Z-YN{XEJX LIETTJVOS

h6OKS LI NI hIKAI

akademikas

,.

,,

ffi

@ww**q**--*"*
*

akademikas

POVILAS

BR,ffiITNIAS

Vilnius "Academia'

1992

REDAKCINE KOLEGIJA:
akad. prof A.SILEIIG (pirmininkas)
q7r.d€st. le.ruoovrnSts I

fa. nwt m. kand. E.IVIAKARIUNIEwE
fi2. mat. m. kand. V.TOLUTIS

abd.pror.b--vi$ffis
Sudare :

E.

I

BALI{vTE, v.I(ALE SINsI(as,

E.

I\{aI(ARrOlqrcrqE

Recenzavot fr2. mat. m. kand., prof. HJONAIfiS

Pirmoii seriios' Lyaieii Lietuvos 6eftelininkaii kn:Aga

REMEJAI:
Lietuvos mokslq akademija
Vilniaus u niversitetas
Puslaidininkiq fizikos instirutas
Fizikos instituus
Valsrybine akcine lazerines ir elektronines technikos
gamykla "EI(SMA'
UAB "FISICAN

rsBN

5-sgg42-r5y3

@ Lietuvos fizikg drau$i^, tWZ

TURINYS

PRATARMB
I.

BIOGRAFI.IOS BRUOZAI

Autobiografijr....

I

TAni,ddGsirtctoo
Vaikpt€rmclai

.

9

Uctwi5koje kaimo molsyklojc
Pancvdlio rcalin0jemotryklojc ...
Pirnasis paraulinis krras
VolcicliU okupacijos mctai (1915-1918) .-...
Savilvictc biircliai. Darbas Kuprclilkio moklfitojc
Darli5kiq nokykloje

Birlrl lSaul0s' gimnazijoje
Kovoodel Nepriklansomclietwoc

.

t2
t3

l4
m
T2

u
?6
n

..

IGlionCil(aunl .......;..
Pirmqkarql6unc
Uctuvu llam aviacijc mokyklojc

28

:n
32
33

v

Nektinirrkridimar ......;
Aviaciju tariilnai mokomi dreusm&
Ankltiqi kunsi irutudijrl prrrllia . r.

StudijcLiauvcunivenitctc

37

n

.

Daktrrantilre Ci0richo unirrenitctc

......

4l

.

45

Paskaitoc Ciltricho univcnitctc
Darbas Uetuvoc universitctc

Apsilankius Taryq s{iungojc 1935 m

Pirmiejimeuilietwi5kajamcVilniarsunivcnitetc

53

l94l n. kelionCiMaslvq ....... :...
HilhrinAsolsupacijocmcui

(1941-194,1)

57

Mokslinis darbas Vilniaus universitetc

Dartar Motsht Aludcnijojc

I[

BRAZDZTONO MOIGLTNE|R \/ISUOMENINE
Vytautar Toluris. P.Brazdli0no mokrlinCwikle
Henrikas Jonaitis. Fizikoc mokslo populiarintojar
usparir. rLictuvoorizihoui#ff

\EIKI.A
69

irlZinijc" narp

#*tr

..

81

,
.

...

..

87

28

Starys lfuinys. Akademikas P.Bnazdli0nar ir mitsq tcrminotogija

.....

Romualdat Valiulis. Kantrus, knrp5tru ir talentingar cnciklopedininkar

TII.

95
101

P.BRAZDZTUXO MOI$L'O POPULI.ARINIMO STRAIPSNI.AI

ll mokrlo ictorijor Lictuvojc ...
Lrirvi warstymai. Matematikos-gamto fakulrce pertrnrtant
Fuikoe mokslo raida Terybr; Lietuvojc
Senucius palydint ir Naujuosius sutinkant
Ira5as i Radiofizikos lcatedrosmetms ti
Prakalbr "F'izikos istorijai Uetwojei l-jam tomui (1985

tn

128

n.)

Apic darbo draugus, Iymius Lictuvos molrlininkur .....
plmus mokslininkas ir pcdagogas
Profesoriars Zigmo Inmaidio altuoniasdesimtmeti patyninr
Mokslui skirti ddimtmediai
Uetwos Mokslq akademijos prezidento
Juozo Matulio

rvl
tvl
1ll

?Oosic gimimo metin€s

t29
131
131

t34

tx

lGistutisSliupas
80-UjU gimimo metiniq proga

Prof. V.Cepinskis
10$r$r1 ginrimo metinirl proga

fizikoe

-

la

138

boratorijoje

139

Fizikos mokstq pucel0tojas Lierwojc
PranCimas profcsoriaus V.f.epinskio l0Gsioms gimimo metinlms
Pirmesb fbikas t€orctikas Lietuvojc
Profesoriaus AJucio 80-sioms gimimo mctindmt
Akademikas, profesorius, rektorius . ..
KBarlausko 80-tosioms gimino mctinOmr
Geofrzikos mokslo pradininkas Lietwojc
Ilgametis pedagoginio darbo draugas
Protesoriaus AZvirono 7O-tciomr gimimo mctinGrns

Apic profcsoriq IGzi DaukIq

158
158
161

T-ictuvc lizikc rinkinio" de5imtmctis

ll.ictuvc lizikc rinkinio" dvidc3imtmctb

Puslaidininliq labonatorij(B . ...

Kuoidomiradiolhika?

"Fotono'Dokyklcabsolventans

......:.........,....i...
.,.!.....................'.
.........

.......r..

161
161
166

t6i,
r70

t72

Vilniarrs lizikq seminarq pradcdant

XXII Rcspublikinci tizik{ konfcrcncijai baigianrb

2U

149
150

154

Rcdef,toriaus lodis

..

t6

r:t4

Fizikc lictwiskcios terminijc lildnar

Ilgasirlaimingaskcliss

l4

t52

Tcrminijor ktausimai

Zodis Jrunimui ...
.

14r

...:.

.. . .. . .

tT3

TV.ANIMINI}IAI

tn

Bcndraamliai epic P.Brezdli0nl ...

ln

t78

r81

1&l

JonarJanicldr

184
185

tn

JucasJurginis ..

191

Taurus pedagogas
VytautasTolutis .,.

193

',rir

tgl

tn

JurasPolela....

Futsit-LiG6il

199

Viktoras Kybarter
KostasU5palis ...

..

........

n3

VYtautasStatulcrriCiur
eigircasSiteika....,....
Jonas-AlgirdasMa.rtiIiut
KqstutisMakari0nas
OnaKubiliiinicn0 .
Sigut02vironair0 ........;..

m9

2ll

,...........

212
214
219

Zn

EgleMakari0nient

JuuasVritkus

..

Tn

Lictuviq fizikor tcrrninijor puorclCtojrr,
'Lictuvos fizilor rinlinio" rcdrltoriur

Ell

AngelClGulakicn0
ElgaBoruticnC .

...,.....
3cimoje.....:.
VidaKuzavinytC..
Saulinslukenar..
Bronislava$bivicnG
Adolfas$ei*F .
Regina irJonarBanial ..

238

re

......r

2Ag

Us

?fi

.,.

6r

RcziumC anglq tatbe

Paaitrlinima i

$pic rtriminiml rutoriur
salriniai ir lirerar0r e.
Pavardliq rodytlc .....

?s8

,..........

'

2r5l
?67

n7

285

PRATARME
Povilas BrazdZiiinas (189-1986) - Zymus Lietuvos mokslininkas fizikas, eksperimentines fizikos pradininkas Lietuvoje. Jis
rengO pirmuosius laboratorinius darbus Lietuvos universitete

Kaune, raS0 Siame universitete pirmqii fizikos diplomini darb4,
pirmasis i5vyko i uZsieni gilinti fidkos Zinig eksperimentines fizikos srityje. Jis daugelio eksperimentin€s fizikos sridiq - puslaidininkig fizikos, radioaktyviqjq tyrimg, radiofizikos, tvantin0s
elektronikos - pradininkas Lietuvoje. Btidamas Vilniaus valstybinio universiteto profesoriumi, uZimdamas atsakingq Lietuvos
Molslg Akademijos* Fizikos, technikos ir matematikos mokslg
skyriaus akademiko sekretoriaus viet4, daug prisidejo prie minOtq fizikos krypdirl ir apskritai prie eksperimentinOs fizikos plOto-

jimo

Respublikoje.
Bpveik 70 savo grenimo metr; P.BrazAZiiinas buvo pedago-

gas. Lietuvos auKtosiose mokyklose, pirmiausia I(auno ir Vilniaus universitetuose, Profesorius, kartu su kitais pedagogais,
paruo$0 labai daug kvalifikuotg fizikq, nemaI4 biiri mokslo darbuotolg. Prad€jqs eksperimentatoriaus keliq nuo Vytauto DidZiojo universiteto Fizikos katedros laboranto ir baigqs universiteto profesoriumi, katedrg ved0ju, P.BrazdZiiinas daug nuveik6
kurdamas ir stiprindamas fizikos laboratorijq eksperimentinQ
bazg. P.Brazdhtinas raS0 lietuvi5kus fizikos vadovdlius, aktyviai
dirbo fizikos terming norminimo bei taisyklingos vartosenos

baruose.

Nepaprastai ivairiapusi$ka P.BrazdZiiino leidybin€ veikla.
Bfldamas daugelio knygq, straipsnig rinkinig redaktoriumi, tur6damas leidybinio darbo patirti, jis skiriamas, prad€jusio eiti nuo
1961 m., vyriausiuoju "Lietuvos fizikos rinkinio" redaktoriumi.

'

Iki 1990 m. oficialus MA pavadinimas - Lietwos TSR Molslg Akademija

Buvo visu lietuvi5kqjg enciklopedijg skyriu redaktorius, LTE
Redakcin0s tarybos nar]'s.

_ Prie organizaanig jo darbg reik€rg priskirti vadovavim4
Lietuvos fizikg draugijai, jo paramq jaunqjg fiziku foroniedig
veiklai.
UZimdamas auKtas pareigas, P.Brazdti0nas sugeb0jo
i5likti labai nuosirdus, paprastas, visada matydavo ir mar4-ir
dideli, kiekvienam rasdamas siltq, neretai padr4sinant! zod!. Savo
mokinig ir kolegg burro labai gerbiamas ir mylimas.
P.Brazdziiino 9O-osios gimimo metin0s iskilmingai paminetos Eksperimentinds fizikos P.Brazati[no skaitymais ir Lietuvos Mokslg Akademijos centrin€s bibliotekos 1987 m. isleista
I.Blazien0s parengta P.BrazaIiiino darbg rodykle, apimandia jo
publikacijas nuo 1930 iki 1985 m.
Lietuvos fizikq draugija, atsizvelgdam4 i P.Braildtitino nuopelnus fizikos kultiirai ir visai gamtamokslinei Lietuvos kulturai
ir nor0dama prisid€ti prie jo atminimo iamZinimo, remiama
Molalg Akademijos Fizikos, Puslaidininkig fizikos institutg,
vilniaus universiteto ir kitg auKtuju mokyklu fizikrt, somane
parengti Si leidini.
Knygq sudaro keturi skyriai: pirmame

skelbiama

P.Brazdhtino biografija; antrame - pateikiami straipsniai, aptariantys akademiko mokslinius darbus, pedagoginE bei visuomeninq-leidybing veikl4, paraSyti jo kolegg ir mokinig; trediame
spausdinami kai kurie P.Brazdziiino mokslo populiarinimo,
fizikos mokslo istorijos straipsniai; keMrtame - p.BrazdZitino
giminig, artimqjg, molslo draugr;, mokinig ir bendradarbig atsiminimai apie jo gruenim4 ir asmenybq. Atsiminimai isd€sryti
pagal atskirus biografijos etapus, o detaliau - pagal tekstq ri5lumq

bei logini nuoseklumq.
Redkolegija d€koja straipsnir;, atsiminimg autoriams,
visiems, pad€jusiems parengti Si leidini.
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BIOGRAFIJOS
v
BRUOTAT

AUTOBIOGRATIJA
Gimiau 1897 m. rugs0jo 18 d. ZiZmariSkio viensCdyje
KupiSkio rajone Anta5avos apylinkCje (buv. Panev€Iio apskr.
Stumbri5kio valsdiuje) TCvai - Povilas BrazdZirlnas ir Paulina
BrazdZiiinicn0 - vald0 stambq (apip 50 desimtiniq) iiki, kuris pietrl
pus0jc ribojosi-su Pyvesos upc, $iaur0jc - K0buro miSku, percinandiu i Silq, Zaliosios girios atlakq, vakaruose - su Kandri5kio
kaimo (motinos gimtin€s) ZemCs valdomis, rytq pusOje - su
Dar5i5kig kaimu. Dirbamos Zem0s buvo gal tik tredioji dalis; ta
pati akmeninga ir nelabai derlinga, reikalaujanti sunkaus darbo ir
nemaZai tr45g, kad galima b0tg i5auginti bent vidutini derlig.
Kiekvicn4 pavasari buvo renkami akmenp _ir pilami i kr0snis.
Mes, vaikai, taipogi dirbdavome Si darbq. Utcio didumq sudarC
pievos, apaugusios nedideliais mi$kcliais ir kriimok$niais.
I-aisvalaikiu i aplinkinius mi$kelius eidavome uogauti, riesutauti,

grybauti. Tadiau darbymetyje t0vai neleisdavo be darbo dykinOti surasdavo vaikams tinkamo darbo: velant m05lq, arklius vedZioti,
Sienq vartvti ir grObstyti Sienapj[tes metu, Sienq ir javus krauti
darZin0se, kuliant arklius varin0ti.

Povilas Brazdli[nas, IGzimiero s,, Srueno StumbriSkio valsdiaus, ZiZmari5tcio viens€dyje Dar5iStii't seni0nijoje savo gana
stambiame iikyje. Jis buvo laikomas 'karali5kuoju' valsticdiu ir
nOjo baudZiavos, tik vykdydavo pricvolcs valstybei. Dalnai prisirnindavo antrqji lenkmeCio sukilimq (1863 m,), pasakodavo apic
tuos sunkius laikus, kai valsticdiai neturOjo ramyb0s nci dicnq, nci
nakt[: dienq maistq ir paSarq paimdavo rusr; kariuomcnOs daliniai,

o nakti -

sukilefiai, kurie stovyklaudavo /*tioioie girioje ir

aplankydavo Vabalnink4, AntaSavE, GeleZig apylinkes. Ne vien4

kan4 tevui tekq ne$ti arba veZti naktimis sukil€liams maisto ir
drabulig. iikininkaudamas Zilmari$kyje, tevas dar dirbo ir
eiguliu. Pamenu, seklydioje kaip puoSmena kabojo pagnimo
raitas (rodos ur0dijos) uI sropi4 tarnybq. I5liko tevo psff,
i5duotas kaip valstyb€s tarnautojui, nes valstiediai tais laikais
pasq netur€jo. Dirbdamas eiguliu, tevas r0pinosi tikio trobesiais,
nes senieji buvo jau pasenq. Kaupe mi5ko statybing medZiag4 ir j4
pristatydavo i Subadiaus geleZinkelio stoti. Taip dirbdamas,
fveik0 pastatyti uky'je tvirtus sienojg pastatus (kryZmini
grvenamqji namq, dvejas kletis su veZimin€mis, dvejas darZines ir
erdviq jaujq iavams dZiovinti ir kulti rankine bei 4 arktig arkline

kilnojamqia maSina. DaZnai kaimynai salrydavo, kad
P.Brazdlittno viensOdis kaip stiklin0. Tik labai gaila, kad per I
pasaulini karq jis (1915 m. liepos m0n.) buvo sudegintas, liko tik
ugnies nepaliestas klojimas.
T0vas turOjo broli Jonq ir seseris: Teofilq BrazdZitlnaitq,
baigusi4 Kielcg Seimininkavimo mokyklq, Ur5ulg Tomkuvienq,
nutekcjusiq i Radi5ki AntaSavos apylinkOje, Kupi5kio rajone,

Rozalijq CiZinnienq, nutek0jusiq i Plikius, BirZrl rajone ir
Grasild4 BrazdZi0naitq, netekOjusi4, givenusi4 savo namelyje
Vabalninke. Mokydamasis Vabalninko pradlios mokykloje, ir
gryenau pas tQ tet4 (tada j4 vadinome cioce).
IS to laiko atsimenu toki ivyki. Buvau nusprendqs nusipirkti
papirosg ir degtukg. Gal tod0l, kad nemaZai mano skyriaus mokiniq rilk0. Atrodo. tq pati vakarq teta norejo uZdegti Zibaling
lernp4, taCiau negal0jo rasti degrukg. AS pasiryriau, kad turiu ir,
iStraukiau iJ kiSenOs, padaviau dClutq tetai. Ji itartinai i mane
pali{irejo ir pasakd: "Tai ir papirosq turi, ir rUkai? Reik0s tevui
pasakyti". ISsigrniau, kad ncturiu ir nertikau. Tuo ir baigOsi pokalbis" Tq pati vakarq i$ejgs i kiemq, sunaikinau papirosus. Ir dabar
tetai dCkitrBs, kad nrano jaunus plaudius i5gelbejo nuo nuodg.
T0vas vedO jau pasryengs jaun4 gtalt1 kaimyng Paulinq
Stei"ytq i5 gretimb XanoiiSfio laimo. berai nusiieikqs, rcvas
pasakodavqs, hd, kai abu nuvalliuodavq i Vabalninko turgq, tai
ne vienas pirk€jas pagirdavp, kokiq grali4dukrq atsiveZgs i turgg,
ir nusteMavo, kai tevas pareikSdavo, jog tai esanti jo Imona.
Amliaus skirtumas siek€ beveik 30 metq. Tadiau, nepaisant am-

ro

Iiaus

ir

gana

grielto :evefio biido, t€vai sugryeno labai graZiai.
ir nuolaidi t0vui, nors laikai ne visada

Mama buvo gera vaikams
Jos klaus€.

Mama

-

Paulina Steivyte-BrazdZitlnienO (1873.11.16.-

1946.05.06.) augo negausioje Scimoje. Ji turOjo du brolius ir vien4
seseri. Vienas brolis - kunigas Kazimicras Steiv5n, baigqs Seing
kunigg siminarijq. Kunigaudamas. Zbmaitijoje, jis labai riipinosi

ik0re ir i5laik0 tikra to l,adlio prasme
mokykl4, savo nedideles pajamas beveik visas iSleirrvo Svietimui.
T\rmas VaiZgantas ji minOjo savo paskaitose kaip Zemairijos
Sviercj4 [uf.
Miisrl Seimoje Sn/eno ir Stanislovas BrazdZi0nas, vieniSas
rusg kariuomen0s kareivis, atitarnavqs 25 metus kariuomendje,
dalryavqs rusg ir turkg k?rq, mtsiuose prie Siptos. M0go paiakoti apie karo tarnybq. $alia ZifinariSkio jam buvo paltirta f
desincina lem0s, kuriq dirbo tevai. Tod0l tevai ji i5laike, maitino.
Vasar4 jam buvo skirtas kambarys g;vcnamojo namo pastogOje.
Ziem1jis gnveno grydioje su Seimyna, m0go Siltq krosni. Stanislovas nertikO, tadiau SniauKdavo smulkiai pjaustyt4 tabak{.
Paprastai antradieni tevas vienas arba su mama valiuodavo
Vabalninko
turgq. Dede, taip vadinome Stanislovq, visuomet
i
Zemaidiq Svietimu,

i turgg (pakinkydavo arkl!, velimq
Tod€l dede didliai nusimindavo, jei revas

iSruo$davo t0vus

suwarkylavo). Sis i5ruo5imai - tyius pageiOavimas awe2ri uosro-

mojo tabako.

ulmir5davo ivykdyti t4 belodi praSym4.
Augau gausioje Seimoje. Tur0jau tris brolius - Anr&n{
(1892-t98/-), Ignq (1899-tn3), Alponq (1904) ir tris seserls
Pauliutq (1894-ln9), verurq (p0e1983) ir on4 (1910). Kiek
pamenu, mama pasakojo, kad dar ktldikysteje mrrQ keturi raikai.
T0vas mirO l92l m, rugs0jo ar spalio m€n. nuo $irdies
nepakankamumo.'Iaidotuv0se neburau, tuo metu dirbau ir studijavau Ci0riche lSveicariloje). Mama taipogi mir€ Sirdies tiga
1946 m. Prie5 pat jos mini buvau atvaliavgs, tadiau mama buvo
labai silpna ir nargu ar mane paZino. Pataidojon mamg Anu5avos
kapinOse

'

Sehiniai ir

litcrt0n nurodomi krygc pabaigojc, prtd pnnrdft rodytlq
11

VAIKYSTES METAI
IS ankstyvosios vaikpt0s atmintyje iSliko
nuotrupos.

tai turiU

ivykiU

Piisimenu baisiqjq nakti, apralyt4 B.Sruogos. 1905 m.
iS I-aMjos ateina juoda5imdiai, kurie
Iudo visus Z,mones. I(aip plaCiai tas gatldas plito, neZinau, taliau
Vabalninko apylink€se jis buvo labai paplitgs ir i5g4sdinqs
Zmones. Vien4 rudens nakti i5girdome skambinant A,nta5avoje
va{pu, skelbiandiu pavojg. Sukilusi nerim4 padidino dar anksti
ryt4 atjojqs ginkluotg, daugiausia medZiokliniais Sautuvais, lynl
b{tty., lykst45 i Vabalnink4 sul,inoti, kas ten dedasi. BUrF ryto
per Dar5i5kius, ZiZmari5ki. Prie jU prisidejo ir mtisg berniukas.
SugriZqs jis pasakojo, kad Vabalninke visos parduotuvOs atidarytos, jr1 savininkai veltui dalija gele7zi ginktams gaminti, kad
tik juos apgintq nuo juodaSimdig. Salamiesdio klebonas pabiiggs
ir nakti atsigabenes i Anta5av4, nes Cia, m[rindje klebonijoje,
geriau busi4 gintis nuo juoda5imdiq. Nor0dami surinkti Zmones
gintis, pradOjq skambinti varpu. Skambino tol, kol Sis suskilo.
D1r vienq atsitikimq atsimenu i$ vaikyst0s, kuris gal0jo sukelti tikrq nelaimq. T0vas visada namuose turOjo ginkl4 - bilgnini
'revolveri.TE rudeni, u/€jus neramiems laikams, jis isigijo parabelini. Vien4 vakar4, visai Seimai susirinkus grydioje, t0vas atne{€ ji
parodyti. ISOmEs Sovinig apkabq, paleido parabeli per rankas
pasiZi$r0ti. Kiekvienas pakilojo, paklibino gaidukq, tadiau nei
vienas nepaspaude jo kiek reikia. T0vas pa0mC ginkl4 oarodyti,
kaip reikia Sauti, nukreip€ ji i dur$ Stakt4 ir paspaud6 gaiduk4.
Trinktel0jo Suvis, ir kulka ismigo i stakt4. Visi nu$Ciuvo, nes galvojo, kad ginklas tuSdias. O apie Sovini, itraukq i tutq, tevas buvo
pamir5qs. Galejo atsitikti didel0 nelaim0.
rudeni pasklido gandas, kad

Prisimenu ir toki4 bedq. Uogaudami nepasteb€jome S/vaGs
kr0snyje tarp akmeng. Ji broliui Ignui ikirto i basq koje. Koja
pradOjo tinti, tevai susirtipino. Gydytojas uZ 35 km - Panev0Zyje;
lviesti - nemalos . i5laidos, o ir' darbymetyje kelion0 - didelO
gaiSatis. UZ Pyvesos Uoginiuose gyveno uftalb€tojas nuo gruatds
ikandinro. TOvai nutare pasitenkinti juo. Ullralb0tojas pab0rO,
dav0 dZiuv0sio liauberOlq ir iSejo. Po kurio laiko patinimas
i5nykc, brolis pasveiko. Gal bttg pasveikqs ir be tokio "grdytojo',
gal nuodg veikimas pra0io, o gal i$itikinimas, kad ulkalb€jus turi

t2

pasveikti (autosugestija), paveik€.
lS ZiZmari5kig i AntaSav4 persikelOme 1911 ar t9l2 m.
Tafiau neteko rarniai pasryenti Ann$avoje. l9l4 m. liepos I tl.
prasidejo I pasaulinis karas, 1915 m. rugpj0Cio mOnesi vokiecig
okupacija.

LIETUVISKOJOJE KAIMO MOKYI(LOJE
Lietuvi5kai skaityti ir raSyti i5mokau kaimo slaptoje
mokykloje. Vaikus lietuviSkai skaityti, raSyti bei skaidiurr'i kairno
motlkloje mokO'daraktorius" AK-rllls iS AntaSavos, kuris Ziemq
"daraktoritrudavo", mokydavo kaimo vaikus pakiemiais, o vasarq
versdavosi'$unadvokatavimu', ra5ydavo Zmonems pra$ymus,
patarin€davo ivairiais teisiniais klausimais

ir kt. Ddl tokios

sud€tin€s mokyklos buvo susitarqs mano t0vas su DarSiSkig kaimo
ukininkais, kurie turOjo mokyklinio amZiaus vaikg. Rinkdavom€s
paeiliui kiekvien4 savaitE i5 eil€s vis pas kit4 ukininkq. Skairymo
vadovOlis - maldaknygO, raSymo - aspido lenteld su grifeliu, kuriuo
paraSius gaiima buvo nutrinti. V0liau atsirado ir s4siuviniai, kurie
Luuo labai taupomi. Mokymo ntetodika "slebizavimasn, t.y.
skiemeng dOjimas i5 raidZiq, o i$ skiemeng - IodIig. Elementorius
buvo prabanga, ne visi ji ir turejome. Jis buvo draudliamas ir sle-

-

piamas. Per Ziernq pramokome skaityti ir ra5yti; retai kuriam
reikejo dviejg arba net trijg Iiemg.
Tokia kaimo mokykla buvo rusg valdZios draudZiama, reik€jo saugotis, kad netiketai'neuZkluptq gryCioje uZ stalo vaikr; su
maldaknyg0mis "straZnikai arba uriadnikas". SkaudZiai bausdavo
ilkininkq, kurio gryCioje uZklupdavo kaimo mokykl4. DaZniausia
ky5iai, kuriuos mOgo valdlios p4reig0nai, nuslopindavo jq budrumq.
Artimiausia valdiSka molcykla buvo Vabalninke. Joje visi
tlalykai buvo rnokomi rusq kalba. Mokiausi joje trumpai, tik I
metus ir tris ar keturis mOnesius, Siek tiek pramokau rusq kalbos.
Kiek pamenu, tuo metu mokykloje dirbo nrsas mokytbjae
%rkovas. Joje kiek anksdiau mokOsi B.Sruoga.
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PANE

inzto

REALTNETE MoKT.KLoJE

7W7 m. pavasari tOvai mane aweltmokytis i PaneveZi.
Stai Ziupsnelis Zinig apie tuometini Panev02[. I5augqs iS
kaimo, prigludusio prie Nev0Zio up0s, jis buvo pana$us i tuo laiku
vidutinio dydzio miestelius: beveik visas vienaauKtis. medinis, be
elektros, kanalizacijos. Jame Sr/eno keletas desimdiq (30-40)
t0kstandiq ryventojy, 4d{, karaimg ir rusg valdininkg ir sulenkejusig lietuviq. Suslkalb0ti lietuviSkai gaweje buvo neimanoma,
nebe.nt ti!; turgaus dienomis arba sekmadieniais. Tuometin€je
Rusijoje jis garsdjo savo gariniais mal0nais, MonMlo spirito
rarykla, mielig fabriku, Chazeno linq fabriku ir medZio pjovimo
tmon0mis (tartokais). PasiZym0jo Panev04a ir kaip rytin€s Lietuvos Svietimo c€ntras: jame veikO ne tik realin0 mokykla, bet ir
mokytojg seminarija, keturklas€ mergaidiq progimnazija. Taip,
trumpai tariant, atrod0 tuometinis Panev€Z5n.
Kilq i5 kaimo nrokiniai prival0jo nrromori butus, nes jokio
internato prie mokyklos nebuvo. I(ai kurie grventojai tur0jo
benclrabudius mokiniams, kuriuose Sryeno po kelis mokinius.
Mane t0vai apglvendino pas Vy5nevskius, persikelusius i
Panev€Zi iS Uoginig kairno ( netoli Anta$avos), tada Stoties
(dabar Respublikos) gaW0je, kur jie turOjo mokinig bendrabuti.

Kadangi nebuvau klausgs rusi$kos pradZios mokyklos 4 skyrig
viso kuno ir silpnai mokdjau rusil kalbq, ldvas surar0 su realinOs
mckyklos 5 klasOs mokiniu J.Jankcvidiumi, kad Si.s parengtq mane
realinOs mokyklos prengiamajai'klasei. Mokyojas l.Gabecas
reng0 mokinius egzaminui i tos rnokyklos l-jq klasq. Visus dalykus Sioje klaseje ai5kino mokytojas tik rusr; kalba, toddl iS pradlirg
buvo nelengva susigaudyti silpniau tE kalbq mokant, tadiau greitai ipratau ir mokiausi, nors ir ne )?atingai gerai, bet egzaminq

laikyti I pirm{i4 klasg jau leido. 1907 m. gegulOs m€n. pabaigoje
i{laikiau stojamuosius egzrminus i5 rusg kalbos ir aritmetikos, ir
burnu priimtas i Panev€Iio realin€s mokyklos parengiamqiq ffasq. Joje prad€Jau mokytis lffil m;'rugpjii0io 15 d., pagal sen4ji
talcndorig.
Apb'fi laikotaryi Panevdio InAA*onio vidurinds molEklu
dirr;rdofnts Vltautas Balifirus ralo:
'Realhcjc molEklojc buvo dtstoma rus4 hntba Tik po 19051907 m rwoliucinio pakilimo buvo leista dfsryi ir tzmtesias lic14

wvi4 bei lenhq latlbas. Pirmuoju lieuvi4 lulbos molqtoju nuo 1906
spalio 15 d iki 19M m. buvo fanas lablonskis. II 419 mokini4
1907 m. pareiJU norq molcytis lieruvq lulbos 73. W bibliotekoje
illilaniame mokiniq, latrie molctsi lieruvi4 futlbos, sqrase pitmuoju
ira$as P. Brazdlifrnas, parengiamosios klasCs mokinys' l2l.
Keliamas iS klas€s i klasg, beveik kasmet keidiau ir but4.
T0vai steng€si rasti pigesnf iJlaikyrn4, res uI butq ir iSlaikymq
mok€jo pinigais (kiek, neprisimenu, o gal ir neZinojau). V€liau,
nuo kewirtosios klasds, tdvai grynais mok0davo tik uZ lov4 bendrabutyje,'o mai.sto produktus pristagdavo i5 namq. 1908-1909
m. buvau apgruendintas Sm0lyn0je pas Grundmanus, matyt,
sulenkOjusius vokiedius. Seiminink0 ir jos dukros nemok0jo lietuvi$kai.
Dar 5ruenau miesto centre netoli mokyklos, bet ne prie
gaFes, pas lenkes, kurir; pavardZig neZinau. Tame butc Sryeno ir
daugiau mokiniq: Gir5tautas, Butkevidius, Jurgaitis ir kr. Jie buvo
dvarininkg vaikai ir laik0 save lenkais. Iklb0davonre rusiskai.
1.909-1910 m. gyvenau Nev€Zio kranto gaweje pas Skerkus, taip
pat lenkiSkoje Seirnoje. Cia Sryeno mokiniai- lietuviai, rodoi,
Pakalnis ir kt. 1910-1913 m. Sryenau tclje pat gaweje, rik kitojc
pus0je pas L:ngq, galima sakyti jau pas lietuvius Seimininkus,
trurie kalbejo lietuvi5kai. Cia g1rueno lietuviai mokiniai:
P.Kripaitis nuo Krindino, baigqs realinq, prad€jo dirbri marematikos ir fizikos mokytoju 19f5 m. Panev0l,io gimnazijoje ( dabar

m

J.Baldikonio vid. mokyklojc), Petrali0nas, vOliau gydytojas,
baigqs medicinos mokslus Karaliaudiuie, J.Baruolis i5 Sodelig
v0liau Lietuvos kariuomen0s kapitonas.
MolcyHoje tuo ment viclpatavo grielta tvark* VBaliilnas
nurodo:'Archyviniuose dokumentuosc ynralyta, kad mokiniai
pamcthq metu ir per atastogas privalljo dlvCti unifonnq Pasivai6tiojimai gatvlse, sdtl aldjomi:; parengiamtljq, I-Y Hartq mokiniams leidriami ne vd,liau kaip iki 8 valandos valuro. Ittokinirnu
gridtiausiai draudliann lankyti nnslcaradus, Hrtbus, vielbudius,
restaranus, sodus prie

parduouves

jab' l3l.

jW

kavines, kottditerines, bilijarctincs, pieno

t panalks victas nci vienicms, nqi nt tdvais ar gtobc-

Mokiniai, S/venantys butuosc, turejo tam riknrs lcidimru,
Buvo special0s [rrtrf lurnalai, kuriuose vienas vyresniojo amriau
mokinig tymejo kitq mokiniq iSvylcas

i

miesta nurodydam$

h
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ir kada gdZo mokinyn, atsilankandius i butq
pa5alinius asmenis. Vakarais mokyklos'personalas (Hases
aukl0tojai, inspektorirs, koridorig tvarkos priZiilr0tojas) apraSydavo lurnale rastq bute nark4. Vyresnpis mokinp privaldJo
prieZasti, kada i5vyko

kiekvienq <lien4, eidamas i moky'kl4, nunesti Zurnal4 i mokytojq
kambari, o po pamokq v€l pasiimti ir parnelti i but4. Vaikai,:
atvyke i$ kaimo ir neturintp mieste artimesnig giminig, tik su
mokyklos vadovybts leidimu galejo apsigruenti ne mokinir; bute.
1913 m. carin0 Rusija Svent0 300 metg Romanong giminOs
vie.{patavimo Rusijoje jubiliejq. Mokykloje taip pat buvo pamin€ta $i iukaktis iSkilmingomis pamaldomis ba2nydioje ir cerkv0ie, Sokig vakaru.' Mokytojg seminarijoje buvo suvaidinta moki,niams M.Glinkos opera "Ivanas Susaninas" (tada buvo vadinama

"Li^j

za cari,.").

Lgl}?lgls m. S /enau ir mokiausi realinOje mokykloje
kartu su broliu lgnu, kuris iki karo srlspejo baigti parengiamqie ir
pirm4sias dvi ktases
1914-1915 m. S renau fietuviSkoje Seimoje pas Petrulius

Stoties ga$eje, F':]S realinq motcyU4.
Tuometin0.s mokyklos klasOs sud0tis buvo ivairiatautO. Joje
mokOsi rusai, lenkai, lietuviai, fdai. Jie sudarydivo atskiras stip-

riau ar silpniau pasirciskianCias tauti5kas grupes, kurios gnfiai
tarp savqs sutardavo. Oficialiai mokykloje bet kokio pob0dZio
mokiniq btireliai buvo uldrausti. Buvo uldrausti ir bet kokie susirinkimai uZ mokyklos ribq. 1906 m. i5 Mokytojq seminarijos buvo
paSalinta visa lietuvir; seminaristq grup€ uZ slaptq susirinkim4
Nev€lio pakrantOje. Net mokytojams buvo uZdrausta steigti datykinius b0relius.
Vyresnigjg klasig' mokiniai lietuviai dom€josi Lietuvos
kult0riniu grvenimu. Jie skaite savo megstamus lietuviSkus dienra5dius ir leidinius. Mokiniai suskilo i dvi'grupes: i kataliki5kai
nusiteikusiur 'ateitininkus' ir i abejingili arUa' netikinCius
'au$rininkus'. Pirrnuosius globojo kapeliorias. Jie rinkdavosi klebonijoje, stcaitydavo savo laikraSti'Ateitis". Antrieji skaitydavo
'AuSring'. Jie rinkdavosi slaptai pas kuri nors mokini bendrabutyje nwa pamokg aiSkintis, perskaitydavo ir aptardavo paruoSq
i5 palangios literat0ros referat4 arba straipsnelf.
Kiekvieni naujieji mokslo metai buvo pradedami pamaldomis - mokiniams' rulams cerkv€je, kptalikaps , baZnydrojg.
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BalnyCioje po mi$ig kapelionas pasakydavo pritaikyt4 tai intensijai pamoksl4. Gav0nioje kapelionas skelbdavo rekolekcijas velykinei iSpaZinCiai atlikti. Tam reikalui buvo skiriama Se$tadienio

popiet0. Ivlokiniui, atlikusiam i5paZinti, nuod0mklausys
iteikdavo kortelg, kuri4 reikOdavo atiduoti kapelionui. Taip buvo
tikrinama ar visi atliko iSpaZinti. Kai kurie mokiniai prisirinkdavo
po kelias korteles ir "suSelpdavo" savo draugus.
Mokiniai malai turOdavo lietuvi$kg pramogU. Nors ir buvo
draudZiama, lankO draugijg lietuvi5kus vakarus. I juos kartais
atsilankydavo tikrintojai iS mokyklos. Tada i5 anksto pripra5yta
vakaro administracija ispOdavo mokinius, ir jie per atsargini

if0jim4 dingdavo. Mokiniai dalyavo ir saviveikloje.
Pamokos prasid0davo 8 val. ryto pamaldomis aktq sal0je ir
didesnOje auditorijoje - askirai katalikams ir pravoslavams.
Srsirinkus mokiniams katalikams, vienas jq sukalbOdavo maldq,
ir visi i5siskirstydavo po klases. 12val., apie pusvalandi, trukdavo
didZioji pertrauka. Jos metu vaik$diodavom ilgu koridoriumi, o
kiekibnime jo gale stov0davo po budinti mokytojq. Sie, i5girdg
kalbant lietuviSkai, visada grieZtai persp€davo: 'Po litorrki nie
ntqovativatj'.
Mokydamasis labiau mOgau tiksliuosius ir gamtos dalykts:
algebrq, fizikq, chemrjil, gamtamoksli, todel jie ir geriau sekAsi.
Sunkiau sek€si kalbos (rusg, vokiedig, pranc0zU), tadiau
auk5tesn0se klas€se isiveikiau ir su jomis. Kasmet buvan perkcliamas

i

auk5tesng klasq.

tglS-t914 mskslo rnetais mokiausi 6oie klasOje. Pavasart
artgjo brandos egzaminai. Nors jie buvo ne naujiena (egz:minus
laik0m pereidami i 4-qJq,s-qie fu 6-q4 klasc) tadiau dabar Jq buvo
daugiau (1a) ir svarbcsnig. Islaikiau neblogai, atesuto pafmio
vidurkis 3,92. Buvau priimtas i l-qJq papildom4 klasq, kurioje
buvo mokoma auKtosios matematikos, lizikos, chemijos ir kittl
mokslg, daugiau pritaikytq stoti i aukitqsias ir techni$k4.sias
mokyklas. Atestate ira$yta 14 dalykq, i5 jU trys (aritmetika, geografija ir pielimas) ivertinti patenkinamai, o du (algebra ir gamtos

istorija) - labai gerai.

'

Brandss atestatas buvo isduodamas baigus 6 klases, o bai'
grs ?-eiq i5ra5oma patymt. Segias klases baigiau neturOdamas dar
17 metg, todet mokyklos radovybO suabejojo, ar galima man i5duoti brandos atcstat4, gat palaukti dar metus. TaCiau nusprend0
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jf i5duoti, trs iki

17 metq tr0ko keleto mOnesig. 7-os klasOs palymOjime iraJyta 14 dalykq, iS jU trys (pranciizr; kalba, teis€s moks'

ir pie5imas) ivertinti patenkinamai ir keturi (trigonometrija,
analizinOs geometrijos pagrindai ir begalinig maZybig analizO,
gamtamokslis ir marematind geogranja) - labai gerai, o visi kiti gerai. Atestat4 pasiral0 pedagogq taryba, o papildomEiq 7-osios
las

klasOs baigimo paZym4 pasira50 mokyklos Cirektorius
ASantyrius ir pedagogg tarybos sekretorius LGabecas.
Paprastai klas€se mokOsi po 28-32 mokinius. Vyravo rusrl
tautyb0s mokiniai (daugiausiai Panev€Zio miestcl valdininkq vaihi), maZiau buvo lenkg tautybcs (10-11 mokinir;, paparastai
Panev0Zio miesto Sryentojq ir apylink€s lenkq dvarininkq vaikai),
toliau sek0 5-7 lietuviq ir 3-5 lydq taurybes mokiniai. Atskiry
tautybiq mokiniai spietOsi i grupeles. Prie5taringumas tarp grupirl
nepasirei5k0. Mokiniai buvo pakantils vieni kitiems. Gal tik lenkg
tautyb€s (daugiausia dvarininkU) vaikai buvo i5didiis, tadiau dide-

liu

paZangumu

jie

nepasiZyraejo.

Visi moksleiviai

susivienydavo prieS brandos atestato

egzaminus, kai prasidOdavo temq

ir

uZdaviniq medlioklO. Temos

raSiniui buvo siundiamos i5 Vilniaus apygardos, o u2davinius
rengO mokytojai i5 anksto. Mokiniai surinkdavo pinigg, kuriuos
pkirdavo deryboms paSte su pa5tininkais arba su mokytojrt patarnautojomis, kad Sios padios paie5kot$ ant mokytojg stalo arba
staldiuose egzaming medZiagos. Apystovos visaip susiklostydavo.
PavyzdZiui, laikant pranc0zg kalbos egzamin4 i 6-te klasE, iniciatoriai geruoju ir piktuoju prat0 mokytojos APolianskajos duoti
tekstq, kuri reik0s raSyti be pasiruo5imo ( a liwe ouverte). Tai
padaryti ji atsisakd. Tadiau, i<ai je ispejo, kad mokiniai gali visai
atsisakyti ra5yti, mokytoja davO tekstq vOlai nakti prie5 ra5omqii
egzaminq. Visi mokiniai bandO tekstq nusiraSyti vienas nuo kito,
patys pridar0 tiek klaidg, kad beveik pusO mokinig per egzamin4
gavo dvejetus ir turOjo rudeni pertaikyti egzaminq, SavarankiSkai
jie, matyt, b[tr; geriau paredq.
Kitas pavyzdys. Mokytojaq, Titovas pries egzamin4 6-oje
klas€je buvo ulmir5qq savo uZraSg knygutE. Mokiniai ne tuojau j4
atidavO rnokytojui, o nuodugniai patikrino, ar nOra egzamino
u2davirrig. Tik nieko neradE, gr4Zino ir pasignd, ko ten ie$kojo.
1/0liau iniciatoriai, susitarq su mokytojo kambarine, nes
mokytojas nevedqs S/veno atskirai, patikrino jo ra5omaji stalq,
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tadiau nieko nepeS0. Po egzaming. kai mokytojui prasitarOme
apie savo pastangas, jis nusijuok€ ir pasak0, kad nujautqs
ulmadias, tod0l uZdavinius visada ne5iodavqsis su savimi. Tik retais atvejais pavykdavo tokios paieSkos.
Kai kurie mokomieji dalykai buvo dOstomi atskirose klasOse-kabinetuose: fizika su eksperimentg demonstravimu, chemija su laboratoriniais irenginiais., Tuo metu tai buvo didelO naujovO. Piesimo klasO kartu buvo ir praktikumo labo rtorija.
Keletas lodZig apie mokytojus. Kai prad0jau mokytis
mokykloje, direktorius buvo pagryenqs vyri5kis, stambus, su ilga
barzda, malonios iSvaizdos.

VBaliilnas ra{o: 'Tuo metu fa@ ddstd gtmnaziios direloorius M.Sefiakovas, 19M m pakzitgs A.S.Lebedevq garsaus fuilco
fSnS Iv{A aludemiko Alel<sandro Lebedevo ftvq" [41.
Nuo 1908 m. direktorius buvo A5antyris - jaunesnis,
lieknas, auKtas, grieZtg, ne rusi5kq bruoZg, visuomet Svariai
nusiskutqs. Visq laikq inspektoriumi dirbo P.Fliorinas. Jis buvo
grieZtas, nepa{yKt0davo mokykloje bausmiq, prorediais aplankydavo mokinig butus. Direktorius Sryeno prie mohyklos atskirame mediniame name, o inspektorius padioje mokykloje.
Greitai prabOgo 8-eri metai mokykloje, ncmaZai sutikome
mokytojg. Vieng pamokos buvo idomios, kitg nuobodesnOs, vieni, kaip Santyris, Fliorinas, Titovas, Griunas, mokdjo klaseje
palaikyti grieltesnq wark4, kiti, kaip I-ichtenSteinas, P<llianskaja,
nesusiwarkydavo su klase. Pirmieji geriau isimin0, o antrgig ne
tik pavardOs, bet ir d0stomi dalykai iSblOso. Pamin0siu vien4 kitq
mckytoj4.
Gamtamolali ir chemijq mok0 V.Bogoliubovas. Jo pamokos
buvo fdomios. Pamokos pradlioje jis kviesdavo atsakineti keletq
mokinig iS praeitos pamokos medZiagos. Po to, iSaiSkinqs naujq
medZiagq, visada pasiteiraudavo, ar nenor€tg kuris i5 mokiniq
papasakoti biisimosios pamokos. Parei5kqs notil, pakartodavau
mokytojo pasakotus dalykus. Jis pagirdavo mane ir ira5ydavo i
Iurnal4 labai gerai. Mokytojas mok€ ne tik chemijos, bet vede ir
chemijos praktikos darbus. Jie prasid0davo nuo stiklo .p$limo,

ramzdeliq lenkimo. IS pradlig man nesisekO, lilklavo stiklas
lenkiant.Mokytojas graZiai ramindavo, sakydamas, kad nereikia
nusiminti, visiems garsiems chemikams Sie darbai nesisek0. Tokia
paguoda sukeldavo laboratorijoje juoko. Sie stiklo P0timo darbai
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man labai pravert0 Cioricho fizikos institute, kai reikOjo parengti

rnrkuuminq aparat0rq.
VokieCig kalbos mokytojq G.Lichten5tein4 apgaudin0jome
eidami vienas uZ kit4 atsakinOti. Kovodamas su mokiniq apgaudincjimu, jis nusibr€Idavo klasAs plan4 ir susirasydavo mokinig
vietas. Pakvietqs mokini atsakinCti pamokos, stebedavo iS kurios
vietos pakils mokinp. Prie5 pamok4 mokiniai paprastai sus€sdavo kitokia tvarka. Kai pakviestasis mokinys pakildavo i5 kitos
vietos, mokvtojas rcikalaudavo, kad atsakin0tU tas, kuris iraJytas
Jo plane. Klas0 prad€davo Saukti, kildavo triuk5mas, kuri nuslo'
pindavo tik pasirodqs inspektorius. Parasari mokiniai i klasE
atsine5davo drugelig, karlvabaliq ir kitokio ggryio, kuric blatkydavo mokinig demesi pamokoje, sukeldavo triuKm4. IQrtais uZ

tai mokiniai buvo paliekami po pamokq. Mokytojas

arba

inspektorius si0lydavo prisipaZinti, kgs t4 i5daig4 padar0, ir laikydavo ralandq kitq, kol atsirasdavo kaltininkai. Klas€ nors ir
Iinodavo, tadiau nei5duodavo kaltininko.

PIRT{ASIS PASAULINIS KAR^{S

'

19f4 m. rugpJitdio 1 d. Lietuvoje buvo stebimas visigkas
saul0s uZteminras, ir prasid€jo Pirmasis pasaulinis karas. I5
prad2ig mokyklos grenime niekas nepasikeite, tik vienas kitas
mokvtojas buvo mobilizuotas, vienas kitas mokinys i5ejo savanoriu i karo mokyktq.Tik mokiniai, anksdiau baigusieji realinq ir
karo mokykl4, uleidavo i klasq atsisveikinti. O Siaip visl€s vyko
pagal isigalejusi4 warkq ir warkara5ti.
1914-1915 rn. lankiau 7-qiq klasq. Tais metais frontas Lietuvoje artejo prie Panev€Iio. Tuo laiku frontas buvo ties Dubpa
ir Siauliais. Antsti rytais buvo jau ai5kiai girdOti artilerijos S0virp
gausmas. Pavasari laikOme baigiambsirs papildomosios 7-osios
klasAs egzaminus. Po egzaminq mokyklos vadovybO paskelbO, kad

iki birtelio 30 d. atsiimtume dokumentus. Mokyklos turtas
i d02es, ji perkeliama i Borisoglebsk4 @altarusijoje),

sukrautas

kur vOliau buvo uZdarytl. Iaiku atsi€miau iS mokyklos dokumentus, traukiniu atvaZiavau i Subadiq ir p€sdias par0jau i AntaSav+
kur tuomet Sruenome.
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Liepos m0nesi pasirodO pirmieji rusr; kariuomenOs dariniai,
kurie traukOsi i rytus. Antrojoje m0nesio pusOje Antasavoje buvo
apsistojgs Dono kazokg pulkas. Buvom- iSgqpdinti urpliidusig
rusg kareivig. Pulko vadas ul.tikrino t€vq, kad kareiriami isakyta
nieko neimti, todel sis gatis nesirtipinti. Vakare po patikrinimo
gana graLiai pulko dainininkai iudainavo 'vitcaio varpus'
('Vedernij zvon'). Tdvas, padr4sintas vado graZiq Zodliq, pasiteiravo jo apie pasitarukimo galimybes i Rusijos gilumq.- vadas
patar0 niekur nesitraukti is gimtqju vierg, pabr€tdamas, kad
'karas tgsis ilgai ir bus didelio vargo svetimoje sall,je'. Ir tikrai
frontas, pasitraukqs link vakarinds Dauguvos, ten isbuvo iki 1919
metg. Zinoma, vargas ir namuose pasiiikus, tadiau gal buvo vis
maZesnis negu pabegeliq
Prislmenu toki ivyki, susijusi su kazokais. sode buvo 12 bicirt
avilig. Nakti kareMai sudegino bites ir isple.{O avilius. Sode gan€si
priri5ti arkliai. f$irdusios bites sukandriojo arklius mirrinai.
NeiveikE nusitarukri, jie krito vietoje, Kiti nutrflkq nubOgo prie
Pyvesos ir ten brastoje krito. Pulkas neteko ketig arklig. I(ai tevas
pasiskund0 vadui del biciq, jis susikrimrQs pasakO, jog apgailestauja dcl tokio ivykio ir pras& nurodyri, kurie kareiviii tai plcare.
Gera pasakyti 'nurodyti". viena, atpazinti kartininkus, kurie tai
antra, nubausti jie gali skundOjui arkersyti, Juk jie fronte.
,padar€,
'vadas buvo susikrimtgs
ir dOl kritusiil arkliq, nes nebus anr ko
pasodinti kareivig fiwje,T4 dien4 kazokg pulkas isjojo vabalninko link.
P€stininkai uz Darsiskiq kaimo prie silo iskas0 apkasus ir
juos sun'irtino; netoli Antasavos prie viktariskig kairno ur pyesos iSsid0st0 anilerijos baterija. Is visa ko buvo matyri, kad rusai
ruo5€si atremti ir sulaikyti is vakarg zygiuojandius vokielius.
ZizmariSkis atsidfire padioje ugnies u;Uoi;. {hit:manski" ,,ie;sedi atjojo trls rusr; zvalgai ir 5eimininkui pareisk€, kad jiems
pavesta 5i viens€di sudeginri, nes jis uxtoja fronto linijq. S-eimininkas pinigg atsisakO duoti: gal netur€jgs tiek jg namuose, o gal
pagalvojqs, kad, pa€mg pinigus, jie isakymA ivykdys arba.i5jojg
kitiems pasakys, kur galima gauti pinigg, o kiti atjojq vis iiet
sudegins. vienu Zodziu, i5jodami kazokai padeg0 siiuiinius sto.gus. Is Altasavos matOme, kaip Zizmarisris, m0su reviske, deg0.
Gaila buvo zi0r0ri. Visi trobesiai sudegO, pasiliko tik klojirnas,
atokiau stov0jEs ir buvqs ne pavOjui.
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?rie:DarSiSkig ivyko susir0mimss, po mtisio rusai pasitrauk0. Kelias'dienas nebuvo nei rusg, nei vbkiediq. Vien4 ryt4 visai
nelabktai gryCiq iejo vokieCig loreivis ir pasisveikinqs 'Guten
Morgen' tuojau papra5€ motinos: 'Matka, jaiki, masla". Motina
davO kiek tur0jo po"ranka. Tada jis pasak€: 'IGmrad ebese" ir
parod0 pro lang4 ties rilsio pamatais budejusi kit4 vokieti. Davini
BavQ, abu vokieCiai pasiurukO i Anta5avos miesteli. Gal po valandos staiga i gryCie isiverZ0 keturi rusg kareiviai, Saukdami 'Gdie
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niemec? Spriatali, pakaZite gdie?". Apia$kojq visus kambarius,
nieko nerado. trfui kareiviai susiruo50 i Anta.{avos miesteli, juos
pasitikorkulkosvaidlio Soviai. Taip praslOelo 1915 m. liepoi m0n.
pabaigoje vtrkiediq okupacija

voKrEcrv'oKUpAcIJos METAI

(191s-1918)

Pirmiesiems vokiediq Zvalgams pasirodZius, prad€jo Zygiuodaliniai. Anta{av4 vokiediai okupavo
1915 m. pirmosiomis rugpjiidio dienomis. Pirmieji pasveikinimo
Indliai - 'Matka, Guten Tag, jaiki, masla, Spek". Duonos jie nepra30, valgrdavo baltq. Vokie0iai stebino Zmones. Ypad graZiai
atrod€ kavalerija. Kavaleristai auk{ti, iSsipustq, nusiskutq, nei
vieno barzdoto, graLiai apsirengq. Arkliai taipogi dailiis, grak5t0s, Seriami ne Sienu, bet akseliu su cukrumi. PaSerq arklius,
raitcliai dalnai palikdavo pusmai$ius paSaro. Gy,*entojai tuojau
pat sugalvojo, kaip ji panaudoti iSsijojo akseli, o cukry vire tol,
kol skiediuln praskaidrOjo: paSalino Siaudq likudius ir taip pasigamino saldr; sirup4, kuri vartojo vietoj cukraus, trs pastarojo
nebuvo nuo karo pradlios. Puikiai atrod0 ir kariuomen0s
g"rrguol0: graZtis veZimai, dideli arkliai, odiniai pakinktai. Gurguoliq voras sudarydavo ?+30 veZimg. AntaSava netrukus pasidar€'karo reikrneng gatrcnimo i Siaur€s kt"rjq tarpine stotimi.

ti ir stambesni kariuomenCs

GurguolOs awaliuo'davo iS Subadiaus gelelinkelio stoties

i

Anta5avq, AntaJavo$'mtriniame $virne i5kraudavo atveZtus karo

reikmenis. AtvaZiawsi nuo Vabalninko pusds gurguol0
pasikraudavo reikmenis ir griZdavo atgal. Taip tQssi, kol frbntas
sustojo ties'Dauguva, kol buvo sutaisytas ir pradOjo veikti
geleZinkelis tarp Skapiskio ir RokiSkio. Esant tokiai pad0diai,
smarkiai nukentOjo I m0sq lem0s. tkis, rekvizavo pa5arus,
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padargus, kurq (malkas). Gyruliq, rodos ne0m0, tadiau.geresnius

reik0jo slOpti, Karui tgsiantis, skufdo, ir vokiefirl kariuomene.
Iftreiviai reikalavo jau ir 'Brot" (duonos), tafiau ilkininkai ne
kiek galejo su$elpti. Nyko ir arkliai, skurdesnO dar0si Imonig
aPranga.

AE tevU patariamas pasitikau, nepasitraukiau i Rusij4. Viena, neiveikiau apsisprqsti, koki4 auKtqj4 mokyklq ir specialybg
pasirinkti, antra, grds0 Saukimas i rusg kariuomenq. Galvojau
apic medicinq ir technikos molslus, tad reik€jo vaZiuoii studijuo:
ti i Petrapilio karo medicinos akadennij4 arba politechnikos
institutq. I Vilniaus karo mokykl4 nenor€jau stoti.
Taigi f915-1916 m. praleidau AntaSavoje ir mokiausi, dir.bti,
Zem0s 0kio darbus. I$mokau arti su pl0gu, akOti ir kt. f;npipe+q,
vien4 nedidetq nes0kmg. Rudeni po pletg netoli namg ali4u npdidcli dirvos sklypq. Netik0tai pasirodO du vokiedig kareMai, pareikalavq iSkinkyti arklius ir imti tik branktug, nusivar0 mane su
arkliais i Anta5ar,q. Ant kelio stov0jo sugedEs lengyasis karinis
automobilis. J! prikabino prie branktg, manc pasodino priekyje
ant dangdio. Patp isedq i vidq pareikalavo nuvelti i Subadiars
geleZinkelio stoti. Nami$kiai suZinojo apie mano dingimq su arkliais tik iS kaimyng, kurie mate, kaip kareiviai ruoS0 tempti

autornobili. Kai laimingai nuveZCme automobili i geleZinkelio
stoti, uZtemp€me ji ant vagono platformos, atri5ome 'arklius,
vokjediai manc paleido namo. Apsidliaugiau. Ulk0liau ant arkliy
branktus, pats uZs€dau ir pasileidau i Anta5av4. Sutemo.
Pusiaukelyje apie NiCi0nus sutikau automobili su Jviesomis.
Arkliai, neipratq prie autoinobiliq, pasibaidO ir pradejo mane
neSti. Branktq dauZymasis ir bildesys dar labiau juos gqsdino.
Pagaliau branktr; nebei5luikiau ir numediau. Arklius vargiai
sulaikiau. BandZiau griZti ir ie-{koti branktq, tadiau kur nakti juos
dirvoje surasi. Nusiminqs griZau namo. Nami5kiai b.uvo
susir0ping del mangs, tad apsidZiaug€ man laimingai su arkliais
sugriZus, apgailestavo tik, kad praradau branktus, lab4i
reikalingus Okyic. Kitq rytq broliui Antanui nupasakojau, kpr jic
i5krito. Jis i$siruoS€ paieSkori, tadiar, reltui.
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sAvIS\IETOS BORELIAI.
DARBAS KUPRETKrro MoKniloJE
Vietos jaunimas, suZinojqg, hd aS nepasitraukiau i Rusijg
pradOjo kalbinti burti saviSvietos b0reli. Sutikau, ir liem4
sekmadieniais po pietq dirbome. Mok0m€s lietuvi5kai skaityti ir
ralyti, Lietuvos istorijos, geografijos: pasakodavau apie kar4, k4
perskaitEs vokiedig paliktuose laikraSdiuose. Retkar0iais
vykdavau i Vabalnintq, kur susitikdavau su paZistamais, Si bei tl
sulinodavau. Tokia m[sq savi3vietos btirelio veikla, Zinoma, nelabai patiko AntaSavos klebonui kunigui F.Lialiui, trs jo
neitrauk0me rtOstyti tikybos dalykg. Nepatiko ji ir religingiems
mano tOvams, yqad mamai, kuri puosel€jo minti padaryti i5 mangs
kunigq, ikalbdri stoti i kunigrl seminarij4, kai tik leis aplinkybOs.
Iabai gaila, kad apvyliau jos lilkes0ius.
Man atrodo, kad tas saviJvietos btrelis paskatino mano t0vus ir klebon4 paieSkoti man tikros mokytojo vietos mokykloje.
1916 m. rudeni kunigas F.Lialys man pasi0lO mokytojo vietl
Kupreli5kio pradZios mokykloja Jis pats mane rekomendavo
Kupreli5kio klebonui Tirskeniui. Nons tokiam darbui nebuvau
pasiruoSgs, tadiau buvau isitikinqq, kad iveilsiu dirbti. Sutiko ir
tevai, nes jau reik0jo mokytis ir jaunesniosioms sesut0ms (Verutei ir Onutei). Tevas paskyrO kavq, Sieno atveZdavo iS Anta5av(N arba ,nupirkdavo vietoje, Seiminintcavo sesutO Pauliut0.
Kupreli5kio mokyklai buvo skirtas atskirir medinis namas su butu
mokytojui. Ten ir apsigrvenome.
Mokykloje dirbau su 3 skyriais: l-qii sudarO tik pirm4 Yairt4
perlengq mokyklos slenksti pradinukai, kurie dar raid2irl
nepalino, 2-Jame mokOsi jau Siek tiek ilprusq mokiniai, sugebantys penkaityti raides ir paprastesnius Zodliusg 3-ajame mok€si
mokiniai, jau lankq mokyklq vien4 arba dvi Zientas, igudg skaityti
ir skaiCiuoti. Atskiry skyriU \aikq amlius buvo gana irrairu. Vieni
raikai turOio kai kurias mokymosi priemones, kitiems teko jr1
parilpinti. Kunigas Tlskenis pasi0l0 nuvykti i Papili pas mokytoj4
kziBinki ir aweZti kai kuriq lietuvi5kq vadovOlig
I$inro$iau raitas, nes rudeni keliai tarp KupreliSkio ir Papilio buro sunkiai iSvaliuojamt Tai buvo mano pirmoji paZintis su
mokytoju ir poetu Kaziu Binkiu Maloniai pasikalbejome, I$lba
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sukosi apie veikiandias- mokyklas ir jU mokyrojus (Daunorirg
mokyklos mokytoj4 D.Cera5kq (1896-1926) ir kt.), numaromq
mokyklg skyrig prie Birlrg apskrities (Birsenamt), biisimas
nuolatines mokytojrl konferencijas Birluose, lietuvirl kalbos
mok5rtojq lcursus ir kt. sukroviau KuprelKkio pradzios mokyklai
skirtas knygas i maiSq ir laimingai gril4u i KupreliSki.
Pra0jus kuriam laikui, gavau kvierimq atvykti i Birtg
mokytojg konferencijq: lrviet0 Motyklq skyri^us vat€jas vyr.
mokytojas (Oberlehrer) Martinkus, lcariSkis leitenantas (o gal
vyr. leitenantas). Jis buvo Marosios Lietuvos lietuvis, lietuviskai
kalbOjo su prilsi5ku akcentu, Siaip malonus, ir gana draugi5kas.
Paprastai konferencijos vykdavo lietuvig kalba. Darniatsiai pirminkaudavo trcBinkis. Jose buvo aptariami kai kurie metodikos,
lietuvig kalbos gramatikos ir rasybos ktausimai, ir kt.
Mokyklg skyriaus ved€jas pradOjo lankyti kaimo mokyklas.
Jo lankymas mokyklai marai duodavo naudos, kartais tikrinimas
pasibaigdavo tuo, kad vedejas net neuZeidavo i mokykl4. Paprastai mokytojai, i3 anksto sulinojg apie ved€jo b[sim4 apsilankymq
mokykloje, prane,sdavo valstiediams. Sie parengdavo pietus ir
padarydavo alau. Svedi4, lcalbanri lietuviSkai, pakviesdavo 'iI
kelion0s' pietg, Paprastai piet0s ulsitqsdavo raip ilgai, kad
pamokos b0davo jau pasibaigq ir vedOjui reik0davE grilti i Birtus.
T\ro ir baigdavosi pamoktg lankymas. Vokidig karininkai raip par
m0gdavo aluti ir stikleli. Ir nieko sreberino, juk Ojo karas. Pra0jrrs
kuriam laikui, Mokyklq skyrirs i5.dalino mokykloms voki5kus
elementorius - 'Fibelius'. Buvo isakna mokyktose vaikus mokyti
vokieCig kalbos. Tinoma, neblogai juos Siek tiek pamokyti ir tos
kalbos, tadiau vaikai dar malai mok0jo lietuvi$kal Ne visi
vykdOme tq isakym4. V0liau patyr0me, kad ved0jui svarbaiusia,
jog vaikai motptrl vokiskai garsiai ir darniai pasisveikind 'Guten
Tag Oberlehrer'. Trro baigdavosi ir vokiediq kalbos mokOjimo
tikrinimas. I(ai kurie tgiai buvo neparcnkinti, kad vaikq nemoko
vokiediq kalbos.
Taip pra€jo pirnleji mano savarankaus darbo metai KupreliSkyje. Jiems pasibaigrs, \rasanl su karvute grilome visi i Antatavl.
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DARSTSruV

naoryKrore

Neatsimenu kod€I, bet 1916 m. rudeni DarSi5kig mokykla
be
mokytojo. Antasavos klebonas pradOjo mane kalbinti
liko
pasilikti mokytojauti Darliskig mokykloje. AJ nieko nerurejau

pries, tadiau buvo nepatogu, kad.neisp€jau Kupreliskio klebono
T\rskenio, jog rudeni nebegriSiu. Si dalyk4 kunigas F.Lielis pal^dOjo suwarkyti asmeni5kai. Pasilikau. Darsi$kig mokykla turOjo
$avo namq ir mokytojui butq. Ji pradejo veikti lglT m., pirmuoju
mokytoju joje buvo Baranauskas. AJ, dirbdamas Sioje mokykloje,
S/venau AntaSavoje, rltq i5 Anta$avos ateidar/au i mokykl4 (1-1,5
h), o po pamokq griZdavau namo. Neilgai dirbau mohytoju
Dar5iskiuose. 191.6 m. lapkridio mOn. pradtioje kunigas F.Lialis
pasitvietqs mane praneJ0, kad nsaul0s'draugija gavo is vokiedig
okupacinOs valdlios leidim4 ikurti BirZuose gimnazijq, kur i$
pradZiq bus pirmosios klas0s. Jeigu aS pageidaudiau dirbti joje
mokytoju, jis gal0tU mane rekomenduoti. T0vai leido man persikelti i BirZus. I(ad neliktg Dar5i5kirl mokykla be mokytojo, posiilliau mokytojauti J.Baruoliui, baigusiam Panev0zio realing
mokykl4, kilusiam i5 sodeliq kaimo. Jis sutiko ir pasilviete i pagalb4 J0tiq is Medziilng, kuris dar tebesimokO Panev0zio realinOje mokyktoje. Tad DarSiSkiU mokykla neliko be mokytojg.
'Saul0s' draugijos valSyba mane priOm€ dirbti mokytoju.
Lapkridio mOn. antroje pus€je prasid0jo stojamieji egzaminai i
nauj4 Birzq gimnazij4. Is Anragavos i Birrus as isvariavau su broliais lgnu ir Alponu, seserys Verut0 ir onutO pasiliko Darsiskig
mokykloje. Ignas jau buvo Panev0zio realinOs mokykros 3-sios

klas6 mokinln, o Alponas ruoSOsi laikyti egzaminus i I klasg. Jis
egzaminu i5laik0 kewertais ir buvo priimtas. Priimant mokinirs
i gim,nazij4, buvo atsizvelgiama ir i kandidato pasaul€zi[r4.
Pazangig pariitry tandidatai, islaikq egzarninus trejetais nebuvo
priimami. Taip liko nepriimtas ir rasytojas Juozas petrulis is
Ramongaliq,gimgs 18% m. (neva dOl amliaus). Jis istojo i Kupre.li5kio progimnadiq, o grmnazij4 baigd Panev0Zyje.
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BIRZV "SAULES" GIMNAzIJoJE
Nuvykqs i BirZus, susipaZinau su naujosios gimnazijos vadovybe ir pedagogrg personalu. Gimnazijos direktore buvo
paskirta E.Likevidi[t0, kilusi nuo Vabalninko i5 Andi$kiq kaimo,

baigusi Jelgavos (anksdiau Mintaujos, I-awijoje; gimnazij4. Ji
laisvai kalbejo voki$kai. Tai ,buvo svarbu, nes reikOjo warkyti
nemaZai reikalq su okupacine BirZg valdZia. Ji deste vokieCig
kalb4 ir matematikq auKtesn€se klasdse. Kapelionas kunigas
J.Janilionis, kiles iS GeidZiiing baZnytkaimio, mokO tikybos,
lorynU bei lietuviq kalbq. V0liau jis i5vaZiavo i Pietg Amerik4,
berods,

i Brazilija.

Liudmila Sakenyt0, kilusi nuo Vabalninko, i5 Veleni5kirg
lraimo, deste pranc0zg kalb4 ir, .rerods, gamtamoksli. AS mokiau
pirmoje klasOje lietuvig kalbos, antroje - Lietuvos geografijos ir
istorijos. Tredioje pamokq netur€jau. Kiekvienais metais buro
paskiriama po vien4 auKtesng klasg, daugOjo pamokq. Man darbas sek€si neblogai, patiko.

Atejo lemtingieji 1917-1918 metai, Rusijoje vyko revoliucijos. Jos sukOlO atgani ir Lietuvoje. Buvo paskelbta tautq
apsisprendimo teis0. Sukruto visos politincs partuos ir grupcs,
prasidOjo mitingai, agitacija, rinkimai i parapijinius komitetrs.
Tai atsiliepO ir mokyklos darbui. Tuo laiku gimnazija dar buvo
stropiai kunigq saugoma nuo didesn€s grvenamojo laikotaqpio
itakos, ivairig sroviq ir skenvOjq, joje vieSpatavo kataliJkoji dvasia. Pamokos kaip ir arrksCiau prasid0davo ir baigdavosi malda
Inteligentg susibtirimg metu aktlnriai buvo svarstoma Lietuvos
ateitis.
l9l7 m, vasarq Pasvalio ir BirZg apskriCig mokyklq skyriai
surengO pradZlcs mokyklg mokytojg tobulinimosi kunus, Kursai
veik€ Pasvalyje apie m0nesi, daugiausia d€mesio buvo skirta vokieCig kalbos mokymui, atliktg pamokg apurimui. I-abai aktyviai
kursuose rei5k€si KBinkis. Po paskaitg kartais patikimesniq
klausytojg grupO (dalyvaudavo K.Binkis, Ig.GaSka, P.BrazdZiilnas, L.Cera$ka ir kt.) susirinkdavo Pasvatio kapinOsc
pasitarti dOl Lietuvos politin0s ateities. Baigiantis krlrsams, kilo
sumanymas sukviesti daug platesni inteligentijos pasitariml ir
itraukti ne tik ra5ytojus, be! ir kitus Pasvalio, Kupi5kio;
Vabalninko sriCirl inteligentrs. Susirinkimo vieta - St.Paliulio
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0kis Savudiuose, laikas - rugpjildio pabaiga. Susirinko gana
b[rys ivairig politinig palitiry inteligentg. D€l Lietuvos
politines ateities kito karSti ginCai, pasisakymai. Kokia turi bilti
Lietuva - nepriklausoma, Rusijos autonomin€ ar kitokia
resputrlika. Bendros nuomonOs nebuvo prieita. Parydiui visi

gausu$

iSsiskirst0

ir

pesti griZo i BirIus.

KOVOS DEL NEPRIKI-AUSOMOS LIETUVOS
l9l8 m. rudeni pradejo griZti lietuviai, nuo karo pasitarukq
Rusijos gilumq, perg/vene r.en, Rusijoje, revoliucij4. Birluose
pasirodO Balys Sruoga, kapitonas Petras Sernas ir daug kitq. IS to
laiko politinig veik0jq prisimenu On4 Puodli[naitq, Bernardq
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Sakalauskq.
1918 metq gruodyje Birluose (Vytauto g. 19) buvo ikurtas
BirZq apskrities revoliucinis komitetas, kurio vadovybO perejo i

Lietuvos socialistiniq revoliucionierig liaudininkq partijos
(kairiqjrt esery) rankas. Komitete na5iai dirbo ra5ytojas KBinkis,
man regis, taipogi jam priklausO ir B.Sruoga.

Talkinant Tarybq Rusijos 4l-ajam darbininkq pulkui ir
RokiSkio revoliucionieriams, eserin0 valdZia Birluose buvo
palalinta. 1919 m. revoliucinis komitetas perOjo i bol5evikrg
rankas. I5 pradlig jo darbui vadovavo Jonas Kovalskis, v€liau
Ikrolis PoZela. 1919 m. balandZio mOn. tvyko pirmoji apskrities
partin0 konferencija, kuri numate pagrindines revoliuciniq
pert%rkymg gaires. KBinkio vadovaujamas esery komitetas i5
Birtg parsikOlO i Papiti. Ten ik0r0 eserr; valdZiq, kuri, kaip ir
bol5evikq BirZuose, iSsilaik0 iki geguZ€s mOn., nes Birlus ir Papili
ul0m0 Lietuvos kariuomen€s daliniai ir tarybg valdlta nustojo
veikusi. B.Sruoga ir KBinkis persik0l0 i lkun4.
1919 m. buvo labai permainingi. Keit0si komitetai, keit0si ir
valdlia. Vienu metu buvo susidariusios dvi valdZios: mieste
susik0rd parapijos komitetas, o Astravos dvare - liaudininkq revo-

fiucionieriq valdZia su 50kiu '/*mE ir laisv0'. Po revoliucijos
Vokietijoje ir trumpo vokiediq kareivig tarybU (Soldatenrat)
valdymo okupacin0 vokieliq valdlia ;ru buvo pasitraukusi.
Retkardiais Birlus aplankydavo vokieCirl okupaciniai daliniai bc
tdukfmo, apri5Q arkliq kanopas Siaudais, arba laMU tarybiniai
?8

daliniai. Nors jie ilgai neuZtrukdavo, vienok vietinO valdZia nuo
ateivirg sl0pdavosi.
IGunas, lenkams uZ€mus Vilnig, buvo paskelbtas Lietuvos
laikinqja sostine. Joje susidar0 pirmasis nepriklausomos Lietuvos

ministrq kabinetas, vadovaujamas teisininko

Mykolo
SleIevidiaw. BirZq parapijos komitetas per0jo Kauno valdlios
Iinion. NemaZai inteligentijos $ BirZq pasitraukd i ltuun4, kai
kurie reroliucionierig liaudinirrkg komiteto nariai taip pat persikOlO i Iftunq (B.Sruoga, P.Sernas ir kt.). Kiti nariai, fCginkio
vadovaujami, persikeD i Papili ir ten ik0re atskir4 respublik4,
nepripaZistandi4 Kauno vyriausybOs.
L918 m. gruodZio 15 d. i5 Kupi$kio atvyko Svietimo liaudies
komi.saras ir 'Saul€s" draugijos BirZg gimnazijq suvalstybino, jos
vadovybE ir mokytojus atleido i5 darbo. Visi griZome i AntaSavq.
C4rvendamas AntaSavoje, sekmadieniais nueidavau i Vabalninkq susitikti su paZistamais J.Petruliu, J.Rastausku ir kitais.
Vienq kovo sekmadieni nustebau Vabalninke pamatQs skelbim4,
kad po pamaldg parapijos salOje i"yks mitingas, kuriame kalbes
Bernardas Sakalauskas, kilqs i5 Gaili0ng, uolus krikSdionis demokratas, rlrJininkas ta{p Kauno ir BirZg. Dalnai iS lkuno i
Birlus keliaudavo pOsdias arba pav€Iintas atsitiktinio transporto.
Buvo skelbiama, kad jis kalbes apie padeti Kaune, susidariusiq
I(aune Lietuvos vyriausybg, b8tinybg paremti 5i4 vyriausybq ir
apie rinkimq savanodrl, kurie galOtq pad€ti i5silaikyti vy,riausybei
ir apgintq Lietuv4. Pasilikau pasiklausyti.
Mitinge buvo }viediamas jaunimas ir kariai, tarnavruieji
Rusijos armijoje, raSytis iLietuvos kariuomenq. Biisinriems $avanoriarns buvo dalijami Sautuvai ir nurodoma susirinkimo vieta
apmokymui. Mitingo nletu buvo platinami ir vyriausybiniai asiSaukimai, raginimai bei kitokia agitacinO literatilra. |domesn€s
literat0ros ir aS pasi€miau. TaCiau i savanorius nesira5iau, nes
namilkiai neZinotg, kur aS dingau. Mitingas ultruko gana ilgai.
Buvo jau gerokai po pietg, kai pasileidau p€sdiomis namo. Baigiant eiti i Anta5avq, ir saule nusileido. Ill tolo pastebOjau nemaZ4
b0ri lmoniq, atrod0 lyg kariuomen0s bilrys. Atsargumo dOlei viers paimtus atsisaukimus ulkasiau i snieg4 uZ griovio. 2ygiavo du
raudonarmiediq b0riai. SustaM0, paklaus0o S kur ir kur oinrtr
pasidomejo aplinkiniq kaimq paradinimais, ar toli iki Vabalnin-

lo ir nutygiavo jo linh
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Prasidejo tarybinOs santvarkos ignrendinimas. Anta$avos
miestelio gyventojai sukiirO beturdiq komiteq. Jo vadow i5rinko

ir ulrakinti
vis4 Brazdliunq uki ir be jo Zinios nieko nenaudoti. Ateio iis
susirtipinqs pas Inano tgrus pasiurti, t'aip tai padaryti. Brolis
Ignas, kuris valdO visq tlki, sutiko perduoti visk4, tadiau u2rakinti
jis negalejo, nes vokiedig okupacijos metu i5 visg du.rg buvo iSimti
lr i5velti Zalvariniai uZraktai, langg apkaustai. Vienu IndiIiu,
viskas liko taip kalp buvo. Tik buvo isalcyta i5laikyti gr0dus pavasario s0klai.
Praejus kelioms dienoms po reformos, ivyko Stai kas. vokiediU okupacijos metu reikOjo visk4 slOpti - ir padargus, ir S ylius. Ignas- tur€jo jaun4 Litg1 ir sl0p0 ii darlineje Sieno pr€sle.
Vien4 dien4 apsiJairgs ir nieko itanino nepasteb0jQs, jis iSvedO Q
I^rg4 pavaikyti. Visai netik€tai prisistatO du raiteliai. Zirgas jiems
patiko. Vienas jg tuojau pat Zirgq penibalnojo ir i5jojo. Brolis
puoE pas komiteto pirmininkq pagalbos. Pirmininkas tik sk0steiep rantcomis. Ignas labai tq arkli mytOjo, todel sugalvojo pats
juos vytis, Mes atkalbin€jome, kad jis nieko nepeS, kad vagn gali
ji nuSauti. Taliau Ignas nieko nepais0, uls0do ant palikto arklio ir
F rjo juos. Ifulba buvo rrumpa - vienas jg iSsitrauke naganq ir
parodO, kad griltg atgal. Tiek savo mylimq Zirg4 brolis ir temat€"
Atejo pavasario lauko darbai. Kiek paj€ge, brolis aps€jo !ufa.
Komitetas visai nesidomOjo s$a, nes niekuo negalOjo padOti.
Juozap4 PetruSauskq, kuriam buvo Pavesta perimti

KELIONE I I(AUNA'
MeS, jaunimas, susirinkq daZnai svarstydavome susidariusil

politing pa-Oeti, kurdarrome ateities planus. Kilo mintis pasiekti
icaunq. iiorindigjq keliauti atsirado trys: Povilas Vizbaras iS
Dar5ilkiq, Silinis iI Sodeltq ir a5...1919 m. geguZes menesi iSsiruoSeme i ttfione. PernakvojQ pas Sitinl Sodeliuose, anksti ryq per

Ianql:aiS0jome
i PaneveZi. Ejome atokiau nuo kelio, kad nesrsi'
-kariuomenOs
daliniq. Bet koks susitikimas su kariuodktumem
galOjome
galOjo
b0d
t"n"
Pavojingas, nes ir vieniems, ir kitiems

pasirodyti itartini
' P;siminiau prof. P.Snankio pasakoq, be abejo, tytil:
vOliau, toki atsitikimq. Tais padiais metais vasanl jis keliavo i5
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Siaulius pro Pasvali, nor0damas pasiekti Kaun4.
Einanti i JcniSk0li, ji sulaik0 raudonieji ir pristate i Joni5kelio
ZBmes nkio technikumq, kur buvo dalinio Stabas. Dalinio vadas
buvo Ig.GaSka. Vadas papietavqs nor€jo pasnaustin todel suimtqii
isakO uZdaryti darZin€l€je ir saugoti. Jis v0liau ai5kinsiqsis
suimtojo asmenybg. Taip ir buvo padaryta. Kuriain laikui praOiw,
viskas aplink nutilo. P.Snankis, pravcrqs duris, pastebejo, kad
sargrbinio niekur nematyti. Dar kart4 atidliai apsidairEs, tr€skub€damas pasuko link Siauliq. Niekas jo v0liau nebesulaik0, ir
jis per Siaulius anyko i Iftun4. Taip vado popietlnis poilsis ir
sargtbinio nedrausmingumas i$gelbejo ji nuo nelaim0s.
ISejE i5 misko prie rruunisrio, pasiunteme sitini suzinoti,
kokia padOtis, nes Siame kaime jis tur0jo giminig. Po kurio laiko
jis sugrlZo ir pranese, jog ardiau Panev€Iio ant kelio yra Lietuvos
kariuomen0s uZkarda. Sutar0me toliau i Panev0Zi eiti keliu. Netoli Panev0Zio mus sulaik0 Lietuvos kariuomen0s stebOjimo dalinys. Paklaus0, kur yra raudonarmiediai, po to i,$kvietO ulkardos
virSininkq. VirSininkas pasirodO esqs mano geras paZistamas
Palaukig Vidugiris, buvqs realinOs mokyklos moksleivis, dabar
Lietuvos kariuomenOs puskarininkis. Pasikalbejome ir jis mums
leido eiti i Panev€Zi. Em€me tartis, kq darynime toliau. Mano
ketion0s tikslas - I(aunas. Mano bendraZygiai ddl tolimesn€s kelionOs pradOjo abejoti. Sitinis tur0jo giminig Panev€Zyje ir toliau
vykti atsisakO. Kiek pagalvojqs, atsisake toliau keliauti ir
P.\'izabaras. Jis nukre griZti i DarSi5kius. Likau vienas. $imaiSiau i Zmonig srautq, traukianti link Smilgig. B0go lmon0s su
4$uliais, vaikg veZim0liais. Gana toli nu0jgso larku pastebOjau
vokjediq kareivig sugulusi4 grandinq, kuri saugojo keli4 i Sedur+.
Tad, juos ap0jQs, traukiau toliau. Beeinant sutemo. Jaudiarsi
labai pavargqs, norOjau pails0ti. Pakeliui kaimuose buvo pilna
pabegOfig. Siet tiek atsiduqs vienoje gryCioje, tqsiau kelionq.
Rytojats dienq apie vidudieni pariekiau Seduvq. UZeje* i komendant0r4, sutikau raJtvedi, paZistamq il mokyklos laikg, pasakrau,
kad keliauju i l(aun4 ir praSiauo kd jis padetg rcn nusigauti" Iis
nu0Jo pakabeti su komendantu. Sug4Zes pasittl0 toki keliones
bUd{. Siq nakti vela keletq kalinirl i IGun4. Jeigu sutikdiau, Jic
priimtq ir mane. Kaune kaliniq sargDos vir5ininkas mane palel$'
q. Padekojau lr sutikau. Mus susodino i v02im{ fi 20 vat iSveIA i
Radvili5ki, o TL val. traukiniu i5raliavome i Iftunq (traukiniu

Svobi5kio

i
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vaziuoti

leikejo gauri vokiecirg okupacinirl israigu leidimq). Rytq
buvome tr(aune. IQrinis palydos virsininkas pasakO, kad ar-lais%s
ir galiu eiti kur noriu. Pad€kojau uZ keliong.

PIRM,T KARTA KAUNE
Pirmiausia pastebOjau I(aune mobilizacijos Jaukimus Liei
tuvos kariuomenQ. As buvau saukiamojo amziaus. Galvojau stoti
i karo mokyklq, taciau mokyklos rastinOje suzinojau, kad naujokai
bus priimami tik liepos 1 d. Komendantoroje apie karinOs iechnikos mokyklas nieko ai5kaus nepasak0, paminOjo tik, kad metrl
pradzioje bus renkami kariiinai i Karo aviacijos mokykl4. Ar jau ji

suformuota, nuaisku, nurodO adres4

-

Iatiartarnis, "saulei'

draugijos namai. Nu0jau ir radau iejim4 i mokykt4 is ukmerg0s
gawes. Tai buvo nedidelis, medinis, vieinaaukstij namas, stnksoJqs
ikalneje. Frie vartg stovOjgs kari0nas paklaus0, ko as noriu ir pas
kq einu. Pasakiau savo non$. Jo nuomone, reik€tq kreiptis I
mokyklos virsinink4. Pasirodo, virsininkas sio kariiino brolis
Jurgis Elisonas, buvqs rusq kariuomen0s karo valdininkas. Apie
gamtininkq Jurgi Elison4 buvau jau girdejgs, radiau jo asmenisizi
neparinojau. ISsiaiSkinome, kad mes heveik kaimynai. As is Antasavos,

o jis is

Kliostoriars, taip zmonOs vadino pal0venq.

Klio5toriaus pavadinim4 pirmq kartq isgirdau. Jis paklausin0jo,
kaip pakliuvau lftun4, kaip grvenama anapus 'fronto". papasakojau, kQ zinojau. Tuomet jis pasak€: 'Jei nori stoti
i
mokyklq, tai rasyk parei3kimq, nuo rytdienos bEsi kariilnas, gausi

i

narus, uniform4

ir

maistq'" Dar pasiteiravo apie nakvynq.

surinojgs, hd neturiu kur pernakvori, pariep€ savo broliui viliui
leisti permiegoti ant laisvq sargDos naru. Taip tapau Lietuvos
kariuomen€s karo aviacijos kari0nu.

Prasidejo mano tarnyba kariuomen€je. Rytojaus dienq
ir pasak0, kad reikOs pakeisti sargD4
ccpelino angare. I5sivedg ! kiem{,. parodO dideli itarinl - oirizauliui, arba cepelinui, Iaikyti patalp+ gsandiq kitapus Nemuno uI
Aleksoto. Dav0 sautuvq be soviniu, net nepakrausgs ar esu mars
toH ginklX nusak0, kaip pereiti miesq, -ir tiep0 eiti. Kadangi
angaras is toti mat€si, tad pasiklpti buvo neimanoma. Negreitai
suradau sargDinl, ku4 rur0jau p"k".Tri. Jis los0 kortomis su
mane i5sikviet0 b0rininkas
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nnechanikais.

Tik baigqs partij4,

parodO man narus,

reikes penniegoti, o pats i$siruoS0
po dienos kari8nq mokykloje.

i

ant kurig

mokykl4. Taip slinko diena

-

K prane5img linojome aPytikslq fronto padeti. Frontas slinko i rytus. Kai jis pasiek0 Roki5ki, papra-{iau mokyklos virSinink4
i$leisti porai dieng i Anta$avq t0rq aplanhyti" ISTaSC komandiruotE iKupi5ki, kad galC{iau pasinaudoti traukiniu. Iki Radvili5kio nuvaliavau keteiviniu traukiniu, o i Kupi5k! kariniu e5alonu.
Kupi{kyje uZ€jau ! valsdig pasiteirauti, ar nevaZiuoja kartais kas i
Anta5avq. Man pasak0, kad Anta5avos link grilta i5 valsdiaus
budejqs kaimietis. Ji ipareigojo nuveZti mane i Anta5avE. Kieme
sutikau broli Antan4. Jis nepaLino mangs su uniforman be to, ir
nesitikOjo, kad taip greitai sugri5iu. Pavie5ejqs kelias dienas, gri-

bu i

molryklq.

