
astrofizikoje ir plazmos fizikoje". 

Mokslinė mokykla - tai mokslinių tyrimų, mokslinio bendravimo 
ir mokslinės kūrybos mokymo visuma. Jos narius sieja svarbi mokslinė 
problema ir vienija mokyklos vadovo organizacinė veikla sprendžiant 
tą problemą. Kiekviena mokykla skiriasi mokslinio ir pedagoginio 
darbo stiliumi, savita kūrybine atmosfera, tam tikrais moraliniais 
kanonais. Mokslo visuomenėje pripažinta, kad iš visų mokslininko 
vertinimo kriterijų pats aukščiausias įvertinimas ir pripažinimas yra 
jo sukurta mokslinė mokykla. 

Išanalizavus fizikos raidą Lietuvoje nuo 1940 iki 2000 metų
kandidatinių ir daktarinių disertacijų tematiką, mokslinių publikacijų 
dinamiką, citavimą mokslinėje literatūroje, -matyti, kad tyrimai ato
mo, molekulių ir branduolio teorijos klausimais pokario Lietuvoje 
pradėti ankšsčiausiai ir labai intensyviai dirbta 1965-1972 m. tyrimų 
pradininko akademiko Adolfo Jucio teorinės fizikos mokyklos pro
gramos rėmuose. Tuomet A. Jucys išugdė didžiulį būrį fizikų teore
tikų- savo mokinių ir bendraminčių. Vadovaujant akademikui A. Ju
ciui apgintos 47 kandidatinės disertacijos, o 11 iš šio būrio tapo 
fizikos-matematikos mokslų daktarais.* 

Akademikui A. Juciui vadovaujant Zenonas Rudzikas kandidatinę 
disertaciją apgynė 1965 m., o 1972 m. tapo fizikos-matematikos 

* Lietuvai atgavus nepriklausomybę, visi teorinės fizikos mokslinės mokyklos 
nariai buvo nostrifikuoti . Pasikeitė mokslo laipsnio pavadinimas. Dabar fizikos
matematikos mokslų kandidatas- fizinių (dar buvo gamtos) mokslų daktaras, fizikos
matematikos mokslų daktaras - habil. m. dr. 
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mokslų daktaru. To laikotarpio intelektualinę aplinką, mokytojo ir 
mokinio sąsajas ir tai, kad akad. A. Jucio idėjos, jo tyrimo metodika 
Z. Rudzikui turėjo didelę įtaką, atspindi jų bendraautorystės ryšiai 
(31 bendra publikacija) ir mokytojo darbų citavimas (125 kartus). 

Apibendrinus ir sugrupavus visus Z. Rudziko darbus, matyti, kad 
jau tuo metu jo dėmesį patraukė atomai, praradę dalį savo elektronų
jonai, kurie stebimi Saulėje, žvaigždėse, gaunami laboratorijose, taip 
pat įdomių savybių turintys, daug kartų jonizuoti atomai- daugiak
rūviai jonai. Z. Rudzikas ima tirti jų savybes - plėtoti savo tyrimų 
kryptį, ugdyti naujus mokyklos narius. 

Pirmiesiems dviem savo disertantams Z. Rudzikas vadovavo kartu 
su akademiku A. Juciu- 1969 m. kandidatinę disertaciją apgynė G. Do
sinas, o 1970 m. - net iš Jakutijos atvykęs į aspirantūrą I.Kičkinas. 

197 5 m. kandidatinę disertaciją apgynė Z. Rudziko mokinys J. Ka
niauskas. I. Kičkinas su savo moksliniu vadovu Z. Rudziku iki 
1980 m. paskelbė 43 bendras mokslines publikacijas, iš jų 23 "Lie
tuvos fizikos rinkinyje". 1980 m. jis apgynė mokslų daktaro diser
taciją. J. Kaniauskas iki 1987 m., prieš jam tampant fizikos-matema
tikos mokslų daktaru, su Z. Rudziku paskelbė 56 mokslinius straips
nius, iš jų 22 "Lietuvos fizikos rinkinyje". Jų darbai buvo apibendrinti 
monografijoje "K vazisukinys ir izosukinys atomo teorijoje" ( 1984 m. ). 

Z. Rudziko darbų įtaka jo pirmiesiems mokiniams atsispindi ir jų 
~arpusavio citavimo ryšiuose. Tyrimai parodė, kad pusę citavimų tarp 
mokytojo ir mokinio - mokytoją cituoja mokiniai, ir penktadaliu 
atvejų mokytojas cituoja mokinių darbus. Glaudžiausiai bedradarbiau
ta 1973-1979 m. Tuo laikotarpiu Z. Rudzikas su I. Kičkinu ir J. Ka
niausku paskelbė ypač daug darbų (žr. 1 pav.). Apie tų darbų svarbą 
liudija grupės lyderio Z. Rudziko citavimas Lietuvos ir pasaulio 
literatūroje (žr. 2 pav.). 

Taigi Z. Rudziko suburta glaudi trijų mokslo daktarų grupė kurį 
laiką rėmė ir stiprino jos lyderio, savo pačių ir kolegų, dirbančių toje 
pačioje problematikoje, pozicijas. Mokslotyrininkų nuomone, tai yra 
pirmas požymis, leidžiantis teigti, jog tuo laikotarpiu susiformavo 
Z. Rudziko mokslinė mokykla. Plėtojami darbai pasirodė svarbūs ne tik 
todėl, kad teikė naujų fundamentinių žinių apie atomą, bet ir dėl jų 
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praktinio taikymo kitose srityse. Viena jų- atominių spektrų teorijos 
taikymas astrofizikoje. Z. Rudziko ir astronomų bendradarbiavimo 
rezultatas yra trys jo monografijos, parengtos su astronomais (1983 m., 
1988 m., 1991 m.). Atomo teoriniai tyrimai taip pat buvo pritaikyti 
plazmoje vykstančių reiškinių modeliavimui, nes eksperimentiškai tirti 
pavienį atomą ar joną yra sudėtinga, todėl jie stebimi plazmoje. Plėtėsi 
darbų tematika, daugėjo ir Z. Rudziko mokinių. 1977 m. kandidatinę 
disertaciją apgynė A. Kupliauskienė, 1978 m. - V. Špakauskas. Akade
mikui Z. Rudzikui vadovaujant apgintos 24 kandidatinės (daktaro) 
disertacijos. Kurį laiką mokyklos problematikos vienybė išliko, tačiau 
teorinis ir metodinis jos pagrindas darėsi vis platesnis. Tai leido atsirasti 
naujoms tyrimų programoms ir naujoms mokslinių tyrimų kryptims. 
Kito taip pat mokyklos sandara ir sudėtis. 

Z. Rudziko suburtą mokslininkų grupę- jo mokslinę mokyklą
vienija mokslinių tyrimų programa, jungianti dalykinius, mokslinius, 
socialinius ir asmeninius psichologinius komponentus, o mokyklos 
mokslinė veikla yra visiškai susiformavusi. Mokslo istorikams yra 
žinomi tokie atvejai, kai dėl subjektyvių arba objektyvių priežasčių
lyderio mirties, mokslo reformų- mokykla praranda savo svarbą ir 
pagaliau užgęsta. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kai joje vyko 
dideli pasikeitimai, Z. Rudziko mokykla neprarado savo vaidmens 
moksle. Mokyklos lyderis jos programos svarbą sugebėjo pateisinti 
savo ir savo mokinių darbais, išlaikyti Lietuvos vardą pasauliniame 
lygyje ir mokyklos pagrindu kartu su astronomais įkurti naują Teorinės 
fizikos ir astronomijos institutą. Nors teoriniai atominės spektrosko
pijos darbai yra daugelio kitų mokslų bazė, reikalavimai jiems yra 
ypač aukšto lygio, ir pateisinti juos, gauti valstybės paramą nelengva 
bet kurios valstybės mokslininkui, ypač tokios nedidelės šalies kaip 
Lietuva. Neabsoliutinant Z. Rudziko mokslinės mokyklos narių kie
kybinių vertinimo kriterijų, nes mokyklos įtaka mokslo pažangai 
nustatoma ne pagal pasekėjų, publikacijų, citavimo skaičių, o pagal 
tyrimų programos kokybę, vis tik reikėtų pabrėžti, kad mokyklos narių 
mokslinių straipsnių skaičius išliko pastovus - vidutiniškai dvi pub
likacijos per metus, iš jų 2/3 publikuotas Vakarų žurnaluose. Daug 
dalyvauta tarptautinėse konferencijose, nemažas būrys Z. Rudziko 
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buvusių ir dabartinių doktorantų dirba, stažuojasi, tobulina žinias 
žymiausiuose pasaulio mokslo centruose. 

Akademiko Z. Rudziko mokslinė produkcija atsispindi 292 moks
liniuose darbuose, tarp jų 6-iose monografijose. Knygos išleistos 
Vilniuje, Taline, Sankt Peterburge, Maskvoje ir Kembridžo universi
tete. Moksliniai straipsniai publikuoti "Lietuvos fizikos rinkinyje" ir 
ISI* koeficientą turinčiuose mokslo žurnaluose- "International Jour
nal of Qantum Chemistry", "Physica Scripta", "Physical Review", 
"Atomic Data and Nuclear Data Tables", "Journal of Physics B: 
Atomic, Molecular and Optical Physics" ir kt. (žr. 3 pav.). Akademiko 
darbai pripažinti Lietuvoje ir pasaulyje. Z. Rudzikui du kartus buvo 
paskirta Nacionalinė mokslo premija (1976 m. ir 1998 m.), už darbus 
atominės fizikos srityje jis apdovanotas švedų mokslininkų Gunnar 
ir Gunnel Kallen premija (1993 m.), jo darbai plačiai cituojami 
pasaulio mokslinėje literatūroje. Garsiausi pasaulio teorinės fizikos 
mokslo centrų specialistai žino ir vertina Z. Rudziko ir jo mokinių 
darbus Švedijoje (1. Martinson), Anglijoje (I.P. Grant), JAV (Ch. Fro
ese-Fischer, B.A.Hess), Prancūzijoje (M. Cornille), Vokietijoje (S. Frit
sche), Belgijoje (M.R. Godefroid), Japonijoje (T. Kagawa), Kanadoje 
(E.J. Knystautas, Gordon W.F. Drake). Z. Rudziko darbai yra svarbūs, 
su juo palaiko ryšius pasaulyje žinomos Troicko (Rusija) ir Triesto 
(Italija) atominės spektroskopijos grupės, Torunės M. Koperniko fi
zikos instituto (Lenkija) atominės fizikos specialistai, Sankt Peterbur
go universiteto astronomai, Maskvos P. Lebedevo fizikos instituto 
fizikai, Latvijos universiteto Atominės fizikos ir spektroskopijos 
instituto, Bulgarijos MA Kietojo kūno fizikos instituto ir daugelio kitų 
pasaulio centrų mokslininkai. 

Plėtojantis mokslinei mokyklai, mokytojo ir mokinių ryšiai tampa 
vis turtingesni, virsta pradininko ir jo idėjų tęsėjų santykiais. Todėl 
kuo anksčiau ir kryptingiau studentai, doktorantai, jauni specialistai 
įtraukiami į mokslinę veiklą, tuo didesnė tikimybė, kad mokykla 
pasipildys naujais nariais. Akademikas Z. Rudzikas skaito paskaitas 

*ISI (Institute of Scientific Information) - Mokslinės informacijos institutas, 
kurio duomenų bazėje "Journal Citation Reports" pateikiama mokslinių žurnalų 
citavimo statistika, jų pasiskirstymas pagal citavimo dažnumą bei produktyvumą. 
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12 MOKSLINĖ MOKYKLA 

Vilniaus ir Vilniaus pedagoginio universitetų magistrantams, daugeli 
metų buvo minėtų universitetų valstybinės egzaminų komisijos Fizikos 
fakultete pirmininku. Jis yra paruošęs ir perskaitė teorinės atomo 
spektroskopijos kursą Teorinės fizikos ir astronomijos instituto dok
torantams astronomams, vadovauja atomo teorijos seminarams, yra 
kelių doktorantūros komitetų narys. Svarbu ir tai, jog ne vieną paskaitą 
akademikas yra perskaitęs vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mo
kiniams. Bendraudamas su jaunimu, rūpindamasis Lietuvos mokslo 
ateitimi, jis daug laiko skiria mokslo populiarinimui. Šią jo veiklą 
irgi reikėtų paanalizuoti. Norėtųsi tik priminti, jog akademikas 
Z. Rudzikas, formuodamas savo sukurtos mokslinės mokyklos bruo
žus, stengiasi palaikyti ryšius su pasaulio mokslo centrais, kad 
aktualiausi atomo spektroskopijos, apskritai atomo fizikos tyrinėjimų 
rezultatai bei mokslinės problemos būtų žinomos ir aktualios Lietuvos 
fizikams. Ryškiu tos veiklos pavyzdžiu galėtų būti 32-oji EGAS 
(Europos fizikų draugijos Atomų ir molekulių skyriaus atomo spek
troskopijos sekcijos) konferencija, kuri vyko šiais metais liepos mėnesi 
Vilniuje ir kurios nacionalinio komiteto pirmininku ir tarptautinio 
komiteto nariu buvo akademikas Z. Rudzikas. Konferencijoje dalyva
vo fizikai iš 30 pasaulio šalių, tarp kurių buvo Europos fizikų 

draugijos prezidentas prof. Seras Arnoldas Volfendeilas (sir Arnold 
Wolfendale), Draugijos Atomų ir molekulių sekcijos tarybos pirmi
ninkas prof. Džonas A.R. Grifitsas (John A.R. Griffith), ižymus pa
saulio fizikas teoretikas iš Kanados prof. Gordonas Dreikas (Gordon 
Drake), prestižinio JAV leidžiamo žurnalo "Physical Review" vyriau
sias redaktorius prof. Berndas Krasemanas (Bernd Crasemann). 

Simboliška, kad ši konferencija vyko Lietuvoje būtent šiais metais, 
t. y. sutapo su gerbiamo akademiko garbingu jubiliejumi, nes vos ne 
dešimtmeti teko laukti, kad ji ivyktų Vilniuje (1991 m. sausio ivykiai, 
didžiulis ivairių valstybių fizikų noras rengti Europos fizikų draugijos 
konferencijas savo valstybėje vis atitolindavo tą datą). Naujausių ir 
aktualiausių atomo spektroskopijos, atomo fizikos tyrinėjimų rezultatų 
bei mokslinių problemų aptarimas, perskaityti 200 pranešimų, iš kurių 
15 kviestinių ir per 30 originalių, yra pats garbingiausias jubiliato 
pasveikinimas, apvainikuojantis visus jo pasiekimus moksle. 
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AKAD. ZENONO RUDZIKO GYVENIMO IR 
VEIKLOS BRUOŽAI 

Habil. dr. Romualdas Karazij a 

Peržvelgus šioje knygoje pateiktas Z. Rudziko veiklos datas, jo 
darbų sąrašą, pažįstant jį daugelį metų, stebina jo sisteminga ir 
kryptinga veikla, nuoseklus kopimas mokslo karjeros laiptais. Dzūko 
geranoriškumas ir blaivus protas, mokslininko ir organizatoriaus 
gabumai jame derinasi su stipria valia ir didele vidine energija. 

Zenonas Rokus Rudzikas gimė 1940 m. rugpjūčio 16 d. Gulbiniš
kių kaime, Kapčiamiesčio valsčiuje, pasiturinčių ūkininkų Bronislovo 
ir Anelės Rudzikų šeimoje. Baigęs Vainežerio pradinę mokyklą, jis 
vos spėjo įstoti į Kapčiamiesčio vidurinę mokyklą, kai 1951 m. 
Rudzikai buvo išvežti į Sibirą, į Tomsko sritį. Pokario metais ne 
vienam vaikui toks smūgis sulaužė ar iškreipė gyvenimą. Z. Rudzikas 
sugebėjo ir tremtyje baigti vidurinę mokyklą aukso medaliu. O 
1957 m. jam, grįžusiam į Lietuvą, pavyko įstoti į Vilniaus universitetą 
studijuoti fizikos. Čia Z. Rudzikas, išbandęs eksperimentinę puslai
dininkių fiziką ir astronomiją, pasirinko teorinę fiziką ir dar studentu 
būdama~ kartu su savo vadovu akad. A. Juciu ir jo bendradarbiais 
parengė pirmuosius du mokslinius straipsnius. Tuo pačiu metu 
Z. Rudzikas surasdavo laiko dainuoti VVU liaudies dainų ir šokių 
ansamblyje, buvo universiteto studentų mokslinės draugijos tarybos 
narys, jos sekcijos pirmininkas. 

1962 m. Z. Rudzikas su pagyrimu baigė universitetą ir buvo 
priimtas dirbti į Fizikos ir matematikos institutą, kur reikalavimai 
biograf~os švarumui buvo mažesni negu universitete. Jis įstojo į 

aspirantūrą tęsti mokslinio darbo, pradėto pas prof. A. Jucį. 
Tuo metu A. Jucio sukurta atomo teorijos mokykla buvo viena 

kūrybingiausių ne tik Lietuvos fizikoje, bet ir visame respublikos 
moksle. Užsienyje iš karto net dviejose šalyse- JAV ir Izraelyje-
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Akad. Zenonas Rudzikas su anūkėlėmis penkiamete Gabija ir vienerių metų 
Marija (2000 m.) 



AKAD. Z. RUDZIKAS 

Motina Anelė Dimšaitė
Rudzikienė ( 1904-1990) 
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Tėvas Bronislovas Rudzikas 
(1900-1987) 
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buvo išleisti A. Jucio ir jo mokinių pirmosios monografijos "Judėjimo 
kiekio momento teorijos matematiniai pagrindai" vertimai į anglų 

kalbą. JAV verčiami jo pagrindiniai moksliniai straipsniai. 1962 m. 
Vilniuje įvyko Sąjunginis pasitarimas atomų ir molekulių kvantinės 
teorijos klausimais, o Trakuose - tos srities vasaros mokykla. A. Jucio 
atkaklių pastangų dėka Fizikos ir matematikos institute pradėjo veikti 
pirmasis Lietuvoje kompiuteris, tada vadintas elektronine skaičiavimo 
mašina. Tuo metu vyresnieji A. Jucio mokiniai ėmė dirbti savaran
kiškai, taikyti išplėtotus metodus gretimose fizikos srityse - mole
kulių, atomo branduolio, kietojo kūno teorijoje. A. Jucys su likusia 
grupe ir aspirantais apie 1960 m. pradėjo naują, didelį ciklą darbų
plėtoti sudėtingų atomų su atvirais elektronų sluoksniais teoriją, jų 
spektrų matematinį aparatą. Z. Rudzikas aktyviai įsijungė į tuos 
tyrinėjimus. Greičiau nei per trejus metus jis parengė mokslų kan
didato disertaciją ir ją sėkmingai apgynė. Svarbesnieji tos disertacijos 
rezultatai- gautos reliatyvistinės "orbitos-orbitos" sąveikos tarp elek
tronų energijos išraiškos ir išnagrinėti jos dėsningumai, įvestas 

apibendrintas judėjimo kiekio momento operatorius, teoriškai aprašyti 
multipoliniai šuoliai, kurių linijos matomos kosminių ūkų spektruose. 

1967 m. Z. Rudzikas buvo išrinktas vyresniuoju moksliniu bendra
darbiu. Jis liko artimiausiųjų A. Jucio bendradarbių grupėje, tapo vienu 
iš aktyviausių jos narių: antai 1968 m. buvo atspausdinti 6 jo su 
bendraautoriais parengti moksliniai straipsniai. Tuo metu išryškėjo 

Z. Rudziko pagrindinės mokslinio darbo kryptys. Pirmoji jų- elektronų 

sąveikos atome nagrinėjimas, energijos operatoriaus matricinių elementų 
išraiškų gavimas. Z. Rudzikas siekė, kad, skaičiuojant atomo energiją, 
būtų atsižvelgiama ne tik į pagrindines, bet į visas žemiausios eilės 

reliatyvistines pataisas. Naudojantis pirmuoju kompiuteriu, kartu su 
bendradarbiais buvo atlikti sistemingi geležies grupės atomų energijos 
spektrų skaičiavimai. Kita Z. Rudziko darbų kryptis (prie kurios jis 
grįždavo ir vėlesniais metais - radiacinių šuolių, tarp jų ir multipolinių) 
teorija, jų atrankos taisyklės ir kiti dėsningumai. Kompiuteris atvėrė 
naujas galimybes atomų spektrams tirti, juos interpretuoti, tačiau 

Z. Rudzikas neatsidėjo sudėtingiems skaičiavimams. Jį labiau traukė 
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teoriniai klausimai, ypač papildomos atomų simetrijos savybės. Tai 
sudarė trečiąją tyrimų kryptį. Jis su bendradarbiais nagrinėjo Vilniuje 
aptiktą veidrodinio atspindžio simetriją, nustatė naujus sąryšius tarp 
atominių dydžių, naudodamasis Kazimiro operatorių tikrinėmis vertėmis 
bei taikydamas antrinio kvantavimo vaizdavimą. 

A. Jucys įžvelgė Z. Rudziko mokslinius bei organizacinius suge
bėjimus ir pasirinko jį savo padėjėju ir būsimu įpėdiniu Fizikos ir 
matematikos institute. 1969 m. jis skiriamas Sąjunginės vasaros 
mokyklos atomų ir molekulių teorijos klausimais Druskininkuose 
direktoriumi. A. Jucio paragintas jis nutarė intensyvaus kelerių metų 
darbo rezultatus (atspausdintus 21 straipsnyje, iš jų 3 tarptautiniuose 
ir sąjunginiuose žurnaluose) apibendrinti mokslų daktaro disertacijoje 
"Daugiaelektronių atomų spektrų teorijos klausimu", kuri buvo ap
ginta Vilniaus universitete 1972 m. Antrojo mokslinio laipsnio įgiji

mas praėjus tik septyniems metams po pirmojo laipsnio gavimo ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje Tarybų Sąjungoje tuo metu buvo retas 
įvykis. Z. Rudzikas tapo jauniausiu mokslų daktaru Lietuvoje. 

1974 m., grįžęs iš varginančios mokslinės komandiruotės į Ka
nadą, staiga mirė A. Jucys. Z. Rudzikas, kaip pusiau oficialus Kvant
mechaninių skaičiavimų sektoriaus vedėjo pavaduotojas, perėmė va
dovavimą padaliniui. Kartu Z. Rudzikui teko sunkus uždavinys pa
keisti A. Jucį kaip atomo teorijos mokyklos vadovą, tos srities darbų 
koordinatorių ne tik Lietuvoje, bet ir TSRS, perimti jo plačius 

mokslinius ryšius, be kurių neįmanoma kūrybinga mokslinio centro 
veikla. Z. Rudzikas sėkmingai išsprendė šias nelengvas problemas. 
Tais pačiais 1974 m. jis tapo TSRS Spektroskopijos komisijos biuro 
nariu bei Atomų ir atominių spektrų teorijos koordinacinės grupės 
pirmininku ir buvo juo ligi TSRS suirimo. Z. Rudzikas suorganizavo 
A. Jucio planuotą vasaros mokyklą Palangoje, kuri buvo skirta 
profesoriaus atminimui. 1974 m. taip pat įvyko pirmoji Z. Rudziko 
mokslinė komandiruotė į užsienį- į IV tarptautinę atomo fizikos 
konferenciją Heidelberge (Vokietija). 

1976 m. Fizikos ir matematikos institutas išsiskyrė į Fizikos bei 
Matematikos ir kibernetikos institutus. Z. Rudzikas, kaip pagrindinės 
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teoretikų grupės vadovas, ką tik gavęs respublikinę mokslo premiją, 
buvo paskirtas Fizikos instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo 
reikalams. (Deja, padaugėjus administracinio darbo, jis tais pačiais 
metais nustojo dainavęs Mokslų akademijos mišriame chore, kurio 
nariu buvo penkiolika metų). Z. Rudziko vadovaujamas Atomo teori
jos skyrius, prigęsus tos krypties darbams Vilniaus universitete ir 
Vilniaus pedagoginiame institute, tapo pagrindiniu atomo teorijos 
centru Lietuvoje. 

A. Jucys ir jo grupė nagrinėjo atomus nereliatyvistiniame artuti
nume, atsižvelgdami į reliatyvistinius efektus kaip į pataisas. Dar 
mokytojui gyvam esant, Z. Rudzikas apie 1973 m. ėmėsi iniciatyvos 
plėtoti reliatyvistinę atomo teoriją. Tiems tyrimams jis nukreipė savo 
pirmąjį mokinį J. Kaniauską (prieš tai Z. Rudzikas kartu su A. Juciu 
vadovavo G. Dosinui ir jakutui I. Kičkinui, apgynusiems mokslų 

kandidato disertacijas 1969 m. ir 1970 m.). Į atomo nagrinėjimą 

reliatyvistiniame artutinume įsijungė ir I. Kičkinas, kuris tuo metu 
ieškojo naujos temos. I. Kičkinas pakvietė iš Jakutijos dar vieną jauną 
fiziką V. Sivcevą, o vėliau A. Slepcovą ir V. Syromiatnikovą, kurių 
aspirantūros vadovu tapo Z. Rudzikas. Buvo nagrinėjamas reliatyvis
tinis energijos operatorius, gautos atskirų jo narių matricinių elementų 
išraiškos įvairioms elektronų konfigūracijoms su atvirais pasluoks
niais. Vienas svarbiausių rezultatų, paskelbtų Z. Rudziko kartu su 
J. Kaniausku ir I. Kičkinu,- radiacinių šuolių bendra reliatyvistinė 

teorija bei ja remiantis gautos reliatyvistinių pataisų šuolių opera
toriui išraiškos. 

Kita pagrindine Z. Rudziko grupės tyrimų kryptimi tapo antrinio 
kvantavimo vaizdavimo taikymas atomo ir atominių spektrų teorijoje. 
Šis vaizdavimas buvo įvestas kvantuotiems laukams aprašyti, pritai
kytas atomo branduolio teorijoje, o vėliau B. Džado (B. Judd) bei kitų 
mokslininkų panaudotas ir atomo teorijoje. A. Jucys savo monogra
fijoje, parašytoje kartu su A. Savukynu, tam vaizdavimui skyrė vieną 
skyrių, tačiau daugiausia pateikė kitų autorių gautus rezultatus. 
Z. Rudzikas įžvelgė šio metodo tolesnio plėtojimo perspektyvumą. 
Buvo dirbama su aspirantu V. Špakausku, o netrukus labai sėkmingai 
į tyrimus įsijungė J. Kaniauskas. 
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Vienas svarbiausių dydžių daugiaelektronių atomų teorijoje -
kilminiai koeficientai, leidžiantys sudaryti antisimetrinę banginę funk
ciją. Ilgą laiką atomo teorijos specialistams nepavyko gauti šių dydžių 
algebrinių išraiškų, išskyrus paprastą pN elektronų sluoksnį. A. Jucys 
netgi sakydavo, kad fizikui, suradusiam kilminių koeficientų algeb
rines išraiškas, būtų galima iš karto suteikti mokslų daktaro laipsnį. 

Tos išraiškos pirmą kartą dN ir kai kuriems fN sluoksniams buvo 
paskelbtos J. Kaniausko, V. Šimonio ir Z. Rudziko straipsnyje, kuris 
1979 m. buvo atspausdintas "Lietuvos fizikos rinkinyje". Problemą 
pavyko išspręsti, remiantis banginių funkcijų ir operatorių savybėmis 
antrinio kvantavimo vaizdavime. 

Naudojantis šiuo vaizdavimu, užsienyje dar septintajame dešimt
metyje buvo . įvestas sukinio analogas- kvazisukinys bei papildoma 
kvazisukinio erdvė. Tai leido nustatyti įvairius sąryšius tarp atominių 
dydžių bei teoriškai pagrįsti anksčiau gautus sąryšius . Z. Rudziko 
grupė atskleidė daug naujų įdomių kvazisukinio taikymo sričių atomo 
teorijoje, apibendrino šį formalizmą sudėtingoms elektronų konfigū

racijoms. Dviejų atvirų elektronų sluoksnių su tuo pačiu orbitiniu 
kvantiniu skaičiumi būsenoms aprašyti buvo pritaikytas izosukinio 
kvantinis skaičius, ligi tol naudotas tik atomo branduolio teorijoje, 
ir sukonstruota atomo banginių funkcijų izosukinio bazė. 

Tuos originalius rezultatus Z. Rudzikas, tuo metu jau tapęs 

profesoriumi, plačiai pristatė užsienio mokslininkams. Jis skaitė 

pranešimus tarptautinėse atomo fizikos konferencijose Heidelberge, 
Berklyje, Rygoje bei paskaitas įvairiuose JAV, Vokietijos, Švedijos ir 
kitų šalių mokslo centruose. Jis pratęsė ir savo mokytojo tradiciją
mokslinių rezultatų ciklus apibendrinti monografijose. Atomų spektrų 
teorija, ypač jos reliatyvistinis variantas, bei jos taikymas asrofizikoje 
buvo aprašyti Z. Rudziko kartu su leningradiečiu astrofiziku A. Ni
kitinu parašytoje monografijoje "Atomų ir jonų spektrų teorija". Ją 
išleido Maskvos leidykla "Nauka", tad knyga paplito visoje Tarybų 
Sąjungoje. Po metų Vilniuje "Mokslo" leidykla išleido rusų kalba 
mažesnės apimties, bet naujais originaliais rezultatais paremtą 

Z. Rudziko ir J. Kaniausko monografiją "Kvazisukinys ir izosukinys 
atomo teorijoje". 
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Šeštaklasis Zenonas Rudzikas (trečioje eilėje pirmas iš dešinės, 1953 m., 
tremtyje, Tomsko srities Lesozavodsko mokykloje) 

Zenonas Rudzikas su bendraklasiais Sibire (antroje eilėje pirmas iš dešinės, 
apie 1956 m.) 
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Rudzikų šeima prie savo pasistatyto namo Tomsko srityje 1954 m. Pirmoje 
eilėje brolis Česlovas, tėvai, antroje (iš kairės) brolis Albinas, sesuo Stefa, 

būsimasis akademikas Zenonas, sesuo Elena ir brolis Stasys 

Zenonas Rudzikas- abiturientas (pirmoje eilėje, pirmas iš dešinės) 

21 
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Z. Rudzikas plėtė Atomo teorijos skyriaus darbų tematiką, kreipė 
ją praktiniam taikymui. Jis kartu su Uzbekijos elektronikos instituto 
direktoriumi P. Arifovu vadovavo aspirantui I. Machmudovui, tyrinė
jusiam atomus su prijungtais prie jų pozitronais. Tačiau aspirantui 
apsigynus disertaciją ir grįžus į Uzbekiją, tie darbai Vilniuje nebuvo 
pratęsti. Vėliau vienoje konferencijoje Z. Rudzikas susipažino su 
I. Kurčatovo atominės energijos instituto mokslininkais V. Abramovu 
ir V. Lisica. Jie paakino imtis nagrinėti atominius procesus aukštos 
temperatūros termobranduolinėje plazmoje, joje esančių daugiakrūvių 
jonų spektrus. Pradėta nuo plazmos diagnostikai reikalingų atominių 
dydžių skaičiavimo, vėliau pereita prie platesnių tyrimų, kurių rezul
tatai buvo skelbiami moksliniuose straipsniuose. Tos tematikos darbų 
ėmėsi m. kand. A. Kupliauskienė, aspirantai V. Gontis ir R. Kisielius. 
Daugiakrūvių jonų spektrų ~kaičiavimus, atsižvelgiant į reliatyvistines 
ir koreliacines pataisas, vykdė mokslų kandidatai P. Bogdanovičius, 
V. Tutlys, Z. Rudziko aspirantai G. Merkelis, E. Savičius, be aspiran
tūros rengęs disertaciją J. Boruta. Beje pastarasis tuo pačiu metu slapta 
studijavo kunigų seminarijoje. Paaiškėjus, kad Boruta tapo kunigu, 
buvo svarstomas ne tik jis, bet ir vadovas, jam kurį laiką suvaržytas 
kelionės į užsienį. 

1985 m. Z. Rudzikas buvo paskirtas laikinai einančiu Fizikos 
instituto direktoriaus pareigas, o kitais metais išrinktas šioms parei
goms. 1990 m. iš Fizikos instituto išsiskyrus Teorinės fizikos ir 
astronomijos institutui, Z. Rudzikas tapo jo direktoriumi ir vadovauja 
ligi šiol. Daugėjant administracinių ir visuomeninių pareigų, laiko 
moksliniam darbui likdavo mažiau. Vis dėlto Z. Rudzikas neapleido 
tų svarbių mokslinės veiklos barų, kuriuos jis laikė pagrindiniais 
mokslinio centro vadovui. Jis palaikė plačius ryšius su užsienio 
mokslininkais, propagavo savo grupės ir viso Atomo teorijos skyriaus 
gautus rezultatus, atveždavo iš komandiruočių ir gaudavo paštu daug 
naujos informacijos, kurią mielai perteikdavo visiems besidomintiems. 
Z. Rudzikas tęsė rezultatų apibendrinimą monografijose - viena po 
kitos pasirodė kelios knygos, skirtos atomo teorijos taikymui astro
fizikoje ir plazmos fizikoje. 1989 m. Talino leidykla išleido Z. Ru-
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dziko kartu su leningradiečiais ir estu A. Saparu parašytą knygelę 
"Planetinių ūkų spektrai", 1990 m. Leningrade buvo atspausdintas 
Z. Rudziko, A. Nikitino ir A. Choltygino vadovas astronomams ir 
fizikams "Teorinė atomų spektroskopija", o 1991 m. leidyklos "Nau
ka" išleistame straipsnių rinkinyje "Daugiakrūvių jonų, esančių karš
toje plazmoje, spektroskopija" įdėtas ir R. Kisieliaus, A. Kupliauskie
nės, Z. Rudziko apžvalginis straipsnis apie daugiakrūvius jonus. Tais 
metais Z. Rudzikas skaitė paskaitas įvairių šalių- Lenkijos, JAV, 
Vokietijos - universitetuose ir kituose mokslo centruose. 1987 m. jis 
išrinktas Europos fizikų draugijos Atomų spektroskopijos sekcijos 
(EGAS) tarybos nariu. 

Atkūrus Lietuvos valstybę, Z. Rudzikas daug prisidėjo prie mūsų 
šalies ryšių su Vakarų Europos mokslu plėtojimo. Jis vadovauja 
tarptautinėms programoms bei temoms, rūpinoasi jaunų mokslininkų 
stažuotėmis užsienyje. 1991 m. Lietuvoje įkūrus Tartptautinio moks
linės kultūros centro - Pasaulio laboratorijos skyrių, Z. Rudzikas tapo 
vienu jo vadovų. 1995 m. jis, tuo metu jau MA tikrasis narys, buvo 
išrinktas Lietuvos fizikų draugijos prezidentu ir ėmė kreipti šią 

draugiją plataus bendradarbiavimo su kitų šalių fizikų draugijomis 
linkme. Atsižvelgiant į jo ryšius su anglų mokslininkais, Z. Rudzikas 
buvo išrinktas Lietuvos ir Didžiosios Britanijos draugijos pirmininku. 

Šiuo laikotarpiu Z. Rudzikas kreipė Atomo teorijos skyriaus veiklą 
link eksperimentatoriams reikalingų atominių dydžių tikslių skaičia
vimų, atsižvelgiant į reliatyvistinius ir koreliacinius efektus, ypač link 
taikymo astrofizikoje. Iš nemažo būrio doktorantų (aspirantų), kuriems 
jis vadovavo, skyriuje liko tik apie trečdalį, kiti dėl įvairių priežasčių 
perėjo dirbti į kitas įstaigas ir net sritis. Paskutiniiį dešimtmetį 

Z. Rudzikas glaudžiau bendradarbiavo minėtos krypties darbuose su 
habil. dr. P. Bogdanovičiumi bei to paties instituto astronome dr. 
G. Tautvaišiene. Be to, su savo mokiniu dr. G. Gaigalu ir naujais 
mokiniais prof. Z. Rudzikas toliau tyrė kvazisukinio metodo taikymą 
atomo teorijoje. Svarbiausias jo pastarojo laikotarpio pasiekimas, 
vainikavęs daugelio metų darbus,- monografijos anglų kalba "Teorinė 
atomų spektroskopija" parengimas. Ji buvo išleista Anglijoje, garsioje 
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Kembridžo universiteto knygų serijoje. Monografijoje aprašyti šiuo
laikinės teorinės atomų spektroskopijos metodai, plačiai pristatyti 
pagrindiniai Vilniaus teoretikų rezultatai. 

Pasaulio laboratorijos Lietuvos skyrius savo veiklą daugiausia 
orientavo Lietuvos ekologinio tvarumo tyrimų linkme. Z. Rudzikas 
prisidėjo prie tų darbų organizavimo, idėjų propagavimo, kai kurių 
leidinių parengimo. 

Kaip mokslo organizatorius ir vadovas Z. Rudzikas yra gerano
riškas, nuoširdus, demokratiškas, tad jo vadovaujamame institute, 
skyriuje ar kitame kolektyve klostosi draugiški, dalykiški santykiai. 
Šiais nelengvais Lietuvos mokslui pertvarkos laikais prof. Z. Rudzikas 
savo įvairiapuse veikla, autoritetu, nuosekliu mokslinių interesų 

gynimu daug prisideda prie Lietuvos fizikos išsaugojimo ir jos 
suklestėjimo. 
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KELETAS MANO GYVENIMO BRUOŽŲ 

Akad. Zenonas Rudzikas 

Kiekvienas mūsų atėjome iš vaikystės. Jaunystėje apie vaikystę 
galvojame mažai, bet, nuėjus didesniąją gyvenimo kelio dali, vis 
dažniau grįžtame į savo ištakas, vaikystėje ieškome dabarties prie
žasčių. 

Gimiau 1940 m. rugpjūčio 16 d. tuometinės Lazdijų apskrities 
Kapčiamiesčio valsčiaus Semoškų apylinkės Gulbiniškių kaime, 
vienkiemyje. Artimiausias kaimynas gyveno už gero puskilometrio. 
Artimiausi miesteliai- už 4 kilometrų Veisiejai ir už 8- Kapčia

miestis. Ten sekmadieniais tėvai Anelė ir Bronislovas veždavosi 
arkliais kinkytu vežimu vaikus į bažnyčią. Retkarčiais per atlaidus 
nuvykdavome net į Leipalingį ar Merkinę (netoli Leipalingio buvo 
mamos gimtinė). Tėvas buvo kilęs iš Padumblių kaimo netoli 
Kapčiamiesčio. 

Šeimoje buvau šeštas vaikas- po Česlovo, Stanislovo, Stefos, 
Albino ir Elenos. Po manęs dar 1942 m. gimė broliukas Bronius, 
tačiau 1946 m., praūžus karo audrai, jis mirė. Laidojant kunigas 
guodė mamą: "Dievas davė, dievas ir atėmė. Turėsi angelą danguje". 

Neprisimenu savęs žaidžiančio, tik dirbantį, žinoma, pagal am
žiaus išgales. Neturėjau pirktų žaislų. Gal todėl darbas pagal išgales 
buvo natūrali būsena, juo labiau kad ir visi aplinkiniai nuolat buvo 
užimti, kažką triūsdavo. Išimtis buvo sekmadieniai, kai visi švęsda
vome, atlikdami tik būtiniausius gyvulių priežiūros darbus. 

Gimtinėje prabėgo mano pirmieji 10 gyvenimo metų. Mano 
pasau1ė1is ten buvo labai siauras. Dažniausiai lakstydavau po tėvų 
žemę paskui ganomus gyvulius. Aplinkui buvo miškai. Man atrodė, 
kad jie auga ratais, nes net važiuojant į miestą aplinkui irgi driekėsi 
miškai. Man tik nekildavo klausimas, o kaipgi tie ratai pereina vienas 
į kitą? Vakaruose pasaulėlis baigdavosi už kokio kilometro, kur buvo 
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retas miškas, ilga bala, už jos matėsi sodyba. Bet aš nei karto nebuvau 
kitoje balos pusėje. Šiaurėje irgi už kokio kilometro dunksojo tuščia 
sodyba Gau trėmimai į Sibirą), buvo baugu ten eiti. Rytuose ribos 
buvo toliau - už kelių kilometrų stovėjo Vainežerio pradinė mokykla, 
kurią ir lankiau paaugęs. Pietuose gyveno daugiau kaimynų, ten 
lankydavomės dažniau. Ir, žinoma, buvo keliai ir vieškeliai - žvyruoti 
ir dulkėti. Jie nuvesdavo toliau, o kartą net į Sibirą. 

Šeimoje kiekvienas turėjome nerašytas pareigas, darbus pagal 
išgales. Viena pagrindinių mano pareigų buvo lupti bulves. Jų 

(žinoma, ne vienų) valgydavome dažnai, šeima didelė, todėl nelengva 
būdavo priskusti didelį puodą. Užtat čia jau vaikystėje pasiekiau, 
dabartine kalba sakant, aukštą profesinį meistriškumą. Ir dabar 
pamatęs storai skutant bulves nesusilaikau nepadaręs pastabos. 

1947 m. pradėjau lankyti Vainežerio pradinę mokyklą, tačiau po 
kelių mėnesių nustojau - sunku klampoti per sniegą kelis kilometrus. 
Juo labiau kad ilgais rudens ir žiemos vakarais prie balanos ar 
žibalinės lempos (elektros lemputę pamačiau tik Sibire) šį tą nusi
žiūrėdavau iš besimokančių vyresniųjų brolių ir seserų, išmokau 
pažinti raides, skaičius ir truputį skaityti. Todėl po metų buvau 
priimtas į antrąją klasę. Pradinėje mokykloje kambaryje sėdėdavo 
dviejų klasių mokiniai- vieniems mokytojas duodavo ką nors rašyti 
ar spręsti uždavinius raštu, o kitus tuo metu klausinėdavo arba 
aiškindavo naują medžiagą. 

Baugūs, neramūs tuomet buvo laikai. Miškuose daug partizanų, 
miesteliuose - stribų ir rusų kareivių. Naktimis girdėdavosi šūviai, 
degdavo sodybos, o rytą sklisdavo gandai - tą nušovė, tiek užmušė, 
tuos suėmė ar išvežė. Naktimis į sodybą ateidavo tai vieni, tai kiti, 
dažnai apsimesdavo ne tuo, kuo buvo, provokavo. Tėvai susigūždavo, 
neramiai dairydamiesi į būrį persigandusių išbudintų vaikų. Ir vis 
gandai, kad tuoj ateis amerikonai, jei ne 15, tai 21 dieną ... 

O miestelio aikštėse guldydavo nukautus partizanus - kruvinus, 
purvinus. Sargybiniai įdėmiai stebėdavo praeinančius žmones, gal 
sudrebės, neišlaikys, atpažinę sūnų ar brolį ... Prisimenu einančią keliu 
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ir garsiai klykiančią moterį kuri tik išėjusi iš miestelio, miško kelyje 
davė valią savo begaliniam skausmui ... 

Bet vaikystė buvo ne vien skausmo ir neramumų kupina. Vasarą 
/ 

keliaudavome į mišką, rinkdavome uogas, lakstydavome basi po 
laukus, retkarčiais nukakdavome iki toliau esančio ežero pasimau
dyti. Žiemą pro išpieštus šalčio ornamentais trobos langus žiūrė
davome į baltus laukus. Ir, žinoma, sekmadienio kelionės į 

bažnyčią, į Veisiejus vasarą dažniausiai pėstute, persimetus batus 
per petį, priemiestyje ežere nusiplovus kojas ir jau batuotiems 
įžengiant į miestelį. Bažnyčioje gausdavo vargonai, giedojo choras, 
aidėjo kunigo lotyniški mišių žodžiai, o aplinkui išsipuošę žmonės. 
Po mišių mama dar paprastai pasilikdavo bažnyčioje, tėvas 

išeidavo pasidalyti naujienomis su pažįstamais ir nepažįstamais 
žmonėmis, o jaunimas eidavo pasivaikščioti šaligatviais ir smalsiai 
dairėsi vieni į kitus. Ne vienas kai ką ir nusižiūrėdavo, vėliau 
siųsdavo piršlius. 

Dar įstrigo Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų rytai. Tėvas susodindavo 
vaikus už stalo, pasiimdavo storą maldaknygę ir užvesdavo šventines 
giesmes. O mes pritardavome kaip mokėjome. Greitai atidėjusi darbus 
virtuvėje prisijungdavo ir mama, įliedama į chorą savo sopraną. Tos 
giesmės lydėjo mane ilgai ilgai. 

Baigiant pradinę mokyklą jau išryškėjo potraukis skaityti. Namuo
se tinkamų pradinukui skaityti knygų beveik nebuvo, tačiau šiek tiek 
jų į namus atkeliaudavo keistu būdu. Valdžia vis didino įvairius 

mokesčius, siekdama sužlugdyti ūkininkus ir priversti juos stoti į 

tveriamus kolūkius. Už pristatytus javus duodavo kelis rublius, o 
dažnai... ir knygų. Tėvas jas pamešdavo namo, o aš skaitydavau. 
Įdomesnių knygelių atnešdavo · iš mokyklos broliai ir seserys. 

Taip atėjo 1951 m., kai pradėjau eiti kasdien 8 kilometrus į 

Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos penktąją klasę. Tačiau rugsėjo 

vidurio naktį atėję liaudies gynėjai ir rusų kareiviai nesiskubino išeiti, 
surinko suaugusiųjų pasus ir tik paryčiui pasakė, kad veš visus į Sibirą, 
davė dvi valandas pasirengti. Prisimenu, aš vis sekiojau paskui mamą 
ir vis klausiau, kam ji deda drabužius, patalynę, maisto- juk viso 
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Zenonas Rudzikas (antroje eilėje viduryje) per brolio Stasio vestuves ( 1960 m. ). 
Iš kairės seserys Elena ir Stefa, broliai - Albinas ir Česlovas 
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to mums Sibire nereikės ... Laimė, mama manęs nepaklausė. Dar įstrigo 
į atmintį, kad dalyvavę lietuviai aktyvistai buvo aršesni už rusų 

kareivius. Pastarieji net ramino tėvą, sakė, kad ir Sibire žmonės 
gyvena, patarė pasiimti šiltų drabužių, įrankių. 

Tėvai patyliukais pasitarę nusprendė, kad bent vienas vaikas 
bandytų pabėgti. Nutaikę momentą, atidarė langą, pro kurį iššoko 
14 metų Albinas ir per sodą nubėgo į netoliese stūksantį mišką. 

Apsižiūrėję, kad vieno trūksta, stribai vedė mamą per laukus ir liepė 
jį garsiai šaukti. Ji šaukė, bet broliukas, gulėjęs už akmenų krūsnies, 
neatsiliepė. Mus išvežus grįžo į išdraskytą sodybą, vėliau prisiglaudė 
pas gimines. Kitas brolis Stasys, jau turėjęs 16 metų, tuo metu mokėsi 
Miškų technikume Vilniuje. Po kelių mėnesių juos abu irgi išvežė 

į Sibirą. Tik vėliau jiems buvo leista susijungti su mumis. 
Rytą atvažiavo sunkvežimis ir mus išvežė iš pradžių į Veisiejus, 

o iš ten į Šeštokus, kur susodino į gyvulinį vagoną. Mums pasisekė, 
nes keletas vagonų jau buvo pilni žmonių, todėl mes buvome pirmieji 
kitame vagone, įsikūrėme jo gale, kur buvo dviaukščiai gultai, mažas 
langelis. Žiūrėti pro jį ir įkvėpti gaivesnio oro visuomet būdavo žmonių 
eilutė. Gamtiniams reikalams atlikti vagono viduryje buvo skylė. 

Tame vagone mes praleidome dvi savaites, kol spalio 2 d. 
geležinkelio bėgiai pasibaigė maždaug 100 km į šiaurę nuo Tomsko 
esančioje Asino gyvenvietėje, vėliau tapusioje rajono centru. Nuo tada 
pradėtas skaičiuoti gyvenimo Sibire stažas. 

Sąstatą lydėję ginkluoti palydovai liepė išsikraustyti ant sniego 
ir prasidėjo "prekyba". Iš gyvenvietės ir aplinkinių (gana tolimų) 

kaimų buvo atvykę pirkėjai, kurie rinkosi gyvąją prekę. Tiesa, niekas 
nečiupinėjo raumenų, nežiūrėjo į dantis, reikėjo imti visą šeimą. 

Mus kartu su didele grupe kitų lietuvių paliko pačioje gyvenvie
tėje, apgyvendino netoliese esančiuose barakuose. Po prikimšto žmo
nių ir daiktų gyvulinio vagono vienas atskiras kambarys su vienu 
langu ir elektros lempute palubėje iš pradžių ir trims šeimoms atrodė 
tikras rojus. Lemputė degė dieną naktį. Norint užgesinti šviesą, ją 

reikėjo išsukti iš patrono. Gana greitai tame kambaryje likome vieni 
ir įsikūrėme ilgam. 
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Apsižvalgėme aplinkui. Netoliese tekėjo palyginti plati bevardė 
upė, į tekanti (kaip vėliau sužinojome) į Čulymo upę, o ta- į Obę. 
Ta upe iš taigos gilumos plukdė surištus į sielius arba palaidus rąstus. 
Netoliese buvo medžio apdirbimo fabrikas, kurio sirena daug kam 
atstodavo laikrodį. O tolumoje plytėjo pievos ir taiga. 

Oficialus mūsų pavadinimas- specialūs perkeltieji asmenys (spec
pereselency). Buvo komendantūra, kurioje visi suaugę tremtiniai turėjo 
periodiškai registruotis: iš pradžių dažnai, vėliau- rečiau. Bėgti, kiek 
prisimenu, niekas nemėgino, nes buvo aišku, kad keliai, geležinkelio 
stotys buvo stebimos, o Lietuva- labai toli. Net pabėgus ir sugebėjus 
sėkmingai pasiekti Lietuvą, buvo sunku joje ilgesnį laiką išlikti 
nesusektam. 

Tad lietuviai, kaip ir dauguma kitų tautybių tremtinių, stengėsi 
patogiau įsikurti. Pirmiausia prie barako pristatėme prieangį- ir 
malkas, rakandus yra kur sudėti, ir šilčiau. Pavasarį netoliese įdirbome 
žemės plotelį (laisvos buvo per akis), pradėjome auginti bulves, 
kopūstus, kitas daržoves. Pirmoji žiema buvo sunkiausia. Obuolius 
sapnuodavau - tokius raudonšonius, kvepiančius, jų siekdavau ranka 
ir- pabusdavau ... Išmirė kūdikiai iki metų- vežė ir tokius. Netoliese 
beržynėlyje atsirado kapinės su lietuviškomis ant medinių kryžių 
pavardėmis. 

Tačiau grįžkime į pirmąsias dienas Asine. Visi suaugę trem
tiniai buvo nukreipti į iš anksto numatytus darbus statybose. 
Paradoksalu, bet būtent tremtiniams buvo pavesta statyti tarybų 
namą. Už darbą mokėjo, bet iš pradžių tai buvo gana simbolinės 
sumos. V ėliau tėvui ir kitiems vyresniems broliams bei seseriai 
pavyko įsidarbinti medžio apdirbimo fabrike, kur mokėdavo kaip 
ir vietiniams darbininkams. 

Aš buvau per mažas dirbti, likau su mama namie, padėda vau ruošti 
valgį, stovėdavau eilėse prie duonos ir kitų produktų. Tačiau netrukus 
tėvas nuvedė mane į netoliese esančią septynmetę mokyklą. Direk
toriui kėlė rimtų abejonių mano rusų kalbos žinios. Pamenu, jis klausė, 
kiek rusų kalbos pamokų aš turėjau "v nedeliu"? O man ta "nedelia" 
asocijavosi su sekmadieniu, mat kai mano tėvai norėdavo, kad vaikai 
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Zenonas Rudzikas baigęs univer
sitetą (1962 m.) 

Zenonas Rudzikas kandidatinės disertacijos rengimo metu (1964 m.) 
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Zenonas Rudzikas su žmona Marija 
gimtųjų namų vietoje, kurios vietoje tik 

ąžuolas išaugo (apie 1995 m.) 

Z. Rudzikas su žmona Marija Romoje (1997 m.) 
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nesuprastų, apie ką jie kalba, jie šnekėdavo lenkiškai, o mes juk 
turėjome ausis, tai ir šiek tiek pramokome. Todėl man ir atrodė labai 
keistas direktoriaus klausimas, kiek aš turėjau rusų kalbos pamokų 
sekmadienį. Iš pradžių jis norėjo paskirti mane į vienu laipteliu 
žemesnę klasę, bet vėliau nutarė surizikuoti ir taip aš tapau Leso
zavodo septynmetės mokyklos penktos klasės mokiniu. Malonu 
prisiminti, kad aš pateisinau jo pasitikėjimą. 

Iš pradžių buvo sunku, daug ko nesuprasdavau, trūko rusiškų 

žodžių kalbant. Tačiau klasė ir apskritai mokykla man - tokiam 
keistam, kažkokios kitos tautybės, o dar ir atitremtam iš kažkur toli 
buvo geranoriška. Niekada neužmiršiu pirmojo susitikimo su klase. 
Klasės auklėtoja įvedė mane į klasę ir pasakė: "Štai čia naujas 
mokinys. Jis tremtinys. Jis nieko neturi. Kas galite kuo nors padėti, 
padėkite". Ir kitą dieną atnešė kas seną vadovėlį, kas sąsiuvinį, 

rašalinę, pieštuką ar trintuką. Taip greitai mano portfelis tapo apy
pilnis. Ko man tikrai trūko tą pirmąją žiemą- tai veltinių. Turėjau 
tik batus su auliukais. Nors mokykla buvo už kokio puskilometrio, 
einant arba bėgant iki jos kojos labai sušaldavo. Negelbėdavo ir 
vilnonės kojinės. Klasėje aš nusiaudavau batus ir ilgai šildydavausi 
kojas prie pečiaus. Laimei sibiriečiai labai mėgsta šilumą, tad krosnys 
visuomet būdavo labai prikūrentos, klasėse šilta. Grįžti iš šiltos 
mokyklos man būdavo daug lengviau, kojos nespėdavo taip sušalti. 
Tačiau tos pirmosios žiemos pasekmės visgi pasireiškė, tik 
gerokai vėliau. 

O apsiavus veltiniais, užsimovus šiltą kailinę kepurę bei apsirengus 
šimtasiūle, jokie Sibiro šalčiai buvo nebaisūs, nors kartais jie ir siekdavo 
40-50 ar net daugiau laipsnių. Spjauni- tekšteli ant sniego jau ledo 
gabaliukas. O kai kurie sibiriečiai tuo metu vaikščiodavo atsilapoję, 

nuogais kaklais... Tiesa, gana dažnas jų tuomet būdavo išgėręs ... 
Buvo ir daugiau keistenybių lietuvio akiai - bulvės pardavinėjamos 

kibirais, karvės be ragų, įkinkytos rogėse. O tos Sibiro platybės, 

bekraštė taiga, gyvenviečių retumas. 
Mokykloje greitai apsipratau, pakankamai perpratau rusų kalbą, 

girdėdamas ją aplinkui. Mokykloje buvo, kaip dabar pasakytume, 
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neformalūs lyderiai. Kažkodėl aš jiems patikau, gal kad buvau tylus, 
laikiausi nuošalyje, dažnai šypsojausi (o kas man beliko?), ir jie paėmė 
mane i globą, pasakė: "Jei kas tave nuskriaus, pasakyk mums, mes 
jiems parodysim ... ". Muštynės buvo dažnas reiškinys, bet mokykloje 
aš buvau saugus. Tiesa, gyvenvietėje buvo ir kiti "lyderiai". Nuo jų 
keletą kartų gelbėjo tik miklios kojos ... 

Kažkaip nejučiom Uunkau i knygas. Iš pradžių jas ėmiau iš 
mokyklos bibliotekos, vėliau dar prisidėjo fabriko kultūros namų bei 
gyvenvietės bibliotekos. Knygas skaitydavau iki užsimiršimo. Vieno 
romano užtekdavo 2-3 dienoms. Tėvas žiūrėjo žiūrėjo, tačiau vieną 
kartą neapsikentęs surinko visas knygas ir nudrožė pas mokyklos 
direktorių. Tas pavartė jas, pakraipė galvą, pasakė, kad knygos 
neturėtų sugadinti žmogaus. Tėvai nusiramino ir daugiau netrukdė 
skaityti. Tad kiekvieną laisvą valandėlę susirasdavau ramų kampą ir 
pasinerdavau i kitą pasauli: plaukiau vandenynais, sėdėjau prie laužo 
su indėnais, skridau i Mėnuli, grūmiausi su gyvenimo sunkumais. 
Ypač mėgau kelionių ir fantastinę literatūrą, nors mielai skaitydavau 
ir knygas apie šiuolaikini gyvenimą. Knygos mokė atkakliai siekti 
gėrio, nuolat tobulėti, kovoti už kilnius idealus, padėti vargšams, 
silpnesniesiems. 

Praktinė skaitymo pasekmė- rusų kalbos žinių tobulėjimas. Ne 
be pagrindo tvirtinu, kad tuo metu mokėjau rusų kalbą geriau už 
aplinkinius rusus: kalbėjau be jokio akcento, turėjau turtingą žodyną, 
jaučiau stilių. Klasėje rašydamas atpasakojimus mėgaudavausi labai 
sudėtingomis pusės puslapio sakinių konstrukcijomis, iterpdamas 
mažai žinomus žodžius. 

Pagyvenus barake, apsižvalgius aplinkui, kilo mintis pasistatyti 
namą, nes medienos iš fabriko buvo galima gauti beveik veltui. 
Gavome sklypą, pasikvietėme pagalbininkų ir greitai iškilo namas, 
kurio ėjo pasižiūrėti nemažai rusų. Mat jis buvo aukštesnis už 
aplinkinius, o svarbiausia, turėjo du iėjimus- paradini (gonkas) iš. 
gatvės pusės ir kitą iš kiemo. "Kam tie du iėjimai?"- stebėjosi 

vietiniai gyventojai. 
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Klimatas ten buvo kontinentinis - labai šaltos žiemos ir karštos 
vasaros, trumpi pavasariai ir rudenys. Vasarą maudydavomės upėje, 
rinkdavome laukinius serbentus. Keletą vasarų padirbėjau tame fabrike. 
Nepilnamečiui leisdavo dirbti sutrumpintą pamainą. Gaminome sky
dinius surenkamus namus. Čia pasiekiau aukštą meistriškumą kitoje 
(vinių kalimo) srityje: vienu plaktuko smūgiu įkaldavau 6 cm vinį į 

lentą- ir ne vieną, o daug. Tiesa, kartais, ypač iš pradžių, toks smūgis 
tekdavo ir pirštams ... Čia dirbant man kilo minčių, kaip tobulinti darbo 
organizavimą. Mat įsisavinęs vieno skydo tipo gamybą, kažkodėl 

meistro būdavau perkeliamas prie kito, kol galų gale buvau pristatytas 
gaminti pačius sudėtingiausius - grindų skydus. Bet čia jau baigėsi 
vasara ir vėl reikėjo eiti į mokyklą ... 

Prisimenu Stalino mirtį, tiksliau žmonių reakciją į ją. Daugelis 
vaikščiojo pasimetę, nemažai moterų verkė... Per radiją skambėjo 

gedulinga muzika, sklido patriotinės kalbos. 
Apskritai ir gyvenvietėje, ir mokykloje dauguma vietinių žmonių 

buvo geranoriški atvykėliams, nors labai ryškus buvo rusų tautos, 
rusiškumo garbinimas. Visi kiti buvo laikomi antrarūšiais žmonėmis. 
Prisimenu, kai man kas nors nepavykdavo, tai išgirsdavau: "Na ką 
tu, kaip nerusas!" Tačiau lietuviai greitai įrodė, kad jie neblogesni, 
o dažnai ir viršesni už vietinius gyventojus. Jie lengvai įsisavindavo 
kitas profesijas, tapdavo vairuotojais, dirbo prie sudėtingų staklių, 

todėl ir užsidirbdavo daugiau. Jie statėsi namus, įdirbdavo naujus 
žemės plotus, tėvas net užveisė sodą, iš kažkur parsigabenęs Sibiro 
šalčiams atsparių obelų. Susikūrė meno saviveikla. Vienas lietuvis net 
tapo įkurto plytų fabriko direktoriumi. Tame fabrike vyravo lietuvių 
kalba, o dvi išdegtos plytos iš pirmosios partijos buvo nuvežtas ir 
rodomos net Tomsko srities vadovybei. 

Man irgi kilo mintis parodyti man prieinamu būdu, kad kitataučiai 
taip pat šio to verti. Tas būdas buvo geras mokymasis, žinios. Todėl 
mokykloje tik iš pradžių gaudavau įvairius pažymius, o vėlesnėse 
klasėse jie buvo nuobodžiai vienodi - penketukai (penkiabalė siste
ma!). Ir kai 1957 m. su pirmąja jau Sosnovkos dešimtmetės (Rusijoje 
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buvo dešimtmetis vidurinis mokslas) mokyklos laida gavau brandos 
atestatą- jis buvo paauksuotomis raidėmis, prie jo buvo aukso medalis 
(tiesa, jis buvo pristatytas vėliau). Taigi, pirmasis ir vienintelis tos 
mokyklos aukso medalininkas buvo nerusas, vienintelis nekomjaunuo
lis, tremtinys Zenonas Bronislavovičius Rudzikas. Mokyklos direk
toriaus garbei turiu pasakyti, kad tai nesutrukdė jiems pagerbti mane 
iškilmingai, pirmajam įteikiant brandos atestatą. Nuoširdžiai sveikino 
ir plojo mano klasiokai, visi dalyvavę iškilmių akte. 

Mokykla baigta (tiesa, mokyklos suoluose sėdėta tik devynerius 
metus), atestatas kišenėje. Ką daryti toliau? Jau 1956 m. mums buvo 
leista grįžti į Lietuvą. Vyresnioji sesuo Elena išvažiavo pirmoji. Man 
buvo protingiausia baigti vidurinę mokyklą ir po to apsispręsti. 

Galvojau apie už 100 km esantį Tomsko universitetą arba Tomsko 
geležinkelio transporto inžinerijos institutą (ten jau mokėsi brolis 
Albinas) ir tik po to grįžti į Lietuvą. Bet vis labiau traukė mintis 
pirma grįžti tėvynėn ir ten siekti mokslo. 

Baigiant mokyklą iškilo gimimo datos klausimas, nes sukakus 
16 metų reikėjo išsiimti pasą. Parašiau į Lietuvą laišką, prašydamas 
atsiųsti gimimo liudijimą. Atėjo atsakymas, kad duomenys neišlikę. 
Tuomet pasiuntė į gydytojų komisiją. Suprasdamas, kad gydytojai 
vargu ar sugebės nustatyti tiksliai gimimo metus, mėnesį ir dieną, 
aš dėl visa ko paklausiau mamos. Ji pasakė, kad gimiau per šv. Roką 
1940 m. rugpjūčio 16 d. ir kad krikštijant man suteikti du vardai
Zenonas ir Rokas. Atėjus į komisiją, gydytojai net nebandė man 
žiūrėti nei į dantis ar dar kur nors, o tiesiai paklausė, kada aš gimęs. 
Čia aš truputį susipainiojau, nežinodamas, kada gi tie šv. Roko 
atlaidai ir pasakiau vietoj rugpjūčio rugsėjo 16 d. Taip ir buvau daug 
dešimtmečių mėnesiu jaunesnis ir turėdamas tik vieną vardą. Tačiau 
visą laiką kirbėjo mintis atstatyti "istorinę teisybę". Taigi, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, parašiau laišką į Lazdijus ir po kurio laiko 
didelei mano nuostabai gavau atsakymą, kad Kapčiamiesčio bažny
čios knygose yra įrašas apie kūdikio, Rudziko pavarde, gimusio 
1940 08 16, krikštą suteikiant jam Zenono Rokaus vardą. Maniau, 
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Marija ir Zenonas Rudzikai su pirmagimiu sūneliu Andriumi (1967 m.) 

Akad. Z. Rudzikas su 
sūnumi Andriumi 
(1985 m.) 
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Rudzikų šeima prie Kalėdinės eglutės, 1993 metai 

Akad. Z. Rudzikas su dukra Gražina ir martele Inga (1996 m.) 
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gal ne Rokus, o Rokas, skambinau telefonu ir klausiau, ar tai ne 
klaida, bet atsakymas buvo, kad parašyta "Rokus". Taip atstačiau 

savo tikruosius duomenis, nors tai ir painioja mano kaip autoriaus 
darbų sąrašą. 

Troškimas grįžti į Lietuvą nugalėjo (nors ir supratome, kad ne 
pyragai joje laukia, o Sibire jau buvome neblogai įsikūrę. Tik praradęs 
Tėvynę, nežinodamas, ar kada nors vėl į ją grįši, supranti, kaip ji 
tau brangi ir miela. Ir štai 1957 m. liepos mėnesį dviese su mama 
riedame traukiniais į Vakarus, atgal, šįkart jau pirkdami bilietus. 
Gimtinėje laukė tik akmeniniai namo pamatai, didelio sodo likučiai, 
tėvo pastatytas, į akmenį įleistas geležinis kryžius bei senelio iš 
mamos pusės pasodintas ąžuolas (jis ir dabar vienišas keroja). 

Prisiglaudėme iš pradžių pas gimines Druskininkuose, kur jau 
buvo įsidarbinusi sesuo Elena, vėliau išsinuomojome kambarį neto
liese. Truputį apsipratęs Lietuvoje, nuvažiavau į Vilnių, šiaip taip po 
klajonių senamiestyje susiradau Vilniaus universitetą ir užpildžiau 
dokumentus priimti mane "ant Istorijos-filologijos fakulteto" studijuo
ti ... žurnalistiką. 

Mokymasis rusų mokykloje visgi padarė savo, nors lietuvių kalbos 
ir neužmiršau, bet kai kurios sakinių konstrukcijos jau buvo rusiškos. 
1957-tieji buvo paskutiniai metai, kai medalininkus priiminėjo be 
stojamųjų egzaminų, reikėjo tik pasirodyti universiteto mandatinei 
komisijai. Joje mandagiai paaiškino, kad man bus sunku studijuoti 
tame fakultete ir pasiūlė pasirinkti bet kurią kitą specialybę. Truputį 
pagalvojęs aš tariau: "fizika". Po to juokavau, kad į rektoriaus kabinetą 
įėjau filologas, o išėjau- fizikas. 

Apsigyvenau bendrabutyje Čiurlionio g. 27. Kartą pamačiau skel
bimą, kviečiantį į dirbtinių Žemės palydovų stebėtojų būrelį gretima
me pastate. Taip susidūriau su astronomais, kurį laiką dalyvavau 
stebint tas žmogaus rankomis ir protu sukurtas žvaigždutes. Įstojau 

į vyrų chorą, o jam kažkodėl iširus - į universiteto liaudies dainų ir 
šokių ansamblį. Antrame kurse pradėjau mokslinį darbą- ilgokai 
ploviau kvarco vamzdį kadmio selenido monokristalams auginti. 
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Mokiausi vienodai - penketais, gaudavau visą laiką padidintą stipen
diją. Tačiau iš jos pragyventi buvo sunkoka, o prašinėti pinigų iš tėvų 
buvo nepatogu, todėl nuo antro kurso dirbau laborantu Užsienio kalbų 
katedroje, buvau pagarbiai tituluojamas "mechaniku". Pagrindinis 
darbas buvo prižiūrėti magnetofonus, filologų naudojamus užsienio 
kalbų įrašams klausytis. Dirbti reikėjo vakarais, tad su saviveikla ir 
moksliniu darbu teko laikinai atsisveikinti. 

Trečiame kurse reikėjo pasirinkti siauresnę specializaciją ir aš 
daug kam (ir sau) netikėtai pasirinkau teorinę fiziką, nors iki to laiko 
apie ją buvau girdėjęs mažiausiai. Sklido pasakojimai, kad jų vadas 
yra toks akademikas Adolfas Jucys, o tie teoretikai skaičiuoja 

kažkokius komutatorius. Tik vėliau teko asmeniškai susipažinti su 
akademiku A. Juciu ir ta pažintis tęsėsi apie 15 metų iki pat jo mirties 
1974 m. 