LTETUyOS KARO AVIACIJOS MOKYKISJE
I(aro aviacijos molrykla, kai aS istojau, buvo Ukmerg6s plen'
te, mediniame name. BirZelio rnenesi ji buvo i5kelta i Aleksot4
prie cepelino angaro. Gyvenome laikinuose cnediniuose nameiiuose, t.y. barakuose. Rugpj0dio m0nesi iSsik0l€rne i Linlcsma'
kalni - Viesulavos iikio (dvaro) centrQ, ardiau ldktunl angaro.
Mokyklai buvo paskirtas atskiras vienaauk$tis narnas. Jame buvo
mpkymo klas€, kari0nrg miegamasis, mokyklos administraciia.
Ivfokykloje 36 kari0ng b0rio vadu buvo Paskirtas kari0nas Anl"'
nas GusUitis, jo padejefu - Antanes Babilius. Karo aviacijos
mokykla priklaus0 Vyriausiojo kariuomen0s Stabo karo aviacijos
daliai. Mokyklos vir5ininkas buvo vyr. leitenantas J.laurinaitis.
B pradliq buvo mokoma bandrr$g karo dalykg: rikiuotes,
ginklg (Sautuvo, kulkosvaidlio) teorijos ir praktikos 0U sandara,
deSipyog $andara, jq i5ardymas, surinkimas, gaudymll)'
"i9*.
(dcst:
mo variklio sandara" jo rsardymas, surinkimas
!"'tlrl1n*
Masiulis), meteorologljos pargindq (J.Elisonas) ir kr Ihi !919 m.
vidurvasario (liepos m0n) tur0ta tik vienas tlktyvls (Soqli:h
sistemos). Juo nibuvo skraidoma. Liepos pabaigoje ir rugpj0lio

pradZioje i5 vokiediq kariuornen0s buvo nupirlu keletas dvisparnAlbatros', rTaube'. Pastarieji turgjo po

iiiq rcttuq'El-Fau-Ge"o
ir buvo mokomieji. Buvo pasamdyta keletas"( apie 10'

du rairus
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)

vokiedig karininkg

ir puskarininkig (Unterofizier). Jie pa-

skirti mokyklos lektoriais ir skraidymo instruktcriais, nes lietuvig takilnq buvo tik vienas - Wt.leitenantas P.Hiksa. l9l7 m. jis
iSvyko iAnglijA ir mokOsi lftraliSkqjrl oro pajegU aviacijos mokykloje. 19f9 m. griZo i Lietuvq ir iki ly23 m. tarnavo karo aviacijos

dalyje, vadovavo I mokomajai eskadrilei. Ir samdytqjg vokieCig
karininkg prisimenu: VaiSenk4, Roberq Sulc4 ( Zuvusi lOktuvo
katastrofoje Kaune ). Be to, aviacljos dalyje dirbo ir karininkai ne
laktlnai: Knptautas, Jandernkis, Zvotovas ir kt.
Persik0lus mokyklai i Aleksotq, buvo mokoma daugiau karo
dalykg. Rikiuot€s karo lauke pratimq mokymui buvo paskirtas
vyr. leitenant:rs Karosas, aerolralgybq deste vyr. teitenantas Vain.
Senkas, kiti karininkai deste lOktuvo valdymo technik4, paldlim4
bei nutupdymq, l0ktuvo karing irangq, bombardad*q, ap5audimq, Iem0s pavirCiaus stebejimE ir orientavimqsi, aerofotonuotraukas ir jg skaitym4, ir kt. Karitinai buvo suskirstyti I lakiinus ir
Ivalgus. AS patekau i tualgq grupq.
RugpjuCio mOnesi buvo prad0tas praktinis abiejg grupiq
kari0ng mokymas. l.akiing grupOs buvo suskintytos i pogrupius.
Tarn tikra warka prad0ta treniruot0 lOktuvu su dvejais vairais.
Mokinys, s0d0damas priekyje, jausdavo instruktoriau vairavim4
ir pats galOdavo iiesti vairus. Instruktoriui leidus, mokinys
vafruodavo, o instruktorius tik taisydavo netikslumus.
Savaranki5kai vairuoti lOktuvq ore vieni igrsdavo grei0iau, kiti
l0Ciau. Faprastai po 15 - 20 mokomrljg skridimg kariilnas
i$skrisdavo be instruktoriaus. Pirmieji iSskrido Gustaitis,
SliuZinskas, Rauba, Dopkevilius. Lvalgy grupes kari0nai prival0davo nufotografuoti tam rikrg sriti, i5ai$kinti nuotraukoje
svarbesnius karo poZi0riu objektus, iSmokti orietuotis"

NAKTINIS SKRIDIN,T/$

'

Rugpjolio m0n. prasid0jo spartus lak0nq apmokymas. Buvo
i$naudojama kielviena skraidynui palanki ralanda Instru-ktoriai
buvo vokieCiq karininkai. Jau rugsOjo mOnesl savarankiSkai

i$skrido pirmieji karitlnai. Straidant pasiraikydno nedidelirl
ava;ijq.

v

K to laikotarpio giliai istrigo atmintin toks atsitikimas.
Spalio rnOnesio antroji pus0. I5 vynausiojo kariuomends Stabo
paskambino i aviacijos dali, kad Roki5kio apylinkeje, pasibaigus
degalams, nusileidqs nediclelis viensparnis lOktuvas su 2 asmenimis. Rokiskio saugumo punktui buvo isakyta duoti degalg ir
patydeti l0ktuv4 i lkun4. Visi steb0josi tokiu nurodymu, tr6
lOktuvas, gavs degalg, gali rruskristi savo keliu, palydovas ne'
sugeb€s priversti skristi i Kaun4. Tadiau visg Jideliai nuostabai
po kurio laiko lOktuvas nusileido Kauno aerodrome. Keleivius
pasitiko vyriausiojo Stabo karininkai ir iSsivel0. Jais susidom0jo
ulsienio atstovyb0s. IJktuvo igula buvo internuota, l0ktuvas
uZdarytas angare.
Pasirodo, kad vienas keleiviq buvo Nacionalinio iJsivadavinno revoliucijos vadovas Atatiurkas Mustafa Kemalis-Pa$a, pirmasis Turkijos prezidentas nuo 1923 iki 1938 m. kktuvas, Pavadintas 'Annalise", buvo naujovi5kas viensparnis, liemuo ir spar'
nai aptraukti rauKl€ta duraliuminio skarda, kabina uZdara. Jo

paliiirOti atvykdavo vietinig ir uZsienio atstovybig darbuotojtl
grupes.Jis liko stovOti angare. fdomu, kad vOliau buvo mOginta su
juo skraidyti, tadiau nes€kmingai. Kiekvienq kart4 vis reik0davo
priverstinai leistis dOl nedidelio variklio sutrikimo.
Spalio 31 d. tluvo gautas Vyriausiojo kariuomen0s Stabo
isakymas skubiai nuvelti paket4 oro keliu i Baisogalq, kur stovOja
I divizijos Stabas, vadovaujamas pulkininko Kladygos. Bermontininkai (P.tsermonto daliniai, sudaryti iS vokieIig armijos
likudiq bei Rusijos baltagvardiediq) buvo i5varyti i5 Rygos. Jie,
uaukdamiesi iRytU Pr0sij4, uZCmd Siaulius ir Radvili$ki. Reikejo
skubiai istaiwinti Siautius ir isvyti tuos plC{ikaujanCius dalinius
i5 Lietuvos. Paketq nuveZti buvo pavesta vyriausiajam leitenantui
P.Hiksai. Mane paskyre fvalgu. Tolimesniam skrydZ,iui paruo5tas
l0ktuvas paprastai b8davo iSbandomas trumpu skridimu vietoje"
Vienas vokiedig leitenantas Roteris kreipOsi F.H_iks4, praly'

i

damas leisti jam iSbandyti lektuv4. P.Hiksa sutiko. Zvalgrt buvo
paskirtas kari0nas T.Sakmanas. Jam pavesta nufotografuoti 7-ojo
forto sriti. Ilktuv&$ (LFC) iSskrido ir Po 5-7 min. turdjo vOl grilti.
Pra0jo X5, 30 min., o l$ktuvas vis negriZo. Visi sunerimo, itarO
ivykus katastrof4. Tik beveik po valandos parcjo p€sdias
T.Sakmanas, ne5inas fotoaparatu, ir papasakojo Stai kq'
Irkunas l0ktuv4 nutupdO Vilijampoles (Kauno priemesdio)
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lykoje, paailkinqs, kad variklis veikia blogai ir reikia ji zemeje
i5bandyti. Kai neturima kaladOlig, reikalingg pai<i5ti
$b ,"tuir,
paparastai ulsigulama ant uodegos, kad neslinkrq l€ktuvas.
Taciau vicnam sunku islaikyti lefuuv4" Tod0l Roteiis paprasd
pakviesti i pagalb4 atokiau stovincius kareivi ir civili. Zvatgas
luos

pakvietgs. Kai tik prisiartino pakviestieji, Rotlris nuulipe
brauning4 i kari[nq, raikaraudimas tudtuojau iSkelti rankas
auk{tyn. Kareivis buvo ginkluotas, o T.Saicrnanas turdjo tik
fotoaparatq. Kai civilis ilipo i rcktuvq ir atsisOdo fualgo ,,ieton,
lakflnas jam perdavO ginklq ir [iung€ varikli. IJktuvaJpakilo ii
nuskrido vakary kryprimi. Taip Roteris isvel0 Atatiurk4 is Lieruvos. Buvo ti[Otasi, kad l0ktuwi neuztets kuro, ir jis bus priverstas
nusileisti Licruvoje. Apie rai buvo pranesta tliems rvalgybos
punktams. Ta{iau l€kruvas nurupO tik Vokieruoje.
m. pradzioje ldktuvas buvo grqzintas. Tai, ffiavt, avia.1920

ciilt

lsqor-ijoje

pirmasis lOktuvo pagrobimas. TQ pa,h4dienq buvo

suimti ir i daboklq uzdaryti visi Lieruvos aviacijoje dirbE vokiefiai. Po kurio laiko buvo L{sir,pti i Vokietij4.
o paketq reik0jo pristaryti idivizijos stab4. Kol parenge kie
l0ktuvq, ji iSband0, ir saulO nusileidb. Turejo skristi taknnas
P-Hilcsa. AJ buvau paskirtas rvargu. Tik pakilq iektut u, vOl pamal9n pule: Is pradzig skridome Nemunu iki Raudondvario, veliau Nev0ziu iki K0dainig, o roliau isilgai gelerinkelio" Kadangi
temo' tai skridome remai, mariau negu 100 m auKtyj!.
Baisogaloje rur€jo b0ti dviem lauzais parymeta nusileidimo vieta. Kuo toliau skridome, ruo darOsi tamjiau ir sunkiau
iri0rcti
remq, o laurg vis nesimar0" Did0jo pavojus p"tiinti
i
bermontininkg uzimt4 sriti. pagaiiau pamateme tauzus ir zmones.
Pirmas bandymas nusileisil - foalgybinis. antrq kartq apsukq ru14,
nusileidome laimingai, be jokiu-i0ktuvo sulaiojimq. Buvo visai
lamsu. sutikusieji-mus pasakojo, jog marai tas t*$o, kad
mes
laimingai nusileisime
Rytojaus die-n4 riipinom0s kuo greidiau grizri l{auna
i
tadiau urtrukome del rabii tir$to ruko. Guk0me I i<"orio zinioi
kada, sumazOjrs fllkui, bus gatima nnsileistl pankridome.namo
laimingai.
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AVIACIJOS I(ARIUNAI MOKOMI DRAUSMES
19f9 m. lapkridio 30 d. mokykloje karo kursai buvo baigri ir
vlsi kari0nai paskirti i Karo mokykl4 rikruotOs ir karinOs drausnOs pasimokyti. Pastarosios mokykloje tikrai trtiko. Perk0limas
kari0nus paveikO. Rytq atsikelti ulreko ir budindiojo signalo,
nebereikOjo jokiq ypatingq priemonig. Nors ir dirZus juosdamiesi, b€go galvotr0kdiais i rikiuctE. ManKta buvo neiprasta, reikCjo
nubOgti tam tikrq nuotoli. IS pradZig ne vienas kariOnas i5krisdavo i5 rikiuot€s, tadiau po kelig prarimq Si aatumq iveikdavo. Po
pusrydig eidavome i AZuolyn4 Vytauto katne mokytis rikiuotAs.
Mok0 Karo mokyklos karininkai instrukioriai. GriZdavome i
mokykl4 pavargq. Einant reikedavo dairruoti. Vienq kart4 band0me nepaisyti kornandos dainuoti. Atvykqs i pratybas, Karo
mokyklos virsininkas pulkininkas TVarcnas piktai mus isbar0 ui
komandos nevykdymQ ir pagrasino, kad kit4 kartq j:s kreipsis I
Kra5to apsaugos ministrE, sitilydamas m0sg mokyklq iSformuoti,
o visus kariflnus iSskintyti i pulkus uI karin0s drausmOs lauZymq
ir vadov,vbes isah/mr; nevykdym4. Po to incidento vykdOme visas
komandas. Nepatikus m0sr; eisenai, mokymo instruktorius komanduodavo: "Vyrai, Zirniai, aplink, bOgte i kaln4". B0gdavo ir jis

pats.

I5buvg dvi savaites l(aro moky'kloje, grilome vOl i Viesulavl
1919 m. gruodlio t6 d. Karo aviacijos mokyklos karionams buvo

suteiktas karinis leitenanto laipsnis, o mokykla uldaryta.
K pradZig buvau -paskirtas i Aviacijos dali aviacijos
dirbtuviE nredliagoms iSrasyti ir nurasyti, vienu rodziu, medziagrl
apskaitai warkyti. Trumpam parvykau i Anta5avq pas tevus, o

ly}0 m. sausio I d. prad0jau dirbti pagal paskyrimq.

A{,JIdTrE^rI KURSAI IR STUDIJV PRADZIA
I-enkg legionieriams urdmu Lieruvos sostinq vilniu r9r9
m. balandzio l9-2L d., bwo sullugdytt Lieruvos inrerigentijos
planai atkurti vilniaus universiteq. Palangloji ir aktyviausia intetigentUos dalis, srsibilnsi tr(aune, aejo pasrangas organizuoti
auKqjq mokyklq sostin0je. Vienas auk5tosios mokyklos steigi37

mo iniciatorig buvo Odesos univeniteto Fizilcos ir matematikos
fakulteto auklOtinis Zigmas Zemaitis tsl. I5 pradZir+ jis dirbo
pedagogini darb4 Vilniaus gimnazijoje, I pasaulinio karo metu
Voroneto LietuviSkoje karo tremtinig gimnazijoj€, po karo SvenCionpe organizavo gimnazijq (dabar Zigmo Zemaidio vidurin0
mokykla), lietuviSkqi4 mokyklq, dallruavo Vilniaus universiteto
atkiirimo komiteto darbe. IS lenkg okupuoto Vilniaus jis
1919.XIL31 pasitraukO i lfuun4. Frofesorius vis4 laik4 puosel0jo
minti ikurti taip reikalingq Lietuvai auKtqiq nnokyklq. AtitinkamU fygiq 0m0si Kaune tuometincje vyrausyb0je, tadiau susilauk0
neigiamo atsakymo. Tada Lietuvos mokslininkai, entuziastq grup0, ikiirO Auk5tojo mokslt-r draugijq (pirmininkas Povilas Matulionis) ir AuKtuosius kursus - Lietuvos auKtgjg mokykhl pirmtakA. Kursai buvo i5laikomi visuomen0s, juos Selp0 vyriausyb0, be
to, rtipinosi ir AuKtojo mokslo draugija. Kursai buvo isteigti
I920.I.27. tuometinOje "Au5ros" mergaidig gimnazijoje. V0liau
Jie isikure Steigiamojo seimo r0muose. Pirmuoju Auk5tgjg. kursq
vedeju Auk$tojo rnokslo draugijos valdyba paskyr0 Zigm1/.rlmait[. Kursuose buvo isteigti tokie skyriai: humanitarinis, juridinis,
matematikos ir fizikos, medicinos ir technikos. Kursai veik0 2-jus
metus. 1921m. jierns vadovavo J. Vabalas-Gudaitis" 1922 rn. vasario 16 d. jie buvo pertvarkyti i Lietuvos universitetq.
Iy20 m. istojau klausytoju I Matematikos ir fizikos slryrig.
Sunkiis buvo kursq pirmieji darbo metai. Kursai neturOjc
nei patalpr;, nei pinigq. n-ietuvos valdZios skiriamos jiems X0$os

buvo nedidel0s, rnokestis uZ nnokslq taipogi malai k4

Pa-

gelb0davo.

Frof. V.frpinskis Steigiamajame seime taip nusakO

kursrp

padOti: nMan per vis4 savo Sryenim4 n0 viename universitete neteko tokio sunkaus darbo matyti. Man neteko net vidurin0s

mokyklos matytin kutr taip sunkiai reikOtg dirbti.. Prof.
L?*maitia trudijimu ehemijos destytojai bandymams atlikti
cheminius indus ir chemikalus skolindavosi i5 chemijos ir farmacijos laboratorijos. Biitiniausig' knygrl nupirkta ir viiorns specialyb0ms reikalingi trurnalai buvd uZsakyti Vokietijoje. Tasn
reikalul kursq vadovytrd pati turOjo il banko pasiskolinti 300fi)
aulsiniq" [6j.
Kursuose buvo eJirbama vakarais, nes paskaitininkai ir dau'
guma studentg dienq dirbo istaigose. Paskaitos buvo skaitomos
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ivairiose vietose: mokyklose, laisvose lstaigU sal€se ir kitur. Tik
prof, V.&pinskis benrlrqiq nzikq skaitydavo dien4 "Au$ros'berniukrg gimnazijos salOje. Kursrg administracija glaud€si Steigiarnojo seimo r[muose. Fad0tis su patalpomis kiek pager0jo, kai
19ZL m" Kursams karo ligonind atidavO buvusius kornercin&t
rnokyklos riimus Donelaidio ir Mickevi{iars gatviy kampe (dabar
Kauno technclogijos universrteto I rtlmai). nSuose riimuose
isikore kursU vadovybO ir kelios Fizikos ir Chemijos katedros ir
laboratorijos' I7l.
Kursg l05os - valdlios ir visuomenOs palalpos, JAV lietuvirl
aukojami pinigai (rinkti aukr; i JAV buvo nuvykg J.S[upas ir
ra5ytoja Zemaitel. Tadiau pinigai greitai tirpo, nes reikahl
rcikal0lig buvo labai daug: reik€jo apmok0ti paskaitas, pirkti
knygas, mokymo priemoncs, netruko ir ivairig kitg 0kio iSlaidg.
Taigi kursai, galima sairyi, buvo visuomen0s bei atsking entuziastg darbu i3laikomi. Net ne visada l05q uZtekdavo apmok0ti

ut

paskaitas.

ty}O m. rudens semestre AuKtieji kursai neveik0 d€l karo
sutarti, okupavo

knkija, kuri spalio 9 d., sulauZiusi Suvalkq
Vilniq ir Vilniaus kraJt4.

su

Klausydamas

prof. V.dbplinskio paskaitq, turOjau progg

asmeni$kai su juo susipalinti. Vien4 dienq, pabaigqs paskaitas, jis

I audotorij4, ! lausdamas, ar negalOtg jam kas pad0ti
perveZti i5 vaistin0s, esanCios Rotu5Os arirkltejq, kai kurig srnulkir;
daiktg fizikos ir chemijos laboratorijoms. AS atsbtoj6 pareNkiau, kad galiu padOti. Buvau karillcai apsirengqs. Profesorius
kari{kiq nelabal m€go. Ji3 pasiteiravo, ar mano vy.esnyb0 leis
darbo metu pasitarukti iS tarnybos. AJ profesoriq itikinau, hd
gausiu leidimq. Susitar0me susitikti. Maniau, bd reik€s perveZti
daug daiktg, tadiau yisas pirkinyc tilpo portfelyje - vaistin€s svarskrcipOsi

ryHeles, wareliai, vienas kitaS buteliukas chemikahl ir Litos
snnulkmenos. Profesorius pasidom0jo, k4 aI studijuosiu. Pasakau,
kad noriu studijuoti fizikq, kad jo skaitornos paskaitos man labai
patinka. Profesorius paai5kino, hd be demonstracijq fizikoc,
paskaitos ne tokios idomios. Tafiau demonstracijonil$ neprttai-,
kyta euditoriiA n0ra priemoniq, nOra demonstratoriaus. Kiek
patybies, pasiteiraro, ar nenorOtiau dirbti fizikos Labinetc" Al
atsakiau, ka{ kol tarnauiu lariuomcn0Je, negalOsiu dirbti. Tlro
m0sq pokelbis ir baig€sl
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Dirbdarnas aviacijos daties dirbtuv0se, negal€jau lankyti
visg eksperirnentinOs fizikos paskaitg, kurias dien4 skait0 prof.
V.Cepinikis, bei kitg disciplinq, kurias skaite prof. Z?:r;maitis ir
doc. B.Kodaitis. Tod0l, man pra5ant, 1920 m. buvau paskirtas
Kauno miesto komedat{iros Zinion. Tur0jau tikrinti Kauno
miesto karines sargDas.
Dirbdamas 5i su aviacija nieko bendro neturintf dartrq, aS
gatdjau lankyti Au$tuosiuose kursuose paskaitas, rs sargftg
iitcinimo laikas nebuvo nustatytas. Tikrindamas tik vienE kart4
uZtikau sargyboje neWarkq. Sarg'binis, palikgs Sautuvq sargibos
vietoje, pei ismuStq langq buvo ilindgs i saugomq sandoli ir
pasi$viesdamas ie$kojo jame r0kalg. Paprastai sarg5rtras
iikrindanome civiese. Mane visada tydejo sargDos i$vedZiotojas
arba vifJininkas. Vasar4 Sis darbas nebuvo sunkus, tadiau orains
atvesus nemalonus

l92l m. buvau paskirtas dirbti i Lie-tuvos kariuomenes vyriausiojo Stabo IV skyriaus tuatgg da{. Sio skyriaus vir5ininku
buvo tiapitonas Ulupis. Skyriuje tik keli tarnautojai ' Lietuvoo
kairr,yniniq valstybiq kariuomenOs L{desrymo (dislokacijos) savaitinig suvestinir; rengdjai: puskarininkis Valteris, jo padejejas
Verneris, ra$tvedp, bylq tvarkytojas ir maIinink0. Suvestin0s
Vyriausiojo Stabo Zvalgrbos virlininkui buvo sudaromos nuodugniai susipaZinus ir pafginus ivairig Sattinig prane$imus. Zvalgg
dalyje mlne paskyre karininku ypatingiems reikalams. Be manQs'
tokiose pareigose dirbo ir vyriausias leitenantas Gra!ru, kuri laikq kapiton.r"2uktuskas" Lratgy dalyje dirbau ikr l92Z m. spalio
mbnesio. Per tq laik4 du kartus buvau paskirtas lydOti tarptautinq
kornisij4, tikrinandi4 Kerzono demarkacijos linii4 tarp Ljetuvos
ir l*nkiios. Komisijq lydejau i Vilnig. Pirmq kartq valiavome
automobitiu per Merking. PlaCig lentq tiltu pervaliavome Nemunq ir pasukome ! Vilniq. Po dienos kitos griZomg tuo paliu keliui
Kaunq. Antrq ;.an4 vafiavome traukiniu per Vigvi ir Lennari.
Pasiekus demarkacijos linijq, traukini sustabd€ Lietuvos
pasienieCiai. Paai$kejo, hd pasienieCig punktui Vyriarsiasis
praieisti traukinio" Tik po valandos buv-9 l*iStatas neprane50 -Komisija
newinosi ir rei{k0 nepasitenkinima
siekta su Kaunu.
kad teko taukti. Po dviejg trijg dieng sugiZome i5 Vilniau traukiniu i Kaunq. GriZtant l*nkijos pasieniediai ap5aude raulili
Traukinp sustojo. Pra0jo ralanda laiko, kol lenkg ry5io karinin'
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kas viskq i5siaiSkino, ir traukinp galOjo toliau vaZiuoti. II
Vilniaus kartu su komisija tuomet i Kaun4 gr.ilo prof. Ig.Jonynas.
Dirbant Zvalgg dalyje, daZnai teko vaZineti i Obelius traukiniu. Obeliuose buvo isteigtas perOjos p.unktas (karantinas)
griZtantiems iS tarybinOs Rusijos i Lietuv4. t"valgq dalis rUpinosi
ne leidimais ivaZiuoti arba pervalJuoti Lietuv4 (tai Vidaus reikahg
ministerijos, jos pareigtinq reikalas), bet ivaZiuojandiqjU nuouikomis, gnvenimo s4lygomis, ekonomine padr:imi. [domu buvo
pabendrauti su Zmon0mis. Mums buvo nurodyta, i kokius klausimus mUsU pasikalbejimuose turi atsakyti i5eiviai. Surinkt4
meAliagq pateikdavome &algq dalies virSininkui.

STUDIJOS LIETUVOS UNIVERSITETE
Tuo metu'Aukiqjry htrs4 vadovybC nuolatos rrtpinosi valstybinio universiteto iste$imu ir jau 1920 m rudeni parengl jo stautq
Statuto svarst.vm$ Svietimo ministerijoje ir Steigiemajame seimc
uttntko apie pusantry metq- Tfuo metu atdjusi i valdliq nauja
vyriausybd, sluitydamasi su vkuomenls nuomone, 1922 m vasario
13 d nusprendd atidaryti Kaune vaktybini universitetq nelaulcdama
debatg pabaigos ir suteikdama jam 1918 m grudlio 5 d priimtq
Wlniaus univqsiteto starut+ Naujam |vietimo ministrui, AuWt4jq
latrs4 lektoriui PJuodakiui pasirtlius, AukJ4j7 larsq vadouybt
sukviett valstybini4 bei visuomeniniq organizacijy atstovq
pasitarimq htriame buvo namatyti fafultet4 moknmojo personalo
pagrindini"ai l<nndidatal Kelcvienam buvo numatyta skirti po 5
asmenis. Vdliau oficialiai juos paslcyre lvietimo ministras.

Matematibs-gamtos falailteto brandttoli sudard Ztemaitis (jk
tur€jo otganizaoti matematilas kntedras), T.Ivanauslcas (gamtos
mol<st4 katedras), V.Cepinskis (faikos tcatedras), Ahtrinas it
F.Butlcavitius (chemijos lcatedras). Technilcos falailteto branduoli
ndard du chemilcni technologai - l.Simlats ir P.Idele.
Itkilmingas universiteto, pavadinto Lieuvos univenitet4 atidarynas iryb 1922 m vasario 16 d AuWtt$4 hffiq nrtryq ddliaj*
je salLje Qeliau tie rfimai buvo pavadinrt universiteto nlmais, dabar
- I(auno technologijos univqsiteto I nlmai - red). Atidaryme daty-

vavo prezidentas A.Srulginskis, ministras pirmininkas
EGalvanauslcas, tvictimo ministras PJudakis ir kiti oficialils
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(.Ul relaoriumi buvo
paskirtas
technologas Jonas Simhts, Matematilcos
chernikas
-gamtos
fahttteto (MGF) dztcaiu - Z.Zemaitis, technit<os falailteto
- chenikts technologas P.Idcle. Auldrteji htrsai
deknnu
fff)
ruttraukt veiHq ir visq savo turtq perdavd universitetul Dauguma
lalr:sq lektori4 isitauV i naujai isifurusiq falail1et4 personalo brandnolius. Kiti i universitetq destyti buvo palcvicsti vdliau. Ktrsq
klausytojai tapo LU pintojo ir antrojo htrso studentais' [81.
Atidarius universitetq, fualgg dalies vir5ininkui padaviau
pareiSkimq, kad mane atleistg iS kariuomenOs baigti auKtqii
mokslq. IS kariuomen0s mane atleido. 1922 m. balandlia ?3 d.
padaviau parei$kim4 Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos
fakulteto dekanui ir, kaip AuKtqjg kursg kalusytojas, buvau
priimtas i Sio fakulteto Matematikos-fizikos skyriaus trediqii
asmenys. Pirmuoju Lietuvos universiteto

kursq.
Prisiminqs savo anlstesni pokalbfsu prof. V.&pinskiu ir jo
pasiiilymq darhti laborantu,lg22 m. spalio 22 d. nune5iau parei5H*q, pra5ydamas priimti i Eksperimentin€s fizikos katedrq jaunesniuoju laborantu. Pricm0. Buvau antras Lietuvos universiteto

Eksperimentines katedros darbuotojas, neskaitant, Iinoma, paties profesoriaus. Pirmuoju buvo de.srytojas M.Kaveckis, perkeltas iS AuKtgjg kursq, katedroje dirbqs gana trumpai. Ly27 m. jis
buvo pakeltas docentu ir per€jo i Biologijos skyrig organizuoti
Geologijos ir mineralogijos katedr4.

Mano darbas buvo ivairus. Reik€jo tvarkyti fizikos

praktikos darbg laboratorij4, rtlpintis darbg apra5ymu, laboratorijoje i$destyti kiehrnienam darbui reikalingas priemones, tr6

buvo dirbama fizikos auditorijoje, kur skaitomos kai kuriq
(matematikos, fizikos, chemijos) specialybig studentams paskai
tos.
Tfuo metu desrytojty sluitanA\ faikot htrnts, buvo nedaug.
Dauguma el<sperimentines b teorines faikos htrsrl sluitd prof.

tai buyo didelds enditurljgs didliuli pefugoginta darba staiq pric! tai
dirbgs Peterburgo, Liepnjos, Uglitiaus gimnazijose ir molcyHosa
Paskaitas skaigdavo, nepaptastai Wa4 sudomindamas Hausytoius. Savo paslcaitose stndentus molrt ru tik frzikort desnhg bct
Iadhp b strsidomdjime leliamomis problemomis, ,nol{ Irnip i,
lakias bildois reikia jas sprgsti
VCepinskis. Ifuip pasolajo P.BrazdIiinas,
cijos pedagogas,
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Neatirtldinai ir pirmieji fuikos vadovCliai aukfitajai molEHai
para$i VCepinskio. I(as metai' atskiromis lotygomis buvo
paslraitos: nMechanilcnn,'SlEsilaf,'Dujos' (1923);
I,e!!!!am9s
_io
'Silima', 'Bangry molcslas', 'Garsas' (192a); 'Sviesa' (1925);
'Magnetizntas ir elektra' (1926). Ii fiitl vadov€li4 molctsi b pirmasis
Liewvos universiteto ftikos absolventas P.Brazdlirtnas. Apan Ii4
vadovdlitS dar buvo molamasi iS O.C-hvolsono fzikos vadovdlio
rury lcalba, iJleisto 1923 m Be pr-of, VCepinskio, Jrus latrsus sknitd
M.Ifuveckis - bistalografijq KSlirtpas - tetmodhamik4 Q922 ntntdew semestre) f9l.
Studentr; praktikos darbuose visada biidavo vyr. asistentai
trCSleZevidius ir M.Kaveckis, daZnai atsilanlrldavo ir prof.
V.&pinskis.
Be laboratoriniq darbg, kiek leido turimos priemones, rekdavo paruoSti demonstracijas profesoriaus paskaitoms. RaSiau
lai5kus, diktuojant profesoriui, Jis pats nelabai galejo ra5yti, nes
gana stipriai dreb€jo jo rankos. Mat, dirbdamas Sveicarijos politechnikos instituto chemijos laborarorijoje mokslini darbq,
apsinuddijo kenksmingomis dujomis.
ldan r0pejo ir paskaitq paklausyti, lpad maremarikos. TaCiau laboratorijoje i5 pradlig buvo daug darbo. Kiek palengvOjo,
kai 1923 m. i katedrq atejo dirbti laborantas demonsrratorius
A.Glodenis, o v0liau doc, M.IQvecki pakeit0 vyr. laborantas
V,Jakovickas ir APuodliukynas, Jauncsniuoju laborantu burlo
priimtas Dambrauskas.
Profesorius gana savitai li[rejo i karedros darbuotojU pareigas. I(ai vienq karte jo paklausiau, ar galima biitrg nueiri i paskaitas, kai katedroje nOra skubaus darbo, profesorius atsake, krd
vatstybOs tarnautojas privalo dirbti darbo vietoje nuo 8 iki 14 valandos, o studijos yra kiekvieno asmeninis reikalas. Dabar man
atrodo, kad mes vienas kito, matSrt, nesupratome. Profesoriu,
matyt, pagalvojo, lcad aS pageidauju lankyti visas privalomas paskaitas ir tik laisvl taikq nuo irg dirbti katedroje ir laboratoriloje.
Sutikau tuomet su profesoriars nuomone ir daugiau neUesiaisiinau. V0liau, kai tur€jau laisrro laiko, klaruydavau profesoril Vil*oro BirliSkos, KSlefui0iaus kai kuriq paskaitg. :
Prof. B.Kodaitis mus bandO atpratinti nuo v€lavimosi i pastcaitas tokiu bildu. Kai studentas pav0lavQs ieidavo i-kreiduotas
auditorijq
profesorius, pertraukgs paskait4, nusiplaudavo
buvo
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rankas ir pasisveikindavo su pav0lavusiuoju. Po to padOkodavo
studentui, kad jis neuZmir5qs paskaitos ir atsipra5ydavo, kad jis
nepalaukqs srudento ir pradejEs paskait4, tadiau jis trumpai

pakartosi4s

tai, k4 yra perskaitqs. Po tokio

pri€mimo

nebedrisdavome vOluoti, o, jeigu pasitaikydavo pav0luotio i auditorij4 neidavome.
Ne visi desrytojai pakankamai riipinosi bendravimu su auditorija. Viktoras BirZiSka, iejqs i auditorij4 ir padOjqs portfeli ant

stalo, tuojau prad0davo raSyti lentoje. Skaite paskaitas be jokig
ulra3q. Tadiau kartais, neatitikus irodomqjg dalykg baigdiai pradZios, nutrindavo lentq ir vcl prad€davo irodymq iS pradliq. Vienq kartq buvo pakeista auditorija, - rs susirinkome naujoje, o
profesorius nuOjo i ankstesnq, kurioje keli kito fakulteto studentai rengOsi egzaminui. Profesorius, net nefuilgterejqs i auditorij4,
pradCjo raSyti lentoje tiems studentams nesuprantamas formules.
Kadangi studentanu profesorius trukde, tai jie po vien4 i$ejo iS
auditorijos. Tik po kurio laiko profesorius pastebdjo, kad audito-

rija

tu5dia.

Ne visada ir destytojai buvo korekri5ki su studentais. Profesoriaus matematiko O.Folko prarybU metu, kada studentas
P.Slav0nas parei5k0 'Diesen Ausdiuck man kann integrieren' (Si
integralq kielcvienas gali suskaiCiuoti), prof. O.Folkas pasak0:
'Jeder Esel kann integriere, aber kennt er nicht, was macht er'
(Kiekvienas asilas gali suintegruoti, tadiau jis nelino k4 daro).
Mums atrodd tai iZeidimas, ir mes nutar0me nelankyti jo paskaitrg
tol, kol profesorius vienaip arba kitaip neprad0s apgailestauti dOl
posakio. Apie tai praneS0me dekanui prof. ZZnmalCiui. Pastarasis mokdjo labai graliai tokius nsusipratimu i5sprqsti,
K to laiko atsiminimg nor0diau palymOti Stai k4. Prof.

V.&pinskis kelis kartus buvo universiieto rektoriumi, pirm4
kanq lyL3-ty24 m., antrq kan4 1y29-1933 m., o tV?$ n. - Svietimo ministru. Tais metais, KGriniui prezidentaujant, iryko
valstybinis perversmas. Prof. V.Cepinskis apie perversm{
sulinojo tik nuOjqs i Svietimo ministlrijq. Daugumi buvusios
vald2ios ministry buvo sutaikyti. Profesorius, nustebqs, kad jis
laisrras, rylosi pats prisistatyti i kariuomenOs vyriausiqii 3tab4
iSsiai5kinti. Ji Stabe pri0m0'generolas P.Plechavicius ii parei5kO,
kad profesorius nereikalingar ir galis eiri paskaitq skaityri. IS
lntedros darbuotojr; burro suimtas vyresnpis laborantas Antanas

4

Z.'ironas ir biologijos kateciros laborantas lronas f-era5ka. DOt
jq V.&pinskis kreip€si i prezident4 .dsmetonq. Netrukus abu
laborantai buvo paleisti.

IlHausgs visq universiteto latrsq ir paralgs diplomini darbq
'Liejamo lpilio, plieno ir gelelics histerezis', P.Brazcliiilnas baig€
universitetq Io diplome raloma: 'Liefivos respublikos vardu Universiteto, esan\io- Kaune, Relaorius, senatas ir profesoriai liuomt
pnpalista, knd Oftalmologijos katedros ordinariniam profesoriui
Petnti Aviloniui relaoriaujant, Tigmui Zemaitiui, Matematikos
Elcstraordinainianr profesoriui, esant lt{atematikos-Gamtos fnhtlteto Dekanu, Brazdiirtnas Paulius, kilgs iS l,iZmaristcto kaimo,
Vabalninko valsCiaus, Biri4 apslaities, iSejgs visus MatematikosFizikos slEriaus, Fizikos ciklo rnol<slus, labai gerai iJlailqs egaminus, tinkarnai atlikgs diplomini darbq igijo t'isas aukltqji molcsl4
baigusiojo teises" Tq Universitetas liudija savo antspaudu,
Reboriaus ir Dekano paralais. 1925 m. gruodtio mdn 9 d [101.

DAKTARANTURA CIURICHO UNIVERSITETE
Lg25 m. buvau pesigstas

i Citlricho universitet4 susipatinti

su fizikos praktikos darbg laboratorijomis, padirb€ti jose ir
iSklausyti l-ojo semestro eksperimentinOs ir teorinAs fizikos kursus. Dirbau paZengusiqjg laboratorijoje (fur fortgeschrittene),
kuri Siame Fizikos institute buvo vadinama 'haremu', tr€s daZnai
joje dirbdavo tik studentOs. Prisimenu tokius laboratorinius darbus: kondensatoriaus i5krolos kreivOs matavimas, elektroninig
vamzdeliq (lempg) voltamperiniq charakteristikq matavimas.
Toje laboratorijoje dirbo tik lizikos specialyb0s studentai po 3 val"
kasdien.

Klausiau prof. E.Mejerio eksperimentines fizikos paskaitg.
Mane nustebino lektoriaus ir auditorijos santykis. Paskaitos prasidOdavo labai punktualiai. Jeigu lektorius pradOdavo paskait4
kiek anksdiau arba v€liau, studentai reik5davo nepasitenkinimq
brflZindami-kojomis i grindis. Iejes { auditorija lektorius tardavo
rGuten Tag, meine Damen und Herren', o stydentai pasisveikindavo atsistodami. UZsidarius auditorijos durims, pavOlavq stu-

dentai nebedrisdavo

i je ieiti. Juk iie

patys reiBdavo

nepasitenkinimq kai pav0luodavo lektorius. Kan4 buvo taip, kad
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riuttitorijoJe s0dOjo tik vyrai. Lektorirrs pasisveikino lprastu b0du,
studentai nepatenkinti brtilina koJomis grindis. I-cktorius
lvilgteri i laikrodi vir5 raSomosios lentos - viskas gerai, iejo I
auditorij4 laiku. Aptilus brtllinirnui, jis vOl bando prad0ti
paskaitq, tadiatr studcntai neleidlia. Pagaliau lektorius, netekp
kantrl'b0s, pra$o auditorijos paaiSkinti, kas atsitiko. T\romet
vienas studentU prane.Ja, kad auditorijoje tik vyrai, motery n0ra.
Tada lcktorius atsipraSo ir pasisveikina 'meine Herren'.
Studentai patenkinti trypia kojomis. Jei lektorius suklysta
ra5ydamas lentoje ir studentai pastebi, tai jie neleidlia toliau
skaityti paskaitos, kol neistaisomas netikslumas. Visi studentai
atidZiai sekdarn paskaitas ir stropiai ubiraJydavo. I$ $veicariios
grilau lE25 m. rugpj0ti.
Antr4 kartq i Sveicarijq buvau nuvykgs atlikti daktarant0rm

darb4. 1926-t92,8 m. Lietuvos universitstas man paskyre sdpendijq, kad galOdiau bet kuriame Vakary Europos universitete dirbtl motatini darbq. Prof. V.Cbpinskis pasirllO rral,iuoti i $veicar$os
Ci0richo uniwniteto Fizikos institutq, kur Jame jis, baigqq Peter.
burgo universiteto Fizikos lnstitutq, atliko mokslinius tyrimus.
Prof. V.&pinskis apie tai burro kalbejqs su instituto vadonr prof.

E.Mejeriu.
Sutikau su profesoriau si0lymu ft 7926 m. rudeni (Wintersemester und Sommersemester) iSvykau i Ci0rich4.
Mano darbo tema: 'Gyrnidabrio rezonansincs linijos 7Jt36,7
A Starko efekto qrimas". Reikejo surinkti reikaling4 tyrimui
aparat0rq, sutvarkyti rrakuumin€s aparaturos stiklo dali, iSban-.
dyti, koki vakuum4 galima pasiekti su tripakopiu l-eyboldo firmos
gnnidabriniu siurbliu.
Tam tikslui pagaminau rezonansini intteli. Jo Sonus sudarO
4 lsarco ptoKtet€s, dugn:l ir dangteli dvi nedidel€s keturkampOs
Zatvario ploKtel€s. Nuotolis tarp indelio dugno ir dangte,lio sieke 0,5 mm. Dugno ir dangtelio ploKtel0s buvo lygiagreiios, Snariai nuplautos. Sienin€s kvarco ptok$teles jas izoliavo ir
ielektrintos gerai laik0 itamp4. Kad, indeli biitg galima prijungti
prie vakuumin0s aparatiiros, dangte$je buvo iSgrqltos tabai malo
skersmens skylutAr, nes kitaip biltg iSkreiptas sudaryto tarp
ploklteliq elektrinio lauko vienalyti3kumas. Buvo numatyta
eksperimenti5kai i5matuoti gnnidabrio spektro rezonansin€s
?536,7 A linijos intensywmo pakitim4, sudarius tarp rezonansi-

6

nio indelio elektrodg elektrini lauk4. Rezonansin0 Sviesa, praOJrsi pro indeli, nukreipiama i fotoelementq ir sukelia elektros
srovg, kurios stipris pakinta sudarius laukq. Stiprio pakitim4
matavome jautriu galvanometnr. Tlrimo irengirrp turOjo bUti

pakankamai jautrus, kad gal€tg pajusti pakitim4, kuris labai nehy-

ir prizminiais bei difrakciniais spektrometrais nepastebiIvlatuojamoji
aparat0ros dalis turOjo btiti gerai ekranuota,
mas.
kad apsaugotq jq nuo elektrin'io lauko itakos, kai jis sudaromas ir
palalinamas. Matavimo aparattira buvo ideta i geleling d€Zq,
esandi4 uZ 3-4 n. nuo galvanometro. Matuoti reik0jo dviese.
Man maloniai sutiko paOeti asistentas M.$einas.
Pirmaisiais metais nor0jau paklausyti ir kai kurig fizikos
kursg.'Paprastai institutan ateidarau prieS 8-ias ir, jei t4 dienq
klausomrl peskaitq nebuvo, ruo5davau aparaturq tyrimui. Reikejo matuoti oro slegi kambaryje ir aparat0roje, ypatingai
kruopSdiai teko matuoti oro drcgmq, nes nuo jos priklaus0
aparatUros jautris. Jam patikrinti Starko indeli reirria padeti i 2
riCig sudzrytq vienalyti megnetini lauk4, kuri sukelia leidZiama
per ridiq apvijas tarn tikro stiprio elektros srovC. Buvo tikrinamas
galvanometro veidrodOlio nuokrypis magnetiniame lauke; reik0jo patikrinti, kaip iSsilaiko elektros itampa, siekianti kartais
10.000 V/cm tarp Starko indelio elektrodtl, steb0ti, ar neatsiranda
indelyje tamsusis kibirk5tinis i5lydis. Keldavo kartais abejoniq
mus

kambaryje lrengtas prietaisas gnnidabriui valyti (distiliuoti),
taliau, atidZiau pastetrejus, pasirodO, kad jis itakos tyrimui
netur€jo.
. Tais laikais gnsidabri galima buvo laikyti lal'oratorijose
aMruose intluose ir aukitesn0je negu kambario temperat0rojc.
Prisimenu toki atsitikimq Lietuvos universitc,to fizikos
auditorijoje. U2sikim5o kriauklOs sifonas. Kai santechnikas
atsuko apadioje atsargini varht4, i5 sifono pasipyle gnnidabris ir
pasklido po auditorij4. Dalis buvo susemta, taCiau kita, gal
didesnO dalis, pakliuvo i grindq ply5irts. Taip ir neilai5k0jo, kas
iSpyb i kriauklg gnnidabri, kuris ulkim5o sifon4. Sis ivykis buvo
pamir5tas. Gyvsii"brio gary sl0gis kambario temperat0rojc yra
labai malas. Buro manoma, kad toks jo kiekis nekensmingas
Zmogui. Sveicarijoje du metus dirbau tarriUaryie, kur retkardiais
veik6 gnnidabrio distiliacijos aparatas. Nukent0Jau tik tielg kad,
g{ZQs i Lietuv4, srsirgau paradantoze. Tafiau ttx ligos kilm€c ir
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grdytojai neiSaiSkino.
Veliau (1931-1933 m.) Sveicarijoje toje padjoje laboratorijoje dirbo Lietuves universiteto asistenias AZvironas. Jis
tyre Hg rezonansinds spektro linijos smulkiosios sandaros dedamqjg Z0mano rei5kini. Grilqs i Lietuv4, jis skund0si galvos
skausmais

ir

Siaip negalavimais. Gydytojai pripaZino apsinuodiji-

mq gnnidilitJ;.
persikeleme i vilniaus universitetq, buvo isapaimti gnnidabri ir nelaikyti jo aMi5
fizikos
laboratorijg
kyta
ir laboratorijose gnnidabauditorijose
ntose induose. Patikrinus
rio gary slOgi, jo visai nebuvo rasta arba aptikti tik pOdsakai.
Kauno universiteto kai kuriose laboratorijose rastas per didelis
gnnidabrio garq slOgis. Buvo bandyta grusidabri naikinti valant
patalpas, tadiau tai malai tepad0jo. Darbuotojg nuomonOs d€l
grwidabrio kensmingumo skyrOsi.
Gri5iu vOl prie darbq Sveicarijoje. Jeigu matavimo prietaisai veik0 gerai, jautris nepakitgs, matuodavome gahanometro
veidroddlio pos0ki be elektrin0s itampos arba j4 ijungdavome
tarp Starko indelio elektrodg. Elektrin0 itampa buvo matuojama
Brauno etektrometru. Sudarius magnetini laukq, galvanometro
veidrod0lio pos0kis sukeldavo skalOjc apie 3 mm zuikelio poslinki, ku{ jau buvo galima stebeti. Tuomet jautris siekia 4'1Oe
A-/mtn, kai skal0 1 m nuotolyje. Tlmano rei$kini galima buvg
stebeti jau 1.,7 gauso magnetiniame lauke, o tai atitinka 7,6'10{ A
skaid4.

I$ 2 metq daugelio labai kruop$dig matavimg buvo galima
sprgsti apie gnaidabrio rezonansinOs linijos skaidq elektriniame
lauke.

PASKAITOS CIURICHO UNIVERSITETE
Ly26 m. prof. E.Sredingeris paskelbO pirmuosius savo darbus i5 bangg mechanikos. Rudeni buvo pakviestas i JAV 5 savaitOm skairyti paskaitq. Pria{ jam isvykstant, studentai suruo$0
'hareme'i5leistuves, kuklg pobuvi. Tanne pob0vyje buvo Pareng-

siurprizas. Savo darbuose jis naudojo !P
funkcijq. Laboratorijoje dirbqs asiStentas labai graLiai p0tC stiklo
ramzdelius" Jo papraSe i5piisti i$ stiklo vamzdZio didelg V

us prof. E.$r0dingeriui
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raidg, ilydyti skersinio galuose elektrodus, pa$alinti orq ir
pripildyti j4 raudonu Svytindiu argonu, o vamzdZio galus u2lydyti.
Taip buvo padarytas !P pavidalo Geislerio vamzdis. Ji priMrtino
prie sienos toje vietoje, kur prieSais buvo sutarta pasodinti prof.
E.Sr0dingeri. I5leistuv€se dalryavo profesoriai, visi fizikos instituto darbuotojai. Sviestuvus pritamsino, kad vamzdis biltg vos
pastebimas. Prasid0jus pob0vitli, tanrs Zodi prof. E.Mejeriui ir
patink0jus laimingos kelion0s, Sviesa buvo uZgesinta ir nuSvito
itaisUai ir raid0. Prof. E.Sredingeris tiko sulav0tas tokiu jo darbg

Ir

vOliau Jis prisimindavo Si pobuvi.
LgZ6 rn. rudens semestrq prof. E.Sredingeris skaitO teorinOs

Sviesiniu vaizdu.

mechanikos kursq.

Jo paskaitos turiningos,

suprantamos, nors

klausyti jrg buvo sunku. Klausytojr; buvo nedaug. Profesorius kar-

i paskaitq. Visaoa jo laukdavome. Ma2oje auditovyko
seminarai.
ir
rijoje
I juos susirinkdavo ne tik universiteto
veOeju
tais metais buvo Zymus teorctikas
kurios
i,atedros,
niii,os
prof. V.Paulis, darbuotojai, bet ir Sveicarijos auKtosios technitcos instituto fizikai. DaZnai seminaruose dalyraudavo fizikai iS
tais v€luodavo

Vokietijos, Anglijos, pvz.: V.Gerlachas, P.J.V.Debajus,

AH.Komptonas ir kt. Keistas paprotys isivyravo seminaruose visi riikydavo, kas pypkq, kas cigaretes. Tiek klausytojai
prirtlkydavo auditorijq, kad pradOdavo skaudOti galr'4. Kiekvienas
stengOsi paleisti kuo didesnius dOmg stkurius. fdomu buvo
steb0ti Si laidim4.
P.Debajus gavo lvietimq vykti I
1926 m. rudeni prof.
-

Drezdeno universitet4.

Technikos instituto studentai suruoS0

deglq eisen4 prie jo grvenamojo namo ir pra5€ profesoriq pasilikti

Ciilriche, taliau studentr; pageidavimas nebuvo patenkintas.
Prof. P.Debajus issikele i Vokietijq. Toks kilnojimasis i5 vieno
universiteto i.kitq buvo iprastas. Ne tik profesoriai keit0 savo
darbo vietas, bet ir stude$tai vienus metus arba vien4 scmestr{
klausydarn paskaitg viename universitete, o Jau kitq - penikeldavo i kit?, kur dirbo jU mylimi profesoriai. Paprastai i5klausyti
tursai bei laboratoriniai darbai kituose universitetuose buvo
iskaitomi. Studenui neUwo susijq su kuriuo nors vienu univcrsitetu.

Greitai prab0go moksliniam darbui skirti dveji merai. Rciir paskelbti ias fizikos
spaudoia $ OarUq rnan padOjo tvtukyti M.Seinas. Darbo i3uadm
.

kejo apiforminti matavimg i3vadas

buvo paskelbtos voki5kame fizikos zurnale "Annalen der phpik,

[1U.

Darbas, prof. E.Mejeriui talpininkaujant, buvo pateiktas
Cioricho universiteto Filosofijos fakulteto II tarybai kaip disertacija. uz si darb4 1930 m. gruodzio l8 d. man buvo suteikras
mokslinis filosofijos daktaro laipsnis (be vie$o gnrimo, nes jo
nebuvo).

DARBAS LIETUVOS UNIVERSITETE* UaI
Baiggs komandiruotg cirtricho universitete, p.Brmdrilinas

1928

m grilo dirbti i

Lietuvos universiteto Matematikos ir gamtos
Ekspoimentinds
fahtlteto
failros katedrq
Lietuvos universitete lktune tuo metu Geofaitcos lcntedros
ptof. dr. KSld,evitius €mcsi organiruoti Battijos jrtros Lieruvos
pa,laalcio magnetinius matavtntus. Siems mMavimams laedirq

paskyr€ susisiekimo ministerija

tI3l. rais susidontiji
P.Brudtitinas. 1929 m, Matematikos ir gamtos fahtltetas pasiunt|
ji j Potsdamo magneting obsewatorijq pas prof. dr. A.Nipottq
(A.NippoM) susiparinti su Jios observatorijos darbu ir magetiniais matavimais. Tokicms tyimams Battijos juroje buvo pasimdytas magnetiniams matavimams pritaikytas nedidetis burinis laivas
'Cecilija', priHausantis EstijaL Visas lio laivo metalines dalis sudart nemagnetincs medriagos (Iatvaris ir varis). Laivui vadovavo
lrnpitonas aGemetas (A. van Gernet), htris taip pat attiko tcni
Iatiuos magnakio lauko dedam\j4 matavimus. Mauojama buvo
trimis magnetiniais prietarsars; lcompau deHinacijai mauoti, Bidlingmajerio (Bitrlingmaier) dvigubuoju kompasu it Kolottro
(collonege) sistemos dcfleboriumi gulstiajai ir sntiajai magnetinio laulo ilcdamosioms matuotl Elapedicijos mata;inq dio^r,ry1, l*W raloma 'gaviniai,, paslczlbti Ig32 metais
F4l, turdjo patekti i bendrL su kitomis valsrybemis rudarytq Baltijos- jaros
magneting nuot autlT Toip .pt .rrair ,natariirrob ouuo pioaao
nagrined magnetind Licuvos ruotautc4 htri urdjo aui ypitma
sausumoje
' S$rclio rulorG E Matsd0nicn6
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Grifgs il,elcspedicijos, P. h'azdlirtnas bandt tgsti Cirtricho
univqsiiete pradcus Hg- ra,onansinds 2537 A bangos ilgio tinijas
tyimus llytauto Dfulliojo universitete.
Tfuo pat metu susidomcta rnedtiag4 elelarkio lai&tmo kitimu
stipriuose eleldrinfuose lauhtose. 1934 m sumontuota aparanlra,
pradeti ryimai su dnugelia medliag6 sickiant itsiaiIkinti s1l!B$,
lariose geriausiai pasirei6t4 ieil<omi efeloai t151. Sie eksperinrcntai buvo tarsi puslaidininki4 eleldrinio laidumo vdlesniry tyrimq
Lieruvoje uluomazga.
is - paslcaitos,
Pagrindinis darbas universitete buvo
praldilcos darbaL Dirbant pedagogini darbq ir norint igtti docento ar

profesoriaus vardq fahtlteto taryboie reildio ginti habilitacki
(habilitacija (lot) - mol<slkio darbo gmimas gauri tebg slcaityti
piaskaitas universitete) darbq. Tolcs darbas bildavo ginamas
ilkilmingame falailteto tarybos posddyje. Vytauto Didlioio universiteto Matematilcos ir gamtos falailteto tarybos protol<nle [16]
raloma, lcad 1933 m sausio 24 d universiteto didliojoje auditori-

ioje Matematikos ir

gamtos fahtlteto tarybos pos€dyie
P.Brazdhfanas gtna habilitacini darbq [14]. Posddyje, lcnip raloma
toliau pratokole, dalyvavo rektorius Vcepinskis, prorektorius

P.Iodel€, fakultet4 dekanai, profesoiai, daug sveti4 ir sadenng
Falailteto dekanas ZZemaitis perslcaite habilitacijos taisyHes ir
habilitanto cuniculum vitae (gtvenimo aprasym$. Po
P.BrazdIiillto, pranelimo pasisakc Tarybos skirti oponentai:
ekstraordirnrini.ai profesoiai KSlelevi{ius, Ig.Kontius, Wctoras
BirtiXla. Dislctsijaje datyvavo privatdocentas dr. P.Slavdnas. Po
dislanijos'.". vrsau keuriolika bals4 Fahtlteto taryba nutard pripalinti darbq N*ryrai apgintq ir suteilai dr. Pauliui Brazd{irtnui
avenia legendi'(req skaityrt paskaitas univnsitete). Dar po metlb
1934

ru balandlio

24 &,

jam

suteibas docento vardas.

Besiraoldamas paskaitoms, P.Brazdliinas parengd kon-

spektus'Klady skaiCiavimas' ir'Termodinamika', kuriuos
ranlqa!&o teis€mis iJlefulo V?tauto Di&ioio universiteto (VDU)
Matematiktl-fttlcq smdenry draugiia, F.Brazdliilnas yPatkgai
jautQ naujosios failcos, auiradusias Per pimruoshrs .Iio an*,iaus
defimtmedius, Iiteratitros trilhmq. Paruo$d vadovdl$ httis rtkq
jaunimui) sudijojaneiam fa@ ir chcmiiq bci ftikol molEtoiams,
besidomintiems naujabiais faikos pasiekimais. Sioie knygoie,
ilejusiaje 1941 metais P7J, nagtinejamas spittdttliavimas, materi51

jos sandarc, atomo branduolio ir radiaaktyvumo klausimal
Suprasdamas mokslo populiarinimo svarbq P.Brazdliil,nas

rald straipsnius'Lieruviq enciHopedijai, turnalams'I(altfira",
'I(osmos', 'Gamta' il ivairtausi4 failas vititS

APSILANKIUS
TARYBV S.TJUNGOJE 1935 IvI. [18]
Dirbant Universitete, teko aplankyti Tarybq Sqiung4.
Elskunijoje i Tarybg Sefungq dalyvavo: prof. I.KonCius (vadovas), asistentai J.Matulis, P.Brazdlitnas, A.Zvironas,
I(BarSauskas, ICKladi5devas, KDauKas.
I Maskvq skridome vokiediq l0ktuvu 'Derlufte'. Maskvoje

mus apglendino "Inturisto' vieSbutyje Novomoskornkaja gatv0je. IS Maskvos i l-eningradq vaZiavome traukiniu 'Strela,. Vagone vienas keleivis praeidamas uZgirdo mus kalbant lietuviSkai ir
pasak€: "O, ir lietuvininkg esama traukinyje". Pakvieteme uZeiti,
vyno stikliukq iSgerti, Jis atsak0, kad neturis laiko, ir pad0kojo uZ
malong pasi0lymq. Irningrade mus apgnrendino vie.{butyje Nevos prospekte. Steb0jome balt4sias l"eningrado naktis. Prof.
I.Kon{ius net laikra5ti skaire nakri. Il I-eningrado i Kaunq griZome traukiniu. Ekskunija rruko apie savaitE laiko.
Non 'Inturisto" vieSbudio a'dministracija ir lspejo, kad
pavieniui vaikjdioti, /pac nuosaliau nuo centro, nepatariama, nes
galima susilaukti nemalonumq, tadiau prof. KDauksas su asistentu KKladisdernr iSsireng0 pavakar.iais i miestq, ketindami uzeiti i
alinq, ilgerti bokal4 alaus ir pasizi0r0ri publikos. Alin0je lankytojai tuojau atkreip0 i juos dOmesi. uzsienieci$ paprastai lengvai
atpalindavo. i5 skrybOlOs bei kaklaraiSdio, kuriq tarybiniai
piliediai neneSiojo. IS alin0s lankytofg elgesio galima buvo paiusti, katl ulsieniediai dia nepageidaujami. MitsU draugams teko
paskubomis i5sinesdinti, kad nepatirru didesnio ncmalonumo. Jie
susijaudinA grilo i viesbuti
Vienq dien4, lipdami laiptais i ralgrklq, pavijome dvi.moteriJkes. Viena jq buvo vyresnO, kita jaunesn0. Jos kalbOjo angliskai. triBar5auskas gana balsiai lietuviskar pareiSk0, hd neblogai
b0tq su jomis susiparinti. viena jg atsigrqzusi lieturiskai pasak0,
kad jos nieko prieS, tuo mus labai nutebindamos. SusipaZinoma
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Pasirodo, jos vykstanCios iS JAV i Kaun4, i pasaulini lietuvig
kongres4. Papietavome kartu. V0liau l(.Bar$auskas jas Jefavo
kqngreso metu lGune.
'Inturiste' paskyrO gidQ, kuri lydcjo tnus i muziejus ir
aiSkino. Vien4 dicnq lankOmO dailOs muziejq PriCjome prie
paveikslo, kuriame buvo pavaizduoti laivai su r0lstandiais i5
kaming dilrnais. MtisU vadovO paai$kino, kad tai caro Petro I

eskadra prie Narvos, vykstant karui su Svedais. NeiSkentgs
KKladiSIevas gana piktai pasake, kad tai melagnt0, gid0 Rusijos
istorijos nelinanti, juk tuo laiku Siluminig variklig dar nebuvo.
Gide ubigavo ir atr0Z0, kad ji daugiau nebeaiJkins, jeigu mes
vttkq geriau Zinome, ir mus paliko. I(ai griZome i vielbuti, direktorius atsipraS0, apgailestaudamas dOl nesusipratimo, ir pasi8l0
mums be palydovo lankytis kur pageidaujame, pridur6, kad
leidimais jis pasir0pinsi4p.
Vien4 dien4 J.Matulis pamir5o papirosus vieSbutyje ir sugalvojo nusipirkti jg kioske. Papra$gs 'Semiramides" d0Zutq lr,
nepasiteiravqs kiek ji kainuoja, tuojau pat pats u2sir0k0 ir kitus
pavai5ino. Pasirodo, papirosai lCIinavo 9 rublirs. I(aune Brauno
kontoroje uZ I litq tuomet mokOjo 10 rubliq. Rublio oficiahs
kursas buvo 1 doleris arba 2 litai. Vadinasi,'keidiant oficialiai
valiutq, uZ papirosg d0lutq tektg ulmok0ti 18 litg. Tai brangus
pirkinp. Tarybinig pinigq turOjome malai. Rupejo dar nusipirkti

antikvariate vien4 kit4 knygE. Mums padejo musq astovybOs
Maslvoje bendradarbis, i5keitqs litus i rublius, mok0jo 5 rublirs
uZ

liq.

lhrpovg fizikinOs chemijos institute. Scnukas
priOmO
prielankiai, tik negalOjo suvokti, i5 kur mes.
direktorius
Paai5kinome, kad iS Lietuvos, ta0iau jis Uetuvq siejo su BaltarusiJa ir bent por4 kanU dar klaue, kas gero Minske.
I-ank0m€.s

PIRMIE.II METAI LIETUVISKAJAI\{E
VILNI.AUS UNTVERSITETE
BurZuazines Lrnkijos ralsrybei sullugrn, Raudonoji arnrifr
ul0m0 lcnkrl okupuoq \tilniaus kralt4 ir pagal savitarpio pagatbos sutani 1939.X10 'TSRS vynauybO ji perdave Lieturral.
Iieturos vynausybO nedelsiant perOmO jo valdli4 ir Jame brmlsiat
53

valdi$kas istaigas, tarp jU ir Stepono Batoro univenitet4. Ikuno
Vytauto DidZiojo universitetas sudar0 didelq komisijq St.Batoro

universitetui perimti. Komisijos Birrnininku ir Vilnians Universiteto valdytoju buvo paskirus prof. I.Kondius. Komisija buvo
suskintyta i grupes, kurios tur0jo perimti kiekvienq universiteto
fakultctq. A$ priklausiau grupei, kuri per€m0 fizikos katedras ir

laboratorijas,

I t4 grupg iejo docentai A.PuodZiukynas ir
ji pavadavo doc. KBarsauskas.

A.Zvironas. PastaraJam susirgus,

I Vilnirl

m. lapkridio

mOn. pabaigoje ir
(is tuo laiku
Domininkong gaMU kampe, karo metu

atvykome 1939

apsigyvenome 'Naujosios Europos' vie5butyje

stovdjo Vokielig

ir

sudegO).

Nuvykau

i Fizikos ir chemijos rilmuose

(Naugarduko 19)
esandias katedras" Jg buvo dvi: Bendrosios ir Teorin€s fizikos.
Pirmosios katedros ved0jas buvo prof. H.Nievodnidanskis, antrosios prof. S.SCeniornfis. Pagrindinis iejimas i katedras buvo
uZdarytas, tik fizikos paskaitq bei laborptorinig darbq metu jis

buvo aMras. Paskambinau, budOtojas Llkliuga ijungd relg ir
dun; skl4stis atJoko. Jam pasakiau, kad noriu kalb0tis su prof.
H.Nievodnidianskiu. Fo kelirg minudig profesorius priOmO mane
savo kabinete. PrisistaCiau ir pasakiau, kokiu reikalu esu atvykgs.
Jis jau buvo informuctas apie katedn; perdaviitr4 komisijoms, tad

susitareme, kada ir kaip tl darbq atliksime. Po to prof.
H.Nievodni{anskis rnaloniai pasi8l0 bent pavirSutiniSkai susipalinti su katedrg patalpomis, pagrindiniais irengimais bei tyrimais. Man buvo idomu visa tai pamatyti. IS pradlig profesoriu
mane supaZindino su savo mo*slinio darbo laboratorija, kurioje
atliekami radioaktyvieji ryrimai, o po to, palcvietqs vienq katedros
darbuotojq, papra$c ii supatindinti mane su kitomis katedrq laboratorijomis ir patalpomis.
Patalpos buuo'grrai suwarkytos ir Srnarios. Tadiau jos, lyginant su Fizikos ii chemijos katedromis l(aune, atrod0 ni[rokos.
Vilniuje fizikos ir chemijos katedroms buvo skirti Sio amliats
pradlioje stat_vti chcmijos mokyklai ?-jU auKtq romai. Kuri laik4
pirmajame Sirg rilmr; auklte buvo Medicinos fakultetas su anatomikumu. V0liau, Siam fakultetui buvo pastatyti atskiri riimai
M.trCCiurlionio gaweje.
Apskritai mokomosios ir molslinOs laboratorijos man patiko. Jose buvo gausu dernonstracrnOs aparatilros, atliekami
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idomtis m'.rksliniai optinOs spektroskopijos tyrimai, gerat
apropinta prietaisais mechaninO dirbtur'O, didel€s talpos (120 V,
57 Atr) akumuliatorirl baterija, kuri4 krauna umforrneris (kintamosios srov€s variklio ir nulatinOs srovOs dinamo junginp).
Per0mimo komisija dirbo 1919 m. gruodlio t6-22 d. Darbas
vyko sklandliai. Ifttedn; darbuotojai kruop5diai aprod0 laboratorijos irenginius ir prietaisus, sutikrindami net ir smulkesnius
dalykus su ira5ais inventoriaus knygose, pasverdami brangesnes
medZiagas bei retesriius chcmikalus. T4 darbq dirbo asistentai,
laborantai ir doc. AJablorrskis. Mus kiek stebino tola kruop$tus
perdar.imas. Kai kurie prietaisai buvo skolinti i{ ivairig trnkijos
universitetq, kiti priklaus0 l-enkijos mokslo draugijai. Kurie ne
kurie aparatai priklausO asmeni$kai profesoriams ir netruvo
itraukti i inventoriq knygas. Jie nebuvo ira5yti i priemimo akt4.
SuraS0mc perdavimo ir priOmimo akt4, pasira5dnte inventoriaus
knygose, kurios pasiliko katedrose. Baigq darbq, katedrq tlarbuotojai pareiJk0, kad perduotas turtas - tverkingas, ir tikisi, kad
jis bus laikomas warkingai. Pasikeitus apiinkyb€ms, jie galesiq
Sitoki turtq ir atgauti. Tuomet ir paai5kejo tokio nuodugnaus
perdavimo prielastis. Turtq globoti, kol bus perkeltas i5 Kauno
Matennatikos-gamtos fakultetas, buvo pavesta doc. H.HorodniCiui, kuris Ste.pono Batoro univenitete dirbo fizikos katedroje
asistentu.

Vyresnieji moksliniai darbuotojai ir pedagogai atsisakd
toliau su mumis bendradarbiauti ir pasitrauk0 i5 katedry. Katedrpje liko dirbti tik asistentai H.HorodniCius, J.HerSmanas,
J.GarniSas, precizijos mechanikas J.Maleika ir Svaros bei tvarkos
priZi{lr0tojas J.IGliuga. J.HerSmanas {uvo hitlerin0s okupacijos
metu. AGarni3s, J. Maleika ir J;Kaliuga po karo i5vyko i LenkiJos Liaudies respublik4, qe katedros ved0jo Zinios, slapta
i,SsiveZdami universiteto fizjkos katedrq sen4sias inventorizacijos
knygas. Jos, Iinoma, nebetur0jo reKm0s, nes, perkainuojant inventoriq rubliais, buvo suraSytos naujos knygos. Tlro dar kartl
S.tepono Batoro universiteto darbuotojai patvirtino, kad jie
planuoj4.netrukus griZti i Vilniq. Jr; nuomone, kar4 pralaimejus
hsistinei Vokietijai, brrs atkurta senoji lrnkija. Tada lau mums
reikOs perduoti fizikos katednl turt1 pagal inventorizacijos
knygas. Tadiau jU viltys nei5sipildO.
t940 m. vasarQ Vytauto DidZiojo universiteto Matematikoa55

gamtos fakultetas persik0lO i Vilniq. Persik0l€ ir Fizikos katedra;
buvo penreZta nedidelO tur0to turto dalis, daugiausia pradOttl
mokslinirl darbr; priemonOs, i5 medliagq - 33 kvaroo ploKt0s' 20
kg gnnidabrio ir 10 kg ivairirl stiklo vamzdZig, dalis bibliotekos
(apie 550 vienetq). Vilniaus universiteto Fizikos katedros vcd0ju
buvo paskirtas 5ig eiludirg autorius, o Kaune - doc. KBar5auskas.

I

Vilniaus universitet4 penik0lO docentai A.Puodliutrynas ir

.A.Zvironas, asistentas AJuqn, laborant0 M.Petraityt0. .dJuqn,
norOdamas paZymeti Si svarbg ivyki, per vien4 dien4 pesCias
sukor0 i5 Ikuno i Vilniq.
T\ metg rugsOjo l-qiq buvo atidarytos lietuvi5kojo Vilniaus

universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos katedros
auditorijg durys. Auditorijas ulpildO ivairiq tautybig,'daugiarsia
darbo jaunimas, pasirylgs siekti auKtojo mokslo. Pedagoginis
darbas perwarkytas pagal Tarybg S4jtngos uni'rersitetq nuos'
tatus. Paskaitos buvo skaitornos lietuvig kalba. Silpniau i4
mokantiems pageidaujant, buvo teikiamos konsultacijos rusq
kalba. Man teko skaityti eksperimentin0s fizikos kursq matema'
tikos, fizikos bei chemijos specialybig studentams. Biologijos,
rnedicinos ir kitg gamtos mokslg specia$big studentams fizik{
deste doc. .{-Zvironas, Studentg buvo daug, visrl nuotaika
darbinga.
TiCiau kanais paskaitg metu iSkildavo ir nesusipratimg tarp
ivairi,l tautybig studentq. Tai suprantams, ncs burluazin0s Lenkijos ir Lietuvos ilgrs metus \raroma tautq neapykantos proPa'
ganda paliko gilius ptdsakrs Jaunimo sqmon0je, ir Sis neapykantos t\ailos negalOjo staigiai i5garuoti. Ii tik prislopino grOsmingi

karo ivykiai.

Prisimcnu vienq tokf nesklandumq pirmaisiais darbo metais

katedroJe. Tuolaikinis Matematikos-garntos fakulteto dekanas
prof. J.Matuiis paverlO man dalyvauti studentg srsirinkirne, kuriarne burao renkar.f atstoral i studentrl profesing sqiungq. Susirinkimas Wko paskaitU pcrtrautos ,metu. Uetuvi$kai paai5kinau
susirintimo tilrstq. tcai tru*c studeitai pareiskO pageidivim4, kad
i$versdiau rus$ kalbl nes liptwiskai nesupratq. Prad0jau
silkinti rusilksi. Kllo nepasitenkinimas, pasigirdo replikq, kad
turi visi moksti ir suprasti'lietuvilkai, prasid0jo gindai tarp atskiry
BFtFi{, uiu}Srnas, nesutarimai. Swirinkim{ teko nutraukti, P8'

i

sitliau ilsiskintytt. Vienu bdlfu, Jism srsirinkimui
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nebuvo

tinkamai pasiruoSta. PraneSiau apie tai dekanui. Dekanas paladOjo padeti. Sutartu laiku i susirinkimq atvyko dekanas su univer-

siteto prorektorium doc" J.Bulaw. T\romet susirinkimas pra0jo
ramiai ir sklandZiai, be jokig didesniq iSsi5okimg.
DalykU iskaitas ir egzaminus pagal pageidavimq studentai
laik0 lietuvig arba rur; kalba, tik iSimtinais awejais lenki5kai.
Pirmajame Vilniaus universiteto mokslinOs Tarybos
pos€dyje buvo i5rinkta univeisiteto vadovyb€: -ektorius - prof.
J.Bulavas, Matematikos-gamtos fakulteto dekanas prof. J.Matulis, prodekanai - doc. St.Jankarskas ir doc. P.Katilius.

1941M. KELIONE I lvLdSKV{ t19l
Tarybiniais metais ulsimagd ryliai tary Wniaus univeniteto
1941 m vasaio mdn P. Brazdlirtnas
Etaperimentkds
W
fuikos lcntedros veddju A.Zvironu datyvaw
ry
Zemq tempoattiry konferencijoje, uylatsioje Masla,oje P.Ifupbos
vadovaijamame instirute. Buvo iiilausyti tokic konferencijos
pranelimai, luip P.Ihpicos 'Slcysto hclio supertahtnto ypatyb8',

b Maslaos auWtt$4 molE@

A.Kikoko 'I(ai latrios helio pldveliry ypatybts', L.Landau 'Apic
galimq helio vpmalatnto pridastf ir lo. Be tq komadiruoEs metu
buvo wsipalinta su inst'ttute esantiomis labwuorijomis, moksliniais darbais, apsilanlEta Masloos univercitao Fizilcos fabtlteto

ldboratorijose" Komandiruotds atasluitoje P.hazdliilnas ralt, tud
Masla,os univtsiteto Fizilcos fahtkete dirba apie limtq Imonrb yra

did.etds mechaninds dirbuvds, aptarnaujaiCios mokomqsiai ir
mi,olalo laboratoijas. Atasl<aitoje patymeta, kad moksliniai daftai
swijg su premonQs imandmis.

Wniaus universitete sdlonkgai
gogini darbq sutilcdl lcaras.

pradtu md$lini b

pena-

HITLERINES OKUPACTJOS METAI (ts4t-1s44\

l94t m. birZelio 2? d. sekmadien! hitterin0 VokietiJa
uZpuot0 Tarybq Sqiung4. Prasidejo karas. Jau anks{ rne rokiedip

aviacija prad€jo bombarduoti Vilniaus aerodrom4, gelelinkelio
stoti ir kitus objektus. Oro puotimas Wse$i su pertraukomis visq

dien4 ir nakti. Is pradzig daug kas netikOjo, kad prasid0jo karas,
sklindo gandai apie manewus. Tik 10 val. ryto tvlaskvos radijas
praneS0 apie Vokietijos uZpuolim4 ir prasidejusi kare.
Po pietg prasid,)jo istaigq ir gruentojg evakuavimas i TSRS
gilumq. Per vilnig trnukOsi Raudonosios armijos daliniai. pirmadicni buvau nuOjqs i katedr4 (Naugarduko gt. Nr. z4). Fizikos
ir chemijos katedrg rflmai ir laboratorijos isliko sveiki, nuo bombardavimq nenukentOjo. BirZelio 24 d., t.y. antradieni ryte,
pirmieji vokiedig motorizuoti daliniai iZcng0 i Vilniq.
Tomis dienomis lGuno radijas praneS€, kad atkuriama
nepriklausoma Lietuva, kurios vyriausybq sudaro J.Ambrazevicius (1903-1974), generolai P.Kubilitinas (1s94-1946), 1926 m.
valstybinio perversmo Lietuvoje vadovas p.plechavidius (1s9G
tw3). vilniaus burmistru buvo paskirtas prof. M.Birriskos zenrx zlayevidius. Tadiau Siai vyriausybei iasireiksri neteko, nes
okupuotoje Lieruvoje valdziq i savo rankas pa0m0 gestapas (geheime staatspolizei) ir sridig komisarai (Gebietskomissare):
vilniuje - Rentelnas, Kaune - Hingstas. Jie pasitelkO is lietuvig
talkininkus - tardjus. Tokiu tarOju svietimo reikalams buvo Germantas MeSkauskas.
Frontui pracjus, birzelio ar liepos mOnesi prof. J.Matulis
rugsasi vaziuoti aplankyti savo Seimos, kuri sryeno lirndr0ndliuose, netoli skapiskior pss Matulienes tews Malelius. Nor€jo
ten nugabenti ir kai kuriuos chemijos kabineto irenginius. patviet0 ir mane nuvykti i Kupiski, kur pas.vererinorig vyrautq Elison4
s/veno mano Seima. Vaziavome pro Svendionis, saias, pasiekOme
Kandr€n0lius. Aplankiau savuosius. Kit4 dien4 traukiniu awaziavau i Skapiski, ir kartu su J.Matuliu per Svendion0lius grilau !
vilniq. Kelion0 pra€jo be ypatingg nuorykig. Parsivez€me maisto, nes vilniuje jo labai rr0ko, produktq gaudavome rik pagal
korteles.
1941 m. Matematikos-gamtos fakultetas ir fizikos katedros
prad0jo mokslo merus pakitusiomis sqlygomis. Svierimo tarOjo
potvarkiu buvo arstatyta senoj[ mokymo tvarka. Nemarai
studentu pasi5alino is universiteto; dalis jg pasitarauk0 i rsRs
gilumq, kiti_buvo suimti ir i5vezti i koncentracijos stovyklas bei
tcaldjimus. LydU kilmes siudentai Luuo suvaryri i grtq, rugsOjo
mOnesi ikunq vilniuje, ir v€liau ruvo Paneriuose. Ten ruvo
Fizikos kaledros asistentas J.Hersmanas ir Matemarin€s analiz0s
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katedros asistentas R.I:kornkis.
Hitlerines okupacijos metu Vilniaus universitete veik0 dvi
fizikos katedros. Eksperimentines fizikos katcdros sudetis 1942
m. balandZio I d. buvo tokia: e. proj P.Brazdliflnas, katedros
ved€jas doc, APuodZiukynas, doc. LZvironas, doc. AJuqre, vyr.
asistentas H.Horodnidius, demonstratorius AGarniSas, pirmos
eil0s laborantO M.Petraityte, bibliotekininkas ABugenis, pre-

cizijos mechanikas J.h{aieika, pirmos e 'lOs

mechanikas

J.JanuSaitis, laborantas V.Jankevidius. Matematikos-gamtos
fakulteto dekanu buvo paskirtas doc. P.Katilius, prodekanu - doc.
St.Jankauskas.

Mokslo metais studentq skaidius vis maZCjo. Vieni pakliuvo
i darbo istaigos (Arbeit.,;:mt) rengiamas gaudynes ir buvo i5vcZti i
Vokietij4 darbarns, kiti visai pasitrauk0 i5 Vilniaus. I Vokierijq
buvo i$veltas ir TeorinOs fizikos katedros vyr. Iaborantas
V.Jankevidius. Fo karo jis studijavo teorinE fizikq Prancfizijoje,
Sorbonos universitete, ir, rodos, baigqs studijas, ten ir dirba.
Iki 1943 m. mollFmas ir mokslinio tyrimo darbas buvo dirbarnas teveik be sutrikimq. Tik kartais vienas kitas katedros darbuotojas bEdavo sulaikytas arba paldildavo i 'sl0pynq". Paprasmi
policija, norddama suimti kuri asmeni, isikurdavo jo bute ir sulailcydavo visus apsilankiusius, i5laikydama juos iStisas dienas arba
net savaites. Po to policija reikalingus jai asmcnis i5sivesdavo, o
likusius paleisdavo.
1943 m. pradZioje okupacinC valdlia paskelb€ jaunimo
mobilizacijq i darbo ir savisaugos btirius, tadiau stu<Icntija
nepakluso tam potvarkiui ir iSsislapst0. Tada okupacinO valdiia
1943 m. kovo 17 d,. uZdarC visas Lietuvo[e vcikusias auKt4sias
moLTkles. Suimti kaip ikaitai ir iSveZti i Stutirof4 buvo lietuvig
inteligentijos. atstovai, ig universiteto ekonomistas prof.
Vl.Jurgutis ir rasytojas Balp Sruoga. Vilniaus universitctas buvo
uldarytas antrE kart4 ir darbas jame nutr[ko. Tiesa, po kurio laiko paskaitos buvo tqsiamos privadiuose butuose, vyko konsultacijos, kad vyresniqjU kursg studentams maliau trukdytqsi studijos.
Ilg4 laik4 i katedrg patalpas buvo draudZiama ieiti. Prie durg
kabojo vokilki ulra$ai 'Eintritt verboten", o viduje vokiediai
$eimininkavo kaip iSmanO. Tik gegul€s nOnesio viduryje buvo
gautas iS Svietimo tar0jo Germanto Me5kausko leidimas ieiti i

katedr4. PraSydami Jio leidimo, motyvavom tuo, kad btitinai
reikia krauti didelq 130 ampervalandg talpos baterij4, kuri jau
beveik 3 mOnesius nekrauta. fejg i tidq, pamatOme pritrenkianti
vaizdq. Stalg stal0iai atidaryti, popieriai i5m0tyti ant grindg,
stikliniai daiktai ir aparatiira sudauryti. Mechanin€s dirbtuv€s
visi prietaisai ir instrumentai iSgabenti. V0liau suZinota, kad
dirbtuvirp inventorius atsidiird karin0se remonto dirbtuvOse Antakalnyje. Didliosios akumuliatorig baterijos taip ir negaldjom
pakrauti, nes buvo pavogtas odinis transmisijos dirlas ir teko
r0pintis jo pakaitalu. Baterijos talpa Zymiai sumaZ0jo ddl plokltetiU sulfatizacijos, v0liau plok3tel€s prad€jo byr0ti. Pirmiausia
teko iSvalyti patalpas ir suwar$ti aparatilr4, kiek dar imanoma
buvo jq sutvarkyti, o tik po to surinkti ir i5 naujo sukurti mokslinio
tyrimo aparat0re.
Mokyti studentus buvo uZdrausta iki okupacijos pabaigos,
t.y. i944 m. liepos 13 d., kada Raudonoji drmija ul0m0 Vilniq. Apskritai to draudimo nebuvo grie2tai paisoma, buvo ruoSiamasi
moksliniam darbui. AJ ir AMisi0nas tqs0me Cu-Al kietojo tirpalo elektrin€s varZos priklausomyb0s nuo temperattiros tyrimus.
Moksliniu darbu kiek domejosi ir okupantai. Prisinnenu,
1943 m. pabaigoje Svietimo tarCjas Germantas Me$kaukas sulviet0 .Matematikos-gamtos fakulteto fizikos ir chemijos katedrq
mokslinius darbuotojus. Pasitarime dalyvavo atvykq iS Rygos
generalinio komisariato kari5kiai-pareigtinai. ldomu pastebefi,
kad toje komisijoje dallvavo ir buvqs Vytauto DidZiojo universiteto Botanikos katedros profesorius V.Regelis. Jis buvo apsivilkgs civiliai ir savo dalyravimu komisijoje labai nustebino personalq. Komisija domOjosi katedrose atliekamais moksliniais
darbais, ragino pakreipti tyrimus karo poreikiams. T\ro metu
J.Matulis uXi0m0 tabako rauginimu, ICDauKas - spirito rektifikavimu, AlkuJpedas - muilo gamyba. Komisija konstatavo, hd
Sie dalykai kaip tik reikalingi frontui.
tg4/- m. pradZioje karo audra prad0jo arteti prie Lietuvos.
. Anejant frontui, atkuto ir lenkiskasis katedros penonalas,
tik0damasis, kad jo l0kesdiai i5sipildp ir i5 L,ondono atsikelusi
gencrolo O.Sikonkio vyriausybO vOl atkurs lrnkijos valstybq su
Vilniumi. O mums reikOs vOl gr4linti fak'rlteto turtrn, perimtus i5
Stepono Batoro universiteto t939 m., turie, po universiteto
uldarymo, buvo smarkai apnaikinti.
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AS tada Sryenau Pilies g. Nr. 24. Tame padiame bute S/veno
prof. St.Jankauskas ir prof. AMinkevidirs. Art0jant frontui, visi
nor0jome i5vaZiuoti iS Vilniarn i kaim4, kur Srueno mtisq Seimos,
tadiau nesugalvojome, kaip tai padaryti. AMinkevi0ius ruoSOsi
arkliais valiuoti Sirvintg link, o mudu su St.Jankausku planavome
traukti link RadviliSkio. Taip beplanuojant, visg mtlsr;
dZiaugsmui atvaliavo ponia J.JankauskienO. Ji, spardiai
apsisukusi, suorganizavo tran'sportq ir visus lnus iSve20 iS
Vilniaus, kuriame jautOsi sumiSimas. UL Vilniaus buvo visai
ramu, lyg ir jokio karo nebrltg. I-aimingai pasiekiau namus.
I VilniU griZau I9M m. spalio 10 d. Prad€jome tvarkytis
fakultete, ruo5ti laboratorijas, skaityti paskaitas. Fakultetas dar
kart4 srnarkiai nukent0jo 1945 m. sausio 12, d. nuo didelio
sprogimo Vilniaus geleZinkelio prekir; stotyje.

MOKSLINiS
DARB.{S VILNIAUS UNIVERSITETE*

[zOJ

hafilus lcnrui per L'ilni4, fuilcnms, susirinhtsiens i Fizilcos ir
matematilcos bei Chemijos fakultety rilmus Naugardulco gafieje,
1944 m. naujuosius molcslo mett$ reilejo pradCti iet nuo ofront*cinio htriamojo darbo. 1945 m. kovo 17 d P.Braztti,frnas pawinin-

tas W4J fuikos ir matematilas profesoiumi ir Elcsperimentin€s
fuikos lcntedros vedeju. Taigi visas elcsperimentiniy laboratoijy
atlariamasis darbas guld ant'lios lcatedros vedcjo peciil. Pasidatinj
bendrosios ir teortnds fz,ikos datylan w A.truciu ir H.Hordnitiumq
jie cmesi slcaityti vrszs fuikos larsus. o hr dar laboratarij4 latrimo
darbai? Laboratoijose nebuvo pa{i4 elementariausi4 darbo sqtygt6
mll@ paprastiausi4 detali4 laboratoriniams darbams. Dalnai profesorius lias problemas sprgsdavo tokiu bitdu: imdavo i! kileni-s
pinWg ir tardavo laboranai: 'Eikite ir nupirkite' [2U.
Suprasdamas, kad faikos moklo pldtotd pirmiausia,
priklauso nuo fizilcos molcytoj4 paruolimo, profesoriw 1044 n,
nepalikdarnas darbo universitete, sutiko vadovauti ir Vilniaus
valstybiniant pedago$niam instdutul Ii ptadlul buvo paskirtas Jo
,

. Sio ir kito skyrelio autorC E.Makari0nien€

6r

direlooriamh

po metq lil@ ditbti Fbikos ir matematilcos fahtlteto
fzikas lcatedros profesoriumL

delcanu bei Bentlrosios

Fizikos molEtoj4 paruolimas mpcjo ir wu relaoraruL Lg4s
rektoriaus
ry.
isalqmu P.Brazdrittnas paskirtas faikos molcytoju
tobulinbnosi l,ursq orgaitizatoriumi ir vedcju [22]. Tai buvo sunlaLc
ir nedckingas darbas knro sugriautame Wniuje.
rausdamas faikos molcsl4 svarbq technikni, P.Brazdriiinas
organizato Lietuvos Molcsl4 Alcademijoje fuikos poslqri prte Technikos mokslq insfintto. 1948 rn. spalio mcnes! jis paskina.r .fi.o
poskyria vedtju. Cia pradejo mokslini darbq p.biaza2i,nno aspiran-

tas VTolutis.
.t\Iors ir bildamas ulsicmgs laborarcrtj4 hirimu, paskait4 stcaitym4 vadovavimu htrsiniams, diplominiams ir ksndidatiniams
darbams, profes Lrius suformulavo pagrinding mokslinio darbo
tqp$ Tilsiausiai tada P.BrazdIirtnas prisimind lvaifi4 medtiagq
elektrinio laidumo tyrimus stiprfuose elektiniuose laukuose,
pradArus vytauto Didtiojo universitete Kaune. Sios mokslo loypttes
pasiinkimq lcm€ tai, kad puslaiclintnkini4 mediiagT tyimas buvo
inzancma lengvai atlL4i to meto sqlygomis: jiems nereikcjo brangios
aparatfiros, iJ likusi\ po knro chemini4 element4 buvo galima nesunkiai pasigaminti cheminiq junginiq. Puslaidininki4. era fuikos
molrsle buvo tik prasfulejusL Tokios loypties pasirinkinrui pitarc ir
akad- A.rofd, tuo metu vadovavgs puslaidininkiT ltyptiai Leningrado Fizikos-technikos instiwte. Pas ji P.Brozdtifinas ne knnq
buvo nurykqs pasitani dtl pasiinbosios loypties.
A.Jofe - ktbai malonus Imogus, mokslinio darho entuziastas,
irtkinamai irode puslaidininki4 tyimo teoring ir praktinq rei6mg,

ir

(Jniversi.teto eksperitiesiog sulavtjo puslaidininkiais. Todel
mentincs fizikos kntedroje, ir Akademijos Technincs fzikos seHoriaje (vcliau jis buvo pavadintas htslaidininkiq laboratoija) buvo
pasirinkta puslaidininkiq fizikos tyrirnq sritis. Ir, atrodo, ne-

apsit'ikta. Puslaidininkiq

faika

susidomCjo

l.Poiela ir

v.Mickcvitius, 1951 m. baigg ftrk4 Masl*os universitete. Katedros
valCjas P.Brazdiiiinas, siekdamas larc shtbiau parenEi au6tos
lcvalifilcacijos puslai,cininkiq fuilcos lcndrus, trntbino absolventus
stort i tiksling aspirantfrrq lie sudJco. I.PoIela Llryko i Leningrado

Fizikos-technikos instituto Puslaidininkiq laboratorijq, vadovaujamq A.Iofcs, Vfu{ickzvilius i Maslcvos universitetq Io dnrbo
vadovas G.Slunavis.
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DARBAS MOKSLV AKADEMIJOJE
Fizikos laboratorijos pradttos organizuoti it Moksl4
Akademijoje. Nors vokieCi4 ohtpacija padard dillelg lalq mokslo
istaigoms, taCiau pol<ario laikotarpiu molalininhq organizatori4
iniciatya buvo Wrti Alcademijos molslinio tyimo insfintaL Oleb
pantq sugriautam linudies tikiai, athtrti pinniausia buvo steigiamcts
istaigos, larios galejo ficsiogiai padeti liaudies dkiui ir sprgsti

praldinio pobrtdiio ullavinius. Tikliajq mol<sltq (matematikos,
failas, astronomios) tyrimai buvo pradAti frmiai vdliat4 1948 m
spalio mdn Technikos instinte iholrus techninds frilcos poslayr$ o'
'
1952 m. - maternatilcos, teorincs faikos astronornijos sektoius br;t
pustaidLtittki4 taborntoijq. i;ry mol<sh1 tiriamieji darbai, nors
praddti vlliau, bet taip greitai pletesi, kad jaa 1956 nt spalia I d
buvo ilanas atskiras Fizikos ir nntentatikos insdrutas.
Tiksliajq mokshl ryrimanrs reikdjo parinkti akualiausias
molcslines loy,ptis. Matematikos sriryje akad J.Kubiliui vudovu$ant
buvo atlielumi tikinrybi4 teorijo.r darbai, teorinds fuikns ,srityic
akad A.Iuqs pl{tC dar Kauno universitete praddus atomini4 dydfiA
skaidiavimo metodq tyrimus, P.Brazdlifrnas tur{jo organizuoti
fizikos el<sperimentinQ tyrimq laboratoijq
P.Brazdiifinas nuo 1948 m spalio mcn vadovavo Iu{A Techninls fzikos poslEriui, nuo 1952 m - Puslaidininki4 laboratorijai, o
nuo 1957 m. - naujai ilatrtam Radioalayvaus spittdnliavima seldo-

riui.
Pirmieji furbo ruultuai, gaurt Moksl4 Al<ndernijos ir universiteto laboratorijose susumuoti P.Brazdtitino. pirm4j4 aytirant4
VToluilo, M.Milulkcviliaus, l.Wtal<o,'ilSileilcos, ASimaitio
Iundidntind.se disertacijose.
Pwlaidininki4 tyimams Lictuvos faikos molcsle palunlcamai isigalcjus, ilaugo puslaidininki1 fuilros specialistai, galintys
vadovaurt Iioms mokslo Wtirns.

dt)r, ugdomt
m WU Radiofaikos

Universitete pradedamas tyrindti naujos fizikos

Stg

srittq speciatistaL P.Brazdlinnas nuo 19&

katdros veddjas. 1962 nt-, lcatedrcs vedCjui P.hazdlitbtui pasiillitu,
buvo pasilcalbeta su 3-ojo ktrso radiafailas sfitdentais, at ncnorefrl
lus valiuoti sudijoti i Maclcr.os universitetq Norhti4 axbado nct
penk* Algu Pislwrslcas, Algis Stabinis, Evaldas Mal&ttis, Kazys
Burneilca ir lrena Gulbinaitd. Iie, iIlaikq papildomus egumlnul i.f
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Wniaus univenitete neslcaitytt4 lalrln6 buvo priimti i 3-ttq htrsq
sndijuoti toliau Studijas batge 1964 ,o
Dar po keleri4 met6 pleliant radiafizikos speciatybg elelaronilcos lsyptimi VWI Fizilas fakultete ilorrta Keo lalno clelaronikos lcatedra Nuo jos ilalrimo, ty. 1970 rn rugsdjo I d, lcatedras
veddjas P.Brazdfliilnas.