Nuo studijų vidurio įsitraukiau į Studentų mokslinės draugijos 
veiklą, dalyvavau keliose studentų mokslinėse konferencijose, net už 
Lietuvos ribų. Universitete esminių problemų nebuvo, nors retkarčiais 
koks nors funkcionierius ir primindavo "Tu atėjai iš priešiškos klasės". 
Ketvirtame kurse buvau susigriebęs pirmą ir kol kas priešpaskutinį 
griežtą papeikimą "už tarybinių aktyvistų terorizavimą" - kažką 

pasakiau vienam komjaunimo veikėjui, vėliau sovietmečiu padariu
siam neblogą karjerą. Be to mėnesiui atėmė stipendiją. Tas mėnuo 
buvo turbūt ilgiausias mano gyvenime. 

Baigus su pagyrimu, vien penketais, universitetą, dirbti jame 
nepaliko, nors ten likdavo absolventai su daug prastesniais pažymiais. 
Paaiškino, kad mielai priimtų, bet negali. Aš supratau. A.Jucys, 
tuometinis Lietuvos mokslų akademijos Fizikos ir matematikos ins
tituto direktorius, pakvietė mane, jau turėjusį keletą publikacijų, į 

institutą. Akademija buvo daug mažiau susijusi su ideologija, mažiau 
politizuota ir ji priglaudė bei išsaugojo ne vieną dešimtį, o gal ir šimtą 
jaunuolių, kurių biografijose buvo tam tikros "dėmės". 

Čia, pasiekus 1962 metų rudenį, turbūt ir reikėtų sustoti, nes 
tolimesnis gyvenimas, darbai ir rūpesčiai - tai jau suaugusio, išėjusio 
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į savarankišką gyvenimą žmogaus kelias - irgi kupinas įvykių, 

džiaugsmų ir nusivylimų. Jį atpasakoti prireiktų daug vietos, tad 
atidėsime tai kitai progai. 

Kiekvienas mūsų atėjome ne tik iš vaikystės. Atėjome žymiai iš 
toliau, iš praeities, iš protėvių. Gal todėl kiekvienais metais stengiuosi 
bent kartą apsilankyti gimtinėje, pavaikščioti tomis vietomis, kur 
bėgiojau basas, paliesti išlikusį gimtinėje kryžių, pastovėti po senoliu 
ąžuolu. Po to parymoti prie mažojo broliuko Broniaus bei senelių kapų 
Kapčiamiesčio kapinaitėse (ant paminklo pavardė- Rudzika), pasi
klausyti medžių ošimo. Tai kažkoks pagoniškas šventas ritualas, kurį 
būtina atlikti, kad pasisemtum naujų jėgų, energijos, kad vėl galėtum 
pasinerti į formules, virtualias ir realias keliones, buitį, kad galėtum 
ištverti miesto triukšmą, kvapus ir pyktį, sugerti žmonių džiaugsmą 
ir skausmą, paskęsti kasdienybės darbuose ir rūpesčiuose. 
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MANE VISADA TRAUKĖ NEŽINOMYBĖ IR 
TOLIMI PASAULIAI 

Iš prof. V Tamošiūno interviu su akad. 
Zenonu Rudziku Pasaulio lietuvių žurnale 1995 m. 

Astrofizika - kas tai? Koks šios mokslo šakos tyrimų ir 
atradimų laukas? 

Astrofizika pažodžiui - tai žvaigždžių fizika. Tačiau kadangi 
žvaigždžių yra įvairių, jos keičiasi: atsiranda, gyvena ir miršta, jos 
skleidžia medžiagą, spinduliuoja elektromagnetines bangas, sąveikauja 
su aplinka, todėl dažnai ši sąvoka suprantama bendriau, išplečiant ją 
beveik iki kosmologijos -mokslo apie Visatos struktūrą ir evoliuciją. 

O atradimų padaryta daug ir fundamentalių. Tai ir faktas, kad visi 
stebimi dangaus kūnai sudaryti iš žinomų materijos formų, Visatos 
plėtimasis, didžiuliai greičiai, Didžiojo sprogimo aidas - reliktinis 
spinduliavimas, kvazižvaigždės - kvazarai, neutroninės žvaigždės, 

pulsarai, juodosios skylės ir daug daug kitų labai įdomių dalykų ir 
reiškinių. 

Kas paskatino Jus siekti astroflzikinio pažinimo? 
Norėjau studijuoti žurnalistiką, bet nepriėmė, nes 1951-1957 m. 

buvau tremtyje Sibire, kur aukso medaliu baigiau vidurinę mokyklą. 
Žurnalistika bivo laikoma ideologizuota specialybe, tad to meto 
požiūriu aš buvau jai netinkamas. Pasirinkau fiziką, vėliau nuspren
džiau tapti fiziku teoretiku, kad mažiau priklausyčiau nuo skurdžių 
lėšų eksperimentams, o galėčiau labiau pasikliauti vien savo galva. 

Teoretikas kuria nagrinėjamo objekto ar reiškinio matematinį 

modelį ir sprendžia jį aprašančias lygtis. Tad jam nesunku modeliuoti 
ir žvaigždžių gelmes, į kurias žmogus realiai niekada neprasiskverbs, 
ir tolimiausius Visatos kūnus. Mane visada traukė nežinomybė, 

pažinimo ribos, tolimi pasauliai. Jau 1957 m. rudenį dalyvavau stebint 
pirmąjį dirbtinį žemės palydovą. Tad ir vėliau, būdamas fiziku 
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Akad. Z. Rudzikas su žmona Marija pas Lietuvos ambasadorių 
prie Šv. Sosto K. Lozoraitį (1997 m.) 

Akad. Z. Rudzikas Lietuvos MA mišraus choro tarybos pirmininkas (1970 m.) 
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Lietuvos MA mišraus choro vadovai sveikina Lietuvos MA prezidentą J. Matulį 
gimtadienio proga (1969 m.). Antras iš dešinės Z. Rudzikas 

Lietuvos mokslo taryba. Paskutinėje eilėje septintas iš dešinės akad. Z. Rudzikas 
(1996 m.) 
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teoretiku, nenutolau nuo astrofizikos. Parašiau su astronomais keletą 
monografijų, periodiškai skelbiu ir mokslinius straipsnius apie atomo 
teorijos taikymą astrofizikoje. Būdamas Europos fizikų draugijos 
narys, kartu esu priimtas į Tarptautinę astronomų sąjungą. 

Ar tiesa, jog beribis dangaus skliautas - nuoroda į Kūrėją? 

Klausimas labai sudėtingas. Mokslas pažino tik nedidelę Visatos 
dalelę. Dar labai daug neaiškumų, nors daug kas jau ir suprasta. Tampa 
visuotinai pripažinta, kad dabartinė stebimoji Visata turėjo pradžią, 
kad visa materija buvo sukoncentruota praktiškai viename taške, 
singuliarume, lyg sėkloje, užsikodavusioje Visatos vystymąsi milijar
dams metų į priekį, kad ji buvo labai karšta ir tanki, egzistavo mums 
nežinoma forma, neaiški buvo ten ir laiko tekmė. Įvyko didžiulis 
sprogimas, Visata pradėjo plėstis. Nors iš pradžių buvo be galo karšta, 
bet tamsu. V ėliau atsirado šviesa, jau mums žinomos mikrodetalės, 
atomai, pradėjo formuotis žvaigždės. Taigi jei buvo Visatos pradžia, 
bus ir pabaiga. Iki jos pagal šiuolaikinį mokslą dar dešimtys milijardų 
metų. Bet mūsų Saulė išnyks gerokai anksčiau, o žemė gali tapti 
negyva planeta jau dabar, jei žmonės netaps protingesni. 

Stulbina štai kas. Atrodo, kad pagrindinės universaliosios fizikos 
konstantos parinktos būtent taip, kad atsirastų tokia Visata, kokia 
ji yra, - su žvaigždėmis, planetomis, gyvybe. Net labai nežymiai 
pakeitę kai kurias konstantas, jau negautume tokio pasaulio, negalėtų 
atsirasti gyvų būtybių. Taigi kažkoks kosminis superprotas labai 
rūpestingai apgalvojo, sukonstravo ir prieš keliolika milijardų metų 
paleido mechanizmą, kuris puikiai veikia ir dabar ir veiks dar 
maždaug tiek pat laiko, kuris sukūrė protingąsias (?) būtybes, 

besistengiančias pažinti save ir jas supantį pasaulį. Tačiau ne viską 
galima pažinti. Lieka vietos ir tikėjimui. Matematiniu požiūriu 

tikimybė atsirasti gyvybei buvo be galo maža, taigi jos atsiradimas -
stebuklų stebuklas. 

Daug žmonių mano, jog dangaus skliauto kūnų struktūra ir 
jų padėtis lemia ne tik paskiro žmogaus vienokius ar kitokius jo 
asmeninio gyvenimo įvykius, bet ir visą žmonijos ateitį. Ar tai 
nėra mitas? 
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Mitas. Mokslas neįrodė, kad yra realus ryšys tarp dangaus kūnų 
padėties ir žmogaus likimo. Kosmosas negali užprogramuoti žmogaus 
gyvenimo. Žinoma, žmogaus psichika yra labai sudėtingas dalykas. 
Spindint Mėnuliui, mus gali apnikti įvairios mintys, įvairūs žybsniai 
Saulėje gali veikti mūsų atmosferą, o tuo pačiu ir mus, bet tolimųjų 
planetų, o juo labiau be galo nutolusių žvaigždžių įtaka mums labai 
abejotina. 

Tenka apgailestauti, kad taip išbujojo įvairūs horoskopai. Juos 
spausdina net rimti laikraščiai, rodo televizija. Gamta nemėgsta 

tuštumos. Kai dauguma mokslininkų tyli, kalba šarlatanai, tokiu būdu 
užsidirbantieji pinigų iš lengvatikių, piktnaudžiaujantieji tam tikros 
kategorijos žmonių psichikos ypatybėmis. 

Įdomu sužinoti, kaip šiandienos astrofizikos mokslas aiškina 
krikščionims labai svarbų biblinį įvykį - Betliejaus žvaigždę? 

Galima paaiškinti labai paprastai. Astrofizika žino, o ir senovės 
kronikose užfiksuota daug faktų, kai danguje staiga sužiba nauja 
žvaigždė, kartais ji turi uodegą (kometa), o po kurio laiko jos 
šviesumas tiek susilpnėja, kad ji išnyksta, lyg ir užgęsta. Tai nova 
(supemova), sprogusi žvaigždė. Kaip jau minėjau, žvaigždės atsiranda, 
priklausomai nuo dydžio jų evoliucija praeina kelias stadijas. Viena 
galimybių - galingas sprogimas. Kometos dažnai yra didžiuliai ledo 
gabalai, atskriejusieji į Saulės sistemą. Artėdami link Saulės jie įkaista, 
dalis ledo išgaruoja, o garai ir sudaro uodegą. Neįprastai ryškia 
žvaigžde gali tapti ir suartėjusios tam tikru laiko momentu Saulės 
sistemos planetos. Deja, nei vienas išvardytų reiškinių, kiek man 
žinoma, negali būti tiksliai sutapatintas su Betliejaus žvaigžde. 

Ar domitės fantastine literatūra? Ar įmanoma gyvybė kituose 
dangaus kūnuose, ar NSO nėra antgamtinių būtybių noras 
perspėti žmoniją apie gresiantį artimiausią pavojų Žemės planetai? 

Tuo labai domėjausi jaunystėje. Dabar sunku rasti tam laisvo laiko. 
Žvaigždžių, panašių į Saulę ir turinčių planetų sistemas, tiek mūsų 
galaktikoje, tiek kitose galaktikose pagal tikimybių teoriją yra daug. 
Tad gyvybė galėjo atsirasti ir kitų žvaigždžių planetose. Žvaigždės 
yra įvairaus amžiaus, tad ir kitos civilizacijos gali būti mažiau ar 
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daugiau pažengusios už mus. Tas faktas, kad nežinome moksliškai 
pagrįstų kontaktų su ateiviais iš kosmoso, neradome patikimų jų 

buvimo pėdsakų, dar nereiškia, kad jų nėra. Astronominiais mastais 
mūsų civilizacijos egzistavimo laikotarpis yra toks trumpas, tik 
akimirka. Gal jie paprasčiausiai dar nepataikė apsilankyti pas mus tuo 
metu ar atsiųsti mums suprantamą žinią. 

Mokslas dar toli gražu ne viską žino apie mūsų gamtoje vyks
tančius reiškinius, tad ir NSO gali būti kol kas dar nepažinti gamtos 
reiškiniai. Neatmetama ir galimybė, kad dalis jų galėtų priklausyti kitų 
civilizacijų būtybėms ar būti jų automatiškai valdomi zondai. Mano 
nuomone, tikrai protingos būtybės rastų paprastesnes ir aiškesnes 
galimybes perspėti žmoniją apie gresiančius pavojus. 

Prašome paminėti svarbiausius astrofizikinius atradimus, at
nešusius žmonijai neabejotiną naudą, o gal ir nelaimes, bet mokslo 
supratimą bei patirties. 

Negalima nepaminėti 1990 m. JAV išvesto į orbitą Hable kosminio 
teleskopo, padariusio revoliuciją astronomijoje. Išvardysiu tik keletą 
svarbiausių atradimų, padarytų juo. Tai pirmasis įrodymas, kad 
egzisuoja didžiulės juodosios skylės, kad Visata gali būti daug 
jaunesnė negu galvota ligi šiol. Tai pirmasis tiesioginis vizualinis 
įrodymas, kad Visata evoliucionuoja, kaip pranašauja Didžiojo Spro
gimo kosmologija, kad planetos ir, matyt, gyvybė gali būti gana 
paplitusi Visatoje. 

Taigi pastaruoju metu buvo padaryta daug svarbių astrofizikinių 
atradimų. Tačiau jie tiesioginės naudos žmonijai neatnešė. Astrofizi
kiniai atradimai priklauso fundamentinių žinių tipui. Jie didina bendrą 
žmonijos intelektualinį potencialą, plečia pažinimo horizintą tolyn ir 
gilyn. 

Bene svarbiausias rezultatas žmogiškojo pažinimo prasme yra tai, 
jog įsitikinome, kad "kaip danguje, taip ir žemėje", dangų čia 

suprantant kaip matomąjį kosminį pasaulį. Tai reiškia, kad ir kiti 
dangaus kūnai sudaryti iš tų pačių atomų kaip ir mes, mūsų Žemė, 
gali kisti tik proporcijos, santykiniai jų kiekiai. Vienodi ir universalūs 
materiją valdantieji Visatos dėsniai. Tai ypač svarbu suvokti dabar, 
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kai anksčiau vyravusią vieningą gamtos filosofiją pakeitė daugybė 

mokslų, jų sričių, šakų ir krypčių kryptelių, per kurias tapo labai sunku 
pamatyti pasaulio visumą, universalųjį pradą ir harmoniją. 

Ką norėtumėte palinkėti savo darbo kolegoms bei lietuviams 
mokslininkams išeivijoje Šv. Kalėdų proga? 

Pirmiausia dvasios tvirtumo, ramybės , kūrybinės sėkmės ir žmo
giškosios laimės. Ir, žinoma, neužmiršti Lietuvos. Aš pats tik šešerius 
metus buvau Sibiro tremtyje, bet gerai suprantu, ką reiškia prarasti 
Tėvynę, nežinoti, ar kada nors vėl ją pamatysiu. 

Lietuvai dabar sunku, daug žmonių skursta, žiemą šąla, neturi 
vaistų gydytis. Iškilo daug drumzlių, pikta, nedora. Taip jau likimas 
lėmė, kad 50 metų Lietuva gyveno nenatūralioje (priešingoje žmogaus 
prigimčiai) santvarkoje, dvasiškai prievartaujama. Bet žmonės išsau
gojo Lietuvą, jos kalbą, papročius, kitas dvasines vertybes, paruošė 
ją nepriklausomybei. Tad padėkite jiems. Kaip? Pasitarkime. Dirbkime 
kartu, nepriekaištaudami vieniems dėl kolaboravimo, o kitiems dėl 

pasitraukimo iš Lietuvos sunkiu jai laikotarpiu. Akcentuokime tai, kas 
mus jungia. O jungia mus visus meilė Lietuvai, visų mūsų protėvių 
žemei, jos tradicijoms, dainoms - viskam, kas yra nepalyginamai 
aukščiau už šiandieninius sunkumus, partijų ir partijėlių kivirčus, 

problemas. Kurkime kartu gražią, dorą ir turtingą klestinčią Lietuvą. 
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FIZIKA NE VIEN TIK ŽINIOS ... 

Akad. Zenono Rudziko atsakymai į "Fizikų žinių" 

anketos klausimus 1999 m. 

Koks XX a. fizikos atradimas Jums padarė didžiausią įspūdį? 
Kad sunkesnės elementariosios dalelės (protonai, neutronai ir pan.) 

sudarytos iš kvarkų. Sunkiųjų atomų branduolių dalijimasis ir lengvųjų 
sintezė, deja, iš pradžių buvo panaudotas griovimo tikslams - kaip 
galingiausias ginklas. Bozės ir Einšteino kondensatas- nauja materijos 
egzistavimo būsena. 

Ar pagrindinių fizikos atradimų laikotarpis tęsis ir kitą 

tūkstantmetį, ar baigsis, kaip kažkada didžiųjų geografijos atra
dimų laikotarpis? 

Be abejo, tęsis. Kuo labiau pažįstame aplinkinį pasaulį, tuo 
daugiau neaiškumų. Pavyzdžiui, kokia yra dalelės krūvio prigimtis? 
Kodėl dvi normalios, ramios dalelės, turinčios rimties masę, besiski
riančios tik krūvio ženklu (elektronas ir pozitronas), susidūrusios 

staiga virsta visai kita materijos forma - elektromagnetinio lauko 
kvantais, neturinčiais rimties masės ir lekiančiais milžinišku greičiu? 
Laukiu valdomo branduolinės bombos panaudojimo. 

Kas teigiama ar taisytina fizikos moksle Lietuvoje? Kurlink 
turėtų eiti Lietuvos fizika kitą šimtmetį? 

Teigiama yra tai, kad didesnioji Lietuvos fizikų dalis nesusiviliojo 
lengvesne verslo, politikos, užsienyje duona, bet sunkiomis visuotinio 
nepritekliaus sąlygomis sėkmingai dirba, vis daugiau mokslinių pub
likacijų skelbdami aukšto reitingo tarptautiniuose mokslo žurnaluose, 
neužmiršdami ir gimtosios kalbos bei lietuviškų fizikos terminų. 

Taisytina yra tai, kad nereikia užmiršti "Lietuvos fizikos žurnalo", 
užsisklęsti grynojo mokslo bokšte. Būtina rasti laiko bendrauti su 
studentais, moksleiviais, visuomene, politikais, įrodyti jiems mokslo 
reikalingumą ir vertę. 
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Kelia abejonių fizikos tyrimų skaldymasis, koordinacijos nebuvi
mas. Vargu ar pavieniai mokslininkai gali daug nuveikti kitose fizikos 
kryptyse, neturinčiose Lietuvoje tradicijų, nesant tų krypčių mokslinės 
literatūros, neturint gerų ryšių su kitų šalių kolegomis. 

Ar įvyks žymių pokyčių Lietuvos fiZikoje, kai iš studijų ir 
ilgalaikių stažuočių Vakaruose grįš būriai jaunų fiZikų? Ar tikė
tinas kartų konfliktas? 

Tikimės, kad grįžusiųjų būrys bus nemažas. Deja, šiuo metu grįžta 
mažiau. Lietuvoje praktiškai nieko nedaroma, kad tokie žmonės turėtų 
paskatų grįžti. 

Žymių pokyčių mažai tikėtina. Žinoma, grįžę fizikai gerai mokės 
anglų kalbą, turės kažkiek naujų idėjų, mokslinių ryšių, bet modernios 
eksperimentinės bazės nebuvimas, menki mokslininkų ir dėstytojų 

atlyginimai, praktiškai neveikianti konkursinė pareigų uzem1mo 
tvarka, deja, bus ta žiauri realybė, kuri pakirps spamus daugeliui 
entuziastų. 

Kartų konflikto neturėtų būti, nes "užsieniečiai" grįš lėtai, mokslą 
ir studijas reguliuojantys įstatymai irgi vargu ar artimiausią dešimtmetį 
labai pasikeis, tad užteks laiko natūraliai kartų kaitai, nebent kieno 
nors iniciatyva valdžia iš tikrųjų pridarytų ar uždarytų mokslo 
institutus ar kai kuriuos universitetus. 

Kaip vertinate aukštosios mokyklos fizikos studijų reformą? 
Kompetentingai vertinti sunku, nes nesu su ja išsamiai susipažinęs. 

Tačiau man atrodo, kad daugiau dėmesio reikia skirti XX a. ir mažiau 
XVI-XIX a. fizikai. Kyla įtarimas, kad magistrantūros studijos nėra 
pakankamai intensyvios. Fundamentinius fizikos dėsnius būtina dėstyti 
daugumai kitų sričių (ypač artimų fizikai) specialistų. Fizikos prad
menis plačiąja prasme, apimant ir kosmologiją, reikia dėstyti aukštųjų 
mokyklų studentams kaip neatskiriamą žmonijos intelektinio turto, 
kultūros dalį. Deja, susidaro įspūdis, kad dabar daroma atvirkščiai. 

Kaip vertinate vidurinės mokyklos fiZikos mokymo reformą? 
Neigiamai. Po mokyklos humanizavimo vėliava mokykla huma

nizuojama, išstumiant fundamentinius mokslus. Fizika - tai ne vien 
žinios, bet ir mąstymo būdas. Ar ne todėl fizikai sėkmingai dirba ir 
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Lietuvos mokslo tarybos fizinių mokslų komisija. Trečias iš dešinės -
akad. Z. Rudzikas ( 1999 m.) 

Z. Rudzikas (1980 m.) 
atidarant kasmetinius 
akademiko Adolfo Jucio 
skaitymus 
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Akad. Z. Rudzikas su disertantais I. Kičkinu ir V. Sivcevu (1970 m.) 

Posėdyje. Iš kairės K. Ušpalis, R. Makariūnas, Z. Rudzikas, V. Vanagas, 
P. Serapinas (1980 m.) 
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kituose veiklos baruose- versle, finansuose, politikoje? Lietuvos, 
besilygiuojančios į išsivysčiusias šalis, besistengiančios patekti į 

Europos Sąjungą, žmonės turi suprasti mokslo ir technologijų nau
joves, susikalbėti su tų šalių specialistais, plėtoti mokslui imlias 
technologijas, kurios labai sparčiai keičiasi, tobulėja. Todėl spėti su 
tuo greitai dundančiu traukiniu gali tik specialistai, turintys gerą 

fundamentinių mokslų žinių bagažą. 

Būdami Europos Sąjungoje, galėsime laisvai rinktis universitetą, 
kuriame studijuosime, darbą bet kurioje šalyje. Bet ar sugebėsime dėl 
minėtų tendencijų konkuruoti su tų šalių kolegomis? 

Ką reikia daryti, kad fiZikos mokymo ir mokslo prestižas tiek 
mokymo institucijose, tiek visuomenėje pakiltų? 

Aiškinti moksleiviams, jų tėvams, visuomenei, politikams išskir
tinį fizikos vaidmenį. Šis klausimas nagrinėtas ir atsakymuose į kitus 
klausimus. 
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GLOBALINIŲ KATASTROFŲ GRĖSMĖ 

Iš akad. Zenono Rudziko prisiminimų apie dalyvavimą 
1995 m. Tarptautinio mokslinės kultūros centro -
Pasaulinės laboratorijos konferencijoje Italijoje 

1995 m. rugpjūčio 19 d. akademikas J. Požėla ir šių eilučių 

autorius, rytą sėdę į Lietuvos avialinijų lėktuvą, atsidūrėme Kopen
hagoje, po to kitų aviakompanijų lėktuvais nuskridome į Milaną, o 
iš ten į Sicilijos miestą Palermą. Galėjome palyginti aviakompanijų 
serviso kokybę. Lietuva pažengė į priekį, bet iki normalaus Vakarų 
lygio dar toloka. Palerme pasitiko... ginkluoti policininkai, pasodino 
kartu su atvykusiu iš Švedijos Nobelio premijos laureatu Kai M.B. 
Zygbanu (Siegbahn) į automašinas ir didžiuliu greičiu, priekyje ir už 
mūsų mašinų esant policininkų eskortui su Uungtais šviesos signalais, 
pristatė į nedidelį miestą, ant kalvos, iškilusios apie 700 metrų virš 
apačioje tyvuliuojančios Viduržemio jūros. Prie įvažiavimo mus 
pasitiko plakatas "Sveikiname atvykusius į Eričę- mokslo miestą". 
Taip atsidūrėme Tarptautinio mokslinės kultūros centro - Pasaulinės 

laboratorijos Mokslo centre. Jame rugpjūčio 20-23 d. vyko šešiolik
tasis tarptautinis seminaras "Planetų katastrofos". Apie jį bei svarstytas 
problemas ir norėčiau papasakoti. Bet iš pradžių truputį informacijos 
apie minėtą originalią mokslo įstaigą. 

TMKC-PL - kas tai? 

Prieš 30 metų viduramžius siekiančiame miestelyje Eričėje buvo 
įkurtas Tarptautinis mokslinės kultūros centras, pavadintas žymaus 
italų fiziko Etorės Majorano vardu. Dabar jis užima dviejų buvusių 
vienuolynų patalpas. Prieš 1 O metų trys žymūs fizikai Paulius Dirakas, 
Piotras Kapica ir Antoninas Zichichis parengė "Eričės kreipimąsi", 
kurį dabar pasirašė per 1 O tūkst. viso pasaulio mokslininkų. 1986 m. 
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Akad. Z. Rudzikas prie Tarptautinio mokslinės kultūros centro -Pasaulinės 
laboratorijos šalių dalyvių vėliavų- Lietuvos trispalvę išskleidus (1995 m.) 

Planetinių katastrofų seminare Eričėje (Sicilija) (1997 m.). Trys akademikai iš 
Lietuvos (iš kairės) J. Požela, L. Kairiūkštis, Z. Rudzikas 
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grupė žinomų mokslininkų įkūrė Pasau
linę laboratoriją, kurios tikslas - įkūnyti 

to kreipimosi siekius. Kokie jie? 
Kreipimesi pažymima, kad žmonija 

sukaupė didžiulį karinį potencialą, 

kuris gali sugriauti iš karto visus civi
lizacijos centrus ir paveikti gyvybiškai 
svarbias mūsų planetos funkcijas. Gry
nojo mokslo vystymosi viena pasekmių
branduoliniai ginklai. Bet branduolinės 
katastrofos galima išvengti. Mokslas 
yra fundamentinių gamtos dėsnių tyri
mas, o technologija- tai tyrimai, kaip 
padidinti žmonijos galias. Technologija 
gali tarnauti taikai ir karui. Gyvybiškai 
svarbu apsaugoti žmoniją su jos mate
rialinėmis ir dvasinėmis vertybėmis nuo 
katastrofiško trečiojo pasaulinio karo. 
Siekiant šio tikslo, labai svarbus yra 
mokslininkų vaidmuo, kurių didelė dalis 
savo darbo laiką skyrė iš dalies gryna
jam mokslui ir iš dalies kariniams tiks
lams. Todėl pasirašę šį kreipimąsi 

mokslininkai (ir mudu) kviečia visas 
vyriausybes sudaryti palankias sąlygas 

mokslininkams tirti fundamentinius gam
tos dėsnius, pašalinti arba bent sumažin
ti apribojimus laisvai keistis informacija, 
idėjomis ir žmonėmis, sumažinti gyny
binių technologijų slaptumą, neplatinti 
branduolinio ir kitokio masinio naikini
mo ginklo, mažinti jų atsargas, negra
sinti nebranduolinėms valstybėms. Šiais 
teiginiais ir vadovaujasi TMKC- Pa-
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pokyčius planet~ užtedtumo reiškinių 

LIETUVOS MOKSLAS 

saulinė laboratorija, taip suformuluoda
ma savo pagrindinius tikslus. 

1. Skatinti Rytų bei Vakarų ir Šiaurės 
bei Pietų mokslinį ir techninį bendradar
biavimą be paslapčių ir sienų. 

2. Padėti laisvai cirkuliuoti mokslinei 
informacijai, mokslininkams ir tyrėjams. 

3. Vykdyti mokslinius projektus moks
lo, technikos ir kitose žmogiškojo pažini
mo srityse, ypač besivystančių šalių naudai, 
kartu su kitomis organizacijomis nedisk
riminuojant jų jokiu geografiniu, politiniu, 
ideologiniu, religiniu ar rasiniu pagrindu. 

TMKC - Pasaulinė laboratorija yra 
nevyriausybinė tarptautinė organizacija, 
pripažinta Jungtinių Tautų. Jos pagrindi
niai struktūros principai - laisvė ir biu
rokratijos minimumas, išvengiant 
centralizuoto administravimo naštos. 
Kiekviena šalis vykdo savą mokslinio 
projekto dalį arba savus projektus. Pami
nėsiu keletą stambių tarptautinių projek
tų: šiuolaikinio gyvenimo pagerinimas, 
nauji saugūs ir švarūs energijos šaltiniai, 
mokslinių ir technologinių žinių perda
vimas besivystančioms šalims ir kt. 

Atskirose valstybėse kuriami TMKC
PL skyriai. Neseniai toks skyrius- naujo 
tipo mokslo įstaiga- įkurtas ir Lietuvoje, 
todėl pagrindinėje Centro auditorijoje Eri
če galima pamatyti ir Lietuvos vėliavą. 
Skyrius jau dalyvauja vykdant keletą 

tarptautinių projektų bei rengia savus 
mokslinius projektus. 
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Didelė ir svarbi TMKC-PL veiklos 
sritis- mokslinės mokyklos, konferenci
jos, seminarai, paskaitų ciklai. Per 30 
metų surengtos 104 mokyklos, kuriose 
perskaityta 760 paskaitų kursų. Jų klau
sėsi 56 tūkst. dalyvių iš 453 universitetų 
ir laboratorijų iš 104 valstybių. Vienoje 
tokių priemonių ir teko dalyvauti, skai
tyti mokslinį pranešimą. 

Planetų katastrofos 

Taigi TMKC-PL pagrindinį dėmesi 
skiria globalinio pobūdžio pf()blemų 

sprendimui. Tai savotiškas žaliasis kry
žius, kurio svarbiausias tikslas - išgelbėti 

žemę nuo pražūties (tai rodo ir seminaro 
emblema- žmogaus ir medžio profiliai 
žemės rutulio fone). Sėminare dalyvavo 
26 valstybių mokslininkai, diplomatai, 
karinio komplekso atstovai, visuomenės 
veikėjai. Iš jų išsiskyrė JAV vandenilinės 
bombos tėvas E. Teleris, Nobelio premi
jos laureatai fizikai Tsung Dao Lee (JAV) 
ir Kai M.B. Zygbanas (Švedija). Semi
naro dalyvius pasveikino ir palaimino 
popiežius Jonas Paulius II, kasdien buvo 
rengiami susitikimai su žurnalistais, se
minaro darbą sistemingai nušviesdavo 
televizija. Na ir policijos dėmesys. Blo
kuotas nuo pašalinių seminarų patalpos, 
žymesnius seminaro dalyvius saugojan
tys slaptieji policijos agentai. Visgi Si
cilija- skaidri žydra Viduržemio jūra, 

PLANETINĖS KATASTROFOS 

9- NAUJOS KARINĖS 
GRĖSMĖS ĮVAIRIAPYLIAME 

PASAULYJE 
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Globalinė 
gynybinė sistema 

Masinio naikinimo 
ginklų plitimo 

pavojus 

PLANETINĖS KATASTROFO 

10 -

MOKSLAS IR TECHNOLOGIJOS 
BESIVYSTANCIOMS ŠALIMS 

SIEKIANT IŠVENGTI ŠIAURĖS
PIETŲ EKOLOGINIO HOLOKAUSTO 

PLANETINĖS KATASTROFOS 

II -ORGANŲ PAKEITIM~ 
PROBLEMA IU \ 

___--1--__ I 
Dirbtiniai 
organai 

Nalilralūs 
organai 

PLANETINĖS KATASTROFOS 

12 - AIDS IR INFEKCINĖS 
LIGOS 

laboratorijoje Natūraliomis 
sąlygomis 
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13- KULTŪROS 
UŽTERŠTUMAS 

PLANETINĖS KATASTROFOS 

14 - GLOBALINĖ GYNYBA 
NUO KOSMINIŲ OBJEKTŲ 

Meteoritai 

Dinozaurų išnykimas j___ Sibiro 
prieš 65 milijonus ~ \ --- meteoritas 

· metų Arizonos 
meteoritas 

PLANETINĖS KATASTROFOS 

15 - MILŽINIŠKOS KARINĖS 
INVESTICIJOS 

Naujos iniciatyvos A Cheminių ginklų 
nukreipti resursus naikinimas 

taikos tikslams 

Karo pramonės 50 000 branduolinių 
konversija galvučių 

(de)montavimas 

GLOBALINIŲ KATASTROFŲ GRĖSMĖ 

alyvų giraitės, vynuogynai, triukšmingi 
vietos gyventojai ir ... mafijos šūviai. 

Ne visos katastrofos blogos. Buvo 
viena katastrofų katastrofa, kuriai turime 
būti dėkingi už savo egzistavimą. Tai 
Didysis sprogimas, įvykęs prieš daugelį 
milijardų metų ir davęs pradžią mūsų 
stebimai Visatai. Tačiau Žemėje nerasi
me teigiamų katastrofų. Jų yra daug 
rūšių. Dauguma katastrofų gali turėti 

labai rimtas pasekmes atskiriems žemės 
regionams arba net visai Žemei, net 
pražudyti gyvybę Žemėje. Ir praktiškai 
visos jos gali atsitikti dėl žmonių sąmo
ningos veiklos, kaip nuspėjama ar nenu
matyta pasekmė. 

Katastrofa - tai paprastai finalinė 

tam tikro proceso stadija, todėl, laiku 
susirūpinus procesų prognoze, pasekmių 
analize, galima išvengti tragiškų padari
nių. Dėl to ypač svarbu jas pažinti, 
kontroliuoti. 

O pavojai slypi visur. Panagrinėkime 
tai kiek smulkiau. Štai vanduo, dirva, 
oras. Jų kokybė dėl žmogaus veiklos 
blogėja, jie vis labiau užteršiami. San
tykinai mažėja gėlo vandens atsargos 
išvystyta ūkio šalyse, jis vis labiau už
teršiamas kenksmingomis cheminėmis 

medžiagomis. Mažėja derlingų dirvų plo
tai. Dirvos vis labiau nualinamos inten
syviai arba nemokšiškai ūkininkaujant. 

Didėja jų druskingumas, sparčiai plečiasi 
dykumų plotai. 
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' tt 
remoeratura " 

Schema, vaizduojanti Visatos struktūrą laike ir erdvėje 

Blogėja oro kokybė, jis irgi vis labiau teršiamas. Atsirado ir tampa 
vis svarbesnis šiluminis užteršimas, keičiasi klimatas - Lietuvoje 
šiemet tai pajutome savo kailiu. Kur tai girdėta, kad Lietuvoje būtų 
tokia sausra! Neracionaliai deginame daug kuro, didėja anglies 
dioksido koncentracija atmosferoje, pasireiškia šiltnamio efektas. 

Pastebėjome skyles mūsų žemės apsauginiame apvalkale - ozono 
sluoksnyje, saugančiame visą planetos gyvybę nuo žalingų stiprių 

ultravioletinių ir rentgeno spindulių. Jei ozono sluoksnis ir toliau 
plonės, daugės jame skylių, tai turės katastrofiškų pasekmių gyvybei 
žemėje. 
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Mokslininkai ieško būdų atstatyti ozono sluoksnį, pirmiausia 
apribojant chloro patekimą į atmosferą arba parengiant būdus pašalinti 
chlorui iš atmosferos. Mat vienas chloro atomas gali suardyti iki pusės 
milijono ozono molekulių! 

Žmonija savo reikmėms gaminasi ir naudoja vis daugiau energijos. 
Mes įpratome prie komforto: skraidome lėktuvais, važiuojame trau
kiniais, automašinomis. Gatves apšviečiame elektra, šildome butus. 
Aukštam gyvenimo lygiui reikia daug energijos. Tačiau dabar nau
dojami energijos šaltiniai ne begaliniai, žaliavos senka, energija 
brangsta. Tai vėlgi šiemet ypač pajutome Lietuvoje. Reikia plačiau 
naudoti Saulės energiją, ieškoti naujų energijos šaltinių, pavyzdžiui, 
įvaldyti termobranduolinės sintezės reakciją. Kitaip žmonijai grės 

energetinio bado katastrofa. 
Įvairiuose žemės regionuose labai nevienodai sunaudojama ener

gijos. Čia labai išsiskiria išvystytos pramonės šalys, o energijos 
gamybą ir naudojimą lydintieji teršalai pasklinda po visą pasaulį. 

Vietiniai teršalai, klimato pakitimas sukelia atitinkamus globalinius 
pakitimus, kurie nežino valstybių sienų. Todėl aktualu kurti globalinio 
planetos monitoringo sistemą. Ta prasme įdomus seminaro metu 
priimtas TMKC-PL kreipimasis į JAV, Rusijos, Ukrainos, Kazachs
tano, Lietuvos ir Kinijos vyriausybes (įdomus valstybių derinys, ar 
ne?). Jame pažymima, kad dėl padarytos ekologinės žalos daugelyje 
planetos vietų iškilo realus pavojus žmogaus gerovei ir net gyvybei. 
Todėl labai aktualu sukurti integruotą ekologinio monitoringo sistemą, 
pagrįstą išdėstytais kosmose, ore ir ant žemės jutikliais, kurių 

duomenys suplaukia į bendrą duomenų banką. Tokia sistema leistų 
dalyvauti monitoringe visoms suinteresuotoms valstybėms, net jei jos 
ir neturi tiesioginio priėjimo prie modernių kosminių ir ore esančių 
tyrimo priemonių. Ši programa turi būti glaudžiai koordinuojama su 
kitomis jau egzistuojančiomis tokio profilio programomis. Tokios 
programos įgyvendinimas užtikrintų vieną fundamentaliausių žmogaus 
teisių- teisę gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje. 

Kita didžiulė grėsmė žmonijai - branduoliniai ir kiti masinio 
naikinimo ginklai. Svarbiausioji problema- išvengti katastrofos, visų 
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pirma užtikrinant masinio naikinimo ginklų neplatinimą, vėliau su
mažinant jų kieki ir galiausiai juos visiškai sunaikinant. Subyrėjus 

TSRS ir keičiant konfrontaciją bendradarbiavimu, tai tampa visiškai 
imanoma, juo labiau kad šiuolaikinis mokslas ir technika yra pajėgūs 
apsaugoti žmoniją nuo šio pavojaus. 

Seminaro metu buvo pasakyta, kad Rusija turi 28 tūkst. branduo
linio ginklo vienetų. Kiekvienas jų galingesnis už bombą, numestą 
ant Hirosimos. Kas gali isivaizduoti tiek Hirosimų? 

JAV turi keisti gynybos strategiją. Anskčiau buvo dviejų polių 
pasaulis (JAV-TSRS), o dabar reikia kurti naują daugiapolę gynybos 
koncepciją- galimi vietiniai konfliktai bet kurioje pasaulio dalyje 
(Irakas, Libija, Centrinė Amerika ir pan.). Kelios šalys bando 
pasigaminti atominę bombą. Ar bus šis džinas ten deramai kontro
liuojamas, ar neištrūks iš butelio? Atrodo, bus pažabotas. Jau vien 
dalyvavimas šiame seminare JAV ir NVS karinių kompleksų, gynybos 
ministerijų atstovų, anksčiau giliai islaptintų mokslininkų nuteikia 
optimistiškai. 

Paminėsime būdingesnius tos srities pranešimus: karinės pramonės 
konversija, branduolinių sprogimų taikus naudojimas žemės vidinei 
struktūrai tirti, tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvos gynybos 
sistemų srityje, globalinė gynyba ir strateginis stabilumas, galima 
kooperacija ankstyvoje ispėjimo sistemų ir erdvės kontrolės srityse. 
Jų autoriai- ivairių, anksčiau dažnai konfrontuojančių šalių moksli
ninkai ir politikai- sėdėjo vienoje salėje, uždavinėjo vieni kitiems 
klausimus, gyvai diskutavo vakarais, pakilnodavo vyno taures. Taigi 
yra vilčių, kad globalinio karo grėsmė bus iveikta ir valstybės pereis 
nuo abipusio sunaikinimo prie abipusės gynybos strategijos. 

Greta gamtinių katastrofų egzistuoja ir techninės katastrofos grėsmė. 
Užtenka paminėti Čemobyli. O juk mūsų Ignalinos atominė elektrinė
tai tas pats Čemobylis, tik mūsų reaktoriai 1,5 karto galingesni, dirba 
forsuotu režimu. Taigi, katastrofos pasekmės būtų dar žiauresnės. Todėl 
atominių reaktorių saugumo klausimai, Černobylio pamokos, radioak
tyvių atliekų laidojimo problemos buvo plačiai diskutuotos. Tai dalis 
visos planetos ekologinio stabilumo užtikrinimo problemos. 
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Sudėtingos technologinės sistemos (pvz., chemijos fabrikai) visuo
met kelia pavojų aplinkai, gali būti stambių avarijų šaltinis. Todėl 
svarbios priemonės, leidžiančios sumažinti tokių katastrofų žalą, 

apsaugoti aplinką ir gyventojus funkcionuojant tokiems ūkiniams 

objektams, efektyviai atlikti gelbėjimo darbus, parengti darbų saugos 
normatyvinius aktus ir reikalavimus (ir tarptautinius). 

Tačiau ne vien nuo to gali smarkiai nukentėti arba net žūti žmonija. 
Štai XX a. maras- AIDS virusas. Pavyzdžiui, Centrinėje Afrikoje to 
viruso nešiotojų yra dešimtys milijonų. Kas laukia tų šalių ir ne vien 
tik jų? 

Žmonių žemėje labai sparčiai daugėja. Paradoksalu, bet jų dau
giausia didėja neturtingose šalyse. Kaip pamaitinti juos? Mokslininkai 
ieško augalų, kurie sparčiai augtų ir kurių visos dalys tiktų maistui. 
Kuriamos įmonės, kurių produkcija būtų, pavyzdžiui, nereiklios 
aplinkai ir maistui greitai augančios žuvys. Industrinės valstybės 

plėšikiškai išgaudo vandenyno turtus, o ką daryti daugumai valstybių, 
neturinčių laivyno? · 

Esminiai poslinkiai būtini medicinoje. Svorio centras turi persi
kelti nuo gydomosios į profilaktinę mediciną. 

Reikia išmokti pažinti gamtą, aplinką, ją suprasti, bet neskubėti 
keisti. Gamtos pertvarkymas be gilaus jos pažinimo- tai chirurgija 
nežinant kūno anatomijos. 

Dar vienas katastrofų šaltinis - nestabilumas dėl staigių politinių 
pasikeitimų. Tai akivaizdžiai matome suirus Tarybų Sąjungai. 

Egzistuoja ir kultūrinis užteršimas. Jis iš paviršiaus neatrodo 
katastrofiškai pavojingas, tačiau jo pasekmės gali būti irgi tragiškos. 
Žmonija vis labiau panašėja. Negrįžtamai nyksta mažosios tautos, jų 
kalbos, kultūra. Kelių supervalstybių, vienos (anglų) kalbos pseudo
kultūra užgožia kitas, išstumia jas. Daugelis iš viso nežino, ką reiškia 
žodis "kultūra". Ar tai ne šliaužiantis genocidas? 

Vienas M. Gorkio herojus pasakė: "Žmogus- tai skamba išdi
džiai". Žmogus sukūrė neįkainojamas vertybes. Tačiau kartu jis sukūrė 
ir priemones visam tam sunaikinti, · gerokai prišiukšlino savo namuose. 
Kur pasuks žmonija? Ar užteks jai sveiko proto ir ryžto nesusinaikinti? 
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Akademikai Z. Rudzikas ir V. Statulevičius 

Konferencijoje. Iš kairės Z. Rudzikas, B. Styra, J. Požela (1982 m.) 
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Atsiskaitant už instituto darbo 
rezultatus (1985 m.) 
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Akad. Z. Rudzikas su Kvebeko 
(Kanada) universiteto prof. 
E. Knystautu 
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Pasistenkime, kad taip neatsitiktų, kad paliktume ateinančioms kar
toms derlingą, žaliuojančią žemę, švarų vandenį ir orą, žydrą dangų, 
o ir kad patys mūsų palikuoniai būtų sveiki kiūnu ir dvasia. Tai 
pasieksime, jei kiekvieno mūsų gyvenimo tikslas bus pasistengti 
padaryti šį pasaulį bent truputį geresnį. 

THE STRUGGLE AGAINST 
PLANET ARY EMERGENCIES 
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AKAD. Z. RUDZIKO GYVENIMO, 
MOKSLINĖS, ORGANIZACINĖS IR 

VISUOMENINĖS VEIKLOS 
DATOS 
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1940 m. rugpjūčio 16 d. gimė Lazdijų rajone, Gu1biniškių kaime 
Bronislovo ir Anelės (Dimšaitės) Rudzikų šeimoje. 

1951 m. baigė Vainežerio pradinę mokyklą ir pradėjo mokytis 
Kapčiamiesčio vidurinėje mokykloje. 

1951 m. rugsėjo mėn. kartu su tėvais ištremtas į Tomsko srities 
Asino gyvenvietę (Rusija, Sibiras). 

1951 m. spalio mėn. priimtas į Asino gyvenvietės Lesozavodsko 
septynmetės mokyklos penktąją klasę. 

1957 m. apdovanotas Fizinio lavinimo ir kultūros komiteto garbės 
raštu laimėjus 1-ąją komandinę vietą tarpmokyklinėse Asino gyven
vietės moksleivių šachmatų varžybose. 

1957 m. apdovanotas Asino gyvenvietės, Sosnovkos vidurinės 

(dešimtmetės) mokyklos Nr. 1 garbės raštu, laimėjus 3-ąją vietą 

mokyklos šachmatų turnyre. 
1957 m. baigė Asino gyvenvietės Sosnovkos vidurinę mokyklą 

ir gavo brandos atestatą su aukso medaliu. 
1957 m. liepos mėn. grįžo į Lietuvą. 

1957 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Fizikos ir 
matematikos fakultetą, pasirinkęs fizikos specialybę. 

1958-1962 m. Vilniaus universiteto studentų mokslinės draugijos 
(SMD) Tarybos narys, taip pat Fizikų teoretikų būrelio pirmininkas, 
priklausė astronomų būreliui, kurio nariai stebėjo pirmojo dirbtinio 
Žemės palydovo skrydį; dainavo universiteto liaudies dainų ir šokių 
ansamblyje. 

1959-1962 m. dirbo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fa
kulteto Užsienio kalbų katedroje laborantu. 

1961 m. paskelbė pirmąjį mokslinį straipsnį (su akad. A. Juciu, 
J. Vizbaraite ir S. Budryte) "Linijų stiprumo skaičiavimas ir atrankos 
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taisyklės įvairių ryšių tipų atvejais" (Lietuvos fizikos rinkinys. 1961. -
T. 1, Nr. 1-2 ). 

1962 m. su pagyrimu baigė Vilniaus valstybinio universiteto 
Fizikos ir matematikos fakultetą, įgijęs fiziko ir vidurinės mokyklos 
fizikos mokytojo kvalifikaciją. 

1962 m. rugpjūčio 16 d. - spalio 1 d. Lietuvos TSR MA Fizikos 
ir matematikos instituto vyresnysis inžinierius. 

1962 m. spalio 1 d. - 1965 m. liepos 8 d. aspirantas Lietuvos 
TSR MA Fizikos ir matematikos institute. 

1962 m. dalyvavo steigiamajame Lietuvos fizikų draugijos susi
rinkime. 

1962-1977 m. dainavo Lietuvos MA pavyzdiniame mišriame 
chore, buvo jo tarybos pirmininkas. 

1963 m. dalyvavo Minske vykusiame XV pasitarime spektrosko
pijos klausimais ir su kitais autoriais skaitė pirmąjį mokslinį pranešimą 
"Elektronų šuolių, esant įvairiems ryšių tipams, teorinis tyrimas". 

1964 m. Vilniuje vykusioje 3-ojoje spektroskopijos mokslinėje 
konferencijoje kartu su kitais autoriais skaitė pranešimą apie elektro
ninių skaičiavimo mašinų panaudojimą vystant sudėtingą spektrų 

teoriją. 

1965 m. birželio 15 d. Vilniaus universiteto Fizikos ir matema
tikos-mechanikos fakulteto mokslinėje taryboje apgynė fizikos-mate
matikos mokslų kandidato disertaciją "Neredukuotinių tenzorinių 

operatorių matematinio aparato ir jo taikymo atominių spektrų teori
joje klausimu". 

1965 m. liepos 8 d. paskirtas Lietuvos TSR MA Fizikos 1r 
matematikos instituto vyr. inžinieriumi. 

1965 m. rugsėjo 25 d. vedė Mariją Danutę Kriukaitę. 
1966 m. gruodžio 27 d. išrenkamas Lietuvos TSR MA Fizikos 

ir matematikos instituto jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 
1966 m. liepos 21 d. gimė sūnus Andrius. 
1966 m. Jerevane (Armėnija) perskaitė pranešimą Sąjunginiame 

simpoziume teorinės spektroskopijos klausimais. 
1967 m. sausio 1 d. išrenkamas Lietuvos TSR MA Fizikos 1r 

matematikos instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 
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1969 m. Druskininkuose vykusios vilniečių fizikų teoretikų or
ganizuotos Sąjunginės fizikos mokyklos atomų ir molekulių teorijos 
klausimais direktorius. 

1969 m. skaitė pranešimą Vilniuje vykusiame Tarptautiniame sim
poziume atomų ir molekulių elektroninių sluoksnių teorijos klausimais. 

1971 m. sausio 19 d. TSRS Aukštoji atestacinė komisija patvirtino 
mokslinį vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslo vardą pagal 
specialybę "Teorinė ir matematinė fizika". 

1972 m. kovo 14 d. Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos
mechanikos fakulteto mokslinėje taryboje apgynė fizikos ir matema
tikos mokslų daktaro disertaciją "Daugiaelektronių atomų spektrų 

teorijos klausimu". 
1973 m. Moksliniame-koordinaciniame atomų ir atominių spektrų 

teorijos seminare Bakurianyje (Gruzija) skaitė apžvalginį pranešimą apie 
atomų teorijos darbus Lietuvos TSR MA Fizikos ir matematikos institute. 

1973 m. skaitė pranešimą Sąjunginiamė atomų ir atominių spektrų 
teorijos seminare Rygoje (Latvija). 

1974 m. kovo 1 d. paskiriamas Lietuvos TSR MA Fizikos ir 
matematikos instituto K vantmechaninių skaičiavimų sektoriaus vado
vu, koordinuoja tos krypties darbus Lietuvoje. 

1974-1990 m. TSRS MA Mokslinės tarybos "Atomų ir molekulių 
spektroskopija" biuro narys, tos tarybos "Atomų ir atominių spektrų 
teorijos" sekcijos pirmininkas. 

1974-1990 m. TSRS MA "Elektroninių ir atominių dūžių fizikos" 
mokslinės tarybos narys. 

1974 m. Palangoje vykusios Sąjunginės daugiaelektronių atomų 
ir jų spektrų teorijos mokyklos, skirtos akad. A. Jucio atminimui, 
direktorius. Skaitė pranešimą. 

1974 m. Heidelberge (VFR) 4-ojoje tarptautinėje atomo fizikos 
konferencijoje- pirmoje tarybiniu laikotarpiu mokslinėje išvykoje į 

užsienį- skaitė pranešimą, vienintelis iš TSRS mokslininkų 

delegacijos buvo pakviestas pirmininkauti plenariniams konferen
cijų posėdžiams . 

1974 m. Taškente (Uzbekija) vykusiame Sąjunginiame atomų ir 
jų spektrų seminare perskaitė plenarinį pranešimą. 
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1975 m. _ rugsėjo 23 d. gimė dukra Gražina Danutė . 

1975 m. Tbilisyje (Gruzija) Sąjunginiame atomų ir atomtmų 
spektrų teorijos seminare skaitė du pranešimus - sudėtingų atominių 

spektrų teorijos klausimais ir apžvalginį. 

1976 m. Fizikos ir matematikos institute akad.A. Jucio atminimui 
surengtuose moksliniuose skaitymuose perskaitė pranešimą apie ren
ginius ir priemones prof. A. Jucio atminimui įamžinti. 

1976 m. Respublikinis mokslo ir technikos premijų komitetas prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos už darbų ciklą daugiaelektronių atomų 
ir jų spektrų teorijos srityje (1963- 1974) suteikė Lietuvos respubli
kinės premijos laureato vardą. 

1976 m. TSRS mokslininkų delegacijos sudėtyje dalyvavo ir skaitė 
pranešimą 5-ojoje tarptautinėje atomo fizikos konferencijoje Berklyje; 
aplankė Jungtinį laboratorinės astrofizikos institutą Boulderyje (Ko
lorado valstija), Nacionalinį standartų biurą, kuriame perskaitė paskai
tą; Vašingtone aplankė JAV Nacionalinį mokslo fondą. 

1976 m. skaitė. pranešimą 7-ojoje Bulgarijos nacionalinėje spek
troskopijos konferencijoje Slanchev Bryage (Saulėtame Krante). 

1977 m. išrenkamas Lietuvos TSR MA mokslinės tarybos "Atomų 
ir molekulių optika ir spektroskopija" pirmininko pavaduotoju. 

1977 m. Leningrade (dabar Sankt Peterburgas, Rusija) skaitė 

pranešimą 1-ojoje Sąjunginėje konferencijoje atomų ir atominių 

spektrų teorijos klausimais (anksčiau tais klausimais buvo rengiami 
sąjunginiai seminarai). 

1977 m. Taškente (Uzbekija) 28-ajame branduolinės spektrosko
pijos ir atomo branduolio struktūros pasitarime skaitė pranešimą apie 
aktualias šiuolaikines daugiakrūvių jonų spektrų teorijos problemas. 

1977 m. išrenkamas Lietuvos TSR MA Fizikos instituto direk
toriaus pavaduotoju mokslo reikalams, paliekant kartu eiti K vantme
chaninių skaičiavimų sektoriaus vadovo pareigas (Fizikos ir matema
tikos institutas 1977 m. padalytas į du institutus: Fizikos bei 
Matematikos ir kibernetikos). 

1977- 1985 m. Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos mokslinis 
konsultantas ir straipsnių autorius. 
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1977 m. Gorkyje (dabar Nižnyj Novgorodas, Rusija) 18-ąjame 

Sąjunginiame teorinės ir taikomosios spektroskopijos problemų pa
sitarime perskaitė keletą pranešimų. 

1977 m. K.rokuvoje (Lenkija) skaitė pranešimą Europos fizikų 

draugijos (EFD) Atomų ir molekulių fizikos skyriaus Atomo spek
troskopijos sekcijos (EGAS, European Group for Atomic Spectros
copy) surengtoje 9-ojoje tarptautinėje konferencijoje. 

1977 m. prof. A.Jucio gimimo 73 -ųjų metinių dieną (g. 1904 09 12) 
surengtuose moksliniuose skaitymuose perskaitė pranešimą apie dau
giaelektronių atomų teorijos problemas. 

1978 m. Miunchene (VFR) perskaitė pranešimą 1 0-ojoje EGAS 
konferencijoje. 

1978 m. Rygoje (Latvija) skaitė keletą pranešimų 6-ojoje tarp
tautinėje atomo fizikos konferencijoje, kurios rengiamos reguliariai 
kas dveji metai; ši konferencija buvo pirmą kartą surengta Tarybų 
Sąjungoje. 

1978 m. skaitė pranešimą 8-ojoje Bulgarijos nacionalinėje spek
troskopijos konferencijoje Varnoje . 

1978 m. monografijos "Adolfas Jucys. Rinktiniai darbai: Daugia
elektronių atomų teorija" atsakingasis redaktorius. 

1978-1985 m. vadovavo TSRS MA Atomų ir molekulių spek
troskopijos mokslinės tarybos kompleksinei programai "Metodų pa
rengimas, algoritmų ir programų sukūrimas atomų ir jonų spektrinėms 
charakteristikoms teoriškai rasti". 

1978 m. perskaitė pranešimą Vilniuje vykusioje 1-ojoje Tarptau
tinėje fizikos mokykloje, skirtoje Vilniaus universiteto 400-mečiui 
pažymėti. 

1979 m. Vilniuje vykusios Sąjunginės konferencijos "Šių 
dienų atomų ir molekulių teorijos būsena", skirtos akad. A. Jucio 
75-osioms gimimo metinėms ir Vilniaus universiteto 400-ųjų metų 
jubiliejui, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas, programi
nio komiteto narys, skaitė pranešimą apie A. Jucio idėjų raidą atomų 
spektrų teorijoje. 

1979 m. Plungėje vykusios XXI respublikinės fizikų konferen
cijos, skirtos akad. A. Jucio 75-osioms metinėms ir Vilniaus univer-
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Su prof. iš JAV Y.K. Kim (dešinėje, 
1988 m.) 
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Su svečiu iš Los Alamos (JAV) prof. 
R.D. Cowan (iš dešinės) (1988 m.) 
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Akad. Z. Rudzikas, akad. L. Kairiūkštis ir Nobelio premijos laureatas 
profesorius K. Siegbahn iš Švedijos, Lozanoje (Šveicarija, 1992 m.) 

75 

Vanderbildo universiteto (JAV) profesorė Ch. Froese-Fischer (antra iš kairės) 
svečiuose Z. ir M. Rudzikų šeimoje (1993 m.) 
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siteto 400-sioms metinėms, organizacinio komiteto pirmininkas, per
skaitė pranešimą apie akademiko A. Jucio mokslinės veiklos kryptis. 

1980 m. Lietuvos TSR AT Prezidiumo nutarimu suteiktas nusi
pelniusio mokslo veikėjo garbės vardas. 

1980 m. Pizoje (Italija) skaitė pranešimus 13-ojoje Europos atomų 
spektroskopijos konferencijoje (viena iš Europos fizikų konferencijų, 
rengiamų kasmet) ir jos metu vykusioje Europos fizikų draugijos 
Atomų spektroskopijos sekcijos (EGAS) asamblėjoje. 

1981 m. TSRS Aukštoji atestacinė komisija suteikė profesoriaus 
vardą pagal specialybę "Teorinė ir matematinė fizika". 

1981 m. Palangoje vykusios 5-osios Respublikinės jaunųjų moks
lininkų konferencijos spektroskopijos ir kvantinės elektronikos klau
simais sekcijos "Grupių teorija. Branduolio ir atomo spektroskopija" 
pirmininkas. 

1981 m. Heidelberge (VFR) skaitė pranešimą Europos atominės 
fizikos konferencijoje, susipažino su atomų ir molekulių tyrimais 
Heidelbergo, Bonos,Kaizerslautemo universitetuose; Darmštato fizi
kos institute bei Taikomosios fizikos institute skaitė paskaitą apie 
Lietuvos MA Fizikos instituto teorinius atomų ir jonų tyrimus . 

1982 m. skaitė pranešimą Veliko Tumove, Bulgarijos X jubilie
jinėje nacionalinėje atominės spektroskopijos konferencijoje. 

1982 m. Turku (Suomija) vykusiame reliatyvistinių efektų kvantinės 
chemijos simpoziume perskaitė apžvalginį pranešimą, kurį pakartojo 
Helsinkio universiteto Teorinės fizikos instituto darbuotojams. 

1983 m. Maskvos leidykla "Nauka" išleido Z. Rudziko ir A. Ni
kitino monografiją "Atomų ir jonų spektrų teorijos pagrindai" (rusų k.). 

1983 m. Lundo universiteto Fizikos instituto kvietimu lankėsi 

Lundo universitete, atliko mokslinius tyrimus Lundo technologijos 
instituto Fizikos skyriuje, skaitė mokslo darbuotojams paskaitas, 
konsultavo atomo teorijos klausimais, tyrė elektronų šuolių jonuose 
teorinio aprašymo būdų ypatybes; taip pat lankėsi Čalmerso univer
siteto (Gėteborge) Fizikos ir Upsalos universiteto Kvantinės chemijos 
skyriuose, skaitė paskaitas; Stokholme aplankė universitetą, dalyvavo 
konferencijoje, skirtoje aktualiems laboratoriniams, astrofizikiniams ir 
teoriniams spektroskopijos tyrimams apžvelgti. 
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1984 m. "Mokslo" leidykla išleido Z. Rudziko ir J. Kaniausko 
monografiją "Kvazisukinys ir izosukinys atomo teorijoje" (rusų k.). 

1984 m. Troicke (Rusija) skaitė pranešimą Socialistinių šalių moks
lininkų simpoziume, skirtame naujoms spektroskopijos problemoms. 

1984 m. perskaitė pranešimą Vilniuje vykusioje 3-ojoje Sąjungi
nėje mokykloje "Lazerių panaudojimas atomų, molekulių ir branduolių 
fizikoje". 

1984 m. Rygoje 9-ojoje Sąjunginėje elektronų ir atomų dūžių 
konferencijoje perskaitė kelis pranešimus. 

1985 m. išrinktas Lietuvos TSR Mokslų akademijos nariu kores
pondentu. 

1985 m. Lietuvos TSR MA Prezidiumo nutarimu paskirtas 
Lietuvos MA Fizikos instituto direktoriumi laikotarpiui, likusiam iki 
eilinių Mokslų akademijos institutų direktorių rinkimų. Kartu vadovau
ja instituto Atomo teorijos skyriui. 

Nuo 1985 m. Tarptautinės astronomų sąjungos narys, jos 14-osios 
komisijos "Atominiai ir molekuliniai duomenys" organizacinio komi
teto narys. 

1985-1990 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų 

darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto prezidiumo narys. 
1985-1993 m.Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto specializuo

tos tarybos fizikos ir matematikos mokslų kandidato laipsniams teikti 
K 061.01.07 narys. 

1985 m. dalyvavo Gdansko universiteto (Lenkija) organizuotoje 
Kvantinės optikos 13-ojoje Tarptautinėje vasaros mokykloje Frombor
ke, skaitė pranešimą. 

1985 m. Užgorode (Ukraina) vykusios 9-osios Sąjunginės atomų 
ir jų spektrų teorijos konferencijos organizacinio komiteto pirmininko 
pavaduotojas, skaitė pranešimą. 

1986 m. kovo 11 d. išrinktas Lietuvos TSR MA Fizikos instituto 
direktoriumi. 

1986 m. buvo mokslinėje komandiruotėje Rumunijoje, jos MA 
Fizikos ir spinduliuojančių prietaisų institute perskaitė pranešimą, 

aptarė 1981-1986 m. bendradarbiavimo rezultatus ir numatytus ben
dradarbiavimo planus 1986-1990 m. 
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Didžiosios Britanijos parlamente 
su jo nariu lordu Ennals bei jo 
sūnumi profesoriumi Richard 
Ennals ( 1994 m.) 

Akad. Z. Rudzikas su tarptautinės konferencijos, skirtos daugiakrūviųjonų 
problemoms organizacinio komiteto pirmininke Y. Awaya ir vokiečių 

prof. P.H. Mokler iš Vokietijos (1996 m.) 
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Akad. Z. Rudzikas Japonijoje. Iš kairės prof. U. Safronova iš Maskvos ir 
japone T. Kato (1996 m.) 

Pasirašant mokslinio bendradarbiavimo sutartį su Taivano fizikų draugijos 
prezidentu Darwin Chang (1998 m.) 
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1986 m. Lietuvos KP CK ir Lietuvos MT nutarimu patvirtintas 
Lietuvos valstYbinių mokslo ir technikos premijų komiteto Fizikos, 
matematikos ir chemijos mokslų sekcijos nariu. 

Nuo 1986 m. "Lietuvos fizikos rinkinio" redakcinės kolegijos narys. 
1986-1989 m. Lietuvos "Žinijos" draugijos Respublikinio komi

teto Prezidiumo narys. 
1986 m. dalyvavo 25-ojoje Respublikinėje fizikų konferencijoje, 

perskaitė apžvalginį pranešimą. 

1986 m. vadovavo TSRS mokslininkų delegacijai Trieste (Italija) 
vykusiame Tarptautiniame simpoziume "Reliatyvistinės daugiadalelės 
problemos", perskaitė apžvalginį pranešimą. 

1986 m. Bulgarijos 11-ojoje nacionalinėje atomų spektroskopijos 
konferencijoje Varnoje plenariniame posėdyje perskaitė apžvalginį 

pranešimą. 

1986 m. Troicke (Rusija) vykusio 1-ojoje TSRS-Didžiosios 
Britanijos daugiakrūvių jonų spektroskopijos simpoziumo organiza
cinio komiteto narys, skaitė apžvalginį pranešimą. 

1986 m. Odesoje (Ukraina) vykusiame Sąjunginiame seminare 
atomų ir atominių spektrų teorijos klausimais perskaitė pranešimą. 

1987 m. Lietuvos TSR MA Prezidiumas, Švietimo, aukštųjų 
mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Lietuvos respub
likinio komiteto prezidiumas apdovanojo garbės raštu už ilgametį 

vaisingą mokslinį ir mokslinį-organizacinį darbą bei aktyvų dalyva
vimą visuomeniniame gyvenime. 

1987 m. Bachoteke (Lenkija) 5-ojoje Tarptautinėje šiuolaikinių 
kvantinės chemijos metodų mokykloje perskaitė paskaitų kursą "Šiuo
laikiniai daugiaelektronių atomų ir jonų teorijos aspektai". 

1987-1993 m. dvi kadencijas buvo renkamas EGAS Tarybos 
nariu, nuo 1999 m. vėl išrinktas EGAS Tarybos nariu. 

1987 m. mokslinėje komandiruotėje Didžiojoje Britanijoje skaitė 
pranešimus 15-ojoje Tarptautinėje elektronų ir atomų dūžių fizikos 
konferencijoje Braitone, tarptautiniame simpoziume koreliacijos ir 
poliatizacijos elektronų ir atomų dūžiuose klausimais Belfaste (Šiaurės 
Airija) ir Edinburgo (Škotija) universitete. 
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1987-1989 m. kandidatas į TSRS Švietimo, aukštųjų mokyklų ir 
mokslo įstaigų profsąjungos Centro Komiteto narius, dalyvavo keliuo
se CK plenumuose ir suvažiavime. 

Vilniuje vykusio 5-ojo Tarptautinio simpoziumo "Ultraspartūs 

procesai spektroskopijoje" (UPS-87) organizacinio komiteto pirminin
ko pavaduotojas, perskaitė stendinį pranešimą. 

1987 m. 4-osios Vilniaus mokyklos "Lazerių taikymai atomų, 
molekulių ir branduolio fizikoje" (ISLA) organizacinio komiteto 
narys, skaitė pranešimą. 

1988 m. Talino leidykla "Valgus" išleido Z. Rudziko (su bendra
autoriais astronomais A. Nikitinu, A. Sapar, T. Feklistova, A. Cholty
ginu) knygą "Planetinių ūkų spektrai" (rusų k.). 

1988 m. Madrido universiteto (Ispanija) Fizikos fakulteto kvietimu 
skaitė paskaitą universitete ir Bilbao optikos institute. 

1988 m. Zarasuose vykusios 26-osios Respublikinės fizikų kon
ferencijos organizacinio komiteto pirmininkas, skaitė pranešimą. 

1988 m. 20-ojoje Europos fizikų draugijos EGAS konferencijoje 
(Austrija) perskaitė kviestinį apžvalginį pranešimą, su bendraautoriais 
parengė du stendinius pranešimus. 