Kt'ilamos uir nau;bs fzilas loyptys, hrtip organizatoriumi
P.Braztliilnas.
Sauo ditlliulq Wdasogt tg ir metdine patirti P.hazdtirtnas
ifddsrd kcturfu tomt4 "Bendrosias fzilas' vadovll$e (19ffi-1965
m.), daugelio kifu sttsilaulaniaose ir vis papildomuose 'Fiziltos
prahikos darbuase'. W iiuos darbus it 'Fizilrols terminq ildlntq'
(1955 mi P.hudlirtnui 1970 rn- paskirta Respublikin| premija
Dirbdamas peda-ogin! darbq P.BrazdIirtnas isitraukt ir i Lieuvas
Molcskl Alcndemijos veiklq 1949 m iis ihinldas jos nariu-koreqnndcntU 1956 m - t'tlouoju nariu 1963-1976 m jis buvo renlcnmas
.Fiziltos, technilcos ir matematilas molcsh4 slEriaus aludcmih*
sebetoriumL Tai pareigos, susgusros su molcslo daiba lcoordinavimu, molcslo istaig+ tdlrim4 daftu daugetyje mol<slinfu taryh6
Ieidybinds ir mokslo populiarinimo veiklos organizavimu.
P. Brazdl itlna s buvo re n lcnmas Energe titcos ir e le looniko s itts tiutq
Branduolio faikos ir b,otoprl tailEmo slcyriaus molcslinfu tarybq
nartu, nuo 1966 m. WU lungcin€s Fizikos, Matematikos ir
mecahnikos falafteq molcslki4 laipsnQ teikimo tarybos nariu, nuo
1972 m iios tarybos pirminkla4 nuo 1969 rn Respublil<os AukStojo
ir specialiojo vidurinio molcslo ministerljos* Mol<slkds metdirds
tarybos fuikos sekcijos narfu.
P.Brazdriilnas daug nuveilcl leidybos baruose. 1949-1960 m
buvo VW Molcslo darbtl fuitcos ir matematilcos serijos atsakingasis
redaborius. Iis - vicnas iniciatori4 ir uyriausiasis redaldorius ruto
1961 m leidliamo molalinio hrmalo *Lietavos failros rinkw'.
Pats paralgs ir :wedagavgs nemalai molalo veitcaQ ir vadovdliry
aukltosiottu molcykloms, tur€darnas didelg Sio darbo patini daug
garylo pdlq patarti ir patyrusiam, ii t* pradedantiam molcslininkuL
Su leidybos darbu tiesiqiai nsijq tmnkq iazrimq norninibuvo

pral

' Lietwc

&

TSR Aukltojo ir epccialiojovidurinio mokslo

ministcrijc

mo bei taisyHingos vartosenos HausimaL P.Braztliilnas 'I(albas
btttitroje' [23J rale:'Fizil<os lieuvill<osios tmniniios pirmaisiais b
pagrindkiais taltiniais reilaq lailcyti prof. VCepirckio paraSytq ir
Licuvos $vietimo mkistqrijos IWI leidimo lcomisiios 1923-1926
metais illeistq platq 7 dali4 fizil<os latrsq auKtosioms molcyHoms
"Fizikos pastcaitos' ir Kfiatccnio parengtq fuikos vadoveti vi&ri'
nlms molcykloms'Fizilca', 1920 m illeistq Lieuvos molcsly draugijos'. Nuo 1930 m .fuikos tennin4 lalrimo centru Lictuvoie tapo
Vytauto Didliojo universiteto Fizilas l<ntedra { Si darbq aldyviai
katedros d,arbuotoiai l.Kon&us, A.htodtiulcynas,
isitrauke
-P.BrazdLirtnas,
AZvironas, KBarfiaustcas ir Alucys t24]. Nors tuo

tatiau apsvarstyttts it priim'
vartojo
savo
dtstytojai
nu termhus
lnskaitose ir vadovdliaose
b ld., ranlidinys','taulc4','varIa'
tcnip'didysis
terminus,
Tokius
dame P.Braztlirtno "Fizikos praloikos darbuose' ir'Nauioioie fiziIajc' [25].
Po lcnro, d.irbdamas Wniaus universitete ir Lieuvos Moksltl
Akdemijoje, P.Brazdtirtnas terminijos darbq ne tik tgsd, bet ir labai
iiplete. Nuo 1971 m P.Brazdhitlnas Terminologiios tarybos n&lts,
Fizilcos tmniny lcomisijos pirminklcas. I\eio iI spaudos io redagu*
tas dvilcnlbis'Fbilcos terrninq Iodynas' (1958 m). hofesoriaus ini'
ciatya parengtas ir lczturlcnlbis 'Fizil<os terminq Iodlnas' QW1
ttt), ifileistas rotaprintinis projeldas svarstymui - 'Lazeri4 fuilcos
tumiruq fiodynas' (1954 m).Bildamas Wniaus universiteto Molcslo
darbq redalooriumi ir vyiausiuoju 'Lietuvos failcos rinkinio' re'
dalaoriumi P.WazdIiilnas iJ staipsni4 autori4 visada reiktlavo
gralia ir sklandlia hnlba HraSytU straipsni1 ir it4 lieuviih$4 rai'
metu failros lodynas nebuvo illcistas,

umd.
1963

ifurta

m pie

Lieruvos

ir matematikos irctiuto
draugija*, htrios pirmininfu nuo pat ios

Lietuvos Irr{A Fizilas

futlq

ilAlrimo, ilslErus 19ffi-19d8 tn, M mirties buvo P.Brazdlirtnas.
Lietuvos futlal draugtios pagrindinis uldcvinys ' faikos
mol<slo populinrinimu, metodin{ Porama ftibs molEtoianu,
naujausi4 ftilros molcslo pasiekimq Licuvos ftW kimei@
propagavimas. Daug klausimq wsiiusi4 su failcos molalo pl€tatc
Lieuvaje, pirmiausia aptariama Fizl4 draugijos suvatiavimuose.

.

1963

-19?0o.'IJetuvsTSR fiz& drsugii.
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Pauyzdiui mintis apb fizikos mciklopedijos pantolimq ir islcidimq
buvo svanttyta 1973 m ftiha andiavime Tokia enciklopdija fiiuo
mctu taoliama spat dal Nc lcartq buvo aptani frzikos t*rtinai

Idyno

rcngimas.

/ve lcartq profesorilu suvdiavimuose tcalbejo apie fizitas
m*slo ruidq Lieuvoje fPitmieji lieuvifikosios fizikos ietaf, prane{imas lfrI suvariavime 1979 m., 'Lietuvos fuikos riniinio

dvuesimtmetis', pranetimas x)ill draugijos suvariavime 1980
b tt). Molcst4 Alutdemijos arch1ue tarp Fizihq draugijos
dohtmenal [26J ya daugelio ruvariavimq daWry pranesim4 tacs,

mcnis

Uisytos P.BrazdlfiEno ranlca.

P.bazfiiiirras'Marosios licuvirlcosios tarybincs enciklope-

diju' ir 'Lieuvilkosios

tarybines enciWopedijos' vis4 tomu fuikos
slEri4 kottsultantas. Nuo 1971 m profesorius itjo i LTE Redatcsin€s
tarybos sudhti
Mitd profesorfus 1986 m vasario 28 d eidamas Bg metus, taip
b- ncstlaulcas 90+ojo $mtadicnio, laris tutejo uprt vis4 Licwvis
fat@ didcle Fvente Tq \ventg Lietuvos faitui jau be hofesoriaus,
patynejo pimaisiais Elcsperimentinds fuikos slcaitymais, skirtais
tyrniam makslq htbrtros, visuomen* veilcljui, ncpaprastai daftrriam ir taurian hogur, dideliam Lienvos patrioai prafesoriui
Povilui Brmtlirtlr,ra,l
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II.
P.BRAZDZIONo
MOI(SUNE IR VISUOMENINE
al

'

T/EIKI.A,

l,ltautas TOLWIS
P.BRAZOZTUNO MOICSLINE \TEIKT.A..
B.BrazdZiiino publikuoti moksliniai darbai (apie 50
iI daiies teaspindi Jo nokslinq veiklq, o juo labiau
visumq. DidZiulis pedagoginio, leidybinio,
interesg
moksliniq
mokslo
liniq populiarinimo bei visuomeninio
organizacinio,
jam
pasiSvqsti vien moksliniam darbui. Gal
darbo kr0vis neleido
tai suvaidino ir teigiam4 vaidmeni fizikos gtstymuisi Respublikoje, nes P.BrazdZi0no iniciaryva atsirado ne viena nauja
mokslinio tiriamojo rlarbo kryptis, jam vadovaujant i{augo didelis
b0rys jaunq fizikg, kurie perOmO jo idejas ir jas iSrutuliojo. Publikuotg ?.Brazdli0no darbg tematikos chronologin0 anatiz0
leidZia tiksliau nusakyti Jo mokslin€s minties raidq ir i5 dalies
atkurti moksliniq interesg visum4.
Pirmqii mokslini tiriamqii darb4 - "Gyfidabrio rezonansinOs linijos 2536,7,{ Startco efekto tyrimas' P.BtazAlr0nas atUko
Sveicarijoje, Cilricho universiteto Fizikos institute, daktarant0ros pas. prof. EMejeri metu, 19?5-1928 m. Buvo istini
?f,37 A Hg iezonansinOs linijos Starko efektas ir vienlaikis Starko
fu 7*mano efektq poveikis tai linijai. Nepaprastai maliems
spektro linijos pad0ties pokydiams matuoti buvo panaudotas labai jautrus rezonansinio spinduliavimo absorbcijos metodas.
Konstatuota, kad elektrinio lauko poveikis pranyksta, Iai kartu

srraipsnig) tik

veikiantis magnetinis laukas sukelia didesni srskilimq negu elekrrinis. Darbo i5rrados paskelbtos Zurnale 'Annalen der Physik'
1930 metais [11]. Jau tame straipsnyje isrJdkejo autoriaw Sli erudiciJa, talentingo fiziko eksperimentatoriaus bruolai.
1930 m. P.Brazd2ittnui buvo pavesta atlikti Baltijos i0ros
Lietuvos pakra50io magnetinius matavimus. Savo ataskaitofe
'Magnetiniai Baltijos j0ros Lietuvoa pakra$Cio 1930 metq maur-

yimai', paskelbtoje tlJZ metais Vytauto Didliojo Universiteto
lvfatematikos-gamtoa fakulteto darbuosc [14], autorius detaliai
i,fr

apraSo elspedicijos tikst4, tyrimU metodik4, specialios paskirties
ekspedicinio laivo moksling irang4. Ekspedicijos metu buvo
iSmatuotos gulsCioji ir staCioji magnetinio lauko dedamosios 44
vietose: 39 - jitroj e, 4 - Kur$iq mariose, 1 - Klaipedos uuite. Matavimq duomenln papilde kitg valsrybiU sudaryt4 Baltijos joros
magneting nuotrauk4. Siuo darbu i5 Osm6s pradOti Lietuvos teritorijos geofiziniai tyrimai
GriZqs i5 ekspedicijos, P.BrazdZi0nas srsidomOjo medZiagg
elektrinio laidumo kitimo stipriuose elektriniuose laukuose
reiSkiniu. t934 m. buvo sumontuota aparat0ra ir pradOti tyrimai,
tadiau Siuos darbus tgsti sutrukde konspektq 'Klaidg
skaidiavimas' ir "Termodinamika', reikalingg paskaitq skaitymui,
rengimas. Daug laiko pareikalavo vadov€lio "Spinduliavimas ir
materija', iSl,isto I94L metais, ra$ymas. Vdliau sekO darbas
komisijoje, kuriai 7939 m. buro pav€sta perimti St.Batoro universiteto fizikos katedras ir laboratorijas, taip pat penikOlimas i
Vilnig su Vytauto DidZiojo universiteto Matematikos-gamtos
fakultetu (1940 m.). Tais padiais metais P.Brazdliilnas pradeda
organizuoti mokslini tiriamqji darbq Etsperimentin0s fizikos
katedroje Vilniaus universitete. Darbq tematik4 l0m0 katedrai
atitekusi St.Batoro universiteto eksperimentine batA:
AZvironas tqsg vandenilio spektro rezonansinOs linijos 2$7 L
hipersmulkiosios struktUros ZOmano efekto . -grimus,
APuodliukynas ir H.Jonaitis ryre pahdZio vielos rrarZos priktausomybg nuo okliuduotg dujg kiekio, M.Skripk0nas ; lengvai ir
sunkiai suskystinamq dujg absorbciJ4 anglimir pats P.B-razdrli0nas
su .dMisitlnu - rrario ir atiuminio kieto tirpalo elektring varl4.
Besiv5ntanti k[rybini darbq l94L m. nulrauke nitlerin0s' Vokietijos prad0tas karas pries Tarybq Sqjungq.
1944 m. tarybinei armijai uZ0mus Vilnig, daug Pastangq
P.Brazdtiilnui teko pad0ti; kad bent i5 dalies b0tq atkurta karo
metu smarl-ri nukent0jrsi eksperimentinig laboratqrijU'ba?P.
Tuo pat metu lam tefd vadonauti Vilniaus rralstybiniam pedagoginiam institutui (lg4y' m.), organizuoti ir vadqrputi Fizikos
motcyro;U tobulinimosi kursams: prie Vilniaus valstybinio unl-.
versiteto (1945). Atrodytq, kad apie mokslini darb4 nebwo lada
n0 galrroti, Ta0iau jau 1944 m. rudeni P.Braz.dli84as su H.JonaiCiu tgs0 paladlio elektrinOs varlos kitimo nuo okliuduoto,
nandenilio ki-ekio tyrimrs, o .{.Miii0nas - vario-aliuminio kietrg
,
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tirpalg varlos priklausomybg nuo temperatiiros. Siarne darbe
dalyvavo ir ABolotinas. Buvo parodyta, kad natflralg ir dirbtini
lydinig sen€jim4 galima ai5kinti Cu-At fazOs susidarymu kietarne
tirpale_; dOl to tirpalo kubin0 gardelO virsra tetragonaline.
Sie darbai netur0jo aiSkios perspektryos, todOl teko ieskoti
aktualesn0s tematikos. P.BrazdZittno d0mesi patraukO puslaidininkig frzika, kurioje jau prieSkariniais metais buvo sOkmingai
dirbama Vakarq Salyse ir Tarybg S{ungoje. 1949 m.
P.Brazdli0nas pradeda skaityti,,puslaidininkig fizikos speckurs4.
Tais padiais metais buvo Zengti pirmieji eksperimentinio darbo
Zingsniai. V.Toludiui ir M.Mikalkevidiui pavedama iS l{likusios
vakuuminCs technikos likudig surinkti eksperimenting bazq
puslaidininkinig medliagq plong sluoksniq gamybai ir savybig
tyrimui. Darbo tikslas buvo gauti PbS plonus sluoksnius
vakuuminio garinimo bei katodirrio dulkinim<l b[du ir i5tirti jg
elektrinig bei galvanomagnetiniq savybig priklausomybq nuo
stechiometrijos nuokrypio laipsrrio ir temperattiros.
1949 m. P.Brazdiiiinui buvo pavesta organizuoti naujai
isteigtame Mokslg Akademijos Technikos mokslg institute eksperimentin0s fizikos paclalini - technikinOs lizikos poskyri ir jam
vadovauti. Pirmaisiais poskyrio moksliniais darbuotcjais buvo
inZinieriai S.Blinstrubas ir S.Ra$kovskis. Tai iS dalies l0m0 tiriamqjU darbg tematikos pasirinkimq. S.Ra$korakis buvo vakuuminOs elektronikos sperialistas, tod€l nutarta tirti auKto daZnio
elektromagnetinio lauko stiprumo pasiskirstymq fideriuose.
Tikdtasi, kad darbo rezultatus bus galima panaudoti fizioterapijai Lygiagrediai S.Ra5kornkis vykd0 0kiskaitini darbq, kurio rikslas - prailginti lem0s likio padargg amZig, uZgr0dinant jg metalines dalis induktyvinio kaitinimo biidu.
S.Blinstrubui buvo pavesta organizuoti gravimetrinig
anomalijg Respublikos teritorijoje tyrimus. Todel isigrtas jautrus p{etaisas ir daugeli metq organizuotos mokslinOs ekspedicijos. Siais darbais P.Brazdfiilnas fyg ir pratQse prieSkariniu laikotargiu prad0tus Respublikos teritorijos geofizinius tyrimrs.
Sekmingai pradeti eksperimerrtiniai darbai prslaidininkig
fizikos srityjc universitete skarino P.BrazdZion4 juos diegti ir
AlraiemijoJe, Juo labiau, kad, i5radu$ tranzistorig (1947 m.), Jau
niekas neabejojo prslaidininkig fizitoe reiKme elektronikai lr
jai animoms technikos sritims. 1950 n. i Atrademijos aspirant0r6
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puslaidininkiq fizikos specialybg, priimamas V.Tolutis. Buvo

nutarta pradOti Akademijoje nuoseklius puslaidininkinig

medZiagg plong sluoksnig bei il j,t sudarytg daugiasluoksniq
struktiiry savybig tyrimus. I5 pradZiq numatyta patikrinti tokig

daugiasluoksnig struktiirU elektrinio laidumo asimetrijos
reiSkinio teorijos kai kurias iSvadas ir atskleisti Sio reiSkinio
ypatybes. Konsultacijos su to meto Zymais Tarybg Sqjungos
rnokslininkais paMrtino pasirinktos darbr; krypties aktualurn4,
ir j4 aprobavo Mokslg Akademijos Prezidiumas.
DidZiuliu P.BrazdIi0no nuopelnu, apsprendusiu tolesni
greitq puslaidininkig fizikos vystym4si Respublikoje, reikia lai$rti nuolatini Jo riipinimqpi jaunq kadry Siai sriCiai ruoSimu: ilgus
metus Jis pats skaitO puslaidininkig fizikos speckursq, vadovavo
kursiniams ir drplominiams darbams. Kitas ne maZesnis
P.BrazAtiiino nuopelnas yra tas, kad jis ne tik bilr0 apie save dir-

bandius puslaidininkiq fizikos sfityje, bet ir vadovavo
pirmiesiems Sios srities disertaciniams darbams: V.Toludio,
trLValackos, A.Sileikos, M.Mikalkevidiaus, J. Vi5dako ir

ASirvaidio.
Akademijoje, vadovaujant P.Brazdiiiinui, tirta daugelio
metalg,dielektrikq ir kai kurig puslaidininkig, tiek elementarig,
tiek ir junginir;, daugiausia antros grupes memh; su chalkogenais,
ploni sluoksniai ir iS Siq sluoksnig sudarytos struktiuros f27-291,
Buvo sukomplektuota eksperimentinig tyrimg baz|, sukurtq
originati plong sluoksnig kompleksinio tyrimo rnetodika, P8*
tikslinti kai kurie plong sluoksniq fizikos teiginiai, atskleista
naujq rei5kinig. PavyzdZiui, nustatyta, kad teorijos numatyti optir
mat0s asimetrinio laidumo sistemos komponentg parinkimo kri'
terijai - laidumo tipas, laidumas bei kr0vininkq judrumas'
draustin0s energijq juostos plotis, elektrong i5laisv"inirno darbr;
skirtumas - heterogeninig sisterng aweju neuZtikrina laukiamq
sistemos asimetriaio laidulho parametry it jU stabilumo. Ttt
prieZastis yra pereinamasis sluoksnis, esantis asirnetrini laidumq
sqlygojandio kontakto tarp dviejg.sluoksnig riboje, kuris susidaro
dOl komponendig chemincs bei fizinOs sqveikos. Komponentes
atskyrus plonu dielektriko sluoksniu, t.y. sudarius mi5rq ulwarini barjerq i5 dielektriko plono sluoksnio ir uZtvarinio sluoksnio,
pagerinamos sistemos asimetrinio laidumo charakteristikos ir
stabolizuojami jU elektriniai parametrai. Tinant Siuos reiSkinius'
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detaliau i5nagrin0tas kr0vininkg perneSimo per kontakt4
mechanizmas misrau uZnarinio barjero aFeju, sukurtos optimatios sistemos.
Pirmq kartQ buvo parodyta, kad joninio laidumo (priemaisg
dreifo) sqlygojami asimetrinio laidumo Parametry pakitimai gali
turOti visiska griZtamqj! pobildi, kad sistemos' kuriose viena i5
komponenCigyra amorfiniame buvyjel pasrZ-ymi greitaeigio Peljungb;o savybOmis, kad heterogeliniq si'lemr; asimetrinis
iaiAuriras yra statistinis reiSittnls, t.Yr kad srov0 per kontakt4 teka
tam tikrose vietose, o ne per visq plot4 homogeniskai'
' Daugiasluoksnig strukt0rq fotoelektrinig savybig tyrimai
asimetrinio laidumo
t30-321 patilslino heterogeninig strukt0rg
qrrimq i5vadas apie pereinamqjg sluoksnig heterogeniniuose

kontaktuose metalas-P.uslaidrninkis ir puslaidininkis-puslaidininkis susidarymo mechaniut4 ir savybes.
Technikines fizikos 1e_klofaus darbas ir gauti tyrimu rezultatai buvo apsvan{ti TSRS MA Puslaidininkig fizikos instituto
Lrningrade serninare ir teigiamai ivertinti. Remiantis pagrindinlmis atlikto darbo iS'radomis, buvo numatyta tolesnio
darbo kryptis . kompleksiSkai tirti naujg puslaidininkiniq
medliagq-ptonq stuoksnirl savybes. Kaip tik tuo metu (1956 m.)
Molsltt etraOemijoje buvo ikurtas Fizikos-matematikos institutas, kuriame Technikin0s fizikos poskyrio bazlie $alia -kitt1
padalinig buvo suformuota Puslaidininkig- laboratorija. Tai suiare paiankias s4lygas i5 esm€s Ptttl?lkyti .eksperimentiniq
t1lrim{ baz& ir toliau plOtoti puslaidininkig fizikos darbus. Pirmiausia buvo stiprinama technologind, slruktitros ryrlmq ir optikos baz.b.
Pirmieji gplikos srities darbai buvo skirti stibio
chalkogenid,l( Sb233,, Sb2Se, ir SbrTer) amorfinig ir kristalinirl
slu.olsnig absorbcijos ir
sluolsniq tyrimarns-spektro 1ff-'IS1-Xtiry. 5i9 jg
sqlygq ir
nuo
priklausomyb6
atspindlio
-gavimo pladiame'
laipsnio
sudOties
nuirvpimo nuo steihiometrin0s
.p"iltt ir temperatitrq intervale: Tai leido Patikslinti -5ir1
ii.Ofiag,l optines charakteriitikas ir J,t temPerat0lnU priklau'
somybq.
: - P.BrazOZiOnui vadovauJant, susiformavo artimi Puslai'
dininkiq labOratorijos qdiai su ISRS tvlA Puslaidininkig fizikos
institutu lrningriOei laUoratorijos darbuotojai gal0jo gauti
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knalifikuoe konsuluciiq, be Kt, bwo paremiami tuo metu deficitin0mis pustaidininkin0mis medZiagomis. P.Brazdlionul
a;meni5kai plaSant, instituto direktorius akad. A.JofO i Puslai,iininkig fizikos instituto aspiranlilr4 priOmO J.PoZelq.
Darbams puslaidininkig fizikos srityje, vykdomiems
Vilnraus valstybinio unir:eniteto Fizikos-matematikos fakulteto
Eksperimentines fizikos katedroje, P.Brazdti0nas rradorravo nuo
1950 iki 1960 metq. Pirmieji darbai buvo skirti stibio sulfido
(SbzSJ ir selenido (SbzS%) amorfinig ir polikristaling plong
sluoksnig, gautq garinimo vakuume bildu, fotoelektrin0ms savyb€ms [36-331. Buvo iJtirtas Siq sluoksniq fotojautrumo spekirinis
pasiskistymas bei fotojautrumo priklallsomybe nuo Sliesos intensywmo plaCiame spektriniame bei temperatilry intervale.

ISanalizuoti SiU priklarsomybiq d€sningumai, patikslintos IiU
junginig optinig aktryacijos energijg yertes bei nusta$ti jU temperattlriniai koeficientai. Sie darbai askleid0 sudOting4 sistemq
Sb-S ir Sb-Se plonr; sluoksnig fazini buv[ bei specifines jU jungniU savybes.
Jau pirmieji puslaidininkinig medliagg plonq sluoksni4
tyrimai parodO, kad, norint paai3kinti jq savybig ypatum$, b0tina
juos tirti kompleksiSkai ir gautrs rezultatus lyginti su tq medliagg
mpnokristalg analogi5kg tyrimU rezulutais. Firmiausia buvo
kompleksiSkai i5tirtos praktiniu poZitiriu penpektwarx kadmio
selenido (CdSe) [39-451 polikristalinir; sluoksnig elektrin0s,
fotoelektrinOs ir optin€s savybOs bei Sig savybig priklarsomybe
nuo iSorinir; veiksniq. Nuosekliai tirti ir kontaktiniai reiSkiniai.
Gauta nemaZai naujq rezultatg ir atskleista naujq rei5kinig fizikin0 prigimtis. Pavyzdliui, i5 adsorbuotg dujU poveikio plong
sluoksnig savybOms nustatyti Sviesos atspindZio koeficiento ir
pavirSinio l0Zio rodiklio priklausomybes nuo adsorbuotg rtujrl
prigimties ir koncentracijos d€sningumai. Nustatyta, kad Zyrnq
eksitoninOs absorbcijos spektro i5ptitimq, lyginant ji su
monokristalo eksitoniniu spektru, qlygoja didelis strukttlrinig
defektg skai0ins ir kristalitrl defornacrjos plonuose polikristaliniuose sluoksniuose, Prieita prie iSrados, kad iS daugelio tirtq
metalr; kontaktrl su (IlSe plonais sluoksniais tik indis ir gatis
uZtikrina omini jU pobU<li ir, kad tai srsijE su Sig metalq diiuarla i
sluoksni.
ldomth reanltatai buro gauti, tiriant kontaktus, paveiktrs
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ir jonais. Buvo nustatyul, kad tuo
nuo
metalo prigimties, kontaktai turi
nepriklarsomai
dweju,
omines savybes. Detaliai i5analizuota elektrinio laidumo priklausomybO nuo srov€s daZnio ir nustatyta, hd plonq polikristalinig
sluoksnig laidumo ypatumus sqtygoja tarp kristalitrl esantys potencialiniai ir cheminiai barjerai ir kad dujq, ypad deguonies,
adsorbcija sqlygoja Zemesn0se temperat0rose iSrySkejanti
sluoksnig pavir5ini laidumq, kuris Suntuoja bandinio tttrini
laidum4. K fotojautrumo spektrinio pasisking^oo, liuksamperiniU charakteristikq bei fot.riaidumo relaksacijos ypatumg buvo
nustqtyta,kad didel€s inercijos fotolaidumo dedamoji yra sQlygojama krtivininkg rekombinacijns procesq ypatumq ant
sluoksnio pavirSiaus.
Tiro padiu metu katedroje buvo sistemingai ir pladiai tiriamas kadmio sulfido (ftS), selenido lCdSe) ir tel0rido (CdTe)
polikristalinig sluolanig fotojautrumas Rentgeno ir gama spinduliams, siekiama sukurti Siems spinduliarns jautrias fotovar2as
[465U. Detaliai tirta sluoksniq struktiiros, etcktrinio laidumo,
fotolaidumo ir jo inercijos priklausomyb0 nuo technologinig
veiksnig, taip pat laidurno, fotolaidumo ir fotosrovOs inercijos
priklausomyb0 nuo temperat0ros, nagrinOti fotosrovds relaksacijos procesai ir papildomo palvietimo itaka Siems procesams.
Detaliai tirtos sluoksnig voltamperinOs ir dozimetrin0s charakteristikos, sluoksnig fotojautrumo spektrinis pasiskinqmas ir
Rentgeno spindulig adsorbcija. Visa tai padejo atsklcisti tirtg
medZiagq fotolaidumo Rentgeno ir gama spinduliams
mechanizmq ir sukurti CdS ir CdSe polikristalinig sluoksnirg
pagrindu fotojautriq tiems spinduliams fotovarlg gamybos technologij4. Be to, tirtas sidabro sutfido (Ag S) fotoelementU jautrumas minKtiems rentgeniniams spinduliams [52J. Parodyta, kad
Sias fotovarZas galima naudoti dozimetrijoje, fotometrijoje ir
auromatikoje.
Nemalas darbas buvo atliktas tiriant cinko stibido (ZnSb)
elektrines savybes [53f. Daug dOmesio buvo skirta Sio junginio
gavimo technologijai iSv5cq;ti. Sunkiaruia burro nustyti stechiometrines sudOlies bandiniq gavimo relim4. Tlrimq' rezultatai
phrodO, kad nukrlpimai nuo stechiometrijos selygoja bandinio
metalinio laidumo atsiradimq lemesnig tcmperat0ry srityje, tuo
metu, kai stechiometrinOs sudOties bandiniai visame tirtamc
didelOs energijos elektronais
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temperatilry intervale tur€jo puslaidininkiams bitding4 laidumo
temperat0rinq priklausomybQ.
1tb0-1fti4 m. p.griautnui buvo vaisingi organizuojant
mokslinius tlrrimus tiek universitete, tiek Molslq Akademijoje.
Per 6-ji deJimtmeti Elsperimentin0s fizikos katedra isaugo,
Tacigu pagal savo profili ji negalOjo pakankamai parengti jaunu
specialistg spardiai besivystandioms ridiotechnikoi ir elekironikos profilio mokslo istaigoms ir irnon0ms; tokiu Specialistg, kurie
galetq dirbti tq istaigg taboratorijose bei konstarvimo biuruose.
Tod0l l!)60 m., P.Brazdfiiino siiilymu, Eksperimentin0s fizikos
katedros baztje buvo ikurtos dvi katedros: puslaidininkig fizikos
ir Radiofizikos. Radiofizikos katedrai vadovauti €m0si pats
P.BrazdLi0nas.
Jau pirmaisiais metais katedroje pradOtas molblinis darbas:

buvo tiriamos puslaidininkiniq medziagg dielektrines savyb€s
superauKto daZnio metodu, triuKmai puslaidininkiuose bei
puslaidininkiniuose prietaisuose. 1961 m. p.Brazdziilno pastangomis prie katedros buvo ikurta Molekulin€s akustikos problemin0 laboratorija, kuri pradOjo tirti ultraganinig ir hiperganinig
bangg zadinim4, stiprinim4 ir sklidim4 segnetoelektriniuose
puslaidininkiuose. 1968 m. katedroje buvo pradOti superauKto
daznio elektrodinamikos srities darbai: nagrin0ta feritinig bandiniu sqveika su elektromagnetiniu lauku, plysiniu ir juostinig.

linijq
9yuo

elektrodinamika.
Po dauger. r"i,t, sukaupus pakankam? patyrimx fakultere
griilta prie sbrs, tipo junginiq tyrirno. viename tokiq darbg

[54J buvo tiriamos sb2s3 ir N dalies sbrsq bei sbsJ iiutrnirl
monokristalg dielektrlnis savyb€s ptadiarie temperatilrq i;
auKto daznio (9-27 GlIz) diapazone. panaudoti bangolaidinis ir
rezonansinis merodai. I5v5rotyta tiriamuju junginiu si0linirl kristalg su i5 anksto numatyromis dielektrinemis savyb0mis gamybos
technologua. K,Tt.ry_ qryai parode, kad Sb,S, ir SUIS{ superauksto darnio (sAD) diapazone ruri oloetg dieiekirine
lhTuq_ ir pasizymi stipriai isreiKtomis anizotropinOmis savy:

ir i5tirtas segnetoelektrinio fazinio vinmo reiskinyq nustatyta, kad sAD diapazone, rcmpera-

bemis. Sb2S3 kristaluose aptiktas

ttlrose, kuriose Sis vinmas vyksu, kristalineje gardelep srsizaona zemadazniai opriniai svyravimai. Anablidi rezuiaai burro
gauti ir tiriant SbzSI junginio monofristalu.
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P.BrazdZitlnas visada domOjosi Kauno Politechnikos institute vykdomais darbais ultragarso fizikos ir taikymo srityje. SusidomOjimas dar daugiau sustipr0jo, kai 1961 m. buvo errastas
akustinig bangg stiprinimo pjezopuslaidininkiniuosc kristaluose
reiJkinp, awdrqs perspektyvas naujiems elcktroniniams prietaisams. Nors tuo metu jau buvo Zinomos prieZastp (netiesiniai
efektai), trukdanCios gauti tiesin0s teorijoi numaryrq akustinig
bangq "gigantiSk{ stiprinim4, ir buvo sukurta nauja teorija, atsilvelgianti i tokius netiesinius efektus, tadiau tiut<o eksperimentiniq duomenU, pawirtinanCig tokios teorijos kai kuiiuos
teiginius. Tai trukde jq pasinaudoti kuriant naujus prietaisus su
praktikos pageidaujamais paramctrais. Tod0l buvo imtasi detaliai tirti akustoelektroninE sqveikE tokiuose tipiskuose
pjezopuslaicininkiuose, kaip cds ir cdSe [55-65]. Gauti rezultatai atskleidO mazai tirtg, o kai kuriq ir visai nerirtu reiskinig
d0sningumus. PavyzdZiui, buvo nustiryta, katl nuo tam tikro
akustin€s bangos intensyrmmo akustoelektrinO srovO turi tendencijq sotintis, o elektroninO bangos absorbcija maZ0ja. Buvo taip
pat nustatyta, kad, esant tam tikriems akustin€s bangos daZniams,
be elektrong koncentracijos salygoto netiesi5kumo, ltsiranda dar
kristalc esandir; priemaitg sqlygotas netiesi5kumo minimumas,
t.y. laisrng krilvininkg pagavimo sp4srais procesas pjezokrista-

luose yra netiesinis. I5ai5kinta, kad akustolelektrinO srov0 turi
kintam4 dedamqjq, kurios daZnis sutampa su akustinOs bangos
dazniu. IStirtos elektrong koncentarcijoJ netiesiskumo sqlygotos
akustoelektrinOs srovOs kint.mos debamosios auKtesniu'eilirg
harmonikos. Sie daruai pioeio pamar4 naujg prietaisg: monouis-

talu pavirsiaus, epitaksinig sluoksnig s4vybiq bekontaktinio
tyrimo metodo suktirimui. Akustinis pjezopuslaidininkiq tyrimo
metodas s0kmingai panaudotas segnetrielelitriniams virsmams ir
su iais susijusiems reiskiniams sbsJ ir sbrs, monokristaluose
tirti [60-61]. Ailkinantis 5iq junginig savybig'pakitim4 ir fononfononincs sqveikos bei fazinio virsmo charakteristikr; priklausomybg nuo i5orinio poveikio, buvo tiriami ultragarso stopinimas
irultragarsoharmonikggeneracijaSiuosejunginiuose.
Nustatyta ultragarso gesimo koeficienio priklausomyb0
nuo temperat0ros; i5ilgines ultragano bangos, turinfios bangini
vehorig, nukreipq C a5ies linkme, greiris bci 1os gesimo koeficientas ir ultragarso bangos gesimo padidejimas arti pirmos r{lsics

n

fazinio virsmo; ultragarso anomalaus gesimo priklausomybO nuo
i$ilgin0s ultragano bangos antrosios harmonikos amplitudes temPeratilrin0 priklausomyb0, ir kt. Atlikti
darbai atskleidO reiSkiniq y?atybes ir mrchad*4, pateikO teorijai ir praktikai verting'1 duomenr; apie kai kurias tirtq medZiagq
savybes. PavyzdZiui, paai5k0jo, kad SbSJ kristale ultragarso skersinO banga negQsta, kad arti t€matemperat0rinio ir auKtatem-

jo sklidimo kr)?ties;

perat8rinio faziniq virsmr; SbzS3 monokristaluose vyksta
anomalus ultragarso gesimas; elehromechaninis ry*ys Slzlg
monokristaluose yra silpnas ir ultragarso banga kristale sklinda
be anomalijg, ir kt. Be to, buvo nustatyti SbSJ junginio elektro.
strikcijos ir kinetiniai koeficientai, apskaidiuoti Griuneizeno
koeficientas ?(3) ir tredios eilOs elastiniai koefrcientai C
IS metod;'tio pob0dZio darbg, kuriems vadolavo
P.BrazdZi0nas, pamin0tinas intenslvaus- (lazerio) optinio spindulio moduliacijoi metodo, leidZiandio nistatyti kristalo mechaninius svyravim-us, suk0rimas [62]. Jo esmg sudaro tai, kad spindulio intenspnrmas moduliuojamas lcvarco monokristalo pavirliaus
svyravimais kintamame elektriniame lauke. Jis leidlia tirti
pjezoelektrinirs rei5kinius puslaidininkinluose kristaluose labai
CiCetlU (MHz) dalnig srityje,. esant labai stipriam apSvietimui.
fdomig rezultatrl gauta tiriant elektrinius triuklmus
pjezopuslaidininkiuose [63-6SJ. IftiP Zinoma, fotovarlot g"l1
xnoduliuotq Sviesos signal4 riboja ZemadaZniai
iititii silpnai
triuKmai. ISaiSkinti Siq triuk5mg prigimdiai ir d0sningumams
kateclroje atlikti triuKmg tyrimai kadmio sulfido ir selenido P9likristaliniuose sluoksniuose ir monokristaluose pladiame daZnirl
(3 Hz-200 kHz) ir temperat0ros intervale. Buvo keidiama elektrong lvazi Fermio lygio padOtis, apSviediant bandinius
ivairausbangosilgiobeiintenrylvgmopastoviairmoduliuota
iui.sa. Visa tii paOejo nustatyti priemaiSq ir tarpgrtidiniq b1ieru
sqlygotas triuksmU spektrinio tankio daZnumines priklausomybes, i5tirti Siliminius ir krilvininkq generacijos-rekombinacijos proceso sqlygotus tripk5mus, ivertinti kontaktq
triuKmq iriOe6 Liulsamperinig charatteristikg tyrimai parodO
didelig fliuktuacijq rJtSi su liuksamperinig charakteristikg supertiesinOmis sritimis.
Tiriant fotoiautri$ CdS ir . CdSe monokristalq impulsing
charakteristikas ir akustinig triuksmq sraut{ [69], nustatyU nauJq
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rei5kinig. Pavyzdriui, tuo aweju, kai elektronu dreifinis greitis
prilygsta akustin0s bangos faziniam greiciui, atsiranda akustinis
srautas; bandiniq neigiamas diferencialinis laidumas, esant t:rm
tikram elektrinio lauko stiprumui, susijqs su akustin0s bangos
sdprejimu ir su Gts ir cdse junginiams- bsdingu temperaruriniu
jq fotolaidumo slopinimu.
Radiofizikos katedra visada aktpiai dalyvavo, sprendziant
Respublikos garnybinig organizacijg praktikoje iskylandias problemas. I5 tokig darbq min0rini kai kurig nestacionarinig procesq
puslaidininkiniame rriode ryrimai 170-731. Nustaryta nepagrindiaiu krovininkg gruavimo ir difuzijos trukmig priklausomybc nuo
injektuojamo krtivio dydrio; pagrindinir; krilvininkq difuzijos
trukm0s priklausomybO nuo kolektoriaus itampos; krtvininkg
gruavimo ir difuzijos puslaidininkinio rriodo baz0je trukmig
temperat0rin0 priklausomybO; kai kurig puslaidininkinio triodo
parametry kitimas laiko atzvilgiu. Remiantis tyrimais, sukurta
metodika, leidzianti numatyti puslaidininkinio rriodo parametry
stabilurnq.
I5 kitg darbg, kuriems vadovavo P.Brazdrt0nas, mindtini
Sie: ispl€tota gy'vsidabrio sulfido stechiometrinOs sud0ties
monokrismlg auginimo i5 gary faz0s metodika [74J; tirras kadmio
oksido elektrinis laidumas auKto daZnio elektriniuose taukuose
p5J; tirtas pn sanditros talpumo kitimas veikiant ultragarsinei
bangai
[z!1. Nustaryra, kad akusriniame lauke pn sand0roi talpumas did0ja, o, savo ruoztu, talpumo pakitimas yra proporcingas
ultragarsines bangos inten;ywrmui ir identiskas turinio krlvio ir
jr'*'priemai5q pasiskircrymo pn sand0roje pobildZiui.
a -{cptintojo de.{imtmecio pabaigoje Radiofizikos
katedros
ruoSiamg specialistr; bendras profilis jau nebeatitiko i5augusirg
praktikos poreikig, todel radiofizikos specialybO imta plasri elektronikos kr5rytimi, ir 1970 m.'P.Brazcziono iniciatyva ikuriama
Kieto kOno elektronikos katedra. Jai vadorauja p.Brazdzi0nas.
Pagat isigalejusias rradicijas, jau nuo pirmrtju meru katedroje
pradedamas mokslinis tiriamasis darbas,=raciau p.grazdzionas d€l
didelio pedagoginio, administracinio ir visuomeninio krOvio
jame tiesiogiai nebedalyvauja.

ir organizacinAs veiklos bans.
lmkime branduolinq fizikq. P.Brazdzi0nas ja dom0Josi nuo

mokslinOs
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seno. Ci0richo universitete jis klaus$ E.Sredingerio paskaitg, yra
grrdejqs N.Boro pranesim4. Siekdamas supalindinti studentw su
naujau-siais branduolinOs fizikos atradimais, 1941 m. iSleido \nadov0l! [17], visuomenei paral€ pluoSt4 populiarig straipsnig.

p.nrizOXtlnas buvo gerai informuotas apie trLBarSausko
vykdornq kosminig spindulig tyrimU rezultatus. P.Brazdfiilno
iniciatyva Eksperimentines fizikos katedroje buvo prad€ti gaminti Geigerio-Miulerio skaitikliai (I.I-evitas), praddta tirti gatna
spindulig absorbcija lvairiose medliagose (V.Tolutis), tirtas
kadmio sulfido, selenido ir telflrido polikristaliniq sluoksniq
fotojautrumas gama spinduliams (A$irvaitis). Galvota panaudoti radioaktyvits izotopus puslaidininkiams, konkreliai . priemaiSrg dituzijos reiSkiniams ir fazig s4veikai ivairiuose jg kon_taktuose - tirti. i.{or€damas greidiau Sias idejas igiyendinti, 1955 m.
P.BrazdZi0nas nukreipia lCMakariiin4 i TSRS MA Leningrado
Fizikos ir technikos instituto aspirantiir4, i radioaktyvitt izotopg
taikyrno specialybg. I(ai L957 m. Mokslq Akademrjoje bwo fo1muolamas Fizikos-matematikos institutas, P.Brazd2iilnas pad _elo
daug pastangq, kad jame b0tg ikurtas atitinkamo profilio pa$linyr - naOio"ktfG spinduliavimo sektol*, ir 0m0 jam vadov:luti. Kadangi tuo metu nerealu buvo tik0tis isigrti stambig br_anduolinOs fizikos eksperirnentiniq irenginig, pasirinkta tokia darbU kr,'ptis, krrriai vystyti pakanka atsiveZamg radioaktyvitl izoto;
prt. Nema Lai wrgta, kol buvo isigrtas unikalus ir tuo metll labai
brangus beta spektrometras: Nors P.BrazdZi0nui ir neteko _tiesiogiai vadovauti darbams, kurie buvo vykdomi su liuo
spektrometru, kadangi 1961 m. pasitrauk0 i5 sektoriars v1lovo
parergg, tadiau jis visada domejoli sektoriars moksline'veikla.
Su Brazdli0no rardu stsijusi ne tik branduolinOs fizikos
s0kminga raida Lietuvos Molcsltq Atr4demiioJe, bet ir lazerin€s
fizikos atsiradimo Respublikoje prieSistorija.
Tik P.r,razd2i0no: kiirybin0s energijos, nenuilstamo darbStumo, ilvalgurno ir organizacinio talento dOka ,mes galime
pagristai didZiuotis eksperimentines fizikos i5srystymu mttsU

hespublikoje.
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Henrikas JONAITIS

FIZIKOS MOKSLO POPULIARINTOJAS
IR ''ZINIJOS'' NARYS
Gamtos mokstg, tarp jg ir fizikos, populiarinimas Lietuvoje
senas tradicijas. Vienas aktyvesnirg fizjkos populiarintojrl
buvo Povilas BrazdZi0nas.
Dar besimokydamas Panev0Zio realinOje mokykloje,

turi

P.Brazdliilnas dom€josi fizikos naujov0mis, skait0 Rusijoje
leidZiamus fizikos populiarius leidinius. Tuoj po Lietuvos universiteto baigimo Iy76 m., P.BrazdZiunas komandiruojamas gilinti
linig i Citiricho universitetn Sveicarijojc. Cia ;is klausO tynriU
mokslininkq Mejerio ir Sr0dingerio paskaitg, dirbo bibliotekose,
atliko eksperimentus. Ciiiricho universitete, kaip ir dauge$je

kitq Vakary Europos universitetg, mokslininkai buvo kart"u ir
savo mokslo populiarintojai. Tai leido P.BrazdZi0nui pladiau
susipalinti su naujaisiais fizikos pasiekimais, populiarig paskaitrl
skaitymo metodika. P.BrazdZi0no mokslo populiarinirno
straipsnir; apra5as pateiktas'Literatiiros rodykleie' 1771.
P.BrazdZi8no pirmasis fizikos populiarinimo straipsnis'Ar
galima i5 Sviesos pagaminti elektros ?" buvo atspausdintas 1931
m. pladios visuomen0s skaitomo Zurnalo "Kultiira' 5 numeryje.
Iki 1936 m. Siame Zurnale buvo atspausdinti dar 3 P.Brazriliilno
populiar0s straipsniai. Tokie P.Brazdti0no straipsniai buvo
spausdinami ir Htuose Lietuvos Respublikos Zurnaluose. "Kosmos' 1934-1939 m. atspausdino 6 jo straipsnius. Bet P.Brazdli0nas, bildamas Lietuvos gamtininkq draugijos nariu, labiausiai pamOgo 'Gamtos" Iurnalq. Per palyginti trumpq lurnalo
leidimo laikotarpi jame atspausdinta 12 jo populiarig straipsnig.
R0pesdiai, susijg su Vytauto DidZiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto perk0limu i Vilnig 1940 m., molymo
plang ir programq pertvarkymas pirmaisiais tarybiniais metais,
pagaliau karas ir vokiedig okupacija, Vilniaus unive;rsiteto
uldarymas nutraukO P.Brazdti0no fizikos pop'uliarinimo darbq.

Atgaivinus universitet4 pokario metais, t946

m.

P.Brazdliiinui prasidejo naujas empas popiliarinant Rzikq. Tais
metais lurnalas 'Jaunimo gretos' 5 numeryje atspausdino
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P.Brazdli0no pirmqii pokario mero straipcri ,nedii6 pqrst+
M0nuli', skinq M0nulio radiolokacijai. V0liau jo straipsniai,
populiarinantys fizilce, buvo spausdinami
ir deugelyJe laikra5dig

ir

kituose Respublikos

Zurnaluose

P.Brazdliuno straipsniai skelbiami tematiniuooe leidi-

flbl

niuose.
m. isejusioje knygoje 'Mokslas Tarybg Lietuvoje'
atspaudintas platus jo straipsnis 'Fizikos mokslo suklest0jimas
Tarybrg Lietuvoje'. Lns m. 'Mokslo' leidykla iJleido P.Serapino

sudarytq knygq "Kas domina fizikus Siandien'. Tai 'Fizikos
qokyklos'serijos 5-ji knyga. Ji baigiama P.Brazd2iiino straipsniu
'Fizikos mokslg tyrimq raida Lietuvoje'. Jame aplvetgiamas tas
kelias, kuri nuOjo Lietuvos frzik^ nuo seniausig laikg iki paskutiniUjU merg. 1967 m. 'Zinija' i$leido P.BrazdZiuno UloSiurq,
medZiagq lektoriui, apie lizikos nokslo pl0trq Lieruvoje. V0liau
tie klausimai buvo placiau nusviesti dideliame straipsnyj€ atskirame leidinyje [78].
P.BrazdZi0no populiarig straipsnirg tematika labai plarl;
Prieskariniu laikotarpiu labiau lsiskyre parintinio pob0d2io
staipsniai, kurig rikslas plOsri skaitytojo akirati, inbrmuoti ji
apie atskirus fizikos reijkinirs, apie tai, kas naujo frzikos msksle.
Be jau minOto straipsnio 'Ar galima i$ Sviesos pasigaminri elektrosn, prie tokiq straipsnirl galima priskini ir ratinirrs apie nematomq gmlnijos spinduliavimq, Iemas temperat0ras, aukJtrl
slCgimg ir temperat[rg biisen4, mechanini Sviesos neikimq,
molekuliq struktiirfo skysto helio yparyb€s.
Straipsnyje apie lemas remperat0ras p9l P.BrazdZi0aas
aprafo tokig temperat8ry gavimo metodus, k0nrl savJbes ani
absoliutinio nulio. Tuo laiku sunku buvo numatyti praktini rcmu
temperat0ry pritaikymq. Tq rodo P.Brazdri0no zodriai: 'Artimos
absoliutiniarn nuliui temperar0ros turi tik grynai mo*slinq vertg
ir tik keli mokslo insritutai visame pasaulyie teturi irengimrs joms
gauti". P.Brazdli{lnas nagrin0ja ir absoliutinio nulio pasiekimo
klausim4. straipsnis baigiamas tokiais rodziais:?agaliau gar ne
vienam gerbiamqjg skaitytoju kits., klarsirnas, 'ar bus pasiektas
absoliutinis nulis. Treciasis termodinamikos desnis wirtina" kad
absoliutinio nulio negalima pasiekrl Tiesa, iki absolitinio nulio
betrilksta vos apie 0,005, tadiau nugalOti ;.oliau bent 0,001 brs gal
daug sunkiau, kaip iici Si<ll Simtas laipsniq,. Tie ZodZiai rodo, kad
P.Brazdziilnas gerai suprato tuos sunkumus? su kuriais srsiduria
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Iernq temperat0ry fizika. Prie ZemU temperatory P.Brazdli0nas
gr@ kitame straipsnyje, apra5ydamas skpto helio ypatybes.
P.BrazAZtonas kelis straipsnius paskyre fizikos taikymui.
Tai straipsniai apie telegrafq ir telefonq [S0], elektronini
nikroskopq [SU, nauju metodus izotoparns skirti [82J. TaCiau
P.BrazAh0nq labiausiai patrauk0 reiSkiniai, susijg su atomo bran-

duoliu.
Sio gimrmeCio pradZioje thi buvo pari naujausia ir pari aktualiausia fizikos Saka, kuri labai keite nusistovOjusias paZioras I
medZiagos strukturq. Vis4 serij4 straipsnir; Sia tematika
P.BnzAttonas pradeda straipsniu'Atomo strukt0ros bruoZai",
kud lurnalas 'Kosmos'atspausdino 1934 rn. l-4 numeryje, Siame
25 pustapiq straipsnyje vaizdliai apraSyti visi to laiko fizikos
pasiekimai tiriant stomq.
Straipsnyje plafiai iSnagrin0tas bangq mechanikos principas atominiuose reilkiniuose ir kvantinO mechanika. Straipsnis
rodo, kad P.BrazdZi0nas buvo gerai susipaZinqs su Sios srities
naujausiais darbais
NemaZa d€mesio P.Brazdltilnas skyrO gamtiniam ir dirbtiniam radioaktmrmui. Straipsnyje "Natuialinis ir dirbtinis radioaktingumas" [83] P.Brazd[i0nas primena pamir5t4 Prouto hipota?.e,jog visa medZiaga esanti sudOta ne i5 ivairig, bet i5 vienodos
r0ties dalelig, ir kad tokia dalel0 esqs vandenilio atomas. 'Berods
Prouto hipotezO ne visitkai pasiMrtino: pasirod0, kad vandenilio
atomas n*ra toji pagrindinO medZiagos sudOties dalelO, - ra5o
P.Brazdrt0nas, - tadiau tos hipotezOs ideja - visos med2iagos
sud0ties vieningumas - visi5kai yra pawirtinta ir Siandien yra
medliagos strukt0ros pagrindine mintis'.
Kituose'tam pa0iam klausimui skirtuose straipsniuose
.P,Brazdi2;0nas daugiau d0mesio skiria ne tiek radioaktyvumo
rei5kiniui, kiek atomo branduoliui, lpaC jo irimui.
nesibaigia ir $iandien. Kadangi kosminiai spinduliai pa susijq ir
su atomq branduoliais, jie atkreip0 P.Brazdliitno dOmesi. YpaC,
kad kosminiu spindulius tyr0 ir universiteto Fizikos katedros.
bendradarbis KBar5auskas. Pirmqji savo straipsni apie kosmi-

nius spindulius P.Brazdhiiinas paskelbe t939 m.

Zurnalo

'tr(osmos' 7D numeryje. Straipsnyje duodama trumPa kosminig
spinduli4 atradimo iitorija ir apra3omi jq qrnmo metodai. Kituo83

se kosminiams spinduliams skirtuose straipsniuose'Mezotronas'
[8a] ir 'Neutretai" [85] P.BrazdZiiinas apra5o kosminiuose spinduliuose aptiktas elementarias daleles.
Paskutinis prieSkarinio laikotaqpio straipsnis, skirtas ato-

mui ir jo branduoliui, buvo "Kiek turime atomq

riiSig",

atspausdintas L940 m. Zurnalo 'Gamta' pirmame numeryjr. 5i

straipsni P.BrazAhi0nas paslqnO izotopams.
Pokario metais P.BrazdZitinas paskelbd dar 2 straipsnius
branduolin0s fizikos klausimais. Vienq jg 'Iftip buvo iSlaisvinta
atominO energija' 1955 m. atspausdino "Svyturys', kitas paskelbtas tn4 m. Iurnale "Mokslas ir grvenimas". Jis buvo skirtas
elementariosioms dalel€ms. Tai buvo lyg ir apibendrinimas ankstesnig straipsnig atomo branduolio klausimais.
Jei prieskarinis laikotarpis buvo skirtas pasaulin€s fizikos
pasickirnams propaguoti, tai pokario metais P.BrazdZiiinas pagrindini ddmesi skyre Lietuvos fizikg pasibkimams. Tai ir nat0ralu,
nes P.Brazdlitinas buvo vienas pagrindinig fieikos mokslo organi-

zatoriq Respublikoje.
lg(fi m. birZelio 9 d. "Tiesa' atspausdino iSsamq P.BrazdZitlno staripsni 'Pladios galimybOs" apie Lietuvos Mokslg
Akademijos Fizikos, technikos ir matematikos mokslg skyriaus
veiklq. Pladiau Lietuvos fiakq darbai nulviesti atskirarne leidinyje "Fizikos mokslo pasiekimai Tarybg Lietuvoje", i50jusiame
1967 m. "Gimtasis kraStas', norOdamas supaZindinti uZsienio lie-

tuvius su Lietuvos fizikg laimOjimais, 1968 m. sausio 25 d.
atspausdiuo sutrumpint4 P.BrazdZi0no paskait4'Lietuvos frzikai
vakar

ir Siandien'.
P.BrazdZi[nui bfidinga buvo tai, kad jis numatO fizikos pers-

pektyvas. Jis buvo puslaidininkig tyrimU Vilniaus universitete
pradinirrkas, pirmasis pradOjo ir juos populiarinti.
1956 m. birZelio 27 d. "Tiesa' atspausdino P.Brazi2iilno
straipsni 'Puslaidininkiai - naujosios technikos pagrindas'. Siame
straipsnyje P.BrazdZitinas parod€, kokias dideles perspekgvas
turi puslaidininkiai. Nord;damas p4skatinti mokinius pasirinkti

puslaidininkiq specializacijq, P.BrazdZi0nas 'Tarybiniame

mokytojuje" 1960 m. spalio 2 d. ra5o apie puslaidininkius it jU
taikymo perspektyvss, tik0damasis, kad Jio straipsnio turin[
mokytojai panaudos savo pamokose, kad ji penkaitys mokiniai.
Sie puslaidininkius populiarinantp straipsniai skatino jaunimq
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jais daugiau dom€ris. Gal tai pagreitino puslaidininkirl fizikos
instituto ik0rim4 ir jo augimq ? Apie tai ir p.Brazdliiino,
J.Pozelos bei V.statulevidiaus straipsnis "Augimas', atspausdintas lTiesoje' 19l,6 m. sausio 20 d: Jame pticiai aprasytos tos
problemos, kurias nagrin0jo Lieruvos MA puslaidininkiq fizikos

ir matematikos institutai.
P.Brazlritin4 domino rnokslininkg biografijos. Dar 1934 m.
zurnalo "Kosmos' ll4 numeryle p .graioziinas ras0 apie
D.Mendelejeu4 ir jo darbus fizikos sriryje. Tai buvo santrauka
prane5imo, daryto vytauto Didziojo universitete, miniut
D.Mendelejevo 100-sias gimimo metines. straipsnyje p.Brazdzi0nas ra5o, kad D.Mendelejevas fizikai dav0 nemaza naujrg
fizikiniq rnatavimo metodu, preciziskg prietaisq, yra atlikqs pagrindinius skyscig ir dujg ryrirnus, iskOtqs aiKtdn naujq ties,l ir
problemg. Minint APopovo 100-sias gimimo merines, "Tiesa'
L959 m. kovo 15 d. numeryje paskelb0 p.Brazdti0no straipsni,
skin4 APopovo darbams.
t97L m. _"Mokslo ir gyvenimo' pirmanre numeryje
atspausdintas P.BrazdZitino straipsnis apie E.Reznrfordq,, o lnz
m. pirmame numeryje - apie p.I-anZevenq.
P.BrazdLitin4 domino ir fizikos istorija. lw m. nMokslo ir
grvenimol 9-ajame numeryje atspausdintas p.Brazdiitino straipsnis apie fizik4 senajame vilniaus universitete. p.Brazdriiinas yra
organi:ntorius ir bendraautorius stambaus leidinio "Fizikos istorija l.ietuvoje". Reikia tikOtis, kad sis leidinp prisides prie Lietuvos fizikos populiarinimo.
P.Brazdzitino populiarieji straipsniai pasizymi aiskumu,
gera kalba. Juose yra ryskiu ii papraslg gruenimiit,t prulodzi,l,
kurie leidzia geriau suprasti nagrin0jarnq fizikini tctausim4.
p.Brazclritinas
Pavyzdziui, aprasydamas atomus ir molekules
[g6],
raso: 'Atomo suskaldyti arba susmulkinti negaiime, kaip pw-.
negalime suskaldyti stalo arba stiklinds. Mes galime, rinomi, itatq
suskaldyti, stikling sudau{rti, bet tai padarq, rl€s nebeturOsime
nei stalo, nei stiklines. Taip nedalomas yra ir atomas. padalintas
jis igaus kitg savybiq'.
fdomiai P.Brazdrionas palygina molekulines jegas su
visuotinOs traukos j€ga:"Jei perpjausime mintyje Zem-as- rutuli
puiau, ui tuodu pusrutuliu visuotinOs traukimo jOgos verciami
trauks vienas kitq 25000 sykig stipriau ur molekuiine jeg4... bet
bei Fizikos
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jeigu ?*mA tur0trl ne 64fl) km spinduli, o tik 40 km, visuotinio
traukimo jega botq lygi molekulinei jegai. Fsant dar maZesniam
Zeme.s rutuliui, molekuline jega urptq didesnO uZ visuotinio
traukimo iegq'. Ir tokig pavydZiq P.Brazdli0no populiariuoce
straipsniuose yra nemaZa.
P.Brazdliilnas fizikos moks[ aktyviai populiarino dalyraudamas "Znijos' darugrlosr rrcikloje. Jis fifmoiu draugrjoe nariu
tapo 1948 m. rasario 9 d.
Istojes i 'Znij4', P.BrazdZi0nas ne tik skaitO paskaitas, bet
ir aktyviai pasirei5k0 organizaciniame darbe, Atskiry molslo
sriCig propagandai tvarkyti draugijos mldyba organizaro sekcijas
ir mokslines metodines tarybas. Jq uldavinln buvo paruoSti ir
fgrendinti priemones, uZtikrinanCias propagandos idOjinf tr
tematin! krypti"gumq, dideti mokslini veiksmingum4, teikti
mokslinE-metoding paramq lelloriams. I5 pradlirl fizika buvo
atstonaujama Gamtos mokshg sekcijoje. 1948 m. vasario 9 d.
darugijos valdybos prezidiumo posedyje sekcijos pirmininku
buvo paskirtas lCBieliukas. V0liau patvirtintas ir sekcijos biuras:
ICBieliukas, P.BrazdZiilnas, trLDauKas, V.Chomskis, P.SlavOnas.
FleCiantis draugijos veiklai, didOjant jos nariq staiCiui,
keitesi sekcijrl pavadinima.i ir mokslinO kryptis. 20 metrl
P.Brazdtionas dirbo ivairioCe 'Zinijos' draugijos organizacijose, organizavo ivairius jos renginius, recenzavo fzikos paskaitas, teikO pagalb4 draugijos lettoriams, skaitantiems paskaitas
fizikos tematika. Jo patarimai ir organizacin0 veikla pad€jo gerinti fizikos propagand4. P.BrazAttonas paruo$0 ir t%7 metais
iSleido metodinq medZiag4 i pagalb4 lektoriui, kuri supaZipdino
ktausytojus su l-ietuvos fizikos mokslo pasiekimais.
1979 m. Vilniars univeniteto 4fi) metq jubiliejus buvo
didliul0 SventO visai Lieturni. 'Zinijos' draugija Si jubiliejrt
paZymejo isleisdama H.Horodnidiars ir P.BrazdZiilno paruoSq
meOfiagq i paga'b4 tektoriui - 'Fizika Vilniaus universitete'.
p.graioZl[nas aktyviai dalyvavo ir Vilniaus vatstybinio
-draugijos
skyriaus veikloje. Cia lis
universiteto nZinijos'
pasirei5k0 kaip paskaitininkas. .

1948 - 1963 m. -"Lictuvu TSR Politini{ ir motstiniq
1963 m. - a-ietuvs TSR'Znij6' draugjc"

'

..:'
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linirl rkleidimo drauggc", nuo

P.BrazdZi0no skaitomq paskaitq temetika ivairi. Nemat4 irl
skirta Lietuvos fizikq laimOjimanr.s. Srrnku pasakyti, kiek paskaitrl
motsleiviam!, pladiai visuomenei penkait0 P.Brazdlitlnas. Ypad
d€l to, kad iis skait0 paskaitas as likrTinijos', bet ir Lietuvos fizikU
draugijos vardu. P.Brazdlionas buvo taukiamas bet kurioje auditoriioje. Bet ypaC ji pamego jaunimas, molsleiviai, nes jo paskaitos visada buvo patrauklios, idomios, aktualios.
P.BrazdZi0nas mokslo pbpuliarinimo klausimais dalnai
talbejo per radij4, telwizij4,-lmiriuose minOjimuose. 1986 m.

Lietuvos I\'{A Fizikos institutas isleido P.BrazdZi[no knygq
"Fizikos raidos pirmieji lingsniai Tarybg Lietuvoje'. Joje
pateikta spaudoje neskelbtg P.BnzAiLi0no prane5imq

ir

proginirg

kalbg apie mokslo ir mokymo pasiekimus Lietuvoje, apie
ilymiauius mokslo k8r0jus ir bendraamZius molalininkus, pasisakymr; pq radijq ir tetevizij4 valstybin€s reiKm0s i"yfiU
progoms. Ciq daug biografiniq liniq apie D.Mendelejevq
A.Popov4, V.&pinski, J.Matuli, AJuci, IiBar5askq, L?imaiti, AMisi0nq. Knyga baigiamz Ladfiu jaunimui. Tai P.Brazdli0no
pasisakymai XXil Respublikinei fizikU konferencijai baigiantis,
XVII SqiunginOje fizikg olimpiadoje, 'Fotono' mokyklos ab-

solventams. DeJa, daug P.BtazdLiono pasisakymg liko
neuZraJyta.

.,LIETI VOS FIZIKOS RINKINIO"
REDAKTORtrUS,
LTETUVOS FrZrKr.J DRAUGUOS
'

Ardiau P.BrazdZi0nq - tymU mokslo organizatorig - paZinau
rinkti ir Rnrkyti medl,iagl plrmqjam
'Lietuvos frzikss rinkinio' tomui. Prisimenu aplinkybes, kaip
buvo organizuoiamas to Zurnalo leidimas. Pati idCja gim0 Fizikos
ir matematikos institute. Sunku btltq pasakyti, kas pirmas Jq
pasak0 neofrcialiai. Man apie tai pirma kart4 paminOjo instituto
direktorius akad. AJugrs, atrodo, apie tai jau kabejqs su prof.
1950 m., kai buvo pradOta

P.Brazdlitlnu.
Respublikinio frzikos ir matematikos lurnalo leidinio ideja
tvyrojo ore jau senokai. Apie fizikos moksliniq darbq leidinio
organizavimq minima ir dokumentuose. 1957 m. sauio 11 d.
Fizikos ir matematikos instituto MolslinAs Tarybos posedyje
P.Brazdliflnas igkele mokstinig darbq publikavimo sunkumus
jauniems, besiruo5iantiems ginti kandidatines disertacijas,
mokslininkams. Tuo metu buvo galima publikuoti straipsnius
Mokslq Akademijos darbuose, bet i juos priimdavo tik ldA darbuotojg straipsnius, jie buvo perpitdyti, moksliniq straipsnig
i5leidimas ulsitqsdavo. VVu, KPI bei kitos auKtosios mokyklos
leisdavo savo darbus atskirai. Tad buvo sitlloma i5leisti Fizikos ir
matematikcs instituto darbg rinkini [871.
I-eidybrs klausimas buvo pl0tojimas toliau. Tq paliq metq
rugs0jo 23 d. tuometinis Fizikos ir matematikos instituto direktorius rlJuqre instituto molslin0s tarybos pos€dyje informavo, kad
fizikos ir matematikos darbg leidinio klausimas iSkeltas lvlA
koordinacineje leidybineje taryboje, ir ji 5i klausimq turetq spr6ri.
Zurnalo leidimo idej'4 palaikO savo kalboje prof. P.Slav0nas,
nurodydamas, kad jo leidimo b0tinumq reikia labai gerai argumentuoti, tarp kitko pamin0damas, kad Vilniuje buvo i$leistas
pirmasis carin0s Rusijos matematikos lurnalas [88].
Tadiau Zurnalo leidimo reikalai nejudejo taip greitai, kaip
to norOjo daugelis, tod€l jie vis b0davo keliami i5 naujo. 1958 m.
vasario 1 d. III Respublikiniame fizikos mokslo darbuotojq pasitarirne aS vOl i$k0liau Si klausimq.
Pagrindinis argumentas, kad reikia leisti toki Zurnal4, buvo
tas, kad fizikos ir matematikos mokslg straipsniai yra i5sklaidyti
po iwirius leidinius: MA Mokslo darbus, auk5tqjg mokyklq universiteto, KPI, pedagoginio instituto - moksliniq darbg rinkinius ir kitur Tie leidiniai iSeidavo nereguliariai (gal iSskyrus MA
darbus), straipsniai buvo nevienodi, daZnai nerecenzuojami,
daugelio jq mokslinis lygis neaUKtas. Dalis jg buvo spausdinama
lietuvitl kalba, todel phtesniam.mokslininkg ratui, ypa}, uZ Res-.
publikos ribq, jie likdavo neZinomi. P.Brazdlitinas su A.Juciu
pasittl€ ded pastangas suorganizuoti vien4 visos Respublikos fizikos ir matematikos lurnalq ir leisti ji rusq kalba, sudaryti
kompetenting4 redkolegija kuri gal0tg atrinkti ir recenzuoti
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geriausirs mokstiniu straipsniusT4 pasiulyrn4, pasisakydami Siame pasitarime, palaiko
H.Jonaitii, M,Mikalkevi|ius, V.Tolutis, P.BrazdZi1nas ir
J.ViSCakas. Pasitarime buvo numatyta, kad turOtg iSeiti 4 Zurnalo
numeriai per metus, o bendra jq apimtis b0tg 36 spaudos lankai.
Sio leiOinio organizavimas, kaip ir kitq nutarimo punktg
vykdymas, buvo pavestas pasitarimo prezid_iumui, kuri sudar0:
Aluqn, P.Brazdlitinas, H.Horodnidius, V.Kave^kis, S.RaSkow'
kis, LKP CK Auk5tqjq mokyklq skyriaus vedCjas V.Uogintas ir
$vietimo ministerijos* atstovas V.Liutikas [89].
1958 m. gegules 12 d. tizikos ir matematikos darbuotojtl
aktyvo pasitarime, dalyvaujant .A..Juciui, J.Kubiliui, H.Florodni'
diui, P.6razdli0nui, P.Katiliui, P.Slav0nui, V.I(aveckui, J.Po2elai
ir KU$paliui, toliau gvildentas Zrrrnalo leidimo klausimas. Nuro'
dyta, kad metin0 |urnalo apimtis tur€tg bUti 40 spaudos lankr;, o
jf reikt$ pradOti leisti nedelsiant, nuo 1959 metq. Nutarta pra5yti'
iraO lurnllo leidyb4 imtq tuarkyti MA leidybine redakcind grupe

- - D$l Zurnalo leidimo buvo kelios nuomonQs, ios ir toliau
svarstytos fizikq ir matematikq susirinkimuose. Fizikos ir
matematikos instituto MatematikOs sektoriaus vadovas
J.Kubilius si0l0 organianoti ne vien4, o du lurnalus ' atskirai
teol-

fizikos, atskirai matematikos, Jo nuomone, mediliagos uZteks, nes
moksto darbuotojq skaidits didOja, jg lcvalifikacija kyla' toddl ir

moksliniq staripsnig skai|ius didQs. Siek tiek paabejojg'
J.Kubiliaus nuomonei pritar0 ir fizikai. Buvo aPtarti biisimg lur'
nalg pavadinimai. Ttro klausimu yPaC SNai d_lkutavo posed.Iio
pertraukos m€tu !.PoLela, J.Kubilirs, V.Tolutis, A.Sileika,

-

n-UfAavinys ir kiti Pe akademikq)'
Buvo' ,si0lomi ivairits pavadinirnai: Lietuvos fizikos

(matematikos) Iurnalas, Acta physica (ma$gmatica) Lituanica,
iietuuos fizikos (matematikos) molslg darbai (Zinios)' Lietuvcs
:fizikos (matematikos) rinkinya ir kiti. Tqsiant posOdi po Pcnraukos, Cisfrsilos dbl paradinimq t60si. Visi galvoio, kad gcriau'
sia bOtg'ZurnClas', hi A.Jugn ir P.BrazdfiOnas labai abejojo' ar
pavyks gauti sutikim4 'lurnalams' leisti, nes tada rbiktq gaud

. Oficialwioe pawdinimas iti 1990m. - UarrvlTSR lvictimo ministcrijr
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sqjunginig organq leidimq CISRS L{A TSKP CK). Tai pasiekti,
turinti galvoje tuometini Respublikos mokslo lygi, bfltg buvq
sunku. (Juo labiau, kad, kaip vOliau paaiSkejo, naujg fizikos ir
matematikos mokslinig leidinig organizavimui prieStaravo lvIA
prezidentas akad. J.Matulis bei kai kurie kiti prezidiumo nariai).
Nepriurtq tarybinO Respublikos vadovybO ir lotyni5kiems pavadinimams. Tadiau leisti mokslq darbq rinkinius buvo Respublikos

mokslo organizacijg kompetencija. Tod0l ir buvo nusprqsta
naujus lurnalus radinti rinkiniais. Dauguma'laikOsi nuomon0s,
kad straipsniai tuose lurnaluose turetq boti spausdinami rusg

kalba, trrdel ir pavadinimus buvo si0loma ra$yti dviem f,:alborn.
Kai kurie posOdlio dalyviai siolO palikti laisvq autoriams - l€s
nori, tegul raSo rusg, kas nori - lietuvig, kas nori - ulsienio (anglq
ar vokieCiq) kalbomis. Galg gale buvo nutarta, kad medZiaga bus
spausdinama rusq kalba (isskynrs kionikq, personalijas, re(pnzijas), pridedant santraukas lietuviq ir viena uZsienio kalba, kad
pavadinimas bus 'Lietuvos fizikos rinkinp' dubliuojama-s ntsiSkai "Litorakij fiziCeskij sbornik'. Buvo apsvarstyta ir to Zurnalo

redkolegijos sudOtis.
Prof. F.Brazdli0nas atsakinguoju redaktoriumi pasiillO
.A-Juci, bet.A.Juqru atsisakO ir, savo ruoZtu, pasi0lO P.BrazdZi0nq,
motyir/uodamas tuo, kad BrazdZi0nas turi nemal4 redagavimo
patirti - redaguoja WIJ darbus (fizikd, yra para5gs keletq vadov0liq, domisi fizikos terminija, gerai moka ne tik lietuvir;, bet ir
rusg bei vokieCig kalbas. Tie argumentai nul0mO, ir dauguma
konferencijos dalyuiU palaikO prof. P.BrazdZiilno kandidat0rq.
Redaktoriars pavaduotoju, taip pat .dJuciui pasiillirs, buvau
i5rinktas a5. Nuo tada ir prasidejo mano $audus bendradarbiavimas su prof. F.BrazdZi0nu.
Dar labiau iis sustiprejo, ik0nrs Lietuvos fizikU draugijq
(LFD). J4 galima laikyti Lietuvos gamtinintg draugijos pGD),
veiknsios 1%l-1941 metais, ipedine. Tai, kad mintis atkurti LGD
brendo m0sq tymiauig fizikrl galvose, rodo ir toks hktas. 1958
m. sausio 31 - vasario I d. Vilniufe vykrsiame lll'Respublikiniame
fizikq darbuotojq suna2iavime prof, P.Brazd2i0nas, kalb0damas
apie fizikos motslo populiarinimo srarbq pasilll0 atnaujintl
'Gamtos' hrrnato teidim4 [91], kuri 1936-1940 m. leido LGD lr
apie {url konentravosi visa draugijoe vcilh.
Zurnalo teidimas nebuvo atnaujintas, taIiau LFD ik0rimo
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ideja Sruavo. Jau V Respublikiniame fiz.ikos darbuotojr; susirinkime (1962 m" sausio 26-27 d.) 4kad. A.Jucys savo kalboje
pafymejo, kad laikas stcigti LFD [92], kuri turOtg prisiddti prie

fizikos mokslo pletojimo Respublikoje bei vienytq fizikos mokslo
darbuotojus, dirbandius auKtosiose mokyklose ir Mokslq Akademijoje bei vidurinig mokyklq fizikos mokytojus. SuvaZiavimo

nutarime nurodyta, kad ritpintis LtrD steigirnu pavesta su\aZiavimo organizaciniam komitetui, kuris laikinai eitr; draugrjos
valdybos pareigas [931.
1962 rn. lapkrilio 26 d. Lietuvos MA Prezidiumas pritarC
Fizikos mokslo darbuotojg V suval,iavimo rezoliucijai ir pricm0

nutarim4 dOl LFD steigimo, paMrtino draugijos istatus [941.
Dauguma draugijos kilrirno dokumentq yra ra5yti arba taisyti
P.BrazdZiilno ranka.
VI Respublikin0je Fzikq konferencijoje, ivykusioje 1963 m.
kovo 29 d. Vilniuje, jos dalryiai susipaZino su draugijos istatais ir
visi buvo lviediami i j4 stoti [951. I5likusioje konferencijos bylojc
yra visrl jos dalyvig sqra5as t%1. Draugijos pirmininku ilrinktas
akad. P.BrazAlt0nas, sekretoriumi Statybos technikumo d0stytojas H.Grigenas. Infiormacija apie LFD ikOrim4 bei jos istatai
paskelbti 'Lietuvos fizjkos rinkinyje' [971.
frairiais draugijos veiklos klausimais pasitarti profesorius
dalnai kl'iesdavosi mane arba pats uZeidavo i mano darbo kambari. Tie klausimai buvo visokie: ir Respublikini'.; konferencijg
organizavimas, ir grupin0s i5vykos i rajonus populiarig paskaitq
skaityti, ir, kiek vOliau, 'Fotono' mokyklos ik0rimas bei jos
remimas, ir, Iinoma, 'Lieluvos fizikos rinkinio' leidimas.

Prisimenant neakivaizdinq jaunqjg fizikq 'Fotono'
mokyklos pradhi4, reikia paminOti Stai k4: non Fizikg draugija
tokios mokyklos ikttrimo iniciatyrr4 r0m0, tadiau niekas i5
aukltgjq mokyktq ir Molalq Akademijos instututr; nenor€jo
imtis konkretaus darbo. T4 mokyktq €m0si organiz.uori Siaulirl
pedagoginio instituto fizikai, pirmiausia M.StahvileviCirn. Siaulig fizikq nuopelnus ne kart4 pabr0Zdaro P.Brazdli0nas, ragindamas ir kitus lizikus prie to darbo prisid0ti. Pirm{i 'Fotono'
ulduoCirg leidinuk4 fr visrs kitus, einandius iki Siol) i$leido Lieturos MA Fizikos ir matematikos (v0liau F'izikos) institutas [98J.
Prof. P.Brazdli0nas lodZiu ir darbais r0m0 jaunqjg fizikrt
mokykl4. Net ir paskutiniaisiais gruenimo metais, nelitlrint
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susilpn0jusios sveikatos,

renginiuose
moksleiviams

-

jis dar stengdarCIsi

dalyvauti "Fotono"

ireikri pazym€jimus tQ mokykl4 baigusiems
Panev0tyie ir Vilniuje. Jo kalb4, pasakyta rgg4 m.

"Fotono' mokyklos absolventams, spausdin"*rsioje tnygole.
-nzikos
Tadiau didl,iausias profesoriars ropestis - 'Lietuvoi
lnfinyjej lpausdinamq straipsnig kokyb0, to rurnalo poputiarinimas TsRs ir Vakaruose. Daug d0mesio profesorius sryrt lietuvi5koms straipsnir; santraukoms (rezium0), kurias iJ pradrig
pats redagavo. Iabai skr;sdavosi, kad miisq mokslo dartruotojai
fizikai, net auKrqju mokyklu desrytojai, kalba ir raso tabai netiislkl-ing1, vartoja netikusirs rerminus, per daug tavisi tarptautiniais. Tokig pokalbig metu jis ir iskele sumanym4 F'izftg
draugijojc ikurri fizikos terming komisij4, kuri rinktg, sudarinOrg
ir normintg fizikos terminus lietuviq kalba.
vienarne draugijos valdybos poaOdziq tam sumanymui buvo
pritarta. Komisijq i5 pradziq sudarO keletas terming iclausimais
besidomindig fizikg: P.Brazdzitinas, A.Jucys, H.Horodnicius,
v.I(aveckis, T"Banys ir kiti. pirmajame ros komisijos pos0dyje
bwo susitarta dar papildyti jos sudOti keliais nariais,- nutarla
sudaryti terming kartorek4 is esan[ig pas kai kuriuos fizikus kartotekq. Terming komisijai savo surinktg terming kartotekeles
atidav€ pats prof. P.Brazdzi0nas - bendrosios fizikos, H.Horodnidius bei KMakarionas - brandrrlio fizikos, v.Tolutis - puslaidininkiq fizikos. Fizikos ir matematikos instituto nzikai teoretikai netrukus €m0si registruoti teorin€s fizikos terminrs pagal tuo
metu Zinomu Zodynus ir neuZilgo pateik0 sarro srities terminrl
korteles, tiesa, nelabai warkingas. Buvo susitarta rengti komisijoi
posdd{us kas savairQ (o gal is pradrirg kas dvi savaites, - gerai
neprisimetru, - protokolg neraiOme), perri0r0ti visas korteles,
papildyti jas, surasyti visu lietuvilkrl terming atitikmenis, nr$q,,
angh;, vokiediq ir prancitzrg kalbomis. vOliau pranc0zr; kalbos
atsisakyta, tros komisijoje nebuvo n0 vieno gero prancilzrl
Pu].o
kalbos fizikos terminr; zinovo, o ir geru fizikos t"niing liroyou u
htllryur€iome. Fizikos termiriq komisij,gs darbui uuro piitarta
Ylt {ir,ifU draugijos surraliavime, ivytruiamc t964 m. gryodlio
25 d.IGune [991.
prof. P.Brazdli0nui, Terminr; komisijoJe tcko
dirbti-Vadgraujant
daugiau kaip 10 metq. Ii pradtig, surinlus ir sirnarkius
warbiauius fizikos renninus, proi. p.Brazdziflno iniciatrya buyo
y2

''

paruostiul ir WU rotaprinru iSleistas 'Fizikos terminq Zodyno'
projektas dviem tomeliais (197t ir lVl3 m.). RuoSiant tq projekt4,
profcsorius ne tik daug dirbo tvarkydamas terminus, bet ir savo
l€somis apmok0jo rankra5Cio atspausdinim4 maIin0le, tarAsi su
universiteto vadovybe dOl lo Zodyno projekto atspausdinimo ro-

taprintu.
I5leidus lodyno projektq ir ga\rus nemaZai asiliepirng i5
rnokslinig istaigr; darbuotojg, - fizikg bei lietuvig kalbos specialistr;, buvo nutarta dar kartq perZiiir0ti, papildyti ir penedaguoti
Iodyno projekt4, itraukiant i Terming komisij4 Lictuviq kalbos ir
literattiros instituto bei EnciklopedrjU redakcijos atsto\nrs. Keliose gretimose mokslo Sakose dominuojantys terminai buvo aptariami su kitg mokslo Sakg atstovais: matematikais, chemikais, technikais ir astronomais, Prof. P.Brazdlitinas tar€si su chernijos terminq specialistu prof. trCDauk5u, su VISI dos AStanaidiu. Jo
pastangomis bul'o sutarta su "Mokslo' leidyklos vadovais, kad
'Fizikos terming lodynas' b0trg itrauktas i leidybinius planus.
Prcf. P.BrazdLi[nas labai skubino komisijq kuo greidiau baigti to
Iodyno rengim4, pabr0Zdams, kad terming iobulinimui galo
niekada nebus, o tokio lodyno visuomenei jau dabar b0tinai
reikia, kad d0l to, jog mes jau ir taip gerokai pavdlavom, fizikos
telming vartojimo srityje isigabjo didelO netvarka. Ne kan4
paminOdavo, kad jam galb0t jau neteks to atspausdinto Lodlmo
l{v5nti. NeZi0rint skubinimo, i terminq sudarymq, norminimq,
sisteminimq jis Ziur0jo labai reikliai. Nors gana demokratiskat
leisdavo komisijoje pasakvri savo nuomonq ir pasiginQrui visiems
daly.viaml, tarp jU ir jaunesniems, maZiau patyrusiems, bet savo
nuomone profesorius gindavo labai atlcakliai.
Ifti komisijoje buvo pradOtas kelti klausimas, ar nereikOtrg
siekti, kad uZ to Iodyno pagerinirn4 leidykla mokOtrl honorar4,
, prof. P.BrazdZi0nas paprieStaravo. Jis pabrOtre, kad i5 to naudos
komisijos nariams b0trg nedaug (komisija rada buvo jau gana
skaitlinga - apie 15 nari4), o lala nzikai b0tg nemalan kadangi
nusitqstg Zodyno i5leidimo terminas. I5ejus lodynui i5 spaudos,
profesorius labai dZiaug0si
buvo sudaryta dar viena komisija ' Lietuvos frzikos ittori;d. fit
pats labai entuziastingai 0mesi fizikos istorijos ruo3imo darbo,
ftrauk0 i ji H.Horodnidiq, HJonaili, A.Pugdtiukyn4, primygtinai

ikatbineto prisideti

tManiIlq, V.DknL Errils ir kitus. Jo inicie-

keli posOdliai isterijos planuio
apimCiai, turiniui aptarti, darbui tarp komisijoe narirg pasidalintl
Po to organizavo pasitarimus "Mokslo' leidykloje, kad'Lietuvos
lizikos istorijos'leidimq itrauktq i planus, MA htorijos institute,
kad i t4 darbq [sijungtq istorijos instituto atstovai.
Ruo5iant pirmqii tomq, apimanti senuosius, ikitarybinius
laikus, darbas vyko gana spardiai, ypaC turint omenyje tai, kad
tlnlla mano kabinete buvo su$aukti

visi dirbo visuomeniniais pagrindais, greta tiesioginig savo
pareigg. Prof. F.Brazdliilnas vOl skubino leidini ruo5tf kuo
greiCiau, kol dar tebera keletas senosios l€rtos atstovq. Buvo
surinkta medliaga pirmajam tomui ir iteikta leidyklai dar iki
profesoriaus rnrrties. Bet dOl skubotumo ji buvo nepakankamai
gerai paruoSta, t.rdOl, gaws recenzentg atsiliepimus, jau po prof.
P.BrazdZtEno mirtieso leko t4 medliag4 i3 leidyklos pasiimti ir dar
gerokai jq paredaguoti. Tq darbq ulbaigO H.Jonaitis. 1.987 m. pirmasis 'Lietuvos fizikos istorijos' tomo rankra5tis buvo gr4Zintas
leidyklai. Knyga iSejo 1988 m. [100J.