1988 m. Kijeve (Ukraina) perskaitė pranešimą 20-ojo Sąjunginio 
atomų spektroskopijos suvažiavimo plenariniame posėdyje. 

1988 m. Kembridže (Anglija) 2-ajame TSRS-Didžiosios Britani
jos simpoziume "Daugiakrūvių jonų spektroskopija" skaitė pranešimą, 
taip pat perskaitė paskaitą Belfasto universitete, lankėsi Londono ir 
Oksfordo universitetuose, valstybinėse laboratorijose. 

1988 m. Baltarusijos MA Prezidiumas išrinko leidinio "Žumal 
prikladnoj spektroskopii=)l{ypmm rrpMKJia.n;Hoii crreKrpocKOIIMM" re
dakcinės kolegijos nariu. 

Nuo 1988 m. Europos fizikų draugijos narys. 
1989-1990 m. leidinio "Europhysics News" korespondentas nuo 

TSRS 
1989 m. mokslinėje komandiruotėje Prancūzijoje skaitė paskaitas 

3-ojoje Europos atomų ir molekulių fizikos konferencijoje (Bordeaux) 
ir Meudono observatorijoje (netoli Paryžiaus), buvo išrinktas į EFD 
Atomų ir molekulių fizikos skyriaus valdybą nuo TSRS (Z. Rudzikas 
buvo pirmas ir paskutinis TSRS atstovas šioje valdyboje). 
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1989 m. Tomske (Rusija) vykusios Sąjunginės atomų ir atominių 
spektrų teorijos konferencijos organizacinio komiteto pirmininko 
pavaduotojas, skaitė apžvalginį pranešimą. 

1989 m. lenkų mokslininkų kvietimu skaitė paskaitas Tarptautinėje 
mokykloje Bachoteke, su paskaitomis lankėsi Torunės ir Gdansko 
universitetuose, Krokuvos pedagoginiame ir Poznanės politechnikos 
institutuose. 

1989 m. dalyvavo EGAS valdybos posėdyje Olandijoje, dirbo 
Amsterdamo universiteto Zėmano laboratorijoje, skaitė paskaitas 
EGAS valdybos nariams, universiteto bei kitų mokslo įstaigų fizikams, 
lankėsi Olandijos kosminės erdvės tyrimų laboratorijoje ir Plazmos 
fizikos institute. 

1989 m. gruodžio 8 d. Lietuvos TSR MA Visuotinio susirinkimo 
nutarimu įtrauktas į komisiją Lietuvos TSR MA reorganizuoti į 

savarankišką mokslinę organizaciją, nepavaldžią TSRS MA Prezidiu
mui, ir vadinti Lietuvos MA. 

1989 m. gruodžio mėn. išrinktas Lietuvos MA "Žinijos" draugijos 
skyriaus vadovu. Prisidėjo pertvarkant Lietuvos "Žinijos" draugiją
rengiant neeilinį suvažiavimą, priimant naujus įstatus, kuriuose už
fiksuotas jos atsiskyrimas nuo TSRS atitinkamos įstaigos. 

1990 m. vasario 1 d. išrinktas naujai įkurto Lietuvos MA Teorinės 
fizikos ir astronomijos instituto direktoriumi, kartu lieka Atomo 
teorijos skyriaus vadovu. 

Nuo 1990 m. Šiaurės ir Baltijos valstybių fizikų koordinacinio 
komiteto narys. 

Nuo 1990 m. Lietuvos MA Fizikos, technikos ir matematikos 
mokslų skyriaus biuro narys. 

1990 m. Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) leidykla išleido 
Z. Rudziko, A. Nikitino, A. Choltygino monografiją "Teorinė atomų 
spektroskopija. Vadovas astronomams ir fizikams" (rusų k.). 

1990 m. Lundo universiteto (Švedija) prof. lndreko Martinsono 
kvietimu Lundo ir Upsalos universitetuose skaitė mokslinius prane
šimus apie teorinės atomų spe~troskopijos darbus Lietuvos MA 
Teorinės fizikos ir astronomijos institute ir populiarią paskaitą "Lie
tuvos kelias į Nepriklausomybę"; dalyvavo 22-osios Europos atomo 
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spektroskopijos konferencijos darbe, taip pat EGAS Generalinės 

asamblėjos darbe- pirmininkavo dviem konferencijos posėdžiams. 
1990 m. Amsterdame (Olandija) dalyvavo 8-ojoje EFD Genera

linėje konferencijoje, skaitė pranešimą apie tendencijas fizikoje ir 
paskaitą "Teisinės valstybės ir persitvarkymo koncepcija". 

1990 m. Toledo universiteto (JAV, Ohajo valstija) kvietimu 
(universitetas buvo išrinkęs Z. Rudziką "ižymiu vizituojančiu profe
soriumi") lankėsi Toledo, Baltimorės, Džonso Hopkinso, Kembridžo, 
Vanderbilto JAV universitetuose, mokslo istaigose, konsultavo, skaitė 
paskaitas Komercijos departamento Nacionaliniame standartų ir tech
nologijos institute, JAV Nacionaliniame mokslo fonde. Vizito metu 
dar 8 mokslo istaigos pakvietė trumpalaikiam susitikimui. 

Nuo 1991 m. Tarptautinio mokslinės kultūros centro - Pasaulinės 

laboratorijos Lietuvos skyriaus (TMKC-PLLS) direktorius; 
1992-1996 m. direktoriaus pavaduotojas, nuo 1996 m. - direktorius. 

1991 m. Maskvos leidykla "Nauka" išleido kolektyvinę monog
rafiją (Z. Rudzikas vienas iš autorių) "Daugiakrūvių jonų spektros
kopija karštoje plazmoje" (rusų k.). 

1991 m. Kopenhagoje (Danija) vykusios 4-ojoje Europos atomų 
ir molekulių fizikos konferencijos organizacinio komiteto narys. 

1991 m. Torunėje (Lenkija) vykusios 23-osios Europos atomų 
spektroskopijos konferencijos organizacinio komiteto narys. 

1991 m. Erice (Italija) dalyvavo TMKC-PL konferencijoje "Pla
netų katastrofos", susipažino su šios tarptautinės organizacijos veikla. 

1991 m. Vokietijoje skaitė paskaitas Fizikos ir astrofizikos ins
titute, Heidelbergo, Bochumo, Gieseno universitetuose; Maince da
lyvavo EGAS valdybos posėdyje. 

1991 m. Lozanoje (Šveicarija) dalyvavo TMKC-PL Generalinės 
asamblėjos ir projektų direktorių pasitarime, supažindino asamblėjos 
dalyvius su PL Lietuvos skyriaus veikla, jo moksline tematika. 

1991 m. perskaitė · pranešimą Insbruke (Austrija) Tarptautiniame 
astronomų sąjungos planetų ūkų simpoziume Nr. 155. 

1992 m. Erice (Italija) dalyvavo 15-ajame tarptautiniame seminare 
planetų katastrofų klausimais. 
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Pasirašius mokslinio bendradarbiavimo sutarti su Lenkijos fizikų draugijos 
prezidentu prof. I. Strzalkowskiu (kairėje, 1999 m.) 

Akad. Z. Rudzikas, prof. A. Dalgamo (Harvard, JAV) bei prof. R. Janev 
(Japonija) Oksforde (Didžioji Britanija), 2000 m. 



AKAD. Z. RUDZIKAS 

Akad. Z. Rudzikas su jos Didenybės Didžiosios Britanijos Karalienės 
ambasadoriumi Lietuvoje p. Ch. Robbins, palydint 1999 metus 

Akad. Z. Rudzikas, tarptautinės astronomų sąjungos narys, tarp Lietuvos 
astronomų (antroje eilėje ketvirtas iš kairės, 1995 m. 
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1992 m. Kopenhagoje (Danija) dirbo mokslinį darbą Šiaurės šalių 
teorinės fizikos institute NORDITA (Nordic Institute for Theoretical 
Physics). 

1992 m. Lozanoje (Šveicarija) dalyvavo TMKC-PL projektų 
direktorių pasitarime, pristatė Lietuvos skyriaus mokslinius projektus. 

1993 m. sausio 12 d. LR Vyriausybės nutarimu paskirtas Lietuvos 
Respublikos mokslo premijų ir mokslo premijų komiteto agrarinių, 

gamtos, matematikos ir medicinos mokslų sekcijos nariu. 
1993 m. kovo 30 d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo habi

lituoto daktaro mokslo laipsnį bei profesoriaus vardą. 
Nuo 1993 m. leidinio "Lietuvos fizikos žurnalas" redakcinės 

kolegijos narys. 
Nuo 1993 m. Lietuvos nacionalinių premijų komiteto bei UNESCO 

programos "Žmogus ir biosfera" Lietuvos nacionalinio komiteto narys. 
1993 m. švedų mokslininkų Gunaro ir Gunel Kalenų (Gunnar ir 

Gunnel Kallen) premijos laureatas. 
1993 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas 

Mokslo ir studijų ekspertų komisijos prie LR Vyriausybės nariu. 
1993 m. išrinktas žurnalo "Experimental Technique of Physics" 

(ETP) mokslinės redakcinės tarybos nariu. 
1993-1995 m. vykdė ir vadovavo tarptautinei (kartu su Bochumo 

universitetu) iš dalies NATO finansuojamai temai "Mažai jonizuotų 
atomų spektro linijų identifikavimas". 

1993-1995 m. pagrindinis vadovas Europos Pietų observatorijos 
(EPO) Garchinge prie Miuncheno finansuojamos temos "Sunkiųjų 
elementų gausumo Saulėje studijos, naudojant naujus teorinius osci
liatorių stiprumu duomenis". 

1993-1998 m. dalyvavo koordinuojant mokslinį· projektą "Regio
no vystymosi ekologinis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos 
pavyzdžiu" (ECOSLIT), kuris tapo pirmąja Lietuvos valstybine moks
lo programa. 

1993-1998 m. leidinių "Ecological Sustainability of Lithuania in 
a Historical Perspective" (I-VI tomai) redakcinės kolegijos narys. 

1993 m. moksliniais ir mokslo organizavimo tikslais lankėsi 

Belgijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Italijoje, Danijoje, Šveicarijoje ir 
Švedijoje. 
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1994 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkiu 
įtraukiamas į komisiją valstybinių mokslo institutų ir aukštųjų mo
kyklų veiklos įvertinimui (pasitelkiant Lietuvos ir užsienio ekspertus) 
koordinuoti. 

1994 m. kovo 16 d. išrinktas Lietuvos MA tikruoju nariu 
(akademiku). 

Nuo 1994 m. Atviros Lietuvos fondo gamtos mokslų nacionalinio 
komiteto narys. 

Nuo 1994 m. Lietuvos-Didžiosios Britanijos draugijos pirminin
kas. 

1994-1996 m. vadovavo Tarptautinio mokslo fondo (JAV) finan
suojamai temai "Naujo tikslaus ir universalaus metodo teoriškai 
studijuoti sudėtingus daugiaelektronius atomus ir jonus parengimas ir 
įdiegimas". 

1994-1996 m. dalyvavo grupės Europos šalių vykdomoje ir 
Europos Sąjungos finansuojamoje tarptautinėje mokslinėje temoje 
"Elektronų ir fotonų sąveika su atomais, jonais ir molekulėmis", 
atstovavo Lietuvai. 

1994 m. paruošė ir perskaitė teorinės atomo spektroskopijos kursą 
Teorinės fizikos ir astronomijos instituto doktorantams astronomams. 

1994 m. Kopenhagoje (Danija) Šiaurės šalių teorinės fizikos 
NORDITA ir N. Boro institutUose skaitė paskaitas. 

1994 m. skaitė paskaitas, dirbo mokslinį darbą, lankėsi moksliniais 
ir mokslo organizavimo reikalais Anglijoje, Suomijoje, Italijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje. 

Nuo 1995 m. Pasaulio mokslininkų federacijos narys. 
Nuo 1995 m. Europos Sąjungos Generalinio direktorato XII 

Mokslo tyrimų ir vytymosi jungtinio tyrimo centro "TMR Program
me- Acompanying Measures Panel" mokslinis ekspertas ir konferen
cijų vertinimo tarybos narys. 

Nuo 1995 m. Tarptautinės atominės energijos agentūros (Vienoje, 
Austrija) ekspertas Nr. T563860. 

1995 m. Edinburge (Didžioji Britanija) vykusios 5-osios Europos 
atomų ir molekulių fizikos konferencijos tarptautinio organizacinio 
komiteto narys, skaitė pranešimą. 
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1995 m. rugsėjo 27 d. išrinktas Lietuvos fizikų draugijos prezi
dentu 4 metų kadencijai. 

1995-1998 m. vadovavo tarptautinei (kartu su JAV Vanderbildo 
universitetu), iš dalies JAV Nacionalinio mokslo fondo finansuojamai 
temai "Kampiniai integravimai didelės apimties atominiuose skaičia
vimuose". 

1995 m. Briuselyje dirbo vienoje Europos Sąjungos struktūroje 
vertinant FW IV siūlomus finansuoti mokslo renginius. 

1995 m1 dalyvavo moksliniuose seminaruose ir pasitarimuose 
Italijoje, Ukrainoje Šveicarijoje, Vengrijoje. 

1995 m. dirbo mokslinį darbą Danijos ir Švedijos universitetuose 
ir mokslo įstaigose. 

1996 m. perskaitė kviestinį pranešimą 31-ojoje Lietuvos nacio
nalinėje fizikų konferencijoje. 

1996 m. mokslo ir mokslo organizavimo tikslais lankėsi, skaitė 
paskaitas, konsultavo įvairiose Austrijos, Airijos,Italijos, Ispanijos, 
Japonijos, Šveicarijos aukštosiose mokyklose ir mokslo įstaigose. 

1996 m. kovo 9 d. Kopenhagoje (Danija) dalyvavo Šiaurės šalių 
teorinės fizikos instituto NORDITA sukviestame Skandinavijos ir 
Baltijos valstybių Fizikų draugijų pirmininkų pasitarime dėl bendra
darbiavimo galimybių. 

1997 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos MA Prezidiumas patvirtino 
P.Brazdžiūno (eksperimentinė fizika) vardinės premijos komiteto 
nanu. 

1997 m. Kembridžo universiteto leidykla "Atomų, molekulių ir 
cheminės fizikos Kembridžo monografijų" serijoje išleido Z.Rudziko 
monografiją "Teorinė atomų spektroskopija" (anglų k.). 

1997 m. knygos "Jurgis Viščakas: literatūros rodyklė" redakcinės 
kolegijos narys. 

1997 m. dalyvavo X Pasaulio lietuvių mokslo ir kultūros sim
poziume Čikagoje (JAV) ir perskaitė du pranešimus, vieną plenari
niame posėdyje. 

1997 m. dalyvavo mokslinėse konferencijoje, skaitė paskaitas, 
aptarė mokslo organizavimo klausimus Suomijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje, Italijoje, JAV, Danijoje, Švedijoje, Šveicarijoje. 
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Nuo 1998 m. liepos mėn. koordinuoja tarptautinio tinklo Upsala
Lundas-Vilnius-Tartu mokslinį projektą "Teoriniai ir eksperimentiniai 
sudėtingų atomų ir jonų spektrinių savybių tyrimai astrofizikoje ir 
valdomoje termobranduolinėje sintezėje". 

1998 m. suteikta Lietuvos Respublikos mokslo premija už 
1976-1997 m. darbų ciklą "Teorinė daugiaelektronių atomų ir jonų 
spektroskopija". 

1998 m. Taivano (Kinijos Respublika) Nacionalinio teorinių 

mokslų centro (NTCM) kvietimu lankėsi Taivano MA Fizikos ir 
Atomų bei molekulių tyrimo institutuose, pasirašė fizikų draugijos 
bendradarbiavimo sutartį. 

1998 m. Olandijoje dalyvavo Europos fizikų draugijos (EFD) 
Tarybos posėdyje. 

1998 m. dalyvavo mokslinėse konferencijose Norvegijoje, Itali
joje, Vokietijoje. 

1998 m. dalyvavo moksliniuose pasitarimuose ir mokslo organi
zavimo tikslais Danijoje, Šveicarijoje. 

Nuo 1999 m. kovo mėn. Tarptautinės fundamentinės ir taikomo
sios fizikos sąjungos (IUPAP) Atomų ir molekulių fizikos komiteto 
narys. 

1999 m. kovo mėn. 15-28 d. oficialaus stebėtojo nuo Lietuvos 
teisėmis dalyvavo IUPAP Generalinės asamblėjos darbe Atlantoje 
(JAV) bei Amerikos fizikų draugijos 100-mečiui skirtame kongrese, 
kuriame buvo 11 ,5 tūkst. dalyvių. 

1999 m. 33-iosios Lietuvos nacionalinės fizikų konferencijos 
pirmininkas (kartu su akad. J.Požela), skaitė pranešimą. 

1999 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos fizikų draugijos konferencijoje 
išrinktas jos prezidentu naujai 4 metų kadencijai. 

1999 m. knygos "Antanas Žvironas" redaktorių kolegijos pirmi
ninkas. 

1999 m. kolektyvinės monografijos "Lietuvos ekologinis tvarumas 
istoriniame kontekste" leidėjas (kartu su L. Kairiūkščiu). 

1999 m. konferencijoje "Mokslas pasitinkant Lietuvos tūkstant
metį: Kokia bus fizika XXI amžiuje?" perskaitė pranešimą "Fizika
pasaulio ir Europos pažangai". 



PROF Z. RUDZIKAS 

Akad. Z. Rudzikas, i teikiant Lietuvos MA užsienio nario diplomą Lundo 
universiteto profesoriui I. Martinsonui (viduryje). Iš kairės Lietuvos MA 

prezidentas B. Juodka (1999 m.) 
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Akad. Z. Rudzikui LMA iteikiamas nacionalinės premijos laureato diplomas 
(1999 m.) 
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1999 m. dalyvavo Europos fizikų draugijos Tarybos posėdžiuose 
Prancūzijoje ir Anglijoje 

1999 m. pasirašė mokslinio bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos 
fizikų draugija. 

1999 m. dalyvavo mokslinėse konferencijose, įvairiuose mokslo 
centruose skaitė paskaitas Italijoje, Anglijoje, Šveicarijoje, Danijoje 
(NORDITA) ir moksliniame nacionaliniame fizikų kongrese Lenkijoje. 

1999 m. dalyvavo Briuselyje kaip Europos Sąjungos DGXII FWV 
konferencijų tarybos narys, vertinant paraiškas jas finansuoti. 

1999 m. 2-ojoje Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijoje, 
Fizikos ir kompiuterinės fizikos sekcijoje, perskaitė pranešimą. 

2000 m. 32-osios EGAS konferencijos Vilniuje tarptautinio ko
miteto narys ir nacionalinio komiteto pirmininkas. 
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Amerikos fizikų draugijos prezidento Jerome L. Friedman'o sveikinimo 
faksimilė Lietuvos fizikų draugijos nariams, kuriąjis užrašė pasinaudodamas 

proga- švenčiant Amerikos fizikų draugijos šimtųjų metų sukakti 
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UNIVERSITY OF LUND 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
ATOMIC SPECTROSCOPY 

.lndrek Martinson 

LIETUVOS MOKSLAS 

Over the lut · 2o ------ ---- - -years -· PrOfessor Rudzikas has publtshed 6 monographs and nearly 60 
papers on the structure of atoms and ions. His work 1s of great interest 
to basic atorrtic physics and lt ha..., also most sisnif1cant applications in 
astrophys1cs and fusion plasma phyn l.cs: i.n . h1s publications he n1cely 
swnmarizes the great achievement.s of. th~ ;L1 thuanian school of physi.cs, 
inltlated by the late Academician . Ądolfas Jucys. However, Professor 
Į'tudzikas has also largely extended and r'eflned the pioneer"ing lolar"k of 
the J\lcys school. As a result of thelie ėfforts by Rud:tike.s and his 
colla.bor-ators, the Inst! tute of Theoretical Physic~; and Astr-onomy in 
Vi ln1ua ls new being considered as one· of the few lead!.ng wor-ld-class 
centers in theoretica.l atomic physics and astrophys1cs, ·~ ~ 

:r.~-~ 
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<1> _ 1-1 A H 
)J:eli.CTBHTCJ'lbHhiA · 'IJ!eH JiuroBCKOit AKa,~~eMHH iiaYI<, npO<Įleccop 3eHoHac 

Py.113HKaC lllHPOKO H3BecreH poccuAcKOM)' H MeJK.IlYHapo,llHOM)' HayąHhiM 

o6mecTBaM CBOHM cpYH.IlaMeHTaJibHhiM BKJ!a,IIOM B pa3BHTHe COBpeMeHHOlt 

TeopeTH'IeCKOJI. aTOMHOJI. cpH3HKH H ee npHJIOJKeHHlt B 06JiaCTH acrpocpH3HKH H 

cneKTPQCKOIIHH. 

B ClluJH'!eCKOM HHCTUT}'Te HM.IT.H.Jie6e.lleBa PAH H ,llpyTHX poccHAcKHX 

HayąHbiX neHTpax xoporno HJBCCTHbl u nonymlpHbl cpe,llH cnenuanucros 6 

MOHOrpacpHA npocpeccopa 3 .Py,ll3UKaca, ony6JIUKOBaHHble B 1983-1997 IT. 

HaquHaJI C KHHI'H 1983 r . «0CHOBhl TeOpHH cneKTpOB aTOMOB H HOHOB• 

(cOI!MeCTHO C A.HHKHTHHbiM), H BnJIOTb .110 HTOTOBOJ11 K HaCTOllll\eMy BpeMeHH 

MOHorpacpuH cTheoretical Atomic Spectroscopy• (Cambridge University Press, 

1997), 0HH npe,llCTaBJiliiOT co6oll. sne'!aTJiliiOil\YIO cepu10, co,llepJKall\YIO rny6oKHe 

OpHI'HHaJibHble pe3yJibTBTbl B COilpCMCHHOlt TeOpHH aroMa, pa3BHTble MeTO,Ilhl 

pac'!eTa aTOMHbiX xapaKTepHCTHK H ,lleTaJ!bHble npHJIOJKCHHll B pa3!IU'IHhiX 

06JiaCTllX ac-rpocpH3HKH, CnCKTpoCKOnHH H ,llHarHOCTHKH ropll'!elt n!Ia3Mhl . 

)J:aHHaJI cepHll KHHr He HMeeT aHaJIOroB B COBpeMeHHOfl MHpOBOit llHTepaType. 

)KypHaJibHble ny6JIHKaiĮHH npo<t>eccopa 3.Py,llJHKaca, pasHo KaK u ero 

,llOKJla,llbl Ha MeJK.IlYHapO,IlHbiX KOHcpepeHIĮHliX, BHeCJIH C)'meCTBeHHblfl BKJ!a,ll B 

cpopMHpOBaHHe COBpeMeHHOJI. TeOpHH MHOro3JieKTpOHHbiX aTOMOB H HOHOB. 

Enaro.n;apll ,llell.TCJ!bHOCTH 3.Py,ll3HKaca H ero yqeHI!KOB, JJHTOBCKall HayąHal! 

WKOJJa B ,llaHHhiX 06JJaCTliX cpH3HKH HaxOJJ;HTCll Ha MHpOBOM ypOBHe, a B pll.n;e 

cnyąaes l!BJillę!91-Jll!.llHPYJOil\elt. 

-Jif~~4'~ 
n.n. pec"HliKOB 

-JipOqiecėop-- - -
IJ;OKTOp cpH3.-MaT.Hayx, rJI.H .C. 

<l>HJH'!eCKOro HHCTHTyTa 

HM.IT.H .Jle6e.n;esa PAH 
JaBCIJ;YJOil\Hll. Ka<į>enpoĄ' KBaHTOBOJI. 

pa.n.uo!ĮJH3HKH MocKOBCKoro cpHJHKo

-TeXHH'!ecKoro HHCTHTyTa 
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His group iti thetnStlii.iteofTheoretical PhysičS andAittiinO:myatVil~us is reco~sed w~rld-wide 

as. a centre of excellence in atomic physics conhnumg a tradtuon establtshed by the mternauonalty 

;.,novined worlc of Academician Adolfus )u.cys. 

· 

AIDong h~ ',;.;~y 0\ii;tand'ing 'ėoniribūtions "rrofessor Rud zika.. and his groujiafVilnliishave- -· -.. . . 

introduced important new techniques in angular momentumalgebra with emphasis on 

understanding the spectrą of complex atoms and ions. These techniques include the development oi 

efficient graphical methods, the combination of second quantisation, qua.sispin_ and isospin 

methods, the use of the particle-hole formalism and the exploitation of group theoretical methods. 

This work has been described in a number of monograph.• and many scientific papers written by 

Professor Rudzikas and his ci>llaborators and has lcd to a new and deeper understanding of atomic 

strucb.Jre and its many applications. T~ new tcchniques ar~ alsn finding iln important role in 

other area.< of physics notably in nuclear physics, particle ph}'SicS, molecular physic5 and solid state 

physics .. . . ..... .. .. . .. . .. _ --- ·-·- · .. ---·- - --- · ··-- ··· - ------- - ·--··· .. ·· · -- .. .. __ ··- ··-

Professor Rudzlkas and his group have also incorporated lhese new tt.>chniques-ii\to· verf gėiiėral 

computer programmes which are being widely used to study complex atomic spectra. Thi• is 

enabling high accuracy data to be generated particularly for atoms and ions irnportant in 

applications. 

-
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KNYGOS, STRAIPSNIAI, 
PRANEŠIMŲ KONFERENCIJOSE TEZĖS 

-1961-

K BOrrpocy O pacqeTe CHJI JIHHHH H rrpaBHJia OT6opa rrpn: pa:mn:ąHbiX 
Tn:rrax CB5I3H I .5I.Bn:36apaH:Te, 3.Py.n;3n:Kac, C.Ey.n;pn:Te, A.IOu;n:c I I 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1961.- T. 1, Nr. 1-2, - P. 21-32.- Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 12 pavad. 

-1962-

MaTpn:ąHbie 3JieMeHThi orrepaTopoB, cocTaBJieHHhiX H3 e.n;HHHąHhiX 

TeH30pHhiX orrepaTopoB I 3.Pymn:Kac, .5I.Bn:36apaH:Te, A.EaH.n;3aHTHC, 
A.IOu;n:c II LTSR MA darbai. B ser.- 1962.- T. 4.- P. 3-22.- Santr. 
liet. - Bibliogr.: 6 pa vad. 

-1963-

K crroco6y pacąeTa .n;Byx3rreKTpOHHhiX MaTpHąHhiX 3rreMeHTOB 
orrepaTopa B3aHMo.n;eifcTBH5I op6HTa-op6HTa I P.,lJ;arHc, 3.Py.n;3HKac, 
P.KaTHJIIOc, A.IOu;n:c II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1963. - T. 3, 
Nr. 314. - P. 365-376. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. 

TeopeTHąecKoe H3yąeHHe rrepexo.n;oB rrpH pa3HhiX THrrax CB5I3H Ha 
rrpn:Mepe aToMa a30Ta I 3.Py.n;3HKac, .5I.BH36apaH:Te, A.IOu;Hc II Tpy.n;hi 
KOMHCCHH rro cpeKTPOCKOIIHH AH CCCP, 1963.- Bhm.l.- P. 94--97.
Bibliogr.: 5 pavad. 

TeopH5I He6yAApHbiX 3arrpemeHHhiX JIHHHH, COOTBeTCTBYIOW:HX MarHHT
HhiM MYJihTHIIOJihHhiM rrepexo.n;aM I .5I.BH36apaH:Te, 3.Py.n;3n:Kac, 
A.IOu;Hc II ,lJ;oKITa.n;hi AH CCCP.- 1963.- T. 150, No. 1.- P. 62-63.
Bibliogr.: 7 pavad. 
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3<Į><Į>eKT B3aRMO)J.eRCTBIDI op6RTa-op6RTa B CJiyqae 3KBRBaJieHTHhiX 
3JieKTPOHOB I P.,[(ar~:~c, 3.Py.n.3RKac, JI.BR36apaiiTe, A.IOų~:~c II Lietu
vos fizikos rinkinys. - 1963. - T. 3, Nr. 112. - P. 159-166. - Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 15 pavad. 

-1964-

OrrepaTOp MOMeHTa KOJIWieCTBa )J.BR)I(eHIDI o6o6meHHoro paHra I 
3.Py.11.3RKac, A.oaH)1.3aiiT~:~c, JI.BR36apaiiTe, A.IOų~:~c I I Lietuvos fizi
kos rinkinys. - 1964. - T. 4, Nr. 1. - P. 5-12. - Santr. liet., angl. -
Bibliogr.: 7 pavad. 

TeopeT~:~ąecKoe R3yqeHRe HeKOTOphiX rrepexo.n.os B crreKTPe aToMa 
a30Ta rrp1:1 pa3HhiX TRrrax CB»3R I 3.PymRKac, JI.BR36apaiiTe, A.IOų~:~c I I 
Lietuvos fizikos rinkinys. - 1964. - T. 4, Nr. 1. - P. 51-58. - santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. 

-1965-

Neredukuotinių tenzorinių operatorių matematinio aparato 1r JO tai
kymo atominių spektrų teorijoje klausimu: [Disert. fiz.-mat. m. kand. 
1. įgyti.] Vilnius, 1965. - 166 p. - Bibliogr.: 43 pavad. (Disertacija 
parašyta lietuvių k.). 

Q MaTeMaTWieCKOM arrrrapaTe Herrp01:13B0)1.1:1MhiX TeH30pHhiX orrepaTOpOB 
1:1 ero rrpRMeHeHRR B TeopRR aTOMHhiX crreKTpos: AsTope<Į>epaT .n.~:~c. 

Ha COI:ICK. yąeH. CTerr. KaH)].. <Į>R3.-MaT. HayK: 01 041 - TeopeTRąecKa» 

1:1 MaTeMaT~:~ąecKa» <Į>R3RKa I Hayą. pyK. A.IOų~:~c. - BRJihHIOc, 1965.-
11 p. (BRJihHIOCCKRii roc. YH-T RM. B.KarrcYKaca) 

BhiąRcJieHRe CRJI JIRHRii crreKTpa aToMa HeoHa I 3.Py.11.3RKac, JI.BR36a
paiiTe, A.IOų~:~c II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1965. - T. 5, Nr. 1. -
P. 63-69. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 8 pav ad. 
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rpacp.H:ąeCKOe .H:306piDKeH.H:e Ma·ąmąHbiX 3JieMeHTOB HenpHBO.D;.H:MbiX 
TeH30pHbiX onepaTopos I A.IOų.H:c, 3.Py,n;3.H:Kac, A.EaH,n;3aHTHC I I Lie
tuvos fizikos rinkinys. - 1965. - T. 5, Nr. 1. - P. 5-12. - Santr. liet., 
angl. - Bibliogr.: 7 pa vad. 

,li;arrbHeifmee H3yqeH.H:e sonpoca o6 yqeTe B3a.H:Mo.n;eifcTBHH op6.H:Ta
op6.H:Ta B aTOMHbiX cneKrpax I 3.Py,n;3.H:Kac, 51.BH36apaH:Te, A.IOųHc II 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1965.- T. 5, Nr. 3.- P. 315-328. - Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 14 pavad. 

,lJ;syx3JieKTpoHHhie Marp.H:ąHhie 3JieMeHTbi onepaTopa B3a.H:Mo,n;eH:cTB.H:51 
cnHH-op6HTa I 3.Py,n;3.H:Kac, 51.BH36apaH:Te, P.Kapa3.H:51, A.IOųHc I I Lie
tuvos fizikos rinkinys. - 1965.- T. 5, Nr. 1.- P. 49-61.- Santr. liet., 
angl. - Bibliogr.: 1 O pa vad. 

,lJ;Byx3JieKrpOHHbie Marp.H:qHbie 3JieMeHTbi onepaTOpa B3a.H:MO,ZJ;eHCTB.H:51 
cnHH-cnHH I 3.Py,n;3.H:Kac, 51.BH36apaH:Te, A.IOų.H:c II Lietuvos fizikos 
rinkinys. - 1965. - T. 5, Nr. 1. - P. 37-47. - Santr. liet., angl. -
Bibliogr.: 12 pavad. 

K yroąHeHHIO Ta6JIHŲ Marp.H:ąHbiX 3JieMeHTOB onepaTopos, cocTaB
JieHHbiX H3 e,n;HH.H:ąHbiX TeH30pHbiX onepaTopos I 3.Py,n;3.H:Kac, 
P.Kapa3.H:51, 51.BH36apaH:Te, A.EaH,n;3aHTHC, A.IOųHc II Lietuvos fizikos 
rinkinys. - 1965. - T. 5, Nr. 1. - P. 31-35. - Santr. liet., angl. -
Bibliogr.: 8 pa vad. 

CHMMerp.H:51 3epKarrhHoro orpiDKeH.H:51 B cnyqae pa,n;HaJibHbiX BOJIHOBbiX 
cpyHKŲHH H pa,n;HaTibHbiX HHTerparros I A.CasyKHHac, A.KapoceHe, 
3.Py,n;3.H:Kac, A.IOų.H:c II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1965. - T. 5, 
Nr. 4.- P. 441-451: brėž . - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 13 pavad. 

TeopeT.H:ąecKoe H3yąeH.H:e nepexo.n;os npH pa3HbiX T.H:nax CB513H I 
51.BH36apaH:Te, 3.Py,n;3.H:Kac, A.IOųHc I I Tpy,n;hi KOMHCCHH no cneKrpo
CKOITHH AH CCCP. - 1965. - Bhm. 1. - P. 94-97. 
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-1966-

TeopenrqecKoe InyąeHHe crreKTĮ>OB aTOMOB rpyrrrrhi )l(eJie3a B KOH!Į>H
rypaųmix 3dNo H 3dN°4p (No= 3,7) I r.,n:ocH:Hac, .5I.BH36apaH:Te, 
3.Py,n;3HKac, A.IOųHc II Te3HCbi ,n;oKJia.n;os scecoJ03HoH: KOH!Į>epeHųHH 
no crreKTpocKOIIHH. - EpesaH, 1966. - P. 51. 

-1967-

f'pyrrrrhi rro.n;cTaHOBOK rrpe.n;cTasneHHH rpyrrrr 0 2 H SU 3 I C.AnHIIIaycKac, 
3.Py.n;3HKac, A.IOųHc I I .ll:oKJia,n;bi AH CCCP. - 1967. - T. 1 72, 
Nr. 1-3. - P. 58-60. - Bibliogr.: 6 pavad. 

Ta6JIHŲbi .n;IDI pacąeTa "MaTpHąHbiX 3JieMeHTOB orrepaTopos aTOMHbiX 
senHąHH I P.Kapa31UI, .5I.BH36apaihe, 3.Py.n;3HKac, A.IOųHc. - MocKBa, 
1967. - 102 p. - Bibliogr.: 39 pavad. - (Atspausdinta rotaprintu) 

-1968-

Teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje: [apie prof. A.Jucį] I Z.Rudzi
kas II Mokslas ir gyvenimas. - 1968. - Nr. 10. - P. 11-12. 

TeoperHllecKoe H3yqeHHe 3arrpem;eHHbiX .n;HIIOJibHbiX rrepexo.n;os Me)I()J;y 
KOH!Į>HrypaųIUIMH d7p H d8 B crreKTpe aTOMOB rpyrrrrhi )l(eJie3a I 
3.Py;IJ;3HKac, .5I.BH36apa:H:Te, r.,n:ocHHac, A.IOųHc II Lietuvos fizikos 
rinkinys. - 1968. - T. 8, Nr. 3. - P. 331-342. - Santr. liet., angl. -
Bibliogr.: 6 pa vad. 

TeopeTH:ąecKoe H3yąeHHe 3JieKTpHąecKHx .n;HrrOJibHbiX rrepexo.n;os 
Me)l()l;y KoH!Į>HrypaųmiMH d7p H d8 B crreKTpe aTOMOB rpyrrrrhi )l(eJie3a I 
.5I.BH36apa:H:Te, 3.Py,n;3H:Kac, r.,n:ocHHaC, A.IOŲHC I I Lietuvos fizikos 
rinkinys. - 1968. - T. 8, Nr. 3. - P. 319-330. - Santr. liet., angl. -
Bibliogr.: 16 pavad. 



102 AKAD. Z. RUDZIKAS 

TeopenrųecKoe HCCJie,n;oaaHHe cneKrpOB :>KeJie3a, K06aJioTa H HHKemi 
B KOH<Į>mypaųIUIX 3d7 H 3d74p I 3.Py.n3HKaC, .5I.BH36apaH:Te, r.,n;ocHHac, 
A.IOųHcll Lietuvos fizikos rinkinys. - 1968. - T. 8, Nr. 3. -
P. 299-317. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 1 O pa vad. 

TeoperHųecKoe HCCJie,n;oaaHHe 3HepreTHŲeCKHX cneKrpoB aTOMOB THTa
Ha, BaHa,lJ;IDI H xpoMa B KOH<Į>mypaųIUIX 3d3 H 3d34 p I r.,D;OCHHaC, 
51.BH36apaH:Te, 3.P)'A3HKac, A.IOŲHc II Lietuvos fizikos rinkinys. -
1968. - T. 8, Nr. 1-2. - P. 53-67. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 
7 pavad. 

TeopeTHŲeCKOe HCCJie,lJ;OBaHH:e CITeKrpOB HeKOTOpbiX aTOMOB H HOHOB 
rpynnhi :>KeJie3a B KOH<Į>mypaųIUIX 3d4s, 3d94s, 3d24s, 3d84s, 3d34s 
H 3d74s I 51.BH36apaH:Te, 3.Py,n;3HKac, ,n;.rpa6aycKac II Lietuvos fizikos 
rinkinys. - 1968. - T. 8, Nr. 4. - P. 481--496. - Santr. liet., angl. -
Bibliogr.: 4 pavad. 

TeopeTHųecKoe HCCJie,n;oaaHHe 3HeprerHųecKH:x cneKrpoa HeKOTOpbiX 
HOHOB rpynnhi :>KeJie3a B KOH<Į>mypaųIUIX 3d34d H 3d7 4d I r.,ZJ;OCHHaC, 
3.Py,n;3HKac, 51.BH36apaH:Te II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1968. - T. 8, 
Nr. 4. - P. 539-549. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 3 pavad. 

-1969-

Mirror Reflection Symmetry and the Phase Relations for Partially and 
Almost · Filled Shells of Equivalent Atomic Electrons I A.Jucys, 
Z.Rudzikas, A.Savukynas II International Journal of Quantum Che
mistry. - 1969. - Vol. 3. - P. 1001-1012. - Bibliogr.: 17 pavad. 

Šalies fizikai susirinko Druskininkuose: [Apie tarptautinį atomų ir 
molekulių elektroninių sluoksnių teorijos simpoziumą (mokyklą)] II 
Raudonoji vėliava (Varėna). - 1969, birž. 12- P. 2. Parašas: fiz.-mat. 
m. dr., fizikos mokyklos direktorius Z.Rudzikas. 
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Žvilgsnis i kosmoso paslaptis: [Apie fizikos ir matematikos instituto 
Kvantmechaninių skaičiavimų sektoriaus darbą] II Vakarinės naujie
nos. - 1969, kovo 15. - Tas pats laikr. rus. 

BepmiTHOCTH MarHHTHbiX ,L(HnonhHbiX H :meKTpwąecKHX KBa.L(pynonh
HbiX nepeXO,L(OB Me)I(,L(y ypOBH.HMH O,L(HOH H TOR )l(e KOHqmrypaŲHH 
MH JneMeHTOB rpynnbi )l(ene3a I 3.Py.L(3H:Kac, A.IOųwc I I Lietuvos 
fizikos rinkinys. - 1969. - T. 9, Nr. 3. - P. 433-447. - Santr. liet., 
angl. - Bieliogr.: 10 pavad. 

Ma'I])H:ąHbie JneMeHTbi onepatopoB pen.HTHBHCTCKHX nonpaBoK Broporo 
nopH.L(Ka B cnyqae o6onoąKH 3KBHBaneHTHbiX 3neK'I'pOHOB I 3.Py
.[(3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys.- 1969.- T. 9, Nr. 4.- P. 707-719.
Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 13 pavad. 

TeopeTwąecKoe H3yqeHHe 3anpei.U;eHHbiX JneKrpwąecKHX .L(HnonbHbiX 
nepeXO,L(OB Me)I(,L(y KOHqmrypaŲHHMH d3p H d4 B CITeKTpe HOHOB 
BaHa.L(HH H xpoMa I 11.KbiąKHH, 3.Py.L(3HKac, .5I.BH36apaH:Te I I Lietuvos 
fizikos rinkinys. - 1969. - T. 9, Nr. 2. - P. 277-286. - Santr. liet., 
angl. - Bibliogr.: 3 pavad. 

TeopeTwąecKoe H3yqeHHe 3anpei.U;eHHbiX JneKTpwąecKHX ,L(HnonbHbiX 
nepeXO,L(OB Me)I(,L(y KOHqmrypaŲHHMH d3p H d4 B CITeKTpe HOHOB 
BaHa.L(HH H xpoMa I 11.Kb1ąKHH, 3.Py.L(3H:Kac, .5I.BH36apaH:Te I I Lietuvos 
fizikos rinkinys. - 1969. - T. 9, Nr. 2. - P. 257-276. - Santr. liet., 
angl. - Bibliogr.: 6 pa vad. 

-1970-

The Use of Mirror Reflection Symmetry in the Theory of the Shell 
of Equivalent Atomic Electrons I Z.Rudzikas, A.Jucys, A.Savuky
nas I I Second International Conference on A to mie Physics, Oxford, 
21-24 July 1970.- Oxford, 1970. - P. 15-16. 
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K HcrroJII:.30BaHIUO co6cTBeHHhiX 3HaąeHHH orrepaTopoa KaJHMHpa B 
Boipa)KeHIDIX .ZŲI.SI MaTpHąHbiX :meMeHTOB HeKOTopoiX orrepaTopoa I 
3.P)'.ll:3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1970. - T. 10, Nr. 6. -
P. 861-871. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 14 pavad. 

CHJioi ocųHJIJrnTopoa .zųrn 3JieKTPHąecKHx .L(HIIOJihHhiX 11 KBa.L(pyrroJih
HhiX rrepexo,L(OB a cJiyqae Coli I li.KhląKHH, 3.Py.L(3HKac, 5LBH36a
paii:Te II Lietuvos fizikos rinkinys.- 1970.- T. 10, Nr. 1.- P. 47-58.
Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 11 pavad. 

CHJioi ocųHJIJrnTopoa .L(JIH 3JieKTPHąecKHX .L(HIIOJibHbiX rrepexo,L(OB 
Me)K.L(y ypoBHHMH KOHqmrypaųHif d3p 11 d3s a cJiyqae VII I li.KhląKHH, 

.51.BH36apaii:Te, 3.Py.L(3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1970. -
T. 10, Nr. 1. - P. 33-46. - Santr. liet., angl. - Bibliogr. : 12 pavad. 

3cpcpeKT yqeTa peJrnTHBl:ICTCKl:IX IIOIIpaBOK BTOpOrO IIOpH,L(Ka B CJiyqae 
CJIO)I(HbiX 3JieKTpOHHbiX KOHcpHrypau;Hif I 3.Py.L(3HKac, P.Kapa3IDI II 
Lietuvos fizikos rinkinys. - 1970. - T. 10, Nr. 1.- P. 13-26. - Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. 

-1971-

Spektroskopija ir jos ateitis I I Tiesa.- 1971, lapkr. 12 - 3 p. 

MaTpHąHI>Ie 3JieMeHThi orrepaTopoa peJIHTHBHCTCKHX rrorrpaaoK K 
3JieKTpocTaTHąecKoif 3HeprHH aTOMOB I 3.Py.L(3HKac, IO.KaHHYCKac. -
MocKaa: TipoH3BO.L(CTBeHHO-H3.L(aT. KOM6HHaT BliHliTli, 1971 . -20 p. 
- ,ll;err. a BliHliTli 1971 r., N2 2776-71. 

B3aHMOCBH3h Me)K.L(y reHeaJiorHąecKHMH K03cpcpHųHeHTaMH 11 MaTPHq
HbiMH 3JieMeHTaMH HerrpHBO.L(HMbiX TeH30pHbiX orrepaTopoa I 
li.KbiŲKHH, 3.Py.L(3HKac I I Lietuvos fizikos rinkinys. - 1971. - T. 11, 
Nr. 5. - P. 743-755. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 12 pavad. 
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K B.biŲHCJieHHIO MaTpHąH.biX :meMeHTOB orrepaTopos 3HeprHH 3Jie.KTpo
CTaTHąecKoro B3aHMO.D:eiicTBWI H pemiTHBHCTCKHX rrorrpasoK K HeMy I 
3.Py.D:3HKac, IO.KaiDiycKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1971. -
T. 11, Nr. 6. - P. 967-982. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 10 pavad. 

K TeopeTHŲeCKOMY H3yqeHHIO Jia3epH.biX rrepexo,JJ;OB B rrapax MeTaJIJIOB I 
TI.Eor,JJ;aHOBHą, H. Eopyra, 5LBH36apaH:Te, P. Kapa3WI, 3.Py.D:3HKac, 
A.CasyKHHac, A.IOųHc II Te3HC.bi .D:OKJia.D:OB XVII Bcecoi03Horo 
cosemaHWI no crreKrpocKorrHH. - MHHCK, 1971. - P. 10. 

MarpHąHhie 3JieMeHT.bi orrepaTopos pemiTHBHCTCKHX rrorrpasoK K 
3Jie.KTpOCTaTHąeCKOH 3HeprHH B CJiyqae CJIO)KH.biX 3Jie.KTpOHH.biX 
KoHqmrypaųHH: I 3.Py.D:3HKac, P.Kapa3HH, IO.KaiDiycKac II Lietuvos 
fizikos rinkinys. - 1971. - T. 11, Nr. 1. - P. 21-31. - Santr. liet., 
angl. - Bibliogr.: 11 pa vad. 

0 KJiaCCH<įmKaŲHH TeOpeTHŲeCKH HCCJie,JJ;OBaHH.biX 3HepreTHŲeCKHX 

crreKrpOB aroMoB H HOHOB rpyrrii.bi )KeJie3a H JiaHTaHH.lJ:OB I TI.Eor
.lJ:aHOBHŲ, 3.Py.r:(3HKac, .5I.BH36apaH:Te, A.IOIJ;Hc II Te3HC.bi .D:OKJia,JJ;OB XVI
II scecoi03Horo cosemaHHH no crreKrpOCKOIIHH. - MHHCK, 1971. - P. 11. 

0 HeKOTOp.biX COOTHOIIIeHHHX Me)K)J;y BeJIHŲHHaMH TeOpHH aTOMH.biX 
crreKTpos I 3.Py.D:3HKac I I Te3HC.bi .D:OKJia,JJ;oB scecoi03Horo cosemaHWI 
no TeopHH aTOMOB H aTOMH.biX crreKrpOB. - BHJI.bHIOC, 1971. - P. 12. 

PeKYPpeHTH.bie COOTHOIIIeHHH Me)K)J;y MarpHŲH.biMH 3JieMeHTaMH orre
paTOpOB 3HeprHH I H.KLIŲKHH, 3.Py.D:3HKac II Lietuvos fizikos rinki
nys.- 1971. - T. 11, Nr. 5. - P. 757-768. - Santr. liet., angl.
Bibliogr.: 9 pavad. 

PeJIHTHBHCTCKHe rrorrpaBKH K orrepaTopaM H3JiyqeHWI I 3.Py.D:3HKac, 
IO.KaHHYCKac II Te3HC.bi .D:OKJia,JJ;OB scecoi03Horo cosemaHWI no TeopHH 
aToMoB H aTOMH.biX crreKrpoB. - BHJihHIOC, 1971. - P. 13. 
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TeopeTnąecKoe H3yqeHHe MYJibTliiiOJibHbiX rrepexo,n;oB B aroMax rpynrrhi 
)l(eJie3a/ 3.Py,n;3HKac, 5LBH36apaifre, H.KbiąKHH I I TeopiDI 3JieKTPOHHbiX 
o6oJioąeK aTOMOB H MOJieeyJI: [ c6. ,n;oKJI.]. I - BHJibHIDC, 1971. -
P. 141-143. 

TeopeTnąecKoe H3yqeHne crreKTPOB pe,n;Ko3eMeJibHhlX 3JieMeHTOB B 
KOH<jmrypaųIDIX 4:f26s H 4P6s I .51.BH36apaH:Te, H.KbiąKHH, 3.Py,n;3HKac II 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1971.- T. 11, Nr. 6.- P. 983-995.- Santr. 
liet., angl. - Bibliogr:: 14 pavad. 

TeopeTnąecKoe nccJie,n;oBaHHe 3HepreTnąecKnx crreKTpoB aTOMOB H 
HOHOB rpyrrrrbi )l(eJie3a I .51.BH36apaH:Te, 3.Py,n;3HKac, P.Kapa3ID1 II 
TeopiDI 3JieKTPOHHbiX o6oJioąeK aTOMOB H MOJieeyJI: [ c6.,n;oKJia,n;oB]. 
BHJibHIOC, 1971. P. 133-140. 

-1972-

K TeOplili CIIeKTpOB MHOr03JieKTpOHHbiX aTOMOB: [,n;HC. Ha COHCK. 
yąeH. cTerr. ,n;-pa <jJH3.-MaT. HayK]. - BHJibHIDc: HH-YT <jJH3HKH H 
MaTeMaTHKH AH JlnT.CCP. CeKTop KBaHTOBOMexaHnąecKnx pacąeTOB, 
1972. - 361 p. - Bibliogr.: 373 pavad. 

K TeOplili CIIeKTPOB MHOr03JieKTPOHHbiX aTOMOB: [ aBTOpe<)JepaT ,D;liCC, 
Ha COHCK. yqeH. CTeii. ,n;-pa <}lli3.-MaT. HayK]. 01041 - TeopeTHąeCKrui 

H MaTeMaTnąecKru.r <jJH3HKa. - BHJibHIDc: BfY, 1972. - 23 p. -
Bibliogr.: 21 pavad. 

MaTpnąHbie 3JieMeHTbi orrepaTopa 3Heprnn B3aHMo,n;eH:cTBH.H crrnH
crrnH ,n;JI.H KOH<jlnrypa:u:nn fl I f.,[(ocnHac, 3.Py,n;3HKac, B.lllrraKaycKac. -
MocKBa: TipoH3Bo,n;cTBeHHO-H3,n;aT. KOM6HHaT BHHHTH, 1972. -
18 p.- ,[(err. B BHHHTH 1972 r., N2 4831-72. 

Ta6JIH:U:bi ,n;JI.H pacąeTa MaTpnąHbiX 3JieMeHTOB orrepaTopoB aTOMHbiX 
BeJinąnH I P.Kapa3ID1, .51.BH36apaH:Te, 3.Py,n;3HKac, A. IO:u:nc: [2-e 
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Hcnp. H3.n;.]. - MocKBa: BLiąHCnHTenbHLIH ųeHTp AH CCCP, 1972.-
105 p. - Bibliogr.: 38 pavad. 

Ta6nHŲbi MaTpHąHbiX 3neMeHTOB 3neKTPHąecKHX .n;HrronhHbiX nepe
xo.n;oa I 5I.BH36apa:H:Te, 3.Py.n;3HKac, II. PHIICKHTe I I - BHnbHIOC, 
1972. - 264 p. - (Rankraštis). 

On the Improvement of the Electron Transition Theory I Z.Rudzikas I I 
Fourth European Group for Atomic Spectroscopy Conference, Ams
terdam, 11-14 July, 1972. - Amsterdam, 1972. - P. 19-20. 

K o6o6IŲeHHIO noiDITIDI KBa3HCIIHHa I 3.Py.n;3HKac, B.lllnaKaycKac II 
XVII Bcecoi03HbiH cne3.n; no cneKTPOCKOIIHH. - MocKBa, 1972. -
P. 10-13. 

0 HeKOTOpbiX COOTHOIIIeHIDIX Me)IŲ(y BeJIHŲHHaMH TeOpHH aTOMHbiX 
cneKTpoB I 3. Py.n;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1972. - T. 12, 
Nr. 4. - P. 696. - (Kronika) 

Pa3pa6oTKa anropHTMOB H nporpaMM .n;m1 aBTOMaTH3aŲHH Hccne.n;o
BaHHH B aTOMHOH cneKTPOCKOnHH I A.IOųHc, 3.Py.n;3HKac I I II Me:>Kpec
ny6nHKaHcKH:i:f CeMHHap no aBTOMaTH3aŲHH HayqHbiX HCClle,li;OBaHHH, 
BHnbHIOC, 13 HOH6. 1972 r. - BHnbHIOC, 1972. - P. 25-26. 

PenHTHBHCTCKHe nonpaaKH K onepampaM H3nyqeHIDI I IO. KaiDiycKac, 
3. Py.n;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1972. - T. 12, Nr. 4. -
P. 696. - (Kronika) 

PenHTHBHCTCKoe paccMoTpeHHe 3neKTPOHHLIX nepexo.n;oa B cnyąae 
cno:>KHbiX KOH<jmrypaųH:i:f I 3.Py.n;3HKac, IO.KaHHYCKac II Te3HCbi 
.n;oKna.n;oa cH6HpcKoro VIII coaeiŲaHIDI no cneKTPOCKOnHH "ATOMHM 
cneKTPOCKOIIIDI H cneKTPallbHLIH aHanH3", lfpKYTCK, 5-8 CeHT. 1972 r.
MpKYTCK, 1972 - P. 190-191. 
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TeopeTHtiecKoe H3ytieHHe .n;ayx3JieKTpOHHhiX rrepexo.n;oa B HOHe 
Ka,n;MHH I II.Eor,n;aHOBHti, H.EopyTa, 51.BH36apaihe, P.Kapa3HH, 
3.Py.IJ.3HKac, A.CaBYKHHac, A.IOųHc II Lietuvos fizikos rinkinys. -
1972. - T. 12, Nr. 6. - P. 931-937. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 
18 pavad. 

-1973-

Fizikų konferencija: [apie respublikinę fizikų konferenciją] II Tiesa.-
1973. - Birž. 28. - P. 4. 

K BhipiDKeHHIO MaTPHU: rrpeo6pa3oBaHHH ųepe3 3nj-Ko3<P<PHųHeHThi H 
HeKOTOpbie 21j-K03<P<PHu;HeHThi I IO.KaHHycKac, 3.Py,n;3HKac II Lietu
vos fizikos rinkinys. - 1973. - T. 13, Nr. 2. - P. 191-205. brėž. -
Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 3 pavad. 

K peiiHTHBHCTcKoii TeopHH 3JieKTpOHHhiX rrepexo.n;oa B MHOro3JieKT
poHHhiX aroMax I IO.KaHHYCKac, 3.Py,n;3HKac, H.KhitiKHH II Bcecoi03HhiH 
CeMHHap IIO TeOpHH aTOMOB H aTOMHhiX CIIeKTPOB, PHra, 14-16 HOH6. 
1973 r. - Pnra, 1973. - P. 67-70. 

K TeopnH HerrpHBO.IJ:HMhiX TeH30pHhiX Ha6opoa I IO.KaHHycKac, 3.Py
.IJ:3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1973. - T. 13, Nr. 5. -
P. 657-666. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 6 pavad. 

06o6IŲeHHhiH orrepaTop KBa3HCIIHHa I 3.Py,n;3HKac, B.lllrraKaycKac II 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1973.- T. 13, Nr. 2.- P. 181-190.- Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. 

PeiiHTHBHCTCKHe rrorrpaBKH K orrepaTopy 3IIeKTPHtiecKoro MYIIhTHIIOJih
Horo H3IIytieHHH I IO.KaHHycKac, 3.Py,n;3HKac II HayųHo-Koop,n;HHa

U:HOHHhiH CeMHHap IIO TeOpHH aTOMOB H aTOMHbiX CIIeKTpOB, 
EaKYPHHHH, 19-23 <Peap. 1973 r. - EaKYPHHHH, 1973. - P. 52-53. 



KNYGOS, STRAIPSNIAI 109 

PemiTHBHCTCKoe paccMOT}JeHHe :meprHH MHOro3JieKT}JOHHoro aToMa I 
H.KbiŲKHH, 3.Py,n;3HKac I I Tpy,n;hi acecoi03Horo ceMHHapa no TeopHH 
aTOMOB H aTOMHbiX cneKT}JOB. P~~ra, 14-16 HOH6. 1973 r. - PHra, 
1973.- P. 71-74. 

TeopeTJfliecKoe HccJie.n;oaaHHe peJIHTHBHCTCKHX 3<P<PeKTOB B 3JieKT}JOH
HbiX nepexo.n;ax I 3.Py,n;3HKac, IO.KalUI)'CKac II Lietuvos fizikos rinki
nys. - 1973. - T. 13, Nr. 6. - P. 849-859. - Santr. liet., angl.
Bibliogr.: 9 pavad. 

-1974-

Draugystės gijos: [apie Taškente (Uzbekija) vykusį seminarą atomų 
ir jų spektrų teorijos klausimais] II Tiesa. - 1974, lapkr. 6. - P. 2. 

[Recenzija] I V.Vanagas, Z.Rudzikas II Lietuvos fizikos rinkinys. -
1974.- T. 14, Nr. 3.- P. 529-230.- Rec. kn.: IOųHc A., CaayKHHac A. 
MaTeMaTHųecKHe OCHOBbi TeopHH aToMa. - BHJibHIOc, MHHTHC, 
1973.- 480 p. 

Relativistic Consideration of Many-Electron Atoms I Z.Rudzikas II 
Fourth International Conference on Atomic Physics. Heidelberg, 
22-26 July 1974. - Heidelberg, 1974. - P. 131-134. 

feHeaJIOrHųecKHe K03<P<PHŲHeHTbl ,LJ;JIH llO.LJ;060JIOŲKH nljN 3KBHBaJieHT
HbiX aTOMHbiX 3JieKTpOHOB I B.CHBųea, A.CJienųoa, H.KbiŲKHH, 

3.Py,n;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1974. - T. 14, Nr. 2. -
P. 189-205. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 6 pavad. 

E,n;HHJfliHbie TeH30pbi B peJIHTHBHCTCKHX MaTpHŲHbiX 3JieMeHTax one
paTopa 3HeprHH I H.KbiŲKHH, 3.Py.n;3HKac II Lietuvos fizikos rinki
nys.- 1974. - T. 14, Nr. 1.- P. 31-43.- Santr. liet., angl.- Bibliogr.: 
14 pavad. 
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K BbiąHcneHHIO pelliiTHBHCTCKHX MarpHąHbiX 3JieMeHTOB orreparopa 

3JieKTpHąecKHX M)'JibTHIIOJibHbiX rrepexo,D;oa I 3.Py.D:3HKac, A.Cnerrųoa, 

H.KhląKHH I I Te3HCbi ,D;OKJia,D;oa Bcecoi03Horo ceMHHapa no reopHH 

aTOMOB 11 aTOMHbiX crreKTpoa. TaiiiKeHT, 8-10 OKT. 1974 r.- TaiiiKeHT, 

1974. - P. 74. 

K orrpe,D;eJieHHIO pelliiTHBHCTCKHX MarpHąHbiX 3JieMeHTOB orreparopa 

3HeprHH I B.CHaųea, 3.Py.D:3HKac, H.KbiąKHH II Te3HCbi ,D;OKJia,D;OB 

BCeCOI03HOro CeMHHapa IIO TeOpllll aTOMOB ll aTOMHbiX CIIeKTpOB, 

TaiiiKeHT, 8-10 OKT. 1974 r. - TaiiiKeHT. 1974. - P. 73. 

K rrpHMeHeHHIO o6o6IŲeHHbiX c<Į>epHąecKHX <l>YHKŲHH a reopHH 

aroMa I 3.Py.D:3HKac, IO.KaiDiycKac II Te3HCbi ,D;OKJia,D;OB acecoi03Horo 

ceMHHapa no reopHH aToMo a H aroMHbiX crreicrpoa, TaiiiKeHT, 8-1 O OKT. 

1974 r. - TaiiiKeHT. 1974. - P. 71-72. 

K pelliiTHBHCTCKOH reopHH 3JieKrpOHHbiX rrepexo,D;oa a MHOro3neKrpOH

HbiX aroMax I H.KhiąKHH, IO.KaHSiycKac, 3.Py.D:3HKac II Tpy.D:hi 

Bcecoi03Horo ceMHHapa no reopHH aTOMOB H aroMHbiX crreKTpoa, 

PHra. 1974. - P. 45-47 

He,D;HarOHaJibHhie OTHOCHTeJihHO KOH<Į>HrypaŲHH pelliiTliBliCTCKlle MaT

pHąHhie 3JieMeHTbi orreparopa 3HeprHH I H.KhląKHH, IO.KaHjiYCKac, 

3.Py.n3HKacll Lietuvos fizikos rinkinys. - 1974. - T. 14, Nr. 5. -

P. 727-739. - Santr. liet., angl. - Bib1iogr.: 9 pavad. 

PeJij!TliBHCTCKHe MarpHąHbie 3JieMeHThi orrepaTopa 3HeprHH a cnyqae 

.D:Byx rro,D;o6onoąeK aTOMHbiX 3JieK1pOHOB I H.KhiąKHH, 3.Py.D:3HKac I I 
Lietuvos fizikos rinkinys. - 1974.- T. 14, Nr. 1. - P. 45-56.- Santr. 

liet., angl. - Bibliogr.: 7 pavad. 

PelliiTHBHCTcKoe paccMorpeHHe rro,D;o6onoąKH 3KBHBaJieHTHbiX 3JieKT

poHOB n1jN I H.KhląKHH, 3.Py.D:3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys.-

1974. - T. 14, Nr. 1. - P. 19-30. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 

23 pavad. 
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PemiT.H:B.H:CTCKoe paccMoTpeH.H:e :meKTPOHHbiX nepexo.n;oB B MHoro
JJieKTPOHHbiX aToMax I IO.KalUI)'CKac, H.KbiŲK.H:H, 3.Py.n;3.H:Kac II Lie
tuvos fizikos rinkinys. - 1974. - T. 14, Nr. 3. - P. 463-475. - Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 14 pavad. 

PemiT.H:B.H:CTCKoe paccMOTPeHHe JHeprH.H: MHoroJJieKTPOHHOro aToMa I 
3.Py.n;3.H:Kac, H.KbiŲK.H:H I I Tpy.n;hi Bcecoi03Horo ceM.H:Hapa no Teop.H:H 
aToMOB .11 aTOMHbiX cneKTPOB, P.11ra, 1974. - P. 71-74. 

3cpcpeKT yųeTa B3a.H:MO.D;eikTBIDI op6.H:Ta-op6.H:Ta .11 KOHTaKTHbiX ŲJieHOB 
B aTOMHbiX cneKTpax I JI.BH36apaii:Te, IO.KaiDiycKac, 3.Py.n;3.H:Kac II 
Lietuvos fizikos rinkinys. - 1974. - T. 14, Nr. 1. - P. 57-66. - Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 10 pavad. 

3<Į><Į>eKT yųeTa pemiT.H:B.H:CTCK.H:x nonpaBOK K onepaTopaM InnyųeHIDI I 
IO.KalUI)'CKac, 3.Py.n;3.H:Kac, C.Kyųac II Te3.H:Chi .n;oKJia.n;oB Bcecoi03Horo 
ceMHHapa no Teopmt aTOMOB .11 aTOMHbiX cneKTpOB, TaiiiKeHT, 8-1 O 
oKT. 1974 r. - TaiiiKeHT. 1974. - P. 47-48. 

-1975-

Daugiaelektronių atomų ir jų spektrų visasąjunginė mokykla: [skirta 
prof. A.Jucio atminimui] II Lietuvos fizikos rinkinys.- 1975.- T. 15, 
Nr. 3. - P. 475. - Parašai: Z.Rudzikas, mokyklos direktorius, A.Sa
vukynas, organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas.- (Kronika) 

Skaitymai akademikui A.Juciui atminti I Z.Rudzikas, A.Savukynas II 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1975.- T. 15, Nr. 6.- P. 1046.- (Kronika) 

Skverbimasis į mikropasaulį: [apie akad. A.Jucio fizikų teoretikų 

mokyklą ir fizikos mokslo pasiekimus] I Z.Rudzikas II Tiesa. - 1975, 
sausio 22. - P. 2. - (Mokslo horizontai) 

AJire6pa.H:ųecK.H:e Bbipa)KeHIDI .D:JISI HeKOTOpbiX MaTP.H:ŲHbiX 3JieMeHTOB 
onepaTopoB aTOMHbiX BeJI.H:Ų.H:H I H.KbiŲK.H:H, IO.KaHSiycKac, 
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3.Py,n;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1975. - T. 15, Nr. 2. -
P. 183-196. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 9 pavad. 

,lJ;a.rrbHeHlliee H3yąeHHe peiDITHBHCTCKOrO raMHJibTOHHaHa MHOr03JieKT

pOHHbiX aTOMOB I ll.KI.IąKHH, A.CJierrųoa, 3.Py,n;3HKac, B.CHaųea II 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1975.- T. 15, Nr. 4.- P. 539-558'.- Santr. 

liet., angl. - Bibliogr.: 7 pavad. 

K TeopHH caepxTOHKOH CTPYKTYPbi MHOr03JieKTPOHHbiX aTOMOB I 
51.BH36apa:HTe, IO.KaH~ycKac, 3.Py,n;3HKac II Lietuvos fizikos rinki

nys.- 1975. - T. 15, Nr. 5. - P. 707-719. - Santr. liet. , angl. -

Bibliogr.: 16 pavad. 

MeTO.D;HKa pacąeTa aTOMHbiX 3HepreTHąeci<Hx crreKTPOB c yąeTOM 

peiDITHBHCTCKHX 3<l><l>eKTOB I ll .Eor.n;aHOBHą, 3.Py.z:J:3HKac, C.llla

.zųKIOBeHe I I MaTepHa.rrbi ceMHHapa no TeopHH aTOMOB H aTOMHbiX 

crreKTPOB, T6HJIHCH, 17-20 H0~6p~ 1975 r. - T6HJIHCH. 1975. -
P. 33- 35. 

ilpHMeHeHHe o6o6ru;eHHbiX c$epHŲeCKHX $yHKŲHH B TeOpHH MHO

r03JieKTPOHHbiX aTOMOB I IO.Ka~cKac, 3.Py,n;3HKac II Lietuvos fizi

kos rinkinys.- 1975.- T. 15, Nr. 5.- P. 693-706.- Santr. liet., angl.

Bibliogr.: 9 pavad. 

Cao:HcTBa MaTPHąHbiX 3JieMeHTOB orrepaTopoa $H3HąecKHX aeJIHŲHH 

OTHOCHTeJibHO rrepecTaHOBKH KBaHTOBbiX ŲHCeJI CIIHHa H KBa3HCIIHHa I 
3.Py.z:J:3HKac, B.lllrraKaycKac I I MaTepHa.rrbi ceMHHapa no TeopHH aTOMOB 

H aTOMHbiX crreKTPOB, T6HJIHCH, 17-20 Ho~6 . 1975 r. - T6HJIHCH. 

1975. - P. 30-32. 

COOTHOllieH~ Me)I()J;y pa3JIHŲHbiMH THIIaMH CB~3H MOMeHTOB B 

CJIO)I(HbiX 3JieKTpOHHbiX KOH$HrypaųH~XI ll.KbiŲKHH, B.CHBŲeB, 

3.Py,n;3HKac I I MaTepHaJibi ceMHHapa no TeopHH aTOMOB H aTOMHbiX 

crreKTPOB, T6HJIHCH, 17-20 Ho~6. 197 5 r. - T6HJIHCH. 197 5. -
P. 24-26. 
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Cy6MaTpHąHbie 3JieMeHTbl OIIepaTOpOB, COCTaBJieHHbiX H3 e,UHHHąHbiX 
TeH3opoa, B jj-cBH3H H HX caoH:craa I A.CJieiiiJ:OB, B.CHBųea, H.KI.IŲKIDI, 
3.Py,n3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1975. - T. 15, Nr. 1. -
P. 5-20. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. 