Bendradarbiaujant su prof. P.Brazd1itlnu Fizikg draugijoje,
daug kartg teko aptarti ir ivairius kitus Re.spublikos fizikg S/venimo klausimus: jaunosios fizikg kartos ruoSim4, naujq fizikos
mokslo krypCiq pl€tojim4, mokslo populiarinim4 ir kitus. YpaC

iSliko atmintde profesoriaus aktynrmas planuojant Fizikos ir
matematikos instituto padalinimq ir biisimo Fiz.ikos instituto
profil[ bei jo padalinius" (P.Brazd2iilnas tada buvo lv{A skyriau
akademikas sekretorius).

Kai Fizikos ir

matematikos instituto direktorius
kelti instituto padalinimo klausim4, jis
dar:giarsia tralbejo apie RadiologinAs laboratorijos atsk5dml
nuo matematikq ir beveik nemin0jo fizikg teoretikq likimo. Prot
V.StatuleviCius pradOjo

P.BrazdIi8nas viename Fizikq draugijos valdybos posOdyje iSkdl0

tl

klausimq, siilydamas'draugijos vardu pateikti Fizikos ir

rnatematikos instituto direkcijai ar ItdA Prezidiumui pasi0lymg

kad, prieS suskaldant Fizikos,ir matematikos institutq, b0trl
isteigti bent du eksperimentines fizikos padaliniai, nes kitaiP,
anot profesoriaus, musq Atcademijoje nebeliktq fizikos (neskaitant PFI). Ar buvo kols nors oficialu draugijos ra5tas, neprisimenu- Prof. BrazdZionas, lpad neoficialiuose pokalbiuose, ne
kanq pasakydavo, hd Radiologin0s laboratorijos Atmosferos
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radioakt)wumo ir Atmosfcros uZter5img tyrimo sektoriai yra ne
fizikos, o meteorologijos mokslo padaliniai, nons naudoja kai
kuriuos fizikos metodus. Jo lodZiais tariant, fizikai teoretikai taip
pat es4 tik puiau frzikai. Daugiausia jo pastangomis buvo itikinti
Fizikos ir matematikos bei Puslaidininkig fizikos institutg vadovai ir MA Prezidiumas, kad b0tr; organizuojamos dvi eksperimentines fizikos grup€s - lvantin0s elektronikos - Prslaidininkirg
fizikos institute ir plazmos spekrroskopijos - Fizikos ir marematikos lnstitute. pror. P.Brazdriono ir direkroriaus V.starureviCiaus ikalbOtas, sutikau, kad plazmos spektroskopijos grupQ organizuotr; prie Teorin0s fizikos sektoriaus. Plazmos spektroskopijos grupe, v€liau sektoriumi (skyriumi) prot P.Brazdziiinas
rtlpinosi iki pat mirties. I5ejqs i pensijq, jis buvo to skyriaus mokslinis bendradarbis-konsultantas, palaik€ glaudlirs rysius su skyriaus vadow Petru Serapinu.
Cia pamin0jau rik ras prof. P.Brazdli[no, lizikos mokslo
organizatoriaus, veiklos puses, kurios susijq su 'Lietuvos fizikos
rinkinio' organizavimu bei leielimu ir Lietuvos fizikq draugija. IS
rikrqju jo veikta buvo zymiai platesn0. lbi ir naujrg fizikos t"i"or,t
bei laboratorijg organizavimas vitniaus universiteteo ir radovavimas joms, ir Jaunr$g fizikos kadrq rengimas, ir vadovOlir;
ra5ymas, ir darbas mokslin0se tarybose, ir visuomenin€ veikla.
Galima sakyti, kad P.BrazdZi0nas akryrviai dalyvavo sprend2iant
visus svarbesnius Lietuvos fizikos raidos klausimus.

Srasys KEIIWS

AI(ANEMIKAS P.BRADZIONES
rR MUSV TERMTNOLOGHA
Laimingas, htrs, pradedant aulrai tclcrr',
Su broliais i darbq lcaip miEinas sros /

I{aironis .Jaurcj( Liewvi'

Atejo hikas apmqstyti, kq akademikas P.BrazdliBnes
jis buvo ir kas tiks ne rik fizikos, bet ir viso lietwirl

padarO, kas

mokslo bei apskritai kult0ros istorijoje. Be abejo, bns iSnagrinOta"
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koks yra P.BrazdZiono inaSas i mokslq, kokiq i$liekamqiq vertg
turi jo para5ytos knygos, vador0liai ir straipsniai, koks jo vaidmuo

organizuojant fizikos bei kitrl mokslg tyrinCjimw gimtajame
kra5te. Siame straipsnyje ropi pasiZvalgyti po humanitarinq
akademiko veiklq, ypad jo santyki su gimqia kalba.
Trumpai dr0tai tq santyki biitg galima i5reiKti statistiSlsi kaip rodo l.Blalien0s parengta F.BrazdZi0no bibliografija, tris
kewitadalius savo darbg jis paskelbO tietuviskai. Vien tai turbilt
leidlia manyti, kad ropinimasis gimtEja lietuviq kalba, jos ugdymu
ir puoselOjimu nebuvo atsitiktinis P.Brazdli0no grvenimo dalykas.

Akademikas P.BrazdZi0nas, o vOliau ir dalis jo bendratygrU
daug rnetq nuolat turOjo bendn; reikalq ir rilpesdiq su kalbininkais. Jis buro daZnas Lietuviq kalbos ir literat0ros institute dirbandiq terminologq svedias, kita vertus, kalbininkai ir ypa0 terminologai taip pat dalnai svediuodavosi pas fizikrrs. Kas l€m€ Siuos
artimus ir, galima sakyti, nuolatinius fizikq ir kalbininkg r5rsirs ?
I(ai kalbama apie fizikq ir lyrikg draugrstg, paprastai tiems
lyrilcams atstovauja visq pirma literatai ar apskritai meno srities
Imon€s ir turima galvoje, jog Zmogui negali ultekti vienos 'fr?ikos' ar vien "lyrikos' - reikia Si t4 Zinoti ir apie tolimus savo pagrindiniam irlsi0mimui dalykus. Bet kalbininkai; ' tnerki lynlcai.
Iklbos mokslas yra toks pat tikslus, kaip ir daugelis tr;, kurie tam

tydia vadinami tiksliaisiais mokslais. Ir lizikg bei kalbininkrl
ilgameti bendradarbiavim4 skatino ne noras bent Si t4 suZinoti
apie kits kitq, bet ritpinimasis vienu metu ir fizikos, ir kalbos
gerove. O priekyje fizikr;, kurie labai brangindami gimtqi4 kalbq
nuolat rBpinasi ir jos gerinimu, taisyktingumu, ne vien4
desimtmeti iki pat paskutinio atoOusio stor6jo Sviesi akademiko
P.BrazdZi8no asmenybO.
Akademila P.BrazttZiilnq neperdedant galima taikyti
didZiausiu lietuvirl fizikos terminologijos tvarkytoju 'ir jos
warkybos organizatoriumi per' vis4 Sio molalo istorij4 m0sq
kraSte. YpaC vaiiinga ir naSi terminologin0 P.BrazAlritno veikla
prasiddjo nuo 1954 m., kai tais meuis ivykusiame pirmajamc
Respublikiniame nzikU pasitarime buvo sllnumyta par€ngti fizikos terminU Zorlyn4 ir sudaryta jo rengimo komisija, i kuriq, bc
P.Brazdlisno, iOjo dar HHorodnifius, H.Jonaitis, APuodliukynas ir J.Zlanys. Nuo to laiko, su nedidele, rodos, pertrauka,
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daugiau kaip tris deSimtmedius nuosekliai tvarkoma lietuviq fizikos terminologija. Fizikos terminq komisija, kuriai daugiau kaip
trisde$imt metq ir vadovavo akademikas P.BrazflItilnas, Siuo
metu yra viena seniausig (po Botanikos Zodyno komisijos),
veikliausiq ir pavyzdingiausiai savo darb4 tvarkanCiq sritinirl terminologijos komisijg Lietuvoje. Jos darbo vaisiai - du fizikos terminr; Zodynai [f01,102] ir fizikos bei lazerig fizikos terming Indynai, isleisti r.otaprintu kaip projektai svarstymli [103-104J. Prie
to pridurtina, kad varomi i prieki lietuvi$kos fizikos enciklopedijos bei kai kurig kitg fizikos Sakq terrning Zodynq rengiamieji
darbai.
Firtkai dar kart4 aktvaizdfiai paMrtino ZinomE ties4, kad
terminologijos komisija veikli ir nauclinga gali biiti tik tuo atveju,
kai turi tilalias uZduotis ir ai5k4 darb4 bei tikslq. Tai labai gerai
suvokb Fizikos terming komisijos pirmininkas P.Brazdtiflnas. Jis
nuolat turOjo sumanymq ir nelauk0, kol kas palieps ar pasi0lys kq
&ryti, nedejavo, kad bloga terminija, hd tr0ksta terming ar nct
gimtoji kalba esanti nelanksti ir pan. (d4a, ne vienam ivairirg
srilig mokslo darbuotojui tai btdinga), bet sprendd konkredius
terming narkyboa klausimus, doru ir kruop$fiu darbu padejo
ugdyti, gerinti gimtqi4 kalb4. Be to, terminotogijos darbui jis
suget€jo suburti $aLV bsreti Zinomf specialistq i$ mokslo i.rtaigg
ir auk5tqjg mokyklg, be tiesioginig darbry bei pareigg negailin{irg
laiko bet k0rybin€s cnergijos $avo srities terming tvarkymui. Tad
nenuostabu, kad ir jo bei bendradarbig inalas i lietuvig termi-

nologljos pl€trq, gerinim4 y1a didelis, ai5kiai matomas ir turi ifliekam{ie vert€. Negalima nematyti, kaip tai toli nuo kartais girdimq
ir skaitomg atsietr; papostringavimg apie gimtosios kallrcs bianginirn4 ir jos meilq, kai tos meit0s parei$kimais viskas ir. baigiasi,
kai net pir$tas"nepaJudinamas kalbos labui. Cia prieJ akis tilcroji
to$ kalbos meil0, tikrasis r0pinimasis t€n^l ir senelig kalbos

likimu.
Srarbiausi4 akademiko P.BrazdZi8no inaJo

i lietuvig fizikos

terminologijos warkybq dali sudaro min0tieji fizikos Zodynai ir
projektai. 1958 m. L{leistas 'Fizikos terming lodynas' buvo pirmasis lietuvi5kas Sios srities lodynas. Be to, tai buvo ir pirmoji
1956 m. ikurto Lietuvos Molslg Akademijos Fizikos ir matema-

tikos instituto publikacijat. Tai iJties reik5mingas ir net simboli5kas Sio buvusio instituto (L9Tl m. Fizikos ir matematikcxr

n

instituto fizjkos padalinig pamatu ikurtas Fizikos institutas)
veiklos faktas.
Pirmajame fizikos terminr; Zodyne buvo pateikta per pusketvirto tEkstancio pagrindinig sio mokslo terming su rusiskais
atitikmenimis" Kokie tai terminai, turbEt geriausiai pasakyta t<l
Zodyno redaktoriaus P.BrazdZirtrno para5yroje pratarm0je:'Terminologija visq laikq q6tosi, plediasi ir tobuleja, ji kinta, ber ram
tikra jos dalis daugiau ar maZiau yra jau nusistov0jusi ir sudaro jos
branduoli. Tokl fizikos rerminologijos branduoli nori pareikri sis
Zodynas" [101J. Zodynas yra normiiramasis, ji plrZiurejo Molahl
Akademijos Lieturiq kalbos ir literattiros instituto Terminologijos komisija. Jis padejo vienoclinti fizikos terminus, buvo gera
atrama leidykloms, mokslo ir mokymo istaigoms.
Netrukr"rs buvo imta rengti naujq, daug didesni fizikos terming lodynq, nes i5leistasis pasidarF aiskiai per maZas. Naujo
lodyno rengimu. r0pinosi 1963 m. ikurta Lieruvos fizikg draugija,
kurios pirmininkas buvo akademikas P.BrazdziEnas. Prie zodlmo
rengimo prisid0jo MA Fizikos ir matematikos, Puslaicininkig
fizikos institutrg, vilniaus universiteto, pedagoginio, inzinierinio
statybos ir Kauno poiitechnikos institutg fizikai. I^a,bai daug
tri0so idejo P.BrazdZirino vadovaujamos Fizikos terming
komisija ir lodyno redakcin0 kornisija, tiek rengrtamos l97l ir
t9T3 m. dviem knygomis rotaprintu isspausdinr4 lodyno projektE
svarstymui, tiek ir galutin! jo variantq, isleist4 LgTg m. sis "Fizikos terming zodynasn yra vienas stambiausig ir reiksmingiausir;
lietuvig icrminologijos veikalg. Jame sud€ta apie 20 rukstandig
lietuviskg fiz.ikos rerrning su atitikmenimis rusq, angrg ir vokiecig
kalbomis. Frie lodvno rengimo, kaip jo redakcinds komisijos
nariai, aktyviai prisid€jo kalbininkai rerminologai. Zodynas yra
norminamasis, jo teikiniais turdtg remtis visos Respublikos institucijos ir visi asmenys, kurie vartoja fizikos terminus. svarbus Sis
rodynas ir fizikos kaibos kult[rai. Tai iemia riek i fodyn4 sudOrgjg
lerming kokybO, r,iek tai, kad visi iietuviski terminai yra sut Nuolird{iai dekoju Moi<slq Akademijos Fizikoe institulo s$rriaus vadonui,
Fizikor
termingkomisijos pirmininkui, fizikos irmatelnatikos moks!g kandidarui Kostui Ulpaliui, mielai padejusiam ailkintis Si ir kai kuriuos kitus Llausimus. Bc to, fia remianasi
'I-ietuvosTSR MokstgAkademijos irjosdarbuotojqknyg{ irstrarpsniq bibliografija,,
apimaridia 1956 - 1957, 1958 ir 1959 metus ry.,1959 ir l96t m.).
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kirdiuoti.*
"Fizikos terming Zodynas" labai svarbus ir d€l jo rengejq bei
redaktoriaus poZitrio i gr,vnai lietuvi3kos kilrn0s terminus. Pastaryjq fizikai norddami, ko gero, gal€tg beveik i5 viso netul'eti ir
verstis vos ne vien vadinamaisiais 'tarptautiniais terminais.
Akademikas P.BrazdZiiinas ivairiomis progomis vis pabr0Zclavo,
kad negalima apeiti savo gimtosios kalbos lobiq ir i5galig, hd
reikia pateikti Zodynuose ir vartoti tiek jau isiga-Jjusius ar vartotus gerus lietuvi5kus terminus, tiek ir nevengti, kai tai galima ir
tikslu, gerq naujadarg. 'Fizikos terminr; Zodyno" redakcin€s
komisijos pasira$ytoje pratar'meje ir Zodyno sandaros apraSyme
sakoma:nNors Zodyne pateikta nemalai lietuvi5kos kilm€s terrning, tadiau jU galeiq buti daugiau" Zinorna, grynai lietuvi5kus
vieton sulietuvintry tarptautiniU terming reikia parinkti apgalvotai ir tik tokius, kurie nusakytg jq ivardijamq s4vokq esmq.
Tadiau to reikalo atid0lioti negalirna; plediantis mokslrti kasdien
daugOja geriau ar blogiau sulietuvintq tarptautinig terminq, kurie
per llgesni laik4 taip stipriai isigali, kad, atrodon pakeisti jtl lietuvi$kos kilmOs terminais nebegalima "be fulos {izikos rnokslui".
"f,odOl fizikos terminijos komisija pasiryZusi ir toliau svamtyti lie-

tuvi$kuosius fizikos terrninus

ir juos skelbti atitinkamoje

spaudoje:{1021. Siuo ir kitais fizikos terming tvarkynro klausirnais

F.BrazdZiiinas raSe Lietuviq kalbos ir literat0ros instituto leidinyje "Kalbos kult&ran paskelbtuose straipsniuose.
Straipsny'e "Apie nauj{i fizikos terming Zodyn4" glaustai
apZvelgiama lietuvig fizikos terminologijos raida ir plat0liau
paaiiikinta, kaip buvo rengiantas keturkalbis fizikos terming todynas. Cia, be kitq dalykr;, minina, lcad tarp tarne Zoclyne sud0tg
terming tarptautiniai sudaro apie 57o/o, lituviSkos kilm0s - apie
357o ir 87o lerming turi kitos kilm0s sinonimus (greta

tarptautinio termino turi lietuvi5kq sinonimq arba aMrKdiai
[10s].

Lietuvig fizikos terminologijos istorijai labai naurlingas yra
Y.Brazdliiino straipsnis "Fizikos lietuvi5kosios terminijos kiiri-

. Ncgaustis kirdiavimo apsirikimai nurodyti mano straipsnyjc "Terming kirliavimas
lodynuase" (tr.'Kalbos kultoran,1982,s4s.42, p.54 -60).Gaila, kad kol k'asn€viename
lietwiSkame termin g lodyne neparaly tx sukirdi uot qi q lodiiq kirdi uotdt.
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mas [117]*. Ilgus deSimtmedius P.BrazdZiiinas buvo ne tik fizikos
terming k0rimo, jg warkybos, vartosenos potinkig liudytojas, bet
ir veiklus dalryis. DOl to $is straipsnis yra vertingas lietuvig fizi-

kos terminologijos istorijos dokurnentas. Kartu jis galetq b0ti
laikomas ir Zymiausio fizikos terminologijos tvar$rtojo testamentu. Mat straipsnyje i$kelti tolesnio terminq tvarkymo
uZdaviniai, nuZym0tol to darbo tcryptp. G4 turedamas galvoje,
kad i didiji 'Fizikos terming Zodyn4" visq pirma d€ti bendrieji
fizikos terminai, o specialiqjU fizikos Sakg terming ten maZai
tegal€jo patekti, P.BrizdZitinas ra$0:'$afia pagrindinir; kiekvieno
mokslo terminq lodynr;, reikia parengti ir naujausiU jo Sakg nedideliq Zodynefirg, kur btitg sura5yti naujausi, malai dar vartojami

terminai. t...1 Labai reikalingi nedideli aiskinamieji atskirg
mokslo sridiq lodyn€liai, kuriais gal€tg pasinaudoti ne tik
mokslo, bet ir kitg sridig darbuotojai, taip pat studentai,
moksleiviai ir pladioji visumenO" [23].'Tai i5ties aktual{ls ne vien
fizikosn bet ir apskritai lietuvitl terminologijos darbai.
Pats akademikas P.BrazALi0nas sumaniai ir veikliai 0m0si
Sio naujo terminologijos darbo. Jo radovaujama komisija pareng0 ir rotaprintu paskelbO kaip projektq svarstymui trikalbi 'Lazeriq fizikos terming Zodyn4', kuriame sud0ta apie 4t)00 terminq
Iieluvig, rusg ir anglg kaibomis. Tnaynas spaudai rengtas kartu
su kalbininkais terminologais, ji svarste Terminologijos taryba
prie I\{okslg Akademijos Prezidiumo.
P.tsrazdZiiinas buvo pavyzdingas atstovas tos
"A,kademikas

kuri ne tik
ir nuolatiniu tritlsu irodO savo didelq meilq

vyresniosios lietuvig mokslininkg kartos dalies,
ZodZiais skelb€, bet

gimtajai kalbai, nuolat r$pinosi jos pl0tote, be perstojo siekO, kad
ta kalba lengvai ir graKdiai biittg galima iJreiKti dsk4, k4 bet
kurioje srityje Zmonija yra sukiirusi. Tas prasmingas atsidejimas
puikiai buvo matyti ir i5 akademiko labai aktyraus dalyvavimo
Terminologijos tarybos prie lvfA Prezidiumo darbuose, kurios
vienas veikliausig ir pareigingiausiq narig jis buvo nuo pat to
Tarybos ikilrimo 1972 rn; P.BrazdLi0nas iSmintingai paddjo
sprqsti. suateginirs Tarybos veiklos ir lietuvirg terminologrjos
pt0totr$- klausimus, naulingrl patarimq visuomet pateiikdavo

'

Straiponis ryaudinanas
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liojc knygoje

Taryboje syar$tomq ivairiq sridiq lodyng autoriams. Savo
rimtimi, paprastumu, minties aiSkumu, d0mesingumuo blaiviomis
pali0romis i gimtosios kalbos reikalu jis buvo Pelnes didelq vistl
tenrrinologrjos darbininkg pagarb4.
Akademiko P.BrazdZiono iSvarytas baras lietuvig terminologijoje yra neeilinis. I lietuvirl mokslo istorij4 jis visam laikui
i0jo ne tik kaip fizikas, bet ir kaip terminologas, lymiausias lietu'
vig fizikos terminologrjos t%rlcytojas ir Sio darbo organizatorius.

Romualdas VALIUL$
KA}.ITRUS, KRUOPSTIJS IR TALENTINGAS

ENCIKLOPEDININKAS

Yra proga pamin€ti

akademiko Povilo Brazdli0no
ir leid1iant enciklopediniu
kult0rai,
ruo$iant
lietuviq
nuopelnus
leidinius. Vyriausiosios EnciklopdtjU nedakcijos darbuotojus
stebino ir stebina tai, kad, b0damas iabai uisi€mgs ivairiaSake
veikla, akademikas visada rasdavo laiko ir skirdavo daug dOmesio
enciklopedijg renginui. Nuo pat enciklopedijq rengimo pradlios
jis buvo uolus pagalbininkas - autorius, konsultantas, recenzen!os, redaktorius, mokslinOs redakcin0s taryhos narys. Dalyko
i5manymu, tikslumu pasifmintys straipsniai, patarimai ir
kritinOs pastabos labai pagerino enciklopedinius leidinius.
t enciklopedini darb.A Povilas BrazdZiilnas isitrauk0 X,931
metaiso ikBrus Vyriausiqj4 LietuviSkosios Enciklopedijos redatrcijq. L957-63 rnetais aktpriai bendradarbiavo su Lietuvi5kosios tarybinds enciklopedijos redakcija, t96.3-70 metais su
Malosios lietuvi$kosios tarybin€s enciklopedijos rcdakcija, nuo
i97S metq su Vyriausiqia enciklopertijrl redakciJa. Jaunas
fitosofijos mokslg daktaras'tr-ietuviSkajai Enciklopedijai' parcng0 pirrnuosius fizikos straipsnius - 'Ateracija' (c,hromatln0, sfc-,
rine) ir eAbsorbcijan ($ilumos, $viesos). Sie straipsniai burro
issparndinti pirmajame tome X933 m.
P"Brudli0nas rengO'Lietuvilkosios taq/6ine.s endklopedijos' fizikos vardynq, raIQ ir kqnsultavo fizikos straipsniq
reng0Jus. Vdliau, t96lo..7L metais buvo 'MaXosioa lietuvifkosios
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tarybinOs enciklopedijos' istorijos skyriaus redaktorius konsultantas, nuo 1970 metg - Vyriausiosios enciklopedijg redakcijos
Mokslin0s redakcinOs tarybos nar)6. Paskutinieji F.Brazdziiino

perlittrOti straipsniai, parengtl'Tarybg Lietuvos enciklopedijai",
- oP.BrazdZionas', "l"'izikau.
(pastarasis

brrvo

'Radiofizika"

iSspausdintas 1987 metais).

Parengtus straipsnius sigsdavome P.BrazdZiilnui i5tisus
metus - ir per atostogas, ir sirgdamas jis sparCiai ir kruop5diai

perZi0r€davo juos, pataisas ir papildymus atspausdindavo.
Straipsni'Povilas BrazdZiiinas" i "Tarybg Lietuvos enciklopedij4"
i5siunt0me akademikui 1985.I.18 d., o I.24 diene jau gavome
atsakym4 su pataisomis. Redakcija 5i kartq paliko redakcijos
straipsnio variantq, o akademiko taisymai liko straipsnio byloje.
P.BrazdZiiin:s patikslino tik porq sakinig. Vietoj sakinio'Vienas
fizikos mokslo organizatorig Lietuvojen jis siule ra$yri; 'Vienas
ekspeimentin0s fizikos mokslinig'tyrimg organizatorig Lietuvoje. Prad0jo Vilniaus un-to Eksperimentinds fizikos katedroje
ir MA Fizikos technikos in-te puslaidininkinig medZiagg savybirl
tyrimus (1956). Iniciatorius lazerinOs fizikos mokslinig ryrimU
Radiofizikos katedroje ir MA Puslaidininkig fizikos in-te (7967),
kurie vOliau isplesti i Astronomijos ir kvantin0s elektronikos
katedr4 Q973) ir MA Fizikos institut4 Q977)". Antruoju taisymu
akademikas detalizavo savo pirmuosius darbus (Ziur. falaimilq).
Pasktrtinis sakinys daug pasako apie Si visada rakti5k4 ir kuklg
Zmogry, mokslo organizatorig ir populiarintojq Lietuvoje. Taip
P.BrazdZitinas paskutiniais glenimo metais trumpai apibiidino
sevo nuopelnus Lietuvos lizikos mokslui.
Paskutinis straipsnis, kurio rengOjus konsultavo P.Brazd1i0nas, buvo "Radiofizika". Straipsni iSsiunt0me 1985.V.6, o
atsakymq gavome 1985.V.8. Stebetinas operatyn'umas ! Redakcijos darbuotojai, skatinami akademiko, stengOsi vartoti lietuvi5k4 tern inij4, bet'vis tiek jis rasdavo kE taisyti, lietuvindavo
terminus, kartais taisydavo stilig, dali .teksto keisdavo aiSkesniu
enciklopedijos skaitytojui. P.BrazdZif,nas buvo ne tik enciklopedijos straipsnig autorius, konsultantas, recenzentas, bet taip pat"
geras rerJaktorius ir spec. redaktorius. Jis perskaitO per ?JiAA
"LietuviSkosios tarybin€s enciklopedijos" fizikos straipsnig,
kurig bendra apimtis 54 autoriniai lankai. Jei akademikas
pasiraSydavo straipsnius be pastabq, redaktorius biidavo laimin-

tuz

gas, nes Zinojo, kad straipsnis parengtas gerai. TaCiau straipsnig
be pastabr; b{ldavo labai maLai, msryt, ne ddl to, kad iie bfidavo
blogai pare,ngti, bet dOl akademiko enciklopedinio iSprusimo.
Ilgas 55 metq (su pertraukomis) enciklopedinio darbo laikotarpis, dOl to ir sunku keliomis eilutdmis apie Si P.BrazdZitino
darbq visk4 pasakyti. Didelg Jo enciklopedinio darbo dali skaitytojai pamat),s, kai bus iSspausdirlta 'Fizikos enciklopedija', kuri

akademiko iniciaqrua praddta rengti t9'18 metais. Tg padig metq

lapkridio 2A d. buvo sukviestas {izikos terminijos komisijos pasitarimas, kuriam P.BrazdZi[nas pateikO svarstyti 'Fizikos enciklopedinio Zodyno" projekt4. Buvo planuojama Zffi leidybinig
lankg apimties ir 16000 straipsnig knyga. Siame pos0dyje buvo
pritarta P.BrazdZi0no siulymui parengti "Fizikos enciklopedini
Zodyn4', sudaryta Sio Zodyno rengimo komisija (os pirmininku
iSrinktas P.BrazdLi0nas). 1979 metais buvo parengtas naujas
"Fiz.ikos enciklopedinio lodyno" vardyno sudarymo projektas,
i5rinkti skyriU kuratoriai. Prao0ta organizuoti nuolatinius "Fizikos enciklopedinio Zodyno' rengimo kornisijos pasitarimus,
kuriq metu buvo svarstoma vardyno skyriq projektai. Kiekvienam
pasitarimui vadovavo pats akadernikas, jis kruop$diai ruo{davosi
kiekvieno skyriaus svarstymui ir rcikalaudavo, kad kiekvienas
komisijos narys irgi nuo5irciZiai padirbOtg. Redakcijos darbuotoja! mat0, kad paskutiniqjq P.Brazdli$no grvenimo metr; svarbiausias tikslas buvo "F'izikos enciklopedinio Zodynon p$rengimas. 1980 metais buvo baigtas rengti vardyno projektas. Dviejq
shniq 'Molekulin0 fizika' bei nDujos ir skysdiai" kuratoriumi
tapc tr'.Brazdli[nas" 1983 rnetais uZbaigus vardyn4, buvo
-Fizikos
nusprQsta, kad bus rengiama ne
enciklopedinis fodynff",
o "Fizikos enciklopedi.fa". 1984 metais buvo para$yti pirmieji Sios
encikiopedijos straipsniai. Kiek ikvepimo, jaunatvi5ko optimizmo ir tlOmesio naujai rengiamai enciklopedijai skyre m0sq
gertriamas akademikas sunku ir nusakyti. Sirgdamas, gulOdarnas
iigonin0je" r0pinosi, ar autoriai ra5o straipsnius, ragindavo autorius na$yti. Xr daban enciklopedininkai pergruena netekE "fizikos
enciklopedijos amZinojo variklio*.
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Vyriauyb0.s nutarimu nuo Sig metq rudens semestro Vytau-

to Did2iojo Univenitete Matematikos-gamtos fakulteto

veiki-

mas yra sustabdomas; Sis fakultetas yra perkeliamas Vilniun ir
ateinanti rudeni jau pradAs veikti Vilniaus Universitete. Matematikos-gamtos fakulteto k0limu '.-ilniun tenka tiktai pasidliaugti:
buwsi Lietuvos mokslo bei kultoros Zidini - senaji Vilniars Uni-

venitet4 prisiminu, sunku yra isiraizduoti dabartini Vilniaus
universitetQ be gamtos mokslg atstovo - Matematikos-gamt$l
hkulteto. Tur€tq nutrtlkti senojo Vilniars Univeniteto sukurtos
gralios gamtos mokslq tradicijos.
Matematikos-gamtos fakultetas tur€s Vilniuje Zymiai geresnes s4lygas mokslo bei mokymt: darbui dirbti, nes buvgs Stepono Batoro Universiteto Matematikos-gamtos fahrltetas tur0jo
erdvias, gerai irengtas

ir turtingas mokslo priemonOmis istaigas ir

laboratorijas, kurios, taip reikia manyti, ir bus paliktos Vilniars
Univeniteto Matematikos-gamtos fakultetui.
Bet keliant Matematikos-gamtos fakultetq Vilniun, ruo5iamasi ji iS pagrindq perwatkyti. Iki Siol Matematikos-gamtos fakultete veikO 3 skyriai: matematikos, biologijos ir fizikos-chernijos. Fizikos-chemijos skyrius ruoS0 OviejU lpecialybir; Imones:
fizikus ir chemikw. Perk€lus gi Matematikos-gamtos fakultetq
Vilniun, numatoma vieton fiziko-chemijos skyriaus isteigti tik
frzikos skyrig, kuris ruoltg tik fizikus, o chemikq specialybg visai
panaikinti; bet vieton to numatoma sustiprinti chemijos mokslus
Vytauto DidZrojo Universiteto Technikos fakultete, kad tas fakultetas gal0tr; paruo$ti chemikus-inZinierius, galindius dirbti
praktikos srityje. Atrodytrg, kad iki Siol Matematikos.,gamtos fakulteto ruotti chemikai n€ra reikalingi. TaCiau grenimo praktika parodo kq kit4: milsg besikuriandiai pramonei arba Siaip ivairiq r0Jiq cheminOms laboratorijoms reikalingesni yra Matema-
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tikos-gamtos fakulteto ruoSiami chemikai, kaip kad Technikos
fakulteto ruo$iami inZinieriai technologai, nes iS 39 baigusig
Matematikos-gamtos fakulteto fizikos-chemijos skyrig chemilrg
apie 26 iq dirba pramonOje; o i5 13 baigusig Technikos fakulteto

technologijos skyrig inZinierig technologrl, rodos, vos tik 1 tedirba pramonOje. $ie skaidiai byloja, kad chemijos specialybes ZmonOs milsg pramonei yra reikalingi.
Praplestas ir chemijos mokslais sustiprintas Technikos fakulteto technologijos skyrius vargu ar iveiks paruoSti per normalq studijg laik4 inZinierius technologr$ su tokia chemijos praktika, kad Sie galOtg pavaduoti chemikus laboratorijose ir pramondje. Kad studentai pajegtq iSklausyti reikalingus inZinieriams-technologam-s inlinierijos mokslo dalykus ir igytU reikiamq
praktik4 chemijos moksle, reik0tg studijas prailginti iki 6-7 metq,
kas, Iinoma, vargu ar butg racionalu. Studijg laik4 trumpinant iki
tlabartinio laiko (5 metg, nors ir Sis laikas yra per ilgas, atsitvelgiant i dideli m[sU kra$te technrnig jegg triikum4; kai kur technikos aukStqjg mokslg studijrt laikas yra Zymiai trumpesnis), teks
maZinti arba chemijos mokslo dalykus ir laboratorijas, kaip dabar

yra ruo5iami Technikos fakultete inZinieriai technologai, arba
r,.r6n,t inZinierijos mokslo dalykus, kitaip tariant, Technikos
fakultete isteigti chemijos skyrius. Nes sumafinus abiejg mokslg

dalykus, baigq toki moksl4 specialistai biitg blogi inZinieriai tech-

nologai

ir

ne geresni chemikai.

Pramoninguose kra5tuose chemijos mokslg studijos
t\rarkomos ivairiai. Bet ten ir gruenimas Zymiai skiriasi nuo
mnsojo. Siuo fuilgsniu munrs artimiausiai yra m[sU kaimynai I-aMja ir Estija. Siq kdtg kultorinis grvenimas tik kai kuriose
srityse yra pralenkQs milsqji, jg pramon0 ne daug kq didesnO uI
mtlsq pramonq. Siuose kraStuose auKtosios mokyklos turi Zymiai
ilgesni amiirp, taigi, ir patyrirnas aukSqji mokstq be$arkant,
reikia manyti kalbamuose kra$tuose ),ra didesnis. Tod€l pravartu
palvelgti, kaip ten tvarkomos chemijos mokslg studijos. Iawijoje
chemijos mokslai yra sukoncentruoti Latvijos Universiteto
'kelig
Chemijos fakultete; Cia ruoSiami
specialybirl chemikai ir
inlinieriai-technologai. Estijoje Tartu Universiteto Marematikos-gamtos fakultetas ruo$ia dviejrl specialybig chemiku, o
politcchnikm institutas Taline - inZinierius-technologrs. Tokiu
biltlu Jiumc kraStuose ri.',{iami chemikai net keliq specialybip
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Taigi mtlsojo ir mums artimq kaimyninig kraltg patyrimas rodo,
kad chemikai yra reikalingi ir todel gal nercik€tq taip lengrra
Sirdimi nuo jq ruoSimo atsisakpi. Chemijos skyritl galima bttttl
palikti Kaune prie Technikos fakulteto arba iSkelti i Vilnig su
Matematikos-gamtos. fakultetu. Giliau pasvars0ius atrodo' kad
Sis skyrius tur€tr; t'Uti Vilniuje prie Matematikos-gamtos fakulteto ir $tai kodOl.
Chemijos mokslai yra organiSkai susijQ su kitais Matematikos-gamtos fakultete einamais .mokslais, kitaip tariant fizika,
geotogija, minerologtja, biologija ir kt. TodOl vargu ar gal0tume
bet kur rasti Matematikos-gamtos fakultetq, k'rriame neb0tg
chemijos skyriaus. Gal toks vienintelis tebtitg Vilniuje. Be to
buvgs Stepono Batoro Universiteto Matematikos-gamtos fakultetas Vilniuje turOjo erdvias, gerai irengtas ir pritaikytas mokslo
frimams, turtingas ivairia, ypatingai kvarco aparattira, laboratorijas; jg irengimus perkelti kiton vieton nesuZalojus neimanoma.
Kaune tokias laboratorijas irengti reiktg daug PinigU, o be to dia
joms ir vietos nebiitq dabartin0se fizikos-chemijos skyriaus
uZimtose patalpose. Bendrai Kaune chemijos laboratorijos yra
tiek maZos, katl studentarns tenka eileje hukti, kol. gauna vietq
dirbti. Tod0l paskutiniu laiku net buvo iSkeltas sumanymas
apr0Zti stojandiq Matematikos-gamtos fakulteto fizikos-chemijos skyriun studentg skaidig. Taigi, palikus chemijos skyrig prie
Technikos fakulteto, chemijos laboratorijos reiketq plesd ir
Technikos fakulteto ulimtos patalpos Fizikos-chemijos institute
sumaZ0tg. Bet kadangi Technikos fakultetas ir dabar jau reikalingas daugiau Patalpg, tektg skubiai statyti rtlmus, tuo taqPu chemijos laboratorijos Vilniuje tu5tautg. Perk€lus chemijos slcyriq
Vilniun, Technikos fakultetas galetq prasiplesti Fizikos ir Chemi-

jos instutute.

Chemijos skyrius keltinas Vilniun ir Stai dOl ko. Matema'
tikos-gamtos fakulteto fizikos+hemijos s\4riuje yra dauglausia
(apie ?50 Im.) studentg, studijuojanfig chernijos mokstus. Kittl

skyrig studentg skaidius nedidetis. Tiesa, didesni studentq
skai|ir;, bet tik pirmame kurse, turi biologijos skyrius; n'es i t4

i

skyriU istoja visi nepatekE arba ateityje manQ penikelti Medicinos
fakultetan, kurie, aiSku, i VilniU nesikels; aukStesniuose kursuosc

sndentr; yra nedaug. Penik0lus Matematikos-gamtos fakultetui
Vilniun be chemijos skyriaus, jame beliks tik kelios delimtys (ne
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daugiau 50) srudentq. Taigi, taip sunnrkytas fakultetas malai
tepasitarnaur noranrs sutelkti mflsu sostinOje daugiau lietuviSkos
Gyvenama sunkiu karo laikui stengiamasi visur susispausti
ir, kur galima, mazinti ralstybes islaidasl Tai junti ir Matemari-

kos-gamtos fakultetq pertvarkant Norirna taip ji sutvarkyri, kad
b0tg kuo mariausiai lygiagretumo, kuo maziaur:iai mokslo personalo. Bet tai turOtq bilti darorna labai atsargiai, kad nepakenktrp
auldtajai mokyktai ir visarn krastui. Iftip girdOti, keliamo vilniun
Matematikos-gamtos fakulteto mokslo personalo (ir etatg) skaicig norima tiek sumazinti, kiek penonilo bus reiicalinga-i<aune
likusiems Medicinos ir Technikos fakultetams aptarnauti. Taip,
puL, fizikos katedra iki siol tur€jo 2 vyresnicjo ir 4 jaunesniojo
molslo personalu narius ir I technik4demonstratorig. Universiteto senatas, rodos, nutar0 personat4 padalinti pusiau, nukeliant vilniui 1 vyr. ir 2 jaunesniojo ir tiek pat paliekant Kaune.
Techniko-demonstratoriaus eratas liko visai isbrauktas. Taigi
vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto fizikos skyrius tetur€tg tik I vyr. ir 2 jaunesniojo mokslo penonalo narius.
Tuo tarpu buvusiame stepono Batoro univeniieto fizikos institute, kuris uzima kelias deSimtis (apie 36) kambarig dirbo 3 vyresniojo ir 11 jaunesniojo mokslo personalo narig. susidaro didZiausias skirtumas. Be to, sunku suprasti, kaip vienas vyresniojo
mokslo personalo narys pajegs penkaityti reikalingus eksperi-'
mentinOs ir teorin0s fizikos kursus (14 savaitinig valandq).
Gimnazijos mokytojas ne k4 daugiau pamokg ruri. Cia paminejau
tik man gerai zinomq fizikos skyriu. Bet ir kitq skyriu reikalai nOra
geresni.

Taip sumarintas Matematikos-gamtos fakulteto personalas
ir mokomojo darbo, o k4 jau bekirbOti apie
bet koki mokslo darbq. Taciau universiteto pagrindinis uzdavinys be mokomoj - darbo yra mokslinai tyrin€jimai, nes kitaip jis
nebeb0tq esmOje univenitetu, o tik mokymo, o Jiuo atveju ir
bioga mokymo istaiga.
I(ad nukeltas Vilniun Matematikos-gamtos fakultetas
pajegtg atgaivinti grazias scnojo Vilniaus univenirelo gamros
mokslinio tyrimo tradicijas, kad ikveptg g5ruasti dabar
uzdarytiems ir nebyliems buvusio Stepono Fatoro Universiteto
Matematikos-gamtos fakulteto institutams ir iveiktg dirbti
nebepaj€gs dorai vesri
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motslini darbg, non ir ne rokiu plaCiu miilrtu, laip kad buvo jis
dirbamas netolimoje praeityje, reikttrl Matematikos-gamtos
fakulteus prapl0sti, bet jokiu bitdu ne mazinri. Jei riuo iunkiu
karo metu to negalima padaryri, tai reik0ru vis4 Vyrauto DidZiojo
univensiteto Matematikos-gamtos fakutteta kols jis dabar yra,
be jokiq perf%rkymg, nukelti Vilniun, kaip buvo nukelti Humanitarinig mokshl ir teisirl fakultetai; o lhune isteigti reikalingas Medicinos ir Technikos fakultetams gamrcs mokslg nedideles lekt0ras. SumaZint4 bei apkarpytq Matematikos-gamtos
fakultet4 kelti sostin0n vlsai n€f,,erta, nes jis labai blogai reprezentuotq m0s!l kra5t4. Toki fakultet4 nukOlns, geriausiu aweju,
didesng laboratoriju dali rekru laikyti tusciq, arba panaikinti,
pavedant patalpas kitoms istargons, Taciau mokslinas laboratorijos yra labai brangus turtas, joms irengri reikia didelig pinigq.
Mo iU iki Siol ir neturejome, ir b0rq labai skaudu, jei gavg jas
dabar, jas sunaikinturne. Nusikalstum0me pries m[su traStq- ir
prsilauktumtme skaudZig priekai5tq.

TARYBV LTETUVOJET t78l
L IZAI{GA, Fizikos mokslo raida Lieruvoje prasid€jo lSTg
m. ik0rus vilniaus akademijt kuri 1803 m. Aleksandro I akru
buvo pert%rkyta i vilniars imperatoriskaii univeniteq. Taciau,
isigabju jame pazangiai mindiai ir rcvoliucinOms nuoraikoms bei
studentijai ir penonalui akryviai prisideirn prie l&ltLl83l m.
sukilimo, ls32 m. univenitetas burro uzdarytas. Lietuva liko be
aukltojo rnokslo Zidinio.
vilniars magistratas, irairios visuomenOs ir moksto organizacijos dOjo nemazai pastangq, kad gauru teidim4 atkurti vitniule
auksqft mokyklq, tadiau veltui. 1919 m. energingai praderi universiteto k0rimo darbai, nutNko, nes dvarininkine ponq Lenkija
okupavo Vilnirl ir Vitniaus kra5q.
1919 m. Lietuvos palangiosios inteligentijos (Z.tgmo I*
maiciq Jono Vabalo-Gudaidio, Tado Ivinausko ir kt.) inicottfrif
'

Stnipsoit rpaudinamar rutrumpiintei
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!{.a*nil, kuris tapo laikinqja Lietuvos sostine, buvo lkuna AuKtg14 moksh.r draugija, kuri jau 1919 m. pabaigoje isteigO AuKtuosius kursus, tapusius Lietuvos auKtr$u mokyklq pirmtako - jU
pagrindu 1922 m. vasario 16 d. Lietuvos vyriausyb0 iktlrO Lietuvos unirersiteq (LU), 1930 m: pavadintq Vytauto Didliojo universitetu (VDU). Jamg buvo atidaryti 6 fakulteui, tarp jq ir
Matematikos-gamtos. Sio fakulteto Fizikos skyriuje buvo numatyta isteigti Elaperimentin0s ir TeorinAs fizikos katedras. Pirmosios katedros ved€ju buvo i5rinktas prof. Vincas &pinskis, antroji nebuvo suorganizuota.
V.&pinskis buvo pedagoginio ir mokslinio darbo organizatorius fizikos ir fizikinOs chemijos mokslg srityje. Jis para$O
pirmuosius vadovdlius auKtajai mokyklai lietuvig kalba ("Fizikos paskaitos', 7 dalp (Ly23-1y26) .ir "Fizin0 chemlja", 4 dalp
(1928-1933), daug metodinOs literat0ros. V.tlpinskio iniciatyva
Alelaote buvo pastatyti Fizikos ir chemijos instituto rilmai (l94/
m. besitraukianCiq hitlerininkq i5grobti ir susprogdinti), jis
i5rspino stipendijas fizikams bei chemikams dirbti mokslini
darb4 uZsienio universitetr; laboratorijose. Jomis pasinaudojo
ivairiq katedry jaunieji darbuotojai (Astronomijos - Paulius Slav0nas, Matematin€s analizOs - Petras lGtilius ir Oto Stanaitis, Fizikos - Kazimieras BarSauskas, Povilas BrazdZi0nas, Adolfas Jugn ir Antanas Zvironas, Neorganin0s ir analizinds chemijos - Kazys DaukSas, Organin0s chemtjos - Alfonsas Zubrls, Fizin0s chemijos - Juozas Matulis, Zoologijos - I-eonas &raSka ir Steponas
Jankauskas, Augalg anatomijos ir fiziologrjos - Antanas MinkeviCius, Elektrotechnikos - konas lGulakis, Statybin0s statistikos -

Juozas Indriilnas ir kt.).
Fizikos katedros darbuotojai savo mokslinius darbus skelb0

'Matematikos-gamtos fakulteto darbuose" bei kai kuriuose
ulsienio Zurnaluose (Helvetica physica acta, Zeitschrift fur
Phpik, Annal,-n der Phlnik, Nature ir kt.). Darbg buvo nedaug
(apie 35, neskaitant metodinirl); iS ivairig.fizikos sridiq: lcrantin€s
mechanikos (.A.Jucio), kosminiq spindulig fizikos (ICBarSau-

sko), kietojo kono fizikos (Antano PuodZiulryno), optikos
(P.Braz&Li0no ft LLwrono) ir kt. Minetini ir prof. Ikzimiero

Stelevitiaus magnetinio ir Zeme.r traukos (gravitacijos) laukrl
stiprumo tyrimai Lietuvoje.
l9l9 m. Irnkijos vyriausybe Vilniuje ik0re Stepono Batoro

'itz

universitetq. Jo veikla buvo visai svetima Vilniaus kra5tui ir visai
Lietuvai, buvo siekiama Lietuvoje ir Baltrrusijoje itvirtinti lenkrl
kult0rq. Tai byloja ir vietinOs kilm0s studentg skaidits universitete: t937Rg mokslo metais lietuvig buvo tik2,7Vo, baltarusitl 3Vo.

Univenitete buvo ir Matematikos-gamtos fakultetas, kurio
Fizikos skyriuje i5 pradZig buvo 2 eksperimentines (I ir II)' o nuo
1935 m. ir TeorinOs fizikos katdilros. Fizikos mokslo tyrimo tcmatika neturejo rySkios krypties: teorin0s fizikos srityje buvo nagrinOjami kai kurie reliatywmo teorijos metodologijos, magnetinio dipolinio spinduliavimo, spektro linijU plodio teorijos klausimai.
Prof. Henrikas Nevodnidanskis, eksperimenti5kai tirdamas
Svino ir teliiro spektruose drau"'.ines linijas, pasteb0jo magnetini
dipolini spinduliavimq. Atomin0s spektroskopijos srityje tirta
gnnidabrio gary absorbcijos, fluore-scencijos spektrai, jg suladinimo mechanizmai, spektro linijg sm0ginis i5plitimas. Molpkul'
in0s spektroskopijos srityje jodo ir bromo spektruose buvo aptiktos kelios naujos molekulinio spektro juostos, suladinamos
auKtoje temperat0roje. Kietojo kttno fizikos srityje tirta plonq
metalinir; sluoksnig opdnes savyb0s regimoje ir ultravioletin0je
speklro srityje, sluoksnig strukttira. Mokslinig tyrimq rezultatai
daugiausia buvo skelbiami Lenkijos fizikg draugijos
leidZiamuose lurnaluose - "Sprawozdania i prace Polskiego towar46twa frzycznego" ir "Acta physica polonica"; ill viso paskelbta
apie 35 moksliniai darbai ir praneSimai.
Nors Lietuvos ir Stepono Batoro universitetal veik0 tik 2
deSimtmeCirs, taCiau jU veikla Lietuvos kult0rai turOjo didelq
reiklmg; Universitetai pareng0 lcvalifikuotq ivairiq sridiq specialistg, kai kuriejg v0liau tapo Lietuvos Mokslq Akademijos akademikais, Akademijos ir Vilniaus univeniteto bei kitg auKtqJg
mokyklg, mokslinig iltaigq rradovais bei darbuotojais, molsltl
daktarais, profesoriais (puz., akademikai J.Matulis, AJug6'
ILBarSaukas, P.BrazdZitlnas, profesoriai APod2iukynas, A,bvirohas baig0 Lietuvos universitetq, Henrikas Horodnidius, Pran€
Dundulien0, Pranas Nork0nas, docentai Marija Horodnidien0,
Jeronimas Kudaba ir kt. baig0 Stepono Batoro universiteq).
parengO apie 50 lizikos specialistg.
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Stai su kokiu nedideliu fizikos mokslo lobiu perreng0me
atkuriamolietuviSkoVitniausuniversitetoslent<sti.
o dabar zvelgterdkime, kuo galirne pasidziaugti siandien.
Per 4O pokario metU Lietuvoje buvo ikurta keletas naujrl
fizikos mokslinig, mokslinig-pedagoginiu ir moksrinig-gamybinir; centry. Zymiausi fizikos molslo centiai yra Lietuvoi r"ror"ru
Alcademijos Puslaidininkig fizikos institutas (direkrorirn akad.
lu* Pozela) ir Fizikos insrirutas (direktorius akad. Jurgis viscakas).

Tarp fizikos mokslinig-pedagoginig centry, kuriuoso r€n.
giami lizikos specialistai, didziausias yra vilniaus valstybinio
universiteto Fizikos fakultetas, turintis 6 katedras ir 3 problemines laboratorijas bei astronominq obsenatorij4. MaZesni fizikos
centrai - Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto fakultetas,
turintis 3 katedras, ir Siaulig pedagoginio instituto Fizikos ir
matematikos fakultero Fizikos karedra. Kiekvienoje specialioje
aukstojoje mokykloje, prz", I(auno politechnikos, Kauno varstybinio medicinos ir vilniaus inzinierinio statybos institutuose,
Lietuvos veterinarijos bei Lietuvos Zem€s iikio akademijose yra
fizikos katedros. Be to, kielrviename didesniame sakiniam-e mors-

linio tyrimo institute, pvL, Elektrografijos, I(auno ir vilniaus radijo matavimo prietaisg institutuose, vilniaus konstravimo biure
"venta", imonOje "Nuklonas" ir kitur yra fizikos laboratorijos,
kuriuose dirbamas fizikos mokslo tyrimo darbas. Tokig morslinig-gamybinig cenrry susirinks apie desimti, taigi fizikos molslo
centry tinklas Lietuvoje dabartiniu metu platus.
2.FrZrKOS MOKSLO RArDA LIETUVOS MOKSLV
AI(ADEMIJOJE. Ilgus desimtmeccius Lietuvos pazangiosios
inteligentijos ir mokslo zmon0s puosel0jo svajonq tureii Liemokslo ir kult0ros centre - Mokslg Akademijq. Taciau ilg4
lu*j"
laik4 teko tenkintis tik )o( a. pradzioje (pffi.ilI.25) ikurta Lietuvos mokslo draugija, kurios nuolatiiris pirmininkas buvo Jonas
Basanavidirs. Lietuvos Mokslg Akademija buvo ikurta 1941 m.
satrsio 16 d. Tlrojau buvo prad'cti organizuciti humanitarinio
profilio mokslo skyriai ir institutai. praOjrs tik septFleriems
metams po jos ikorimo d0mesys buvo atkreiptas ir fizikos mokslo
i
PlerotQ.

1948 m- Mokslrl AkademijoJe buvo suorganizuotas TecInikos mokstg institutas (direktorirs prof. Juozas Indri0nas),
Jam

tt4

pavesta plesd pirmiausia techninOs fizikos, hidrologijos ir energetikos mokslinius tyrimus. 1949 m. institute buvo isteigtas pir-

masis Akademijoje fizikinis padalinys - Technin0s fizikos
poslqyris. Vilniaus valstybinio universitcto EksperimentinCs fizikos katedroje pradOta puslaidininkig fizikos tyrimo kryptis buvo
.parinkta ir Siam poslqniui - kaip pagrindin0 mokslinig tyrimq
kryptis. Pirmuosiuose darbuose buvo tiriama, kaip puslaidininkiniq medZiagq sand0ros lygina,elektros srovQ. IS pradliq sqlytis
buvo gaunam:N mochaniSkai sulietus bandinius, vOliau uZgarinus

plonus sluoksnius.
1950 m. i N,IA aspiranttirq istojo Vytautas Tolutis (dabar tvIA Puslaidininkiq fizikos instituto Plongjq sluoksnig fizikos
sektoriaus vadovas, kandidato disertacij4 jis apgrne 1954 m.).
Tais padiais meuis istojo i MA tilaling aspirantiir4 ir studuavo
TSRS ldA Puslaidininkig institute Leningrade (kandidato disertacUq apgrnO 1956 m.) Juras PoZela.Jie buvo pirmieji puslaidininkig fizikos srities fizikos ir matematikos mokslq kandidatai.
V.Tolutis poskyryje suorganizavo pirm{4 fizikos laboratorij4
puslaidininkiams tirti, o J.PoZela aspirant0roje nagrin0jo jo pa'
ties pastebOt4 kar5tqjq elektronq reiSkini, kuris vOliau taPo antruoju i5eities ta5ku puslaiclininkig tyrimams MA plesri.
1951 m. palaigoje Akademijoje lankOsi akad. J.Pavlornkio
"vadovaujama
TSRS MA komisija, kuri, susipaZinusi su Lietuvos
I{/t sandara, tyrimais ir laboratorijomis, pasiitl0 Akademij4
iSplOsti, stiprinti materialing baz.g. Vykdgnt 5i nutarimq, buvo
teikiama daugiau reiKm€s eksperimentiniams mokslams ir sudarytos palankesn0s s4lygos fundamentiniams mokslams - matematikai, fizikai, chemijai ir biologijai - toliau plc;-',t952 m. Technikos molalq institutas buvo rcorganizuotas i
Fizikos-technikos institut4, papildZius jo sandarq Teorin0s fizikos, matematikos ir astronomijos ir kitais sektoriais. Vilniaus
universiteto Teorin0s iizikos katedroje, AJuciui vadovaujant,
buvo prad0ti atomU ir molekuliq spektn; tcoriniai tyrimai; jie
buvo .atliekami ir Akadcmijos Teorin0s fizikos sektoriuje.
Pirmieji teorinOs fizikos srities fiz ir mat. m. kandidatai MA buvo
Kostas Ulpalis (apg'ne $54 m., dabar - MA Fizikos instituto
Teorin€s tizikos scktoriaus vadovas) ir vyr. moksl. bendradarb€
Janina Vizbaraite (apgrne 1955 m.).
1956 m. TSRS MA specialistg komisija, vadovaujama akad.
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D.SCertakovo, susipaZinusi su Lietuvos lvIA Geologijos, chemijos ir technikos mokslg skyriaus (akademikas sekretorirs - akad.
AJuqn) molslirrig istaigg darbu, laboratorijomis bei kadrais,
pad0jo iSplesd skyriaus mokslinius tyrimus, patikslindama parinktas mokslinio tyrimo kryptis, pritarO naujg institutg ir pada1956 m. spalio 1 d., reorganizarnrs Fizikos-technikos institutq, buvusir; jame 2 fizikos profilio sektorig pagrindu buvo ikurtas Fizikos ir matematikos institutas, kuri sudarO Sie padaliniai:

Teorin0s fizikos sektorius, PrslaidininHg fizikos laboratoriJa,
Radioaktpaus spinduliavimo sektorius. 1957 m. pradZioje institute buvo tik 24 darbuotojai, i5 jU - f narys korespondentas, 5
mokslg kandidatai, instituto direktorius - akad. AJugn.
Teorin0s fizikos srityje Salia kvantinio mechaninio
skailiavimo metodU tikslinimo bei jg pritaikymo atomo dydZiams
apskaidiuoti buvo tiriama metodika sudOtingiems spektrams apskaidiuoti. Nagrin€jami atskiri branduolio sandaros teorijos
klausimai. ISsipl0t€ puslaidininkiq savybig tyrimo apimtis. Nuo
1958 m., pritaikius superauKtojo daZnio metodik4, prad0ti tirti
kar$tgjg elektrong kinetiniai rei5kiniai; Iienu tyrimams ikurtas
Puslaidininkig elektronikos sektorius. Puslaidininkig optinems
savybOms tirti 1962 m. suorganizuot:nt Puslaidininkig optikos
sektorius. Sukurtas moduliacinOs spektroskopijos metodas
puslaidininkig energijos juostg sandarai, sl0giq deformuotrl
puslaidininkinig junginig spektrams tirti.
1958 m. insiituie praObti astrofizikos qrimai, Sukurta nauJa
daugiaspalvO 0 spalvq) fotometrinO sistema, teikianti Zymiai
daugiau Ziniq apie Zvaig1dltq fi tvaidl&in0s medliagos savybes.
Sie ryrimai atliekami Astrofizikos sektoriuje.
1963 m., sudarant TSRS MA ir sqjunginiq respublikrl
mokslg akademijg mokstinOs veiklos koordinavimo plan4, Lietuvos MA fizikinig istaigg moksliniams tyrimams buvo parinktos
tokios pagrindines (pr.ofifine.s) kryptys: teorinOs fizikos srityje .
'Teorin0 atoml ir molekulig spektroskopija', kietojo kOno frzi.
kos srityje - 'Puslaidininkiq ftzika ir chemiJa'.
1!)65 m. il Geologijos ir geografijos instituto Atmosferos
radioaktymrmo ir Radioaktyviojo spinduliavimo sektoriq pri€
MA Prezidiumo bwo sudarytas atskiras Branduolin0s fizikos ir
radioktyvir$q izotop{ taikyrno sElrrius (radoras - Bolesloras Sty116

ra). Atmosferos radioaktyrnrmo skyriuje tirta kritulig bei debesg
radioaktyrnrhs, laletig radioaktyvinimo bei branduolin0s meteorologijos klausimai, Radioaktyviojo spinduliavimo sektoriuje
i5 pradZig tirta Rentgeno ir gama spinduliavimo itaka puslaidininkig elektroniniam laidumui, v0liau puslaidininkinirl
medZiagg struktiira branduolinOs spektroskopijos ir Mesbauerio
metodu. 1967 m. Sis skyrius buvo prijungtas prie Fizikos ir
matematikos instituto kaip atskiras instituto padalinp.
Iabiau profiliuojant rnokslines istaigas, 1967 m. buvo reorganizuotas Fizikos ir matematikos institutas. Buvo ikurtas
Puslaidininkig fizikos institutas. IS pradZig jame dirbo tik 56
moksliniai bendradarbiai (5 vyresnieji, 13 jaunesnigjq, 33 vyresnieji inZinieriai), tarp jU I akademikas, 2 mokslg daktarai, 11
mokslg kandidatg.
Institute tiriamos 2 mokslinOs problemos: Puslaidininkirg
frzika ir chemija bei Puslaidininkin0s aparatiiros ir prietaisrg
konstravimas. Seniausioji mokslinig tyrimU kryptis - plonqjg
puslaidininkiniq sluoksnig ir sandarg visapusi5kas savybirl tyrimas it jU praktinis panaudojimas. Viena didesnig krypCirl
karStqjq elektrong ir kietojo ktno plazmos tyrirnai. Tiriamas
aukStojo ir superaukStojo daZnio elektromagnetiniq bangg
sklidimas puslaidininkyje, esanCiame magnetiniame lauke. I5tirti
elektrong kaitimo puslaidininkiuose ypatumai, pastebeta
puslaidininkig absoliuCiai neigiamos varZos bosena. Rasta
karStUjrl elektronr; sukeliama elektrinio laidumo vienalydiuose
izotropiniuose puslaidininkiuose asimetrija. Sig tFimrl rezultatai pripaZinti mokslo atradimu=putoriai Juras Polela, Konstantinas RepSas ir Steponas A5montas). Tai pirmas ulregistruotas
molalinis atradimas Lietuvoje
kbai gero ivertinimo susilaukO fizikinig procesg grifltiniuose dioduose aiSkinimo tyrimai. Institutas pladiai i$gars0jo
kar5tqjq elektrong ir srovAs nepastowmr; puslaidininkiuose tyrimais.

Dabartiniu metu ll-oje instituto sektorirg dirba tr45 mokslo '
darbuotojai (i5 jg 5 molalq dakrarai ir 5? lnoksh+ kan{iidatai}.'
Artimiarsiu metu humatomi Siq 4 problemq tyrimai: L) pustaidininkiq fnik^,2) kietojo k0no teorija, 3) radiofizika ir eiektronib, 4) moksliniU tyrimU automatizavimas. Centimetrinio diapazonq pulaidininkitl prietais,q patikimumui, Jg gatiai ir verklas
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trukmei padidinti reikia visai naujg fundamentinirg sprendimg.
Puslaidininkig fizikos instituus turi stipriE materialinq
bazg, kuriE sudaro nauji dideli instituto r0mai, gerai irengtos
laboratorijos, statoma didel0 elsperimentine baz9 mokslinig
rezultatr; idiegimams rengti.
Plediant- mokslo istiigq profiliavimq, lg77 m. Fizikos ir'
matematikos institutas buvo penkirtas i Fizikos institut4 bei
Matematikos ir kibernetikos institut4. Fizikos institut4 sudaro
10 sektorig, kuriuose dirba 167 moksliniai darbuotojai, tarp jg 5
molalq claktarai (2 akademikai ir 2 nariai korespondentai), 71
rnokslg kandidatas.
Pagrindinds Fizikos instiruto mokslinio tyrimo kryptp yra
Sios: 1) pagrindiniai teorinOs ir matematin0s fizikos klausimai, 2)
eksperimentine i- teorin0 spektroskopija bei Zvaighdliy ir
tarpZvaigZdin€s medZiagos tyrimai, 3) atmosferos fizika. Institutas tiria: 1) atomg ir molekulig optikos ir spektroskopijos, 2)
atomo branduolio tizikos, 3) lvantin0s radiofizikos, 4) gamtines
aplinkos formavimo, gerinimo, apsaugos bei racionalaus gamtinir; i5tekliq panaudcrjimo moksliniq pagrindg,6) kosmoso tyrimo
nuo 7*mhs pavir5iaus optines astronomijos metodais, 7)
mokslinig tyrimq automatizavimo, S) prietaisq ir aparatiiros
k0rimo problemg klausimus
Mokslinio darbo praktika parod0, kad bene geriausias
biidas fundamentiniams moksliniams tyrimams sieti su
taikomaisiais yra tikiskaitiniai darbai.
Institute atlikti pirmieji teoriniai tyrimai valdomai rermobrandolinei reakcijai isisavinti. Teori5kai nustatyti nauji aromo
branduolio sandaros d€sningumai. Iazerin0s optikos ir spektroskopijos metodais tiriamos kietoje ir plazminOje b0senoje esandig medZiagg savybes.
Sukurta ir pla0iai taikoma Galaktikai tirti universali daugiaspalvO Vilniar fotometrine ZvaigZdZiq klasifikacijos sistema.
Fizikiniais ir cheminiais b0dais ririani RespuUlikos oro
baseino cheminds ir radioaktyviosios uZtar5os, ieSkoma b0dg
jonls prognozuoti ir maZinti.
Sukurtas originalus metodas ir irenginys
superskaidrig
-matuoti.
medZiagg (1 dB/km) absorbcijos koeficientams
Pastaruoju metu sumontuotas pikosekundinis impulsinis
lazerinis spehrometras, kuriame sOkmingai panaudojami ir Lie118

tuvoje gaminami tr(AlvIAI('o moduliai;

ir

mikroetektronin0s

skaidiavimo maSinos. Sukilrus moderniq lazerinq bazq, bus galima
sprEsti lazerin0s optoelektronikos klausimus, sukurti oro ir vandens uZter5imo kilnojam4 nuotolinE ir visiSkai automatizuot4
sparCiosios analiz€s aparattlrq.
Institute daug d€mesio skiriama mokslinirg tyrimU automatizavimo problemai. Sudaromi sud0tingi universalils programg

paketai, igalinantys automatizuoti techni5kqi4 automatiniU
spektry tyrimo dali. Automatizuojama gamtin0 aplinkos tarSos
kontrol0, sukurtas hlaigldltg ir kitg dangaus k[ng fotometrijos
automatizavimo posistemis. Automatizuojami pikosekundinOs
rezonansinOs spektroskopijos metodai.
Instituto materialine bazd yra tokia: kartu su Matematikos
ir kibernetikos institutu jis uZima burnrsiu Fizikos ir matematikos instituto romus, be to, dali RadiologinAs laboratorijos
rilmg. Statornos patalpos eksperimentinei gamybinei bazei.
Ir'}
Pagaliau minOtini ir tokie mokslo centrai, kuriq tyrimai savo
pobiidliu yra artimi fizikos sridiai. Tokie darbai dirbami Mokshg
Akademijos Fizikinig-techninig energetikos problemg instituto
Se5iose Silumos mainr; bei keturiose karSdiui atsparig medliagrl
tyrimo laboratorijose, tiriamas mechanizmas Silumos maing,
kurie vyksta ivairig temperatorq dujg bei skysdio srautams
aptekant skirtingas sistemas. Konvekciniuose Silumos mainuose
pagrindinq varL4 sudaro aptekamosios sistemos pasienio
sluolsnis. Pasienio sluoksnio bei viso srauto turbulenti5kumas
ardo pasienio sluolani ir maZina Silumos maing varL4. Tiriama,
kaip jis susidaro auKtoje tefnperatilroje irairicmis s4tygomis.
Pasteb0ta visai naujg rei5kinir;, kuriuos galima laikyti mokslo
atradimu. Rengiama atitinkama dokumentagrla. SiU mokslinig
tyrimU molslinis vadovas yra akademikas AZukarskas.
Kauno politechnikos instituto lCBarSausko ultragarsd
probleminOje laboratorijoje teoriikai nagrin0jami ir eksferimenr
ti5kai tiriami ultragarsin0s interferometrijos klarsimai, tobulinama interferometry sandara, pteC{arnas jrt uikymas irairiosc
liaudies 0kio Sakose.
Elektrogratijos mokslinio tyrimo institute plaCiai tiriamas
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ilektrografinig

ir

elektroradiografinig awaizdg susidarymo

puslaidininkinOse plokStel0se mechanizmas.

Universiteto puslaidininkinirl karedry bendradarbiai labai
prisiddjo prie elektrografijos pagrindg tyrimo.
Pana5ig mokslinio tyrimo centrU Respubtikoje yra ir
daugiau.

3. FIZIKOS MOI$LO RAIDA LIETUVOS AUIdTOSIOSE MOKY-IIOSE.
3.1 Vi I n i a us u n ive rs it e t o f i z ikos ka t ed ro s. 1939
m. pabaigoje atgavus Vilnig, I ietuvos Svietimo ministerijos
sudarytoji komisija perOmO Stepono Baroro universitetq.
DidZiosios dall$ jo pe,riagoginio-mckslinio personalo neliko. I5
fizikr1 liko tik asistentas H.Horodnidius. Buvo nurarta lg39l4f
m.m. perkelti rai kuriuose VDU fakultetus i Vilniaus
universitet4. Matematikos-gamtos fakultetas persik0lO 1940 m.
vasarib jo dekanu buvo i5rinktas prof. J.Matulis. I Vilniq buvo
perkelta tik dalis Fizikos katedros; atvyko docentai
P.Brazdilitlnas, AJuqrs, A-PuodZiukynas ir Lbironas. Fizikos
katedros vedOju buvo paskirtas P.Bnz&Iiiinas.
1940 m. rugsOjo 1 d. Fizikos katedra prad0jo mokomqii
darb4, kartu buvo r0pintasi pradOti ir mokslini. Pirmiausia
reikOjo suwarkyti iS Kauno atsiveZtq aparatiirq jau praderiems
tyrimams
AZvironas tgse vandenilio rezonansinOs spektro linijos
?537 A tripersmulkiosios strukturos Zemano efekto tytir*,
APuodZiukynas - paladZio vielos varZos, okliuduojani .rielai
dujas, tyrimus, Mokytojq instituto destytojas Alfonsas Misi0nas,
lgLg m. Lietuvos universitete baiggs matematikos specialybQ,
parei5k0 pageidavimq baigti ir fizikos'specialybq Vilniaus universitete. AtsiZvetgus i molslinCs laboratorijos ,galimybes, jo
mokslinio darbo tema buvo parinkta ]Vario ir aliuminio tirpato
elektrinO varla'..{.Juqn tQ$e teorinius atominir; dydZig artinig
metodq tyrimus. 1941 m. sausio ?5 d. Matematikos-gamtos fakulteto moksfineje taryboje jis apgrnO daktaro disertacij4 "Teorinis
jonU C+{ ir C+2 ir neutralaus C tyrimas', ir jam buvo suteiktas
Vilniau univeniteto magna cum laude scieniiae laipsnis.
Pirmieji fizikai, kuriems buvo iteikti VLJ baigimo diplomai:
1941 m. spalio 15 d. Henrikas Jonaitis (diplominis darbas 'Elel*rinis paladfio vafiss kitimas nuo okliuduoto vandenilio'), 1941
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nr. balandtio 5 d. - Mykolas Skripski[nas (diplcminis darbas ,Kai

kuriq lengvai ir sunkiai suskprinamq dujq adsorbcija anglimi,).
Besipletojanti kilrybini darb4 1941. m. birlelio ZZ d. nutraukd hitlerinAs Vokietijos pradOtas karas pries Tarybg Sqiungq.
Lietuvoje prasidOjo sunk{is okupacijos metai: universitete buvo
grilIintz senoji studijg Warka, studentr; ir personalo sumaZCjo:
dalis jg pasitrauke i Rusijos gilumq, daug srudcnrq buvo paIa.
linta, kiti, vengdami paklititi,, i vadinamuosius darbo bei savisaugos batalionus, patp pasirrauk0. Atsakydama i toki Lietuvos
jaunuomenOs pasiprie5inim4, okupacinO valdZia 1943 m. kovo 17
d. uZdar0 visas Lietuvos auKr4sias mokyklas.
Fizikos katedrg laboratorijos buvo sunaikintos, vertingesn0
aparatitra i5grobta. Tadiau ir uldarius universitetq, vyresniqjg
kursg studentams slaptai buvo tesiami ulsicmimai bci dirbamm
nnokslinis darbas. 1943 m. lapkridio 30 d. H.llorodnidius Marematikos-gamtos fakulteto mokslin0je taryboje apgrno daktaro clisertacijq "Temperariiros iraka sleginiam Hg 2537 ,4,' i$plitirnui..
Mokslin0 taryba H.Horodnidiui suteik0 vilniaus universiteto
rnokslo laipsni - doctor philosophie naturalis.
Baigiantis Antrqiam pasauliniam karui, 1944 m. ruden!
universitete laiku prasidejo naujieji mokslo metai. 1945 m.
pradZioje Matematikos-garntos fakulreto baz0je buvo sudaryti 3
fakultetai: Fizikos-matemarikos, Chemijos ir iamtos, Fiz.ikosmatematikos fakultete ikurtos Teorin0s fizikos, Bendrosios fizikos ir Eksperimentin0s fizikos kateclros. Iki 1958 m. Fizikos takulteto dekanas - doc. H.Horodnidius, v0liau - doc. Viktoras Kybartas. 1965 m. Fizikos-marernatikos fakultctas buvo padalintas i
Matematikos-mechanikos ir Fizikos fakultetus. I)abartiniu metu
Fizikos fakuttete Wa Sios katedros: Teorin€s fizikos, Puslaidininkig fizikos, Ra<liofizikos, Kietojo k0no elektronikos, Bendrosios fizikos'ir motrekulin0s spektroskopijos, Asrronomijos ir
lvantinds elekrronikos. Prie titcorq ueitiia $ios prontcmin*
laboratorijos: prie Teorin0s fizikos katedros - Atomg ir
molekuliq spektroskopijos, prie Puslaidininkig fizikos - Pustaidininkig fizikos, prie Radiofizikos - Molekulin*s akustikos ir prie
Astronomijos ir lvantinOs elektronikos - Astronomin€ observatorija.
Plediant jaungjg fizikos kartry rengirn4, katedroms buvc
pavesta ji profitiuoti pagal atitinkamai i5augusius mokslinig labo-

tzr-

ratorijq ir gamybos poreikius. Rengiamg jaunqjg fizikg specializacija apib[dina katedros pedagoginio darbo planq ir mokslinio

darbo linkmg. Jie atsispindi ir fizikos katedn; pavadinimuose.
Siuo metu Fizikos katedros rengia 7 specializacijg fizikus. Fizikos fakulteto vadoryb0 r[pinasi, kad Fizikos f-to studentai isigytU
radiofizikos speciall'bq.
Pagrindin0s fizikos mokslo tyrimo sritys Fizikos fakulteto
katedrose yra tokios.
Teorin0s fizikos katedroje teoriSkai tiriama sudetingg atornq ir molekuliq spektrai ir jg sandara. Siuolaikin0s tcorin€s fizikos Lietuvoje pradZia ir jos tolesnC raida siejama su akademiko
AJucio moksline vcikla.
Dirbdamas WU, jis domejosi lvantine atomo teorija ir
vOliau pasirinko sau ir katedrai rnolalinio tyrimo srit[ - sudetingg
atorninig spcktrg teorini ryrimq. 'firiant atominius spektrus, reik0jo sudaryti apytikslius mctcdus atominiams dydZiams apskaiCiuoti, sprendiiant atomo sandarq apibfdinandiq sudeting4 [{artrio ir Foko lygti. Vilniaus universiteto Tearin€s fizikos katedroje AJugs sub0rO bendradarbig ir studentg b0ri lvantiniamsmechaniniams skaidiavimCI n*etodams tobulinti bei naujiems
kurti. Buvo sukurta tokig metoclq ir darni jg teorija. Visi Sie darbai leitlf,ia teoriSkai paaiSkinti ekspcrimentiSkai iSmatuotas bei
numatyti dar neatrastas sprektrg linijas. Dabartiniu metu iitomo
teorijos tyrimo linkmd - atomq ir jong suladintg bfseng bei suslCgtg atorninig sistemq tyrimas. Dirbama glaudliai bcndradarbiaujant su MA Fizikos instituto tos srities rnoisliniais bendradarbiais.
AJucio mokyklos sukurri apskailiavimo metodai dabar
naudojami molekulig ir kristalg sandarai nagrinOti, o taikant
grupig teorijos metodus - sudetingu organiniq aromatinig junginig charakreristikoms tirti ir nelaidtig kristalg gardelig dirrarniniams paremetrams apskailiuoti. Tokios krypties darbai attiekami beveik visose fizikos katedrose ir laboratorijose, kur dirba
Teorind^s fizikos katedros absolrenthi.
AJucio sukurtoji mokslin0 mokykla pla0iai tinoma TSRS ir
Vakaruose, jos moksliniai rezultatai gerai vertinami tos srities
mokslininkg.
AJucys parengO dideli bO4 GS viso 44) auKros lnalifikacijos teorin0s fizikos specialistg. Pirmieji fiz ir mar. m. kandi122

datai, apsnq Sios sritics ttisertacijas_ (1953), yra docentas Vaclovas Kaveckis, profesoriai Viktoras Sugurovas ir Adolfas Bolotinas. AJucio iniciatyva katedroje paruoSti pirmieji spccialistai

skaidiuoti elcktronine maSina.
Bendrosios fizikos ir ntolekulines spcktroskopijos katcdroje i5 pradZig buvg rrrad0ti nagrin0ti gyvsiilatrrio rczonansinds
spektro linijos plodio pakitimai nuo temperntflros ir slegio. Fra'
dejqs Stepono Batoro universitetc, juos tgsO l{.Florodnidius.
Vdliau eksperimentincs spcktroskopijos darbai buvo iSpl0sti
pradOti tirti ir organinig metlZiagg molckulig spektrai. Ai5kinamos tarpmolekulin0s j0gos, molekulinis rySys, asociatr; susidarymas ir kt. Tarpmolekulinei sqveikai tirti naudojarni magnctinio
branduolinio rezonanaso rnctodai.
Eksperimentines fizikrs katcdros rcngiamicms spccialistams buvo parinkta puslaidininkig fizikos spccializacija ir jos
mokslinig darbg sritis - puslaidininkig fir.ika. Tlrimai praddti
t945 ln., o 1950 m. buvo islcisti pirnricji puslaidininkig fizikos
specializacijos absolventai. 1956 m. Mcdislovas Mikalkcvidius,
f959 m. J.Vi$dakas pirmieji apgnO puslaiclininliig fi:rikos sritics
mokslq kandirtatg disertacijas, Pirmuose $ios srities moksliniuclse darbuoss buvo tirla kadrnio ir stitrio sulfitlg bci selcnidq ftrtoelektrinis laiclumas, Svicsos absoerbcija, t{olo cfcktas ir kt. Sios
nrcdliagos ir clabar yra tiriamg puslaidininkinig mcdliagq sqralc.
Dcm0jimasis puslaidininkig fiz.ika augo, Fl0tesi moksliniai darbai, tocldl jau 1960 m, ElcsperimcntinC fiz.ikr:s katcdra buvo padalyta i dvi: Puslaidininkitp fizikos bci Radiofiz.ikos katc:dras ir ikurm Puslaidininkig fizikos- problemin0 laboratorija.
Puslairjininkiq fizikos katcelroje ir Pusliiiilininkiq fizikos
problcminCje laboratorijojc pracltra pla{iai ir komplcksilkai tirti
dideles elcktrin0s varZos polikristalg ir monr:kristlh; puslaidininkines savybcs: jq fotolaitlumE, laidumo tip4, krrlvininkg judrum4, kitokius elektroninius rci$kinius juose. 1965 m. pirmq kar'
tq Lictuvcja puslaidininkiq tyrfmuosc praddti naudoti lazcriai.
Tirta Svicsos milliniskq ap$victimq itaka puslaidininkiq savy'
b0ms. Aptikta ncma2ai idonrig rel{kiniq. Nagrinejami ir funkci'
nOs elektronikos, optoclcktronikos bci ncticsin0s optikos klausimai. Mokslui ir matauimo tcchniksi rcikalingi nauji prictai.sai,
kurig veika (W,lyginimas, stiprinintas ir kt.) trutg vuldomi.
Radiofizikos katedros pagrindin0 mokslinig tyrinrq kryptis
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- puslaidininkiniq

medZiagg tyrimas superaukltojo daZnio metodu. Daugiausia d0mesio skiriama puslaidininkig dielektrinig
savybig tyrimui: tiriami faziniai virsmai, savaimin0 poliarizacija

ir domenin0

sandara. 1968 m. katedroje buvo praddti darbai superauKtojo daZnio elektrodinamikos srityje. Nagrin0jama feritinig bandinig sqveika su elektromagnetiniu lauku, plySiniq ir
juostiniq linijq elektrodinamika. Be to, katedroje tiriami
triuKmai puslaidininkiuose ir metaliniuose sluoksniuo.se infrair superauKtojo daZnio sritpe.
. 1961 m. prie katedros ikurta Molekulin0s akustikos
problemin0 laboratorija. Pagrindin€ jos motsliniq darbg kqptis
- ultragarsinig ir hipergarsinig bangg ladinimas, stiprinirnas ir
sklidimas segnetoelektriniuose puslaidininkiuose, jrl s4veika su
aplinka. Susekta naujg rei5kinig, prz", elektrin0s varios kitimas,
sklindant akustinOms bangoms, priemai5inis rei$kinp ir kt.
Kietojo k0no elektronikos katedros mokslinio darbo pagrindinO krypris yra newarkiosios sandaros medZiagq (amor{inig,
stikliSkg neorganinig bei organinig ir kt.) elektrinig, fotoelektrinig ir optinig savybig tyrimas bei tokig medliagg praktinio
taikymo paieSka.
Astronomijos ir tcvantin€s elektronikos katedroje atliekami
kvantinOs elektronikos tyrimai. Dauguma jg susijq su galingg
pikosekundinig tolydliai derinamr; parametrinir; Sviesos generatorig k0rirnu ir taikymu, energijos migracijos mechanizmo
aktyviose organin0se medliago-re tyrimais. Katedros astrofizikrg
grup0 glaudliai bendradarbiauja su ldA Fizikos instituto Astrofizikos sektoriumi - taikydama daugiaspalvq Vilniaus fotometring sistemq, ji tiria haigZdlig Sviesos ir spektro savybes.
Pokario metais Fizikos fakulteus parengO daugiau kaip
1500 jaunq fizikos specialistq, iS jU 200 isigijo fiz mat. m. kandidato ir apie 20 mokslo daktaro laipsni, 12 paskirta Respublikin0
premija.
Fizikos fakultete iS viso dirba 66 pedagoginio-mokstinio
'personalo darbuotojai, iS jU 6 mokslg daktarai ir apie 60 mokshg
kandidatq.

3.ekitg aukStqjU mokyklq fizikos katedros.

Vilniars valstybinio pedagoginio instituto Fizikos fakul-tete ya 3
fuikos kaiCdros: Bendrosios fizikos, Teorin0s fizikos ir Fizikos
metodikos. Pokario metais jos parengO apie 6fl) fizikos mokytojg
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vidurinOms ir specialiosioms vidurinOms mokykloms. I(atedrose
dirbaaras mokslinis darbas atomo teorijos ir spektroskopijos bei
'puslaidininkig fizikos srityse. GlaudZiai be.ndraOarUiaujint su

universiteto
elekmoniniai

ir lv{A Fizikos instituto laboratorijomis,
ir liuminescencijos reiSkiniai.

tiriami

Siaulig valstybinio pedagoginio instituto Fizikos ir
matematikos fakulteto Fiziko,q katedra pareng0 apie 600 absolventq, iS jrt 9 mokslg kandidatus. Katedroje tiriami skystrtjg
kristalg auginimas ir jg savyb0s.
Plat[s moksliniai tyrimai vyksta ir kitg auKtqjg mokyklg Viiniaus inZinierinio statybos instituto, Kauno politechnikos ir

Kauno valstybinio medicinos institutg, Lietuvos lem0s okio
akademijos fivikos katedrose. Jose tiriami klausimai yra arba artimi pagrindinOms fizikos kryptims, nagrin0jamoms MA institutuose bei universitete, arba atitinka auk5tosios molTklos profili.
*t]*

Pokario metais Lietuvos auk(tosiose mokyklose i5 viso yra
parengta per 1700 fizikos specialistrl, hrp jq 20 mokslo daktan;,
?^30 moksig kandidatg. Jie dirba Lietuvos MA institutg, auKtqjg
mokyklg katedrg bei ganrybinig imonig fizikos laboratorijose,

vidurin0se ir specialiosiose vidurin€se mokykiose fizikos
mokytojais ir kitose kultiiros bei Svietimo istaigose - retlakcijose,
leidyklose ir kitur. Tadiau, sparliai kylant Lietuvos moksliniam,

kult0riniam ir ekonominiam lygiui, fizikg vis trulsta.
Respublikos fizikg mokslinir; darbg rezultatai buvo shtemingai referuojami s4jungin0se ir tarptautinOse konferencijose,
skelbiami respublikiniuose ('Vilniaus valstybinio unil'ersiteto
darbuose" - nuo 1947 m., 'LTSR Mokslq Akademijos darbg B
serijoje' - nuo 1955 m., "Fizikos-technikos instituto darbuose' nuo 1955 m., "Kauno politecnikos instituto darbuose" . fluo 195$
m.) ir TSRS bei Vakary Salig fizikos lurnaluose.
Nuo 1961 m. Lietuvos Mokslg Akademija, Respublikos
auKtosios mokyklos ir Lietuvos fizikU draugija leidlia fizikinl
Zurnal4 rlietuvos fizikos rinkini', kuriame skelbiami prslaidininkig fizikos, atomU ir molekulig spektroskopijos, lvantin0s
elektronikos ir kitg artimg sriCig moksliniai straipsniai bei fizikos mokslinio gn,enimo kronika. 1980 m. i$Ojo 2O-asis tomas, Iki
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1968 m. vienq metini tom4 sudare 4, vOliau - 6 numeriai. I5 viso
i5leisti 106 numeriai 1116 apskaitinig leidybinig lankrg apimties.
Per tq laikotarpi Siame Zurnale paskelbta 1680 mokslinig
straipsnig. Nuo 1974 m. jis JAV leidZiamas anglg kalba. Zurnalas
atspindi Lietuvos fizikg pagrindinig fizikos sridig tyrimq pasiekimus.

Pi;mafai mokslinOs medliagos skelbiama monografijose,
MA Puslaidininkig fizikos ir Fiz.ikos institutg.
Min0tinos originalios monografijq serijos: PFI pract0ta "Elcktronai puslaidininkiuoseo (2 tomai) ir Fizikinig-techninig energetikos problemg instituto - "Silumilr0 fizika' (12 tomg).
Fizikos mokslinig laboratorijg tyrimo darbq rezultatai dieleidZiarnose

giami i prakt;kq, sudaromos bendratlarbiavirno arba Bkiskaitines
sutartls su gamybin0rnis irnon0rnis. Tokig sutardig metine suma
siekia milijonus rublig.
Pokario laikotarpiu parcngta nemaZai metodinOs originalios bei verstinOs literattiros. Para5yti ir i$leisti 4 didelOs apimties
fizikos krrrsc vadovOliai. "Bendroji fizika", d.i-4 (P.Brazdfifinas,
1960-1965), "Puslaidininkig fizikos pagrindai" (A.JuodvirJis,
L973), 'Fizika" (B.KuKas, J.Sinkunas, S.Vidas, 1973), "Elektrodinamika" (V.Kyb-artas, V.Sugurovas, 797'7), nKvantin0 mechanika"
(ABandzaitis, D.Grabauskas, 1975); 4 verstiniai: "Ivfechanika"
(V.Michelscnas, 1946), ("Elektra ir magnetizmasn, d.2 (N.Papaieksis ir L.Mandcl5tamas, 1951),'Optika' (G.Landsbergas,
1955), "Fizikos kursas", d. 1-3 (B.Javorskis ir kt., L970-1975). Be
tc, kielcaiena auk5toji molrykla yra i5leidusi fizikos laboratorinig
darbg vadovOliq bei kitokig mokslo priemoniq.
Cia aptarti fizikos mokslo raiclos Lietuvoje bruoZai rodo,
kad fizikos mokslas, ypad puslaidininkiq fizikos srityje, ul3m0
derarnq vietq tarp kitg mck^slg ne tik mfsq Rcspublikoje, bet ir
buvo pripaZintas visame Sios sriries mokslo pasaull'je. Jaunqjg
fizikq didelio entuziazmo ir pasiryfinto, nors ir sunkiomis pokario sqlygomis kurti ir pldsti fizikos mok'slinius tyrimus aktualiausiose srityse, deka fizikos mokslas pasick0 svarbiq rczultatq. Link€tina, kad ir tolesnd tizikos makslo raida nclct0tu, kad Lietuvos
fizikg moksliniai laim€jimai taptq dur stanrbcsniu inasu i fiziktts
moislo lobynq.
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SENUOSIUS PALYDINT
rR NAUJUOSruS SUTINKAI{T [107j
Paprastai Naujuosius metus sutinkame dZiaugsmingai ir
iSkilmingai, su Sypsena ir putojandio Sampano taure rankoje,
Iink€dami vierras kitam daug lairn€s ir s€kmds, kartais uZmir5dami
palyd*ti ir senuosius geru ).odZiu. O kokie jie bebiitg buvq, tikrai
yra nusipelnq taipgi pagarbios palydos, nes jie yra nutiesq platq

mk4 Naujiesiems.
Besibaigiantieji 1976 metai mums, Fizikos

ir matematikos

instituto darbuotojams, labai isimintini: tai zO-tieji instituto
glavimo ir vciklos metai, lkurtas 1956 m., i5 pradZig silpnutis
bendradarbig skaidiumi bei laboratorijomis ir plotu, metai iS
metq plOt€si ir stipr0jo; praeinantieji Senieji metai klojo vis
.Naujiesierns.
platesni tak4
Did€jant mokslinig darbuotojg
skaidiui, pletcsi mokslinio darbo apimtis, turt€jo labcratorijos,
kilo in-stituto rfimai, stiprdjo instituto ma.terialin0 baz0. Ir jau po
12 metq - 1968 metais pajfge i$siskirti iS savo tarpo naujq atlal4 Puslaidininkig fizikos institut4. Toki spartq instituto auginrq
skatino sumanus organizacinis vadovavimas jo darbui ir girtinas
insrituto darbuotojr; pasirylimas negailOti jegU ir siekti vis
didesnig laim0jirng. Nuo ikurimo iki 1963 rnetq instituto veiklai
vadovavo akad. A.Jucys, nuo 1963 m. iki 196E m. - akad. J.PoZela,
o v€liau - akad. V.Statulevidius.
ISslqrrus i5 Fizikos ir nnatematikos instituto puslaidininkinius padalinius, nors jamg sprenciliamr; problernq skaidius ir
sumaf0jo, tadiau jg skaidius siek€ iki 10. Bet tai nekliud0 institutui augti ir stipr0ti. Pra0jus 5-7 metams, vdl iSkilo instituto profiliavimo klausimas pagal tiriamas jame mokslo Sakas: matematikq, kibernetik4 ir fizikq. Prad€ta r0pintis Fizikos ir matematikos
institutq perskelti i du: Fizikos bei lvlatematikos ir kibernerikos
institutus. Akademijos vatlovybe ir Respublikos vyriausybe tokia.m sumanyrnui pritarO, ji palaik€ ir TSRS Mokslg Akademijos
prezidiumas. Si,l metq lapkridio mOn" buvo gautas Mokslo ir
technikos komiteto atitinkamas nutarirnas.
Naujasis Fizikos institutas nOra siauriau profiliuotas. Jame
bus tiriama Astrofizikos, Atmosfcros fizikos, Atomo teorijos ir
spektroskopijos (irnant branduolio, dujin€s plazmos) bei KvantinOs optikos problemos. Pastarosios dvi sritys, reikia manyt, su127

darys Fizikos instituto mokslinio darbo pagnnd+ Toks platus
Fizikos instituto profilis n0ra girtinas, tadiau reikia tikOtis, kad su
laiku kai kurig sriCiq mo*slinio tyrimo darbai, sakysime, Astrofizikos arba Atmosferos fizikos ateinandiame penkmetyje galima
bus i5skirti i5 Fizikos instituto i Vilniaus observatorij4 arba Atmosferos fizikos instituq. Ai$ku, nemaZai reikOs padOti pastangq,
ugdant visq sridig moksling veikl4.
Ateina Naujieji ln7-ii Metai, nesini dvyniais - Fizikos bei
Matematikos ir kibernetikos institutais. Reikia palink0ti, kad jie
grailiai augtq ir stipr€tg, kad garsas apie juos sklistr; taip pat toli,
kaip ir apie jg pirmtakq. O juos ugdyti teks Jums - Fizikos ir

matematikos lnstituto darbuotojams. Naujqjq Metq proga
leiskite palinkdti Jums ir Jiisg artimiesiems didelOs sOkmOs
asmeniniame gpv'enime, geros sveikatos, neblOstandio jaunatviSko entuziazmo ir ryIto, ugdant ir plediant tiksliqjq mokslq tyrimus Mokslg Akademijoje.

IRASAS

I RADIOFIZIKOS KATEDROS
MErRAsrl [1081

Perwarkant perkeltq i5 Lietuvos universiteto Kaune Matematikos-gamtos fakultet4, buvo sudarytos 3 fizikin0s katedros:
Tcorin0s fizikos, Ekspcrimentines fizikos ir Bendrosios fizikos.
I$ pradZig negausios personalo ir studentijos jos spardiai augo ir
stipr0jo. Baigiantis S-jam deSimtrnediui, pradejo q$keti katedrrl
rengiamg jaungjq speciaiistg ir mokslinio darbo profiliai: Teorinds fizikos katedros - teorinis atominig spektrip tyrimas,
Eksperimentines fizikos - puslaidininkig savybig ir bendrosios
fizikos - eksperimentinis atominig ir molekulinig spektrq tyrimai. Tokios mc"slinig tyrimq ir fiakos kadrg rengimo kryptys
atitiko kuriamg Respublikoje mokslo istaigq ir gamybos imonig

profilius ir poreikius.
Baigiantis 6-jam de{imtmb{iui, Eksperimentin€s fizikos
katedra lymiai i5augo ir i$kiio galimybO j4 padalyti i dvi katedras:
Puslaidininkig fizikos ir Radiofizikos katedras. Radiofizikos
specialistq prireik0 ne tik mokslo istaigoms, bet ir gamybinig
imonig fizikinio pob0dlio laboratorijoms. Respublikoje buvo
ikurta daug stambir; radiotechninio .ir elektroninio pobtidlio
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mokslinig istaigg ir imonig.
Radiofizikos katedrai buvo pavesta rengti radiofizikos srijaunuosius
ties
specialisrus radiofizikos laboratorijoms ir organ-

izuoti radiofizikos srities mokslinius tyrimus. Katedra spardiai

augo ir stiprOjo, jos labararorijos tobulejo, papildomos naujausia
mokymo ir moksline aparat0ra. Katedra tapo sripriu pedagoginio
ir mokslinio darbo centru, kuriame burdsi nemal*i jaung ir gabirg
bendradartirg. Jis tik ne['miai. susilpn0jo, kai 1970 m., siexianr

i5pt€sti radiofizikos specializacij4 i elektronrkos sriri, Radiofizikos katedros baz0je buvo ikurta Elektronikos karedra.
Dabartiniu nftctu Radiofizikos katcdros personalas dZiaugiasi ne tik puikiomis Sviesiomis laborarorijomis naujuose Fizikos fakulteto rflrnuose, bet ir pasiektais fmiais pedagoginio ir

mokslinio darbo rczultatais.
Nuo$irdliai linkiu katcdrai plCsris ir klest€ti, o jos bcndraclarbiams pasiekti tlar svarbesniu moksliniq ir praktinig rezultatq,
geriausios s0km0s, stiprios sveikatos ir asnleni$kos lairn0s.

PRAKALtsA
''FIZIKOS ISTORIJOS LIETUVOJE''
I-AJAI KNYGAT lloel
Pagirtinas yra dalykas mok€ti sverimg kalhg, tadiau pciktinas gcrai nemok0ti savo gimrosios kalbos. Visai panasiai galima
pasakyti ir apie s&','i1js gimtojo kra$to groLio, kulrfiros parninkh;,

iiaudics veiklos praeityjrj, paprodiq, dailes, meno palinim4.
Tuomet ir gana abstrakti "gimtojo kra$to mcilcs" sllvoka lyg ir
daugiau sumatercja, atrodo geriau suprantanra ir artimesnc lmogui. Siam reikalui il{ clalieJ padeda mokslo, dailts ir isrorijos
palinimas. Todcl riipinamasi atskleisli kra$t;tr bet kurioje mokslo
kult0ros srityje, tolimosios ir artimosios praeitics }-moniq id0j:rs,
jg veikl4, tos veiklos i$davas, nu5vie^sti tos ar kitos kultriros sritics
raitlq.
TaCiau ncgailestingas laikas, nors ir kaupiama ivairiais
b0tlais praeities vciklos pddsakai archyvuose, karai bci ivairios
stichincs nclaim0s sunaikina $iuos pcdsaku.s, kartais nehcatkuriamai. Ir kuo tlaugiau jg paliekama, tuo tihimasi, kad daugiau i$lila.
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Nedidel0 senstandig fizikg grupe (P.BrazdZiiinas, H.Horodnidius, H.Jonaitis, A.PuodZiukynas) nutarO para5yti fizikos
mokslo raidos Lietuvoje nuo jos pradZios iki dabartinig metg
(15?9-1979) istorij4. Tiesa, neseniai yra i5leista l.$enavidien€s
paruo$ta, tik labai trumpo laikotarpio (1Y22-1940), fizikos raidos

ji greitai i5 knygrng i$nyko. Taigi, nors
gana siauros mokslo Sakos kaip fizikos raida Lietuvoje
domimasi.
51 teiOinl numatome iSleisti gana platg dviem knygom po 1820 spaudos lankr;. Pirmoje knygoje numatyta apimti fizikos raid4
Lietuvoje nuo Vilniaus akademijos ik0rimo (1579) iki 1940 metq;
antra numatoma paskirti fizikos raidai tarybiniu laikotarpiu.
Pirmoji knyga jau parengra ir atiduota leidyklai nMokslas", antrosios aptariamas autorig kolektryas ir turinys. Tikim€s po 2-3 metq
turOti ir antrqj4 knyga parengtA spaudai.
Pirmosios knygos turinys apima tokius laikotarpius:
1., J€zuitg valdomoje Akademijoje (1579-1773) fizikos kaip
atskiro dalyko nebuvo. D0stant Aristotelio filosofijq, neglvosios
gamtos d0sningumai buvo i5keliami tik filosofinians teiginiams
paryJkinti bei parernti. NeZi0rint persunkto scholastika dalykg
dOstymo, nepaisant viso uZdarumo, prasiskverbdavo rnokslo
naujovOs (Calileo Galil0jaus tyrimq i$vados, Bekono eksperimentinig gamtos rei5kinig ai5kinimo btidas, heliocentrizmo
iddjos, Niutono mechanikos pagrindiniai teiginiai ir kt.).
2. Lietuvos Didliosios kunigaiKtystes bei Vilniaus Edukacin€s komisijos laikotarpyje (1773-LSOZ) Akademijoje fizikos
dalykas tampa atskiru dalyku, akademini darb4 palengva atpalaiducj:r nuo scholastikos darbo metodq, prasideda akademijg atktirimas, nors ir trukdomas Zymiq politinig pakitimg (ZedpospoliLietuvoje Lstorija. Tadiau

ir

tos padalinimai).
3. L8A2-7832 laikotarpiu Akademija pertvarkorna i Rusijos
valstybini Vilniaus universitetq, besiwarkanti pagal Europos
fmiausig univemitetg payyzdi. Tadiau 1832 m. Vilniaus univer.sitetas Rusijos caro valdZios yra uZdaromas ir ilgam laikui Lietuva paliekama be mokslo ir kult[ros Zidinio.
4. 1920-1940 m. laikotarpis. Beveik po 100 metq'Lietuvos
vyriausybO Kaune atidar0 Lietuvos universitetq, kuris tapo
pirmtaku kitg aukStqjg molryklg Lietuvoje ir pareng0 sqlygas
1940 metais atkurti jau lietuvi5keii senqi[ Vilniaus universitet4.
130

Siame leidinlje iSdOstoma medZiaga papildoma trumpa fizikos mokymo apZvalga vidurinOse mokyklose Lietuvoje (kolegijose, gimnazijose, technin0se mokyklose).
Ptadiai buvo uZsimota. Kaip tai visa mums pavyko,
tesprendZia skaitytojai. Be abejonOs, Sis mtisg tolesnis nuo profesijos darbas nebus be triikumq. Maloniai pra5ytume apie juos
mums prane5ti, bandytume juos pa$alinti kitose laidose, jei dar jg
sulauksime. Nuo$irdZiai dekojame N anksto. Vilnius, 1985 metai.

APIE DARBO DRAUGUS,

i,vrvru s LIETUvo s M o K s LTNTNKU s
IR PEDAGOGAS
hofesoriaus Zigmo iemai\io
a{tuoniasde{imtmetj pa\tmint [110]

IZYTvTUS MOKSLININKAS

AJtuoniasde$imt metU sukako seniausiam Vilniaus
Valstybinio V.Kapsuko universiteto profesoriui, Respublikos
nusipelnusiam mokslo veikOjui Zigmui Zemaidiui.
Nelengvas buvo jo kelias i molsl4 carizmo sq$gomis. Girnqs
vidutinio valstiedio Seimoje, Zigmas buvo joje a$tuntas vaikas.
Baigqs TVerediaus pradZios molcyklq, netur0jo sqlygtl lankyti
gimnazijq, tadiau, savo gabumq

ir atkaklaus

darb5tumo

dOka,

brolio vaistininko padedamas, mokosi namie ir eksternu iSlaiko
vaistininko padejejo, o po metq - brandos egzaminus.
1903 m.Z./*maitis lstoja i Odesos universiteto medicinos
fakultetq, o netrukus atranda savo tikrqii pa$aukimq ir pereina i
Gamtos-matematikos fakulteto matematilios skyriq. dia klauso
prof. B.IGgano, v0liau iZymary tarybinio geometro, paskaitg.
b.Kagano itakoje prof. Z.Lemaitis iki $iol tebesidomi
N.Lobadevskio neeuklidine geometrija. Kai Ode.sos uoste sustoja
legendarinis "Potiomkinas", revoliuciniai ivykiai patraukia ir
jaunqii Z./*maiti.UZ tai jis buvo du kartus suimtas. 1909 m., labai
gerai iSlaikqs valstybinius egzaminu.s ir paraSqs diplomini darbq,
Lbmaitis gauna pirmojo laipsnio diplom4 ir paliekamas ruo$tis
profes0rai. Paai5kejus, kad negaus nei valstybinOs stipendijos, nei

tarnybos Odesoje, 2.7*maitis i$vyksta

i5 Sio miesto

ir

dOsto
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matematik4 vienoje Vilniaus gimnazijoje.
. Pirmojo pasaulinio karo metu, kaizeriniarns okupantams
ulgrobus Lietuv4, Z.Lcmaitis iSvaliuoja I VoroneZ4 ir tlirha lietuvig karo pabegelig gimnazijoje. 1919 m., V.Mickevidiaus-Kapsuko pakviestas, rJallruauja komisijoje senajarn Vilniaus universitetui atgaivinti. Fer visus tolimesnius 45 metu-s Z.f*nmai(io vardas )ra neatskiriamai susijqs su Lietuvos aukl{tqia molcykla.

Vilnig uZOmus baitalenkiams, Z.?gnaitis persikelia i

Kaunq" dia lis kartu su kitais imasi iniciatyvos sukurti universitet4

Kaune. Ta{iau, Lietuvos vyriausybei nepi'itarus, buvo ikurti tik
Auk$tieji kursai, kurie sudarO pagrindq 1922 m. atidarytam Kaune

Lietuvos universitetui.
Naujai ikurtame universitete Z.Zemaitis truvo paskirtas
docentu, vOliau - ekstraordinariniu.profesoriumi ir per vis4
Maternatikos-Camtr:s fakulteto Sryavimo laikq bnvo renkamas jo
dekanu. Nelengva buvo vadovauti tokiam dideliam fakultetuin
tur0jusiam fizikos-matematikos, chenrijos ir gamtos mokslq
skvrius, dabar atitinkandius tris atskirus fakultetus (kuri laik4

jame buvo ir agronomijos skyrius). Steigiant ir aprupinant gausias fakulteto istaigas - Botanikos sodq, Astronomijos ohservatorije, muziejus, kabinetus ir latroratorijas, dekanas ZZemaitis

atidav0 nemala energijos, parod0 didelius administracinir.ls
sugeb*jimus. Po 1.926 m. gruodIio perversrno jarn teko atkakliai
prikintis pastangomis iilcvitluoti ai bent surnalinti fakultetq taiiamai del jo islaikymo brangurno, bet daugiausia d€l to, kad {ia
buvo susiburg pafung[s inteligentai.
Lietuvos univeisitete Kaune prof" Z2emaitis yra d$stqs
beveik visas mat€matikos disciplinas. Jo diferencialinio ir integralinio skai iavimo paskaitas klausd kartu matematikai, fizikai ir
visi Technikos fakulteto studentai. Tod0l visi, prieS karq Kaune
baigg studijas, natematikos ir lizikos mokytoiai bei inlinieriai yra
prof. Zenrai{io rnokiniai. Jg tarpe ' buvqs KPtr direktorius prol
K.Bar$auskas, akademikas AJuqs ir kiti.
Dvidesimt penktuosius rnckslo rnetus prof. Z.Zemaitis
dirba senajame Vilniaus universiteta
Nuo 1940 m. jis eina prorektoriaus pareigas, o po karo vadovauja parengiarniesiems darbininkq ir valstiedig kursams prie

universiteto. 1946-1948 metais, sunkiu universiteto atstatymo
laikotaqpi'r, prof. ZZemaitis - Vilniaus universiteto rektorius.
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Iki pat pasraryjg melq prof. L?nmaitis vadoravo Matematinds
analiz€s katedrai. Siuo metu dOsto matematikos istorijos,
matematikos metodikos ir variacinio skaidiavirno kursus, vadovauja studentg matematikg pedagoginei praktikai. Didcli dOmesi
prafesorius skiria ir auklejimui. Toddl tols didelis yra jo popuiiarumas tarp studentq. Siandien Simtais skaidiuojanri jo mokiniai. Tarp jg yra ir universiteto rektorius prof. J.Kubiiius.

Visada labai gerai metodi5kai aptlorotos, gfvos

ir prieina-

rnos studentams yra prof. Z.Zcmaidio paskaitos.

Prof. Z.2ernai6o mokslinO

ir

pubticistinO veikta yra

daugiausia skirta matcmatikos istorijai, Lietuv'os mokyklos istorijai, o i5 dalics ir rnetotlikos klausimams. Dar 1920 m. jis yra
i$leidgs nemaZ4 geometrijos ir trigonometrijos terming rinkini,
paruo.{qs i$samg straipsn! apie l.NiutonE. 1930 m, i5ejo stambesnQ

monografila "Matematikos istoriografija ir Morirz C-antor".
Pokariniu laikotarpiu prof. Z.f*maitis tyrintjo ruatcrnatikos ir,
apskrimi, tiksliqjg mokslg ,vystymqsi senajarne Vilnieus universitcte" \rien tik pastaraisiais metais lurnale nl-ietuvos matemarikos rinkinys' pasirod0 prcf. Zemaidio straipsniai: "Fizikos ir
matcmttikos mokslai senajame Vilniaus universitetc (1579183.],)., "Vilniaus senojo universiteto profesorius Z.Revkovskis ir
naternetinis gamybiniq procesq tyrimasn, "f{musis Vilniaus
senojo universitcto profesorius PranciSkus Norvai$a" ir kt. Be to,
prol'csorius yra raSEs apie rusq matematikus N.t-obadevski ir
.CtUySeu4 bei kt. Naudotis istoriniais Saltiniais prof. Zcmaidiui
padeda kaibq mok0jimasi lis moka lietuvig, rs{, lawir;, baltarusir;, lenkg, vokiedir;, angh;, pranc0zq, lotynq ir senov0s graik4
kalbas, laisvai nautlojasi jomis paraSyta literattira.
Bddamas matematikos metodikos specialistas, prof"
Lfsmaitis niekad nenutraukia 4r5iq su vidurine mokykla.
Vyriausyb0 ivertino prof. Z.Lemaidio nuopelnus mflsg
mokslui ir kultfirai. Jam yra suteiktas nusipelnusio mokslo
veikOjo vardas.
AStuoniasdc$imties met{ prof. Z?*maitis dar yra pakankamai energingas. Linkime visq gerbiamam profesoriui sveikato: ir
dar ilgg kiirybingg metU.

jo
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MoKSLUT sKrRTr DESTMTMECIaT
Lietuvos Uot sia Akadcmijos
hezidento Juozo Matulio
7T-sioms gimimo metindms [11U
1941. metq sausio 16 d. Lietuvoje 6uvo lkurta paZangigjq
Zmonig seniai svajota ir laukta Mokslg akademija, s0kmingai
prad0tas jos darbas. Tadiau ji nutrauk0 karas ir hitlerinO okupacija, kurios metu labai smarkiai nukent0jo Akademijos darbuotojr;
kolekqvas ir jos materialinE bazl.
Molalg Akademijai atkurti 1945 m. buvo sudarytas organizacinis komitetas, kurio vadovu tapo akademikas, profesorius,
daktaras Juozas Matulis. 1946 m. vasario 24 d. visuotinio Moltslu
_

Akademijos susirinkimo pirmoje sesijoje jis buvo iSrinktas
Akademijos prezidentu ir iki Siol sOkmingai eina Sias pareigas.
Juozo Matulio vadovaujama Mokslg Akademija ir jos darbo

barai greitai pletesi ir stipr0jo, i5augo gausus mokslo darbuotojg
burys. Susik0r0 ivairiq mokslo Sakg mokyklos, vadovaujamos
akademikg J.Matulio, AJucio,' J.Kubiliaus, J.PoZelos, AZukausko, J.ZiugZdos ir kitq.
Siuo metu Akademijoje yra de,{imt mokslinio tyrimo institutq, kuriuose dirba daugiau kaip 400 auKtos kvalifikacijos
mokslo darbuotojg (vien mokslo daktarg - 30) ir didel0 mokslinO
Crntrin0 biblioteka, turinti apie du milijonus knygU. Mokslinio
tyrimo darbas institutuose apima beveik visas kult[ros ir gamybos
Sakas. Nagrin0jamos lietuviq tautos istorijos, lietuvig kalbos ir
literattros aktualiausios problemos, ekonclmikos klausimai, Lietuvos energetikos ir gamybos v)6tymo kryptys, priemonds Zemds
tkiui ir grvulininkystei stiprinti, kraSto turtq it jU racionalaus
panaudojimo gal^.nyb0s. Tiksliqjq mokslg srityje sprendliamos
tikimybig teorijos, kibernetikos, pu$laidininkiq ir Silumin0s fizikos, atomg ir galaktikos strukt[ros problemos.

Kad tokia plati Akademijoje dirbamo mokslinio darbo
apimtis, kad jos institutai, pradejq savo veiklq gana kukliomis
sqlygomis, Siandien puikuojasi graZiais romais, gerai irengtomis
laboratorijomis, - be viso kito, nemalas ir jos ilgameCio
prezidento Juozo Matulio nuopelnas.
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Jaunpt€je, siekdamas mokslo, J.Matulis paryre nemala

ir visas neturtingas jaunintas, Oj.?s mokslus Lietuvoje. Baigqs vakaring viduring mokykl4, jis studijavo universiteto Matematikos-gamtos lakultete fizikinq chcmij4. Studijavo
ja pas prof. V.&pinski, o vOliau pas prof. F.Veigertq (Ixipcige).
Molalini darb4 prad0jo dar studijg metais ir tqsia iki Siolei. Yra
paskelbqs daugiau kaip 200 moksiinig darbg, tiesiogiai vadovauja
Chemijos ir cheminOs technologijos institutui, sprendliandiam
metalg apsaugos nuo korozijos prublemas. Tlrinedamas elektrocheminius katodinius procesus, metalams nus0dant, J.Matulis
sukorO koloidinq-cheming metalg nusOdimo rei$kinig teorij4,
plaliai pripaZint4 ir uZsienyje.
Akademikas J.Matulis - plalios molislinOs erudicijos Zmogus. Jis gerai pat[sta ir gretimas mokslo Sakas - matematik4, fizik4,
technik4 bei arskiras gamtos mokslg sritis, atidZiai seka ivairig
mokslo istaigg darbq bei jrf gautg rezultatg pritailg'mq praktikoje,
gyvai domisi visuomeninig institucijg moksline veikla ir j,t
laimOjimais. Tai akivaizdliai atsispindi jo vadovaujamg Mokslg
Akademijos koordinavimo tarybos, taip pat Respublikiniq
mokslo ir tecnikos premijg komiteto veikloje.
Greta kitg savo darbg, akademikas J.Matulis ugdo jaunqiq
mokslininkg kart4, vadovauja aspirantq bei mokslinig bendradarbiU disertacijomis. Studijuojantis chemijos mokslus jaunimas
gerai paZista J.Matul[ kaip puikq pedagog4, daugelio chemijos
vadovOliq ir monografijg autorig.
Lietuvos visuomenininkas akademikas J.Matulis linomas ir
kaip visuomen€s veikOjas, lektorius, kurio paskaitos visada palieka gihl isp0di. Jis daZnai raSo periodin0je spaudoje, vadovauja
autoritetingai "Zinijos" draugijai.
Pladiq ir gili4 vagq mlrsU moksle ir kult'iroje yra iSvarqs
akademikas J.Matulis, Sventqs vakar 70-ties metq jubiliejq. Mctq
na5ta nesusilpnino jo entuziazmo ir rylto jautriai atsiliepti i
kielwienq gimtojo kra5to problemq, savo giliomis mokslo ,iniomis bei patyrimu prisideda prie jg sprendimo.
Jubiliejaus proga mokslo darbuotojai sveikina visr; didZiai
gerbiamq Mokstq Akademijos prezidentq akademik4 J.Matuli ir
linki daug ilgq kilrybingg metq, geros sveikatos ir vaisingo darbo
mflsg kra5to labui.
sunkumr;, kaip
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Knrsrurrs Suupes

(1sss-1e32).

80-t1jlt gimimo merini4 progs 11121
1922 m. Kaune ikurtame Lietuvos univcrsitete teorines fizikos d0stymo pradininku buvo prof. Keistutis Sliupas. Jis gana
daug nuveikd, gerinant fizikos dCstym4, organizuojant mokslini
tiriamqii darbq, ruo$iant jaunq fizikq kadrus Lietuvoje.
Prof. I(SU:,ras gime 1888 m. kovo 4 d. Jungtindse Amerikos
Valstijose L. ir J.Stiupg $eimoje. Jo t0r'as, dr. Jonas $liupas, truvo
pladiai Zinomas visuomen0s veikdjas ir ateizmo skleid€jas Lietuvoje, o mot,na, Liuda Malinausl:aite-Sliupien0, "Au$ros'
gadyn0s poete. Pradinf moksl4 K.Sliupas baigO Skranton e; l9A7
m. jis baig€ Centrinq auKtqiq moSklE Filadelfijoje ir, apg,nQs
disertacijq tema "Kekuld ir benzino Ziedo fr.lrmulOn" gavo meno
bakalauro laipsni. Tais pat metais jis istojo i Pensilvanijos universitet4 studijuoti rnedicinq. Tadiau medicina netrauk0 l(Sliupo ir
1.908 m. jis i$vaZiavo i Europq ir istojo iMiuncheno Politechnikos
institutq technikos mokslq studijuoti. Fizikos jis mok0si pas prof.
V.Ebertq. V0liau }LStiupas persik€I0 i Miuncheno universitetq;
dia jis studijavo fizikq pas prof. V.K.Rentgenq. Pablog€jus
sveikatai,I(Sliupas grilo i JAV ir 19tr.0 m. lstcjo i dikagos universitetq, o v€liau persik0le i Valstybini Pensilvanijos koledf4, kuri
braige 1915 m. ir igijo mokslo bakalauro laipsni. Mokydamasis
Cikagoje, iCSliupas ' 'qanizrvo vakaring imigrantg mokyklq, o
Pcnsilvanijos koledZe dirbo laboratorijos asistcntu. 1915-1919 m.
jis dirbo Viskonsino universitcte asistentu, o vcliau docentu;
laisvalaikiu jis paraSO daktaro disertacijq apie vandcns sptidumq.
1918 rn. vasar4 jis rJ0st0 fizikos liursq Kolumbijos universitete, o
1919 m. dirbo Jeilio universitete (JAV).
KStiupas mego sportq, muzikq, pats clalp'auclavo konce.rtuose. Jis buvo F,,',:iibus ir sqmojingas, puikiai pic$O karikat[ras,
kurios turOjo nema}.q pasisiekimq Arnerikos lietuvig spaudojc.
Lietuvoje 1921 m" jis leido juokg ir satyros laikralteli "Ragutisn,
kuriame a$riai pa5iepdavo pastebCIta's negeroves.
1920 m, K.Stiupas pcrsikel0 i Lietuvq ir dirbo Ulsienio
reikalq ministerijoje, veliau Prel'abos ir pramonc's banker ir 1922
m., isiktirus Lietuvos universitctui, KSliupas truvo pakvicstas
jame tlirbti ir iSrinktas Tcorines fizikos katc:tlrtrs cklcentu, o 7929
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m. - los pat katedros ekstraordinariniu profesoriumi. ly26 m. jis
buvo i5rinktas Fizikos katedros vedOju.
Jo sveikata vis blogc,jo, vis labiau ir labiau kankino plaudirg
tuberkrrliozb. 7923-1924 m. KStiupas laikinai nutraukO rJarbq ir
i5vyko gdytis i Vakarg Europ4. Cia;is aplankO Sveicarij4, Italij4,
Austrijq, susipaZino $u tg Salig univcrsitetg fizikos laboratori-

jomis. 1930 m. lapkridio

ir gruodlio m0nesiais KStiupas buvo

visq eilq fizikos istaigg. f931
m. jis lank0si Rygoje, Taline, Helsinl'yje. 1931 m. prof. nStiupas
atsisakO vadovauti katedrai, o 1932 m. i5vyko grdytis i Aukltosios
Panemun0s, v€liau i Var0nos sanatorij4. 1932 m. lapkriCio 16 d.
KSfiupas mir€.
Prof. KStiupas Lietuvos universitete dirbo neilgai (nepilnq
de$imtmeti), bet nuveik0 daug, skait€ fizikos kursus (teorincs
fizikos, termodinamikos ir fizikos istorijos), vadovavo studentq
i5oykqs rydytis

i Pranc0zijq, aplank6

laboratoriniams darbams, dirbo mokslini darbq. Jo paskaitos
buvo turiningos ir idomios. Kad b0tq lengviau mokytis studentams, prof. Ii5tiupas paruo$O paskaitg kurs4, para5O daugiau kaip
300 puslapig mechanikos kurso vadovOli, pavadint4 "Sis tas i5
mechanikos". Lietuvos universiteto Tbchnikos fakulteto
mokslin0 taryba 5i leidini pripalino spausdintinu, bet d€l lA{rg
triikumo jis nebuvo iSleistas.
Prof. K.Stiupas buvo fizikos mokslo tiriamojo darbo
pradininkas Lietuvos universitete. Jis dom€josi taip pat mechanikos problemomis. Mechanikos srityje jis padar€ kelet4 elaperimentiniq darbr;, il kurig svarbiausi yra Sie: dinaminis budas Jungo
moduliui matuoti (Sis budas naudojamas fizikos laboratorijose ir
dabar), b[das labai plonoms kvarcin€ms spyruoklOms gaminti iS
amorfinio lvarco ir kt. Tai buvs pirmieji mokslo darbai Lietuvos
univenitete, jie atlikti k4 tik besikuriandiose fizjkos laboratorijose. Taigi pedagogin0 ir mokslinO prof. K$tiupo veikla yra
gralus pavyzdp, parodantis, kiek daug galima nuveikti ir labai
sunkiomis s4lygomis, tik reikia didelio qdto ir meil€s darbui.
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PRoF. v.CeprNSKIs (1871-1e40)
100-t4it1

gimimo metiniq proga
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Profesorius Vincas Cepinskis buvo pirmasis fizikos

ir fizi-

kinOs chemijos profesorius Lietuvos universitete lfuune, autorius

pirmqjg fizikos ir fizikin€s chemijos vadorclig aukStosioms mokykloms lietuvig kalba.
V.&pinskis gimO 1871 m. geguZes 3 d. Siaulig rajone, Dargaidiq kaime. 1882-1890 m. jis mokOsi Siaulig gimnazijoje,
aukitosius mokslus ejo 1890-1894 m. Peterburgo universit'eto
Gamtos-matematikos fakultete, pasirinkqs chemijos specialybq.
Baiggs universitetq, 1894-1896 m. V.&pinskis dirbo Vpjausioje
matq ir saikg palaroje (riimuose) pas prof. D.Mendelejev4. Cia lls
susipaZino su tikslig matavimg metodais ir priemon€mis. 1896L900 m. V.Cbpinskis studijavo fizikinq chemijq ir elektrochemij4
Sveicarijos auKtojoje technikos mokykloje Cilriche, kur qrre

sulydytg sunkigjg metalq halogeninig druskg elektrolizq
auKtose temperatiirose ir kai kurig dujinig celig savybes. Sig
studijq metu V.Cepinskis susipaZino su Iripcigo ir Getingeno

universitetg fizikinOs chemijos ir elektrochemijos laboratorijomis. GrlZqs po studijg i Peterburgq, V.eepinskis kuri laik4
(1900-1902 m.) vadovavo Tiudoro akumuliatorig dirbtuv€s techniniam biurui, o vdliau per0jo i pedagogini darbq, kuri dirbo su
nedidel€mis pertraukomis vis4 gvenim4. 1902-1915 m. jis dirbo
fizikos ir ctremijos mokytoju Liepojos komercinOjc mokykloje,
nuo 1904 m. buvo tos mokyklos direktorius, 19L6-79t7 m. d0st0
fizik4 Lutugino liaudies universitete, 1917-191"8 m. - Uglido reatinds mokyklos ir mergaidiq gimnazijos mokytojas. Nuo 1920 m.
V.Cepinskis pradejo d0styti eksperimentinQ fizik4 Auk5tuo'
siuose kursuose l(aune. t922 m. ikrirus Lietuvos universitetq,
V.&pinskis iSrer,ramas orbinariniu profesoriumi, Fizikos katedros vedOju, kurios darbui jis vadovavo iki t926 m. Tais metais jis
buvo i$rinktas naujai kuriamos Fizikin0s chemijos katedros
vedOju ir jai vadovavo iki 1936 m.,'kada i5ejo i pensijq. L922-1923
ir L9ZS-1929 m. buvo universiteto prorektorius, L923-1y24 ir
1929-Ly33 m. - rektorius, o IT26.IV.16.-196.XII.17. - Svietimo
ministras. Mir0 1940.UU.2L l(zune.
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Prof. v.&pinskis Lietuvos fizikos ir fizikin€s chemijos
mokslo srityje i$var0 pirmqii platg bar4 ir padejo wirt4 pagrind4
tg mokshg tolesniam vJ6tymui. Jis suorganizavo Sig mokslo Sakg
mokomqsias ir mokslines laboratorijas, rilpinosi geresnemis jg
darbo s4lygomis. Jo pastangomis buvo pastagti Fizikos ir chemijos rtmai Kaune, Linksmakalnyje, gerai irengtos fizikos ir fizikines chemijos laboratorijos. Nor0damas palengyinti jaunimui
studijas ir padaryti jas gilesnes, prof. V.Cepinskis para$Q

pirmuosius lietuviq kalba fizikos, fizikin0s chemijos bei elektroihemijos vadovOlius auKt4jai mokvklai, iS kurig daugel[ metq
iaunimas sOmOsi Sig mokslq linig.
prof. V.f-epinskis daug rflpilosi moi.sliniq kadrg rengimu.
Jis rengO juos nc tik vietos mokslinOse laboratorijose, bet
gabesniuosius siuntg moksliniam darbui i uZsieni, i ZymiU
mokslininkq laboratorijas. Toki keliq yra i$ejq beveik visi scnesnieji Respublikos mokslininkai. buvq prof. V.Cepirrskio mokiniai.
Prof. V.eepinskis au6tai vertino mokslini darbq, pats visq
laikq ji dirbo ir kitus ragino ji dirbti. Apie tai byloja gausus jo
originalig, teoriniu ir praktiniu poZiiiriu vertingq mokslinig
darbg sqra$as. Jis fmiai praturtino fizikos literat8r4 lietuvig
kalba, para5Qs vis4 eilq platesnig straipsnir; ivairiais fizikos
mokslo klausintais bei i5vertqs vertingas monografijas.
Prof. v.&pinskis buvo plataus masto mokslininkas, puikus
lektorius. Jo idomig ir turiningg paskaitg mielai klausydavosi
studijuojantieji ne tik tiksliuosius ir gamtos, bet ir humanitarinius mokslus. Savo paskaitose prof. V.Cepinskis ugd0 jaunimo
meilq mokslui, k0l0 tiksligjq ir gamtos mokslq reiklmq Visatos
sandaros ir tiesos paZinimui, skiepijo jaunimui materialisting
pasaulOZiiirq.

FIZIKOS I-ABORATORIJOJE

[114J

,

Prof. V.&pinskis daug rtlpinosi frzikos dempnstracinio
kabineto ir fizikos mokomqjg laboratoriir; organizavintu,
stengdamasis titslingiau panaudoti Fizikos katedros reikalams
skiriimas nedideles l0Sas. DOl to susira5in€io su atitinkamomis
uZsienio (Vokietijos, Anglijos, Pranciizijos) firmomis, parin'
kdamas tinkamiausios

bei nebrangiausios aParat0ros

pasiiilas
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ulsakymams. Profesorius visada dalyvaudavo iSpakuojant fizikos

aparatiiros siuntinius, kruop$diai apZi0rCdavo, tuojau pat patikrindavo ir i5mtgindavo kielwien4 prietaisq ir visus priedus
pagal katalogus. Brangesnes smulkesncs aparatiiros dalis
(platinq, prizmes ir kt.) pats pad0davo atskirai spintose arba
staldiuose. Pasitaikydavo, kad kartais pamir$davo jas ir tada
ap5aukdavo laborantus, kad 3ie nuki5g kur tuos daiktus. Tadiau
prisimings paimdavo juos ir pareiKdavo, kad be reikalo buvo

Ir

visada atsipra5ydavo.
Prof. V.d-epinskio pastangomis jau L922 metq rudens semeslre pradcjo veikti fizikos laboratorija, kurioje dard praktikos
darbus Matematikos-gamtos, Technikos ir Medicinos fakultetc
u?sipuolqs.

studenrai.
H pradZig prof. V.eepinskis pats varlovavo iaboratorijos
darbams. DonrCdavosi, kq ir kaip matuoja studentai, tikrindavo

aparatIros veikim4, kartais pats jq derindavo, taisydavo,
paaiSkindavo studentams, kaip reikia dirbti bei matuoti. Pasitai$rdavo ir kuriozg. I:boratorija b0davo silpnai apSviesta, tod€i
itvelgti, kiek termometras rodo temperatlros, reikOdavo Sviesiq

akig. Kad pasi5viestq, profesorius uZdegdavo degtukq. Liepsnos
Sildclmo tennometro temperat[ra pamaZu kildavo. Nekantrau.damas profesorius Saukdavo: nKas dia yra, kad temperatflra vis
kyla !". Pabaigq darbq, studentai privalOdavo parodyti profesr:riui
rezultatE ir paai5kinti, kaip darbq padar€. Tada jis palym€davo
studcnto darbo ulra5uose savo inicialus, ir darbas b[davo ulskaitytas.
Prof. V.&pinskis patsai egzaminuodavo. Egzaminuose
jis bfldavo reiklus ir grieZtas, tadiau visada stengdavosi studentui
padOti, vertindavo Zinias labai objektyviai.

1lm

FIZIKOS MOKSLTJ PUOSELETOJAS
LIETUVOJE.
Prane{imas, perckattytas KPI,
minint prof. Vdepinskio (1571-1940)
100-qsias gtmt4?o

metines

[115]

Pirmosios fizikos paskaitr s buvo skaitomos 1921 m.
AuKlnnsiuose kursuose bei 1922 m. ikurtame Univcrsitete. Talpios I ,-itlurinds mol'yklos bei Universiteto I rtimq sal0s sunkiai
paj0gdavo sutalpinti klausltojus: ne tik visos sOdimos vietos
uZimtos, br:t nemaZai ir stovindig. Labai buvo m0giamos prof.
V.&p:nskio fizikos paskaitos.JU pasiklausyti susirinkdavo ne tik
tie studentai, kuderns fizikos kursas buvo privalomas, bet ir kitrl
fakultctg klausy'tojai. Ir nenuostabu. I5kalbus, pla{ios erudicijos,
dideles pedagogin0s patirties prof. V.depinskis mokOdavo
visiems suprantamai ir patraukliai iSdestyti ir sunkesnius fizikos
klausimus, iSkelti jg esmq, per daug nesigilindamas i platesnius
teorinius i$vedZiojimus, atskleisti naujausius to laiko fizikos ir
gretimgjg molslg pasiekimus. Tuo laiku spardiai vystesi atomin0 fizika. Mozlio charakteringqjq Rentgeno spindulig spektrg
tyrimai, Rezerfordo ir Boro atomo modelis, Rezerfordo pirmieji
atomo skaidymo darbai, pirmosios branduolin€s reakcijos,
pasirei$kiantys jose milZini5ki energijos kiekiai - Stai tq laikg
fizikos mokslo paskutints naujov0s, kuriomis Zavdjosi prof.
V&pinskis ir turias perteikdavo savo klausytojams. Buvo gitiai
isitikinqs, kad Imogus iveiks i$laisvinti sukaupt4 atome energij4
ir jq panaudoti Zmonijos gOriui, bet neretai, lyg ir nujausdamas
Hirosimos ir Nagasakio tragedijq, sielodamasis paskaitose
sakydavo: "Neduok Dieve, kad pakliiitg Si atominO energija
kokiam durniui i rankas, jis garctq mfisq vis4 Zemg iSsprogdinti'.
Savo paskaitose prof. V.fepinskis k€10 gamtos dialektika
daZnai primindamas graikg filosofo Heraklito minti, kad \iskas
sravi, taka, bOga, kinta' ff.Cepinskis. Fizikos paslaiitos. I sk
Mechanika), materiataus panaulio vystpqpi Suoliais; daZnai sayo
paskaitose ipindavo sentencijrt iI Bib[jos, tai i5lreldamas kai kurig jos Mrtinimg absurdiSkuma tai pabr0ldamas kai kuriuose jos
posakiuose gl0dindii! liaudies i5minti. Jei pirmaisiais metais fizi141

kos paskaitg klausytojus Zavejo Sruas lektoriaus Zodis, tai v€liau

jos buvo iliustruojamos graZiomis ir turiningomis

demonstra-

cijomis. laikydamas demonstracijas svarbia geros paskaitos dalimi, prof. V.depinskis nesigailOjo nei laiko, nei triiiso joms parengti, pamokydavo jaunus ir maZai patynrsius demonstratorius
ir pats paoedavo jas ruo5ti, sielodavosi dOl kiekvienos paskaitoje
nepavykusios demonstracijos. Ne kart4 tekdavo demonstratoriui
rausti, nors ir ne piktai profesoriaus baramam prie5 vis4 auditorijq, kai demonstracija nepasisekdavo arba blogai i5eidavo.
Prof. V.Cepinskis labai riipinosi fizikos laboratorija. Jau
nuo pat pirmgjq universiteto gruavimo dieng profesorius jq pradeda komplektuoti, rtlpintis l0Somis bei aparattlros uZsalcymais.
DZiaugsnringai buvo sutinkamas kiekrdenas aparattiros siuntinys,
ji i5pakuojant visada dalyvaudavo ir pats profesorius, jeigu kiti
svarbesni reikaiai jo nesutrukdydavo. Profesoriaus rtipesdio dOka
fizikos laboratorijos greitai turtOjo: pei porq trejetq metg jos tiek
i5augo, kad L925 m. i5leistoji pirmoji jaunqjg fizikq negausi laida
jau galejo dirbti eksperimentinius diplominius darbus.

Daug triiiso pad0jo prof. V.Cepinskis, organizuodamas
fizikos praktikos darbus studentams. SunkEs buvo pirmieji
Iingsniai. I$ pradZig visq ai5kinamqji darb4 laboratorijoje teko
atlikti profasoriui, nes nebuvo nei tokios literatiiros lietuvig
kalba, nei Siek tiek daugiau patyrusiq pad0jejg. Fizikos ir chemijos bei apskritai gamtos mokslg laboratorijg organizavimas it jU
materialinOs baz€s stiprinimas buvo visada prof. V.Cepinskio
didelis r[pestis, nes'rarbu, kuo jis dirbtr;, ar katedros ved€ju, ar
universiteto rektoriumi, ar Svietimo ministru. Jo pastangomis
buvo pastatyti Fizikos ir chemijos rtimai Aleksote su erdviomis
fizikos ir chemijos bei technikos laboratorijomis ir auditorijomis.
Daug r0pesdio prof. V.f,.epinskis skyr€, nor0damas fizikos
literattira aprtipinti studijuojandiq fizikos moksl4 jaunuomeng.
Tuo laiku, galima sakyti, frzikos literatiiros lietuvig kalba kaip ir
nebuvo. Tod0l jau 1922 m. prof. V.ibpinskis pradOjo ra5yti platr;
bendrosios fizikos krrs4 "Fizikos, paskaitas".. Jis susideda i5 7
skyriq (knygU) apie lfi) spaudos lankg: sk 1. Mechanika, sk 2.
S\ndiai ir dujos, sk. 3. Silima, sk. 4. Bangq mokslas. Garsas, slc 6.
Sviesa, sk. 7. Magnetiairas ir elekrra, i{5pzusdintas 1926 m. Savo
fizikos kursq prof. V.&pinskis 'skiria Lietuvos jaunimui, Mrtai
tikOdamas, kad to jaunimo tarpe atsiras gabig fizikg, kurie
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sugebes prisideti prie Sitos i5kilmingos mokslo disciplinos
tolimesnio augimo m0sg kla5to naudai ir garbei" (V.&pinskis.
Fizikos paskaitos. VII sk. Magnetizmas ir elektra). Siame fizikos
kurse sukaupta gausi eksperimentine medliaga. "Fizikos paskaitos" buvo labai reikalingos. Jos ir iki Siol yra vienintelis originalus
platesnis lietuvig kalba fizikos kursas*. trS "Fizikos paskaitr;'
sdm0si Zinig ne tik fizikai, let ir kitus gamtos mokslus studijuojanti jaunuomen0, jos ugdd jaunqjg fizikg kadrus.
Nor0damas kuo daugiau pateikti lektfiros studentijai bei
Siaip besidomintiems fizika, profesorius ra5o monografijas bei
fizikos klausimais: nAtomas - elektrin0
straipsnius

ivairiais

materijos teorija", 1924 m.; "Elektronin0 valentingumo teorija",
1928 m.; "I.Niutonasn, 1927 rn.," lvf.Bertloo, 7928 m.; "Didel0s fizikos problemos radioaktingumr Sviesoje", L928; 'Laisva ir
suvarfuta energijao, 1929; "Materija ir energija", L930; "Elerncntg
periodinO sistcma Siq dienq mokslo Sviesoje", L934, ir kt. [1161.
Prof. V.Ccpinskis mokslo tiriamqii darbq laikO neatsiejama

Tuo laiku universiteto
jg dar visai
nebuvo, mokslo tiriamasis darbas buvo tik pradedamas.
Norddamas pagreitinti moksliniq kadrg auginim4 ir mokslo tiriamojo clarbo vystymE, prof. V.&pinskis riipinosi kuo daugiau
gabig Zmonig i5sigsti i kitus universitetus dirbti mokslini darbq

jaunuomenOs mokomojo darbo dalimi.

mokslin0s tyrimo laboratorijos buvo silpnos arba

gerai irengtose laboratorijose, uZmegzti asmeniSkq ry$i su tos srities mokslininkais. Tiesioginio ar netiesioginio prof. V.Cbpinskio riipesdio d0ka daugeliui dia dalyvaujandig (J.Matuliui, AJu-

clui, K.Bieliukui, K.Bar5auskui, A.Minkevidiui, J.Dagiui,
ICDauKui ir man) teko padirbOti kitg universitetg laboratorijose. Tai turOjo labai didelg reiKmq molslinig kadrq auginimui.
Prof. V.Cepinskis nudirbo dideli darbq fizikos mokslo bare
Lietuvoje, buvo to mokslo pradininkas mtisg kraSte. Jis pirmasis
skleidO fizikos mokslo Zinias paskaitose, k0r0 fizikos pirmqi4 literatiir4, terminij4, ugdO pirmuosius fizikos lcadrus, kurie vdliau
pasklidq po visq kra5tq, toliau skleidO fizikos mokslo Zinias.
Prof. V.Cepinskis paskaitose, laboratorijoje bei $iaip
.Dabarlietwigkalbalurimcprof.P.Brazdliilno{tomqBcndrsiclizikoe"vadovCli,
illlcisq 1960 - 1965 m. ( red)
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kalb0damas ragino pamilti moksl4, skatino paZinti mokslinq
tiesq, ie5koti jos, parodydamas gfv4 pavyzdi savo korybiniu
moksliniu darbu, nepasiduodarnas abejingurno nuotaikoms,
kurios buvo isigalejusios suburZuaz0jusioje visuomenOje. Daugetyje jo rnokinig iZiebta mokslo meilOs ugnel0 skaisdiai Ziba iki Siol.

PIRMASIS FIZIKAS TEORETII(AS
LIETUVOJE.
Kalba pasalcyta IUA Mokslininhl nimuose
1984 m. rugsejo 12 d., minint
prof. A.Iucio (1904-197q &q-qii gimtadicni

[1171

Kai kuriems Siuo metu jau vyresniosios kartos fizikams teko
Lietuvos universitete ne tik iSmokti fizikos, bet ir pasiruo5ti
fizikos mokymui ir mokslo tiriamajam darbui Lietuvos auKtosiose mokyklose. Netur0dami pastarajam reikalui tinkamq sqlygq
vietoje, beveik visi, numatomi tokiam darbui, jas rasdavo Vakarg
Europos moksliniuose centruose. Tq keli4 pasirinko ir AJuqn.
Susidom0jEs naujausiomis teorin€s fizikos problemomis
lvantine atomq teorija, - 1938 m. jis iSvyko i Anglijq, kur pas prof.
Hanri bei R.Fauleri nuodugniai susipaZino su darbais i5 atomg
sandaros lvantinio mechaninio tyrimo srities. Jau prasidejus II
pasauliniam karui, paragaves Belgijoje internuotqjg stovyklos
tvarkos, tarpininkaujant Lietuvos atstovybei, su dideliu vargu
grilo i Lietuv4. eia ;o laukO didelis darbas - sukurti teoring fizikq
Lietuvoje. Toki darb4 jis jau buvo praddjgs, dirbdamas Lietuvos
univeniteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos katedroje ir
paskelbgs spaudoie 3 mokslinius straipsnius. 1940 m. kartu su
Matematikos-gamtos fakultetu persikele i Vilniq (nuZygiavo per
dien4 i ji pesCias), kur dirbo Vilniaus valstybinio universitetg,
Teorin0s fizikos katedroje docentu, o nuo 1952-jrl m. profesoriumi; nuo 1944 rn. iki tElt m. - vadovavo katedros darbui.
A.Jucys pokario metais skaite aukStosiose mokyklose
(Vilniaus'universitete ir Pedagoginiame institute) visus teorinAs
fizikos kunus, vadovavo seminarams ir diplominiams darbams,
ra50 savo paskaitq konspektu, kuriais naudojosi ne tik studentai,

ru

bet ir jaunieji dOstytojai. Tadiau daugiausia laiko jis skyrO
moksliniam darbui. Jis sub8r0 gausq studentg ir dOstytojrg
kolektyv4 ir sukiir0 Lietuvoje moksling teorinE mokyklq. Jq
i5plete N4A ir auKtosiose mokyklose. MoLyklos darbai yra pladiai
Zinomi ir puikiai vertinami ne tik Tarybq S4jungoje, tadiau ir uZ
jos ribg.
Apie jo mokslinius darbus dia nekalbOsiu, tik paminOsiu
kelet4 profesoriaus bildo brudlq. Jis buvo ypatingai darb5tus:
dien4 dirbdavo katedroje, o vakare ir v€lai naktimis namie
mokslini darbq. Guldavo jau parydiais. Nors labai rn0go fizikq,
tadiau nesi5alino ir kitg dalykq: filosofijos, kalbos, uoliai dalryavo
kuriant, tobulinant ir norminant lietuvi5kqiq fizikos terminijq,
dom0josi lietuvi5kgjrl IodZig kilme; Siais klausimais pasisakydavo
spaudoje. Kartais susilaukdavo ir prieStaraujandig atsiliepirnrg
dOl pareiKtg mindig bei teiginig, pvz., spaudoje kilo gindas tarp
AJucio ir Vilniaus pedagoginio instituto filosofijos katedros
d0stytojo N.Ickovidiaus d€l pareiKtg filosofiniq mindig teorin€s
fizikos poZiiiriu.
Plati (280 moksliniq straipsniq) bibliografija [1181, 44
mokslq kandidatg disertacijos i5 teorinds fizikos, paruo5tos jam
vadovaujant, apie 10 Sios srities daktarinig disertacijg - tai
didZiulis inaSas i Lietuvos teoring fizikq. AJuqn dideli darbq
nuveik0 kaip molalinio darbo organizatorius, vadovaudamas
Teorin0s fizikos katedrai (1944-1971), Auk5rgjq mokyklg
valdybai, Vilniaus peclagoginiam institutui, MA Fizikos ir
maremarikos institurui (1.956-1963), MA Geologijos-chemijos ir
technikos mokshg skyriui (1953-1963). AJucio r0pesdiu buvo
isteigtas MA skaidiavimo centras, jo iniciatrya ikurtas "Lieruvos
tizikos rinkinys', prad€tas leisti 1961 metais rusg kalba, o nuo
1974 m. verdiamas I anglg kalbq. Jis Lietuvos fizikr; draugijos
(L962) iniciatorius, isteigOjas ir "Lietuvos fizikos rinkinioo redakcin€s kolegijos narys. A.Jucys uZmezg0 pla{ius mokslinius
ry5ius su TSRS ir Vakarg Salig mokslininkais. B0damas reiklus
sau, Jia gera savybe be jokig ypatingg raginimq uZkr0sdavo ir savo
mokinius. Buvo kieto, sakydavome, "ZemaitiSko' .btldo, labai
nemdgo newarkos, aktpiai su ja kovojo.
AJuqn savo moksliniais darbais paddjo tvirt4 pagrind4
teorinei fizikai ir jos pl0trai Lietuvoje.
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AIQ{NEMIKAS, PROFESORIUS, REKTORIUS.
Kalba pasalqta I{PI, minint KBardausko (1g04-ig64)
gimimo 8}-sias metines [119J
Akademik4 profesoriq KBarSausk4 palinojau jau nuo Lg25
m., kada jis istojo ! Kauno universitetq studijuoti fizikq, tadiau
arCiau ji paZinau 1929 m., kada jis atejo dirbti i Fizikos katedrq
jaunesniuoju laborantu. Nors v0liau dirbome vienoje katedroje,
tadiau bens.lrauti ilgesni laik4 neteko: taip susiklost0 aplinkyb€s,
kad vienas arba kitas ilgesni laikq dirbome uisienio mokslo
istaigq laboratorijose (aS - t926-L928 ir 1930, I(Bar$auskas
1936-1938 m.). Judrus, greitakalbis, visada gerai nusiteikqs,
mCgst4s humor4 jaunas KBarSauskas buvo visg katedros bendra-

darbiq labai m€giamas
Jau savo stuclijg metu jis dirbo katedroje laborantu, tobulino ir tvarkO mokom4sias laboratorijas, rinko naujus fizikos praktikos darbus, kuriuos dar Siandien aptinkame laboratorijose. Nuo
pat pirmgjg studijq bei darbo katedroje dieng KBar5auskas labai
domOjosi fizikos mokslo naujienomis. Tais laikais daug kas domOjosi '1912 m. atrastais kosminiais spinduliais, kurig kilm0 ir
prigimtis dar ir SiandienE n€ra visai i5ai5kinta. Jais susidom€jo ir
KBar5auskas ir savo mokslo tiriamajam darbui pasirinko kosminius spindulius. Jis nuodugniai susipaZino su tos fizikos srities
naujov0mis. Kaclangi katedra netur€jo reikalingg Siems tyrimams
priemonig, KBarSauskui teko padiam jas gamintis. Daug kr-uopStaus darbo reikOjo id0ti, daug rupesdio ir nes0kmirg teko perSryenti, kol kosminig spindulig registravirno aparat0ra, susldedanti iS Geigerio skaitiklio, atitinkamos elektronin€s dalies ir
automatinio mechaninio registratoriaus, atgijo ir prad0jo nepaliaujamai skaidiuoti kosmiuig spindulirl daleles. Visi katedros
darbuotojai domOjosi jos veikimu, bet ypad dZiaug0si jos jaunasis
konstruktorius: juk tai buvo pirmasis laimOjimas kelyje i gamtos
paslap0ig karalystq. V0liau Si aparattira buvo tobulinama ir plediama, pritaikoma suddtingesniems kosminiq spinduliq reilkiniams tirti.
Elektncninius skaitiklius reikOjo taipogi gaminti vietoje,
ne$ fizikos prietaisrg imonOs jU negamindavo. J_ierns gaminti
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kuri naudojant, galima buvo kontroliuoti gaminamg skaitikliq parametrus. Jis
gamino ivairiq matmenU ir savybiq skaitiklius ir jais aprilpindavo
ICBarSauskas sukonstravo specialg stend4,

visq katedr4. Prisimenu, dideli visq ddmesi sukOlO KBar5ausko
sukonstruotas labai jautrus ultravioletiniq spindulig adatinis
skaitiklis su kvarco langeliu. Jis pajusdavo keletos metrq
nuotolyje degandio degtuko.fvies4, o stipresncs kvarco lempos -

kcliq kilometrg nuotolyje.
fvairiai iSd0tydamas skaitiklius, K.BarSauskas sutapdig
(koincidencijos) metodu tyr0 daleliq pasiskirstymq ir jg energijq
kosminig spindulig biiriuose. Jis parod0, kad kosminiai spinduliai sklinda iS kambario lubr;, sieng, grindg bei kambaryje esanlig
daiktg. Jie susidaro, praeinant pirminiams kosminians spinduliams pro daiktus ('spinduliai i5 lubg" - taip juos juokais vadindavo katedros bendradarbiai). V€liau KBarSauskas i5 kambario persikOl0 i pastogg, o dar v0liau - i lektuvq ir tyrO kosminio
spindutiavimo stiprumq ivairiuose auKdiuose (iki 5 km).
L936-t937 m. ICBar5auskas tobulinosi kosminig spindulitg
tyrimo srityje Sarlotenburgo (Berlyne) auk{tojoje technikos
molrykloje pas prof. H.Geiger!. Jis iStyr0 daug rei5kinig, kaip
anuri, pirminig kosminiq spindulig antrinius spindulius, spindulius iI lubg bei sieng, patikslino kosminig spindulig Rosio
sugOrimo kreiv3 ir kt. Tadiau svarbiausieji jo tyrimai - kosminig
spindulig dalelig energijos pasiskirstymas kosminig spindulig
Suoruose (b8riuose).VZ Sio ryrimo rczultatus jam buvo suteiktas
fiz mat. mokshg daktarq laipsnis. Gritqs iS Berlyno, tqs0 kosminiq
spinduliq tyrimus Vytauto DidZiojo universitcte. Jis tyre kosminig spindulig Suoro stiprio priklausomybq nuo sugerianCio
sluoksnio storio, jg stiprio priklausomybq nuo aukSdio (iki 5000
m) bei Zem€s pavirSiaus ivairiuose Lietuvos vietov€se, tyrO ir
IemOs pavirSiaus radioaktyvum4. Tadiau pastarieji tyrimai
netur0jo ypatingos svarbos, jie tik idom0s tuo, kad ir Lietuvoje
buvo bandyta tirti Si spinduliavim4; gerg irenginig ir priemonirl
bei lesg stygius kliud0 Sios fiz.ikos srities tyrimus iSpl0sti.
K.Bar5auskas domejosi ne tik kosminiais spinduliais, bet ir
bmes radioaktyrnrmu. Pagaminqs jautriq radioaktyviam spiduliavimui aparat8r4 ir sud0jqs j4 i specialiai paruo5tq sunkvelimi,
jis apvaZiavo daug vietg ir i5matavo jg radioaktSnl spinduliadt4,
tyr€ gydomgjq Saltinig vandens radioaktlruumq. SiU tyrimg
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aparatiira buvo labai jautri. Ji jusdavo net paprasto stiklo vamzdeliq radioaktyvumq.
K.Bar5auskas buvo paZangus, dallruavo visuomeninOje

veikloje, dom0jcsi Tarybg Sqiungos rnoksliniais pasiekimais;
buvo draugijos Tarybg Sqiungos kultUriniam gyvenimui paZinti
narys, dalyvavo Vytauto DidZiojo universiteto darbuotojg 12-kos
dieng nedidel€je ekskursijoje i Maskvq ir I-eningrad4. Joje taip
pat dalyvavo prof. Ig.Kondius, asistentas J.Matulis, P.Brazd1i:iunas, AZvironas, KKladi5devas. Aplank0 Maskvos M.Lomonosovo universiteto laboratorijas, muziejus (Tretjakovo galerij4
Masla'oje ir ErmitaZ4 Leningrade), V.Karpovo Fizikin0s chemijos instututq ir kt.*
1940 m. persikdliau kartu su Matematikos-gamtos fakultetu
i Vilniq; tada susitikdavau su K.BarSausku Mokslg Akademijos
bei Fizikos, chemijos ir technikos mokslg skyriaus visuotinio
susirinkimo sesijose, biuro susirinkimuose bei Mokslin0se tarybose. ICBarSauskas aktyviai svarstydavo iSkeltus klausimus, g1ruai
ir nuotaikingai pasisalcydamas aktualiais mokslo, kadrg ruolimo

ir kt. klausimais.
KBarSauskas pakeidia tyrimo krypti. Jo siiilymu Kauno
politechnikos institute buvo isteigta Ultragarso laboratorija,
kurioje tiriama ultragarso bangg sklidimas kietuosiuose kiinuos€, jU interferencija, skaidos reiSkiniai. ultragarsinOs spektroskcpijos metodai ir praktiSkas jg panaudojimas, pavirSinig ultragarsinig bangg reiSkiniai ir kt. Tqjq dingstimi ir Vilniaus universitete buvo ikurta Molekulin0s akustikos laboratorija, kurioje
tiriama kieto ktino (puslaidininkiq) ir ultragarso bei hipergarso
bangg sqveika.
ICBar5auskas rtipinosi mokymo priemon0mis ir vadovOliais
viduriniq mokyklg mokiniams. Jo parengtas (su kitais autoriais)
'Fizikos" vadov€lis susilauk€ keleto leidimg. Reng0 auKtos kvalifikacijos fizikos kadrus. Daugiau 10 jo vadovaujamq kandidatinig
disertacijr; autoriq nuSviet0 ivairius fizikos klausimus. Jis mokCjo
parinkti gerus aspirantrrs. Jis iSsirflpindavo, kad jaunus fizikus,
d€l kai kurig prieZasdig nepaliktus Vilniaus universiteto Fizikos

'Apre Ii4 ketiong raJe P.Brazdlitinas autobiogratijojgspausdinamoje
mamcslg'riuje.
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Sios knygoe

pir-

katedroje, paskirtg i Iftuno PI Fizikos katedr4. Jie ir Siuo metu
sOkmingai dirba Sioje katedroje (R.Savickas, ATamaSauskas,
B.Jasilionis, B.Baulafte, B.Zemaityt0 ir kt.).
ILBarSauskas buvo plataus akiradio, paZangus fizikas. Jis

"Lietuvos fizikos rinkinio" iniciatorius

ir

nuolatinis redakcinOs

kolegijos narys. Jis aktryiai dalryaudavo svarstant "Lietuvos fizikos rinkinio" reikalus. Pasiteikdarnas gausq savo bendradarbig
b[ri, yra paruo5qs daug moksliniq straipsniq. (red. past.: ICBarSausko darbg sEra3as publikuotas 1169 m. [120]). Btdamas didZiausios I ietuvos auKtosios mokyklcs - Kauno politechnikos
instituto - rektoriumi, I(Bar5auskas rasdavo laiko ir pam0gtai

fizikai: jos d0sqrmui moky'klose, jos populiarinimui, kvalifikuotg
fizikos kadry ruo5imui, fizikos mokslinio darbo pletrai. Jis buvo
gabus mokslo organizatorius ir administratorius, didelcs mokslo
ir mokymo istaigos rektorius. Jam rektoriaujant, KPI iSaugo i
vien4 didZiausig Pabalgje. institutg: pastatyti riimai, sukurtos
naujos pajegios laboratorijos, ikurti Politechnikos instituto filialai Vilniuje, Klaip0doje, Siauliuose, Pancv0zyje. Kai kurie filialai
virto institutais r pyz., Vilniuje i InZinierini statybos institutq
(VISI, i969), kiti iSaugo iki vidutinio dydZio pajegiq institutg
lygio. Akademikas rektorius trLBar5auskas neskatino tokiq filiah;
kurimo, buvo pasirengqs visada ginti I(auno politecnikos instituto visumq.

GEOFIZIKOS MOKSLO PRADININIC{S
LTETUVOJE ll2rl
Ikzys SleZevidius 1916 m. baig0 Odesos universiteto Matematikos skyriq ir igijo fizikos, matematikos ir meteorologijos
mokytojo specialybq. 19i8-1%0 m. dirbo Odesoje gimnazijos
direlcoriurni, 1921. m. grilo i Lietuvq ir dirbo KraSto apsaugos
ministerijoje ir mokytojavo ProfsEiungos gimnazijoje. 1923 m.
buvo palviestas vyr.asistentu Lietuvos universiteto Fkrperimentines fizikos katedr4, kur pad0jo rengti ir vadovluti studenrq
fizikos praktikos darbams, skait0 geofizikos kursQ.
metq
rudeni jis iSrenkamas docentu ir Geofizikos katedros ved€ju.
Nors doc. KSleZevidius ir pasitraukO i5 Elsperimenr,in0s fizikos
katedros, tadiau ir toliau glaudZiai bendradarbiavo su ja; skait0

i
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fizikos metodikas, geofizikos kursus, vadovavo fizikos
praktikumui, pad0jo egzaminuojant studentus ir la. Tlro pat metu
ruoSiasi Lietuvos gravimetrinei ir magnetinei nuotraulai.
1930.VIII. jis i5renkamas e.o. profesoriumi. 1940 m. prof.
trLSleZeviIiu kartu su Matematikos-gamtos fakultetu persikelia
i Vilniaus universiteq. dia jis paskiriamas Geofizikos ir meteo-

jis

rologijos katedros ved0ju.
Biidarnas paZangiq paZiitrg, prof. KSleZevidius bendradaibiavo paZangioje mokytojq profsqiungoje, buvo aktyrnrs Lietuvirl
draugijos TSRS tautq kult0rai paZinti trsrlr, 1938 m. lank0si
Tarybg SqJungoje, palaikO mokslinius rydlus su daugeliu tarybinig
mokslininkq. Malonus, nors ir staigaus b0do, visda pasirengqs
pad0ti, patarti, labai darb$tus, nepavargstantis daZnose ilgai
trunkandiuose elspedicijose. Jo iniciatyva buvo i5matuoti Tnm*s
magnetinio lauko elementai Lietuvos teritorijoje ir Baltijos j0ros
pakraSdiuose ir sudaryta Lietuvos magnetinO nuotrauka. O jis
pats i$matavo Lietuvoje gravitacijos lauko stipri ir sudarO gravitacing nuotraukq. Dom0josi kritusiais Lietuvoje meteoritais ir
kartu su geologu profl M.Kaveckiu ikEr0 Geologijos katedroje
mcteoritg muziejq.

ILGAN4TETIS PEDAGOGINIO DARBO

DRAUGAS.
hanetimas prof. A.Zvirono (I8gg-I g54)
70-aiq gqnimo metiniq proga V22l
Antanas Zvironas, baigqs pradZios mokyklq USpaliuose,
toliau mok€si gimnazijoje Vilniuje ir nuo 19i5 m. - Tomske, kur
j4 baige 1918 m. 1920-1921m. studijavo Tomsko technologiniame
institute. 1921 m. griZo i Lietuv4 ir buvo pa3auktas i kariuomeng,
kurioje tarnavo iki 1924 m. Tais metais istojo i universitetq
I(aune, dia studijavo fizikos mokslus Matematikos-gamtos fakultete. Univenitet4 baig0 1928 m. Nuo L926 m. prad0jo dirbti Fizikos katedroje laborantu, ly}g m. buvo paskirtas katedros asistentu. 1931-1933 m. buvo komandiruotas i Ciiiricho universitetq
pagilinti Zinias; tia, vadovaujamas prof, E.Meierio, dirbo molcslo
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tiriamqii darbq magnetooptikos srityje: jis tyr0 g5rusidabrio
spektro rezonansinOs tinijos 2537 A a$kin; hipersmulkiosios
strukttros komponenCig anomalgji Z0mano efekt4 (o ir r - komponentes). UZ 5i mokslini darb4 jam buvo suteiktas Ci[richo universiteto filosofijos mokslg daktaro laipsnis. GriZqs i5 komandiruot0s, A"Zvironas iki L934 m. dirbo Fizikos katedroje vyr. asistentu. L934 m. jis buvo i5rinktas privatdocentu, o t939 m. - katedros docentu. 1940. m. A.Zvironas katu su Matematikosgamtos fakultetu persikOl0 i Vilniaus universitetq. dia lam buvo
suteiktas fizikos-matematikos mokslq daktaro laipsnis ir jis
i$rinktas Fizikos katedros profesoriumi. I$iaisvinus Vilnig iS
hitlerinOs okupacijos, 1944 m. AZvironas buvo paskirtas naujai
sukurto Fizikos ir rnatematikos fakulteto dekanu ir Bendrosios
fizikos katedros vedOju; Sias pareigas Ojo iki 1945 m.
Dirbdarnas Fizikos katedroje Kaune, AZvironas skaitO
bendrosios fizikos ir specialius fizikos kursus, vaclovavo studentg
laboratoriniams bei diplominiams darbams, daug darbo idejo
tobuiindamas fizikos mokom4sias laboratorijas, ugdydamas
jaunqjq fizikg kadrus. Jam vadovaujant, pirmuosius fizikos laboratorinio darbo ig[dZius gavo dabar pladiai Zinomi fizikaimokslininkai KBar5auskas, AJucys, I{.Jonaitis, V.Ilgfinas, J.Trimonis ir kt.
GriZqs iS Sveicarijos, eZvironas tEse ten pradOtq mokslini
darb4 Lietuvos universitete, suorganizavo mokslinio tyrimo laboratorijq ir subiir0 gausq studentq btireli. Dirbdamas Vilniaus
universitete, dal"vavo reorganizuojant mokymo proces4, skaitO
fizikos kursus, vadovavo naujai sukurtq iaboratorijg darbui, ra50
vadovOlius, sudarin0jo lietuvi5kosios fizikos terminijos kartotekq.
A.Zvironas nuveikO dideli fizikos ir apskritai gamtos
motslg Zinig populiarinimo darb4, redaguodamas gamtos mokslg
lurnal4 'Gamta", iSspausdindamas jame ir kituose mokslo popu-

liarinimo Iurnaluose bgi nlietuviq enciktopedijoje'

daug

straipsnig. (red. past.: AZvirono literatOros rodyklO publikuoti
1988

n f1231.
tt;&as

yra prarnynQs platrg keli4 tolesnei fizikos mokslo
raidai Lietuvoje. hpib tai-Oyioja jo visa pedagoginO ir mokstine
veikla ir daug paskelbtg spaudoje mokslinig ir populiarirg
straipsnig.
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APIE PROFESORTV \<AZI DAUKS.{
(1eos-1e8s)

11241

Prof. trLDaukSas gim€ Sakaluose (Pakruojo rj.), 1930 m'
baigO Lietuvos universiteq Kaune, 1936 m. jame apgyne chemijos rnokslq daktaro disertaajq, 1937-1933 m. tobulinosi Graco
univenitete (Austrija). ICDaukSas buvo rimtas mokslininkas ir
geras pedagogas, vidovavo didelio aspirantg biirio moksliniam
darbui. Para50 6 vadov€lius chemijos specialybes studentams.
Profesorius ICDaukSas patiko fymg pedsak4 Vilniaus universiteto chemijos mokslo lietuvi5koie raidoje ir pleroje. Daug
prisidejo pne themijos mokslo vystymo Mokslg Akademijoje'
vadovaudamas pokario metais Chemijos ir chemin0s technologijos institutui, ruo$damas jam lvalifikuotus mokslinius kadrus.
iii daug dirbo, todOl yra nemaZai nuveikqs chernijos moli^sl'-,.
Spaudoje paskelbO daug straipsnig i5 neorganin0s chemijos. Jis
buvo iSicalbus ir s4mojingas, mokOjo sudominti studentus. Chemijos
paskaitas pa[vairindavo nuokrypiais i istorijq bei kasdienini
-gruenima.
Profesorius trLDauKas skait0 daug paskaitg ivairia
iematika visuomenei. JU tematika buvo labai ivairi: Seimos
patvarumo, vedybr; temomis, apie vyno gerimo biidus.
Jis grieZtai laikydavosi dienowarkOs. Po pietg daLnai m0go
pas0dOti kavinOie, daugiausia su ra5ytojais. Pasitaikydavo, kad
pokalbiai uZtruicdavo ilgiau. I5g0rus daugiau v)rno' kildavo ir
ginCg, kuriuos PratQsdavo i5ejq i5 kavin0s. I(artais, irodinOdamas
savo argumentus, susikibdavo su oponentu uZ atlapq. Taip vi91a1
gindas baige.si su AChurginu. Po gindo M.Sluckiui teliko surinkti
itryUetes ir taikyti oponentus. Tadiau tai aaitikdavo retai.
Profesorius ICDauKas dalnai mOgo gindq dOl paties gindo,
o ne tod€I, kad i5siai5kintg ties4. I(art4, b0dami konferencijoje

h{askvoje, nuOjome i kavinQ papusrydiauti. Padav0ja atneSO va[gibra5ti: kava, iumu5tinis su de5ra. Profesorius papra50 kavcs- i1
Jumu$tini, tik be desros. Padav€ja paai5kino' kad ji negali keigti
direktoriius ir vyr. buhalterio para5ais paMrtinto valgiara5dio'
Profesori,ts pareiSk0, kad jis uZmok0s tiek, kiek para5yta valgiaraStyje, o

lumu5tiniui skirt4 de5rq padavOja gali atiduoti

savo

*atytei.-Susitarti nepavyko. Profesorius papraS€ pa*viesti kavinds

diriktoriq. Tas irgi palaikO padavOjos nuomong. Profesorius
pakilo ir i5ejo i5 kavin0s nepusrydiavQs.

tsz

Pamenu 1945 m. pavasari Svietimo liaudies komisariatas
surengO trump4 sesij4 provincijos mokyklg mokltojarns. Sesij4

sudarO grupinOs iSvykos su paskaitomis kaimo vietovese. Man
teko dalyvauti profesoriaus ICDauKo vadovaujamoie grupeldje

ir

skaityti paskaitas Trakuose, Druskininkuose, Lazdijuose,

Bir5tone ir lki5iadoryse. Keliavome sunkvel,imiu. Kadangi laikas
buvo labai neramus, grupei buvo i5skirta karin0 apsauga. Profeso-

rius pasiriipino, kad ji b0tg iiuimta. Jo manyrnr, jei grupO bus
lydima kari5kitg, tai mi$kiniai gali pamanyti, kad velami suimtieji
ir reikia juos i$laisvinti, arba, kad vaZiuoja auKti parcigiinai,
kuriuos reikia su5audyt!. Mustl kelion0 vyko be jokiq atsitikimg.
Kai tarybin€ armija 1,945 m. uZcme Karaliaudig, Lietuvos
Mokslg Akademiia suruo50 ekspedicij4 i lftraliaudiaus universiteto bibliotekq gelbdti likusias po karo knygas. Valiavo, atrodo,
sunkveZimiu, o Karaliaudiuje i5sir0pino iS karinCs vadovybOs
vagonU knygoms i Lictuv4 pcrveZti. Toje ekspcdicijoje dalryavo
ir profesorius ICDauKas, jos vadovu turb0t buvo akadernikas
J.Jurginis. Jie pirmiausia dom0josi i$likusiais bibliotekoje senaisiais lietuvi5kais leidiniais. Biblioteka bombordavimo metu
buvo gerokai apgriauta ir apdegusi. Prie i5likusig jos aulc^(tq sicnq
vietomis stov€jo lentynos su knygomis. Sunku truvo prie jg priciti,
be to sienos galejo staigiai sugri0ti. GcltrCclami knygas, jie aptiko
gili4 ctuobg, priverstq knygq be vir5elig. Matyt, kari5kiai rinkosi
ne knygas, bet tik graZius ir brangius vir$clius, kuriuos nupl[(q,
knygas mesdavo i tq duobq. Ekspedicijos dalryiai duobCje u2tiko
nemaZa lietuvi5kg leidinig ir kitomis kalbomis para5ytq vertingq
knygq. Prikrov0 sunkveZimi ir kelet4 vagonq, kuriuos pasiuntO i
Vilniq. Po kelig dicng ekspedicija grifio sunkvcT.imiu, prikrautu
knygomis. Taip buvo praturtinta Mokslg Aliadernijos biblioteka
senomis lietuvirp ir kitg kalbg knygomis. Gaila, kad vagtrnai su
knygomis pravaZiavo Pro Vilnig nesustotJarni ir greiCiausiai at.
sid0rO Maskvoje. Apie tq ekspeclicijq i$samiai papasakojo istorikas akademikas J.Jurginis, paZymint Lietuvos h4tlkslg Akademijos 4-5 m. sukakti.
Profesorius KDaukSas buvo atcistas ir nemOgo, kai kuriq
ritualinig dalykg, pvz, laidojimo apcigq. Tuo klausimu jis kartais
kalb€davo Viiniaus univcrsiieto Mokslincje taryboje, si0lC taihyti
europieti5kq budq, be Sarvojimo, o praneSant laikra$tyje kur ir
kadf bus laidojamas, be viesq lydejimr; gatvcmis. Jam
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pageidaujant, jis taip buvo palaidotas Antakalnio karig kapuose.
Gaila, ltad pasitaik0 Salta diena, ne visi norintieji su juo atsisvei-

kinti, galejo ateiti i kapines
TERIVIINIJO

S KT,AUSIDT,{I

FIZIKOS LIETUVISKOSIOS TERMINIJOS
KURTMAS [106J
Kiekviena molslo Saki privalo tur0ti toki4 terminij4, hd
gal€tg savo laimdjirnus paskleisti paskaitomis ir per spaud4
visuomcnei. LietuviSkoji fizikos terminija yra palyginti jauna. Ji
pradCta kurti tik XIX amZiaus antroje pusOje. Pirmuosius lietuviSkus fizikos terminus aprinkame J.Basanavidiaus, J.Stiupo,
M.Valandiaus, P.Avilonio ra5ytose knygel0se gamtos mokslo
klausimais. Tokig knygelig ypad pagausOjo argavus lietuvi$kos
spaudos laisvq. Tada buvo kuriami nauji terminai, tobulinami.
senesnieji arba kai kurig ir visai atsisakoma - jie buvo kei0iami
tinkamesniais, pvz: spOka - jOga, vilnis - banga, skaitlius - skaidius.
Ifui kurie tada sukurti terminai ir Siandien plaCiai vartojami (poa,
spinduliai). Jie padOjo Mrtus pamarr$ tolesnei lietuviskosios
fizikos terminijos pl0trai.
LietuviSk{a fizikos terminija pradeta nuodugniau ritpintis,
kai 1915-1919 metais buvo ikurtos lietuviskos vidurin€s ir lgzu
Ly22 metais - auKtosios (AuKtieji kunai ir Lietuvos universitetas) mokyklos ir jose pradcta mokyti Iizikos lietuvig kalba.
Tada buvo parasyti pirmieji vadovOliai lietuvig kalba. Fizikos tietuvi5kosios terminijos
ir pagrindiniais saltiniais
-pirrnaisiais
reik€tq laikyti prof. v.C.epinskio para5ytq ir Lietuvos Svietimo
ministerijos Knygg leidimo komisijos 1923-1926 merais isleistq
platg 7 dalig fizikos kurs4 auKtosioms mokykloms 'Fizikos paskaitos' ir li5akenio parengtq frzikos vadov0li vidurinerns mokykloms 'Fizika", lyZO m. iSteist4 Lietuviq mpkslo draugijos. I(ai
kurie siuose fizikos vador0liuose pateikti tarptautiniai bei lietuviski terminai ir dabar.teberrartojami ir yra irasyti i 'Fizikos
terming Zodynq'. Dalis rarprautinig terming jau pakeisri lietuviskais atitikmenimis, prrz-t degeneracija - i5sigimimas, fokrs 154

Iidinys, Iinza

- lgSis, aeroplanas - lOktuvas, homogeniSkumas -

vienalyti3kumas, homogeninis - vienalytis, ekvivalentingas
lygiavertis, mediumas - aplinka, procssas - ryksmas, permanentinis - nuolatinis, perturbacija - trikdymas ir kt. Kit4 tarptautiniq rerming dali sudaro terminai, kuriems "Fizikos terminq
Zodyne'pateikiami lietuvi5ki atitikmenys, p\2.: elastingas - tamprus, absorbcija - sugOrimas, kontaktas - sqlytis, rcfleksija - atspind1n, refrakcija - ltlZimas, dispbrsija - skaida, reflcktorius - at5vaitas
ir kt. Pagaliau kai kurie vadov0liuose vartoti lietuvi5kieji terminai jau pakeisti kitais, pvz: apverdiamasis procesas - griLtamasis
vyksmas, atsparos jega - stilmimo jOga,.elektros ilydis - elektros
kiekis, elektros i5lydis - i5elektrinimas, temperatiiros. puolimas temperat[ros kritimas, spaudimas - slegimas, stipinas - spindulp,
arba radiusas, Svytuokl0 - svyruo-:IO, Svytavimas - svyravimas ir kt,

Ilgai fizikai nesutarO dOl terminrg svyruokl0, svyravimas ir
V.&pinskio 'Fizikos paskaitose" Sie terminai vartojami labai ivairiai. Net ir atskiruose Sios knygos skyriuose terminai nevienodi. Pavyzdliui, k0no b0scnai pavadinti
vartojami ilodtiai stovis, b0vis, biikle, nuotoliui pavadinti
atokumas, atstumas, nuotolis. Zinoma, tokios didel0s apimries
(apie 1300 p.) vadov0lyje sunku i5vengti nevienodumq. Bcje,
reikia tur0ti omenyje, kad tai pirrnasis lietuvirln5 fizikos vadov€lis auKtajai mokyklai. Be to, atskirg $io vatlov0lio skyrig
kalb4 taisO, atskiri kalbininkai. Pirmuosius skyrius taisO
A"Vireli0nas, kitus turb0t (tiksliai neatsimenu) S.DabuJis. Jie
pasi0l0 ir lietuviSkg atitikmenr; kai kuriems tarptautiniams terSvytuokl0, Svytavimas.

minams, pur-i harmoningq judejim4 siuld vadinti darniu judejirnu,
Voltos bei Zambonio stulpus ' rietuv0mis, skysCig susimai5yrno
savybq - miSingumu, pritaiky*q - prietaika ir kt. Tadiau Sios
naujovOs neprigrjo.
Didele fizikos terminijos ivairov0 kele reikalq jq vienodinti

ir

norminti. Tod€l jau Lietuvos [niversiteto Fizikos katedros

darbuotojai prad0jo sudarineti [etuvi5kUjU fizikos terming kartotekq Zodynui rengli. Jie buvo sukaupq apie 2000 tcrminq, kurie
v€liau buvo vartojami ra5ant straipsnius, vaii.rvClius. Svarstant
surinktus terminus, susidurta su kai kuriq fizikos s4vokg dvejopa
i5rai5ka: auk5tumas, tadiau barometro aukStis, medliagbs
tankumas ir tankis, indo talpumas ir jo talpa ir t.t. Buvo sutarta
pirmuosius (ilgesnius) terminus vartoti bendrosioms sqvokoms
155

(ypatybems) pavadinti, antraisiais

nusalgi s4vokg tam tikr4

matuojarnq dydi, pvz.: auk$tis 12 metrU, talpa 10 litrg. Tokios sistcmos visiSkai igruendinti ir iki Siol dar nepasisek0. Ja.u padioje

pradlioje buvo pasteb0ta trumpgjg terming stoka gyvojoje
kalboje. PavyzdZiui, turCjome greitum4 ir greiti, o greitOjimui
panaSaus atitikmens nebuvo. Prof. V.BirZiSka, sLaitgs tuo laiku
ieoring mechanik4, pasitilO Siam reikalui termin4 pagreitis. Sis
Iodis i5 pradZiq labai neiprastas ir palyginti tolima-s nusakomai
s4vokai (kai kas teigC, kad ir netaisyklingai sudarytas), greitai ir
stipriai isitvirtino ne tik fizikos, bet ir kitg molalg terminijoje.
1940 m. persikelq i Vilniaus universitetq, frnkai tgsd terminijos vieinodinimo ir norminimo darbq. Terming kartotekoje
buvo surinkta apie 4000 terming. Pirmajame Lietuvos respublikiniame fizikq pasitarime, ivykusiame Vilniuje 1954 m., buvo i5keltas sumanymas parengti fizikos terining Zodynq; buvo sudaryta
taip pat jo rengimo komisija (P.BrazdZitinas, H.Jonaitis, APuodZiukynas ir J.Zdanys). Ji apsvarste turim4 terrning rinkini ir
pareng0 dvikalbi (lietuvirl ir rusg kalbomis) 3500 pagrindiniU fizikos molalo terming. J[ perZiurejo MA Lietuvig kalbos ir literat0ros instituto Terminolosiios komisija ir 1958 m. i$leido Fizikos ir matematikos institutas.
Pletesi fizikos mokslas, k0r€.si naujos jo sritp (atomo ir
brbnduolio fizika, astrofizika, puslaidininkig fizii€, lvantinO
fizika, tazcrig fizika ir kt.), mokslo istaigose ir aukStosiose
mokTklose iSrySkejo fizikos mokslinio darbo kryptys ir jaunqjq
fizikq specializacijos. Gaus0jo ir fizikos terminija. 1958 metais
iSleistas "Fizikos terming Zodynas' pasidarO per malas, reik€jo
platesnio. I(ai 1963 m. buvo ikuna Lietuvos fizikg draugija, ji
pradOjo rilpintis ir tolesniu fizikos terminq rinkimu, jg tvarkymu.
Draugijos valdl,bos nutarimu buvo sudaryta 18 narig komisija, i
kuriq iejo Mokslg Akademijos institutg, auKtqjg mokyklg
fizikos katedry, Terminologijos grup0s atstovai. Ji parengO keturkalbi flietuviq, rNU, anglg ir vokicdig kalbomis) Zodyn4, kud
lMokslo" leidykla iSleitio 1979 m. Jame yra apie 20000 fizikos
terming (neskaitant ru5inig). IS jU 30-35Vo lietuvi$ki, kiti - sulietuvinti tarptautiniai. Prie kai kurig tarptautiniU terming
pateikiami lietuviSki atitikm€Dls, p\u-: l:omponente - dedamoji,
multipletiSkumas - daugialypumas, deflektorius - kreiptuv$, &ltonizmas - Spaiiinis aklumas, altimetra5 - au$diamatis, akumur56

liacija

-

kaupimas, sensibilizacija

-

jautrinimas, scintiliacija

blykstelejimas, separatorius - skirtuvils, selekcija - atranka ir daug
kitg. Jg galejo biiti ir daugiau, puLi divergencija - skleistis, konvergencija - sueitis, dispersi5kumas - skaidumas, kolektorius rinktuvas_(iei asmuc - rinkOjas), kolekcija - rinkinys, lokalinis vietinis. Tndyne toliau ple{iama auKdiau mindta clvejopa lietuvi$kg terming sistema: jautrumas - jautris, sklaidymas - sklaida,
skaidyrnas - skaida, skyrimas - skyra, pl0trumas - pl0tra, mu5imas
- mriSa, skridimas - skrydis, skl'arbu.iras - skvarba ir kt. Tadiau Si
sistema nOra darni: daugeliui ilgesnig terming nerandama
trumpesnig atitikmenq, pve: pajuodimas, pakilima*s, pailgOjirnas,

ir kt.
Rengiant 'Fizikos terming Zodyn4", buvo nuodugniai apsvarstyti jau vartojami terminai, tarptautinir; terming lietuviski
atitikmenp, kuriami lietuvi5ki naujadarai. Pagaliau buvo susitarta ir ddl ligi tol ivairiai vartorrl terming: svyravimas, svyruokl0
ir Svytavimas, SvytuoklO. Apsistota prie svyravirno ir svymokl0s;
manoma, kad antrieji yra susijq su Sviesos rei5kjniais (plg. gvyteri,
Svytruoti, Svituliuoti ir t.t.), kurie ne visada periodi5ki. Svyravimas ne visada lydirnas ir Sviesos reiSkinio. Si ktausimq savitai i5sprend€ radiotechnikai. Jiems svyravimai nebiitinai turi biiti taisykiingi (prz., elektros itampos svyravimas, temperatiiros svyravimas ir pan.). Jie taisyklingus (harmoningus) svyravimus vadina
Svytavimais, o netaisyklingus - svyravimais. Zinoma, tai susitarimo dalykas. Prisiminus 'Fizikos paskaitose' ira5ytq termin4
darn8s svyravimai (1 skyrifs, 49 p.), galima buvo i{siversti ir be
Svytavimq; galOtume skirti darniuosius (harmoningus) ir paprastuosius (ne.darniuosius) svyravimus.
Kai kas teigia, kad ilodf;iai stabilus ir pastovus nOra
lygiareiKmiai. Girdi, pastovrxi rei5kia visi5kq nekitim4, o stabilus
nurodo dydi, kuris kiek dideja arba malilja, kitaip rariant, labai
maZai kinta, tadiau, statiSkai imant, nepakinta, lieka pastovus.
Pirmuoju aMeju turime statini, antruoju - statistini pastovum4.
Kai kas nustebE, kam, girdi, reik€jo filtrui iraSyti koStuvas, kuris
esq tinkamas tik pienin0ms, o ne laboratorijorns. Man atiodo, kad
jis tinka visur, kur tik koSiama - filtruojama. Taip pat gerai rinka
ir daugumas kitg lietuviSkgjg atitikmenq, plzl: s4lytis - kontakras,
varZas - rezistorius, sandara - strukt0ra, tiiriamatis - voliumetras,
keitiklis - umformeris, garsintuvas - ruporas. Tik pirmq kartq
suardymas
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l(girsti jie atrodo keistoki, tadiau prie jg galima greitai priprasti.
Be reikalo labai pladiai vartojamas ne tik fizikoje, bet ir visur kitur
paZyminys auKtas: auKtas daZnis, auKtas rvakuumas, auklta
r0Sis, auk{ta jonizacija ir pan. Juk turime g€ry jo pakaitalg:
didelis, geras, stipru ir kt.
'Fizikos terminq Zodyne' pateikti tik bendrieji fizikos terminai, malai specialiqjg, nauiausig fizikos Jakq terming O jie
labai reikalingi skaitant paskaitas, populiarierqs straipsniams
ra$ni. Tada daZniausia cinama lengviausiu keliu: pasinaudojama
retais tarptautiniais terminais. Taip atsirado trekas - pedsakas,
monitorius - tikrintuvas ir daug kitq. Salia pagrindinir; kielvieno
mokslo terminq Zodyng, reikiiparengti ir naulausiU jo Sakg nedidelig Zodyn0lig, kur b0tg sura35rti naujausi, maZai dar vartojami
terminai. Fizikos raujausics Sakos pladiai tyrinOjamos Lietuvoje:
Vilniaus unirersiteto Fizikos fakultefe 1981 m. ikurta nauja fizikg
specialybO - radiotizika ir elektronika; yra ir puslaidininkig fizika,
fizikinO elektronika, kietojo kiino elektronika, lazcrirg'fizika ir
spektroskopija, atomu ir molekulig fizika ir spektroskopija, branduolio fizika. Tg fizikos sridig specialistai prival0tg parengti
nedidelius naujausiq terming Zodyn€lius. Iabai reikalingi nedideli ai5kinamieji askiry sridig Zodyneffai, kuriais gal0tg pasinaudoti ne tik mokslo, bet ir kitg sriCiu darbuotojai, taip pat
studentai, moksleiviai ir plaCioji visuomenO.