TeopeTHąecKoe H3yqeHHe 3JieKTPOHHbiX rrepexo,noB B aToMe CBHHųa I 
3.Py.n3HKac, A.CJierrųoa, H.KbiąKHH II CeMHHap no TeopHH aTOMOB 
H aTOMHbiX crreKTpoa, T6HJIHCH, 17-20 HOH6. 1975 r. - T6HJIHCH. 
1975.- P. 61-63. 

3KBHBaJieHTHbie BblpiDKeHH5l AJI5l peAATHBHCTCKHX H HepeAATHBHCTCKHX 
orrepaTopoa 3JieKTPHąecKHx MYJibTHIIOJibHbiX rrepexo,noa I 3.Py,n3HKac, 
10 .KaH5J:YCKac, r.MepKeJIHC I I CeMHHap IIO TeopHH aTOMOB H aTOMHbiX 
crreKTpoa, T6HJIHCH, 17-20 HOH6. 1975 r. - T6HJIHCH. 1975. -
P. 27~29. 

-1976-

Alternative Expressions for the Electric Multipole Radiation Opera
tor I Z.Rudzikas, J.Kaniauskas, G.Merkelis II Abstracts of the V In
ternational Conference on Atomic Physics, Berkeley, 26-30 July 
1976.- Berkeley (California), 1976. - P. 156-159. 

Antrieji moksliniai skaitymai akademiko A.Jucio atminimui I Z.Ru
dzikas, A.Savukynas II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1976. - T. 16, 
Nr. 6. - P. 881. - (Kronika) 

Generalized Spherical Functions in the Theory of Many-Electron 
Atoms I Z.Rudzikas, J.Kaniauskas II International Journal of Quantum 
Chemistry. - 1976. - vol. 10. - P. 837-852. - Bibliogr.: 12 pavad. 
Matrix Elements of the Relativistic Electron-transition Operators I 
Z.Rudzikas, A.Slepcov, I.Kičkin II Atomic Data and Nuclear Data 
Tables. - 1976. - Vol. 18, No. 2. - P. 223-231. 
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Perturbation Theory for the Relativistic Energy of Atomic Systems I 
U.Safronova, Z.Rudzikas II Journal of Physics B: Atomic and Mo
lecular Physics.- 1976.- Vol. 9, No. 12.- P. 1989-2001.- Bibliogr.: 
24 pavad. 

Relativistic Effects in the Theory of Many-electron Atoms I Z.Ru
dzikas, J.Kaniauskas, I.Kichkin II Abstracts of the VII National 
Conference on Spectroscopy with International Participation, Slanchev 
Bryag, 25-29 September 1976.- Slanchev Bryag, (Bulgaria), 1976.
P. 18-19. 

Relativistic Matrix Elements of the Energy Operator in the Case of 
Complex Electronic Configurations: [skiriama prof. A.Jucio atmini
mui] I Z.Rudzikas, V.Sivcev, J.Kichkin II Atomic Data and Nuclear 
Data Tables. - 1976. - Vol. 8, No. 2. - P. 205-221. 

Už tvirtą mokslo ir praktikos sąjungą: [apie mokslininkų darbus 
respublikoje] I J.Matulis, L.Abraitytė, Z.Rudzikas ir kt. II Tiesa. -
1976, saus. 14. - P. 2.: iliustr. 

B3aHMOCB5I3b Me)I(.Izy BOllHOBbiMH <ĮlyHKŲH5IMH MHOr03lleK1pOHHbiX 
aTOMOB B pa3nHqHbiX THrrax CB5I3H I il.KhiqKHH, A.CnerrųoB, B.CHBųeB, 
3.PymHKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1976. - T. 16, Nr. 2. -
P.217-229.- Santr. liet., angl.- Bibliogr.: 8 pavad. 

K peAATHBHCTCKOH TeOpHH CBepXTOHKOH ClpYKTYPbi MHOr03lleKT
pOHHbiX aToMoB I il.KhlqKHH, B.CHBųeB, 3.Py.n;3HKac II Lietuvos fizi
kos rinkinys. - 1976. - T. 16, Nr. 1. - P. 37--48. - Santr. liet., angl.
Bibliogr.: 25 pa vad. 

K TeopHH 3neKTpHqecKHX MYllhTHrronhHhiX rrepexo.n;oB B aToMax I 
IO.KaH5IYCKaC, r.MepKenHC, 3.Py.n;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys.-
1976. - T. 16, Nr. 6. - P. 795-806. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 
10 pavad. 
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MarpHŲHbie 3JieMeHThi orrepaTopoB 3JieKTpHųecKHX MYJihTHIIOJibHbiX 
rrepeXO,LJ;OB Me)l()l;y CJIO)I(HbiMH KOHQmrypa.ŲIDIMH C yųeTOM pemi
THBHCTCKHX rrorrpaBoK I IO.KamiycKac, 3.Py,r:J:3HKac II Lietuvos fizikos 
rinkinys. - 1976. - T. 16, Nr. 4. - P. 491-503. - Santr. liet., angl.
Bibliogr.: 5 pavad. 

MaTpHŲHbie 3JieMeHThi pemiTHBHCTcKoro orrepaTOpa 3HeprHH B cJiyųae 
ųeTbipex rro,LJ;o6oJioąeK 3KBHBaJieHTHhiX 3JieKTpOHOB I B.CHB.ŲeB, 

H.KbiŲKHH, 3.Py,LJ;3HKac II MocKBa: IlpoH3BO,LJ;.-H3,LJ;aTeJI. KOM6. 
BHHHTH, 1976. - 22 p. - ,[(err. BHHHTH 1976 r., N!! 371-76. 

MaTpHŲHbie 3JieMeHTbi pemiTHBHCTCKHX orrepaTopoB 3JieKTpOHHbiX 
rrepexo,LJ;OB K1j2N2-K1j2N2-1j3 I A.CJierru,oB, H.KbiąKHH, 3.Py,LJ;3HKac.
MocKBa: IlpoH3BO,LJ;.-H3,LJ;aT. KOM6. BHHHTH, 1976. - 35 p. - ,[(err. 
BHHHTH 1976 r., N!! 1151-76. 

MarpHŲHbie 3JieMeHTbi pemiTHBHCTCKoro orrepaTOpa 3HeprHH B cJiyųae 
ųeTbipex rro,LJ;o6oJioųeK 3KBHBaJieHTHhiX 3JieKTpOHOB I B.CHBIJ,eB, 
H.KbiŲKHH, 3.Py,LJ;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1976. - T. 16, 
Nr. 5. - P. 765-766. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 2 pavad. 

He,LJ;HaroHaJibHbie OTHOCHTeJibHO KOHCĮmrypa.ŲHH MaTpHŲHbie 3JieMeHTbl 
pemiTHBHCTCKOrO OrrepaTOpa 3HeprHH B CJiyųae ųeTbipeX IIO,LJ;060JIOŲeK 
3KBHBaJieHTHhiX 3JieKTpoHOB I B.CHB.ŲeB, H.KbiŲKHH, 3.Py,LJ;3HKac. -
MocKBa: IlpoH3BO,LJ;.-H3,LJ;aT. KOM6. BHHHTH, 1976. - 22 p. - ,[(err. 
BHHHTH 1976 r., N!! 2181-76 

PemiTHBHCTCKHe 3<Į><Į>eKTbi B TeopHH MHOro3JieKrpOHHhiX aTOMOB I I 
Te3HChi ,LJ;oKJia,LJ;oB 7 Hau,HoHaJibHoii KoH<Į>epeHIJ,HH no crreKrpocKOIIHH, 
CJiaHųeB EpHa~ 25-29 ceHTH6pH 1976 ~- CJiaHųeB EpHa~ 1976.
P. 19. 

CBoiicTBa reHeaJiorHųecKHX Ko3<Į><Į>Hu,HeHTOB H cy6MaTpHųHbiX 

3JieMeHTOB OTHOCHTeJibHO rrepecTaHOBKH KBaHTOBhlX ŲHCeJI CIIHHa H 
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KBa3HCimHa I B.IllrraKaycKac, ll.KLIŲKHH, 3.Py,n;3HKac II Lietuvos fi
zikos rinkinys. - 1976. - T. 16, Nr. 2. - P. 201-215. - Santr. liet., 
angl.- Bibliogr.: 12 pavad. 

TeoperHųecKoe HCCJie,n;oBaHHe ::meprent:ųecKHX crrei<TpOB H303Jiei<TpOH
HLix IIOCJie,IJ;OBaTeJihHOCTeH KHCJIOpo,n;a C yųeTOM peJUITHBHCTCKHX 
rrorrpaBOK I Il.Eor,n;aHOBHŲ, C.Illa,n;)I(IOBeHe, H.EopyTa, 3.Py,n;3HKac I I 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1976.- T. 16, Nr. 4.- P. 505-512.- Santr. 
liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. 

-1977-

Relativistic Calculations of Transition Probabilities I U.Safronova, 
Z.Rudzikas II Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics.-
1977. - Vol. 10, No. 1. - P. 7-18. 

Theoretical Investigation of the Spectra of Highly Ionized Atoms I 
Z.Rudzikas, P.Bogdanovich, I.Kichkin, G.Merkelis, V.Sivcev, S.Sha
dziuvienė I I Ninth Annual EGAS conference. Summaries of contri
butions, Cracow, 12-15 July, 1977. - Cracow, 1977. - P. 26-29. 

Theoretical Wavelengths and Transition Probabilities of FI Isoelec
tronic Sequence for Ions with Nuclear Charge Z=26 ... 34. Identification 
of Fe XVIII and Zn XXVII Ions from Laser - Produced Plasma I 
V.Boiko, S.Pikuz, A.Safronova, A.Faenov, P.Bogdanovich, G.Merke
lis, Z.Rudzikas, S.Shadziuviene. - MocKBa: OrrreųaTaHo Ha pomrrpHHTe 
B <l>I1AH CCCP, 1977. - 40 p. - IlperrpHHT 1977r., Nr. 175. 

l13yųeHHe crreKTPOB 2s22p531, 2s2p631 KOHqmrypaųHii Ha rrpHMepe 
HOHOB Al, Ca, Fe, Mo I Il.Eor,n;aHOBHŲ, r.MepKeJIHC, 3.Py,n;3HKac, 
Y.Ca<l>poHoBa, C.l.lla,IJ;)I(IOBeHe.- TpoHųK, MocKOBCKIDI THrrorp. Nr. 9, 
1977. - 36 p. - IlperrpHHT 1977 r., N2 11. 
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K orrpe)l;eJiemno MaTĮJHŲHbiX 3JieMeHTOB orrepaTOpa 3HeprHH B c.rryųae 

CJIOJKHhiX 3Jiei<TpOHHhiX KoHqmrypaŲHH: I B.CHBųeB, B.IllrraKaycKac, 

3.Py.ll;3HKac, H.KhiŲKIIH I I Lietuvos fizikos rinkinys. - 1977. - T. 17, 
Nr. 3. - P. 285-293. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 6 pavad. 

MaTpiiŲHbie 3JieMeHThi peilliTIIBIICTCKHx orrepaTopoB 3Jiei<TpOHHhiX 

rrepexo.ll;OB I A.CnerrųoB, H.KbiųKIIH, 3.Py.ll;3HKac II Lietuvos fizikos 

rinkinys. - 1977. - T. 17, Nr. 1. - P. 116. - Bibliogr.: 1 pavad. -

(Trumpi pranešimai). 

MeTO.[( BTOpHŲHOro KBaHTOBaHfUI Ii KBa3HCIIIIHa B c.rryųae CJIOJKHhiX 

KOHqmrypaųIIH: aTOMHhiX 3JieKTĮJOHOB I 3.Py.ll;3HKac, IO.Kaiu~:ycKac, 
B.IllrraKaycKac II C6opHIIK Te3IICOB .ll;OKJia.ll;OB Bcecoi03Hoil KOH<pe

peHųIIII "CoBpeMeHHaj{ TeOplfj{ aTOMOB Ii aTOMHhiX CIIei<TpOB", JleHHH

rpa.ll;, 1-4 <Į>eB. 1977 r. - JleHIIHrpa.ll;. 1977. - P. 110-112. 

He)l;HarOHaJihHhie OTHOCIITeJihHO KOHq>HrypaŲHR MaTĮJIIŲHbie 3JieMeHTbl 

peilliTIIBHCTCKoro orrepaTopa 3HepriiH B cnyųae ųeThipex rro.ll;o6onoųeK 

3KBHBaJieHTHhiX 3Jiei<TpOHOB I B.CIIBŲeB, H.KhiŲKIIH, 3.Py.ll;3IIKac II 
Lietuvos fizikos rinkinys.- 1977.- T. 17, Nr. 2.- P. 116.- Bibliogr.: 

1 pavad. - (Trumpi pranešimai). 

TeH30pHbie CBORCTBa orrepaTopoB B KBa3IICIIIIHOBOM rrpoc-rpaHCTBe 

rrpHMeHIITeJihHO K Teopiiii MHOro3Jiei<TpOHHhiX aTOMOB I B.IllrraKaycKac, 

IO.KaHj{ycKac, 3.Py.ll;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1977. -
T. 17, Nr. 5. - P. 563-574. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 8 pavad. 

TeopeTHųecKoe II3yųeHIIe 3HepreTwieCKIIX crreKTĮJOB H Bepoj{THOCTeil 

rrepeXO)l;OB B BhiCOK03apjl)l;HhiX HOHaX Ii303Jiei<TpOHHOR IIOCJie)l;OBa

TeJihHOCTli KHCJIOpO.ll;a I II.EomaHOBlfŲ, r.MepKeJIIIC, 3.Py.ll;3IIKac I I 
CrreK-rpocKOIIIIŲeCKIIe KOHCTaHThi aTOMOB: [c6. cTaTeil].- MocKBa, 

1977.- P. 123-172. 

TeopeTIIųecKoe II3yqeHIIe 3HepreTHųecKIIX crrei<TpOB Fe XVII II Mo 

XXXIII B rrpH6JIIIJKeHHII .z:t:IfPaKa-Xaprpii-<l>oKa! 3.Py.ll;3IIKac, B.CIIBųeB, 
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H.Kbi"llKHH, II.Eor.n;aHOBH"ll I I IlpHKna.n;HaH crreKTpocKOIIHH: [ c6. 
cTaTeil]. - MocKBa, 1977, P. 8-11. 

TeopeTHųecKoe Hccne.n;oBaHHe crreKTpanbHbiX xapaKTepHCTHK Bhico
K03apH.lJ:HbiX JfOHOB I II.Eor.n;aHOBJfŲ, H.KbiŲKJfH, 3.Py.n;3HKaC, r.Mep
KenHC, B.CHBųeB, C.llla.n;)I(IOBeHe II 113BeCTHH AH CCCP. Cep.cpH3.-
1977. - T. 41, .N!~12. - P. 2597-2602. - Bibliogr.: 11 pavad. 

TeopeTHąecKoe Hccne.n;oBaHHe BepoHTHOCTeH: rrepexo.n;oB 2s22p2-2s2p3-

2p4 .n;IDI HOHOB CaXV, FeXXI I II.Eor.n;aHOBHą, H.KbiąKHH, 3.Py.n;3HKac, 
r.MepKenHC, B.CHBŲeB, C.llla.n;)I(IOBeHe. - AKa.n;eMropo.n;oK, 
MocKOBCKaH o6n.: MocKOBCKaH THrrorp. N!.!9, 1977.-24 p.- IIperrpHHT 
1977 r., N!.! 4. 

TeopeTHąecKoe Hccne.n;oBaHHe crreKTPanbHbiX xapaKTepHCTHK H303neKT
poHHbiX rrocne.n;oBaTenbHOCTeH: BbiCOK03apMHbiX HOHOB I II.Eor.n:a
HOBHą, C.llia.lJ:)I(IOBeHe, r.MepKenHC, 3.Py.n;3HKac, B.CHBŲeB II C6opHHK 
Te3HCOB .lJ:OKna.n;OB BCeCOI03HOH KOHcpepeHŲJflf "CoBpeMeHHaH TeOpHH 
aTOMOB Jf aTOMHbiX CIIeKTpOB", JleHHHrpa.n;, 1-4 cpeBpanH 1977. -
JleHHHrpa.n;. 1977 - P. 107-109. 

-1978-

On the Electron Transition Theory in Many-Electron Atoms and Ions I 
P.Bogdanovich, Z.Rudzikas, J.Kaniauskas, G.Merkelis, E.Savichius II 
Abstracts of the 1 Oth European Conference on Atomic Spectroscopy, 
Munich, 11-14 July 1978. - Munich, 1978. - P. 26-27. 

Peculiarities of the Theoretical Investigation of the Spectra of Many
Electron Atoms and Multiple- Charged Ions I Z.Rudzikas II Procee
dings of the 6th International Conference on Atomic Physics, Riga, 
17-22 August 1978. - Riga, 1978. - P. 92-11 O. 

Relativistic Effects in Intercombination Transitions I Z.Rudzikas, 
G.Merkelis, J.Kaniauskas II Abstracts of the 6th International Con-
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ference on Atomic Physics, Riga, 17-22 August 1978. - Riga, 1978. -
P. 207-208. 

Relativistic Electric Dipole Transitions in Highly lonized Atoms I 
Z.Rudzikas, E.Savichius, P.Bogdanovich II Proceedings of the 6th 
International Conference on Atomic Physics, Riga, 17-22 August 
1978. - Riga, 1978. - P. 216-217. 

The Quasispin Method in Complex Electronic Configurations I J.Ka
niauskas, Z.Rudzikas, V. Shpakauskas II Abstracts of the 6th Inter
national Conference on Atomic Physics, Riga, 17-22 August 1978.
Riga, 1978. - P. 158-159. 

Theoretical lnvestigation of Electron Transitions in Many-Electron 
A toms and Jons I G .Merkelis, Z.Rudzikas I I Abstracts of the 8th 
National Conference on Atomic Spectroscopy, Warna, 11-14 July 
1978. - Warna, 1978. - P. 13-14. 

Theoretical Investigation of the Bound States of a Positron in Negative 
Ions I P.Bogdanovich, I.Makhmudov, Z.Rudzikas I I Proceedings of the 
6th International Conference on Atomic Physics, Riga, 17-22 August 
1978. - Riga, 1978. - P. 82-83. 

Theoretical investigation of transition probabilities for 2s22p2-2s2p3
-

2p4 of CaXV, Fe.XXI I P.Bogdanovich, G.Merkelis, Z.Rudzikas, S.Sa
dziuviene II Physica Scripta. - 1978. - Vol. 17, 16. - P.549-564. -
Bibliogr.: 14 pavad. 

X-ray Spectra of Multiply-Charged Ions of FI and OI Isoelectronic 
Sequences I P.Bogdanovich,V.Boiko, A.Faenov, G.Merkelis, S.Pikuz, 
Z.Rudzikas, A.Safronova, S.Sadziuviene II Abstracts of the 6th 
International Conference on Atomic Physics, Riga, 17-22 August 
1978.- Riga, 1978. - P. 360-361. 
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MOJibcpac IIpaHOBHą IOųHc: [trumpa biografinė apybraiža] I Z.Ru
dzikas, R.Karazija II IOųHc A.II. ll36paHHhie TPY.D:bi: TeopiDI MHoro-
3JieKTpOHHbiX aroMOB. - Vilnius: Mokslas. - 1978. - P. 7-31.
(Autoriai nurodyti knygos įvade). 

lhyąeHHe crreicrpa 2s22p53l, 2s2p631 KOHcpHrypaųHii Ha rrpHMepe Al 
H Fe I II.Eor,n:aHOBHą, 3.P)?l.3HKac, Y.CacppoHoBa, C.Jlla,n:)I(}()BeHe II 
OrrTHKa H crreKTPOCKOIIIDI. - 1978. - T.44, Bhm.6. - P. 1054-1059. 
Bibliogr.: 14 pavad. 

J1CCJie,ll;OBaHHe 3HepreTHąeCKHX CIIeKTpOB BbiCOK03apH,ll;HbiX HOHOB B 
KoHcpHrypaųHH 1s22s22p53d B peiiHTHBHCTCKOM rrpH6JIIDKeHHH I H.Kbią
KHH, B.CHBŲeB, 3.Py,n:3HKac, II.Eor,n:aHOBHą II Lietuvos fizikos rinki
nys. - 1978. - T. 18, Nr. 2. - P. 165-177. - Santr. liet., angl.
Bibliogr.: 6 pavad. 

K coBpeMeHHoii TeopHH crreicrpOB MHOro3JieKTpOHHbiX aTOMOB I 3.Py
.D:3HKac I I Te3HCbi ,n:oKna,n:oB XVIII coe3,n:a no crreKTpocKOIIHH 
".lJ:ocTH)I(eHIDI crreKTpocKOIIHH", MocKBa, HIOHb 1977 r. - MocKBa, 
1978. - Ų, 1. - P. 63-72. - Bibliogr.: 13 pavad. 

IJpHBe,n:eHHbie B KBa3HCIIHHOBOM IIpOCTpaHCTBe reHeaJIOrHąecKHe 

K03cpcpHųHeHTbi H cy6MaTPHąHbie 3JieMeHTbi TeH3opHbiX orrepaTopoB I 
B.lllrraKaycKac, IO.KaHHYCKac, 3.Py.D:3HKac II Lietuvos fizikos rinki
nys.- 1978. - T. 18, Nr. 3. - P. 293-315. - Santr. liet., angl. -
Bibliogr.: 4 pa vad. 

-1979-

Identification of Spectral Lines of Ions Belonging to FI Isoelectronic 
Sequence with Nuclear Charge Z=26-30, 32 and 34 from Laser
Produced Plasmas I V.Boiko, S.Pikuz, A.Faenov, P.Bogdanovich, 
G.Merkelis, Z.Rudzikas, A.Safronova, S.Sadziuviene II Journal of 
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Physics B: Atomic and Molecular Physics.- 1979.- Vol. 12, No. 12.
P. 1927-1937. 

Mokslininkas iš Žemaitijos: [apie prof. A.Jucį] II Kibirkštis (Plungė).-
1979, birž. 7. - P. 3. 

Šiuolaikinės teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje: [apie fiz.-mat. 
m.dr. prof. A.Jucį] II Mokslas ir gyvenimas. - 1979. - Nr. 8. -
P. 22-23 : iliustr. 

reHeanorWieCKHe K03<Į>qm:ųHeHThi B SIBHOM BH)J.e I 3.Py.11.3HKac, IO.Ka
HSIYCKac, B.lliHMOHHC I I C6opHHK Te3HCOB .li.OKna)J.OB acecoi03HOii: 
KOH<Į>epeHŲHH "CoapeMeHHOe COCTOSIHHe aTOMOB H MOneeyn", BHnh
HIOC, 31 MM-2 HIOHSI 1979 r. - BHnhHIOC, 1979. - ą. 1. - P. 110. 

fuyqeHHe I103HTPOHCO)J.ep)l(arn;HX MHOro3neKrpOHHbiX aTOMOB MeTO)J.OM 
Hano)l(eHHSI KOH<Į>Hrypau;Hii: I H.MaxMy)J.oB, II.Eor)J.aHOBHą, 3.Py.11.3H
Kac I I C6opHHK Te3HCOB )J.OKna)J.OB acecoi03Hoii: KOH<Į>epeHųHH 

"CoapeMeHHOe COCTOSIHHe aTOMOB H MOneeyn", BHnhHIOC, 31 MaSI-
2 HIOHSI 1979 r.- BHnhHIOC, 1979. - ą. 1. - P. 28. 

J1CI10llh30BaHHe MeTO)J.a KBa3HCI1HHa B cnyqae CllO)l(HbiX 3lleKrpOHHhiX 
KoH<Į>Hrypau;Hii: I IO.KaHSiycKac, B.IIIrraKaycKac, 3.Py.11.3HKac II Lietu
vos fizikos rinkinys.- 1979. - T. 19, Nr. 1.- P. 21-31.- Santr. liet., 
angl. - Bibliogr.: 9 pavad. 

Hccne)J.oBaHHe 3aBHCHMOCTH CHn ocųHnnSITopoa 3neKrpHąecKHX )J.H
rronnHhiX rrepeXO)J.OB OT KanH6poBKH I r.MepKenHC, 3.Py)1.3HKac, 
IO.KaHSiycKac II C6opHHK Te3HCOB )J.OKna)J.OB acecoi03Hoii: KoH<Į>e

peHŲHH "CoapeMeHHOe COCTOSIHHe aTOMOB H MOneeyn", BHnnHIOC, 31 
MM-2 HIOHSI 1979 r. - BHnnHIOC, 1979. - ą. 1. - P. 37. 

Hccne)J.oBaHHe 3neKrpOHHhiX )J.HrronnHhiX rrepexo)J.OB B penSITHBHCTCKOM 
rrpH6nH)l(eHHH I E.CaaHąiOc, 3.Py.11.3HKac II C6opHHK Te3HCOB .li.OKna)J.OB 
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BCeCOI03HOH KOHcpepeHŲJUI "CoapeMeHHOe COCTO.HHHe aTOMOB H 

MOJieKyJI", BHJibHIOC, 31 MM-2 HIOH51 1979 r. - BHJibHIOc, 1979. -
ll. 1. - P. 38. 

K orrpe~eJieHHIO aJire6paHąecKHX Bbipa)KeHHH ~51 reHeaJiorHąecKHx 

K03cpcpHu;HeHTOB I IO.KaH51ycKac, B.lliHMOHHc, 3.Py~3HKac II Lietuvos 

fizikos rinkinys. - 1979. - T. 19, Nr. 5. - P. 637-648. - Santr. liet., 

angl. - Bibliogr.: 1 O pa vad. 

MeTo~ KBa3HCIIHHa B c~ae jj-cB.H3H BHYTPH o6oJioąKH 3KBHBaJieHTHbiX 

aTOMHbiX 3JieKTpOHOB I E.CasH:ąroc, IO.KaH51ycKac, 3 .Py~3HKac II Lie

tuvos fizikos rinkinys. - 1979. - T. 19, Nr. 6. - P. 747-756. - Santr. 

liet., angl. - Bibliogr.: 5 pavad. 

Oco6eHHOCTH TeopeTFNecKoii crreKTPOCKOIIHH "o6o~paHHbix" aTOMOB I 
3.Py~3HKac I I IlpHMeHeHHe na3epon B aTOMHOH, MOJieKYMPHOH H 

.H~epHoii cpH3HKe. - MocKna, 1979. - P. 105-114. 

PoJib KaJIH6pOBKH IIOTeHŲHaJia 3JieKTpOMarHHTHOrO IIOJI51 B TeOpHH 

3JieKTpHąecKHX MYJihTHIIOJibHhiX rrepexo~OB I IO.KaH.HYCKac, r.Mep

KeJIHC, 3.Py~3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys. - 1979. - T. 19, 
Nr. 4.- P. 475-485. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 10 pavad. 

CaMocomaconaHHoe rroJie <l>oKa ~M rro3HTpoHco~ep)KaiŲHX OTPHI.J;a

TeJibHbiX HOHOB B OCHOBHOM COCTO.HHHH I IJ.EomaHOBHą, ll.MaxMyĮJ:OB, 
3.Py~3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys.- 1979.- T. 19, Nr. 1.- P. 43-
53. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 17 pavad. 

TeopeTHąeCKOe HCCJie~OBaHHe B036~~eHHhiX COCTO.HHHH II03H

TPOHCO~ep)KaiŲHX OTPHu;aTeJibHbiX HOHOB B o~HOKOHcpHrypau;HOHHOM 

rrpH6JIH)J(eHHH XapTpH-<l>oKa I II.Apmpos, II.Eor~aHOBHą, 3.Py~3HKac, 

ll.MaxMy~oB II ll3BeCTH51 AH Y3CCP. Cep. cpH3.-MaT. HayK. - 1979. 
N!:! 5. - P. 54-59. - Bibliogr.: 11 pavad. 
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-1980-

Akademiko A.Jucio mokslinės veiklos kryptys I I Lietuvos fizikos 
rinkinys. - 1980. - T. 20, Nr. 4. - P. 102. - (Kronika) 

Akademiko Adolfo Jucio 75 metų jubiliejaus minėjimas: [apie šiuo
laikinės teorinės fizikos ir fizikų teoretikų mokslinės mokyklos 
Lietuvoje pradininką ir apie parodą, skirtą akad. A. Juciui]./1 Lietuvos 
fizikos rinkinys. - 1980. - T. 20, Nr. 4. - P. 108-109. - (Kronika) 

Calculation of the Spectra of Complex Excited Configurations of 
Atoms and Ions I P.Bogdanovich, G.Merkelis, Z.Rudzikas, S.Shadziu
viene II Abstracts of the 12th European Conference on Atomic 
Spectroscopy, Pisa, 2-5 September 1980.- Pisa, 1980.- P. 131-133. 

Quasi-Spin Method for jj-coupling in the Theory of Many-Electron 
Atoms I J.Kaniauskas, Z.Rudzikas II Journal ofPhysics B: Atomic and 
Molecular Physics. - 1980. - Vol. 13, No. 18. - P. 3521-3543. 

Bepo»THOCTh ,n:ayx<PomHHOii. aHHHrHJUIųJnf rro3HTpoHa B MHOro3JieKT
poHHoii CHCTeMe I n.ApmpoB, H.MaXMY.LJ:OB, 3.Py,n:3HKaC I I Te3HChl 
.ll:OKJia,n:OB VI BCeCOI03HOH KOH<l.>epeHŲHH IIO TeOpHH aTOMOB H CITOMHbiX 
crreKTpoa, BopoHe:>K, 3-6 HIOHH 1980 r. - BopoHe:>K, 1980.- P. 123. 

K TeopHH 3JieKfPOHHhiX rrepexo,n:oB B MHOro3JieKTPOHHhiX aToMax H 
HOHax I r.MepKeJIHC, 3.Py,n:3HKac, E.CaaHąiOC II CrreKTpOCKOIIHSI 
MHOro3ap»,n:HhiX HOHOB: [c6. pa6oT]. - MocKaa, 1980. - P. 66--100. 

K TeopHH 3HepreTHąecKHX crreKTpoB MHOro3JieKTPOHHhiX aTOMOB H 
HOHOB I n.Eor,n:aHOBHą, M.Eor,n:aHOBHąeHe, ll:.rpy,n:3HHCKaC, 3.Py,n:3HKaC, 
B.TYTJIHC, C.llla,n::>KIOBeHe II CrreKTpocKOIIHH MHOr03ap».LJ:HbiX HOHOB: 
[c6. pa6oT]. - MocKBa, 1980. - P. 30-63. 

lloJISipH3aŲHOHHbie H yrJIOBbie xapaKTepHCTHKH <l.>OTOHOB H 3JieK'TpOHOB 
B 6a3Hce o6o6IŲeHHhiX c<PepHąecKHx <PYHKųHii I fJKYKaycKac, IO.Ka-
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IDIYCKac, 3.Py.n;3HKac II Te3.H:Chi .n;oKJia.n;oB VI Bcecoi03HOH KOH<}lepeiiU;.H:.H: 
no Teop.H:H aTOMOB .H: aTOMHhiX crreKTPOB, BopoHe)l(, 3-6 HIOIDI 
1980 r.- BopoHe)l(, 1980. - P. 7. 

TeopeT.H:ąecKoe .H:ccJie.n;oBaH.H:e 3HepreT.H:ąecK.H:X crreKTPOB H 3JieKTpOH
HhiX rrepexo.n;oB B .H:OHax FeXVIII-Fe:XXVI I B.A6paMoB, B.Jl.H:c.H::u;a, 
r.MepKeJI.H:C, 3.Py.n;3.H:Kac, C.Illa,ll;)I(IOBeHe. - MocKBa: HHCT.H:TYT 
aTOMHOH 3Hepr.H:H, 1980. - 52 p. - Ilperrp.H:HT 1980 r., N2 336616. 

-1981-

Equivalency of Different Forms of the Relativistic Electric Multipole 
Radiation Operators I E.Savičius, Z.Rudzikas II Abstracts of Europ
hysics Conference on Atomic Physics. - Heidelberg, 1981. - Vol. 
5a, part. Nr. 1. - P. 166-167. 

Fizikai kuria Žemėje žvaigždes: [pokalbis su Fizikos inst. dir. pav. 
Z.Rudziku apie bendradarbiavimą su Bulgarijos mokslininkais, spren
džiant atomo ir plazmos spektroskopijos problemas I Užrašė A.Kry
geris II Tiesa. - 1981, kovo 1. - P. 3. 

Mokslinių laipsnių suteikimas mokslo darbuotojams II Lietuvos fizi
kos rinkinys. - 1981. - T. 21, Nr. 1. - P. 138. - (Kronika). 

The Use of the Gaspar Potential in Theoretical Investigations of the 
Spectra of Atoms and Ions I P.Bogdanovich, Z.Rudzikas, S.Shadziu
vienė I I Acta Physica Academiae Scientarium Hungaricae, Tomus 
51(1-2).- P. 109-115.- Bibliogr.: 14 pavad.- (Str. dedikuotas prof. 
R. Gasparo 60-ojo gimtadienio proga). 

BepOHTHOCTh AByx<}lOTOHHOH aHH.H:r.H:JIH:Ų.H:.H: II03.H:TPOHa B MHOro3JieKT
pOHHhiX c.H:cTeMax I II.ApH<}loB, H.MaXMYAOB, 3.Py.n;3HKac II H3BeCTHH 
AH CCCP. Cep. <}lH3. -1981. - T.45, N212. - P. 2264--2267.
Bibliogr.: 7 pavad. 
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,il;ImaMH:ąecKaH CHMMeTpHH .D;BIDKeHHH 3JieKrpOHa B KYJIOHOBCKOM 
rmne B rrpe,II.cTaaneHHH <l>oKa I B.lliHMOHHc, IO.KaHHYcKac, 3.Py
.D;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys.- 1981.- T. 21, Nr. 6.- P. 26-43.
Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 17 pavad. 

jj-cBH3b H KBa3HCI1HH .II.JIH CJIO)I(HbiX 3JieKrpOHHbiX KOHcpHIJ'Pau:uii I 
E.CaaHąroc, IO.KaHHycKac, 3.Py.n;3HKac II lhaecTHH AH CCCP. Cep. 
<Į:>H3. - 1981. - T. 45, N!!12. - P. 2429-2431. - Bibliogr.: 3 pavad. 