REDATqORTaUS zOUrS

,,LIETUVOS FIZIKOS.
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PESTUTMETIS

Pranelimas perskaitytas 1971 m, balandlio 16 d
jungtiniame "Lictuvos matematilas riitkinia,
ir "Lieavos faikos rinkiniou redakcini4
kolegijr4 pasitarime {1251

l97l m. 'Lieluvos fizikos rinkinys" - Lietuvos Moksh;
Akademijos, Lietuvos auKtr$g mokyklg, Lietuvos fizikg draugijos fizikos lurnalas, - leidZiamas teidyklos "Mintis", pradOjo savo
grvavimo antr4ji desimtmeti.
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Pirmieji fizikos moksliniai darbai rietuviq kalba buvo
spaudinti Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto
darbuose t929-L939 m. Kaune. K viso juose paskelbra tik lz fizikos darbg, i5 kurig 5 yra geofizikos straipsniai.

Po karo pirmieji fizikos moksliniai srraipsniai pasirodO
vilniaus universiteto mokslo darbuose. lg47.tgsi m. hilotaqpiu
juose buro i5spausdinti 52 straipsniai. 1955-1961 m. fiziftos
straipsniai pasirodO ir Lietuvos Mokshp Akademijos darbuose (B
serijo;e); juose buvo paskelbtas lul mokslinis straipsnis. po T
straipsnius buro isspatsdinta tdA Fizikos-Technikoi ir l(auno
politechnikos institutq darbuose. Taigi, iki 19(i1 meru Lietuvos
specialioje respublikin0je spaudoje is viso buro paskelbti 167

fizikos moksliniai srraipsniai.
1960 m. Respublikos Aukstojo ir specialiojo vidurinio
mokslo minisierijos kolegija, pertvaityoami auKtidrl mokyklu
mokslo darbg leidim4, sudar0 atskiras matematitcos ir nziko;
leidybines sekcijas, kurioms buvo pa!€sta rengi, spaudai tq
mokslo sridig darbus. Tada buvo pasislyra visus Reipublikoje
parengtus fizikos mokslinius darbus rpa,rsoioti viename lcidinyje
rusg kalba su santraukomis lietuvig ir viena svetima (rngt,l,
pranctizg drba vokiediu) kalba, nes isbarstyti po
ivairius motstinius leidinius fizikos darbai daznai lieka nepasteb0ti.
1961 m. toki leidini buvo prad€ta leisti. Jis buvo pavadintas
"Lietuvos fizikos rinkiniu'. Rinkini leisti buvo pavestt "Minties'
le_idyklai. I5 pradziq siam leidiniui buvo skirta 4b spaudos lankr;.
merais jo apimtis padidinta iki s, o 196g m. iti 60 spaudos
!964
lankq. Kas metai isleidziamas vienas romas is 4 numerifi. Nuo
1968 metu pradOta leisri 6 numeriai per metus. per 10 meru isteista
10 tomg, kuriuos sudaro 42 numeriai (3g knygos), jq apimtis
apytiksliai siekia 454 apskaitos lankus. Nuo tgort mei,i leidinp
yra prenumeruojamas. Iki 1968 m. 'Lietuvos fizikos rinkinla'
buvo Respublikiniu zurnalu ir jo prenumerara buvo skelbiam" iit
resp_ublikiniq prenumeruojamr$q leidinig kataloguose. Nuo
1968 m. jis itrauktas i rsRs Mokslq Alcademijos mokslinir; zurnalg s4ra54 ir irasyras i sEiunginig leidinirp kaialo ga. hinalo rirlzas i5 pradlir; buvo 12ffi, o dabar 1300 egzempiioriu. Nerraza
tirazo dalis eina i vakarg saiirg mokJlo biuliotekas per
'M_erdularofnaja knyga' arba per Lietuvos Moksh; Akademijos
ir WU mokslines bibliotekas mainais.
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Per pra€jusi deSimtmeti I'Lietuvos fizikos rinkinyje' buvo
publikuoti 664 moksliniai straipsniai, i5 jy 297, teoriniai ir 329
eksperimentiniai straipsniai. Pirmgjg apimtis apie 3250, o
antrqjU - 287A puslapiq. Taigi ir apimtimi, ir straipsnig skaiCiais
abi fizikos sritys lurnale astovaujamos beveik vienodai, nont
pastaruoju metu pasireiskia nedidet0 eksperimentiniq straipsnirg
persvara. Teorin0s fizikos srityje vyrauja lpantinio mer:haninio
atominig dydZig skaidiavimo metodU tyrimai; be to, yra straipsnir;
iS atomo branduolig bei kristalq strukt8ros teorinio tyrimo.
Eksperimentin0s fizikos srityje daugiausia straipsniU yra i5 puslaidininkiq fizikos, maZiau iS atominOs bei molekulin€s
spektroskopijos, radiofizikos. Daugiausia straipsnig pateikia
spaudai MA Fizikos ir matematikos bei Puslaidininkig fhikos

institutai, Vilnia.rs universiteto Fizikos fakulteto katedros ir
laboratorilos. MaZiau oarengia straipsnig Vilniaus pedagoginio,
Kauno politechnikos, Siaulig pedagoginio, Vilniaus inZinerin0s
statybos institutg fizikos katedros. ISspausdinti Elektrografijos,
Radijo matavimo prietaisg tyrimo institutq ir kitg fizikos mokslo
laboratorijq darbuotojg parengti straipsniai.
Per pra€jusi de5imtmeti Zymiai i$augo ir straipsniq autoriq
skaidius. Pirmajame (1961 m.) tome buvo i5spausdind 52 autoriu

straipsniai,

o desimtajame (1970 m.) tome autorir;

skaidius

pasiekO 144.

"Lietuvos fizikos rinkinln'yra labai svarbus apskritai fizikos
mokslo darbuotojams. Jis supalindina ir Tarybq Sqiungos, ir
Vakarg Saliq fiz.ikus mokslininkus su Lietuvos fizikg moksliniais
darbais bei fizikos mokslo istdigq pasiekimais.
'Lietuvos fizikos rinkinp" pradeda savo antrqii gvavimo
delimtmeti fmiai i5augqs tiek kiekybes, tiek kokybe.s poZiiiriu ir
turi visas sqlygas toliau augti ir tvirt€ti. Jo redakcinO kolegija
dOkoja straipsnir; autoriams ir tviedia toliau "Lietuvos fizikos
rinkini" palaiky,. moksliniais straipsniais, kurie vienokiu arba
kitokiu btidu paremia m0stt Zurnal4.
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''LIETUVOS FIZIKOS RINKINIO''

DVlDESnraruErIs

11'261

Respublikos fizikg mokslinig darbq rezultatai praneSami
sqiungin€se ir tarptautinOse konferencijose, skelbiami Rcspubfifos, Tarybq SEjungos ir Vakarq Salig fizikos Zurnaluose. Nuo

auk5tgjq mollklg ir
lg6t m. Lieruvos Mokslq Aka$emijos,
nl-ietuvos

fizikos rinkinys',
ir molekulig
sriditl
liz.ikos
kitg
ir
elektronikos
kv'antinds
spektroskopijos,
Tomo
tomas.
Lurnalo
Z0-asis
i$Cjo
m.
1980
itraipsniai.
moksliniai
apirntis 60 apsk. leid. lankq. I$ viso "Lietuvos fizikos rinkinyje'
piskelbta apie 1600 molcslinig straipsnig, atspindindig svarbiauiius Lietuvos fizikg pasiekimus. Tokia trumpa 'Lictuvos fizikos
rinkinio" charakteristika. Zurnalo 20 metg sukaktis ndra kuo tai
ypatinga, tadiau mokslittio iurnalo tokia sukaktis yra pa/rymdtina
-'tai Zymus m[sr; Rcspublikos fizikg pasickimas. Zurnalas
atspincli Respublikos fizikos mokslo vcid4, lainrCjirnus, O nttsq
fizikai turi kuo Pasiditl).iuoti.
Zurnalas susilauk0 plataus pripaT.inimo Tarybg Sqiungoje
ir Vakarg Salyse, nuo 1974 m. iis lcitl').iamas ir Jungtin0sc
Amerikos Valstijose angig kalba. Jo pavyzttZiu buvo istcigti ir kiti
nlictuvos mechanikos rinkiRespublikos mokslniai Zurnalai -

Fizikg tlraugijos leidZiarnas Zurnalas

kuriame spau.sdinami puslaiclininkiq fizikos, atonU

nysn,

n(Jltragarsas"

ir

kt.

- zymus ivykis
Respublikos fizikg vcikloje. Brltina ir toliau kclti Iurnalct
mokslin! lyg!, dcramai atspind0ti mokslo pasickirnus Lietuvtrje.
nl-ietuvos fizikos rinkinio" dvidcsimtmetis

ionrs

JAUNII\{uI

ILGAS IR LAIMINGAS KELIAS
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ir saull, vienodai lvie{ia
ktckvienam lnrogti ir kieb'ienai tsutnL
Prof. V.iePinskis
Mokslas, kaip

Mokslo laimejimai turejo ir turcs d.idelQ reik$mq Lmonijos
kult6ros ir gamybiniU jegU pl0trai, o mlsg gyvenamuoju ntcttt,
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mokslo ir technikos revoliucijos amZiuje, sparti jg paZanga sukelia ir socialinig pakitimE. M0sq buitis darosi vis sud0tingesnc ir
sunkiau jq isprausti I tam tikrq elgsenos taisyklig lenteiE. daznai
pat\6 privalome savaranki5kai sprqsti, kaip tikslingiau pasielgti
konkre{iomis aplinkyb0mis. Taigi $iuo metu besimokandiam
jaunimui reikia teikti daug <laugiau zinig apie naujausius mokslo
atradimus bei jq taikym4 praktikoje. Be to, kad jaunimas raptq
visapusiSkai vertingas Salies bendruomenOs narys, reikalinga
ugdl'ti savaranki5kq jo m4srysene aplinkos kiirybi5kam
suvokimui.
2mogaus kurybiniai gabumai pasirei5kia jau vailg's161r it
ugdomi Seimoje ir mokykloje. I5 pradzig jie b[na labai ivairfi"s ir
permainingi, tadiau ir nelygiaverdiai. Anks{iau arba vdllau irna
dominuoti rie, kurie nulemia zmogaus grvenimq. Siems polinkiams ugdyti ir reiktg skirti daugiausia" d€mesio. suprantama, ne
kiekvienas mokytojas gali tai padaryti. Tadiau yra gerU mokytojg,
sugebandig ir i5 didelio mokinig brtrio isrinkti gabesnius. Tai rodo
fizikos olimpiadg ir nFotono" mokyklos darbo

rezultatai. Ifui
kurios molcyklos siundia kasmet ! fizikos olimpiad4 mokinig,
kurie gerai issprendzia uzdavinius ir yra apdovanojami. Tai brtna
tol, kol mokykloje dirba entuziastas, sugebantis sudominti mo{inius savo dalyku. Tadiau. jeigu jis isvyksra dirbti i kitq mokyktE,
olimpiediq daznai pradeda maz0ti ir ilgainiui visai i5nyksta, o
naujojoje mokykloje, kur iki tol olimpiedig nebuvo, jg atsiranda.
Jei galima tarn tikrq polinki sustiprinti ir iSugcli ri, tai, matyt, jis
yra paveldimas. Fizikos istorija mini garsiqjg fizikg kartas ir seimas: Marijq Kiuri ir jos dukr4 Irenq Kiuri, ?ntio Kiuri, Bragg,
Borq $eimas, Bekerelig kart4 ir kt. Gal ir Lietuvoje isaugs tokios
Seirnos, uZuomaz& jau yra: akademikq AJucio, l.pozetos stintis,
J.Visdako dukra - jauni fizikai. Tadiau ne visada ir didel€mis pastangomis pavyksta jaunq zmogg sudominti norima darbo sritimi,
jeigu jis neturi tam polinkio. Garsaus fiziko Fermio zmona siekO
nukreipti dukrq tevo pedomis, tadiau visos pastangos buvo veltui.
, Panasiai ir garsiojo fiziko teoretiko Levo tr-andau t€vai norOjo,
kad s0nus biitg muziku, tadiau jis tapo garsiu fiziku, o muzikos
nendgo visq gvenim4.
Jei mangs kas pakl'austg, kodel aS pasirinkau fizikq, negalOdiau paai5kinti. Mokydamasis Panev0zio realinOje mokykloje,
mOgau matematikos dalykus, fizikq, gamtamolali. sunkiau sekOsi
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kalbos, ra3iniai. 1915 m., baigdamas mokykl4, galvojau apie medicinos arba technikos 5urclijas, tadiau Pirmasis pasaulinis karas
sujauk€ visus tolesnio rnokslo planus. 1916 m., antraisiais vokiedig okupacijos metais, praddjau dirbti pradZios mokyklos mokytoju. Po to dirbau BirZg gimnazijoje mokytoju, veliau tarnavau
Lietuvos kariuomenoje. 1920-1922 m. mokiausi AuKtuosiuose
kursuose, o nuo l92Z m. - studijavau Lietuvos universitcte ir dir-

bau Eksperimentin0s fizikos katedroje, vadovaujamas prof.
V.Cepinskio.

Minint auKtosios mokyklos Lietuvoje 50-met,, senq ra5tg
parodoje aptikau Technikos skyriaus klausytojg sqraSe ir savo
pavardq. Klausiau prof. V.&pinskio ir prof. Z./*mai(io skaitomr; kursr;. Matyt, jq gyuos ir idorrrios paskaitos, darbas mokyklose
bei fizikos katedroje pad0jo apsis,.rrqsti tapti fiziku. Ir Siandien

maloniai prisimenu nueit4 grvenimo keliq, savo puikius moLyto-

jus profeiorius V.f-epinskf ir Z.2,emaiti, I(SleZevidig ir kitus.
Galiu tik pasidZiaugti, kad, kuriant dabar klestindio Lictuvos fizikos mokslo riimus, ir man teko laimO pagal iSgales prisidOti prie jo
statybos, prie jaunq fizikg rengimo.
$iuo metu vidurines ir vidurines specialiqsias nroklklas baigia tflkstandiai jaunq Zmonig. Dabar ir specialybig aukitosiose
mokyklose daug daugiau nei prieS 50-60 metq. Reikia tik apgalvotai ir pagal i5gales bei polinkj pasirinkti studijg ir tolesnio der-

bo sriti. Tiesa,

i

kai kurias specialybes stojant susiduriama su
nemaZu konkursu. Didelis konkursas, o kartais ir lcngycsniq studijq ir diclesnic uZclarbio jas baigus ieskojimas bei kiti sumctirnai
dalnai nustelbia stojanCiojo.polinki ir ryItq. Fizikos studijos n0ra
per daug viliojandios: jos sunkios, reikalauja daug iJtvcrrnes,
kruop5tumo ir nuolatinio darbo studijuojant ir baigus. Fizikiniai
tyrimo metodai S.iandicn taikomi daugclyje mokslo $akq. $iuo
poZilriu fizikai gali prilygti tik matcmatika. Anot akedenriko
J.N4atulio, Siuo rnctu fizikai pfivalo pasistengti, nes fiz.ikams lipa
ant kulng biokrgija ir kesinabi pavcr2ti i5 jq pirmum4 ekspcrinlentiniq moksh; sritije. Ivlan atrotlo, kad tuo rcikdtg pasidZiaugti: abi Sios mokslo $akos papiklys vicna kitq savo patirtimi, praturtins viena kitE, patlOs viena kitai atsklcisti glvosio$ ir negyvosios gamtos Jrirslaptis. Ir fiz.ikams, ir biologarns darbo yra
perkankarnai.

Dabar jau niekas ncabcjoja, kad geras flzikas rcikalingas nc
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tik molryklcje, bet ir fizikos mokslinio ryrinro istaigoje ar gamybos
laboratorijoje. Lietuvoje yra daugiau kaip 2000 Imonig, baigusirl
auKtuosius tizikos mokslus, o pries 60 me.tg, krrriant Lietuvos
universitetq, jU buvo tik keletas. Fizikas chemikas prof. V.Cbpinskis pad0jo tvirtq pamatE fizikos rnokslui, o kiek v0liau ir fizinOs chemijos mokslui Lietuvoje.
Kviediu jaunim4 nesibaiminti fizikos mokslo studijg. Gal
nelabai suklysiu, tvirtincamas, kacl siuolaikinq nnokslo ir technikos rcvoliucijq sukOld stebOtini XX a. fizikos atradimai. Reikia
tik apgaili:stauti, kad kai kurie iS tg atradimg, pavyzdhiui, brantiuolin€s energijos i$laisvinimas, buvo ir gali b0ti panaudoti ne tik
2nonijos gOriui, bet ir lmoniq naikinimui. Ne fizikai dia kalti. Jie
pirmieji grieitai protestavo pries barbarisk4 fizikos mokslo arradirnq panaudojimq. Gerai prisimenu, kaip prof. V.&pinskis,
kuris, paskaitosc kalbOdamas apie labiausiai ruo metu fizikus
jautlinarrdias problemas - atorno sandarq, Rezerfordo etomo suslraldymq (1919 m.) ir sukauptos aromo branduolyje milzini$kos
energijrts i5laisvinimq, visada sakydavo, kad jei $is atradimas atimonig rankose, tai jie galesiq ir ZemE susprogdinti. Tie Zodriai buvo pasa$ti pries dvidesimt meru, kai buvo
padarytas branduolinds reakcijos atraclimas (1938 rn.). Siandien
lmonija Sryena branduolinio karo baimOje; teigiama, kad brancluolinig ginklg fumejc sukaupra riek daug, kadlq uzretcrg sunaikinti S^ybq Zemeje kelis karius.
Anaiptol neneigiu ir kitg mokslo Sakq srudijq svarbos ir
reikalingumo. Fizikas privalctrl sekti naujausius kitg mokslo saku
atradimus, dom€tis grozine literat[ra, teetru ir kt., neuzsisklqsti
vien tik fizikoje arba kurioje nors siauroje fizikos srityje. svarbiausia - nepamirsti taisyklingai lietuvi5kai kalb€ti ir rasyti. Labai
keista, kad gerai mokantis li';ruvig kalb4 abiturienras, aukstojoje
rnolrykloje studijg neru jE pamirsra, kalba ir raso "lietuvjsku largonu". Dar ir siandien paskaitose ir pranesimuose isgirsime: 'prie
sidursiEs blogg

temperat0ros, prie slegimo", o reikOtg "temperatiiroje, sl€gime,
esant sl€giui' arba: "atiiekame m'atavim4 pagalba termometro,
atlickame stebgjimq', tur0tq biiti: matuojame termometru, stebime ir pan. Juk kalb0damas niekas nepasakys: "atlieku valgrm4
SauKto pagalba', o sakys \algau SauKtu". Arba pamir5tamu,-t aO
bentiratics negalima vartoti, pradedant sakini jungtuku "kado.
Daug dar klesti ir kitokig kalbos netaisyklirrgumu. Arrandama
1&t

daug prielasCig kalbos netaisyklingumui pateisinti - naudojamasi
literatflra svetima kalba, paskaitose rnirga netaisyklingumg, jg
netr0ksta spaudoje, radijo ir televizijos praneSimuose ir kt. To

neigti negalima, tadiau svarbiausia prieZastis, kalbininko
ILUlvydo ZodZiais tariant, tai mfisg padig nepaisymas kalbos
klaidg, savqs nctikrinimas. O juk kalbos, ypaC girntosios, netaisyklingumai yt^ nekulttiringumo poZymis: negerbiame savqs,
klausytojg

ir

padios klabos.

Labai mOgstame svetimZodZius, ypatingai terrninijoje. I(ai
kam atrodo, kad jei tarptautini terminq pakeis geru lietrwi5ku, tai
sumenkinsi jo mokslinq vertQ, sukelsi netvark4 terminijoje.
Tcd0l, priddjus gal0ng -as arba -is, paleidZiama apyvarton daug
naujg terming. Taip atsirado lazeris, dispiOjus, monitorius, monitoringas ir kiti, kurios gal reiktg pakeisti lietuviSkais, pvz., monitorius - tikrintuvas, nonitoringas - tikrinimas, rezistorius - varras,
inversija - apgr1Ia, traseris - fm0tasis atomas ir kt. Kartais net
jar ir pladiai vartojanri lietuviSkieji fizikos terrninai spaudoje
pak.eidiami svetimZodfiais. Taip lq5is keidiamas linze. Kai kas
priekai$tauja, kad i$leistame "Fizikos terming Zodyne" perdaug
sulietuvinti terminai, iraSyta daug lietuvi5kg atitikmeng arba
visai atsisakyta tarptautiniq. 5.m. geguZ0s 26 d., atidarant vengrq
knygos parodE, teko pasiteirauti, kaip fizikos terming klausimus
sprendZia vengnl fizikai. Vengrg Mokslo Akademijos vyriausiasis leidejas patvirtino, kad jq fizikos terminija yra beveik visa
vengri5ka, net elektra turi savo vengri5kq pavadinimq, tik magnetizmui Zymdti vartojama Saknis nmagnetn. Pana5iai yra suomig bei
estg fizikoje. "Fizikos terming lodyne* lietuviSkr; terming yra tik
apie 35-40 procentg. Vadinasi, vyrauja tarptautiniai.
Dar viena blogbd. Kai kuriais kalbos klausimais nesutaria
ne tik kai kurie kalbininkai, bet ir kalbos mokslinOs istaigos bei
leidyklos. Pageidautina, kad Lietuvig kalbos komisija, pradCjusi
norminti kalbos klausimus, paspartintg Si darbq. Fizikams ir
visiems mokslininkams rtipi ne tik atradimai, bet ir arrastqjq
rei5kinig pavadinimai.
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PUSTATDTNTNKTV LABORATORTJOS [128]
N{[sg, atomin0s encrgijos, amZiuje sunku rasti jaunuol!,
kuris ncsidomCtg fizika, jos naujausiais pasiekimais. Nauji fizikos atradimai skatina tolesni technikos tobuldjim4. Ir ypad
smarkiai Sis fizikos bei technikos rystyrnasis vyksta pastaraisiais
metais. Siuo metu jau viekia atomin0 elektrin0, poliarinOse jfirose
plaukioja atominiai ledlauZiai, aplink L" q sukssi dirbtiniai
palydovai, Saulcs sistemoje skrieja Imogaus sukurta planeta.
Labai fumrl vaidmeni $ig dieng technikoje vaidina puslaidininkiai. Dirbtiniq Zem*s palydovg radijo irengimai puslaidininkiq d0ka maitinami Saul0s energija. Panaudojant puslaidininkius, garninami rankinio laikrodZio dydlio raclijo aparatai.
Tod0l ir suprantama, kod0l jaunuomend domisi naujausiais fizikos klausimais.
M[sq fakultete, be kitg specialybiq, yra ruoSiami ir puslaidininkir; fizikos specialistai. Norint paruo5ti gerus specialistus,
dide,lis dcmesys skiriamas studentq darbui laboratorijose, moksliniuosc btrcliuose. Pirmuose trijuose kursuose studentai dirba
bendrose laboratorijose, kuriqse susipaZista su pagrindiniais
matavimo metodais, prietaisais. Be to, studentams tenka gaminti
ivairius radiotechniSkus prietaisus, gene ratorius, stiprintuvus,
nlontuoti radijo aparatus.

IV kurse studentai pagal pasirinktq specialybq pradeda clirbspecializacijos laboratorijose. Puslaiclininkiq laboratorijojc jie
i$moksta patys pasigaminti ivairius puslaidininkiSkus prietaisus:

ti

fotoelementus ir t.t. Sioje laboratorijoje stutlentai tiria padig
pagamintg pavyzd0lig fotoelektrincs ir optines savybes, ap5viediant juos regimqia $viesa, rentgeno ir $iluniniais spinduliais,
aiSkina puslaidininkiq mcdliagq panaudojimq praktiniarns reikalams,'pv., regimos Svicsos spindulig stiprumui nratuoti, rentgsniniams ir ganra spinduliams dozuoti ir pana3iai.
Elektros ir radijo matavimq laboratorijoje studentai susipatista ir i5uagrin*ja ivairiausius prietaisus, naudojamus tiek
nuolatin$s, tiek Iemo ir auKto daf.numo kintamos srovds ivairiems dydliams matuoti. Cia ile dirba su ivairiais elektroniniais
prietaisais, stiprintuvais, katodiniais voltmctrais, oscilografais ir
kitais prietais.:is, kuriuos panaudoja ir panaudos tolesniuose fiz.ikos tyrimuose ar gamy'biniame darbe.
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Impulsin0je laboratorijoje studentai susipaZista su impulsine elektronine technika, kuri $iuo metu plaCiai naudojama fizikoje, chemijoje, asuonomijoje, biologijoje, medicinoje ir kitose
srityse. Cia ;ie prakti5kai noontuoja ivairius impulsinius generatorius, tiria padig impulsg susidarymo procesus ir jg frontq parametrus.
Atomin€s energijos

ir radioaktyrnrmo

panaudojimas taikos

reikalarns atveria naujas pladias perspekt)ryas moksliniam ir
praktiniam tyrimui, lcidZia sukurti naujus ir labai veikiius tyrimo
metodus. Taikant radioaktyirq spinduliavimq, jau yra sukurta
daug naujg prietaisg ivairiems rei5kiniarns tirti, pyz., storiui,
auKdiui matuoti, suvirinirno siiiliq, liejiniq kokybei, technologiniams procesams kontroiiuoti. Radioaktyvumo metodai jau
dabartiniu nnetu pladiai taikomi gamybojc ir rnokslinio tyrimo
istaigose, artimiausioje ateityje jU tailrymas fmiai i$siples. Be to,
kas dien4 vis plediama atomin0s energijos Saltiniq (reaktorig)
statyba.

Naujiems radioktyvumo reiSkiniais pagristiems tyrimo metodams tailryti ir naujiems kurti jau dabar reikalingi gerai
pasiruoSE kadrai - atominOs bei branduolin0s fizikos specialistai.
Tokie specialistai bus pradeti ruo5ti ir rntisg fakultete. Artimiausiu laiku numatyta pastatyti gerai irengtq radiologinq laboratorijq, kurioje bus ruo5iami Sios srities specialistai ir rystomas
mokslo tiriamasis darbas. Taigi besidomintieji atomine bei branduoline fizika ir norintieji dirbti Sioje srityje galAs nuodugniai
susipaZinti su tyrimo metodais, taikomais mokslo tiriamajame
darbe ir praktikoje.

KUO IDOMr RADTOFTZTKA l12el
Bet kurios fizikos mokslo srities vptym4si nulemia ne tik
jos mokslinO reikSm0, bet ir jos pasiekimg pritaikymas praktikoje.

Puikiais pauyzdLiais gali

b[ti

gusios naujos fizikos Sakos

pastaraisiais deSimtmediais iSau-

- branduolin0, puslaidininkig bei ra-

diofizika.
Radiofizika ir su ja glaudZiai susijusi elektronika yra viena
jauniausig fizikos rnolslo Iakg. PradZi4 jai dav0 pirmieji Herco
darbai, kai jis elektriniu bfidu suZadino elektromagnetines ban167

gas (1848 m.), ir Krukso katodinig spinduliq tyrimai (1880 m.).
Popovas, iSradEs radij4 (1895 m.), ir Braunas, sukiirqs pirmqii
elektronini vamzdi greitiems elektriniams reiSkiniams steb0ti
(1897 rn.), praslcynO keli4 radiofizikos atsiekimams panaudoti

praktikoje.
Radiofizika apima labai platg klausimg ratq. I5 vienos pusOs,
ji nagrin0ja radijo bangg sklidimo rei5kinius Zemuose Tx;m0s
atrnosferos (troposferos) ir auKtuose (onosferos) sluoksniuose.
Dabartiniu metu Sie tyrimai perkelti jau uZ atmosferos ribg i
tarpplaneting erdvE. Radijo bangq sklidimo Zern* atmosferoje
tyrimas yra svarbus radijo ry$iui Znmeja SiV ryrimq reiKmO
fmiai padidejo pastaraisiais metais, kada kosmincs erdvOs ir
dangaus krinq tyrimo pagalbininkais tapo dirbtiniai Zem€s
palydovai, kosriniai laivai, raketos bei tarpplanetinOs automatines stotys. Visos Zinios apie tarpplanetin€s erdvOs ypatumus
bei tiriamus dangaus kflnus (M0nuli, Vener4), apie pirmtfig kosmonautq savijautq yra perduodamos i L"^g kaip tiktai radijo
bangomis. O raketos bei kosminial laivai erdvOse yra valdomi ir
nuleidZiami radijo bangg pagalba.
Antra vertus, radiofizika tiria fizikinius, tikriau pasakius,
elektroninius rei5kinius elektrinOse grandinOse bei tg reiSkinig
pritaiLymo galimumus. Su elektroninig rei$kiniq taikymais Siandien susiduriama kiekviename Zingsnyje. Kai kurie elektroniniai
prietaisai, kaip antai radijo bei televizijos imtuvai, klausos stiprinimo prietaisai, paprastesn0s elektroninds skaidiavimo ma5inos,
radijo ta5kai ir kt., jau tapo mrisg buities reikmenimis (lygiai, kaip
elekrin0 krosnel€, lempa, laitlynd ir kt.), be kurig bfitg sunku
bei5siversti. Elektronin0s matavimo pricmon0s vis pladiau naudojamos ne tik specialiose radiofizikos bei fizikos, bet ir kitose, iS
pirnto fuilgsnio lyg ir nieko bendro neturindiose su clcktroniniais rei5kiniais mokslo bei praktikos laboratorijosc, pavy-zdliui,
biologijos, n;ud;cinos, psichologijos ir kt. Sianilien ir gydytojrg
kabinetai pana5ris i radiolaboratorijas: karcliografai bei encefalografai padcda gdytr.ijui nustatyti Sirdies veikimo ydas bei smegeng susirgimus; net labai nemaloni zondin0 proced[ra skrandZiui
tirti pakeidiama labai paprastu b[du: pacientas nuryja piliulq mafti radijo siqstuv0li, kuris radijo bangomis pc,rduoda visus
reikalingus gyelytojui duomenis apie tiriamqji objekt4.
Elektronikos atsiekimai labai pladiai pritaikomi ir g 168

myboje, automatizuojant bei telemechanizuojant gamybinius
procesus.
Pastanroju metu, taikant labai mazg matmenu puslaidininkinius prietaisus, elektronikos atsiekim,l taikymas iSplito ir i tas

sritis, kur taikyti didesnius prietaisus neimanoma. Taikant
puslaidininkius, padaromi labai mazi elektriniq grandinig elementai (talpumai, varzos, induktyvumai ir kt.) - mikroelementai.
Degtukg ddlut0je jg galima Suratpinri riek, kad iJ jU galima

sumontuoti simtus televizorig. Apskritai, elektronikos
pasiekimg pritaikymas miisg gruenim4 padaro lyg pasakq.
Dabar Lietuvoje spardiai vlsroma gamyba, yparingai isaugo

ir elektronikos prarnon0 su laboratorijomis ir
mokslinio tyrimo institutais, kuriems reikaringa daug darbuotojg. Radiofizikos srities srrecialistams paruosti, praeitais
metais Fizikos-matenatikos fakultete buvo lkurta Radiofizikos
katedra, kuri riipinasi sios krypties speciaristg ruosimu: katedros
darbuotojai skaito radiofizikos srities kursus, laboratorijose
radiotechnikos

studentai nuodugniai supalindinami praktiskai su elektroniniais
prietaisais ir ju panaudojimu. Kadangi dauguma baigusig radiofizikos specializacij4 nukreipiama dirbri i gamyklq laboratorijas, tai trv ir v kursg srudentai atlieka tose laboratorijose gamybing praktika, kur jie nuodugniai susipazista su darbo
pobiidziu. Gamybincs praktikos metu, arba po jos, srudentai
i5klauso gamybos inzinerinio personalo skaitornus specialius
kursus, atitinkandius gamybos lrjpti. Siais merais 15 rmonig
grupO ruosiama dirbti elektroninir; skaiciavimo ma$ing gamykloJe. sios grup€s srudentai iSklaus€ speciarq elckrroninig
skaiciavimo masing kun4, gamybinq praktik4 atliko tos imon,Js
Iaboratorijose, o dalis ten ruosia ir diplominius darbus. Ateityje
panasiai bus paruosiami ir kitg gamyklq bei morrsro tiriamuil

institutq laboratorijoms specialistai-radiofizikai.
Kviediame pasirinkri labai idomi4 ir praktikoje labai pladiai
taikom4 fizikos Jake - radiofizikq
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,,FOTONO'' MOKY]OOS ABSOLVEMAI\{S
hodis, tartas iteikiant "Fotono" neAkivaizdines
fizikos molqklos absolventams baigimo
pafimijimrs 1984 m. balandlia 15 d [130J
Mielas jaunime, didZiai gerbiami fizikos mokytojai ! Siuose
r[muose mane gaubia jaunptOs prisiminimai: maZdaug pries tris
kewirdius amziaus (1907 metais) pirmq kart nedr4siai perzengiau
Siq r8mg slenksti. Juose - Panev0Zio realineje mokykloje - mokiausi 8 metus: L metus parengiamoje khseje, 6-erius metus
mokyklos klas0se, kurias baigus, jau buvo iSduodamas brandos
atestatas ir dar 1 metus - papiidornoje isleidziamojoje klasOje, kur
buvo mokiniai ruosiami i auKtqi4 technikos mo\ykl4 - politerhnikos institut4. I universitet4 galima buvo stoti baigus 6 ktases ir
gavus brandos atestarq (tik reikOdavo i5laikyti papildom4 egzamin4 i5 lotynU kalbos, kurios realin0je mo\ykloje nemokO). Baigiau
siq rnokyklq 1915 m., jau siaudiant Firmajam pasauliniam karui
I ietuvoje. Apie jokias i5leistuves niekas nebegalvojo $os, tiesa,
ir nebuvo madoje), atvykusiems inspektorius dokumentus dalino
i5 pakuojamg d0Ziq (mokykl4 buvo ruo5iamasi perkelti i Borisoglebskq (dabar - BTSR): vokiedig kariuomen0 buvo jau
r tprie

Siaulig.

Mano mokymosi laiku realin0 molcykla tymiai skyrOsi nuo
dabartincs J.Baldikonio vidurinOs mokyklos ir savo plotu, ir
mokinig skaidiumi, ir dvasia: joje visi dalykai buvo mokomi tiktai
rusi5kai (isskyrus tikybos pamokas), lietuvig (3-5 ktasase) mok0si
nedaug, Zymiai vyravo rusg tautyb€s mokiniai. Prisimenu, tik 1oje klaseje teko klausyri kalbininko Jono'Jablonskio pamokg
popietin0mis valandomis (iis tuomer dirbo Panev0Zyje, berods,

Panev0T.io mokytojq seminarijoje, dZiaugdavomOs tomis
pamokomis ir uoliai jas lankydavome). okupavus vokieciams
Lietuvq, Panev0zio vidurinO mokykla buvo atkurta kaip lietuviska
.
gimnazija 1915 m. Tadiau, palikq prisimininu, grilkime prie
reikalo, kuriam yra sutviestas Sis malonus susirinkimas.
Pirmiausia noriu'nuo$irdZiai pasveikinti miel4 jtru-nim4,
baigusi nFotono" mokykl4 ir pad0koti fizikos mokytojams, kurie
padejo moksleiviams patarimais ir paai5kinimais iveikti reika170

ling4 medZiag4. Zinoma, gal ne vienarn baigusiam gali kilti klausimas, k4 gali duoti Sis baigimas. Pirmiausia, i5samiau ir geriau
suprasti fizikos dOsningumus, su kuriais ateityje teks susidurti
toliau studijuojantiems ne tik fizik4, bet ir bet kuriq mokslo 5ak4.
Fizikos mokslo pastarqjg de.Simtmedig atradimai ir isradimai,
kaip antai radioaktyvumas, atomo sandara, radijas ir jo platus

taikymas, elektronika, lazerig spinduliavirnas ir daugelis kitg,
sukdb mokslo ir technikos revciliucijq. Kartu jie paskatino ir kitg
mokslg sparCiq plOtr4 - susidarO naujos fizikos mokslo Sakos: astrofizika, netiesinO optika, lazerig fizika ir daug kitg. Be to, fizikos
mokslo tyrimo metodai pradejo pladiai sliverbtis i kitus, atrodo, ir
labai tolimus nuo fizikos, - biologijos, ekonomikos, net ir kalbq
mokslus. Taigi fizikos pasiekimai daug gero padar0 Zmonijos
kult8rai ne tik materialia, bet ir .lvasine prasrne, tadiau kartu jie
lneSe ir daug blogo. Prisimenu mano fizikos mokytojo prof. V.(&pinskio LodZius. Aiskindamas, jog atomo branduolyje sukauptas
milZini5kas energijos kiekis, jis sakO, kad Sis atradimas, patekgs i

geras rankas, gali b0ti Zmonijai palaima, tadiau blogose rankose gali praZudyti jq. Siandien, atrodo, iSsipildo jo prana$ingi lod2iai.
Branduolin0 energija, naudojama taikiems reikalams gdris,

-

taliau ji, naudojama naikinamiems ginklams - tai Zmonijos praztitis.
Mokslo ir technikos revoliucijos raida aweria Sviesi4 perspektyvq ne tik materialinei, bet ir dvasinei kult[rai. Nors kartais
ir i5keliamas literatiiroje neva savitas gindas tarp "Fizikos ir
lyrikos", fizikai priskiriami 'materialin0s', o lyrikai - dvasinOs
kultiiros pofmiai, taCiau'prie5i$kumo tarp tq dviejq kult[ros
pofmig n0ra ir negali b0ti. PaZistu fizik.g-lyrikg ir fizikgiaSytolg, gralig fantastinig appakg autorig (Ziufio Verno tipo).
Jg raStais domisi ir fizikai, ir lyrikai.
Savo dia pareiKtomis mintimis aS norOjau tik parodyti, kad
frzika reikalinga visiems mokslams, kaip ir grolin0 literat8ra
visiems mokslininkams, norintiems tapti visapusi$kai' kultiiringais Zmon0mis. Adiil uZ d0mesi.

tlt

VILNIAUS FIZIKV SEMINAR.AI PRADEDAI{T
{tanginis lodis, tartas 1985 m. vasario 28 d. [1311
Mrlon[s Sio susirinkimo dalryiai ! Sen0dami Zmon0s pradeda daugiau galvoti apie praeiti, apie pergryentas akimirkas ir
prab0gusius metus, apie padarytus darbus, maZiau apie naujus
sumanynlus, apie ateiti. Ir aS gerai prisimenu pirmuosius lietuvi5kcsios lizikos metus Vilniaus universitete. Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos t'akultet4 perkeliant iS Kauno i Vilnirl
1940 m., persikdld kartu ir 3 Fizikos katedros docentai - P.BrazdZirinas, APuodZiukynas, AZvironas ir vyr. asistentas AJucys.
Pastarasis, nor€damas kuo reiKmingiau 5i persik€lim4 paZym€ti,
per dienq pdr)ias at€jo iS lGuno. I-abai gaila, kad iS mtsq 4 persikOlusiqjrl i Vilnig fizikg 2 jau pasitrauk€ iS gryqjq tarpo:.dJuqn
- t974 ir LZwronas - 1954 m. Tokia buvo negausi Vilniaus universiteto fizikq grup0 ir skuroi fizikos pradZia Vilniuje. Laikui
b0gant, fizikq grupO spardiai gaus€jo, pirmasis jq papildO buvusio

St.Batoro universiteto asistentas H.Horodnidius, kiti universiteto fizikai kviediami nesutiko ir atsisakO su mumis bendradarbiauti. I"aikui b0gant, tq grupQ papilde baigusieji fizikos mokslus
lilniaus universitete. O Siandien jau turime daugiau 2 tflkstan0ig
jaunqjg fizikos specialistg, kelis Simtus fizikos-matematikos
rnckslg kandidatq ir kelias de$imtis Sig molalg daktarg ir kielvienais metais ig daug€ja; jie dirba Lietuvos Mokslg Akademijos
fiz.ikos institutg ir auk3tqjq mokyklg fizikos katedrg laboratori-

jose moksliniais bendradarbiais, vidurinOse mokyklose fizikos
mokytojais bei gamyklose fizikos laboratorijose. Fizikos molslo
tiriamqjg darbg baras labai platus, jis apima 5 fizikos skyrius:

puslaidininkig fizikq, radiofizik4 ir elektronikq, koherentinq
ir fiziking optikq, liuminestpncij4, ultragarsq, teoring
fizikq (kai kuriuos atomo branduolio fizikos skyrius).
1963 m. isteigtoji Lietuvos fizikg draugija iki $iol daug

netiesing

ddrnesio skyre fizikos rnokymo reikdlui vidurin0se mokyklose. Jos
rengiamose konferencijose fizikos mokytojai supaZindinami su

naujausiais fizikos mokslo pasiekimais, aptariami mokytojams
r0pimi fizikos dOstymo mokyklose met:ldiniai klausimai. Dalyvauja konferencijose ir moksliniai bendradarbiai, tadiau fizikos
mokslo tiriamiesienu darbams Lietuvoje buvo skiriama malai
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vietos, paliekant Juos specialiems seminarams. Kartais biidavo
lcvlediami seminarai, kai atraliuodavo prane50jai i5 kitr; fizikos
€entry. Tlro tarpu apie darbus Lietuvoje buvo mabikalbama. Ne
vienq kafil DraugiJos konferencijose buvo keliamas fizikos seminaro klausimas, jei ne Respublikcs, ui bent Vilniaus miesto
mastu, kuriame dalyviai bittq supalindinami su darbais, dirbamais atskirose laboratorijose, ir jq i$vadomis. Toks seminaras
neturOtg b0ti specialigjg seminan; pakaitalu, Jame b0trg
supalindinama su tiriamais klausin.Jis, grrimo metodika bei pagrindiniais rezultatais, kuo domisi musq fizikai ir kas tiriama kitose
laboratorijose. $iandien leiskite prad0ti toki Vilniaus seminar4.
Gera pradZia puse darbo - sako patarlO. Turime labai gerq pradliq:
pirm4 prane5im4 murns malnniai sutiko padaryti Lietuvos
Mokslq Akademijos Prezidentas J.PoZela apie Puslaidininkig
frzikos institute atliekamus puslaidininkig {rrimus dar nevisi$kai
isisavintoje didelig dalnig (tOtz - 1gls s{) srityjc, apie tyrimo
btidus ir jau turimus bei laukiamus rezultatus.
Tokius serninarus numatoma kviesti 2 kartus pet pusmeti
Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. Artimiausias
seminaras numatytas S.m. balandZio antroje pusOje. Prane$im4
paZadejo padaryti MA narp-korespondentas m. dr. prof. Vl.Vanagas apie stiprios sqveikos prigimti branduolio fizikoje.

)ofir RESPUBLTKTNET FrZrKrJ
KONFERENCIJAI BAIGIANTIS
Pasisalcymas, baigiantis lconferencijai Siauliuose
1984 m, b*Ielio tr d,,, aqtoriaus vilhu ulra$tas [132]
Baigiantis konferenciJai, man buvo suteiktas lodis ir prie5
tai i5kelti klausimai: ar aI laimingas ir kokie isp0dZiai iS konferencijos ? | pirmqii klausim4 atsakau, kad Siame fizikq b0ryje jau'
Ciuosi laimingas, o i antrqii taip pasakojau.
Man gerai isiminO doc, J.Marti5iaus prane5imas apie vokie0ig mokslinink4 matematik4 ir fizikq Herman4 Minkovski,
kuris gim0 Alelaote (Kauno priemiestyje), Srueno praeitame
amZiuje (1864-1909), mokOsi lft.uno gimnazijoje, vOliau iSsik0l6
t73

su tevais I Vokietijq. Nuo 1893 m. profesoriavo ivairiuose Vokietijos univenitetuose. Doc. J.Marti$ius, paragintas Respublikos

AuKtojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos, rySium su
$io mokslininko 1?.0 metu gimimo sukaktimi band0 surasti isimintinas jo buvimo l(aune vietas ir jas paZym0ti. J.MartiSius perZi0rdjo daug ivairig dokumentq, kalb0josi su senesniais Zmon0mis,
kurie galejo prisiminti, ir surinko nemaZai medZiagos, tadiau
daug pOdsakg laikas jau yra i5tryngs, todel fiko ir neai$kumq, kaip
antai: jau nugriautas namas, kuriame molalininkas glmO, neai$kus gawOs pavadinimas, kurioje gimnazijoje mokOsi ir kur toji
mokykta buvo ir pan. Tod0l man kilo mintis, kad, praOjus kuriam

ji

laikui, atsiras paininvns ir su ikurtos Lietuvoje auKtosios molryklos - Lietuvos universiteto pavadinimu, kuris vOliau (1930) buvo
pavadintas Vytautc Didliojo universitetu, o 1939 m. - io vardas
buvo pakeistas. Jis pavadintas Kauno universitetu ir dabar daZnai
taip vadinamas. Zinorna, tai trumpesnis pavadinimas, tadiau jis
netikslus, neapima viso 1J22-1940 m. laikotarpio ir yra klaidinantis. Tiesa, Lietuvos tarybinOse enciklopedijose toks trumpinimas
aptartas kaip sqlyginis, nenurodant pavadiniino keitimo dokumentq, Mano manymu, reikCtg lailcytis tikrUjtt pavadinimg, kalbant arba ra$ant apie atitinkamus laikotarpius, kad neine5tume
painiavos.

hymiai pagaus€jo jaunqjq fizikq burln. Jie skaidiuojami
nebe Simtais, bet ttikstandiais. Jg Siandien rasime fizikos laboratorijose, auKtojo, vidurinio mokslo ir profesin0se technikos

mokyklose, gamybinig istaigg laboratorijose ir daug kur kitur.
Nors kasmet i5leidZiama apie 100 ir daugiau fizikos absolventr;,
tadiau jiems darbo netriiksta. O prieS Z0-3A metq, nors jg kasmet
buvo i5leidliama tA-Z},jie buvo skiriami tik i mokyklas. Kuomet
mes su drg. V.ToluCiu apsilankydavome elektroninig skaiCiavimo
ma5inr;, 'Elfos", radijo matavimo prietaisq ir kitose gamyklose,
sitilydami jaunuos':s fizikus' priimti i laboratorijas, administracija labai nustebdavo tokiu sitlymu, sakydama, kad iieqs reikia
ne firikg, bet inZinieriq. Tadiau jaunieji fizikai savo iniciatyva isidarbindavo jose. Ilgainiui jie pasirod€ gerais darbuotojais, platesnio akiradio uI KPI inlinierius. Tbomet per skirstym4 gamykhl
atstovai qvarZydavosi' dOl geresnig fizikg absolventg.
Baigdamas noriu palinkOti Lietuvos fizikams geros sOkmds
savo darbe, puikios nuotaikos, geros sveikatos ir ilgiausiq metU.
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fv.
ATSIMINIIVIAI

BENDRAAM

Ltlu AprE p.BRAznZtum4

fonas DAGYS
Su akademiku Povilu BrazdZiflnu mes gimOme BirZg ap$krityje. Taigi esame Zemiediai. Kai P.Brazdlitinas LgL7-IgLg m. ctirbo BirZuose nSaul0s'gimnazijos mokytoju, aS tada istojau i gimnazijos 1-4 klasq: Per egaminus, kurie yyko sausio m0nesi, buvo
mano pirmoji su juo palintis. Ji, gimnazijoje clOstO lietuviq kalb4
ir istorij4. IS tg dalykg jis klausinOjo ir mane. Egzaminuodamas iS
lietuvig kalbos, paklausO, koki4 Zinau pasakddi4 ar cil0ra$ri. Pasakiau,,kad Zinau apie "lapq ir vilkq". Padsklamavau. Gerai ivertino. Paskui paklaus0, kuriuose ZodZiuose yra "0n raid0. Pagalvojau ir pasakiau - n0m0". Gerai lvertino.
I$ istorijos jis mane paklausO apie Lieruvos genrkartes. Tada
buvo skirstoma Lietuva i auKtaidig, Iemaidir;, siiduvig ir dz0kg
gentkartes, o kai paklaus0, prie kokios gentkart0s mes priklausom, tai Sito atsalryti ncsugebCjau. Mano linias ivertino gcrai ir aS
istojau i gimnazij4. Mokytis buvo nesunku. Lictuvig kalbos
mokdmOs iS Rygi$kig Jono gramatikos ir pagal "skaitymg knyg;l'.
P.Brazdliiinas per pamokas iSkelclavo lietuviq kalbos groZ!, ugde
lietuvirg kalbos meilg. "
P.Brazdili0nas istorijq deste pagal 1912 m. Prano stapyrarde
i5leist4 Petro Klimo 'rlietuvos istorijq'. Parnenu, ten buvo
padavimai. Vienas padavimas apie Lietuvos suk0rimE bylojo, kad
Lietuv4 suvienijo du tokie vyrai - R0renis - karo vadas, jo pagalbininkas - krivis Vaidewtis. Jis globojo tietuvig tilrybq, kaip
moterys tuo metu globojo amZinq ugni. Per pamokas mokytojas
ai$kino apie pagonig paprodius, auklOjo lietuviuose dvasios
Mrtybq. P,Brazdili0nas,' pasakodamas apie praeiti,. neapsiribojo
Prano istorija. AtsineSdavo ir paskaitydavo mums S:Daukanto
rl-ietuvos istorijq'. Jis aukl0jo mumyte t0rrynCs meilq. Siek0, kacl
ir mes, Iinodami, kaip m0sg prot0viai saugojo ir gyn€ miisg Sali,
esant reikalui, moketume j4 ginti, kad visada karStai mylOtume.
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P.BrazdZionas buvo labai geras pedagogas, sant0rus, pareigingas, ramus.
t
Jo asmenybe ilg4 laikq isliks mano atmintyje. Btldamas Lietuvos gamtininkg draugijos nariu, P.BrazdZi0nas prisid0jo prie
materialistinOs pasaul0Zitiros skleidimo jaunimo tarpe.
P.Brazdlitnas daug pasidarbavo ne tik kaip mokslininkas,
bet daug nuveik0 leidyboje, fizikos istorijos srityie. PaskutiniuoJu
metu jis mane ragino prisiminti ir ra5yti botanikos mokslo isto-

rij4 Lietuvoje.

Ianina BANAITIENE-BRADAUSKAIflE
1920-ji metai. Mes, entuziastingai nusiteikg 1913/19 m.m.
abiturientai, savo jaunyst€s mieste, X|ung laukOrne Auk{tgjrg
Kursg atidarymo. Ypad aktualils Kursai buvo tiems, kurie
neturOjo vilties studijuoti ulsienyje.
Nuo tU metq ir prasidOjo mano paZintis su Povilu
BrazdZi$nu. AuKtuosiuose kursuose matematikq ir fizikq tuo
metu studijavo tik 6 studentai: du buvg abiturientai, g4[q i5 privalomos karinOs tarnybos, aviatoriai - Fovilas Brazdlitinas ii
IQ4rs GrauZinis, abiturientai J.Matusevidius, E.Maly{yt0, Mardiulionis ir a$. V0liau m[sr; gretas papildO studijavqs matematik4
Pranciizijoje S.Ikpitas ir atvykes it Maskvos P.Slav0nas.
Pirmasis musq de-stSrtojas ir globdjas buvo prof. Lbmaitis,
Jis buvo visiems didelis autoritetas ir mokslo Zinig skleidimo
entuziastas. Mes ji gerbem ir mylejom ir jis mus myl0jo.
Studijg metais reik0jo {aug dirbti, krtiviai buvo nemaZi.
Kai buvo Svendiama AuKtgjg kung 50-ties metq isteigimo
sukaktis, suZinojom, kad Povilas buvo isira5es i Technikos fakultetq pirmuoju studentu, bet n0 vienos dienos jame nesimok0,
atOjo pas mus, i Matematilios-fizikos skyrtU ir visam laikui pasirinko fizikq. Tirrbilt jo toks likimas.
Daug atminimg, atsitikirnrl i$kyla atmintyje, prisimenant
bendrus vargus ir dliaugsmingar akimirkas, nes kiekvienam
jaunyst0 yra graltausias ir turbut laimingiauias laikas.
Mitsq Povilas buvo labai taktiSkas, ramaus bildo, pareigingas, darb5tus, draugiSkas. Tokiam ir sunktls barjerai iveikiami. Ji
iS visg fizikq i5skyre prof. V.&pinskis ir.labai globojo. Man teko
178

su Povilu fizikos praktikos darbus atlikti drauge. Nern0gau aS fizikos, todgl Salia nuoJirdars draugo, jau0iausi tyg it tvirdiau.

Fakultete nebuvo kam destyti funkcijrl ir skaidig teorijos
paskaitg. K Bavartios pakviestas prof. O.Folkas kun4 d€stO vokieIiU kalba, tod0l nemalai mus kankino, nes nemokOjom susikabeti. Geriau sekAsi Povilui, nes jis geriau mok0jo vokieCig
kalb4. MusU atsakymrs egzaning metu profesoriui versdavo labai gabus matematikas, mosg bendrakursis S.Kapitas, puikus
tmogus. Jis apropindavo mus ir rnqtematine literat0ra. Neteisingus mtlsg asakymus S.IGpitas profesoriui iSversdavo taip, kaip
reikia. Mums profesorius daZniausiai paraSydavo penketus, o
padiam S.IQpitui kartais paraSydavo ir kewerte, nors jo Zinios
buvo Zymiai Mrtesn0s negu musq.
Ne tokie mes buvome rttsttls, riryti, be sentimentU.
Viliojo i
-paskaiios,
treliqi! riimq aukSt4 idomios VaiZganto literatilros
mOgindavom i5sisutti ir nuo grieZto ir reiklaus O.Folko bei Viktoro BirZiiikos paskaitq. O.Folkas kasdien po kelias valandas
skaitydavo kunq, ir mes nuo to didelio 'Zahlen Teorie" kr0vio
pavargdavom. Mudu su Povilu kartq bandOm profesorig O.Folk4
itikinti, kad pas mus Sv. Kazimiero diena esanti ne darbo diena.
Pasielg0m gal ir nerimtai, studentiSkai. Ai5kinom profesoriui,
kad neva niekas i paskait4 nesusirinko, nors Zinojom, kad mtlsrl
stropuoliai S.Kapitas ir EMaZy.[yt0 jau sOdOjo auditorijoje. Kai

prof. O.Folkas mums mandagiai pasak6, kad Siandien ilgai
neullaikysnls, noris dati kuno uZbaigti, o profesorius P.B{ICJE
(kunigas) apie Ji4 Sventq jam nieko nOra sakqs, Povilas
isikarJdiavo, nons jam tai bwo neb0dinga ir profesoriui O.Folkui
j

pasak0, kad kunigas P.Btldyc netiki I Diev4.
, Gerai dar prisimenu 1923 m. geguZ0s
_

,
l-jq lGuno 4Zuolyne
%Uafamyie surengt4 qhroht sodinimb Jventg.-t"tat"matit
panorOjo tur€ti savo Scdefi. Pbvilas, non pats fizikas, 0m0si "i
iniCiaty{'os ir matematikq ta$u kreipesi i Svent0s komiteto pirmininkq,
kad mryqq m?tg$atfkans, borq leista pasodinti savo qZuol0li.
ViSi Jioie Svent0ic- dalyqvom, pasodinom 4fuoliuk4. Povilas man
dav0 jo ra$yto parei5kimo kopij4 ir dabar dar h saugoju, kaip
mtlsq studijq dienq draugnt0s atminim4.
organizatoriars sugeb0jimai, iniciaty,va kurti, verltis

i

prieki.

Iaisralaikio valandOl0mis, nors jq $rejom nedaug,

Saudavo
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i galvq ir valitikiSkg mindig. Kart4 su J.Matusevidiumi bei
buvusiais aviatoriais Kaziuku GrauZiniu ir Povilu BrazdZiiinu
Kauno prieplaukoj pasisamd0m laivq ir vien4 graZg vakar4
i,$plauk0m Nemunu pasroviui. Pasiplaukiojimo pradhia maloni:
saulutO leidZiasi, gOrimOs Nemuno krantais, i5sim0diusiomis
mtisg kaimo sodybomis, dZiaugiam0s gamta. Deja, buvome
nepraktiski.
Marro gimtinO prie Nev0Zio, l0tos srov0s up€s. Nev0Iiu
plaukiant ir prie$ srovQ galima pails€ti, o mano bendrakursiai iS
viso neturOjo irklavimo ig0dzig, todOl i5kyla galejo ir liiidnai
baigtis, nes griZtant Nemunu irkluoti pries srovg buvo sunku.
NuvargE, nusikamavq apie 3 valandq nakties parsikraustem atgal
i

Kaunq.

Deka Povilo man teko net ir sporriniu lOktuvu paskraidyti.
Prof. ztx,maitis irgi buvo aistringai aviacijos megejas ir neatsisalydavo entuziastus pagloboti. Dalnai mes i$ buvusig "Ausros'
gimnazijos rtimr; kartu su prof. z./*mailiu stebejome skraidandius lektuvus. Knygoms

ir

pavasario rflbams i5 mamos buvau ga-

vusi litg, o tuo padiu laiku pasitaik0 aviacijos sventO. Aukcijone,
kuri vedO geras Povilo draugas aviatorius daktaras sidaravidius,
Povilas man padcjo laimOti bilietq. Kokia buvau laiminga, pasikOlusi i padanges, nors trupuri bijojau, kai i5darin€jo visokius triukus. Vistiek buvo labai malonu. Kai, nusileidusi i Zemq, vdl patekau i savo mielq draugq btiri, tas malonumas buvo dar dideinis.
Tai tokios kelios i5 mrisg benclrg srudijg dieng su povilu

Brazdlitnu prisiminimq nuotrupos.
Sviesius pCdsakus Povilas Braz<lli0nas paliko savo draugr;
Sirdyse. Nenutrfiko rntsg draugi5ki rySiai ir vOliau, kai kie}vienas
ple$Ome savo pam€gtos, issirinktos specialyb0s dirvonus. Kaunas-

Vilnius, Vilnius-Kaunas ne tokie jau dideli atstumai.
Dliaugiuosi, kad m[sr; Povilo - Akademiko darbai svartis
fizikos srityje, kad savo pam0gtos specialybOs zinias ir sukaupq
ilgametq patirti perdavO dideliam m0sg krarto jaunimo btriui,
.kad sugebOjo Siltai bendrauti su tmonOmis, mokOjo kitus iSjudinti
darbui, verllumui ur mokslo pazang4. Driaugiuosi, kad Lietuvos
universiteto pirmosios laidos mano bendrakursis labai vertinaHs, kad ji daug kas gerbia, myli, kaip mes kadaise, dar Zaliiikai,
pasiklydg savo AukStgjq _kursg auditorijose, myl0jom savo
pirmqii profesoriq lligmq Tnmairi.
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fuozas IIATULIS
nuo 1920 m. SusipaZinome
Su P.BrazdZionu mes palistami
-buvau
telegrafo ir telefono centrinOs
Lieiuvos kariuomenOje. AJ
mechanikas, o jis buvo technikos tarnybos vyresnpis leitenanias.
Tatgr jis buvo beveik mano vir5ininkas. t924 m. mes susitikome
universitete. 1924 m. jh, dar nebaigg universiteto, dirbo fizikos
laborantu pas prof. V.&pinski. Per jo paskaitas P.BrazdZionas
demonstravo eksperimentus. Jei demonstracija nepavykdavo, tai
bardavo. Tada vargSas laborantas vaikldiodavo
V.depinskis
tylOdamas, man jo net gaila biidavo.

ji

V.Cepinskiui prie$tarauti negalima btdavo. Jis dirbo
didliqi4 dali Rektorium. Buvo labai kar5tas, bet uZtat teisingas.
Jeigu matydavo, kad suklydo, tai prieS visq auditorij4 pasakydavo,
kad veltui bar0.
AS atlikrJavau laboratorinius darbus pas V.Kavecki. P.Braz-

dlitinas vadovaudavo fizikos praktikos darbams studentamsmedikams. V€liau, kada nuo L925 m. ar nuo 1926 m. aS pats
prad0jau dirbti universiteto laborantu, tada mes susitikdavome
jau beveik kasdien. I:isvalaikio maZai tur€jom. I-aboratoriniai
darbai tqsdavosi iki 10 val. vakaro. Kai abu buvom asistentai, tai
po darbo aS, P.BrazdZi[nas ir kiti kolegos eidavome baran alaus
i$gerti. Visada, bent vienas kuris nors gaudavome rS namg siiri,
ne5davome ji i bar4, i$gerdavom po porq bokalg alaus ir tada
eidavom namo. Jaunam Zmogui gerai alaus iSgerti, net J.Jablonskis ra$0, kad alg gerti sveika.
l94O m., kada buvo,atidarytas Vilniaus universitetas, mes
jau buvom dideli vyrai: aI buvau dekanas, o jis - katedros vedOjas.
Miisq Seimos buvo dar Kaune, tai mudu S^/enom viename kambaryje. Vieni Sryenom gal apie metus. Seimg negalOjom persikelti, nes nebuvo butrg. Mudu sutardavom gerai, niekada nesibardavom. Buvome vienoje universitete sudarytoje fizikos ir

chemojos komisijoje. Reikejo dalintis aparatiira, pinigais jai
pirkti. Kartais tekdavo ir Siek tiek pasiginQrti, bet greit rasdavomc
bendr4 sprendimiL. r€s mes buvome nuolaidtls Zmon0.s. Jis buvo
labai nudlaidus, bet principiniais klausimais ulsispyrqs. Bendrai
geras Zmogus. Reta tokio gero, kulttlringo Imogaus, kaip
P.BrazflIitinas. Dabar tokig neturime. O darb5tumas buvo nepaprastm !
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Pokario metais darbo buvo labai daug. Vlsi tur0jom daug
pareigg, - kiekvienas profesorius d0st0 keliose vietose, nes
nebuvo kam dastyti. P.Brazdzi0nas deste vrlniaus univenitete ir
Pedagoginiame institute. Ku4 laikq jis buvo pedagoginio instituto direktorius ir universitete skait0 pagrindini fizikos kurs4,
vOliau prad0jo dirbti Mokslq Akademijoje. Pradzioje Akademijoje buvo tik Fizikos-technikos institutas l(aune. Nuo tada mes
daug bendravom darbo reikalais.
P.Brazdzitinas warkingai atlikdavo bet koki darbq. Galima
buvo tiktai pasidziaugti tokiu zmogumi. su juo dirbti buvo labai
malonu. Bet kokius uZdavinius jis visuomet ivykdydavo
visi darbai Molslg Akademijoje fizikos srityje pradOti
P.Brazdzifino iniciatyva. Vokieciai apie gerus chemikus sako: 'Er
habt eine chemische Nase" ("Jis turi geftl chemijos uoslg').
P.Brazdziiinas tur0jo "gerq fizikos uoslE". Jis visada nuswerdavo,
kas svarbiausia, nauja moksle. Pavyzdziui, kai akademikas A.Jof0
prad0jo dirbti puslaidininkiq srityje, P.Brazdhi[nas pradOjo
vjntyti tq sriti pas mus. Lietuvoje puslaidininkig srityje J.porela ir
kiti pradejo dirbti P.BrazdZiuno iniciar),va.
Per vis4 g5rvenim4 mes su P.BrazdZiilnu turOjom daug
reikalg, sprendOm daugbq problemg. visi mokslo darbuotojai
anksdiau buvome kaip vienas kolektyvas. Zinodavom, lcas ki
dirba, Zinodavom kiekvieno dZiaugsmus ir r0pesdius. paddavom
vienas kitam. M0su visas gruenimas buvo pasvgtas mokslui.

fonas IANICKIS
SusipaZinau su P.BrazfiIiflnu 1933 m. nrdeni,

ki, vos baiggs

larinq tarnybq, pradOjau dirbti vytauro Didziojo universirete
Fizikin0s'chemijos katedros asistentu. Dirbome neseniai pastatytuoso Aleksoto rilrnuose (l9u m., besitraukdami is Uetu.rog

vokiskieji okupantai juos srsprogdino), kuriuos anais laikais
' darniausiai vadindavo Fizikos ir chemijos institutu. M[sq katedra ir Fizikos katedra buvo lyg kaimyn0s: abidvi tame paciame,
berods, Jiauriniame pastato sparne: fizikinO chemija lnrame
auKte, fizikai - reciame. sparno kanpe buvo siauri salutiniai
laipui, turie palengvino bendrauti abiejq katedrg darbuorojams.
P.Brazdziiinas priklaus0 jaunesniajai fakurteto de.st5rtojq
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kartai, bct buvo jau docentas ir, biidamas amZiumi kiek vyresnis
uZ kitus tos palios kartos darbuotojus, tarp jq tur€jo dideli au-

toritetq.
Fizikos ir chemijos instituto r0mai buvo gerai irengti. SudarO neblogas sqlygas ne tik studentg mokymui, bet eksperimentiniam moksliniam tiriamajam darbui. Darbas universitete
suailino atskirg katedn; jaunesnOs kartos darbuotojus: aptardavome savo mokslinius interesus, tyrimq eigl bei rezultatus,
bendraudami pl0t0me mokslini akirat;. USi m. pabaigoje buvo
ikurta Lietuvos Gamtininkg draugija, kuriai priklaus0 daugelis
universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbuotojq, taip pat
nemaZa vidurinig mokyklg darbuotojg.
t934 m. pavasari susikiirO Lietuvos Gamtininkg draugijos
fizikg ir chemikg sekcija; jos tiksras buvo supaZindinti savo narius
bei svedius su naujausiomis fizikos ir chemijos mokslo problemomis, su molslo palanga, taip pat su Lietuvoje atliekamais fizikos
ir chemijos bei gretimq mokslo Sakq darbais. Pagrindiniais Sios
sekcijos steigirno iniciatoriais buvo P.BrazdZi0nas ir J.Matulis,
kurie kartu su profesoriumi K.Slelevidiumi sudar0 pirmqi4
sekcijos valdybq. Pirmuoju pirmininku buvo P.Brazdlitnas, kuris
mok0jo su dideliu taktu organizuoti sekcijos veiklq, o svarbiausia
'uZverbuotin praneS€jus kas antr4 penktadienj (mokslo metu)
vykusiems vie5iems sekcijos susirinkimams. Pirmas toks susirinkimas ivyko L934 m. balartdZio 13 d., kuriame praneSimq tema
"Partikuliiiine atomo strukl0ra' padar€ pats iekcijos pirmininkas.
P.BrazdZi8nas vadovavd fizikq ir chemikg sekcijai apie 4
metus, per kurffus jos veikll jau tiek buvo "iejusi i v€les", kad
kitam pirmininlui - Sirt eiluCig autoriui - nebuvo jokio vargo tqsti
darb4 nusisto(Ojusia trrufka.
P.BrazdZi0nas bwo lnbai plataus diapazono, labai platiq
moksliniq interesg fisikas. Tai liudija, pavyzdZiui, jo praneSimg,
skaitytg minOtoje fizikq ft chemikq sekcijoje, tematika.
Savo pladia erudicija, kuklumu, rnaloniu ir rarniu bticlu -

niekad nemadiau
sugebOjo

isrti

jo

suirzusio ar supykusio - P:BrazdIi0nas
tiek tarp senU, tie( ir jaung

didZiausiq pagarb4

kolegg.
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ANTANAS

PUODZIUI<YNAS

Man teko su Povilu BrazdZionu kartu dirbti 17 metg. Visuomet stebino didetis jo darb5tumas ir geranoriskumas, bendraujant
su kolegomis ir studen-tais. Nuo 1945 m. miisU darbo vietos i5siskyr0, bet nenutriiko draugi$ki pasitarimai lai$kais ivairiais mus

dominandiais darbo klausimais. Didelis P.BrazdZif,no indOlis i
eksperimentinOs {izikos mokslo ir mokymo raidq Lietuvoje visiems yra Zinomas, tod€l pasitenkinsiu tik keliomis asmenin0mis
pastabomis.
Ifti 1928 m. pa}viete mane Lietuvos universitete eiti Fizikos katedros asistento pareigas, ten radau senbuvi - Se5tus metut
bedirbanti, P.BrazdZiun4. Jis nuo lyZZ m. spalio m0n, pradej-g

vadovaujamoje Fizikos katedroje: iS
vOliau
asistentu.' P.Brazdliiino pedagoginio
pradZig laborantu,
su universiteto ikilrimo Kaune
glaud2iai
pradZia
susijusi
darbo
darbo aukStojoje
pedagoginio
fizikos
pirmojo
ir
metais
veikla.
V.Cepinskio
prof.
organizatoriaus
mokykloje
Da-Uar sukako daugiau kaip 60 metq, kai P.BrazdZi0nas
pradOjo dirbti pedagogini ir mokslini darb4 auKtosiose motcyklose ir Lietuvos Mokslg Akademijoje. Miisrl Respublikos mastu
tai i5tisa fizikos raidos epocha. Jos i5takose randame P.BrazdZiO'

dirbti prof. V.Ccpinskio

no

pavardE.

:

P.BrazdZiiino veikla - na5i ir vaisinga. Darbas buvo prad0tas'
kai fizikos mokslas Respublikoje tik prasidOjo, o Siuo metu jo
mokiniq ir bendradarbiq pastangomis pasiekO sEiungini lygi.
Pirmojo pasaulinio karo metu ir po jo nelengyos buvo besimokanCio jaunimo materialin0s sqlygos. Okupantai nualino ir
apgrob€ liaudies Oki. Daugelis besimokandiq turOjo uZsidirbti
prigyvenimui 105q. I5silaik0 tik tie, kurie atkakliai siekO mokslo.
t',Iestabili buvo 19-20 a. sandiiroje fizikos mokslo pad0tis.
PamaZu kito klasrkin0s fizikos r0mas, o naujosios fizikos rilmams
buvo dedami dar tik kertiniai akmenys. Su tolesne fizikos paLanga
P.Brazdli[nui ir visiems jaunesniems fi-ikams teko susipaZinti
jos
- raidoje.
Nuo sio amZiaus pradzios iki 1930 m. si paLanga buvo t1b4

intensyvi. 194tr m. i5leista P.Brazdhiiino 'Naujoji fizika' t17l
vaizdfiai rodo, kaip rtipestingai autorius sek0 ir perdavO jaunimui
naujosios fizikos- idOjas. Vadov0tyje ,yra bangg mechanikos
1S4

bruoZai, Heizenbergo neapibr€Ztumo principas, atomo skaldynras, naujos paZitiros i atomo branduoli, analizuojarna atomo
branduolio strukt0ra. Parodoma visa, kq buvo pasiekqs fizikos
mokslas iki 1940 m. Toiesn0 naujos fizikos palanga atsispind€jo
1965 m. i5leistame 4 tomq vadov€lyje "Bendroji fizika". Visa tai
rodo, koks kruopStus ir r8pestingas pedagogas buvo P.BrazdZiilnas.

Beveik keWirti amZiaus P,Brazdtitnas buvo Lietuvos fizikg
draugijos pirmininkas ir aktyvus jos veiklos organizatorius. Fizjkos mokslas klesti tada, kai sudaromas ivairios mokymo, mokslo
lr mokslo populiarinimo informacijos fonas. Si fonq sOkmingai
liir0 ir puosel€jo LFD ir jos nuolatinis pirmininkas P.BrazdZi0nas. Fizikg clraugijos suvaZiavimai - platus Lietuvos fizikg

nokomojo ir mokslinio rlarbo informacijos

forumas.

SuvaZiavimuose visada mateme vyresniosios kartos fizikus pro-

&sorius: P.BrazdZiilnq, AJuci, H.Horodnidir;, V.Kybartq, H.Jonaiti. Deja, daZnai suvaZiavimuose pasigesdavome jaunesniosios
tartos fizikr;. UZdarumas n0ra geras pedagogin0s ir mokslinOs
veiklos pofmis.
Bet kuri mokslo Saka negali vystytis be tvirtai nusis-

tov0jusios terminijos. Fizikos istorik0 Ieva Senavidien0
monografijoje "Fizikos raida Lietuvoje L920-191O m.' 4tSkiai
parodO, kaip sunkiai formavosi lietuvi5koji fizikos terminija. Ti'k

P.BrazdZiuno d0ka turime 4-kalbi lizikos terming Zodynq. Si
darb4 P.,Brazdhi0nas atliko bfidamas tokio amliaus, kai daugelis
sugeba tik ilsOtis. Jis labai r0pinosi, kad biitg praddti ruo$ti Enciklopedinis fizikos Zodynas'ir Lietuvos fizikos istorija. Pokalbyie
priminiau akademikui P.BrazdZi[nui, kad nespdsime Siq darbg
6aigti. Jis ramiausiai atsakO: "Prad0sime. Jei nesusp0sime baigti,
kiti baigs". Toks buvo akademikas P.Brazdli0nas - dirbo iki pat

mirties.

Dar mfisg studijavimo laikais, t.y. daugiau kaip prieS 60
metq, puslaidininkiai buvo naudojami tik kintamajai elektros

srovei lyginti. V0liau klestOjo lempin0 radioelektronika ir televizija. Siuo metu lempinq radioelektronikq i5stumia puslaidininkin0 technika. MaZas kristalo gabal0lis skaidiavimo maSinose, radi'
jo aparatuose ir tclevizoriuose atlieka cte5imtis operaciig. PuslaiOininkine technika netolimoje ateityie pretenduoja isiki5ti i organiniq molekulig remonto darbus. Savalaikis puslaidininkig
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tyrinejimo organizavimas - didelis akademiko P.BrazdZiiino ir jo
mokiniq ind€lis i tos techninOs srities raid4.
Daugiau kaip prieS 65 m. vidurinOje mokykloje mokiausi
lotynU kalbos, buvau didelis m€gOjas mokytis eil0ra{dius atmintinai. Atmintyje liko Horacijaus vieno eil0raSdio strofa, kuri labai
gerai tinka P.BrazdZirino ind€liui i fizikos mokslq ivertinti: nNon
omnis moriar, mon te que fars..." ("Ne visas mirsiun didesnO mano
dalis i5vengs mirties"). Tikiu, kad didesnO akademiko P.BrazdZiiino darbg dalis Lietuvos fizikos pedagogikoje ir moksliniame
darbe iSvengs mirties.

HeniKas HORODNICIUS
Pirmas Lietuvos fizikg darbas, kufi aS aptikau uZsienio literat[roje, buvo P.BrazdZi0no straipsnis apie TJ;mano ir Starko

efektq, atspausdintas Zurnale 'Annalen der Physik' 1930 metais.
AJ dirbau lenkg universitete. I-enkg darbg atsirasdavo uZsienio
Iurnaluose, bet ne taip daug. Mane tada ap0m0 toks keistas pasil
didZiavimo jausmas, kad Lietuvos fizikas Stai jau publikuoja savo
straipsni uZsienio literatiiroje. Tuo metu tai buvo darbas iS moderniosios fizikos srities. Jis aw0r0 lang4 Lietuvos fizikai i Vakarus, i tarptauting literat0r4.
AS P.BrazdZitino tuomet dar nepaZinojau, nes gnenau ir
dirbau Vilniuje. Mes susitikom tik 1939 m., kai Stepono Baroro
universitetas buvo uZdarytas ir atvaZiavo i5 Kauno komisija perimti Sio universiteto Fizikos fakulteto turte. Toje komisijoje buvo
profesorius P.BrazdZi8nas. Tuomet ir susipa2inome.
Komisijoje dar buvo APuodZiukynas ir llBarSauskas. AS
tada buvau tik asistentas, dalyvavau Siame perdavime tik kaip
stebetojas, bet maCiau su kokiu aridumu piofesorius

atliko t4

nelabai maloni4 pareig4. Profesorius P.Braz&ti0nas Siq misijq
atliko labai takti5kai ir korektiSkai. IS jo tik po kurio laiko
suZinojau, kad jis tur0jo daug nemalonumg. Baigus t4 perdavimX
iSgirdo tokias replikas i5 perdawsiq: 'Mes Jums atidavOme vis4
turt4 warking4 ir reikalausime, kad paskui JOs muns grqZintum0t
pagal tuos padius s4ra5us, be jokiq nuostolirg'. Vadinasi, tokios
buvo :ruotaikos ir tokios nuomon0s tq turt4 perdaqrsit$U.
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Vaclovas

IUWCKIS

Pirmoji paZintis su P.BrazdZiiinu ivyko Vytauto DidZiojo
univenitete, kai aS buvau keMrtame kurse (1930 m;). Tada jis
gi1[o iS uZsienio ir atOjo i V.&pinskio laboratorij4. Mes klausdme
V.frpinskio paskaitq. Studijuojantiems fizik4, biidavo daug
laboratorinig darbg, dirbdavome penkias ar Se$ias valandas per
savaitq, daugiausia tai buvo eibktrochemijos da'bai.
Toje laboratorijoje P.Brazdiliiinas nedirbo, bet daZnai
uZeidavo, pasidomOdavo, kaip mums sekasi. Kartais prie m[sg
darbo pris0sdavo, pad0davo i5siaiSkinti kai kuriuos dalykus. Kai
kuriq matavimo prietaisg tr0kdavo, tai jis jq paieSkodavo ir atnesdavo. V0liau aS per0jarr dirbti ! Astronomijos katedr4. Ten jau
ne taip dalnai susitikdavome. Daugiau bendravome Vilniuje,
karui baigiantis ir v0liau.
Karui pasibaigus, Vilniuje labai trtiko specialistq, todel aS,
A.Jucio kvietimu, prad0jau dirbti Vilniaus universitcte, P.BrazdZi0no vadovaujamoje Eksperimentines fizikos katedroje. Visos
laboratorijos universitete buvo sunaikintos, viskas iSm0tyta,
i5bla5kyta, sulauZlrta. AS turOjau tam tikrq darbo laboratorijoje
patirti, prietaisus paZinau. Man ir pavedC tvarkyti laboratorinius
darbus. NeZiilrint mano patyrimo, daZnai tekdavo kreiptis i
P.BrazAIiOn4 pagalbos. Jis irgi ne visada gal0davo pad0ti.
Buvo fakultete didel0 biblioteka, d€stytojg skaitykla, ten
sugaudZiau kai kurios literatiiros. Emiau net angh; kalba skaityti
laboratorinio darbo apraSymq. AS skaidiau, skaidiau, paskui
para5iau to laboratorinio darbo apraSymo juodra$ti. P.Braz'
dZitinas perskait0, vienoj vietoj mane patais0, - neteisingai buvau
supratqs kas paraSyta angli5kai.

I5 dalies'atstadiau elektros laboratorijq, kad galima b0tg
taboratorinius darbus dirbti. Tuo metu P.BrazdZi[nas skait0
mechanikos ir elektros kursus, o aS be elektros laboratorinirl
darbg dar vadovavau pirmoje laboratorijoje mechanikos,

ir optikos darbams.
Pedagoginiam institutui taip
ir
atsikuriandiam
metu
T\ro
darbuotojg.
truko
labai
pat
- AS buvau mokytojavqs 8 m. BirlUose ir vienerius metus Panev0Zyje, tai man, kaip turindiam pedagoginio darbo patirti,
pasiiile pareiti i vilniaus pedagogini institut4. Taigi L946 m.

molekulinOs fizikos
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perejau i Bazilijong vienuolyno rtimuose isik0rusi Pedagoginl
institutq.
Tuo metu P.BrazdZi0nas buvo atsikuriandio Pedagoginio
instituto direktorius.
Pedagoginiame institute vOl biitinai reikOjo organizuoti
laboratorijas. Nors laboratorijg visi5kai nebuvo, bet institutas
turOjo laboratoriniq prietaisq. Jie buvo suvelti ir sukrauti viename universiteto kambaryje. I5 tg prietaisr; kai kas tiko eksperimentq demonstavimui, kai kas laboratoriniams darbams. Galbtlt
tie prietaisai buvo besikuriandio 1941 m. Pgdagoginio instituto ar
buvusios Mokytojq seminarijos palikimasjtNebuvo ten tvarkos. I
t4 kambari ieidavo univenitete dirbq laborantai ir, kas buvo reikalinga, paimdavo, i5neSdavo. Dingo kai kurie prietaisai. Reikejo
juos kuo greidiau iS universiteto pergabenti i Pedagogini institutE. Sutarem taip: vien4 dienq P.*aznlt0nas iS univeniteto kambarClio prietaisus i5duos instituto studentams, kurie juos atne5 i
institut4 ir perduos man. Taip ir padarOm. I(ai perkraustOm, pasirodO, kai kurie prietaisai dingo pakeliui; gal tarp neSiotojg buvo
ir ne studentg, juk jie pirmakursiai, vienas kito dar gerai ir nepaIinojo, galejo kas nors ir i5 pa5alies i namus nusine5ti.
Ypatingai sunku buvo surinkti prietaisus elektros laboratorijgi. PasiskundZiau syki H.Jonaidiui, kuris buvo I gimnazijos
(dabar A.Vienuotio vidurinO mokykla) direktorius. Jis man
pa2adejo perduoti kai kuriuos mokykloje esandius elektros prietaisus. Ateik, sako su portfeliu, pasidalinsim. Gavau tada ampermetrU, voltmetn;. V€liau i5 universiteto P.BrazdZiiinas paskolino
kelis voltmetrus, kurie tuo metu buvo laikomi gerais. Koks ten
gerumas, jeigu voltmetro ribinO srov0 7,5 miliampero, bet tada tai
jau labai geri buvo... DZiaug0m€s tuo, k4 gavome. Taip i5 ivairirg
laboratorijg pasiskolinom ir suorganizavom Siokius tokits laboratorinius darbus Pedagoginiame institute.
P.BrazdZi0nas remdavo m0s9 laboratorijas kuo galOjo. Tuo
metu univenitete jis buvo Eksperimentines fizikos katedros
ved0jas, o Pedagoginiame institute - Fizikos ir matematikos
.vienolyne
fakulteto dekanas. Mssq fakultetui Bazilijong
buvo
atiduotas tredias auKtas. Ten auditorija - tokiomis ilinkusiomis,
idubusiomis grindimis. Joje P.Brazdlion..s pirmo kuno studentams skaltO mechanikq ir molekulinq fizik4, o kai studenrai pereio
i antr4 kurs4, prad0jo jiems skaityti elektrq ir optik4. AS tuo metu
is8

buvau uZsi0mgs laboratoriniais darbais. Taip dviese kartu
d€stOme teorij4 ir organizavome praktik4. Po kurio laiko
P.Brazdili0nas perdavO man skaityti mechanik4 ir molekuling
fizik4, o pats pasiliko tiktai elektr4 ir optik4.
ParengEs mechanikos ir elektros laboratorijas, pradOjau
rinkti optikos praktikos darbams reikalingq aparattlrq. Dar iki
Siol yra i5likqs mano pagamintas pa.raftno fotometras. Su juo daug
metq dirbome, kol atsirado, geresnig. K universiteto P.Brazdlionas mums paskolino li0ron0li atskaitymams. Ji daug kur
buvo galima pritaikyti. Sakysim, ktino pailgejimui ar pasisukimo
kampui iSmatuoti, k4 non iS toliau stebOti. Dar paskolino goniometr4, kuris iki Siol teb0ra aplilZqs laboratorijoje, ir galvanometrq, kuri greitai grqZinome, nes pasidar€me geresni.
Po kurio laiko P.Brazlliitnas paraSO ra5t4, kad grqZintume
pasiskolintus prietaisus
O prie3 tai tokia istorija 'buvo. Jaunesniems universiteto
fizikams puslaidininkirl tyrimams reikOjo aukso geriems elektriniams kontaktams, kuriuos jie garino ant puslaidininkiniq plong
sluoksnig. To aulso jie kaip tik ir netur0jo, o mes tur0jome gabaliuk4, gal kokius 2 gramus. Man P.Brazdlilinas ir sako: 'Paskolink, mes kontaktus uZgarinsime, paskui galOsime grqlinti". Paskolinau. Kai praSau gr4Zinti, tai vis atidOlioja. Kart4 surikgs
P.Brazd1i0nq klausiu, kaip su tuo auksu, kuri aS paskolirrau bendrosios fizikos katedrai, Zad0jote man grqZinti ir vis negrqZinate.
P.Btazdliiinas man atsako, kad visas auksas i$garintas ir gr4Zinti
nOra ko. Tada aS pasakiau, kad rnes atsiskaitg: jums lieka auksas, o
mums prietaisai. Toks

bwo atsitikimas. Siaip

visada mes sutarda-

vome geruoju.