K 110CTpoeHHIO cocTOHHHH f-o6onoąKH I B.lliHMOHHC, IO.KaHHYCKac, 
3.Py.n;3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys.- 1981 . - T. 21, Nr. 5.- P. 15-
26. - Santr. liet. , angl. - Bibliogr.: 7 pavad. 

06 OTHOCHTeJibHOH pOJIH 3JieKrpH:ąecKOrO KBa.n;py110JibHOrO (E2) H 
MarHHTHoro .D;HI10JibHOro (M 1) H3JiyqeHHH I 3.Py.n;3HKac, r.MepKeJIHC, 
P.CypraiineHe II Te3HCbi .n;oKJia.n;oa VII acecoro3HOH KOHcpepeHU:HH 110 
TeopHH aTOMOB H aTOMHbiX cl1eKrpoa. - T6HJIHCH, 1981. - P. 34. 

06rn;aH TeopHH 3JieKrpOHHbiX 11epexo.n;oa I 3.Py.n;3HKac II Te3HCbi 
.n;oKJia.n;oa VII acecoi03HOH KOHcpepeHU:HH 110 TeopHH aTOMOB H 
aTOMHbiX Cl1eKrpOB. - T6HJIHCH, 1981. - P. 33. 

-1982-

Kvazisukinio metodas atomo teonJOJe: [geriausias Lietuvos MA 
Fizikos inst. metų darbas, su kuriuo buvo supažindinti jo darbuotojai 
1980 m. vas. 23 d. inst. IV metinėje konf.] I Z. Rudzikas, J.Kaniaus
kas I I Lietuvos fizikos rinkinys. - 1982. - T. 22, Nr. 2. - P. 117-127. -
(Kronika) 

On the Use of General Formulas for Electric Multipole Transition 
Probabilities I Z.Rudzikas II Abstracts of the Symposium on Relavistic 
Effects in Qantum Chemistry.- Lund, 21-23 Juny 1982. - Lund, 
1982.- P. 41-42. 
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Problems of Theoretical Interpretation of the Spectra of Highly 
Ionized Atoms I Z.Rudzikas II Nuclear Instruments and Methods. -
1982. - Vol. 202, No. 2. - P. 289-297. 

Relativistic Studies of Atoms and Ions with Complex Configurations I 
Z.Rudzikas I I Abstracts of the Symposium on Relativistic Effects in 
Quantum Chemistry. - Turku (Finland), 1982. - P. 26. 

Some Aspects of the Theory of the Spectra of Many-Electron Atoms 
and Ions I Z.Rudzikas II Abstracts of X Jubilee National Conference 
on Atomic Spectroscopy with International Participation. - Veliko
Turnovo (Bulgarija), 1-5 September 1982.- Veliko-Turnovo, 1982.
P. 56-57. 

The Isospin Formalism for Relativistic Atom I Z.Rudzikas, V. Šimo
nis, J.Kaniauskas II Abstracts of the Symposium on Relativistic Effects 
in Quantum Chemistry. - Turku (Finland), 1982. - P. 252. 

The Use of Isospin Technique for Studies of Excited Atoms I 
Z.Rudzikas, J.Kaniauskas, V.Shimonis II Abstracts of the 8th Inter
national Conference on Atomic Physics.- Goteborg, 1982.- P. A16. 

ll3ocnHHOBhiH 6a3HC )ŲUI 3ne:rcrpoHHOH KOHqmrypaųHHH n 1 lN1~lN2 I 
B.lllHMOHHC, IO.KaiDiycKac, 3.PyA3HKac II Lietuvos fizikos rinkinys.-
1982.- T. 22, Nr. 4.- P. 3-15.- Santr. liet., angl.- Bibliogr.: 11 pavad. 

-1983-

OcHOBhl Teop1111 cne:rcrpos aToMOB 11 HOHOB I A.HHKHTHH, 3.Py.r:J;3HKac. -
MocKsa: HayKa, 1983. - 320 p.: diagr. - Bibliogr.: P. 310-317 (284 
pavad.). - Dalyk. r-klė.: P. 318-320. 

General Consideration of Electronic Transitions in Many-Electron 
Atoms and Ions I Z.Rudzikas, J.Kaniauskas, G.Merkelis, E.Savičius II 
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Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics. - 1983. -
Vol. 16. - P. 2879-2890. 

Recombination Spectra of Planetary Nebulae I P.Bogdanovich, A.Ni
kitin, Z.Rudzikas I I Proceedings of PN Symposium - Dordrecht, 
1983.- P. 516-518. 

SU(3)-6a3HC ,n;mi CJIO)KH.biX aTOMH.biX KoHqmrypau:Hif I B.lliHMOHHC, 
3.Py,n;3HKac, IO.KaH.HycKac I I Te3HC.bi ,n;oKna,n;oB Bcecoi03HOH 
KOHcĮ>epeHŲHH IIO TeOpHH aTOMOB H aTOMH.biX CIIeKTpOB. - MHHCK, 
1983. - P. 39. 

lf3yqeHHe CIIeKrpOB HOHOB H303JieKrpOHH.biX IIOCJie,n;OBaTeJI.bHOCTeH 
BI, CI B pen.HTHBHCTCKOM rrpH6JIH)KeHHH I B.C.bipOM.HTHHKOB, 
E.CaBHqiOc, 3.Py,n;3HKac II YpoBHH 3HeprHH H Bepo.HTHOCTH rrepexo,n;oB 
B aTOMax H HOHax: [c6. crareif]. - MocKBa, 1983. - P. 29-67. 

Pacqer CIIeKrpaJI.bH.biX xapaKTepHCTHK aTOMOB H HOHOB C yqeTOM 
pen.HTHBHCTCKHX H Koppen.HU:HOHH.biX rrorrpaBoK I II.Eor;n;aHOBHq, 
H.Eopyra, B.TyrnHc, 3.Py,n;3HKac II PeJI.HTHBHCTCKHe H pa,n;HaU:HOHH.bie 
3cPcPeKT.bl B aTOMaX H HOHax: (c6. pa6or]. - MOCKBa, Hayq, COBeT 
no crreKrpocKOIIHH AH CCCP, 1983. - P. 159-192. 

CrreKTpbi Ka rrepexo,n;oB B MHoro3ap.H.LJ:HbiX HOHax aproHa I B.A6paMoB, 
P. KHceniOc, 3.Py,n;3HKac, A.Kyrrn.HycKeHe, B.JlHCHIIa, B.TyrnHc II 
Te3HC.bl ,n;OKJia,n;OB BCeCOI03HOH KOHcĮ>epeHŲHH IIO TeOpHH aTOMOB H 
aTOMH.biX crreKrpOB. - MHHCK, 1983. - P. 79. 

TeoperHKo-rpyrrrrOB.bie Mero,n;hi H3yqeHH.H rrpH6JIH)KeHH.biX CHMMerpHif 
CJIO)KH.biX aroMoB I IO.KaH.HycKac, B.lliHMOHHC, 3.Py,n;3HKac II Tpy,n;hi 
II Me)K,n;yHapo,n;Horo ceMHHapa "TeopeTHKo-rpyrrrroB.hie Mero,n;bi B 
cPH3HKe", 3BeHHropo;n;. 24--26 Ho.H6p.H 1982 r. - MocKBa, 1983. -
T. 2. - P. 276-283. 



128 LIETUVOS MOKSLAS 

TeopeTHųecKoe H3yqeHHe peHTreHOBCKHX crreKTPOB H ~HarHOCTHKa 
nnKeJibiX rrpHMeceii: B BbiCOKOTeMrrepazypHoii: ITJia3Me I B.A6paMoB, 
B.roHTHC, 3.Py~3HKac, H:.rpy~3HHCKac, P.KHcemoc, A.KyrrmiycKeHe, 
B.JlHcHųa, B.TYTJIHC II Te3HCbi ~oKJia~oB XIX Bcecoi03Horo cne3~a 
no crreKTpOCKOITHH. - ToMCK, 1983. - Ų. 1. - P. 193-195. 

XapaKTepHCTHKH peHTreHOBCKHX rrepexo~oB B HOHax CrXXI-CrXXIII I 
P.KHceJIIOc, 3.Py~3HKac, H:.rpy;o;3HHCKac, A.KyrrJUIYCKeHe, B.A6paMoB, 
B.JlHcHųa. - MocKBa: ll3~aT. liHCTHTYT aTOMHOii: :meprHH, 1983. -
P. 49. - IIperrpHHT 1983 r., .N2 3759. 

-1984-

KBa3HCITHH H H30CITHH B TeopHH aTOMa I 3.Py~3HKac, IO.KaiDiycKac.
BHJibHIOc: MoKcJiac, 1984. - 140 p. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 
p. 130-132 (76 pavad.). 

Akademikas A.Jucys ir teorinė fizika Lietuvoje I I Mokslas ir gyve
nimas. - 1984. - Nr. 9. - P. 27-28. 

Atomic Calculations for Estimation of Radiation Losses in Thermo
nuclear Plasmas I R.Kisielius, Z.Rudzikas, V.Tutlys II Abstracts of IX 
ICAP, Seattle, Washington (USA).- Washington, 1984.- P. A19-A20. 

Isospin Basis for Atoms in Relativistic Approximation I V.Shimonis, 
J.Kaniauskas, Z.Rudzikas II International Journal of Quantum Che
mistry. - 1984. - Vol. 25, No. 1. - P. 57-62. - Bibliogr.: 7 pavad. 

Oscillator Strengths and the Accuracy of Atomic Wavefunctions I 
M.Shulkin, I.Martinson, Z.Rudzikas II Physica Scripta. - 1984. -
Vol. 28, No. 2. - P. 141-144. 

Relativistic Model of Highly Ionized Atom, Preserving Non-Relati
vistic Structure of Electronic Shells I J.Kaniauskas, Z.Rudzikas II 
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Abstracts of International Conference "The Physics of Highly Ionized 
Atoms". - Oxford, 1984. - P. 98. 

Relativistic Studies of Atoms and Ions with Complex Configurations I 
Z.Rudzikas II International Journal of Quantum Chemistry.- 1984.
Vol. 25, No. 1. - P. 47-55. - Bibliogr.: 12 pavad. 

Žvaigždės dalelė Žemėje: [apie valdomą termobranduolinę sintezę] II 
Mokslas ir technika. - 1984. - Nr. 6. - P. 8-10: graf. 

I1pHMeHeH.He I1pM6JHDKeHHbiX CHMMeT}JHH B TeOpMM MHOrD3JieKT
pOHHOrD aToMaI 3.Py.D;3MKac II lbaecTIDI AH CCCP. Cep. <l>M3. -
1984. - T.48, NQ4. - P. 697-703. - Bibliogr.: 17 pavad. 

TeopeTMąecKMe xapaKTepMCTHKM Ka rrepexo,D;oB B MOHax ArXV
ArXVII I P.K.Hcemoc, A.Kyrrllil)'cKeHe, 3.Py.D;3MKacll ITpoųecchi ao 
BHYT}JeHHMX aTOMHbiX o6onoąKax: [c6.cTaTe:H:]. - MocKaa, 1984. -
P. 108-138. 

<f>OTOpeKOM6.HHaŲIDI 3JieKTpOHa Ha MHOrD3apH,D;HbiX MOHaX )l(eJie3a M 
xpoMa I P.KMcemoc, A.Kyi1llil)'cKeHe, 3.P)')1.3MKac II Te3MCbi .D;OKJia,D;oB 
IX acecoi03HOH KOH<l:>epeHųHM 3JieKTpOHHbiX M aTOMHbiX 
CTOJIKHOBeHMH.- PMra, 1984. - 1!. 2. - P. 116. 

VI e)l(ero,D;HaH KOH<l:>epeHųIDI MHCTMTYTa <l>M3MKM AH Jl.HTOBCKo:H: CCP. 
Te3MCbi .D;OKJia.D;OB I Z.Rudzikas, R.Kisielius, V.Tutlys ir kt. II Lietuvos 
fizikos rinkinys. - 1984. - T. 24, Nr. 2. - P. 116-127: graf. 

-1985-

XapaKTepHCTMKM peHTreHOBCKMX rrepeXO,D;OB B MHOrD3apH,D;HbiX MOHaX 
aproHa, xnopa M KaJIIDI I P.K.Hcenroc, A.KyiTJIHJCKeHe, 3.Py.D;3MKac, 
B.A6paMOB, B.JIMcMųa II- MocKaa: 113.D;. MHCTMTYT aTOMHo:H: 3HeprMM, 
1985. - 80 p. 
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Atomo fizika I Z.Rudzikas II Tarybų Lietuvos enciklopedija.- Vilnius, 
1985. - T. 1. - P. 121. 

Atomų ir molekulių spektroskopija I Z.Rudzikas I I Tarybų Lietuvos 
enciklopedija. - 1985. - T. 1. - P. 121. 

Group Theoretical Methods of Investigation of Approximate Symmet
ries of Complex Atoms I J.Kaniauskas, V.Shimonis, Z.Rudzikas II 
Group Theoretical Methods in Physics.- Gordon and Breach, 1985.
P. 201-209. 

Relativistic Atom in LS-Coup1ing I Z.Rudzikas, J.Kaniauskas, V.Sy
romiatnikov II Second European Conference on Atomic and Mo1ecu1ar 
Physics, Amsterdam, 15-19 April 1985: Book of abstracts. - Ams
terdam, 1985. - P. 364. 

Tarnauti žmonėms: [pokalbis su Lietuvos TSR Fizikos instituto dir. 
pav. prof. Z.Rudziku] Užrašė D.Vacekas II Komjaunimo tiesa.- 1985, 
bai. 27. - P. 3. - Tas pats rus. 

AKI)'aJibHbie Harrpasnemui pa3BHTIDI TeopHH aTOMOB H HX crreicrpOB I 
3.PyA3HKac I I MaTepHaJibi CHMII03HyMa yųeHbiX coų. cTpaH no HOBbiM 
rrpo6JieMaM CIIeKTpOCKOIIHH "AKTYaJibHbie rrpo6JieMbl CIIeicrpOCKO
IIHH".- MocKBa, 1985. - P. 282-285. 

EaxTHapos A., Opnos M. Cose~aHHe pa6oąe:H rpyrrrrbi no KOMrrneKc
HOMY H3)'ŲeHHIO CIIeicrpa TeXHeŲIDI [KHeB, 16-17 OKT.H6p.H 1984 r. SU 

Z.Rudziko pasisakymu] II KHHeMaTHKa H QlH3HKa He6eCHbiX Ten. -
1985. - T. 1, N2 2. - P. 96. 

f'pa<l_}HąeCKa.H TeXHHKa TeOpHH MOMeHTa KOJIHqecTBa ABH)I(eHIUI H 
BTOpHąHoe KBaHTOBaHHe I r.ra:Hranac, IO.KaH.HYCKac, 3.PyA3HKaC II 
Lietuvos fizikos rinkinys. - 1985. - T. 25, Nr. 6. - P. 3-13: brėž. -
Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 15 pavad. 
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,LI:bipoqHoe rrpe,n:CTaBJieHHe H CHCTeMa cpa3 BOJIHOBbiX cpyHKŲHH H 
reHeanorHųecKHX K03cpcpHųHeHTOB .n:mr KOHcpHrypaųHH lN I IO.Ka
H.srycKac, B.lliHMOHHC, 3.Py,n:3HKac I I Lietuvos fizikos rinkinys. -
1985. - T. 25, Nr. 2. - P. 19-30. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 
16 pavad. 

JlHHHH HOHOB ymepo,n:a, a30Ta H KHCJIOpO,n:a B CIIeKTPaX IIJiaHeTapHbiX 
zyMaHHOCTeif: [ coo6meHHe] 1. Bepo.srTHOCTI1 rrepexo.n:on 11 CI1Jibi 
ocųHnn.srTopon I II.Eor,n:aHOBI1Ų, A. JlYKOIIDIBI1ŲIOC, A.H11KHTI1H, 3.Py
.l1:3HKac, A.XonTI>Iri1H II AcTpocp11311Ka. - 1985. - T.22, Bbiii. 3. -
P. 551-562. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 32 pavad. 

Jli1HI1H 110HOB ymepo,n:a, a30Ta 11 KI1CJIOpo,n:a B CIIeKTPaX IIJiaHeTapHbiX 
zyMaHHOCTeif: [ coo6meHI1e] 2. HHTeHCHBHOCTH peKoM6HHaųHOHHbiX 
JIHHHH Cli, NIII 1.1 co.n:ep:>I<:aHI1e HOHOB CIII 1.1 NIV I II.Eor,n:aHOBHŲ, 
A.HHKHTHH, 3.Py,n:311Kac, A.XonTblrHH II AcTpocpH311Ka. - 1985. -
T.23, Bbiii.2. - P. 427-435. - Santr. liet., angl. - Bibliogr.: 25 pavad. 

Mo.n:enHponaHHe conoeyrrHOCTI1 3JieMeHTapHbiX rrpoųeccon, o6ycnan
JIHBaiOIŲHx crreKTpbi rrpHMeceif B BbiCOKOTeMrrepaTYPHOH pa3pe)l(eHHOH 
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TeopeTI1ąecKM II MaTeMaTIIąecKM <Įli1311Ka]. Hayą. pyK. 3. Py,n;31IKac.
BIIJihHIOC, 1987. - 16 p. - (BHJihHIOC. roc. yH-T 11M. B. Karrc)'Kaca). 

f'aifraJiac r. TeH30pHM <ĮlopMa p5I,n;a CTaŲIIOHapHOR TeOpiiii 
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M.JIHcHųa. [ .. . ] 3.Py.n:3HKac H ,n:p.- MHHCK 1989- 1997.- T. 50-64.
AH CCCP, AH ECCP. - Santr. angl. - Bibliogr. str. pabaigoje. 
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Z.Rudziko str. "Mokslininkas iš Žemaitijos"] II Kibirkštis (Plungė). -
1979, birž. 7. P. 3. 

Atidengta memorialinė lenta: [pranešama, kad atidengiant memo
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kas] I ELTA II Vakarinės naujienos. - 1982, rugs. 13. - P. 1. - Tas 
pats laikr. rus. 
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Svarbiausiuose pažangos baruose: [Lietuvos MA prezidentas 
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Bendrauja Lietuva ir Didžioji Britanija: [pranešama, kad vyks 
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos draugijos, kurios pirmininkas prof. 
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parašo. 

Tarptautinio mokslo fondo parama ilgalaikiams mokslo tyrimams: 
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Lietuvos rytas.-1995, bai. 26. - P. 4. 



LIETUVOS MOKSLAS 167 

Nauji Lietuvos MA nariai: [apie 1994 m. Lietuvos MA pasipil
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laureato prof. Z.Rudziko trumpi biografiniai duomenys, apibūdinama 
mokslinė veikla] II Fizikų žinios. - 1998. - Nr. 16. - P. 12: portr. -
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elektronikos katedros 25-mečio monėjime) II Mokslo Lietuva. - 1999, 
lapkr. 4-24. - P. 2. 
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The value of the state eventually depends on the value 
of the individualities constituting it... 

John Steward Mill 

ACADEMICIAN ZENONAS RUDZIKAS 

The publication ,,Academician Zenonas Rokus Rudzikas" is dedi
cated to Prof. Zenonas Rokus Rudzikas, Dr. habil., a weil-known 
theoretical physicist, who on August 16, 2000 celebrated his sixtieth 
jubilee. The publication of this book was inspired by the abundance 
of the works of the hero of the anniversary and their value, as weil 
as his activity both as a scientist and a citizen. It was also of importance 
to discuss a scientific school "The Structure of Complex Atoms and 
Ions and the Spectrum Theory as weil as lts Application in Astrophysics 
and Plasma Physics" created by him, since of all the achievements of 
the scientist the most important is his scientific school. 

lt is written in the preface that the road of Zenonas Rudzikas 
to theoretical physics was not a simple one and straight, much 
depended on chance. As a child he was deported with his parents 
to Siberia, to the remote region of Tomsk, he studied far away from 
his native country and not in his mother tongue. However, it is here 
that already in his childhood upon overcoming quite many difficulties 
he started reaping his first honourable laurels- a Lithuanian special 
deportee, the only one of the school graduates of that year, was 
awarded a school-leaving certificate with a gold medal. His further 
steps in the Motherland already were accompanied not only by the 
obstacles due to his past ("smeared" biography), but also by success. 
While studying physics at Vilnius University in his third year he got 
acquainted with Academician A. Jucys. The words, uttered by the 
Academician: "The supporters of theoretical physics have already 
done a lot. You, Rudzikas, should succeed ... ", determined his choice. 
Already for four decades of his scientific activity Zenonas Rudzikas 
has been following the then selected road. 



AKAD. Z. RVDZIKAS 173 

The compiler of the publication notes that today looking back 
to the not so remote past, it is possible to state that this conversation 
was fatal for both. The theory of atom A. Jucys got interested in and 
started researching had already received an acknowledgement of the 
pre-war Vytautas Magnus University and even today is one of the 
most important fields of contemporary physics both from the fun
damental and applied aspects. The school of theoretical physics 
created by A. Jucys and covering the major part of contemporary 
physics in Lithuania was preserved and its traditions continued by 
his disciple Zenonas Rudzikas who transferred them to the scientific 
school ofhis own creation. Therefore the recognition of the Lithuanian 
school of theoretical physics today in the world society is also related 
with the name of Academician Zenonas Rudzikas, and Lithuania can 
take proud in having him together with Adolfas Jucys. 

The works of Academician Z. Rudzikas in the field of the atom 
(neutral or ionized) structure and spectroscopy make it possible not 
only to feel the enormous and insurmountable power of nature, they 
are also necessary, used and quoted by the scientists in the many fields 
of modem physics and other sciences and technologies - plasma 
physics, X-ray, laser physics, and astrophysics. Information contained 
in the works is important even in understanding the beginning of the 
Universe after the Big Bang. 

Dr. Nijolė Šaduikienė, a researcher in the field of science, in her 
book provided a detailed index of the most important dates from the 
life of Academician Z. Rudzikas, a list of his scientific and popular 
publications, as well as edited publications, a list of doctoral students 
whose scientific works were lead by him, as well as collected literature 
about Zenonas Rudzikas. After summarising and grouping all the 
works of the Academician, she discussed his scientific school in great 
detail. Without making the quantitative criteria of evaluation absolute, 
since the impact of the school for the progress of science is determined 
not according to the number of the followers, publications, and 
quotations, but rather by the quality of a research programme, she 
in her book still underlines that the scientific production of the 
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Academician is reflected by 292 scientific works, including 6 
monographs. The books were published in Vilnius, Tallinn, St. 
Petersburg, Moscow, and Cambridge University (UK) Scientific 
articles were published in the "Lithuanian Journal of Physics" and 
scientific joumals possessing the ISI coefficient (in the book it is 
depicted in diagrams ). The works of the Academician won recognition 
in Lithuania and worldwide. Z. Rudzikas twice was a winner of the 
National Prize of Science (in 1976 and 1998), for bis works in the 
field of atomic physics he was awarded the prize of the Swedish 
scientists Gunnar and Gunnel Kallen (1993), bis works are widely 
cited in the world scientific literature. The most conspicuous special
ists of the scientific centres of theoretical physics of the world, know 
and value the works of Z. Rudzikas and bis pupils - in Sweden 
(I. Martinson), in England (I.P. Grant), in France (M. Comille ), in 
USA (Ch. Froese Fischer, B.A. Hess), in Belgium (M.R. Godefroid), 
in Japan (T. Kagawa), in Canada (Gordon W.F. Drake, E.J. Knystautas), 
and in Germany (S. Fritsche). Z. Rudzikas works are of importance, 
contacts with him are maintained by groups of scientists in atomic 
spectroscopy from Troitsk (Russia) and Triest (Italy), specialists in 
atomic physics from Torun M. Copemicus Institute of Physics (Po
land), astronomers of St. Peterburg University (Russia), physicists of 
Moscow P. Lebedev Institute of Physics (Russia), the Institute of 
Atomic Physics and Spectroscopy of the Latvian University, scientists 
from the Latvian University, scientists from the Institute of Solid State 
Physics of the Bulgarian Academy of Sciences, and from many other 
scientific centres of the world. (In the book we can find opinions 
of weil-known specialists of the world in theoretical physics about 
the scientific activity of Z. Rudzikas and bis works.) The author of 
the article also stresses that the group of scientists rallied by 
Z. Rudzikas is united by a programme of scientific research, joining 
subject matter, scientific, social and person psychological components, 
and the scientific activity of the school is fully mature (for a 
genealogical tree of the Z. Rudzikas scientific school see the Annex). 
The historians of science know the cases when due to the subjective 
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or objective reasons- the death of the leader, reforms in science
a scientific school loses its importance and eventually becomes 
moribund. At the sudden and fatal period of the change in Lithuanian 
history, when the State regained its independence and great changes 
took place in it, a trend of science developed by Z. Rudzikas retained 
its role in the science. The Academician managed to justify its 
importance by his own studies and those of his colleagues, to maintain 
the name of Lithuania at the world level, and on the basis of the 
school, together with astronomers, to create a new Institute of 
Theoretical Physics and Astronomy. This fact deserves special atten
tion. Even though theoretical works in atom spectroscopy are the basis 
of many other scientists, the requirements set for them are of 
especially high level and it is not easy to justify them and receive 
the State sponsorship for the scientists in any other State, especially 
such small one like Lithuania. 

Dr. habil. Romualdas Karazija, a pupil of Academician A. Jucys, 
and a colleague and co-worker of Z. Rudzikas shares his opinion on 
the life and the trends of Z. Rudzikas' activity. The author describes 
Z. Rudzikas as a many-sided personality: "1 have known him for many 
years, his systematic and purposeful activity, his consistent ascending 
the stairs of a scientific career makes one wonder. The benevolence 
and common sense of a Dzūkija resident, his gift as a scientist and 
organizer match in him with the strong will and great inner energy." 
Having enumerated concisely almost all positions taken by Z. Rudzikas 
and having noted that he is the head of the Vilnius Atomic Theory 
Group, continuing the traditions of his teacher A. Jucys, a represen
tative of Lithuania in the European organisations of physicists, a full 
member of the Lithuanian Academy of Sciences, a member of the 
Lithuanian Science Council, President of the Lithuanian Physical 
Society, Director of the Lithuanian Branch of the World Laboratory
Intemational Centre of Scientific Culture, head or member of various 
other scientific organizations, councils, and committees, R. Karazija 
notes that "Academician Z. Rudzikas has been carrying out the 
important work for many years in strengthening the integration of 



176 AKAD. Z. RUDZIKAS 

Lithuanian physics and of the whole of Lithuanian science into the 
world science and forming the specific trends of physics in our 
country". 

It was Academician A. Jucys who some time ago managed to 
see all the aforementioned features of Academician Z. Rudzikas, his 
scientific and organizational abilities. He recruited Z. Rudzikas as his 
assistant and future successor at the Institute of Physics and Math
ematics, prepared him for that work. Already in 1969, Z. Rudzikas 
was appointed Director of All-Union summer school on the atomic 
and molecular theory in Druskininkai. A. Jucys was also concemed 
with scientific career of this disciple. Encouraged by the Academician, 
Z. Rudzikas "summarised his intensive work results of several years 
(published in 21 articles, of which 3 in international joumals) in his 
doctoral thesis (now Dr. habil), which was defended at Vilnius 
University in 1972. The acquisition of the second scientific degree 
just after seven years from the first degree (in 1965 Z. Rudzikas 
defended his thesis for a Candidate of Science degree) was then a 
rare occurrence not only in Lithuania, but also in the Soviet Union. 
Z. Rudzikas became the youngest doctor of sciences in Lithuania." 

The pupil justified all expectations of his teacher. After the sudden 
death of the founder of the Vilnius school of theoreticians in 1974, 
Z. Rudzikas undertook majority of the duties of his teacher and not 
only in the Institute of Physics and Mathematics. He had to fulfil 
a difficult task of replacing A. Jucys in the capacity of the head of 
the theoretical atomic school, the coordinator of the works in this 
field in Lithuania and the USSR. He continued successfully the 
numerous contacts of A. Jucys with foreign scientific centres, devel
oped not only research in many-electron atom theory, but also its 
applications in plasma physics, astrophysics. Z. Rudzikas continued 
one more fruitful tradition of A. Jucys - to summarize new theoretical 
results in monographs. His last monograph, published in England in 
the English language, is a rather rare phenomenon not only among 
physicist that are famed for their scientific publications in the world. 
Not a very frequent phenomenon is the 32nd EGAS (the Atom 
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Spectroscopy Section of the Atomic and Molecular Division of the 
European Physical Society) Conference, which was held in July 2000 
in Vilnius and which was attended by physicists from 30 countries of 
the world, including Sir Arnold Wolfendale, Professor and President 
of the European Physical Society, Prof. John A.R. Griffith, Chairman 
of the Board of Atomic and Molecular Section of the Society, Prof. 
Gordon Drake from Canada, Prof. Bemd Crasemann, editor-in-chief of 
the prestigious journal "Physical Review" issued in the USA, and other 
wellknown physicists of the world. This witnesses once again the fact 
that the works of Lithuanian theoretical physics are important, that 
Academician Z. Rudzikas is continuing the traditions of Lithuanian 
theoretical physicists and stri ves for Vilnius to remain the renown centre 
of atomic theory. The Academician at the conference was a member 
of the international committee and chairman of the national committee. 

The publishers of this book were interested in hearing the thoughts 
of the hero of the day about his road to theoretical physics. 
Academician Z. Rudzikas kindly agreed to share his reminiscences 
about his childhood, since as he writes himself "In our young years 
we seldom think about childhood, but after having passed the greater 
part of our life, we still more frequently come back to our own sources 
start searching for the reasons of the present days in our childhood." 

The Academician, while developing his thought, writes that of 
seven children in the family he was last but one. The first years of 
Z. Rudzikas' life passed in his native land, but these years were full 
of fear and anxiety - many Lithuanian partisans were hidden in the 
forest, "stribai" and Russian soldiers were active in townships, and 
shots were heard at nights, farmsteads were put on fire, rumours were 
set in the moming - that person was shot, this number of people were 
killed, those were arrested or deported ... " The horrific views were 
imprinted in the mind. The killed partisans, stained with blood and 
dirty, were laid in the township centre. He remembers his Mother, 
who was led by the soldiers through fields and ordered to shout loudly 
for her 14-year-old son, who wishing to avoid deportation seized an 
opportunity and escaped through an open window, to respond. A long 
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trip in the wagon for animals to Siberia, certainly was imprinted in 
his memory. Childhood however, left quite numerous wonderful 
impressions. The picturesque of the native land, Sunday trips to the 
church "with the shoes thrown over the shoulder, with feet washed 
in the lake in the outskirts of the town and entering the township 
already with the shoes on", and the organ ringing in the church and 
the choir singing, and people in festive clothes gathered around. And 
the comfort of home, especially during the holidays - the Easter and 
Christmas, when "the father gathered children at the table, took bis 
prayer-book with many pages and started singing festive songs. And 
we accompanied as we could. Soon Mother, stopping her work in 
the kitchen, joined us, with her soprano flowing into the choir". 

The Academician's reminiscences of the life in Siberia are also 
vivid. Quite different nature, other habits, different everyday life 
conditions - "potatoes sold by pails, cows without homs, hamessed 
to the sledges, wide expanses of Siberia, boundless taiga, seldom 
settlements." And frost. Even though the school was half a kilometre 
away, "feet were numb with cold while going or running to it. Woollen 
socks were not of much help, therefore I took off my shoes in the 
classroom and made them warm for a long time at the stove ... " 
However, even those days left fine and kind impressions - about the 
kindness of people. Even though the master of the school, into which 
little Zenonas came accompanied by his father, wanted to appoint him 
to a class that was by one step lower, since be seriously doubted 
the Russian language knowledge of a child, nevertheless be decided 
to take a risk, and Z. Rudzikas became a fifth-grade pupil of the 
seventh-year school. The first days at school were also something 
to be remembered. A class teacher brought him into a classroom and 
said: "This is our new pupil. He is a deportee. He has nothing. Help 
him, if you can". Next day the bag was a "complete set"- pupils 
helped as they could - with an old textbook, a notebook, an inkpot, 
pen or eraser. 

He made a good progress at school, he was fond of reading "until 
the oblivion", and soon "1 spoke without any accent, had a rich 
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vocabulary and the feeling of style", remembers Z. Rudzikas. After 
several years (ten-year secondary education then existed in Russia) 
the first and the only medal-bearer of that school was a non-Russian, 
the only one non-Komsomol member, and a special deportee. 

In those times a gold medal bearer had all roads open before him 
to any higher educational institution in the Soviet Union. Z. Rudzikas 
writes that his wish to come back to Lithuania took the superiority, 
and he was eager to study ... journalism at Vilnius University. However 
deportees were not admitted to such speciality and Rector offered him 
to choose some other speciality. "After thinking for a while," writes 
Z. Rudzikas, "1 said: physics." Since then his student life started, 
followed by the activities in the student scientific society, the 
observation of the first artificial Earth satellite with the University 
astronomers and... his acquaintance with Academician A. Jucys. 

Academician Z. Rudzikas always remembers his road to physics 
joking that "he entered the Rector's room as a philologist, and left 
it as a physicist." 

The publishers of the book are sure of its necessity and importance 
to all. lt will show not only the work volume and their importance 
in globally developing science without secrets and borders, in 
propagating scientific culture. His life, scientific activities, a large 
group of young scientists witness of the fact that human values in 
the course of centuries tum around the same axis and that the 
Academician in his life is always guided by real values - tolerance 
in respect of those who think in a different way, principality, good
willingness, ability to adjust personai and collective interests. And 
more than that. Concem for the future of Lithuanian science, success 
in the science of physics, well-perceived patriotism and civic feeling 
can be put into a laconic phrase of the Academician himself, which 
generalizes everything and supplements the motto of this book. "1 
was born in Lithuania, here my most mature years are passing, my 
works are dedicated to the benefit of it..." 
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