Tbo laiku P.Brazdhiilnas pradOjo ruoSti spaudai vadov€lius.
I5 pradZig paruo50 "Fizikos praktikos darbus'. Buvo nutarra, kad
pirmiausia taboratorinius darb'rs apra5ys jaunimas: dirbg laboratorijose laborantai ir asistentai, vOliau P.BrazdZi0nas suredaguos,

kalbq sdvienodins. AS pats Siame darbe nedallruavau, tod0l
neZinau, kaip jis susiwarke, nes kartais, kai jaunimas para5o, tai
ne tik kalbq redaguoti reikia, bet prasm0 ne visada ai5ki;
Negaliu tiksliai pasakyti, kada P.BrazdZi0nas pradOjo ralyti
radovOli. PrieS kar4 jis jau buvo kelis vadovOliu iSleidgs. Po karo
skait0 mechanik4 ir nrolekuling fizik4. T[rejo ma5in0le spausdintus tq paskaitg uZra5us. AiSku, jog v0liau, ra5ydamas vadovOli, jais
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naudojosi. Ne kartq, isvykdamas komandiruoten i Mastv4,
P.BrazdZitinas pra5ydavo mane, kad ji pavaduodiau. Duodavo
savo uZra5us, parodydavo kas jau penkaityta. Programa universitete pedagoginiame institute buvo maZdaug ta pati. P.BrazdZitnas tQ pati kurs4 skait0 ir vienur, ir kitur. Gal koki poftl kartq
esu uZ

ji

skaitgs

Su P.BrazdZi0nu tekdavo

stsitikti ne tik darbe, bet ir kaip su

kaimynu. Mat ilgai S^venome viename name. Profesorius P.Brazdliiinas jau anksdiau buvo apsigrvenqs univeniteto darbuotojg
namo (DidZioji g., Nr.29) antrame auKte, o aS su Seima kiek vOliau
apsigruenau pirmame auk$te.
Pas BrazdZi8nus glendavo daug jaunimo, giminaidig, - tai
daugiausia jo brolig ir seserg vaikai - studentai.
Nors ir daug metq Sryenome kaiminpt€je, bet P.BrazdZiil-

nas man atrod€ kaip

grilo

ir aukSdiau

stovis, negu aS. Mat P.Braz-

o aS tik studenus, del to ir santykiai buvo Siek tiek oficialiis.
NeZi0rint to, P.BrazdZi[nas visada biidavo malonus, ir, jei
biidavo reikalg, uZeidavome vieni pas kitus. Prisimenu vien4 toki
apsitankym4. Kartq, kaZkokia proga jis pasikviete mane ir
AKondig uleiti, pavai5ino. Tokie mes ten g€rejai buvom. Paraga-

dZiiinas, kai

iS uZsienio, jau buvo daktaras,

vom trupudiukq, bet P.BrazdZiiinas lyg ir pralinksm0jo, Ciiirich4,
savo studijg laikus prisimine. Eme pasakoti, kaip su draugu mo-

tociklu vaZin0jo labai dideliu greidiu. Pasitaik0 policininkas,
kuris iSkele lazdelE ir norOjo sustabdyti, bet motociklq vairuotojas nukreipO tiesiai i ji. Tas Soko i $onq, o jie s0kmingai ir praoZ0.
Paskui prisiminO, kaip ten destytojai paskaitas skaite. Jei, paskaitai baigiantis, suskambo skambutis, tai profesorius i5 karto baigia, net ir sakini nutraukia. O paskui, po skambudio, punktualiai
ateina i auditorij4 ir tEsia toliau nuo to ZodZio, kuriuo baigO paskaitq prieS pertraukq. Jeigu kas nors studentams nepatikdavo, tai
prasid€davo triuk5mas. Numesdavo pie$tukq ant Zem0s ir ji briiZindavo su kojomis, keldavo triukSmq, neleisdavo profesoriui
tq,sti paskaitos. Studentai tokiu bsdq savo protest4 reilc5davo.
Daugiau pasakojimg apie tuos laikus neprisimenu. Mat tuo
metu daug V.&pinskio :mokinir; vaZiavo ir tobulinosi uZsienyje:
AZvironas, APuodliukynas, J.Matulis. Daug kas yra pasakojqs
savo lspiidlius, tadiau jau dabar, kas ir k4 pasakojo, tiksliai neprisimenu.
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Glvenant kaiminpt0je, atsimenu, toks incidentas buvo.
MusU kiemas buvo visas iSasfaltuotas, bet po langais nutar€m
palikti neasfaltuotq gabal4, kad galOtume ten, palangeje, gelir;
pasodinti. Kartq dKondius Zagarvy$nq atveZ0 ir pra50 kur nors
pasodinti. AS je pasodinau darZelio kamputyje. Augo vy5nia ir
uogq btidavo, bet neprisirpdavo, vaikai lalias nurudkydavo. UI to
darZelio buvo langelis i rusi. I(ai aweZ0 jiems anglig, tai Brazd7i[nienO ir liepO jas iSversti ties rdsio langeliu. Anglis i5pyle kaip tik
mUsU darfulyje. Tai pamatgs, P.Bra: dZiiinas toki triuKmq namie
pakOiO, kad,tuojau sub€go pas ji Sryenq giminaidiai-studentai ir
akimirksniu visk4 suwarkO. Tik vien4 kartq madiau profesorig
taip srnarkiai supykus.!. Siaip visada btclavo santurui, niekada
neskubOdavo k4 nors pasakyti. Darnai susitikq kieme apie fizikos
terminus pakalb€davome, kartais ir pasiginCydavome: jam vienaip atrodo, jis mat auKtaitis, o man - kitaip, nes aS - Zemaitis.
Pas mus sako vienaip, pas juos kitaip. Jis sako, kad taip taisyklingiau, kaip pas juos, a{ - aMrKdiai. IGrtq aS pasijuokiau:
'J[s manot, jeigu Vabalninke taip sako, tai ir teisingiau bus". Jis
pakraip0 galvq ir pasak0: "Gal iS tikryjq raip".
Apskritai buvo sukalbamas Imogus, galima buvo ji itikinti.
Jeigu kas nors atrodydavo ne visiSkai taip, nebuvo uZsispyrqs.
Pos0dZiaujant Zodyno komisi,ioj€, visq nuomones isklausydavo.
IQrtais i Zodyno pos0dZius ateidavo ir AJuqc. Jis tai bodavo
uZsispyrEs, - b0tinai taip reikia, o ne kitaip. Tas - rikras Zemaitis.
Kalbq P.BrazdZiiinas mok0jo gerai. Apie rai byloja jo
paruo5ti, suredaguori ir iSleisti Zodynii.

fuozas IIIRGINIS
R.aSydamas apie ataOemit<4 Povil4 BrazdZiitnq nor0diau
prisiminti milsg pirmqji ir paskutini susirikim$.
Pirmasis susitikimas i.'yko 1936 m. Lietuvos universiteto
Technikos fakultete. Pas Brazdriiln4 turOiau atlikri praktikos
darbus, tarp kurig vienas, b0tent eterio specifinio svorio matavimas, man labai nesisekO. Sugadinau dvi ampules ir nedrisau eiti
pra5yti tredios. PapraSiau, davO, bet uluot barqsis pasak0, kad
kielvienas darbas reikalauja i5manymo ir kantryb0s. Ultrukau
itgiau negu kiti studentai, bet padariau. Rezultarus ir aparatoq
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ntne5iau profesoriui, kuris tada, jei neapsirinku, buvo docentas.
Pa0mgs mano knygelq iskaitai pasira$yti, jQ pavartO, ir, pamat6,
kad ji iSduota 1929 m., kada universitetas dar vadinosi Lietuvos
universitetu, pavadino mane ne kolega, o tamsta ir pasak0: 'Jeigu
trediq kartq stoji i t4 pati fakultet4 ir i tq pati kursq, kalta dOl to,
turb0t, ne frzika'. Nenor0damas ginis, kad puspenktg metq
sOdOjau kal0jime, o po to dveju metus tarnavau kariuomenOje,
atsakiau, kad kalta metafrzika. Jis SypteleJo ir prid0r0: 'Be Aristotelio metafizikos, neb0tg ir dabartinOs fizikos'.

Paskutinis susitikimas su velioniu ivyko visai neseniai
Verkiuose, kai Mokslininkg r0muose buvo minima Lietuvos
Mokslg Akademijos ikiirimo 45 metq sukaktis. Tas nelabai
i5kilmingas min€jimas ivyko sausio m0nesi. Dalyvavo ir aiSkino
Mokslg akademi, rs istorijos fragmentus prof. Juozas Matulis ir
prof. Povilas BrazdZi0ns, ul mane amliumi gerolcai vyresni ir
mokslu auKtesni
Man teko kalbOti paskutiniam. Tur0jau papasakoti, kaip po
lcaro buvo turtinama Mokslg akademijos biblioteka. Vykome i
KaraliauCiq, jo griuv0siuose rankiojom ir gabenom i Vilnirl lituanistines knygas bei rankra3dius. Apie ekspedicijq buvau ra59s
spaudoje ir d€l savo referuojamojo pobiidZio pasisakymo nesijaudinau iki to laiko, kol neiSklausiau P.Brazdliiino, art0janCio
prie 90 metg aml,iaus, pasisakymo. Jis pasakojo, kaip iS Vytauto
DidZiojo universiteto i sosting buvo keliamos kai kurios molslo
institucijos. Jo kalba, trukusi daugiau lcaip pusvalandi, buvo taip
gerai dalyki5lcai surqsta, tokia logi5ka, sklandi ir lietuviska, kad
mane ap0m0 apmaudas, jog man nepasiseks mip pakalbed. Taip
ir atsitiko. B0damas lyriku, negalOjau lygintis su fiziku. Taigi to$
menu paskutini m0sr; susitikim4.
Paskutine jo kalba, kuriq girdOjau, liko neuZra5yta, ir
priklauso semantiniam arba lodiniam menui, jo spausdintas darbas'Fizikos tenx'ng Zodynas'fizikarq liks kaip parankin0 knyga,
o humaniurams - kaip didel0 filologinO vertyb0.
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TAURUS PEDAGOGAS

Vltautas TOLWIS
kos fakulteto organizatorig ir Bendrosios fizikos katedros ved0j4, bunau grrdejgs ir anladiau,, tadiau pirmQ kart4 su juo susitilau
l9a5-Jg metq per stojamuosius lizikos egzamiuas. ArCiau profesorig palinau, dirbdamas fakultete laborantu (1946-1950), o v€liau Lietuvos Mokslg Akademrjoje. Jis buvo mano kursinio ir
diplomonio darbo bei kandioaiines disertacijos vadovas. Man
visada imponuodavo profesoriaus taktas, kruopstumas ir principingumas darbe, optirnizmas. Tarp jaunesniojo personalo buvo
srnidarirrsi nuomonO, kad profesorius labai grieltas ir reiklus.
Demonstratoriai skgsdavosi daZnai gaunq barti, )?ad kai demonstracijos nepavykdavo. Taciau as asmeniskai niekada nesu matgs
profesoriaus supykusio. Jam buvo b0dingas santiirumas, toleran-

cija, dOmeqn pa5nekowi.

.

Prisimenu, lcaip mes, pirmojo kurso studentai, pirm4 karti
gavome teviskq pioresoriaus' famok4 per liuminescencijos
reifkinio demonstracijas, kai vienas i5 koleg{, pasinaudodamas
tamsa, savo kaimynui i kiSeng ipyle skysto azoro. Kilo s4mySis.
-tacia,t
suzinojgs Sio sqmysio prielasti,- profesorius susijaudino,
nesupyko, tik vaiz/lLiai isaiSkino mums, kokias pasekmes gali
tur0ti tokie pokStai.

buvau atsakingas uZ speciali4jq laborarorij4. Remonravau elekrroforinq masinq. Draugr; bilrys nrosOsi eiliniam prakrikos darbui.
Viename iS laboratorijos kambarirg dirbo vyresniojo kurso diplomantas Grinbergas, pagarsejes kaip geras radiotechnikos Zinovas.
Jis pasisiol0 pademonstruoti ele[trostatikos reiSkini. Atsistojo
ant eleltrai nelaidlios medliagos ploKr0s, pa€mO i rank4 elekroforin€s malinos elekrrod4 ir papra50 sukti ma5inq. Mes su enjo lubCi, stipriai garbanoti ptaukai Siau, tuziazmu stebOjome, kaip
Siasi, tiesiasi. Vaizdas - kaip vaiki5koje pasakoje .'Vaikai-vanagai!. Tuo metu iOjo profesoriu. Man€me, kad gausime uZ toki
poKt4 barti. Bet nieko pana5ars neivyko. Profesorius tik pasi0l0
Gdnbergui palaipsniui iSsikrauti per vafi4.
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KeMrtame kurse (1%&1949) man buvo pafiketa narkyti
fakulteto moksling bibliotek4, kuriq tuo metu sudar0 daugelio
metu @aigiant 1942 m.) ulsienio frzikos rurnalq komprektai ir
monografijos. Pasikviet0 mane profesorirs ir sako: 'IinairTamsu, (profesoriui b8dingas kreipinys) surink nan literattir4 apie
medriagg, vadinamg 'Halbleiter! (lietuvi5ko atitikmens dar nebuvo) tyrimus. Tai ir bus Tamstos kuninis darbas. Sr ipareigoiimas prakti5kai ir nul€m0 naujos mokslinio ryrimo krypties
(puslaidininkir; fizikos) atsiradim4 fakuitete: besirausdamas literatiiroj% radau daug idornios medaagos. Ypac mane sudomino
19a2-ju metu straipsnis apie Svino sulfido plong sluoksnirl elektrines savybes, kurio pakartojimas tapo mano diplominio darbo tema.

Prad0ti naujq mokslinio darbo krypti fakultete buvo
moblinio tyrimo kryptis buvo
atomin0 ir molekulin0 spektroskopija. Reik0jo dideliq profesoriaus pi$tangq, tad ititcint,l fakuttLio uryuq, jog si tr5rptis w
perspektyvi ir labai reikalinga Respublikos liaudies fikio
astatymui. Kad biirq paMrtintas problemos prakrinis akrualumas, profesoriaus nurodymu, uzmezgiau rysins su chemijos
fakultetu, kuriame ruo metu buvo atliekami iatybin$ ffiruiu
qedziagq (ivairig cementrg) tyrimai. suprantama,. iJ- ro niefo
nelengva, nes tuo metu pagrindin0

neiS0jo. Taciau tuometinis fakulteto partorgas B.voronkovas dar

nepraleisdavo progos pasisaipyri: 'fra, kaip selcasi rirri
itgl
vilniaus griuv€sig frzikines savybes

?'Nepastebejau, kad profesotai
biitq
mokejo
izeidg. -Jis
!u
.paziitreri i ui t aip i sqmolu. Tbo
viskas

ir

baigdavosi..

Atejo.laikas pradOri diplomini darb4. profesorius, visada
linkEs palaikyri naujoves, pritarO M.Mikalk€r'iciaus ir mano ideJai
dirbti mudviejg diplominius darbu kompleksl{kai. Man buvo
skirta t{vystyti svino sulfido plong sluoksnig gavimo medodi!4
vakuuminio garinimo btidu, o M.Mikalkerriciui - katodinio dulkinimo b[du. AS turOjau tini nukqpimo nuo srecliomerrijos
itakq Sig .sluoksnig elektrin0ms sdvyb0ms, o M.MikilkwiciG gafuanomagnetines savybes, ty. Holo efekt4.
Fakulteto rilsiuose i5 prieskariniu raikrl buvo likq keli gnnidabrio auKto rakuumo siuibriai, taodinio dulkinimo
ir"ng6.tskiros dalys ir keletas ?feifer' firmos rotacinig siurblig ral rcico
suk-mplektuoti technologinei bazei reikaringq irangq. Gaurf
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irino sulfido

sluoksnius katodinio dulkinimo b0du nesisek0 ir
profesoriu nutarO pakeisti M.MikalkeviCiui temg. Vietoje Svino
sulfido plonq sluoksnig jam buvo pavesta tirri vario plong
sluoksnig, kuriuos M.MikalkeviCius jau buvo i5mokgs gaminti,
galraanomagnetinius reiSkinius. Bet reikalai nepager0jo. Matavimo rezultatai nepasikartodavo - po nakties bodavo vis kiti.
. Profesorius, susiriliiner tokia padeiimi, pats s0do prie darbo.
Paai5k0Jo, kad Jautrus elektromagnetinis mikrovoltmetras
' stov€jo perdaug arti magneto ir jo parodymai priklausO nuo prietaiso pa{0ties, o valytoja, s4liningai valiusi dulkes, kas vakar4
pcrkeldavo prietais4 vis

i kiq

viet4.

Mane stebino, kad nepakankamas darbo tempas nei5ved0
Profesoriaus i5 pusiausvyros. Per vis4 diplominio darbo laikq nesu
grdejCI nei vieno jo priekaiSto
fizikos padalini ir jam vadbrravo. Man prireikus nustatyri garintwo temperat{lq (pirometry fakultete tuo metu nebuvo), profesoriu pasisiol€ iSkviesti i! Mokslq Akade.m$os konsulant4
: (S.$atkoraki), kuris anks0iau buvo dirbqs SVetlanos" gamykloje
Irningradc ir gerai nusiman0 apie didelig generatorir; lemprl
katodus, Taip ulsimezg0 mano ry5iai su Moksh; Akademija.
, 1950 m" parasari profeoriaus rnadovaujama fakulteto darbuotojrg grupO vykome i Sefuojamq kol0kl. Pasinaudodamas
proga, €miau kalbinti profesorirf, kad priimrrg mane i Mokslq
Akademiios aspirantllrq labai jau knietejo tqsri darbe prslaidjninkirg lizikoc srityJe. Profesoriw ilgai svar$re - analiomybe
didel0, o€$ eksperimentines baz€s Molslq Akademijcje tiems
darbams tuo m€tu nebuvo. Jo grupe turOjo vien4 kambari, kurio
vis4 inventorir; sudarO S.Ragkoysfio g"n"otorius su fideriais (iis
tyre, elektromagnetinio lauko pasistintymq fideriuose) ir du
, q$omieji stalai, i5 kuriq vienas priktauO S.Blinstrubui, pagal
specialybg radioinlinieriui, t-uo metu tyrin0jusiam magnetines
I anomalijas Respublikos teritorijoje, o antras - energetikos sektoriaus, kurio ba?h buvo l(aune, darbuotojui Heleriui, pagal speciaj 'lybg energetikui. psgaliau man pavyko itikinti profesorirl
pasikliauti mano entuziazmu, ir Jis sutiko.
Bildamas aspirantilrofe, dirbau visai savarankiskai. Pro, fqonug dom0josi rezuttatais ir visada padOdavo, kuo galejo.
Nagdojarsi .jo asmenine biblioteka Kai reik€daro materiafines,
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o ypad morannes

paramos, kartu raliuodavome i sqiunginirs
mokslo eentrus. Autoritetingos paramos mums tuo metu ypaC
reik€jo, nes Technikos mokslq institutas, kuriam mosU padalinys
- Technin0s fizikos poskyris - tada priklausO, buvo perwarkomas i
Fizikos ir energetikos institut4. Reikejo nzikg naujai tematikai
vJ6tyti. I5kilo realus pavojus biiti perkeltam i Kaunq.
NeZi0rint to, kad, dirbant Mokslg Akademijoje, sparliai
dau gejo administraciniq pareigr;, pagrindinis profesoriaus rllp€stis buvo Vilniaus universitetas. Jo nuomone, svarbiausias darbas
yra jaung specialistg ruo5imas, nes nuo jo priklarso tolesnis fizikos, ypad puslaidininkig fizikos, vysqmo Respublikofe likimas.
Pas mus i Akademij4 profesorius ateidavo apie trdi4 nalandq ir, jei reikalr; nebildavo, ilgai neuZtrukdavo. I(anQ per saraitg
i5klausydavo atlikto darbo ataskair4, aptardavome kitrn sarraitOs
darbq plan4 bei kitus einamuosiu reikalus.
Profesorius labai taupe hik4 ir vengdavo bet kokio formalizmo. Visi raStai, kartu ir oficialils dokumentai - metiniai planai,
ataskaitos ir kita - buvo segami i vienq segtuvl chronologin€ tvarka. Tokia nesudOtinga raJwedyba niekada neapvildaro. Prireikus, profesorius greitai rasdavo iam reikaling4 ra5t4 ar dokumente.

ArCiau su profescriumi pabendraudavome komandiruot€se. Vienos komandiruorcs lrningradq metu (ten mes
bildavome daZni sveCiai, nes tuo metu buvo jau nusistov0jg

i

tradiciniai qdiai su naujai ikurtu, akademiko A.Jof0s vadovaujamu Puslaidininkig fizikos institutu) negavome nakvyn0s.
Bevilti5kai ktaidZiojome tuo meru blogai ap5viestomis Leningrado ga$emis. Buvo beveik vidurnaktis, spaud0 Saltis, pusre.
Staiga profesorius prisiminO, kad Irningrade staZuojasi J. Kubilius. Netur0dami kitos i5eities, nutar€me kreiptis i ji prieglobsCio.
Non J.Kubilius gryeno ankltai, bet maloniai sutiko mus
apnalvindinti. Prie arbatos puodelio papasakojo apie savo darbq,
jo metodik4, kuri mane labai sudomino Profesoriui ir man jau
se.niai knietOjo pakalbinti J.Kubiliq po disertacijos gnimo pereiti i5 Universiteto i Mokstg Alcademij4. Tikeiom0s, kad, suk[rus
matematikos ir teorinOs fizikos sektorirs, rr0s{ padOtis Vilniuje
pasidarys stabilesnO. Be to, brs galima gahoti ir apie sararankNko
instituto steigimq. Mums pavyko; J.Kubilius sutiko. Taip profesorians -.riciatyra buvo padOtas pirmasis akmuo naujo Fiatos A
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matematikm instituto pamatans.

Kelion0se profesorius visada bodavo nuosirdziai

draugi5kas. su juo buvo malonu bendrauti, taciau apie save, savo

asmeninl gryenima nietada nieko nepasakojo. pas profesorig
namuose esu bwgs tik kelis kartu.r su reikalais ir tai tabai trumpai.
Profesorius tabai gerbO akademik4.A"Jofq. Tai buvo abipuse
pagarba, todfl mes visuomet sulaukdavome akademiko purr*os.
lls sudarydavo mums selygas' naudotis instituto materialiniais
i5tekliais, darnai pats konsultuodi ro. I(ai sqiungin0 Mokshl

Akademija vizitavo m[su Mokslq Akademij4, akad. AJofO i
komisijQ itraukO savo Zmog{, kad sis rllpintqsl musu reikalais. Jis
mietai sutiko priimti i aspiranrorq J.pornr4 tr kuri laikq asmeniskai vadorravo jo moksliniam darbui.
$ie prisiminimq apie profesorirl fragmenrai - tai rik keli
smulkils strichai Jo asmens portretui. profesorius visada buvo ir
liks mllsq atrnintyje kaip auKtos dvasin€s kulrilros rmogus,
mokytojas, palikgs neiSnykstandius p€dsakus

furas POZELA
Prisiminimai apie akademik4 p.Brazdzitn4 susijQ su mano
mokslin0s veiklos prbozi". Pokario laikotarpis r"n, kaip jaunam
rmogui, buvo pats turyuingiarsias. Mllsu kursas, kuriame mokasi
v.Totutis, J.viscakas, V.Sugurovas, M.Mikalkevicius, v.Mickeyicjls (ma1o -pusbrolis).buvo labai vieningas draugiskas
kol9kqry1s. Kiekvienas milsu t4 laikorarpi prisimena, kaip-vien4
geriausirg savo grvenime. P.Brazdriitnas mums buvo

ir

iirmop

rySkio fizikos tvaigildb, su kuria tiesiogiai susidureme.
Pirmuosiuose klrsuose jis mums skaite bendiosios fizikos paskaitas, kuriose gavome universitetinirs fizikos pradmenis.
P.Brazdri0nq visada labai malonu prisirninri. Jis buvo labai

sant0rus, rimtas, reiklus rmogus. s4riningai skait0 paskaitas,
kiek galima daugiau panaudoti savo zinias ir demonstj
ravims priemones. Pirmqii fizikos praktikos darbrl skbni mes
pailtogg taip pa1 P.Brazdri0no d0ka. Treciame kurse pereiome i
gutq lizikos parinimo pakopq. t948 m. aJ iJvaziavau tisti ituol,i
Maslvos universitete ir palikau savo draugu kompanijq vilniuje.
Maskvos universiteta baigiau 1951 m. - metais-veliau, nei
stcngOsi

tn

buvg mano kurso draugai Vilniaus universitet4' G{tp iI Maskvos, dirbau P.BrazdZiilno vadoraujamoje Eksperinentin€s fizikos katedroje asistentu. Ten jau buvo prad0ta plOtoti prslaidininkig nzika. Pirmieji tos srities diplomantai burro J.ViSdaIas ir
V.Tolutis. Darbams vadovavo P.Brazdlillnas. Pagrindinis dOmesys buvo skiriamas puslaidininkirl eleltrinOms savybOms tirtl Tuo

metu Vilniaus universitete buvo malai aparat0ros. Turima
eksperimentinO ba?h leido gaJnjnti puslaidininkinirs sluoksnius
ir puslaidininkinius prietaisus. Tndliv, buvo sqlygos tik tokiems
darbams, kuriems nereik0jo ypatingos technikos. Tai nulOmO ty-

.

rimg tematikos pasirinkiml
AJ buvau baigqs branduoling fi-ikq, kosminig spindulirl
specialybg. Vilniuje-bu"o sunku rasti salyggs tam OarUui testi:
Man reikOjo pasirinkti kitq specialypq. Pwlaidininkinirl tranzistoriq atsiradimas, darbai i5 puslaidinlnkiq Vilniuje, P.Brazdli0no
raginirnas pbsti pulaidininkirl tyriniU sriti apsprend0 mano
moksling krypti ir mano likimq. Plonq pustaidininlciniU sluoksnirl
pagrindu buvo galima dketk kurti naujus pulaidininkinius prietaisus. Kito kelio nemateme, todel aS mielai sutikau' su
P.Brazdliilno raginimu vaZiuoti i Leningrad4 mokytis aspiranttiroje. Pats P.Brazdli0nas.vatriavo i I*ningrad4 dejo daug

hd isrtlpintq man vietq tikslinOje aspirant8roje.
C4r$s iS aspirantilros, ag v0l patekau t profesoriaus P.BrazdZiilno glob4, i jo vadornuiam4 laboratorijq Mokslg AkademiJoje. Pradejau tyrinOti plonuosius sluoksnirs. Tai darbai, kuriuos
tSO P.Brazdli0nas su savo mokiniais. Jis buvo geras organizatorius ir geiai nujautQ paffas naujarsias kryptis, kurias reikOjo
v,6tyti Lietuvoie, esant to meto sqlygoms. Jau maq dirbant, jis
greitai t4 laboratorij4 perdavO V.Toludiui. Pas pradejo kuni
nauj4 Molshl Akademijos padalini'- bran tig0c'6zikos laboratorijq, kuri buvo reikalinga mums ii Respuhlikai, , ,'
Profcsorirs l.BrazdZi8nas brno labai gqZiningas ir darbstns, .
o tai labai svarbus Zmogaus-mokslininko tiuoZas. ildano'
nuomone, jo pagrindinis grtenimO tikslas buro eksperimentines
fizikos rystymasis Lietwojc, kvalifikuotq kadrq ruo5imas. Tam
lis atidav0 visas sevo jOgas. Tai brnp didclio takto Zmogus. IS jo
mokiausi bendravimo ir kabejimo tultllros. Tai labai svarbrs
dalykas. BOdamas visg Lietq-'s-. elaperimentitles fizikos sridig ,,
pt aioit
ngulgninvir4 nrcir y{oy1 iis ncr vr€ro
pastan$;,

.

,
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trylii

tade neprirasineJo savo, kaip bendraautoriars pavard0s, visq
laika steng€si pad0ti rmonOms augti, atsiskleisri iu talentams ir

sugeb0jimams.

.

rurga wSdercns

)

Dar nebaigqs grmnazijos,
1945 m. rudeni istojau
-

i

Vilniaus

universiteto Fizilcos ir maten rtikos taiutteiq iaisvuoju

klausytoju. Kadangi nebuvau baiggs vidurinOs mokyklos, tli
priOm0 be stojamgjg egzaminr;. Universitere ir sutikau
P.Brazdriltnq. Laiko lankyti paskaitas praktitrtai nebwo, ber fizikos paskaitg, kurias skaire profgsorius p-gBzda0nas (eksperimen[inq dali demonstravo' chemikas J.Fabijonovicius arua
PXvietkauskas), stengdarausi nepraleisti. Proh p.Brazdzittnas
stait0 idomiai ir hralifikuotai. Per paskaitas bildavo demonstruojama daug klasikinirl eksperimenr$ kurie padejo geriau ir
dsgmiau suprasti fizikirrirs rei5kinius. Po paskaltg btoavo daug
flausimg, i kuriuos profesorius mielai a6akin0davo, kartais
nat$1odavo ir knyggsg: U-fdavinius sprgsdavome koty$tog
lektryiai, modeliuodarrome juos.
AtOJo 1946m. birlelis. Man reik0jo laikyti fizikos egzamin1.
suauggsiuju grmnazijoje brandos atestatui gauti frzika islaikiau
penketui. Per daug drqpiai pasitikedamar savo fizikos ziniomis,
igtomis grmnazijoje ir universitete per demonsrracijas, 0jau laikyti fizikos I lnrno egzamin4 universitete. Man pareitri profesoriars P.Brazdzi0no ktausimai arrodO paprasti ir aistfu. iasiruoJqs nuOjau atsakin0ti.

Profesorius ant sulo buvo pasidejgs kisenini laikrodi. Jis
m0gdavo lilarsjnOti student4 lygiairalanca. Ka uinojau iSd€s-ciau,
bet profesoriui to buvo rnaza. Jis norOjo gilesnOs matematinOs

. interpreacijos, taikant diferenciahs

ir

integralus. Profesorius
steng0si man padeti, bet tada mano matematin0s zinios nebuvo
tyirtos. Profesoriu bwo nepatenkintas. sake, kad gaEjau atsakyti geria.u. ParaS0 trejetq.

1946 m. rudeni, prasidOjus mokslo merams, Fizikos ir
matematikos ' fakulieie rtigo laboranrq. Profesoriaus
P.Brazdzioro asistent$ v.Kaveckis, kuris buvo brandos atestaro
egzaming tomisijos pirmininkas, pasiolO mano kandidat0r4.
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Profesoriu paprieStaravo, pabr0ldartr8s, kld aS iS frzikos gavau
tik trejetq. KKaveckis paaiJkino, hd lankiau pirmqii fursq der
nebaigqs vidurinOs mokyklos.

Buvau priimtas vyresniuoju laborantu P.BrazdZi{lno vrdovaujamoje Eksperimentin0s fizikos katedroja Teko nro5ti laboratorinius darbrs ir bendrosios fizikos kurso eksperimentr; de-

monstravimo aparatilr4 savo

ir kitq kursr; sturleniams.

P.Brazdli0nas mOgo denonstraviml Reikalavo, kad kielviena
paskaita b0tt1 irodyta eksperimentu. Jei btldavo neimanoma, Jfo
pailirstrodavo paveiKlais iS knygg, kurias dalnai atsineSdavo iS
savo bibliotekos. Darbas laborantu pas profe-sorig P.Brazdli[n4
man buvo antruoju universitetu.
Demonstruuitno aparatOrq ruoSdavome iki rr€lyvos nakties.

Mes lankydavoms kitas paskaitas, toddl i demonstravimo lobinet4 suspedavome ateiti tik prief 15 min. iki profesoriaus paskaitos. Jis paprastai ateidarro purralandliu anksCiau ir, sarraime aiSku, mtlsg niekada nerasdavo. DaZniausiai aparatllre i5 vakaro
pastatydavome auditorijoJe ant demonstracinio stalo ir i5bandydavome. Jei per paslcaitas viskas pavykdaro gerai ir sklandZiai,
profesorirs btldavo patenkintas, su dideliu entuziaanu aiskindavo elsperimentq, uriiZycavo lentoje schemas. I(ai eksperimentas
nepavykdavo, profesorius man priekai5taudavo, kad privalOjau
ateiti anksCiau ir dar kart4 viskq i5bandyti. NepadOdavo mano
aiskinimai, kad dirbau i$ velyvo vakaro ir viskas buro padaryta
tvarkingai, i5bandyta
Dirbant pas profesodg, neburo kada nuobodliauti, reik0jo.
pastoviai tobuleti. Jis skatino naujg, ypad specialiqjg kursrl, laboratorinig darbg parengimq, senos aparatilros atnaujinimq ir
atkOrim4. NauJo specialaus kurso laboratorinio darbo parengimq
ulskaitydavo kaip kursini darbq.
P.Brazdliitnas m0gdaro tiMnti darbo Zurnalus, patardavo,
kaip juos reikia trarkyti. Jis teigO, kad darbo Zurnalas yra viena
pagrindiniq priemonig molsliniam darbui.
Dirbti laborantu vOliau itadelo P.Mork0nas. Jis buvo
vyresnis uI mu. Koks buvo jo i5silavinimas, neprisimenu. Dirbti
jis tingeio, bet burro laisrras nuo kitr; uXi0mimq, taigi i laboratorij4 ateidavo anksCiau nei profesorius. Visuomet jq susitikimas
prasidOdarn tokiu dialogu:
Tai k4 t:t Siandien, Tams.ta, demonstruosime?
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klausdavo profesorius.

- K4 pasakysite, profesoriau,
atsakydavo P.Mork0nas.

t4

ir

pademonstruosime, -

Jis pasiimdavo veZim0li ir sekdavo paskui profesoriq. Demonstravimo aparattiros spintos buvo i5d0stytos koridoriuje.
P.BrazA:Litinas labai gerai orientavosi, kur ir kokie biidavo prietaisai. Jis paimdavo juos i5 spintos ir perduodavo P.Morkiinui,
kuris warkingai sustatydavo ant demonstracinio stalo. Profesoriaus laikpena visada buvo be priekaiStg - visada tiesus, Zingsnis
ilkilmingas.
Nuo P.BrazdLi8no visada stengOsi neatsilikri ir stambios
figiiros P.Morkilnas. Malonu buvo i juos Ziiireti. Demonstravimo
priemonig ruo$imas visada primin0 savoti5kq ceremonial4. Paprastai 1 val. nepakakdavo demcnstracijoms paruo$ti, dOl to kartais eksperimentas nepavykdavo. Tokiu atveju profesorius
baigdavo sakiniu: "Mat reik0jo mums anksCiau ateiti". Apgailestaudavo del nepavykusio demonstravimo, tadiau P.Morkiinui
pretenzijg nereiKdavo.
Prasid0jo diptominiai darbai. Prie5 II pasaulini ka14
Vilniaus universitete daugiausia buvo vj,Etoma optika ir atomo
frziV,a. Optikos srityje Cifrriche tobulinosi ir prof. P.Bruul?.i0nas.
Jau tada prasidOjo ir puslaidininkiq fizik^, kuri spardiai vptSsi po
V.Soklio triodo atradimo (1949 m.).

Pirmuosius mokslinius tyrimus pokario metais
kiino fizikos ir ypaC i{qnt0
eksperimenting puslaidininkig fizikq. Rimta pradlia buvo
F.BrazdZifrnas pradCjo iS kietojo

V.Toludio ir M.Mikalkevidiaus diplominiai clarbai, kuriems vadovavo profesorius P.BrazdZiDnas. Su savo diplomantais profesorius daZnai praleisdavo vakarus laboratorijose, atidZiai studijuodavo jq darbo lurnalus, diskutuodavo, patardavo. Specialios aparatiiros tada nebuvo, teko daug k4 patiems gamintis.
Universitete profesorius pradOjo stipriai vystyti puslaidininkiq tyrimus Lietuvoje. Jis visuomet palaik0 naujas idOjas,
naujausias mokslo kryptis. Mane, padirbus meius pas dekan4
H.Horodnidig asistentu Bendrosios fizikos katedroje, profcsorius priOmO i savo vadovaujam4 Eksperimentin0s fiz.ihos katedrq
vyr. destytoju. Jis man patar€ tirti puslaidininkig optines savybes
ir pasirrl0 pasikonsultuoti pas akad. AJofq. AJ aktryiai isijungiau
i puslaidininkig optinig ir fotoelektrinig savybig tyrimus. P.Braz-
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dlitlnas labai daug padejo. Jis dalnai mOgdavo pas0d0ti prie
V.ToluCio, M.Mikalkevidiaus ir manQs, kai mes eksperimentuodavome, patardavo k4 toliau daryti.
Vienas pirmUjg reiKmingiausiq milsg mokslin0s veiklos
ivykiU buvo 1955 m. lapkritio 4-20 dienomis lrningrade vykttsi
sqiungin0 konferencija puslaidininkiq klausimais, kur
M.Mikalkevidius perskaitO kartu su P.BrazdZirinu parengt4 praneSim4'Kai kurios stibio sulfrdo

ir stibio

selenido fotoelektrines

saryb€s". Tai buvo pirmas Lietuvos fizikq praneSimas sqjunginOje

konferencijoje

iS puslaidininkig. Via{butyje

M.Mikalkevidirs

kelis kartus tg praneSimq repetavo profesoriui, kuris ji tais0 ne tik
moksliniu, bet ir kalbiniu poliilriu. Profesorius visada pripal,ino
tik sqZining4 ir gerq darbq bei toki jo rezultat4. Drauge su praneSimo autoriais konferencijoje dalyravome ir mudu su ATarnaSausku. Po sOkmingo pranesimo, A-Tamaiausko suagituotas profesorius mus visus palcuiet0 i kaving Nevos prospekte ir sOkming4
pasirodym4 tarp TSRS niokslininkg palym0jome Sampanu.
Profesoriaus P.Brazdli0no dOka sparCiai vystesi puslaidininkig frotoelektrinig ir optinig savybiq tyrimai Vilniaus uni-

versitete. Profesorius neapsiribojo eksperimentines fizikos
vystyrnu vien auKtojoje mokyktoje. V.ToluCiui talkininkaujant,
jis pradejo organizuoti puslaidininkig tyrimus Listuvos Mokslg
Akademijoje. Jauni specialistai norOdavo likti dirbti univenitetq
bet profesorius sugeb0davo juos itikinti, kad reikia stiprinti eksperimenting fizik4 ir Mokslg Akademijoje Man teko atsisveikinti su savo kolegomis - J.PoZela, ILValacka, V.Silahiku, V"Bertuliu ir trLMakarifinu. Jie visi perdjo dir'o"ti t MoksQ Akademijq.
Gera profesoriaus intuicija vystyti perspektyvias mokslg
Sakas tikrai pasiteisino. Grilus J.Polelai po sekningo discrtacijos
grnimo iS Leningrado, susiktir$ dabar visame pasaulyje linomas
Puslaidininkig fizikcs institutas. Ne.rnaliau profasoriui nfpejo
eksperimentine fizika ir universitete, Jo iniciatyna Ekspcrimenfines tizikos katedros baztje buvo ikurtos dvi katedros
.(1960): Prulaidininkig fizikcs it Radiofizikos.
Kai sutinojau, kad €su paskirhs Radiofizikoo katedrm
veC€ju, vcs ne verkdamas, nub0gau pas profesoriq, kad jis mane
paliktq pas save Puslaidininkiq fizikos katedroie, o ved0ju skirtq
M.Mikalk€vidir1, daugiau uI mane i$mananti radiofizikoje. Frofesv^ius nusprend0 kitaip. Pats pradejo vadorrauti Radiofizikos
.
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katedrai, o man pasiiile tapti Puslaidininkiq fizikos katedros
vedOju. Kiek v0liau paskatino organizuori eksperimentincs fizikos probleminE laboratorijq, kuri akaderniko AZukausko korekcijos ddka t962 m. virto Puslaidininkiq fizikos problemine
laboratorija. Atrodo, kad profesorius buvo girnqs moksliniam
organizaciniam darbui: vis4 laikE ramus, vis4 laikq pilnas idejrl
naujiems padaliniams orgaqizuori.
Gerai prisimenu katedrg vedejg pasitarimus fakulreto dekanate. Profesorius P.Brazdzitinas nem€go daug kalbdti ir gindytis,
bet visados turOjo argumentu savo nuomonei apginti. Jis nenoriai
atlikdavo darbus, kuriems nepritardavo, kitaip sakant, primestus
priverstina.i. Profesorius yp;d nemOgo zmonig, nesiiaikandirg
duoto lodLio, nepaisandig susitarimg. Kai btidavo apviltas, jam
net rankos drebOdavo ir jis piktai sakydavo: 'Juk buvome susitarq". B0gant metams, toiilt iaktq bldivo vis daZniau, o tai, be
abejo, zymiai pakenkO profesoriaus sveikatai. v0liau jis dirbo tik
Mokslq Akademijoje. Daug kas buvo nuveikta, suorganizuota,
gruenirnas tapo ramesnis, pager€jo ir profesoriaus sveikata.
Profesorius P.BrazdZi{inas buvo labai i5tvermingas ir Mrtas, tadiau vienu atzvilgiu - prietaringas. KAi lw m. ruos0m0s
Svqsti jo 80-meti, jokiu btidu nenorOjo surikri, kacl Lietuvos fizikos rinkinyje b0tg atspausdinta jo nuorrauka. Ji baugino auitiktiniai faktai. Profesorius teig0, kad, kai buvo jubiliej$ proga
atspausdintos akademikg AJuJo ir KBarsausko nuotta*os, lie
'greit po to mirO. Su redaktore
E.Borutiene nu0jome i ligoninq jo
profilakti$kai besirydandio aplankyti. AS nusinesiau vokiskq rurnalq, kuriame 50-medio proga buvo aupausdinta mano nuotrauka
ir itikinejau pt'ofesorig, kad mirti dar tikrai nesiruo$iu. po ilgrl

kalbg profesorius sutiko ir jo portreras buvo atspausdintas.
Graliai, turiningai ir linksmai at5vent0me ne tik profesoriaus 80meti, bet ir 85-meti. Profesorius labai norOjo sulaukri 90-ojo

gimtadienio. Nedaug truko, bet is m[su jis i5ejo Siek tick anksdiau.
Giliai Sirdyje liko Sviesaus Imogaus atminimas.

Wktoras ItrBARTAS
Pirmoji paZintis su P.BrazdZi[nu iryko 1948 m. rudeni, kai
prad0jau klausyti jo bendrosios fizikos paskaitq. Jis buvo vienin203

telis fizikos profesorius ir tarp studentg tur€jo dideli autoritetq.
Vyravo bendra nuomonO, jog tai yra labai atidts studentams, !abai korekti5kas, labai taktiSkas, pagaliau visada tiesus, orus,
punktualus Zmogus.
Jeigu biittg leista studentams pasirinkti de.stytojq, tai, be
abejonOs, visi pasirinktg kaip tik ji. Visi jautO, kad tai Zmogus, visa
siela atsidavgs fizikai, negailis jegg fizikos specialistg ugdymui.
Maty'davom, kad profesorius niekada nes€di be darbo. Jei tekdavo
apsilankyti jo namuose, tai ir ten jo darbo stalas biidavo apkrautas

knygomis, Iurnalais. Jausdavome, kad jis tik kq pasikOl0 nuo
jis niekad neskaitydavo "moralg", ta0iau
visi steng0si mokytis. Egzaminuodavo taip pat labai ramiai, per
rankra5Cio. Studentams

daug neieskodavo klaidg, bet akylai sekdavo, ar nepasakys studentas ko nors naujo, ar nepareiK kokios nors savo nuomon0s" Tadq
iS karto pagn 0davo, prad0davo detaliau klausti, pradOdavo

diskutuoti, reikalaudavo pasakyti iS kur tokia informacija.
fvertinimas tada b[davo geras.
Visam laikui atmintyje iSliko pirmojo kursinio darbo gmimas. Pirmajam mano kursiniam darbui vadovavo profesorius
P.Brazdli0nas. Darbq atlikome dviese, nes reik€jo matuoti ketias
paras be pentojo kas 5 min. Tlr€me metalo lydinig sen€jimq, dOl
to reik0jo steb0ti 'rarfos elgsenq laike. Vienam toks darbas ne
pagal i5gales. Ginant darb4, profesorius klaus0 ramiai, bet
pabaigoje jam sukO!€ abejones mano iSvados. Nelengva apsiginti
antro kurso studentui. Pritrukqs argumentg, tiesiai pasakiau, ka&
kaip tik tokias i3vadas perskaidiau lurnale. Papra5e smulkiau
pacituoti tq lurnal4, nurodyti straipsni ir baigdamas apgailestavo,
kad nepasakiau jam apie tai anksdiau. Tiesa, nepasak€, kodel aS
tur0jau tai padaryti, bet, man regis, hd tai buvo noras akylai sekti
visq literatiirE, pasirodandiq fizikos arba bent jau tos jos srities,

kurioje pats dirbo, klausimais, nepraleisti nei vieno, net ir
nelymaus, naujo fakto, naujo rezultato. Tola susidom0jimas
nuteikdavo studentus darbui, ie$kojimams, analizavimui. Jis
.mtgdavo tuos studentus, kurie su jutr gindydavosi, kOl€ klausimus,
grne savo mintis ir linias. M"tyt, tai ir buvo prielasqn, iSvedusios
Lictuvos fizikq i toki platg keliq.
Jau pirmuose kurs'uose jis sugeb4davo rasti tuos Zmones,
kuriuos globodavo, kuriems planuodavo nokslininko keliq. Profestl-im dar0 viskq, kad jaunas Zmogus augtq, kad ris kuo daugiau
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suZinotq, pasimok5rtrl. Keletas Fizikos fakulteto studentq po
dviejq ar trijq kursg buvo pasigsti baigti mokslus Maskvos universitete. Profesorius r8pinosi, kad atsirastg naujos kryptys, kad
naujos idOjos ateitg i Vilniaus univenitet4, kad Cia pasklistg
naujos metodikos, kad Lietuvoje tizika vystytgsi sparCiai, kad
vyktr+ gera konkurencija
Profesorius P.BrazdZitinas nemOgo srrantyti sunkumq ar
negerovir; prielasdig, neie$kodavo kelirl ar galimybig tiems klausimams iSsprqsti, o tiesiog sprqsda'o ir, reikia pasakyti, turb0t
visada juos i5sprgsdavo. Jeigu studentas, laborantas ar aspirantas
pra5ydavo kokio nors prietaiso ar mcdZiagos, kurig katedra
netur0jo, jis niekada nebandydavo irodin0ti, kad sunku jg gauti.
Jeigu nesugeb0davo i5r0pinti tarnybine tvarka, dainai imdavo iI
ki$en0s savo pinigus ir tiesiog liepdavo nusipirkti parduotuvOje,
ar kur nors privadiai, nepraSydamas sq'skaitg ir nereikalaudamas
grqZinti pinigg.
PanaSiai sprgsdavo ir suddtingesnius klausimus. Dabar mes
dZiaugiam0s ir didZiuojarn€s, kad miisg mala Respublika turi
didel€s reiKm0s, pilnai verdiarnq uZsienyje i anglg kalbq mokslini
Iurnalq - ol-ietuvos fizikcs rinkini'. Vietoj ilgq svarstymg, didelig
gindig, profesorius kreipdavosi i istaigas, kurios sprqsdavo
atitinkamus klausimus. Jam paprastai neatsakydavo. Visi Zirrojo,
kad smulkiais, nereiKmingais klausimais profesorius niekada
nekvar5ina galvos dideliems vadovams. Jeigu jau ji;s kreipiasi, tai,
matyt, klausimas rimtas ir verta ji palaikyti. Daugeli idejq, sumanymU jis igrvendinrlavo. I ji kreipdavosi visi Respublikos fizikai
sunkiais momentais, sudOtfngais atvejais. Nern0go, kad jo itgai
pra$ytrt. Jeigu reikalas vertas dOmesio, jei jis svarbus, niekada
neatsakydavo.

Non apie save ir nemOgo pasakoti, bet, pasitaikius progai,
vietoj pamokymg ar barim$, prisimindavo savo tam tikrus glvenimo atsitikimus ar pokalbius. Visada jie vienaip ar kitaip
aukl0davo, btidavo tikslingi. Dalnai tai biidavo prisiminimai apie
susitikimus ar pokalbius su Zymiais pasaulio fizikais, studijas,
konferencijas.
IftIkokiame susirinkime buvo daug kalbama, kad universiteto d€stytojai nepareigingi, be prielasties vOluoja i
uZsi0mimus, pasitaiko ir tokig, kurie nekreipia d0mesio i savo
iSorq, nennarkingai apsirengg, seka nepritinkanCias dcstytojui
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madas. Profesorius P.BrazdZionas ta proga, nei kritikuodamas,
nei gindamas, pradOjo pasakoti, kaip buvo apsirengg ir kaip elgOsi
profesoriai Ci0richo aukltojoje mokykloje, kai jis ten studijavo ir
stalavosi. Ifti destytojas iZengdavo i tribtn4 ar ateidavo prie lentos, studentai nustatydavo savo taikrodZius. Pristpalino, kad
norOjgs patikrinti, atr i5 tiesg teisingi studentq pasakymai, kad

destytojai tiksliis kaip laikrodZiai. Jam nepavyko ulregistruoti

nukrypimo nuo astronominio laiko nei vienos sekund0s. Pajam neteko matyti profesoriaus, kuris btitq at€jqs i
auditorij4 be juodo kostiumo, baltg mar$kinig ir be kaklarai50io.
Galiu pasakyri, kad ir man neteko matyti profesoriaus P.BrazdZiiino be Svarko ir be kaklaraisCio, pagaliau dar ir neuZsegtu
Svarku. Visada jis atrod0 labai wartcingal, jo rubai visada buvo
graZiai islyginti, be jokig rauKlig, jokiU ner0pestingumo postebOjo, kad

Iymi,+.

Profesorius P.Brazdli0nas, man regis, poilsio niekada

neturOjo arba ir poilsi panaudodavo darbui. Prisimenu, gavqs
Respublikos premijq, profesorius valcarienei i restoranq sukvietO

bene vis4 Fizikos fakultet4 ir dar atstovus iS kitq auk$tgjrg
mokyklg ir Mokslg Akademijos. Atrodytq, kad Cia lyg ir neverta ir
ne laikas sprgsti darbinius klausimus. Bet Stai prieina jis prie
manqs ir pradeda kalbq, kael Teorin0s fizikos katedra labai kvalifikuota, tad ar negal€tq ji padeti kitoms molsliniuose tyrimuose.
Ir tiesiai, be uZuolankg, klCusia: "Ar nesutiktum, Tamsta, bendradarbiauti su Radiofizikos katedra ? Katedra jauna, jos profilis dar
n0ra susiformavgs ir jai reikalinga pagalba". Nepatogu buvo atsisakyti ir teko ieSkoti kontaktg
Jie prasid0jo nuo docento V.ValiukOno, vOliau Ruo diplo.
manto V.IvaSkos (dabar fizikos ir matematikos mokslg daktaro),
Tas bendradarbiavimas buvo labai efektyvus ir produktyms.
Turbiit daugeliu awejg toks nuolatinis rtipestis, gal net neoficialiis, o privati's pokalbiai l0m0 tai, kad profesorius, sukiirqs
vien4 katedrq, numatgs tos katedros mokslinq krypti, nubr0Zqs
perspektyvq, k0r0 naujq katedr4, nauj4 moksling krypti, biir0,
mok€ ir auklOjo kolektyvus ir, kai tik pajusdavo, kad kolektyvas
pakankamai susiformavo, sustipiOjo, atiduodavo vadZias kitam
vadovui ir v€l viskE pradOdavo iS pradZiq. Vel a$irasdavo naujas
kolektryas, nauja katedra, nauja molslo kryptis, kuri tur0davo
sugeb€ti konkuruoti, nenusileisti kitoms, irodyti savo grvybin2M

gum4. Bet _konkurencija niekada nevedO prie konfliktq'
prie.{i5kumr1. Siandien nei vienas buvg jo auklOtinis nejaudia nei
prrydo, nei pagreZos toms sritims, lurias iis isugde. Ir jei kartais

dabar kai kas iSgirsta apie nesutarimus, nekorekti5kus gindus, visi
ir visada su apgailestavimu prisimena, kad n0r,a profesoriaus
P.Brazdliilno. Jis molejo sudaryti s{lygas ir nuteikti taip, kad tik
bendradarbiavimas, abipusO pagarba yra bet kokio mokslo, bet
kokio darbo sOkmOs laidas ir variklis

Kostas

VSPeus

Pirmq kartq prof. P"BrazdZi0nq pamadiau 1945 m. rudeni,
kai istcjau i Vilniaus universitetq. Tada jis skaite bendro.sios fizikos kursq Fizikos-matematikos fakulteto pirmo kurso studen-

tik i antr4 paskait4.
Deste mechanikos pagrindus. Skaite gana ai,Skiai, rimtai, be
jokiU nuokrypirl nuo temos, kiek nuobodokai. Jau naudojo difetams. AS atOjau

rencialinio

ir

integralinio skai{iavimo sqvokas, nors ne visi

klausytojai buvo su jomis susipaling nes ne vbose gimnazijose tq
dalykg buvo mokoma, o universitete matematinOs analiz0s kursas

buvo vos pradetas.

Mus, pirmo luno studentus, labai nustebino, net kiek
paugino, kad per vien4 paskait4 buvo iSd€stoma labai daug
medliagos - per pon1 paskaitrl visa taJko mechanika, o visa
mechanika per keletq pas.kaitg Per paskaitas burao rodomos
demonstracijos. Iaboratoriniai darbai prasid€jo nuo pat sem€stro pradlim. JieFs radoravo asistentas Vaclovas Kaveckis"
Prof. P.BrazdZisnas i5 pradliU dalnai ateidavo pasilisrOti, kaip
mwns sehsi dirbli Kai luriugs truputi paklauin0davo apie fizikos mokymqpi gimnazijojg kur mokesi, kas mokO fizikos.
Kai a{ pasakiarq kad mane Plung0s g'mnazijoje fizikos mok4
Antanas Simkus, prof. P.BrazdZiiinas paske, kad aS tur0Ciau
fi"ilq gerai moketi, nes ASimkus esep gefiN fizikas ir pedagogai.
B tilrqiq burrc kiuip a"$imfnrs, b[damas gimnazijoa diretcorium. ir rur€damas daug administraciniq rilp€sdig vokiedig okupaqios metais, ne tabai daug dGmesio skyre pamokoms, lodel aS
fi"ik4 silpnai temokOjau. tse to, burau istoj6 mokytis matesq:
tikos, o ne fizikm.

Genau prof. P.Btazdlniln4 pa2inau nuo II kurso, kai per0jau
dirbti Bendrosios fizikos katedros
laborantu. tai tateOrai vadovavo fakulteto dekanas doc. H.Horodnilius. Prof. F.BrazdZi0nas vadovavo Elsperimendnes fizikos
katedrai. Bet pirmaisiais pokario nletais tarp tq katedrg didelio
skirtumo nebuvo. Abiejq katedrq personalas, brp jU ir laborantai, pirmiausia riipinosi atkurti mokom4sias laboratorijas, ruo$ti
paskaitg demonstracijas, naujus laboratorinius darbus pagal
bendrosios fizikos kursq Fizikos ir matematikos bei kitg fakultetr;
studentams. Tais darbais labai dom€josi prof. P.Brazdlifinas ir
dekanas H.Horodnidius.Nebuvo specialig laboratorijg, nebuvo ir
studentu fizikg vyresniuose kunuose.
Vyresniuose kursuose su prof. P.BrazdZiiinu maZai teko
bendrauti, nes aS per0jau dirbti laborantu i Teorin0s fizikos katedrq. I-abiau traukd matematinO, o. ne eksperimentinO fizikos
pus€. I5klausiau tik nauj4 puslaidininkig specialyb€s kurs4, kuri
deste P.BrazdZi0nas visg fizikos specialybiq studentams. Man tas
kursas neatrod0 nei labai idomus, nei labai ai$kus. Matyt, ir
paCiam profesoriui puslaidininkig fizikos teoriniai pagrindai dar
nebuvo labai aiSk0s. Iftip ir bendrqi4 fizikq, taip ir t4 specialgji
kursq, profesorius skait0 gan4 nuosekliai, bet nuobodokai.
Jau dOstydamas bendrqj4 fizikq, taip pat per konsultacijas,
koliokviumus (iskaitas), egzaminus, prof. P.BrazdLi[nas nemaI4
d0mesi skyre fizikos terminams, bardal'o uZ neteikting terming
vartojim4, jq painiojim4 (plnz: uZ judesio kiekio painiojim4 su
impulsu gr4sino maZinti paZymi). Taisydavo ir kitas pastebetas
kalbos klaidas. NemaZ4 pastabq i5klausiau ir dcl savo kandidatin0s disertacijos kalbos netikslumq (prof. P.BrazdLi0nas buvo
jos oponentas), nors i oficiahg asiliepim4 daugelio jg neira5€.
Prof. P.BrazdZiiinui vis4 laikq rEpejo fizikos specialist4
ruo5imas. Pokario metais fizikos absolventq laidos buvo negausios, todOl jis larai vertino kiekvien4 destytoj4, kiekvien4 tabo-

i fizikos spcialybg ir pradOjau

.

rantq.

I5liko atmintyje ivykis i5 stalinizmo taikg (rodos t952 m,),
Po veZimq i Sibirq, prof. P.Brazdili0nas, matft, partorganizacijos
paliepimu, kalb€jo personalo - destytojg, asistentg, laborantq susirinkime. Jis "ai5kino' mums tg veZimr; motyvus, valdZios
tikslus. Ifutbejo susijaudings, a5arotom akim. Gana trumpai
pasakO kelias ftazes i5 tuomgtin€s spaudos apie klasig kovq bei
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reikia tai suprasti' laikyris
liaudies prieSus ir pabr0Z0,
-dirbti, kad mums
Po susirinkimo,
paskalq.
neklausyti
drausmes, rimtai
buvo V.Ikvectai
(berods
btirelyje
malame jaunesnig darbuotojq

kis, M,MikalkeviCius, .{-Sirvaitis, aS - gal dar kas nors,
nebepamenu) patar€, kad mes jauni, kar5ti b0tume atsargqs'
saugotum0mOs, nes,

jei mus iSbla3i;3s, kas tada Lietuvoje

sirUpins nzika. Ttro metu

ir

be-

toks patarimas buvo gana pavojingas.

Siaip profesorius i potitikavim4 nesileis'lavo. Ne kartq
paUieZOivo, hd geriausia politika yra darbas savo tautos mokslo,
kult8ros ir kalbos labui.
Vytautas SUTULEWCIUS
Profesorig P.Brazdli0n4 a5 atsimenu nuo 1949 m. Tada
Vilnlaus universitete, Fizikos ir matematikos fakultete, jis mums
(matematikams) kartu su frzikais skaitO bendr4 fizikos kurs4.
Skaite labai gerai, paprastai,rbe didelirl gudravimq, norOdamas'
kad visi suprastq. Tada auditorij4 sudarO studentai, susirinkg iS
visq RespuUUfos vietg, daugiausia iS kaimo. Ta0iau profsoriaus
?.WazAhl0no vienas pagrindinirl tikslg buvo tas, kad jo skaitomq
kun4 visi suprastg. Kielcvienas, kuris nor0jo k4 nors papildomai
su2inoti, paitcaityti, visada gal0jo prie jo prieiti, paklausti,
pasiskolinii t<nyge. Nors jis buvo profesorius, Zinomas Imogus,
bet burro labai paprastas. Dalnai prieidavome prie jo po palkail
tos, pasikalbedivome, niekada nesivarZydavome. Jis mums labai
patiko.
' Daugiau suzinojau apie profesorig P.Brazdzion4, kai a5 jau
-aspirant0ros
Gningrade ir pradOjau dirtti Moksltl
Ellaa i5
iiaCemijos Fizikos ir matematikos institute bei Vilniatrs univer$itete. fiip linia, Mokslq Akademijoje fizika ir matematika pra'
eid0jo tgiZ m. Teorin0s fizikos pradininlas luvo akademikas
.{.JugA, eksperimentines - akademikas P.Brazdliilnas' matematikos - atcaOemlkas J.Kubilius.
P.Brazd2t[nas, rinkdamas mokinius, organizuodamas dar'
bus, jau tada galvojo apie Siuolaikines kqptis, kirrios fizikus
isvestu i priesatines- poiicijas. Vienas Pacirl charakteringiausitl
ataOemitcO P.BrazdZi[no bruolg, mano nuomone, buvo toks'
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pati geriausia. Kryptp, kaip ir Zmon€s, keidiasi ir mir5ta, ttsiranda naujos, ir ne taip jau lengva, kai tau 50 ar 60 metg, mesti
vienq mokslo sriri ir pradOri kit4. Sito gal ir nereikia, bet reikia,
kad tavo vietoje atsirastg mokinig, kurie intenqruiai dirbtq tose
naujose svarbiose kryptpe. Tai mokslininkui yra labai svarbu.
Profesorius P.Brazdzirlnas taip ir dar0. Jisai areidavo, prad0davo
kurti naujq sriti, sukurdavo vien4 laboratorij4, dirbdavo jcje, kol
ten atsirasdavo kitas perspektyrms mokslininkas. Po to jq patikdavo, kurdavo kitq. Taip jis dirbo, neskirdamas, kur Mokslg Akademija, kur Vilniaus universitetas, suprasdamas, kad svarbiausia
yn Lietuvos mokslas, kad lokalinis pasidalinimas yra visillcai nesvarbus.
I{es visq laikq ji paZinojom kaip Imogg objektyvq, gerbianti
visgs mokyklas, visas israigas.
Ilgq laikq tizikai ir matemarikai dirbo tose padiose universiteto ir Akademijos istaigose - universiteto Fizikos ir matematikos fakultete, Mokslg Akademijos Fizikos ir marematikos institute. Tod0l ir interesai fizikq ir matematikT buvo bendri. Profesorius r0pinosi viso musq moksto vystymusi.
AS jt atsimenu kaip Fizikos, technikos ir matematikos
mokslq skyriaus ilgameti akademikq sekretoriu. Kai jau nemaza

metu na5ta sl0g0 jo pedius, nors dar buvo energingas, pasitraukO
tq pareigg, ir aJ tada prad0jau dirbri jo vietoje
Man, triinant Fizikos ir matematikos instituto direktoriumi,
darnai tekdavo susitikti, kalbOti, sprqsti ivairius mokslo organizacinius klausimus su akademiku sekretoriumi P.Brazdzionu,
iS

kaip su tiesioginiu virsininku. Visus klarsimus jis sprgsdavo
taktiSkai, mandagiai, neprimesdavo savo nuomonOs. Visada
sakydavo: 'Direktoriau, Stai yra tokie nurodymai, kaip JUs galvojate ? K4 reikOtq daryri ?'. Gal0darrai su juo pasiglnQ/ri, pasakyti
savo nuomonQ. P.Brazdri[nas vlsada mOgindavo rasti bendra
logiskiausiq rariantq. Jeigu jis $itikindavo, kad reikia raip daryti,
tai savo nuomonOs laikydavosi Mrtai tiek Mokslrl Alcademijoa
Prezidiume, tiek visur kitur. Man rodos, kad P.Brazdri[n4 uz us
jo savybes tiek jo mokiniai, tiek virSininkai ylsada labai gerb0.
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Algirdas Sttgnce
Su profesoriumi P.BrazdZi[nu teko praddti bendrauti jau
pirmaisiais studijq metais. 19-{9-1951 m. jis dcst0 mums bcndrosios fizikos kursq. Dideli ispiidi paliko jo graZiai ir idomiai skaitytos paskaitos, papildomos daugeliu idomig demonstracijg. Paskaitoms profesorius, matyt, ruoSdavosi iabai kruopSdiai, nes visada turOdavo iSsamq, gana platg konspektq, rcurio pagrindu po
keleto metU paral0, galima sakyti, pirmE lietuvi5k4 keturtomi
bendrosios fizikos vadov€li.
Profesorius jau pirmaisiais studijq metais stengdavosi
itraukti studentus i mokslinq veikl4. Gerai prisimcnu jo pokalbius su manimi, antro kurso studentu. Pirmaisiais studijq metais
beveik visus vakarus ir poilsio dicnas praleisdavau Sachmatr;
klube. Antro kurso pradlioje profesorius daug kalb0josi su m0sg
kurso studentais, si0lydamas daryti (tilsliau organiz.uoti) vienoki
ar kitoki eksperimentq. Jis sugcbejo iZiebti mumpc gtvtl susidom0jimq fizikos mokslu.
Man pasi0l0 kursini darbq-eksperiment4 apie elektrono
specilinio kriivio nustatymq, nurod0 literat0rinius Saltinius. Pirmiausia tai buvo prof. E.Spokkio 'Atomo fizikos' I tomo pirmas
skyrius. Pasi0lytas klausimas tikrai buvo idomus ir mane visi5kai
i$trauk0 iI Sachmatg klubo. Eksperimentq attikti nebuvo jokiq
sqlygq. Bet tema suZadino susidomOjim4 tizika, itrauk0 i studentr;
mokslinOs draugijos veiklq.
Studijuodamas auKtcsniuosiq$ge [yr$q.o,$e, lika$ dirbti
laborantu profesoriaus P.Braedli{no vadmauinUnnjp E}sperimentines fizikos katedroje.'?rofmofius lao-4i rimr4 rldr.nesi skyre
eksperimentiniams darbams ir i5 miilq - lgboqantr;, reikal6udavo
paruosti vis lnaujus labsratorinius darbus. Kai k!& jU
papildydavo jo dcstomus puslaidininkiq ir dielektrikq fizikos
spcckursus.

Dirbdamas laborantu, susipalinau su dar vienos profesoriaus P.BrazdIiiino veiklos sfera, btitent jo darbu 'Zinilo;e'. Pro-

fesorius skaitydavo visuomenei populiarias fizikos paskaitas.
Biidamas ekspcrimentatorius, jis sevo paskaitose patcikdavo
daug demonstracijq-eksperimentr; skaitoma tema. Man, kaiP
laborantui, ne kart4 teko ji lyrlcti tokiq paskaitg metu tick
Vilniuje, tiek ir kituose Rcspublikos miestuosc. VeZdavausi
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nemaA hgaminq, prikraute ivairiq prietaisg ir paskaitg metu
demonstravau ivairius reiskinius, susijrsius su paskaitos tema.
Kiek prisimenu, daZniausiai tekdavo kartu vykti, kai profesorius
skaitydavo paskait4 "Katodiniai spinduliai ir jU praktinis
taikymas'.
Profesorius P.Brazdlitinas buvo entuz.iastingas ir sumanrs
eksperimentinig tyrimU ir jq baz0s organizatorius. fstojus i Lietuvos Mokslg Akademijos Fizikos technikos instituto (direktorius profesorius AZukauskas) techninOs fizikos poskyrio, kuriam
vadovavo profesorius, aspirantiirg, nutarOme pradOti plOtoti
puslaidininkig optinig savybig tyrimus. Tuo meru poskyryje

Jokios eksperimentinOs bazOs tokiems tyrimams nebuvo.
Neli0rint to, jis sugebOjo pasiekti, kad instituto MokslinO taryba
paMrtintq mano disertacijos tem4 i5 pwlaidininkirl optinig savybirt tyrimo srities. Netrukus pradOjo reikalauti is direkcijos lOsg
elsperimentinei bazni (monochromatoriui UU-Z; isigyti. Gauti
l0Sg tuo metu buvo labai sunku, todel natllralu, lcad iis gavo neigiamq atsakyrn4. Tada profesorius paskatino mane greiliau iSlaikyti kandidatinio minimumo egzaminus. Baigiantis pinniesiems
aspirantilros metams, islaikiau visrs 4 egaminus, ir netrukus
instituto direktoriui eiliniame posOdyje l(aune profesorius
pareiSk0, kad aspirantas i5laik0 visus egzaminus ir reikalingos
lalob eksperimentinei bazei kurti. Netrukus buvo isskirtos minimalios l0Sos ir elaperimentinis darbas prasidejo.

Ionas-Algirdas IrURTISIUS
Didelio dOmesio ir specialiq studijU verta profesoriaus Povipedagogin0 veikla. Prad0jp pedagogini darb4
pradl,ios mokykloje, jis iskilo iki auKrosios mokyklos profesoriaus, direktoriaus, Lietuvos lvIA akademiko.
- Asmeni5kai man gerai Zinomas P.BrazdZi0no pedagoginis
darbas auKtosiose mof.umose, kur jis visus sauo zugeU-elimus
skyre fizikos mokymui. Nrlo lg4/- nr" gruod2io 5 d. iki 1945 m.
spalio 15 d. P.Brazdli[nas buvo pirmasis po karo atkurto Vilniars
valstybinio pedagoginio initituto direktorius, lsteig0 Fizikos ir
matematikos fakultetq ir nuo 1945 rn spalio mOn. iki 1948 m.
rugsOjv m0n. buvo jo pirmasls dekanas. Iki 1950 m. instirute dar

lo Brazdliiino
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dirbo dAst5ttoju, skaitO bendrosios ftzikos kursq,
Per stojamuosius fizikos egzaminrs P.Brazdliitnas paklausdavo: 'Kuo atvaZiarrai i Vilniq ? Kokios energijos r[Sys pasirei5kia toje ma5inoje, kuria atrriaZiavsi ?t'Per kursinius egzaminus, kai
i pabaigq likdavo blogesnieji studentai, kartais pavadindavo juos
sunkiqia artilerija. Pasitaikydavo, kad dAstydamas suklpdavo ir
Jam reik0davo ne tik dali lentos nurralyti, bet ir raSyti iS naujo.
Tada priekaiStaudavo, kad laiku nepasak0me, jog negerai raSo.
P,BrazdZ,i0nas visada elgOsi labai kul.tiai ir mandagiai.
Visq laikq domOjosi moksleivir; otimpiadomis. Mielai dalyvavo XXV Respublikin0je fizikos olimpiadoje Panev0fie, )O(X
olimpiadoje Ignalinoje, I Pabaltijo ir Baltarusijos olimpiadoje
Vilniuje 1982 rn., XVII sqjunginOje olimpiadoje Vitniuje 1983 m.
Pasak0 graZias, jaudinan0ias kalbas.

P.Brazdltilnas skyre daug laiko ir dOmesio neakivaizdinei
moksleivirl fizikos mokyklai nFotonas'. Pats iteikdavo tos
rnokyklos absolventams baigimo paZym0jimus, o kai reikOdavo,
uZtardavo arba pagirdavo 'fotonieCius' spaudoje. Toks buvo ir
tartu su Sig eiludig autoriumi 'Komjaunimo tiesoje' pasketbtas
straipsnis "Fotono desimtmetis" [1331.
Didelq pedagoging vertg turi P.Brazdliono vadovOliai, kitos
mokymo priemonOs. Mums warbus ne rik knygU turinys, bet ir JU
lietuviska fizikos terminija, gimtosios kalbos ai5kumas. Jis turejo
didelOs itakos tobulinant ir vidurinig mokyklg fizikos kurso lietuvi$k4 terminij4. DraugiSkai daZn4 pataisydavo, i5girdqq kq non
netaisyklingai sakant.
Kol paj€g0, ivairiomis progomis P.Brazdii0nas atsilankydavo i Vilniaus valsrybini pedagogini institut4. Graliai apie

ji na

atsiliepqs

ir

spaudoje.

Oponuodamas disertacijq ar recenzuodamas koki kitq
d3rb4, P.BrazdZitinas savo mintis pasakydavo labai mandagiai ir
uktiSkai. NeZinau, kad butg k4 uZgavgs ar iZeidgs. Namuose
sutikdavo visada labai maloniai, atidZiai iSklausydavo. AMrai k4
nofs papasakodavo, pavyzdZiui, apie tai, kad jaunystOje ji,,
plaukianti .laiw su draugu Zenevos elnre, kontrolieriAi buvo
aptikq be bilietg
Jis tur€jo puiki4 bibliotekl Paskolindavo knygU.
Pavn1zdttui, man buvo paskolings ret4, Lg23 m. Prahoje rusq kalba

iSleist4, lietuvio profesoriaus Vt stankevidiaus knygq 'Mende-
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lejw velikij russkij chimik'.

P.Brazdli8nas nedvejojo, ka.d iLietuvos fizikos istorijoje'
biltg kalbama ir apie ftzikos mokymX apie fizik4 ivairiose mokyklose, taip pat ir vidurin€.se. Jis ne tik kaip ivyki$ dab'vis gerai
Zinojo, pavyzdliui, aulc{tojo mokslo ktlrimosi raid4 Kaune, bet
daug idomaus galejo papasakoti ir apie Kauno vidurines
mokyklas, buvusius gatvig pavadinimus.

Kgstutis MAIGRI0NAS
P.BrazdZiiinq pirmq kart4 pamadiau 1950 m. rugsOjo 1 d., kai
jis mums, tada Vilniaus univeniteto pirmo kurso studentams fizikams, skait€ prrmQj4 paskaitq. Paliko ispiidi rekomenduojamrl
vadov€liq s4ra$as. Salia tuo metu populiarir; bendrosios fizikos
vadovOlir; - Fri5o ir Timorevos, Papaleksio, Chaikino, siub paie-Ikoti sengjg - Chvolsono ir kitg (atsimenu, Chvolsono klasikinio
fizikos kurso tonq, iSleist4 praeito amZiaus gale, buvau gavgs i$
Universiteto bibliotekos, deja, skaidiau Ji nedaug: rusrf kalb4 uda
net mes, miesto mokyklas baigusieji, mokOjome nepakankamai ir
negal0jome laisvai skaityi).'Veliau, per vis4 mokymosi laik4 universitete, niekas vadovOlig taip pladiai ir i5samiai nerekomen-

P.Brazdliilnas, tada vienintelis Fizikos ir matematikos
fakulteto profesorius fizikas, mums skaitO bendrosios frzikos
kurso mechanik4 ir molekuling fizikq. Skaite warkingai, su demonstracijomis, gal ne visada labai sklandZiai, bet lehi. Kas
norOjo - gal0jo turOti tvarkingus paskaitg uZraIus.
U kurse vadovavo kursiniams darbams. Pasiiil0 kursiniq
darbg temas, nurod0 literat0r4. Reikcjo para5yti referatq pasirinktqja tema. Pasirinkau tem4 apie i5orini fotocfektq. Tada pa'
€miau i rankas pirmqi4 fizikos monogranje - Lukjanovo knyge
"Fotoefektas'. Kursini referatQ, matyt, paraSiau nculogai; I(ai ii
apgrniau, P.BrazdZiiinas paragino stoti istudentq mokslinq draugijq. Pirmoji mokslinO uZduotis Sioi draugijos nariui kick nuvylO reik0jo sutvarkyti kalkoki transformatoriq. VCIiau, btinant III
kurse, pas{tllO dirbti katedros laborantu. Siunt0 mane visur, kur
reikOjo - daugiausia i studentg laboratoriias, kartais rengti ir
rodyti dernonstracijas. Dirbant laborantu. moksliniam darbui
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laiko likdavo malai.
S.riesius prisiminimus paliko pora vasaros m0nesig, kai
buvau paskirtas bud0ti fakulteto 'molslindje bibliotekole'. Tai
buvo didokas kambarys, kuriame ant grindg gutejo Siisnys
prieSkarinig mokslinig knygg ir lurnalg ivairiomis kalbomis, ivairiq laikrt studentq diplominiai darbai. Prisimenu angli5k4 Vudo
'Fiziking optikq', vokiSkus {zikos lurnalus, AJucio diplomini
darb4 "Ttijrl elektrodg vakuunin€s lempos tyrimas". ldomiis buvo
1954-1955 metg katedros pos0dliai, len skaitomi moksliniai prane$imai. Juos skait0 destytojai bei asistentai (J.ViSCakas, M.Mikalkevi0ius, A.Sirvaitis, E.Sosnauskas, N.Siktorovas), taCiau
pos0dliuose tur0jo dalyvauti ir studentai laborantai.
AuKtesniuosiuose kursuose P.BrazdZitinas skaite beveik
visus kietojo kiino fizikos specializacijos kursus. Studentr; buvo
tik 5 - S.Gir5ovidius, AJuodvirSis, AJurk0nas, trLRinkevidius ir
aS, todel paskaitos daZnai b0davo katedros vedejo kambaryje, kur

ir knygomis. Specialiuosius kursus skait0 pagal monogratijas: kietojo kiino fizikos
- pagal 7*icn, dielektrikg fizikos - Skanavio, puslaidininkig fizikos - Volken$teino, daugiausiai i5vesdin0damas lentoje formules
ir jas aiSkindamas. Susistemintos literat0ros specialiesiems kur-

stovdjo isp[dingos spintos su senais prietaisais

sams tada buvo nedaug. P.BrazdZionas gan greitai tam
panaudodavo pasirodtiusias naujas knygas - atrodO, kad vienu
metu paa skaito ir pasakoja studentams. Taip buvo su V.Soklio
'Eiektroniniq puslaidininkig teorija': rusiSkas vertimas iSejo
1953 m. gale, o 1954 m. pavasario semestr4 Sios knygos medZiaga
jau buvo dOstoma per paskaitas.
Baigiant universitetq 1955 metais, P.BrazdZi[nas man
pasi[I0 dirbti asistentu ir ruoStis i aspiranrur{ Mastvoje (radiofizikos speciafbe) arba l-eningrade (radioaktyvig izotopg
taikymo specialyb0). Pasirinkau l,eningradq, o, istojqs i TSRS
MA Irningrado Fiiikos ir technikos instituto aspirantiirQ, persiorientarrau i branduolio fizikq. suglzqs vasaroJ at<xtogB, apsilankydavau fakultete. P.Brazdliilnas visada klausdavoo kaip,
sekasi.
.

lg57 m. rudeni garau P.BrazdZi0no lailka kad jis ruo5iasi
atraZiuoti i l"eningraq pasidairyti po Fizikos ir rechnikos insri-

tuul ii norOtrg su manimi pasikalb0ti AwaZiavo pasihalgrti,
koki4 tematik4 galima butg plOtoti neseaiai ifteigEme Lieruvos
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ir matematikos instituto Radioaktyvaus spinduliavirno sektoriuje ir numatytoje projektuoti Mokslq Akademijm
tyrimU su radioaktyviaisiais izotopais laboratorijoje. Pastaroji
vOliau i$augo i Radiologing laboratorij4. Jos teritorijoje dabar
I\dA Fizikos

isik0rusi didZioji Fizikos instituto dalis ir dauguma jo eksperimentinir; skyriq.
P.Brazdliin.s pats orientavosi daugiau i puslaidininkir;
radiacinq fizikq - jq savybiq kitim4, veikiant didel0s energijos
spinduliais. Tuo pat metu jis man4, kad Lietuva neturi likti nuoSalyje nuo elaperimentinig branduolio fizikos tyrimg, Mano
mokslinio darbo tematika tam nelabai tiko. Eksperimentuodamas prie ciklotrono, tyrinOjau branduolinOs reakcijas. T\ro metu
jau brendo buwsirg sqiunginir; respublikq Mol$lg Akademijq
profiliavimas. Lietuvoje jau buvo susjformawsios daugelio dabartiniq pagrindiniq mokslo krypdiq uluomazgos. Buvo aiSku, kad
orientuotis i stambius branduolio fizikos eksperimentinius
irenginirs (greitintuvus ir pan.) Lietuvos Mokslg Akademijoje
vargu ar realu. Pasirinkome taip FilsU tuo metu vadinamq oSveicariSk4j! variantq": nedaug rnetalo, bet claug kvalifikuoto darbo.
Nusprend0me orientuotis i precizinius radioaktyviqjg izotopg
tyrimus, panaudojant atsiv€2tinius izotopus ir imanomgs preciz-

inius branduolio fizikos matavimr; prietaisus. Siandien,
Zvelgdamas i te jau gana tolim4 praeiti, prisimenu, kaip

P.Brazdlitinas su manimi, tada dar labai jaunu Zmogumi, Siuos
mokslo perspektlruos klausimus svarstO, kaip, tarsi, lygus su lygiu,
aresi, ir klausdamas, ir ideiniai ilklausydamas mano kartais gal
naivokos nuomon€s.
Nuo 1959 m. pawNario dirbau profesoriaus P.BrazdZi0no
vadovaujamame Radioaktyvans spinduliavimo sektoriuje, 1!)61
m. jam pasi0lius pats tapau to sektoriaus vadow. Dirbome dideliame senovi$ko buto k4mbaryje dabartiniame Lietuvos istorijos
instituto pastate (KosciuSkos g. 30).
Profesoriaus smlas stovejo kambario viduryje po didele
lcabanCia lempa, mokslinig bendradarbiq - prie langg ir pasienig.
Atejqs i darb4, P.BrazdLirlnas sit visais pasisveikindavo, paspausdamas rankq. Tarnybinius raltus ra5ydavo warkingai, gt:rLia
ramia ra$ysena. I5 darbuotoig reikalaudavo tvarkingq darbo
planq. Mums, negausiems sektoriaus darbuotojams (R.I&linaus'

kui, EBoruuitei-Makari0nienei, V.pieniui, A.Drag8nui),
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pa-

- ruo$0me Radiologincs laboratorijos projekravimo urduori, varin€jome derinti projekr4 i
laboratorij4 projektawsi TSRS Iv{A Irningrado tvtoksiinir+ inititutg projektavimo institutq, vaiKdiojome po ivairias vilniaus
miesto organizacijas, dirbome tiek€jais, stengemes, kad b0tg

vesdavo daug organizacinig darbg

nupirktas unikalus beta spektrometras - tais laikais pats brangiausias prietaisas visoje Lietuvos Mokslg Akademijoje (159 tutat.
rb.). Moksliniame darbe P.Brazdlitinas buvo labai tolerantiskas tur€dami labai kuklias eksperimentavimo galimybes, mes savo
i$manymu dirbome beveik vien paie$kinius darbus.
vOliau, dirbdamas universiteto Radiofizikos katedros
vedOju, profesorius P.Brazdzitinas padOdavo radioaktryaus spinduliavimo sektoriui, atsir;sdamas dirbti studentus, diplomantus.
Kai kurie jq iki siol dirba Fizikos institute (B.Morkv€nas, AAmu-

levidius, D.Baltr0nas, R.Mikaitis, R.Zirgulevidius). Duodavo ir
visuomeninio darbo. Atsimenu, kaip visas sektorius 1963 ir 1fti4
metais gal porq rn€nesig dirbo, sudarin0damas branduolio ter-

ming kartotekq biisimam Fizikos terminr; zodynui. Tokiann
visuomeniniam darbui, kuris turi reiKmE kult[rai, p.Brazdritinas
jautd pareig4, negail0jo nei savo, nei kitg laiko.

Dirbdamas Mokslg Akademijos Fizikos, technikos ir

matematikos mokslg skyriaus akademiku-sekretoriumi, p.Brazdziilnas vienu meru buvo uZsidegqs ideja Radiologines laborarorijos bazeje ikurti Branduolio fizikos institut4. Kaip tokio insrituto pirmtakas, 1965-1966 m. Lictuvos Mokslq Akademijoje
egzistavo savarankiskas,Branduorio fizikos ir radioaktyvirljq
izotopg tailr.amo skyrius, kuriam prikrausORadioaktraus spinduliavimo ir Almosferos fizikos sektoriai. Deja, i$ to suminymo

nieko nei5ejb.

1959 m> rydeni su P.BrazdZitinu skridome i Ta$kent4. Ten
buvo pastatytas branduolinig tyrimu centras, paleidliamas veikti
branduolinis reaktorius. Ta proga surengta didel0 sqiungind konferencija atomin€s energijos taikaus panaudojimo klausimais.
Jos iniciatorius buvo mano aspiranrinio darbo vadovas s.v.starodubcevas, pries polq merq i5rinktas uzbekijos .TSR N{olalg
Akademijos viceprezidentu ir Branduolio fizikos instiruto direktoriumi. Konferencijoje dalyvavo daugelio sqjr-rnginig respublikg
atstovai. Mes atstovavome Lietuvai.

Tai buvo pirmoji (ir vienintel0) P.Brazdliilno kelion0 i
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VidurinE tuijq. VaiKliojome po senqji molinig vienaauKdig
pastatU Ta5kent4, v0liau, 1966 m., sugriaut4 lemds dreb0jimo.
Turcjau fotoaparatq. Fotografavome rytU egzotik4 - belanges
gatves tik su varteliais begalinOse i5tisin€se molio sienose, asilus
su didcsniais ul juos ne5uliais, kaimiedius su chalatais ir turbanais, paslapdia, prisibijodami - dar ir pasitaikandias moteris su
parandZomis, taip pat vienas kit4 Sios egzotikos fone. Senuosius
molinius kyartalus skuto buldozeriai, jrl vietoje kilo naujas administracinis centras.
Konferencija buvo pradOta AliSero Navoji teatre, baigiamasis pos0dis vyko didingg Uzbekijos TSR AuKdiausiosios Tarybos naujr;jg rumg pos0dZiu salOje. Pos0dZiavome 8 dienas, 3 dienas ekskursavome. Tada P.BrazdZi0nas ir aS pirm4 kart4 pamat0me veikianti branduolini reaktorig, uZlipome ant jo ir, niekam

nedraudl.iant, nusifotografavome. SveCiavom0s Uzbekijos TSR
Mokslq Akademijos prezidento U.A.Arifovo namuose. Mus
priOm€ rytietiSkai - sOdOjome ant pagalvdlig dideleje verandoje,
vieni vyrai, - moterys vailig patiekalus atneSdavo tik iki dury. Pas
S.V.Starodubcev4 buvo europieti5ki pietits. ApZiurejorne Samarkando ifmybes, chemikg miestq CirCitq. Buvome nuveZti ir i
uzbekr; koliiki, vaiSinami

.

jo

vynuogrne.

Glruenome vielbudio "Ta5kentas" viename kambaryje.
Greta bulvare ir parke prekybininkai kepO Sa5lykus, vird plov4.
Retomis atokvOpio nuo konferencijos ir turizmo valand€l0mis
pasikalb0davome. Daugiau pasakodavo profesorius. Jo mOgiama
tema - jaunptOs prisiminimai apie tarnavim4 Lietuvos aviacijoje,
o pati m0giamiausia - kaip nutlpO ir buvo sulaikytas lOktuvas,
kuriuo skrido turkg revoliucijos vadas Kemalis-paSa, btlsimasis
pirrnasis Turkijos prezidentas Atatiurkas, ir kaip paskui jis su
vokiedig skraidymo instruktoriumi kitu lOktuvu pabOgo.
Grilome i Vilnig pilni mokslinig ir rytieti5kU ispudZirt.
Paskutiniais metais P.BrazdZitinq matydavau Fizikos instituto Mokslin€s tarybos pos0dZiose, ivairiomis iSkilmingomis
progomis. Abu Sryenome Antakalnyje, tad po posedZig profesoriU dalnokai parveldavau namo. Kol buvo jaunesnis, nuo
pasiiilymg pavaliuoti atsigkin0davo. Kiek atsimenu, i Fizikos ir
matematikos fakultetq, buvusi Partizanr; (dab. Naugarduko)
gatvaie, bei Fizikos ir matematikos institut4 - Kosciu5kos gaw0je,
iS namq, kurie buvo DidZiosios gatves pradZioje, visada
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vaiKdiodavo p0sdias. Mokslin€s tarybos pos0dZiuose b[davo
aktyvus, daug klausinOdavo pasisakandius, paprieStaraudavo, jei
koks nors renginys vykdavo ne pagal taisykles. Kol buvo Mokslg
Akademijos skyriaus akademikas-sekretorius, jo klausimuose ir
pasisakymuose atsispindOdavo Mokstg Akademijai tuo metu keliami uidaviniai, jai rei5kiamos pretenzijos. Akademiko-sekretoriaus pareigq, atrodo, nemOgo, nors jas vykde s4Ziningai, visiems
kuo gal€damas padOdavo. Kai nuo ttl pareigl i5silaisvino, P8steb0jome, kad mtisr; profesorius atkuto. Iki paskutiniqjg Sryenimo dieng lcviet0 i pasitarimus, organizuodavo ir teikd naujam
kult0riniam darbui. Vadovavosi taisykl€mis:"k4 gali padaryrti
ngeriausias tas darbas, kuris
$iandien, gal rytoj jau negalOsin,
uZbaigtas

ir

i5liksn. Jas ZodZiais

ir

pavyzdZiu teigO kitiems.

Ona KUBILI1ttttwE
l-jq

Pirmq kartq pamadiau prof. P.Brazdi.iun4 1951 metq rugs0io
dienq bendrosios fizikos paskaitoje. Pirmoji paskaita, mano

supratimu, tur0jo bUti pilna lektoriaus ikv0pimo, apmqstymq
apie fizikos svarb4 ir paskirti, m[sr; santyki su ja. Deja, Si paskaita
kiek apvyl0. Ramaus btdo profesorius perskaitO mums pirmqj4
paskaitq dalyki5kai ir rimtai, be jokig elskursg apie fizikos
mokslo bei grvenimo prasmq.
Profesorius P.Brazdliilnas d0st0 mums 1957152 mokslo
metais vis4 bendrqi4 fizi'k4.

I

paskaitas visada ateidavo punktua-

liai, susikaupqs, pasiruo5qs ir nusiteikqs rimtam darbui. Iejqs I
auditorij4, pagarbiai rnums linktelCdavo galva. Paskaitq

ir nukrypimq. Ai5kindavo l0tai,
nuosekliai, ra(ydavo labai tvarkingai, rankoje laikytlamas dideli
popieriaus lap4"
Pripratq prie flegmati5ko ir preciziSko profesoriaus
dalyki5kumo, vienq kartq buvome didliai nustebinti jo iskalbingumo ir lkvcpimo. Paskaitoje apie puslaidininkius profesorius
susifuvOjqs pasakojo mums apie jg nuostabias savybes, taikymo
perspektyvas ir ncpaflrastq ateiti.
Profesorius ugdd studentg mokslini savaranki$kumq ir

d0stydavo be ypatingos ilangos

fizikini m4stymq. Konsultacijose prie5 egzaminq leisdavo studentams patiems padiskutuoti ir tik po to labai glaustai i5reiKdavo
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savo nuomone, paai5kindavo. Per egzaminq vertindavo studento

Iiniq gilumq. Atsimenu, kaip man profesorius paraSO penket4,
sakydamas: 'Tarnstai uL tai, kad i$vedei diferencialines Matsvelo
lygtis'.
Pasifmejo nepaprasta kantrybe. Niekada studentg nebardavo. Studentai taip pat steng€si gerai mokytis, gauti stipendij4,
kuri buvo mokama tik besimokantiems be trejetg. Be to, gOda
buvo prie5 profesorir; nemok0ti fizikos. Profesorius paZymius
ralydavo teisingai, gal kartais kiek paskatindamas student4 ar
palaikydamas jo materialini btivi, nes tada stipendija daugeliui
studentq buvo pagrindinis pragyvenimo Saltinis. Profesorius
dZiaugdavosi gerais studentais, ypad awaZiavusials studijuoti fizikos iS kaimo.
Profesorius buvo mitsg mokslinio btirelio vadovas. Bflrelio
susirinkimuose buvo skaitomi referatai. Jis visada dalyraudavo,
skatindavo. padig b0relio narig pa-sisakymus. Profesorius palailcydavo miisr; entuziazm4, skatindavo patiems, savaranki5kai
apsisprendus, prisijungti prie jaungjg desqrtojq ar vyresnigjrl
kursg studentU mokslinig darbg. Mums, studentams, biidavo geranoriJkas, tadiau visada iSlaikydavo tam tikrq orumo distancijq.
Profesoriq kasdien matydavome einanti fakulteto koridoriumi tiesq, orq, neskubrg, visada pagarbiai galvos linktelOjimu
atsakant! i musrl palabinimq. DaZnai rankoje jis turOdavo didelius
popieriaus lapus. Mrtyt, kaZk4 organizuodavo.
Kitas susitikimas su profesoriumi P.BrazdZi[nu ir.yko t9&
m. gruodlio t3 dienq per mano disertacijos gmim4, kuriame jis

pavadavo iSvykus[ i uZsieni oponentq - profesorig A.Juci.
P.BrazdZirinas labai pareigingai vykdO 5i4 ul,duoti. Jis buvo
para5qs dar ir savo recenzij4, nors mano darbas buvo ne i5 puslaidininkig, o iS ultragarso fizikos srities.
Septintajame CeSimtmetyje profesorius P.BrazdZionas,
kaip ir akademikai AJuqn bei ICBarSauskas, buvo tokios nuomonOs, kad fizikai Lietuvoje patys pajegia atlikti vertingus
mokslinius tyrimus be centrinig i4stitutg auto.riretU pagalbos.
DOl to jie stengdavosi visokeriopai pad0ti jauniesiems mo*slininkams, sprEsdami i5kilusius organizacinius klausimus, oponuodami savo kolegq mokinirl disertacijas.
Trediasis bendravimo su profesoriumi laikotarpis ap0m€
1yl2-1985 metus, kai tapau Lietuvos fiziktl draugijos (LED)
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Klaip0dos skyriaus pirmininke. Siarne laikotarpyje mes jau

buvome kolegos, siekiantys tg padig tilslq - mokslo kulttiros,
molslo Zinig skleidimo Respublikos rnokytojams ir moksleiviams, jaunqjrl fizikU ugdymo Lietuvoje.
I LFD pos€dZius, vykusius IrdA centrinig r0mq maZojoje
salOje, profesorius ateidavo pirmasis. NuoSirdZiai, maloniai Sypsodamasis, pasitikdavo atvykusius iS tolimesnig Lietuvos rniestg.
DZ,iaugdavosi veikla skyriuose. Per ataskaitinius susirinkimus,
praSy'damas
_kolegg pareferuoti apie veiklq draugijos skyriuose,
sakydavo: "Siauliain, n?arasai", nAriogala', "Klaip0da"... Lyg ten
btttg jo, Lietuvos fizikos T0vo, valdos. Jam rupdjo "Fizikos terminr; Zodynas", fizikos istorijos Lietuvoje uZra5ymas, olimpiados,
"Fotonas", konferencijos ir kita draugijos veikla.

Konferencijose niekada neuZmir5davo tylos minute

pagerbti i5€jusius i5 gruenimo draugijos narius. Fizikos mokytojus geranori5kai skatindavo skaityti praneSims, pasisakyti, pa-

diskutuoti.
t976 m. birZelio 4-5 d. XIX Respublikinis fizikq pasitarimas
vyko Klaip0doje. Pasitarimo devizas buvo fizikos mokslo Zinirg
. skleidimas Lietuvoje. Profesorius skaitO prane$imq 'Fizikos
mokslo tynmg pasiekimai ir tolesn0 jg raidan.
Profesorius buvo labai patenkintas konferencijos organizavimu. Per vakarienq 5i pasitenkinim4 jis su humoru taip
i$rei5k0: nl-ietuvos fizikg draugijos konferencijos vyko ivairiuose
miestuose: Zarasuose, Panev0fie, Siauliuose, Kaune, o dabar
vyksta Klaipedoje. Art€jant i vakarus, konferencija praeidavo vis
geriau ir geriau. Dabar esame labiausiai i vakarus nutolusiame
Lietuvos mieste, ir konferencija praeiti geriau negali, nes toliau i
vakarus Lietuvoje nOra kur jud€ti".
Profesorius ir Sioje konferencijoje iiko i$tikimas savo punktualumo principams. Pirmqiq dien4 pietrp pertraukos meru vyko
ekskursija i Vakary lalq remonto imong. Konferencijos dalyviams iSreiSkts pageidavimq, aplankOme la1q. Ddt to vos ne valandq pavOlavome i popietini pos0di. Profesorius sugriln laiku I
KPI Klaip$dos fakulteto patalpas, kur vyko konferencija,'nekanrriai lauk0 kitg konferencijos dalyvrU ir tylaus priekai5to Zvilgsniu,
be ZodZig, leido man suprasti, kad pareigq reikia vykdyti, nepaisant jokir+ aplinkybig.
1983 m. rugsOjo mOn., kai atvykau su rolOmis i doc.
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H.Jonaidio jubiliejaus min0jim4 Saul€tekio r0muosen prof.
P.BrazdZitlnas man pasak6: "Tamsta eisi su manirn sveikinti Jonaidio'. l'aip mes abudu buvorne nufotografuoti. Po i5kilmingos
dalies i5 Fizikos fakulteto pro profesoriaus P.BrazdZiiino but4
Ojome i H.Jonaidio namus. Kelyje jis man guodOsi prasta svcikata:
kad periodi$kai reikia guleti figoninOje, kad galima valgrti tiktai
var5kq. DZiaug0si vasaromis Palangoje, pasivaiKdiojimais Antakalnio puSynuose. Pasakojo, kad ra54s atsiminimus apie Lietuvos mokslininkus, kad archyno bendradarb€s pra5andios jo
para$yti kq non ranka, o ne ma$in0le, tadiau jis Sio pra$ymo negalis ivykdyti, nes ra.nka jo neklausanti.
Einandius kartu kolegas - VPI docentus ZPocig ir AKarpg,
taipogi mane ir dar kelis fizikus (pavardlig neprisirnenu) profesorius pakvietO uZc .ti i savo butq. Atsis0dome visi prie didelio apskrito stalo. Profesorius, sunertas rankas padejqs ant stalo, ils0josi
kaip senas valstietis po sunkaus darbo.
Pas doc. H.Jonaiti buvo smagus, bet, matyt, pavargqs. IIejo
anksdiau uI kitus svedius.

1985 metg iJvakar0se para5iau profesoriui Naujametini
pasveikinim4, neuZra5iusi atgalinio adreso, kad jis nesivargintr;
su atsakomuoju lai$ku. Profesorius surado mano adresq
paraSO

labai nuo$irdg pasveikinimq su Naujaisiais

ir

ranka

1985-siais

metais.

Siguti

LwnowelrE

Negalvojau $iuose atsiminimuose vartoti epitetg, tadiau
sunku nuo jg susilaikyti. Profesorirl F.Braz.dl"i0n4 paZinojau kaip
lahai dor4 Zmogrl. Kra5tutinai dorq lmogq. Taurumas, pareigingumas

-

patys svarbiausieji profesoriaus bruoZai.

A2vironc, ?0-qjrl ir 75-qjq gimimo metiniq proga 1969 ir
ty?4 anetg rudeni profesorius,,su kolegomis (H.Horodnidiumi,
Ftr.JonaiCiu, AMisi[nu) apiank0 AZvirono kapq U5paliuose.
L979 m. liepos m0n. gavau profesoriaus lai$keli, kuriame
ra$0:

n... Rugs0jo m0n.

kuri sekmadieni rengiamOs aplankyti ir
paminOti profesoriaus 8O-meti U5paliuose, jeigu, Iinoma, i$
Tamstg pus0s'neprie5tarausite. Tuo reikalu kaltiejau su gerb.
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Kaziuku (ICKonstantinavidiumi - S.Z). Ku4 sekmadieni, gal
sutarsim vCliau...'.
I5au5o graZus nrgsOjo rytas. Apie 11 val. tr)6 ar keturios
maSinos - miisrl kieme. Profesorig, kaip visada, r'eZ0 J.Banp. Taqp
fizikU - vienas matematikas - docentas V"Paulauskas.
Profesorius gaiSti nenor0jo, skubOjo i kapines, tadiau
padavO man rySul0li su kai kuriais spausdiniais ir keliomis tevo
nuotraukomis iS Kauno universiteto laikg. Tarp spaudinig
Vytauto DidZiojo universiteto M..tematikos-gamtos fakulteto
darbai, 1934, t. VIII, kur atspausdintas AZvirono Ciiiriche atliktas disertacinis darbas, LLwrono straipsnio atspaudas i5 lurnalo "Nature". T€vo ranka uZraSyta "P.BrazdZiiinui" ir'18 fizikos
praktikos darbq", AZvirono r"oku perraSytg ir paruoStg studentams. "Tai liskas, kas pas mane buvo uZsilikq", - tare profesorius.
NuvaZiavom i kapines. Pad0jcme gdles prie paminklinio
akmens. Po to aplank0me netoliese esandius Seimyni5kiq ir Lygumi5kio piliakalnius. Truputi istorijos Zinig pateik0 mano pusbrolis docentas D.Kirvelis. Ekskursantai jo pasakojimu gyvai
dom0josi.
Pietavome ir ilsOjom0s kartu. Profesorius stojasi, si0lo
pasidalinti isp[dZiais apie profesori1 XL.nron4. Pradeda kalbOti
paLs. 'AZvironas buvo politikas, - sako profesorius P.Brazdfionas, - jei tik politinOs permainos, sakydavome jam, Antanai,
kraukis mai54".
Pakalbejqs apie AZvirono mokslini darb4 ir organizacing
veikl4 universitete fadoveliq ra5ymas, terminU rinkimas), perdav€ Zodi kolegom. Siek tiek pasisak€ H.I{orodnidius, H.Jonaitis

ir A-Misi0nas.

$iame susibtirime pasi0liau garsiai perskaityti vien4 LLvirono memuarinio pobrldZio lai5kg - Citiricho laikg prisiminimusi.
O.Kubiliunien0 prad0jo skaityti. Stojo tokia tyla, kokios, atrodo,
niekad ir niekur neb0na. Mirtina ryB. Supratau, kad kolegos
pasijuto tarsi betarpiskai klausytg AZvirono. Per profesoriaus
veid4 l0tai ritosi a5aros.
J9&4 m. gavau netrumpQ profesoriaus laiSk4, kuriame raS0.
kad Siauliuose vykusiame Fizikq draugijos suvaZiavime I{.Horodnidius skait0 pranesim4: "Pirmieji Lietuvos mokslininkrl
spektroskopiniai tyrimai", kuriame buvo kalbama ir apie LLvirono darbus. '... Man atrod€, kad pranesimas idomus ir iSsamus, 223

- Iinoma, kiek leido prane5imui skirtas laikas".
Sunkiais pokario metais per visus Fizikg draugijos
suvaZiavimus, kai profesorius skaitydavo savo tradicini praneSim4 apie fizikos mokslo raid4 Lietuvoje, visada netrumpai
minOdavo A.Zvirono ina54 i fizikos mokslq, Tada Zvirono
pavard0 nebuvo garsiai tariama. | "Lietuvi$kqj4 tarybing enra50 profesorius,

ciklopedijq" A.Zvirono pavard€ pateko profesoriaus
P.Brazdliiino riipesdiu. Daug jis yra padejgs.-visokeriopg pastangU, nors ne visada s€kmingg, kad A.Zvironas nebtilg

uZmirStas. Visada pats suraSydavo AZvirono biografinius duomenis. Manqs praSydavo patikrinti
Tekdavo biiti pas profesorig namuose - Antakalnyje, I.GaSkos (dab. B.Sruogos) gaweje. Profesorius svedius priimdavo svetain€je, krrr stovOio maryvus apvalus stalas ir dar masyvesnis senovi5kas bufetas.

Per vienq tokig vieSejimri profesorius iteike dovang

iS

spaudos i$ejusi tada nFizikos terrning Zodynqo, tardamas: !l 5it4
darb4 profesoriaus a"Zvirono daug id€ta". AS iS vaikptOs gerai

prisimenu tas pailgas d0Zeles, i kurias buvo dedami ivairiomis
kalbomis miisg t0vo ranka i$marginti lapeliai.
, Senaw0je profesorius labai m0go benclrauti su Zmon0mis.
Buvo daug betarpi5kesnis ir Siltesnisn negu tais laikais, kai mes,
stpdentai, klaus€me bendrosios fizikos paskaitg. Tai buvo 1951L952m. Be paskaitr;, profesorius dar vadovavo Bendrosios fizikos
b[reliui. Kartais mes, keli studentai, Iyd€davome profesorig po
bitrelio susirinkimo namo. Profesorius btidavo atokus, neprieinamas, net kiek nustebqs, kad lydime ji iki buto, esandio DidZiosios
ga$es kieme, dury, Mes gi tada jau suvok0me profesoriaus erudicij4 (universitetas po karo buvo labai i5tu5tejE-s) ir myl0jome savo
profesorig.

EgIi MArARrnmnttl
Atsimenu profesorig P.BrazdZiiln4 nuo 1952 m., nuo pat
pirmqjg studijg dieng Vilniaus universitete. Mums, pirmakursiams, pirmomis studijg dienomis liurejusiems iviskq i5pl0stomis
ir viskuo besiZavindiomis akimis, imponavo, net atrodO uZburti
Lodliai - dekanatas, sesija, pirmoji, antroji, specialioji laborato?24

rija. Mums atrod0, kad uZ tg laboratorijq dury vyksta eksperimentai, kuriq kielvienas atveria neZinomas, neatskleistils gamtos
paslaptis. Ir visa tai geriausiai supranta, gali iSaiskinti profesoriai
P.BrazdLiiinas, AJuqre, H.Horodnidius.
Baigusi Vilniaus universitetq t957 m., buvau paskirta dirbti
vadovaujam4 Radioaktlvaus spinduliavimo skyriU
Profesoriaus
i
Mokslg Akademijoje. V0liau Profesoriaus rtpesdiu buvau
komandiruota i radioaktyvaus spinduliavimo matavimo kursus
Mas*vos Fizikos institute, po to i Leningrado Fizikos Technikos
institutq, ! S.Rrykino laboritorijq. Daug teko pos0dZiauti P.BrazdIi0no vadovaujamoje komisijoje svarstant keturkalbi "Fizikos

terming Zodyn4".

1983 ar 1984 metq pavasari teko kreiptis i prof.
MA CrntrinC: bibliotekos leidZiamojoje Lietuvos mokslininkg, MA akademikg Literat[ros rodykliq su biografijomis bei grvenimo ir veiklos datomis serijoje at0jo eil0
P.BrazdZi{inq, kai

knygai

ir

apie P.BrazdZi0nq.

Tokios literattirinOs rodyklAs buvo isleistos akademikg
Pauliaus SlavOno, Adolfo Jucio, Boleslavo Styros, Juro PoIeIos.
Radiologin€s laboratorijos bibliotekinink0 I.BlaIien0,
tur0jusi tokio darbo patirti, - buvo paruoSusi ir i5leidusi B.Styros
darbg literatitrinE rodyklq, - rengdama toki4 knygq apie P.BrazdZiiino darbus, pakvietd mane talkon. AS turCjau paruosti profesoriaus biografij4 ir nurodyti svarbiausias jo gruenimo bei kilrybos datas.

Pirmiausia perskaiCiqu, kas visose lietuvi$kose enciklopedijose raSoma apie P.BrazdZi0nq. Mane nustebino, kad apie toki
Zinomq asmeni, kaip P.BrazdZitinas, pateikta labai nevienoda
faktinO medZiaga. Dar pavardiau profesoriaus fizjkos vadov€lius,
'Praktikos darbps", prie5 kar4 i5leist4 knygq 'Naujoji fizika. Spin-

duliavimas ir materija' ir su tokiu Zinig baga7.u nuvykome pas
profesorig.
Profesorius maloniai mus priOmO, sus0dome svetain0je uI
didelio apskitostalo ir iJd€st€me apie planuojam4 i5leisti knygq.
Profesoriaus reakcija i5 karto buvo tokia: 'O kam to.reikia ?'. Cia
mes abi puolOme irodin0ti tokio leidinio biitinumq ir naud4.
NeZinau, kas profesorig paveik0, ar m0sg argumentai, ar kiti
kokie motyvai, tadiau gavome i$ jo darbo pradZiai medZiagos,
patikslinau kai kurias biografijos Z,inias ir sutar€me, kad tada, kai
225

turesiu para5iusi profesoriaus biografijos apmatus, atneSiu parodyti.
Susipa2inusi su kai kuria archyiine ir rankra3tine medliaga,
paraSiau pirmqiibiografijos bei datq variant4

ir nuneSiau profeso-

riui

parodyti.
Gr42indamas man 5i4 medliagq (1985.03.6.) su savo Pataisymais, prot'esorius Syptelejqs tarO, kad perskaitO apie save tokig
dalykq, kurig ir pats nelinojo. Po kelig konkre0ig pastabg ir pataisymq, profesorius pradOjo pasakoti apie karo aviacijos mokyklq
(ne aviacijos kursus, kaip aS buvau para5iusi), apie ivairius karo
aviatorig poKtus, kuriuos jie krOte savo karininkams, apie nu-

tupdyt4 l0ktuv4 "Analyse"

ir Atatiurko

areltq, apie naktini

skrittimq su lakrinu Hiksa, kuriame P.BrazdZiiinas, be piloto, buvo

vienintelis ekipaZo narys-fualgas.
hvalgo plreiga buvo stebOti Zemq, nurodyti skridimo krypti,
nusileidimo vietq. Apie 5i naktini skridimq profe.sorius pasakojo
su tokiu isijautimu ir taip emocingai, kad, net pra€jus tiek daug
metq, jaut0si, jog skridimo metu buvo tokia ypatinga stresinO
situacija: ivykdyti uZdavini arba liiti, - kjtos i5eities nebuvo. ttg
pergruenimg at5vaitai buvo rJNkUs ir dabar, pasakojant 5i atsitikimq.
' Visus Siuos atsiminimus jau po profesoriaus mirties perskaidiau jo paties labai smulkiai apra$ytus autobiogratijoje.
To aailankymo metu profesorius man padovanojo savo
prie5karinio mokslo populiarinimo straipsnio aspaud4 "Naturalinis ir dirbtinis radioaktingumas" [83]. Ant jo ulra5e: "DidZiai
gerbiamai kolegei E.Makari0nienei. Autorius. 1985.IIL6". Dar
padovanojo APirodkino ir eSitttausko 'Mokslas Vilniaus univenitete', tardamas: "Gal, Tamsta, neturi ?".
Po to daZnai tekdavo kreiptis i profesorig d€l rurrSiamos
knygos, vis trukdavo kokios nors informacijos, vieno kito fakto,
patikslinimo. Apie k4 profesorius bebiitg pasakojgs, o0 karto
ncsu girdOjusi, kad biitg apie kq nors blogo pqsakqs. Visada vyraudAvo lodliai:"labai malonus lmogu$','maloniai pasikabejome',
"maloniai sutiko dal1ruauti...'. Kai kurios situacijos biidavo
nuspalvintos humoro gaidele, tadiau niekada nebiidavo paSaipos
ar paniekos. Daugelyje prisiminimg min0davo pavardes, ivykiU
smulk"renas ir :5 jo pasakojimg atrodO, kad visa tai buvo visai
neseniai, - taip viskas buvo ry$ku
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Prisiminimus profesorius pasakodavo ivairius ir i5 ivairiausig savo gruenimo tarpsnig.
Syki pasiteiravau apie kalbos sunkumus, iSvykus i Sveicarijq, i Citiricho universitetq. eia profesorius 0m0 pasakoti, kad tuo
metu Ciilriche studijavomarga ivairiataute studentg minia ir kad
voki5kai kalbejo vieni geriau, kiti blogiau. Pats profesorius
Panev0Zio realin0je mokykloje mokOsi vokiedig ir pranc0zg
kalbg, tad jam kalbos sunkumq tarsi ir nebuvo, tuo labiau, kad
universiteto personalas buvo pratqs prie visokios vokiediq kalbos.
Straipsnio tekst4, atspausdintq lurnale "Annalen dcr Phpik',
profesoriui pad0jo paraly.ti ir patais0 Marciel $ein.
Jo eksperimentinis darbhs Citiricho universitcte buvo tols
sudOtingas ir sunkus, kad, griZgs i Vytauto Didliojo universitetq
Kaune, buvo nusprendqslo darbo netqsti ir prad€jqs galvoti apie
medZiagg elektros laidumo tyrinOjimus.
' Pasakojo profesorius ir apie vis maZinamas lesas VDU
fakultetams bei katedroms. MaZinamos buvo l0Sos ir prof. KRegelio ikurtam Fredoje tsotanikos sodui. Kart4, po eilinio lC5rl
apkarpymo, prof. trLR0gelis pa0m0 dvi gulbes i5 Botanikos sodo
tvenkinig, patatpino i gardq ir atgabeno prie Matematikosgamtos fakulteto dekanato dun;. Ir kq gi ? Visi laukusieji pas
dekan4 praleido gulbes be eilds. 'Vis d€lto darnos !' - sakd jie. Apie
tai profesorius yra kalbejqs, minint prof. Z?*maitio l0O gimimo
metines.

Profesorius pasakojo, kad vokie6ig okupacijos metais, dar
universiteto uZdarymo, 0m0 vadovauti A"Misiiino eksperimentiniam darbui. A.Misi0nas buvo matematikas, baigqs l-ietuvos universitetq 1929 m. Fakultete tuo metu buvo dvigubas
V instono tiltelis varlai matuoti. Tq matavimr; rezultatg uZtcko,
kad 1948 m. A.Misi0nas galcjo apsiginti lizikos ir matematikos
mokslq kandidating diseriacij4.
Vokiedig okupacijos metais, po universiteto uZdarymo 1943
m. kovo 17 dien4, visos patalpos buvo ulanspauduotos, ieiti i vidq
nebuvo galima.
RuosOama profesoriaus biografij4, norCjau pareikri vadovOlius, iS kurig profesorius mokOsi PanevOlio realinOje
mokykloje ir universitete. Reikcjo pilno bibliogralinio 4 tomq
Chvolsono vadov0lio apraSo. Kadangi bibliotekose nebuvo Sio
vadov0lio visg tomq, tai paskambinau profesoriui ir pasakiau

iki
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koks reikalas. Sutar0me, kada galOdiau uleiti.

Kai uZejau apraSyti Sio vadovOlio (19S5 m. spalio 16 d.),
profesorius atnes0 visus keturis jo v leidimo tomts. Tada aS
paklausiau, ar si vadov0li jis pirkqs l(aune. Cia profesorius papasakojo visq istorij4, kaip jis lydejqs i lenkg okupuot4 Vilnirl
taqpmuting steberojq komisij4. Apie incidentus ir susi5audym4
prie lietuvig ir lenkg demarkacincs linijos. Sios kelion0s metu (tai
tur€jo b0ti iki l9zz m.) ir pirkqs vadovOlius vilniaus antikyariate.
Tada profesorius parodO AViulnerio keturig tomq fizikos
vadovdli, is kurio mok€si studijuodamas Lietuvos universitete.
Dar mincjo, kad realin€je mokykloje mokOsi iI Krajeviciaus vadovClio, bet ji padovanojgs Panev0Zio mokyklos muziejui.
Profesorius mat0 kiekvienq. 1985 merq graLi4 saulOrq
rugsOjo dienq vykome su profesoriumi pasveikinti Pedagoginio
instituto 50-dio proga. sveikinome l,ietuvos fizikg draugijos
vardu. sutartu laiku prie namo, kuriame s/venu, privaziavo auto-

mobilis su profesoriumi. Nuvykome prie Pedagoginio instituto
r0mq. Svent0 buvo labai graliai, iSkilmingai organizuota. Nuo pat
paradinig durg svedius pasitiko srudentai. Profesorius pri0jo prie
kiekvieno, padave rank4, pasveikino su Svente. Pagalvojau tada,
jog tikriausiai daugelio Siq srudentg atmintyje sventO isliks ryski

irreiKminga dar ir dOl to, kad juos sveikino Profesorius, pirmasis
Pedagoginio instituto Direktorius pokario metais..
Po to rektorare protbsorius sakO ilgq sveikinimo kalb4,
i5vardindamas visus Pedagoginio instituto nueirus kelio etapui.
Para50m sveikinim4 svediq knygoje, kurioje profesorius pasiras0,
kaip Pirmasis Pedagoginio instituto Vilniuje direktorius.
Profesorius labai nem0gdavo ilgg, beprasmiskg pos0dZig.
Ne kart4 tekdavo profesorig pavOrOti i namus po Mokslin0s tarybos posOdrig institute. Ikrtq gan piktai pasakO, kad visai neaisku,
kam toks ilgas posOdis, tuo labiau, kad jo nutarimai nieko

ir nieko nekeidia.
Tadiau visur, kur matydavo, kad jam biitina dalryauti,

neipareigoja

jei tik
leiscavo sveikata, niekada neatsislkycravo tarti uodi. Maioniai
sutiko dalyvauti Radiologin0je laborarorijoje Radioaktyvaus
spinduliavimo skyriaus jubiliejuje ir pasidalinti mintimis apie
fteikos mokslo istaigg kurimq Mokslg Akademijoje. Dalyvavo
reng'nyje kalbos klausimais, suorganizuotame Radiologin€je
laboratorijoj: 1981 m. balandlno 23 ti.
._

7?8

-:

M0gdavo profesorius

ir pajuokauti. Kartq

vasarq susitikome

netoli namg. Profesorius buvo su balta drobine

kepure.

Pasikalbejus apie 5i bei t4, Kgstutis* ir sako: "Profesoriau, J[s su
rnadinga kepure. Apie toki4 BaltuSis kabejo per televizijq, sak0si
rubli keturiasdeSimt mok0jqs'. Profesorius Syptel0jo ir atsak0:

'Matot, Tamsta, Baltu$is permok0jo, aS mokejau

tik rubli

dvideSimt". Skaniai pasijuokOm.

1986 m. sausio 15 d., uZ0jau pas profesorig i namus
nuotraukos bibliografiniam leidini'ri. Profesorius pasitiko, kaip
paprastai, gerai nusiteikqs, atnel0 ivairiais laikotarpiais darytg
nuotraukg, dar pajuokavo: "Imkite t4, kuri Tamstai labiau
patinka". ISrinkau poril, sutarOme, kad grqZinsiu, pasitaikius
progai, kai susitiksime Instituto Molalin0je taryboje.
Deja, sutikti profesoriaus nebeteko - mirO vasario 28 d.,
penktadieni, 6 val. ryto.

fuozas VAITKUS
Nuo pat pirmr$q dieng, kai pradOjau bendrauti su profesoriumi P.Brazdlitinu, iki padig paskutiniqjq, jo lailqruena, elgesp
ir gruenimo pozicija bene pilniausiai charakterizuojami ZodZiu
Profesorius - i5 didZiosios raid0s. Ir nei vienam i5 aplinkiniq, turinCig ir mokslini profesoriaus vard4, netiko jis taip gerai, kaip
tiko profesoriui P.Brazdiliiinui.
Studijodamas universitetc, klausiau profesoriaus skaitomq
optikos, atomo fizikos paskaitg. Ypad vaizdiliai deste atomo fizikos kurs4. Viena paskaita isiminO visarn gruenimui savo iSkilmingumu. Iejgs i auditorij4, profesorius pakitusiu balsu papraS0 visrl
atsistoti ir minutds tyla pagerbti tik k4 mirusio mokslininko Nilso
Boro atminim4. Matydami pilnas a5an; profesoriars akis, tq minutQ susigraudinome ir mes - studentai. Po to profesorius papasakojo atsiminimus i5 staZuot€s uZsienyje, paminOjo, kad jam
tpko susitikti su N.Boru. Papasakojo apie N.Boro dOnresi fizikai,
apie jo itat4 visai Europos fizikq plejadai. Ji man labii panali i

paties prof. P.Braz.dhiiino itak4 Lietuvos fizikams eksperit KgtutisMakari0nas
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mentininkams.

.

BaigQs studijas, su profesoriumi susidurdavau retai, bet visada jausdavau mokytojo, gerbianCio mokini ir jo pozicij4, d0mesi.
Jis niekada neprimesdavo savo nuomonOs, bet nurodydavo kelius
ir b0dus, kaip galima issprqsti jam r0pimus klausimus.
Buvau sukr0stas, kai vieno pokalbio metu profesorius reziumavo, ke jis apie mane galvoja ir paklaus0, ar aS sutinku dalryauti
'Lietuvos fizikos rinkinio" redkotegijos darbe.
Profesoriaus dCmesln ipareigodavo stengtis jo neapvilti, o
kartu ir sekti jo asmeniniu pavyzdliu. Pasijusdavau nejaukiai, kai
profesorius asmeni$kai iteikdavo lvietim4 redkolegijos pos0dlius, atne$davo para5yt4 atsiminimq pluoStq katedros metra5ciui. Paskutiniaisiais metais labai domOjosi Puslaidininkig fizikos

i

katedros molaliliu gryenimu. Daznai pokalbiai uzritEsdavo iki
vdlyvos nakties. Prisimindamas savo nueit4 keli4, tiek pokalbiuose, tiek per katedros 20-meti ir 25-meti, pafyrnejo, jog gailisi,
kad neteko jam i5samiai gilinris i kuriq nors mokslo sriri.
Iaikai buvo tokie, kad jam teko daZniausiai tik organizuoti
molalinius tyrimus, nukreipti kitus i mokslo gelmes. Jis dZiaug0si
savo mokinirg ir moksliniq aniikr; pasiekimais. Biinant specializuotos Mokslin0s tarybos nariu, daug dZiaugsmo suteik0 mokslinio proaniikio "gimimas' - Edmumdo KuoKdio kandidarin0s disertacijos grnimas. Mokslin0 giminptO b0rg rikiuojama taip:

akademikas P.BrazdZi0nas - akademikas J.ViSdakas - narys-korespondentas J.Vaitkus - profesorius P.Baltramiejiinas - fizikosmatematikos mokslg kandidatas E.KuoKtis.
Paskutiniaisiais metais Profesorius dideli demesi skyr0
molslo istorijai. Kartu visiems prirnindavo, kad biirina fiksuoti
svarbesnius ivykius, rs tik jie vOliau padOs teisingai suprasti
dabarti. Aktfriai dalyvavo svarstant l.Dundulyt0s disertacij4,.
nurod0 kelet4 netilalum{, ypad apie staZuotes Vakaruose, rylius

su Tarybq

Sqiu^rga, apie universiteto finansavim4 i5 valstyb0s
biudZeto
Susidom0jgs analizavo katedros sukurtq Puslaidininkig
t"di, kurio fone vyko ir televizijos laida "Mokslo pasaulyje" katedros 25-medio proga. I-aidoje dalyvavo profesorius P.Braa
dZiiina$, profesorius J.ViSdakas ir a5. Teigiamai ivertino katedros
paruoStq sveikinimo adresq, kuriame taip pat buvo pateiktas grafinis medis (adres4. paruoS0 dailininkas LVaitkus), komentavo
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kitu krypdirl

- ultragarso,

radioaktyvumo

lazerir;, puslaidininkig elekrronikos,

- tyrimus Lietuvoje. I ui

atsizvelgg, paruolOme

profesoriaus P.BrazdZi0no mokyklos medi, kuris buvo
eksponuotas vilniaus universiteto Mokslo muziejuje. profesorius su dideliu d€mesiu ji apZi[rejo ir pritarO jo idejai.
Lauk0 savo 9O-medio, sakydamas, hd svarUl ne jo jubiliejus, o proga susiburti visiems fizikams, aptarti ir pasidtiaugti
savo darbais.

LIETtIvIU
FrzrKos TERMINUOS PUOSELETOJAS,
,LIE:ITA/OS FIZIKO
S RINKINIO'
REDAKTORIUS

Angeli I{AUI-/IKIENE

f

,,t*,fiif ';#,,;i;;f ,;;H:,
vartojarna terminologija

aktd

P.Brazdiirtnas

Anksqre 1986 m. pavasari vilniaus Antakalnio karig kapiniq $laite buvo supiltas dar vienas naujas kapas, priglaudqs
zymu fizikq, Lietuvos Mokslg Akademijos akademikq, protesorig
P.Brazdzitinq. Nesulauk0 profesorius garbingo 90-ties metg jubi-

liejaus, kuris it'yko jau jam nedalryaujant. Liko nebaigti darbai,

neiglendintg sumany.mq ir planq.
viename vilniaus lizikq seminare (19s5.02.2g) profesorius
prasitarO, hd sendami rmon€s pradeda daugiau galvoti apie
praeiti, apie pergrventas akimirkas ir prab€gusius metus, apie
padarytus darbus ir mariau apie naujus suman)rmus, apie ateitl.'
Tadiau si mintis, Dltyt, buvo tik akirnirkos nuotaikos padiktuotC.
Be svarbig darbg is elektrooptikos reiskinig, puslaidininkirl
plonqjg sluoksniq elekrrinir;, fotoelekrrinig, opiinig savybiq,
metalu kietgjq tirpalg, be fizikos vadov0lig - 'Klaidg skaiciavimas",'Termodinamika",'Naujoji fizika", "Bendroii fizika. i4
daugrbO

d.) ir kt., nebiitq ir keleto pastaraisiais de$imtmediais jo suredaguotq fizikos terming Zodyng. Prof. P.Brazdili0nas buvo ilgametis
Fizikos terminologijos komisijos pirmininkas.
Apskritai lietuvig fizikos terminijos norminimo, vienodinimo, darybos klausimais profesorius dom€josi vis4 glenimq.
Jau 1958 m. "Fizikos terming lodiino', pratarm0je jis ra50:
"Grieltoms sqvokoms reiKti reikalinga tiksli, grieZta ir vienodai ri
vartojama tcrminologija. Bet Siuo metu mflsq Respublikos fizikg
vartojami terminai neturi tokig savybig: Iabai daZnai vienai ir tai
paCiai sqvokai rciKti vartojami du srba net ir trys terminai, pasitaiko nevykusig naujadarg, ypad verstineje populiariojoje fizikos
literat0roje, kartais keidiami jau nusistov0jE, iprasti terminai ir
pan. Todcl fizikos terminologijq reikia suwarkyti - reikalas labai
svarbus ir skubus" [1011. Sie ZodZiai rarytum tapo profesoriaus
tolesnio tr:rminologijos darbo epigrafu.
Intensyri fizikos mokslo raida paskatino atsirasti daugDei
naujr;, iki Siol lietuviq kalboje nevartotq fizikos terming. Tod0l
profesoriaus P.BrazdZiilno redaguotas ir 1958 m. i$leistas lietuvir;-rusg kalbg nedidetis (apie 4000) terming Zodyn0lis
nebepatenkino nei fizikos darbuotojq, nei kitg sridig specialisttl
poreikiq. Frofesorius jautO Si4 spragq. Jo iniciatyra buvo organizuota redakcins komisija, i kuri4 iejo Molalg Akademijos, Lietuvos auKtqjg mokyklq fizikai. Prad0tas rengti naujas fizikos
terming lodlmas. Sio ZoOyno (jau keturkalbio - lietuvig, rusg,
angh;, vokiediq k.) projektas rotaprintu buvo iSspausdintas (I d.,
l97l; II d., 1973) ir pateiktas svarstyti visuomenei. Projekto svarsrymas truko kelerius metus.
Svantant terminus, be abejo, ilkildavo ir gin{rtinrg dalykg,
neretai uZvirdavo ir aistros. Profesorius P.BrazdZi0nas visada
buvo laktiskas, leisdavo iSsikalb0ti kolegoms (dauguma jU - profesoriaus mokiniai), juos i5klausydavo. Tadiau daZniausiai vien4
ar kitq terminq nulemdavo profesoriaus nuomon0, nes;is tur0jo
puikg kalbos jausmq. Profesoriaus pagrindinis argumentas
apginti ar papeikti termin4 - ar lietuvis taip pasakytg. Kitas
dalykas, kuri profesorius svarstymo metu stengdavosi idiegti savo
kolegoms, yrr tas, jog kiekvienai naujai atsiradusiai s4vokai ar
realijai pavadinti pirmiausia reikia ieskoti tinkamo lietuviSko
atitikmens. labai jau nepatikdavo, kai kolegos, rimdiau nepasvarstq, brukte brukdavo mrptautinius terminus.
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Profesorius P.Brazdzi0nas ne kartq yra pabr€rqs ir rasqs
[105J, kad fizikos (beje, kaip ir kirq mortslo sridig) terminija labai
tarptauteja. Jo duomenimis, apie 6avo "Fizikos terming zodyno,
projekte pateiktg terming yra tarptautiniai. Tad ar tilalinga dar
labiau tarptautinti fizikos terminij4. Kod0l, vietoj auroredukcijos, inversijos, identifikacijos, reflektoriar$, reveiberacijos,
reversavimo, ventilio [fotoefektoJ, negalima pasakyti aisi-

statymas, apgr4La, sutapatinimas, at$vaitas, aid€jimas,
apgrqzimas, uZwarinis [fotoefektas] ir t.t. su islyga. profesorius
pritardavo ir isigalejusig tarptautinig rerminr;, ypac turinciq lietuviskus atitikmenis, vartosenai. Jo nuomone, tokiais atvejais
reik0tg zodyne teikti pirmuoju lietuviskE rerminq, o kaip si-

nonimq - tarptautini, pvz.i auKCiamatis, altimetras; fstrizainO,
diagonal0; rei5kinys, efektas; sandara, strukttira ir pan. O
isigalejusiems tarptautiniams terminanns, neturintierms lietuviSkg atitikmeng, profesorius stengdavosi kiekvienu atveju
parinkti lietuvi5k4 sinonimq. Taip atsirado zodyne sinonimq poros: filtras, ko$tuvas; filtravimas, koSimas; geteris, di,jU
sugOriklis; heksaedras, Sesiasienis; impeclansas, tariamoji narra;
koaguliacija, krekOjimas; liuminoforas, svytalas; rnateriatizacija,
rnedziagOjimas; rezervuaras, talpykra; stabilumas, pastovtrmas;
Suntas, gret5ak0; testeris, bandiklis ir t.t.
visi Sie profesoriaus P.Brazdzitino svarstymo metu iskelti
fizikos terminijos norminimo ir vienodinimo piincipai arsispindi
ir jo redaguotame keturkalbiame 'Fizikos terminr; zociyne;6V.,
L979. 677 p.), kuriame pateikta apie 20000 terming, ir kuris siuo
metu laikomas vienu geriausiu lietuviq terminogran;os veikalq.
o profesorius jau mqst0 apie nauj4 zocynq. Lietuvoie
spardiai pletesi viena naujausig fizikos rnokslo krypcirt - lazerirg
fizika bei spektroskopija. AuKtosiose mokyklosc siaitomos $ioi
srities paskaitos, kuriamos lazerig fizikos laboratorijos, organizueijamos mokslincs konferencijos, skelbiama mokslinO liierat0ra. vadinasi, vartojami ir tos sritles terminai, kuriuos b0tina
susisteminti, o reikalui esant, kurti naujus ar parinkti lietuvi{kus
sinonimus jau esamiems tarpmutiniams terminams..VOt profesoriaus iniciatrya buvo organizuota redakcinO komisija (daugiausia
i5 vilniaus universiteto fizikg) sios srities zodynui parengti, o jau
1984 m. visuomenei svarstyti pateiktas rotaprintu atspausdintas
trikalbis (lietuvig, rusu, anglg k.) 'Lazerig fizikos terming

.
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Iodyno) projektas, apimantis apie 4m0 terming.
Liko neigrvendinta bene didliausia profesoriaus P"Brazdliiino svajon0 - 'Enciklopedinis fizikos Zodynas'. Jo parengtas
Sio },odyno vard,vno projektas buvo jau aptartas: numatyta apimtis
(apie 200 leidybiniq lankg), straipsnig, iliustarcijq pobtldis ir kt.
Deja, liko tik rankra3diai ir apmatai. Si darb4, be abejo, padaryn
profesoriaus mokiniai. Tai bus gralus paminklas tauriam fizikos
terminijos puoselOtojui - profesoriui P.BrazdZi0nui"

Elga BORWIENE
Su profesoriumi, akademiku P.BrazdLitinu susipaZinau
i Fizikos ir matemarikos institutq "Lietuvos fizikos rinkinio" Jusq kalbos redaktore.
P.Brazdli0nas buvo vienas lurnalo organizatorirg ir vadovg. I-eidiniui jis skyre labai daug laiko ir energijos, buvo Sio Zurnalo vyr.
redaktorius, redkolegijos pirmininkas. Zurnatas - jo mylimas kii1!)63 m. Tais metais mane priOmO

dikis.
AS nepaprastai jaudinausi, kai po pirmqjg darbo mOnesig
mane pakvietO dalyrauti redkolegijos, kuriai pirmininkavo
!.BrazdZi0nas, posOdyje. AnkSdiau man neteko ne tik bendradarbiauti, bet ir Siaip bendrauti su mokslo ZmonCmis, mokslo
kori'tOjais, kurie, kaip Zinia, Zmon0s savotiSki, neeiliniai.
Tuo metu redkolegija i pos0dZius rinkdavosi Lietuvos
Molslg Akademijos Prezidiumo patalpose, i P.BrazdZiiino kabinetq - Sviesiq, auKt4 salg. Man iOjus, nuo darbo stalo pakilo
ne^\enas, tamsiu kostiumu apsivilkgs Imogus

ir tar0:

- [-abas, Tamsta redaktore !
lluo to laiko, dvideSimt su virSum met4 man biidavo btitina
dalryauti redkolegijos pas0dZiuose, kuriems pirmininkaudavo
(i$skyrus tuos aWejus, kai sirgdavo) P.BrazdZitinas, ir aI nei vieno
iI tg posOdlig nepraleidau.
. Vadovavimas "Lietul'os fizikos rinkinio" redakcijai buvo
mala dalis i5 daugb0s akademiko P.Brazdli8no pareigg, bet jis 5i
darbq dirbdavo taip, tani tai biltg padios svarbiausios jo pareigos.
Tai apibiidina bendrq jo darbo stilig: isigilinimas i sprendliamq
p6rrsirnQ, dideli reikalavimai sau, grieltas darbg eili5kumas.
P.Brazdli[nas sugeb0davo darbui suteikti tam tikro iSkilmin234

gumo, pakilumo, sekmingai tai derindamas su rimtumu ir
grieltumu sprendZiant ivairius klausimus. Tas darbo stilius buvo
biidingas ir jo vadovaujamiems redkolegijos posOdliams.
NeZiorint to, kad redkolegijos nariai - ivairig charakterig Zmon0s
- susirinkdavo i posedi daZnai pavargq nuo savo tiesioginiq
pareigq ir b0davo linkg i skubotus aptarimus, kartais ir i humorq,
P.Brazdilitinas visada kantriai, takti5kai, bet Mrtai sudarydavo
rimt4 darbo nuotaik4, laikydarirasis prieZodZio: "delu wemia, a
poteche - das" (viskam savo laikas).
Miisg paZinties pradZioje man atrod0, kad jis - nuobodus,
sausas, pernelyg dalykiSkas Zmogus, tadiau kuo toliau tqsdsi milsg

ir bendradarbiavimas, tuo labiau milsq oficialiis santykiai
perejo i draugiSkus, ir aS isitikinau jo dideliu humani5kumu,
nuo5irdliu ir d€mesingu poZi0riu i bet kuriuos Imones, jo dideliu
paZintis

dvasiniu dosnumu
Korekti5kumas, mandagumas (kuri aS pavadindiau nepaprastai subtiliu) buvo labai budingi P.Brazdli0nui. Nuo jo tarsi
dvetrk0 tikru, neapsimestu padorumu, igimta inteligencija,
sprendimg stabilumu, geranori5kumu. Dirbti ir bendrauti su juo
buvo lengva ir malonu.
Biidamas institute, P.BrazdZi[nas b0tinai uZeidavo i redat<cijq. Mes visada dZiaugdavom0s jo apsilankymais, stengdavomOs pasi0lyti jam kuo patogiau atsis€sti ir pradcdavome i5
lOto kalb0tis, - iS pradZig apie reikalus, o po to apie visk4 po truputi. Profesoriui patikdavo, kai jam papasakodavonre kokiq juoking4 istorijq. Jis linksmai juokdavosi, bet pats maZai kalbOdavo,
daugiau d0mesingai ir kahtriai klausydavo. I(artais mielai su
mumis i5gerdavo pasiulytq puodeli kavos, tadiau paskutiniaisiais
metais nuo jo d0l sveikatos ryZtingai atsisakvdavo.
Nor0diau papasakoti apie tai, kaip vykdavo redkolegijos
pos0dZiai ir kiekvieno "Lietuvos fizikos rinkinio" numerio
iteikimas leidyklai. Kadangi "Lietuvos fizikcs rinkinys" i$eina 6
kartus per metus, tai redkolegija turOdavo su.sirinkti kas antra
m0nesi. Itui tiktai ateidavo laikas iteikti eilini numeri laidyklai, aS
skambindavau profesoriui ir primindavau jam, kad laikas kviesti
redkolegijos pos€di. Jis paskirdavo dienq ir valand4,,pats "atbarSkindavo" savo ma5in0le 'namuose pakvietimus ir atneJdavo
juos i redakcijq, kad b0tg galima iteikti rcdkolcgijos nariams.
Pos0dZiuose btdavo svarstomas kiekvienas straipsnis, iSklau235

soma visg nuomon0s, o nutarimas ira5omas i protokolq. Po to
t tldavo aptariami ir sprendliami kiti reikalai.
V€liau, kai b0davo nusprgsta, kurie straipsniai tinka eiliniam Zurnalo numeriui, man reikCdavo juos paruoSti leidyklai
(tada tai buvo leidykla "Mintis"). Po to, kai numeris biidavo visiSkai
paruoStas, aS vOl skambindavau P.BrazdZitinui, kad jau laikas
.'nelti
numeri ! leidyklq. Cia, tikriausiai dar iki mano atejirno [ 5i
darbq, buvo sukurta jaudinanti ceremonija: Mokslg Akademijos
prezidiume b0davo ulsakoma ma5ina, o po to, kai prabangus
juodas limuzinas privaliuodavo prie instituto, kuriame buvo isik0rusi redakcija, aI i$eidavau, ne5dama glebyje bilsimq eilini
"Lietuvos fizil:os rinkinio'numeri, ir mes drauge su profesoriumi

valiuodavom i leidyklq. Ten mes i$lcilmingai Zingsniuodavome
direktoriaus kabineto link. Po to dlrektorius mns priimdavo,
pagarbiai ilklausydavo akademiko prane5imq apie m0sg atvykimo tikslq, ir m[sg atne5tieji segtuvai gultlavo ant leidyklos vadovo
stalo. Kai kada muns pasiulydavo patiems perduoti rankra5riius
atitinkamiems skyriams, ir mes uZlipdavom i treci4 auKtq pas
E.Ju5irienq, kuri tada buvo mtsr; leidinio tiesioginO redaktor0. Po
to iSeidav<lme iS leidyklos. Brazd'ti[nas mandagiai atsisveikindavo, ir mes eidavome kas sau.
Ypatingq d€rnesi profesorius skyrd NaujUjU metg ir kovo 8sioi Sventems. Gerokai prie5 $ventes jis prad0davo riipintis, kad
neliktg uZmirStos tos leidyklos ir Glavlito darbuotojos, per kurig
rankas 0jo m[sq Zurnalas. Jis iteikdavo man tam tikrq pinigq sumzl
ir papraSyrJavo, kad aS i5 anksto paruo5diau dovanas, atkreipdamas d€mesi nct i tai, kad jos tur0trl b[ti suvyniotos, ir numatytE
dienq mes su juo utsakyta ma5ina vykdavome sveikinti savo talkininkq. Tokiomis dienomis P.Rrazdli[nas b0davo lin]sm.ai nusiteikqs ir britinai kiekvienq Zmogg, susijusi su mflsg lurnalu, sveikindavo asrneni$kai, ddkodavo sl bendradarbiavimq, kailkaip
nejudiomis sukurdavo Sventi$k4 ir betarpi5kq nuotaikq.
Kartq tokio prie$$ventinio vizito i Glavlitq metu ivyko juokipgas nuotykis. Tais metais tapo ypld rnadingos moteri$kos keln0s, o vyrai, mag4, norOdami jei ne r0bais, tai bent kuo nors kitu
skirtis nuo silpnosios lyties, pradejo auginti barzdas. Del iki Siol
nesuprantarng prielasdig barzdodius persrkiojo net milicija. Vos
ne oficialiai buvo paskelbta, kad bi.rzda yra neigiamas asmenybes
bruoZ-s..O dia i;dt jau ir Naujieji metai, ir mes su profesoriumi,
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laikydamiesi nusistovOjusig tradicijg, nuvykome pasveikinti
Glavlito darbuotojq. P.Brazdhiilnas, kaip visada, buvo nepriekaiStingai nusiskutqs. Jau koridoriuje sutikcrn vien4 darbuotoj4,
kuris nor0jo su profesoriumi pasisveikinti, tadiau aS ji sustabdZiau:
-

Ikip

Jtis manote, kas prie5 jus ? - kreipiausi

- Kaip tai kas ? -

nustebo jisai.

-

aS i darbuotojE.
Profesorius Povilas

BrazdZi0nas !
- Nieko pana5aus, tai Senis Salt.., o su juo sensteldlusi snieguol0.
- Koks gi Senis $altis be barzdos ?
Cia i Zaidimq isiterpe profesorius:
- O Siuo metu su barzda vaikSCioti pavojinga, na ir Glavlitas
nepraleis. Mes Zinome, kur at0jome !
Sugriaud0jo juokas dsU, tuo mer"u jau iSejusig i koridoriq,
darbuotoiq, ir i5 karto isivyravo linksma nuotaika.
197t metq pavasari nl-ietuvos fizikos rinkiniui" ir "Lietuvos
matematikos rinkiniuin sudjo deSimt metq. P.Rrazdll0no iniciaty-

jubiiiejg atlvqsii. Profesorius primygtinai laiir Stai 1971. metg balandZio 16 d. Ba0konig
restorane, kuris wa prie plento pusiaukelOje tarp Vilniaus ir
I*auno, ivyko mssg Svent€, kuri oficialiai vadinosi Jungtinis nl-ietuvos fizikos rinkinio" ir "Lietuvos matematikos rinkinio" posOdis. I Si posedi pakvietdme visus, kurie savo darbu prisitlejo leidliant Siuos Zurnalus - nuo spaustuves rinkejq ir korektoriq iki
ministro ir spaudos komiteto pirrnininko, ir miisg i5kihn0s pasisekd. Po to prot'esorius ne kartq prisirniudavo 5!4 $ventq ir sakydavo, kad noretq sulaukti Zurnalo dvideSimtmedio, - tada vOl reiktg
Svgsti jubiliejg.
Cia, matyt, tiktq prisiminti ir paties profesoriaus jubiliejus.
'atsimenu
Art0jant fymiajai datai, - aS
septyniasde$imtmelio,

va buvo nutarta

S[

kOsi savo pasifllymo,

septyniasdeSirntpenkrnedio, aStuoniasdeSirntmedio ir aStuoniasdelirntpenkmedio datas, - visi fizikai imdavo ruo$tis sveikinti savo
korifejq. P.BrazdZiiinas, b0damas nepaprastai kuklus, labai atsikalbinOdavo ir sunkiai sutikdavo dalyvauti iSkilm€se.'Ta0iau
fizikai nenorOdavo atsisakyti savo Svent0s ir, nuojirdiiai gerbdami savo profesorig, vieningai ji sveikindavo. Po oficialiosios dalies, P.BrazdZi0nas, su jam budingu dosnumu, visus kviesdavo
vakarienei, kuri uZsitgsdavo net po pusiaunakdio.
2:i7

. B0go rnetai. Jie tur0jo ltakos ir P.Braz.dZi0no sveikatai. Vis
dalniau grdytojai rekomenduodavo jam namg reZimq ir, tada,
atsiradus neatidOliotiniems reikalams, jis leisdavo arba pasilcviesdavo atvykti i namus. Gryeno jis Antakalnio gale, naujame name,
I.GaSkos (dab. B.Sruogos) gaweje. Apie reikalus kalbOdavome jo
nedideliame kabinete, kurio visos sienos buvo apstatytos knygrl
lentynomis, o ra5omasis stalas nuklotas moksliniais itraipsniiis
ir

dalykiniais raStais. Profesorius atsipra5ydavo dOl savo apranBos, - paprastai jis b0davo apsivilkqs minKtq namini Svark4 ir
apsiavqs namines Sliures. Po to, patogiai isitaisqs k0d0je, atidZiai
klausydavo

ir

neskubOdamas sprqsdavo visus aptariamus reikalus.

Tuo metu jo Jeiminink0 paruo5davo kav4 ir kviesdavo i valgomaji.
Prie stalo b0davo kalbama visokjausiomis temomis iro kaip visada, profesorius daugiau klausydavo, Zvelgdamas dia

kit4 kalbanti, negu kalbOdavo pats.
Tekdavo profesoriui atsigutti

ir i

i vienq,

ligoninE.

Cia

i

Irnkyti jo

eidavome drauge su ICUSpaliu. Profesorius P.Brazdilitinas visada
dZiaugdavosi lankytojais. UZsimegzdavo laisva, nevarZoma Sneka.
Apie ligas profesorius kalb0ti nem0go, tadiau su humoru papasakodavo apie gidytojg vizitus, ivairius ligoninOs gruenimo
epizodus
Baigdama norOdiau pabr0Zti, kad per daugeli mtsr; bendravimo metg man neteko jo matyti susierzinusio, pikto, nepatenkinto, netekusio Epo. Jeigu kas non kreipdavosi iji su asmeniniu
praSymu,

jis padedavo viskuo, kuo galuldavo.

SnrMoJE
Vida KUUWI,IYTE
Niekada nemaniau, kad ra5yti apie artimq ir mylim4 Zmogrg
taip nelengva. Atskirus epizodus, faktus, ZodZius prisimenu labai
ai$kiai, o i vientisq pasakojim4 jie kaZkoddl nesusilieja.
".. A5, Kuzavinyt0 Vida, Kazio esu akademiko P.BrazdZi0no
anok€, Sryenau kartu su juo nuo pat gimimo iki tol, kol baigiau
universitet4. Gimiau 1952 metais Vilniuje Zymiajarne Franko
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Didtiojir 29, kur gfveno daugiausia Mokslq Akademijos ir
universiteto darbuotojai. Mano mama, akademiko P.BrazdZi[no
duktO, gimusi Panev0Zyje 1931 metais, kartu su murnis S^,eno
neiigai, - 1956 m. mano t0vai i5siskyr€, palikq mane senelir; globai.

name,

Mano tetis gime L927 m. AnyKdiq raj. MitoSitinq kairne, valstiedig Seimoje, kalbininkas, daugelie vadovelig autorius, dirba
VPI Lietuvig kalbos katedroje docentu. T€tis po skyrybq Sryeno
atskirai, tadiau visada rupinosi manimi, savo dukra, daZnai lankAsi
pas akademik4 P.BrazdZiiin4.
Toliau tekste akademik1 P.BrazdIiiin4 vadinsiu taip, kaip
mane i5mok€ nuo maZq dienq - T0tuku. Dar vaikystOje T0tukas
pasakojo,.kad miisU namas Didliojoje gatveje fmus tuo, kad Cia
1812 m. S't/eno Napoleonas, o kai jam teko skubiai trauktis iS
Vilniaus, bevaZiuodarnas pro namo "bromq', paZ€r0 daug aukso
monetq, tod€l tikrEii vilnieti paZinsr iS to, jog, praeidamas pro
Franko nam4, jis koja npakedena' tvyrq, ie5kodamas aukso
monetq. T0tukas pasakojo, jog m[sq namo antrajame auKte
S/veno, tiesa, labai trumpai, pranctizg raSytojas Stendalis, kuris
savo ispudZius i5 Vilniaus apraS0 viename apsakyme.
lvlanc daugiarrsia aukldjo T0tukas, kadangi mano modiutO
mird 1968 m., kai a$ buvau a$tuntoje klasdje. Aukl0jo visaip, tekdavo ir "geron dirZo, Zinoma, dar jaunesniame amZiuje, bet
daugiausia - todliu. T0tukas kalbejo daug ir idomiai, kalb0jo apie
viskq, nors ta kalba anaiptol nebuvo pamokymai arba
pamokslavimas apie tai, kas gera, o kas ne, k4 valia daryti, o ko
negalima. Ypad mok0 kalb€ti t4, kq jauti, kas daugiausia
sujaudino, visada tur0jo laiko iSklausyti. T0tukas buvo skrupulingas ZodZiams ir paZadams. Jeigu palad€jau namo grilti tq ar kitq
valandq, tai tr0ks ply{ reikedavo ivykdyti, nes galedavau susilaukti
didel0s nemalon0s, net bausnOs. Na, o jeigu netydia sukuldavau
koki uors daikt4 - nieko nesakydavo. Matydama.s siaubo pilnas
akis, tik pajuokaudavo ir perspCdavo, kad reikia biiti atidesnei,
nes galima susipjaustyti rankas.
labai rn€gau T0tuko darbo kambari, kur stov€jo seni baldai: masyps stalas, 4Zuolin€s spintos, auKta balta krosiris" YpaC
ilipejo stalas, ant kurio visada gutejo popieriq $iisn1a, o deJin0je
t Tada ji vadinosi Gorkio gatve
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puseje stovejo kartoteka. J4 sudarO kortelOs, raSytos T0tuko ranka. Daug kas buvo raudonai pabraukta. Padiame tekste mane labai traukd formulOs. T0tukas daZnai skaitydavo tekstus. Pulapig
laukeliuose ir padiame tekste spalvotu piestuku neretai pavingiuodavo. Mane taip traukO Sie dalykai, kad tada, kai T0tukas
manqs neleisdavo prie popieriq, aS vis vien tyliai islinkdavau i jo
darbo kambari ir ieSkodavau pasikeitimg tekste: gal k4 nors dar
pavingiavo raudonu pie5tuku. Vienq kartq net subar0 mane uZ tai,
kodOl lendu ir lenclu prie popierig. Tada, T0tukui i$ejus i kitq
kambari, aS i$mediau ntuos popierius" pro langq, kad nebtitg prie
ko listi, ir, apmirusi i5 baimOs, laukiau kas bus. T0tukas mangs
nebarOn tik nusi$ypsojo ir pasak0:"Na, gerai, Tamsta, mOginsim
padirb€ti kartu" ir leido man tekste, suradus "trikampi", pavingiuoti ji raudonu pieStuku. Jau daug vOliau, kai prad0jau
lankyti S.N0ries, o po to AVienuolio i'idurinq molryklq, T0tukas
leido sudaryti dalies savo bibliotekos kartotek4 - groZin€s literatilros knyg,t. Pasinaudojusi Sia kartoteka, sudariau ir bibliografini sqra$q. $ias knygas Tdtukas padovanojo Mokslg Akadernijos
bibliotekai. Tai buvo 1969 ar L970 meta;s.
lulusU namuose visada buvo Seirninink0,

kuri priZi{ir0davo

namus, ruo5d maist4, k0reno krosnis. T0tukas labai gerb0 jos
darbE, r$pinosi, kad nieko jai netrEktg, mok0jo gerq atlyginimq, o
man liepdavo pad0ti ir mokytis Seimininkauti. Kai vykclavo mano

'kulinarijos kursain, manqs niekur su draugdmis neleisdavo, dOl
to ne viena a$arOl0 nuried€davo i te$lq, - tada aS nesupratau, kad

$ios pamokos man padiai labai reikalingos.
Pietiis pas mus kasdien btidavo tuo paCiu metu - t4 val. Kai
T0tukas icidavo, ant k0d0s pakabindavo Svarkq, nusiplaudavo

rankas,

visi sOsdavome prie stalo. Pietg metu nieko

ne5nek0davom. Po pietg Tetukas padOkodavo Seimininkei ir tik
tada paklausdavo, kaip sek€si, kas naujo mokykloje.
Specialyb0s rnan nesiulO jokios, tik sak€: 'Jeigu, Tamsta,

nieko nenori studijuoti, tai per prievartq to daryti ir nereikia,
- pasirinkti gnrenime iokf darbq, kuris ir padiq dZiugintq, ir idtiems atne5tq naudos". .Knygtl gausumas, kartu su
T0tuku sudarytos kartotekos ir nulOmO mano pasirinkimq. t97l
m. aS istojau i Vilniaus universitet4 studijuoti bibliotekininkyst0s, o po metrl mes i5sik0l0me i namq l.Ga$kos (dab.
B.Sruogos) gaweje.

svarbiausia
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Baigus universrteta, Tetukas pasakO, jog ateina tots laikas
lmogaus grvenime, hi jis turi glenri savarankiskai ir pats sau
uzsidirbti duonq, asakyti ur savo poelgius, glventi savo g'fvenimq.
Tada as penikOliau grenti pas reti, i jo kooperatini uutq Zaib;
gaw0je, o vOliau, t0Ciui sukiirus naujq Seimq, l97g m. piadejau
gruenti atskirai, tOcio riipesdiu garnrsi kooperatini butq. Miniis,
kad visk4 daryti ir ur visk4 atsakyti reikia paciai, labai rnan padeda

ir

dabar.

nt apie Tetukq, bitrq labai neteisinga rreparnineti ir jo
zmonos, mano moriutOs. Tai Alisa Erisonait0-Brazdriunien-0,
kilusi is to paties Kupiskio raj., is auKtaidig (dabar Byciu kol.)
turtingos ir rraikais (is astuonig vaikg gnrenri liko tft 6turi, uii
mir0 dar visai mazi), ir savo tradicijornis seimos. Tai seima, kurios
narius gerli pazinojo ne tikrai aplinkiniai grventojai. ji daug
nusipelnO Lietuvos kult0rai.
Jurgis Elisonas buvo zymus gamtininkas, jo plunksnai
priklauso pirmieji gamtos mokslo vadov0riai. Jis paneveao rcrniukrl gimnazijos pirmasis direkrorius. Vilius Elisonas - Lietuvos
aviacijos karininkas, geriausias T€tuko draugas nuo pat jaunptes
iki paskutiniqju dienq. vytautas Elisonas - Lieruvos zemes -utio
alcademijos docentas.

Mino moCiur0, nors molslg neiJ0jo, tadiau daug kuo gnrai
dom0josi: s-tulilavo liaudies meditinq, gltri r,inojo Liituvosiugmenijx mok0jo ne vien4 uzsieno kalbq ir labai daug slcait0.
Tarybiniais metais ju rcviske.s namo pirmame auKte veik0
gradrios mo[ykta, antrasis auKtas priktausi viliui Elisonui ir Jo
Zmonai, kur rrasarq suvaZiriodavo vfui gimines.
I(ai raziuodavome i kaimq, daugiausia r0pindavomas dovanomis, - jos b0davo parenkamos labai atidrial'Tdrukas visada
rtlpindavosi, kq. nuverri dedei viliui, ir namuose vyraudavo.pakili
nuotaika. Tada (apie r9(i0 m.) T0tukas pirko r"iin4 ?ob,ied4..
Tai buro pirmoji magina rnusrl kieme. Titukas rairuoti nrJgb,
taciau rariuoti mOgo labai ir vis sakydarro, hd keleiviu buti
geriausia, tr6 gali ramiai dairytis i satis, grozOtii gamur ir nebijoti,
kad ant ko nors uhraziuosi. I5 tq laikr; al r0tuk4 pamenu nepaprastai linksmq ir:sqmojingg, ypad dalnai jis per.danti patraukdavo dOdq vilirt. Ji vadindavo viliuku ir vis prisimindavo,
kaip dede dainuodavo ir dainuodavo q padi4 dainx kartodamas.
dvi eilutes

ut

Gerai pamenu, kad iS Vilniaus iSvaliuodavorn anksti, o
kaime bildavom apie 12 val. Parnokos 'rRfrsg kaimo moky'kloje"
dar blldavo nepasibaigQ, ir man duodavc apie porq kilogramq gery
saldainig, kad iSdalindiau visicms vaikams po lygiai.
Kairne grifldavo visas miesrieti$kas dienos rctrimas. 'fetukas
su d0de Viliumi eidavo Sicnauti. T€tukas Sienauri ypad mOgo, o
dede Viliukas Juokdamasis vis klausrJavo: 'N;; ar sinku
miestieliui kaime ?' Po to pridurdavo: nGera, gcra parJirtrdti...
Ziurek, Pauliau, sugriSi namo...' $icno biidavo- clauf: paruenu
dviem velimais veldavo, pilnq kluonq prikraudavo. Po to kurendavo pirti, *vep0davo meidliu, Silumii. Ypad Silri ir ilgi b0davo

birlelio vakarai. Po vgkarienOs 'fdtukas su dcde klausytlavrsi
radijo ir ilgai ilgai - iki v0lpng sutemq . Snckuliuodavosi...
Kartq i rankas man pakliuvo senovi$ka labai grali d0lur0,
pilna aMrukg iS Sveicarijos, kur T0tukas, baiggs universitetq
tr(aunen toliau tobulinosi pas Iymius fieikus. visi jie buvo skirri
mano mo[iutei. TCtukas labai graliai ra$O, kokia puiki $veiurija,
kad Lmon0s ten kilokie, bet kai prie jrl pripranti, tampa savi. RaS0,
kad labai pasiilgo Lietuvos. Paskutiniai atvirukai rodo, kad nergi
dienas skaidiuodavo, kada galss gritri. visada karttus linkejirnus
siuntO d0dei Viliukui.

. T*tukas tur0jo nepdprastai daug darbo, o modiute tai
puikiai rinojo ir niekada nelrukdytlavo. Ji rtlpinosi, kad viskas
namuosa btltg raip, kaip T€lukui parogu: laikrr pietEs, vakariena
.If tada, kai r0tuko brolig ar seseru vaikai baigdavo vidurines
inokyklas, modiute visada jum prirnindavo, kad-reikia para$yti
laiSkq ir pasiiltyti, gal nori ar'raliuori i Vitnirl srudijuori. Taip, pas
mus $/\'endami mokslts baig0 Rimgaudas Brazdriitnas ir Regiua
Brazdri0nait0-Banlen0 - TOruko brolio Alfonso vaikai, Gertritda
Janitionyt0-Rubikien0 - T0ruko s€srs dukt0, ElvJrra Brazdriflnait0
ir vytas Brazdli0nas - T0ruko brolig vaikal Parnenq kai jire

atrariuodavo, mociut0 kartu su seimininke nupirkdarn afta

medriagos, arba suknelg ir pa<lova$davo jaunorns srudentemsr
pradedandioms studijas Vilniuje.
Mano mofiut0, nors ir burn linkusi bendrauti, bet naiksdioti
stetius
arba Siaip be rikslo kur nors ei$ nem0go. Kaime ji
i

vaikSliodavo ilgai ilgai, iinkdavo loleles, jas dliovindavo,
apeidavo visus kaimynus" T€tukas net sakydavo: Thi m0srl
mamurts vOl namuosc ntra'. Vilniuje pas mus dalnai tankJdavwi
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prof. T.Ivanauskas, keliautojzs APoska. Jie ilgai snekOdavo $u
mociute. Prof. T.Ivanauskas daug pasakodavo apie gamta,
modiutO jam yra atvelusi kalkokiq augalr;, jg fakng.
Elisonai mir0 visi anksti ir pamediui. Du kartus madiau
Tctuk4 verkianti ir net kukdiojanti - per modiutds taidotuves ir po
dviejq metq - laidojant d€dq Viliukq.
"M0sg Seima visa mir$ta pavasari', - sakydavo mano modiut0. Ji mirO 1968 m. kovo I d,, o T0tukas - l9s6 m. vasario 2g d.
Saulius LUKENAS
Brazdzi0nq 5eim4 pazinojau nuo vaikpr0s. profesoriaus
lmona Alisa Elisonait0 buvo l:ilusi is to paties krasro, kaip ir
mano tevas. Elisonai tur€jo uki prie pallvenes batnl'rkaimio,
Kupiskio rajone. su mama rankyelavomds pas Braidziunus
dazniausiai lkledq ir velykq svendiq proga. prllfesoriaus lmona
buvo gera kulinarO, mokOjo i5kepti skanius torrus ir pyragrs.
Keletas jg biidavo padedami anr staro. Ir profesorius, ir jd rmona
buvo nuotaikingi pa$nekovai. svediuotis pas juos-mums, vaikams,
visada buvo labai itlomu. s0dcdavomc kartu prie stalo, kalbas
i
nesikiSdavome.

Profcsorius buvo labai paprasras, be jokio pasipiirimo, su
juo bfidavo visiskai nebaisu pasii<albcri ar pasigindyri ir vaiku-i, ir
suaugusi;rm. Prisimcnu, kaip jis, jau man mokantis gimnazijoje,
ai5kino apie lemcs rraukos jegq. Man niekaip ncbuvo aigku, lias
biitrg su traukos jOga, jeigu i$grr;rtumcm srrylq skersai jhmes
rutuli. Kas darytqsi su rraukos jega Zem€s rurutio centre?
su Brazdlitinais teko apic vicnerius mcrus grventi Kaune
vienamc bute..Tai buvo bcrods lgzg merais. p.Brazdliunas turejo
3 ar 4 kambarig but4 KPerrausko-Tulpig g. kampe, antrame
auKte. Mutns nuomavo vicn4 kambari. Nuo 1936 iki l9s4 mctu
sryenomd Brazclzi0nq nffme AMickcviciuus g. (antras nama$ nuo
savanorir; prospckto). Namas buvo medinis, rrijrl butr;. profcsorius cia Srycno tol, kol Maicmarikos-gamtos fakultctas pcrsikclO
i vilnirl. Namg reikalus tvarkO zmonn, profcsorius ncslkisdavo.
Prie namo buvo sodelis ir tcn ant suolclio a$ dai.nai kq nors dirbdavau, mckiausi. Lrbai dalnai ir profesorius greta prisOsdavo.
Prisimcnu, jog tuo metu skaitO spausttinamos knygos
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'Fizikos praktikos darbai' kore*t0ras. Taip pat prisimenu ji su
romanu prancilzg kalba rankose. Nusisteb0jau, tcad jis moka ir
pranc0zq kalbq.
Profesorius turOjo gerq groZin0s literatiiros bibliotek4.
Pirko tuo metu leidZiamas lietuvig kalba knygas. Knygas mdgo iki
paskutinir$g glvenirno met{. Aplankirs ji, visada parodydavo
kokiq retesng knygq. Pamenu, kartq teiravosi, kur gauti naujai
iSleistq Nauj{i Testament4. I religijq, atrodo, Iiilr0jo indiferentiSkai.

Ikrtu gfvenant, prisimenu, vasarq ketis kartus €jome per
Auk5tuosius San0ius i Panemun0s pliaZ4. T\ro metu neivertinau,
o dabar jau nebegaliu prisiminti, apie k4 kabejorne.
1938 metq rudeni aS istojau i Univeniteto Technikos fakultet4. Profesorius, vadovaudomas fizikos' laboratoriniams darbams, mane pavadino kotega. Tai man padarO dideti ispudi. Iki tol
aS jam buvau Sauliukas, po to Saulits, o dabar pakilau jau visa
pakopa auKdiau. Iftip svarbu, aukl0Jant iaunq lmogg, ir kreipi-

nys.* Visada kreipdavosi 'Jiis, kolega'. Niekada nevartojo 'tu'.
Laboratorinius darbus reikOdavo apra,Iyti. Mano ra$Dena buro
nekokia, tod0l viskq apra5iau netvarkingai ir pirmuosius darbus
atmete. Teko paraudonuoti ir naujai pena5yti. Iaboratoriniu
dagbus reikOjo dirbti labai rimtai. Tiek profesorius P.BrazdZi[nas
(tada dar docentas, bet vadindavome ji proresoriumi), tiek ir titi
tuo metu dOstg profesoriai ir docentai (I.Kondirs, AJucls' A-Zvironas, ,4"Puodliulqnas) buvo reiklils ir labai rimtai savo darb4
dirbantln pedagogai. Ir apie P.BrazdZiilnq, ir apie juos visus liko
patys geriausi prisiminimai.
Prisimenu dar vienq studijq epizod4. Mano studiiq a{imas
draugas ir labai rimtas studentas dirbo laboratorini darbq su Zolio
warstyklOmis. Nusibodo jam dOlioti warelius ir stebeti parodymus, ir jis kelis skaidius ulraSO 'i5 akies', be bandymo. Profesorius P.BrazdZiitnas tai pasteb0jo ir visam semestrui tq student4
paSalino iS Fizikos laboratorijos. Jam teko atidirbti kit4 semestr4.
Nei tam studentui, nei man net ir i galuq neatejo mintis pra$ni
profesoriaus pasigailOjimo. Viskas buvo ai5ku - ir nusikaltimas, ir
bausm0.

Po karo su profesoriumi susitikdarau rediau. Aplankydavau
kelis karius per metrs, pasikalb0davome. Visada pavaiSindavo.
Kiek panenu, niekada neteko pas profesorir; gerti degtinOs ar

ji
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ir

panaSiq gOrimq..susitikdavome

paskutiniaisiais grvenimo

metais, kai buro ruo5iamas 'Fizikos terming Zodynas'. Si CarU4

dirbo labai rimtai. Labai jam rup€jo tieiuvisi<oji ierminija.

Pamenu, kai papriekaiStavau dOl kai kurig laujadarg, dOI terminrg
'svoris', 'sunkisn, tik nusijuokO ir pasak0: '/naisnukis tai Zinom,

o sunkis kaZtcoks netikqs'... ii
Vis Zadejo mus aplanklrti l(aune, bet uip ir neprisiruoS0.
Mano mama taip pat visada,,min0davo, kad biitg labai malonu
pasimatyti. IZAeio priminti profes,riui, lcaip apie ji kalbejo jo
buto savininkas, ki jie grveno Maironio 9., o profesorius studijavo Sveicarijoje. Sivininkas vis sakydavd Imonai: 'On dto to
oden dolgo uditsia'. K4 galvojo savininkas taip sakydamas,
neZinojau, tadiau, kai dabar pagalvoju, atrodo, jog ZodZiai teisingi. Jis mokOsi iki paskutin0s gvenimo vatandos. Ne tik pats
mok€si, bet

ir mok0, auklOjo kitu.

Bronislavu

Stnrwnwn

Kai mintimis nuklysra i praeiti, neisivaizduoju, kad profesoriaus Povilo jau nebera grvo. Rodos, savo bute i.cxtoi (dab.
B.Sruogos) gaw€je atvyl$tandius pasitiks malonia Sypsena, gerai
nusiteikgs ir visada mtlsg laukianris. Nors b0davo lnekg ivairiomis temomis, labiausiai dom0davosi, kada buvome gimtosios
AntaJavos apylinkOse. Tur€davorh pasakoti, kur buvom-, kq matem, kaip atrodo ta ar kita vietove, ar aplankOm senclig kap4 ir t.t.
Kartais

tik

trumpam u/sukg aptankyti, maloniai iss€dOdavonr

kelias valandas.

Mus Kaune profesorius lankydavo di<UirtjB Svendig
i III auKq,

progomis, atostogq metu. Su gera nuotaika kopdavo
kuriame gJryenome. Buvo didelio takto Zmogus,
awaziuodamasi isp0davo. Zinoma,

todel prieS
to paties laulidavo ir is miisrg.

Ji mes lankydavom jubiliejg, gimtadienio, vardadienio - birzelio

29-sios - proga. Mums b0davo malonu sekmadienio ar sestadienid
popiet0-mis awaziuoti ji aplankyti, jeigu jau senokai buvome nesl-

matq. Malonu b[davo ktausytis jo pasakojimg, prisiminimq iJ
praeities dieng. M0gdavo pamokanciai kalb€tis su jaunimu,

dliaugdavosi jo sOkme, ramindavo iStikus nes€kmei, sakydamas,
lcsd ne visada gvenimas yra spalvintas grazia spalva ir, kadangi
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viskas praeina, reikia skub0ti Sruenti.
Jeigu ilgesni laik4 nesusitikdavome, telefono ragelyje iSgindavome balsq: 'Kurgi dingote, kodCl neaplankote, kas gero, kaip
gyvuojate ? Laukiame Vilniuje. Tik kad linotume, kada

awatjuosite". StengdavomCs nuvaZiuoti ji aplankyti. Mus Zav0jo
jo gra2tis santykiai su brolio dukra Regina ir jos Seima. Mane ypad
stebino Reginos rttpestis juo. Pamenu, prie$ kelis merus mudu su
vyru pas akademikq nuvaZiavome il l(auno traukiniu. I5vykstant
profesorius mus $dejo I.GaSkos gatve iki troleibuso stotelOs.
Buvo saul€tos dienos pavakarys. Mus pasivijo_ Regina,
susiriipinusi, kad akademikas i5ejo be kepurOs. Siandien4
vaizdliai prisimenu, kaip, uZd0jusi jam ant galvos kepurg, griLo
namo. [sp0dis nepamir5tamas: kiek rodoma nuoSirdumo mielam
Zmogui.

YpaC bildavo malonu, kai iS Bostono atvaZiuodavo jo
mylima pusseserO Eugenija su dukroniis ir lentais. Akademiko
butas buvo m0sr; susitikimo vieta. Susirinkdavo visa giminO. Profesoriaus veide kartais matydavome nuovargi, bet jis jam
nepasiduodavo. Vai5indavom€s, dainuodavom, fotografuodavorn0s, kalb0davom0s iki i5naktq. Akademikas be galo dZiaugdavosi,
b8davo visiems d0mesingas. .I5vykimo dienos i5vakar0se atsisveikinimo pob[vius rengdavome auKtos klas€s restorane. Juose su
malonumu dallvaudavo ir akademikas. Gerai prisimenu paskutini atsisveikinimo vakarq "Palangos' restorane. Nors jo sveikata
buvo silpnesnO negu anksdiau, tadiau jis laikdsi tvirtaio buvo
tikras, kad nepaskutini kartq mato gimines, ir rytojaus dien4
atvyko i aerouost4 atsisveikinti su iSvyKtandiais: Eugenija, Glorija ir Algiu. Profe.sorius lviet0 visus v0l neuZitgo pasimatyti.

Deja, tai buvo paskutinis miisg giminds susitikimas pas
profesoriq. Jo netekus, liko li0desys, prisiminimg nuotrupos ir
lcapas Antakalnio kapinOse.
-f ----..

Adolfas SrfrwS
Profesoriaus mama Paulina Sf.irryte-nrazdZiiinien0, mano
t0vo sesuo, buvo gimusi Kundri5kio vienkiemyje, tik uZ 2 km nuo
Zilmari5kio' vienkiemio, tod0l profesorius jaunyst0je gana daZnai
atostogq metu lankydavosi Kundriskyje. Be to, v€liau i Kunclri5ki
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nutekejo profesoriaus jauniausioji sesuo Ona.
Nors profesorius buvo 22 metais ur mane vyrcsnis, visada,
aplankqs rnus tOviskOje, mane pakalbindavo, pasidornOdavo, kaip
sekasi mokytis, paskatindavo, kad reikia tik padirb0ti ir viskas
eisis kuo puikiausiai.

Man mikprdje didliausiq ispiidi paliko

jo

paprastumas,

mokejimas bendrauti tiek su ly,r€sniais rmon0mis, tiek su vaikais.
Pamenu, man esant visai nedideliam vyrui (tuomet gal turOjau 1112 metq), apie 1932 m., teko svediuc'is jo teqskeje. Tuo metu ir

profesorius ten atostogavo. valgant pietus, paai$kejo, kad as,
firtyt, nemok0jau tinkamai naudotis peiliu ir sakute. Tada profesorius labai taktislsi mane pamok0. kaip tais irankiais naudotis.
Atostogaudamas i Kundri5ki protbsorius visada ejo pescias

keliu, nutiestu pagal K0buro miske. sakydavo, iei vaziuotas
tai nepamatyru Kcburo grozybig, neisgirstg paulc{dir1
ciulb0jimo, misko osimo... Tai tokie mano prisiminimai ii
rrariuotg,

vaikptes apie profesoriaus jaurrystg.

Regina ir Jonas

BANUI

Profesorius namuose visuomet b0davo germ nuotaikoc,
i visk4 zitirOjo su humoru, stengdamasis kiekvienq
urimd, pralinksminri, nepaprastai r0pinoei draugilka namrl atmosfera, visg gera nuotaika. fspfidtirs is darbo visada pasakodarn
su humoru. Per vise si ilg{ taika neteko irgirsti, kad profesorirrs
P:Brazdzi[nas pasisaipyrq is kolegg, bendradarbig" visada apie
kiehvienl atsiliepdavo tik gerai. Daugiausia dliaugsmo
sutsikdavo profesoriui io mokiniq pasiekimai. su didziuliu pasig0rejimu jis redaguodavo savo.mokini{ moksliniq staripsnirt reziumO, dliaugdavosi Jg gautais rezulutais,
Disertaciju srnimas jam burc didziarsia svcnrc po disenacii{ grnimo grirg i namus, vlsada pasa\davo tradiciniu raprni
sakini: 'Fizikr; scima pasipildO dar vienu molslg tandidaru.. iam'
nebrnro wetimi fizikos reikatai nei vilniars universititg nei
Moblq Akarleniioie, nei kirmc molslo ir mokymo [staigce.
Didriavosi Lieruvu fiziktt draugljc veikla labai nor0fo
ihaukri i sE draugijq tuo daugiau bendrojn lavinimo vidurinig
mokyklq fizikos mokytojg" Respubtitiniai fiziht draugijos pasi:
linksmas,
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tarimai vykdavo ivairiuose f,sspublikos miestuose, taCiau profesorius nepaprastai noriai i j.ros vykdavo. Man (Jonui Baniui -

red.) teko daugeli kartg ii lyded i tuos pasiurimus. Visada
s0dOdavo visuose pos0dZiuose. Nepaprastai d0mesingai
Nklausydavo prane5imrs, norOdamas kiek galint daugiau suvokti,

ir fizikos mokytojrs, kuo gal0tg prisid0ti Respublikos auKtosios mokyklos bei lt{okslg Akademija, keliant
fizikinq kulttirq bendrojo lavinimo vidurinOse mokyklose.
DZiaugdavosi pasiekimais fizikos moksle.
Keldavosi anksti ir labai daug dirbdavo. M0go skaityti
groZing literattir4 ir nuolat pabr0ldavo ios itak4 Zmogaus
kult0rai, jo socialiniam brendimui. Knygas skaitydavo ivairiomis
kalbomis. Jis sakydavo, kad, norint pilnai suvokti ra5ytojo mintis,
reikia skaityti tik originalo katba
M0gdavo keliauti. Labiausiai ji trauk€ tos vietos, kur
praleido vaikystq, kur mokOsi, kur buvo pradejqs darbinq veiklq.
Atejus vasarai, primindavo, hd botg gera nu\aZiuoti i Anta5avA
BirZus, Kupreli5ki. Noriai lankydavo sarro pirmqj4 darbovietg.
Atvykes t Kupreli5ki, apeidavo molryklq $oje tuo metu pamokq
nebiidavo), sustodavo prie lango to kambario, kuriame Sryeno.
M"ryt, aStuoniolikmeCiui jaunuoliui pirmieji darbo metai paliko
nei5dildomus isptidlius vham gruenimui. BirZuose apZvelgdavo
buvusios mokyklos pastat4, prisimindavo mokytojus, su kuriais
kanu dirbo nelengvais kaizerinOs Vokietijos okupacijos metais.
Prisimindavo ir nemaZ4 dali mokinig, kuriuos mok0 ivairirl
dalykg, tarp jU ir lietuvig kalbos.
K BirZq paprastai griZdavome per Vabalnink4._ Paketiui
stabtelOdavome prie Baibofrt - Balio Sruogos teviskes. dja visada
profesorius prisimindavo, kad Balp Sruoga awaZiuodavo arkliais i BirZg viduring mokykt4 @imnazijq) pasikviesd pas save i
namus jaunqjg mokytojq praleisti Je5tadienio vakar4.
labai Siltai atsiliepdavo apie bu'rusiq BirZq vidurinOs mokyklos (gimnazijos) direktorq J.Skubalienq, kuri vOliau S/veno
K0dainiuose. Su ja profesorius srsira$in0io. Tadiau atOjo toks
laikas, kai i lai5kus, gal ko$ pusmeti; niekas neatsake. Jis labai
susirtlpino. Ir, griZdami iS Panev0lio i Vilnig,.valiavome Per
K0dainirs. Ten suradome t4 medini nedideli nameli, kuriame
gfveno buvusi BirZg vidurin0s mokyktos (grmnazijos) direktorO.
Nameiis buro ulrakintas. Paklausq,kai*yne apie Iio namo savi-

kas jaudina frzikus
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ninkq, suZinojome, kad

ji jau mirusi. Ta linia profesorig labai nu-

li0dino, nes nutriiko rySys su jaunptds darbo metais, kuriq prisiminimai buvo gitiai isir€Zg i Sirdi.

DaZnai profesorius prisimindavo AuKtuosius kursus

IGune, kuriuos jis lankydavo dar b0damas kariuomen€je. Visam
gruenimui liko prisiminimas apie profesoriaus V.tbpinskio erudicij4, auKt4 bendravimo su,Zmon0mis kulttir4. fdomi ir tokia
detal0. Kai paskutini syki kartu su profesor.ais Z.Rudziku ir
B.Styra aplankOme profesorig ligoninOje, pirmieji Lodhai buvo
apie tai, kad sapnavo profesoriq V.Cepinski, kuris l<alk4 ra30, o
jis, profesorius P.BrazdZitinas, t4 raSt4 skaitO. Kalbejo apie t4
sapnq su dideliu entuziazmu ir uZsidegimu. Tai buvo paskutinO
kalba apie jo labai gerbiam4 profesoriq V.C-epin:iki.
M0go klausytis koncertg per radijq. Ie5kodavo lietuvig
liaudies daing ir klasikinOs muzikos. Radijo aparatas dirbdavo

nedideliu garsu.
Mego keliauti. Mums kartu su juo praleidliant laikq
gamtoje, ypad Palangoje, kuriq nepaprastai mOgo, pasakodavo
isptidZius iS studijg Sveicarijoje, Ci0richo mieste, apie darb4
Potsdame ir kitur. Profesoriaus paskutin0 kelion0 uZ TSRS ribg
buvo i IQnadq, i Expo-67. I5 ten gri1o su daurybe isp0dZiq.
Reng0si vaZiuoti i konferencij?, vykstanCi4 lrnkijoje, tur0jo jau
ir uZsienio ps4, tadiau, pablogejus sveikatai, ten i$vy-kti negalOjo.
DOl to labai perg/veno.
Visg kelionig ir iSvykq metu profesorius turOjo su savimi
pasi0mEs kokio nors darbo. Darbe jis rasdavo didliausiq pasitenkinim4.
Gerai nusiteikqs, tiesiog spindintis griZo i namus, kai
pamate atspausdint4 "Fizikos terming Zodyno" signalini egzempliorig. hbai jis nor0jo tq Zodynq pamatyti, nes vis pabr0l"davo,
kad tai yra daugelio Zmonig ilgg darbo metq rezultatas. Vien4
kartq, s0dint po pietg prie stalo, pasak€: 'Anksdiau laukiau ir galvojau, kaip sulaukti universiteto 400 metq jubiliejaus, o po to
svajojau dar pamatyti nors signalini "Fizikos terminq Zodyno'
egzempliorig". Jo dideli norai iSsipild0.
VaZiuodamas i savo teviskq aplankyti teq kopq,'profesorius
praSydavo vaZiuoti pro /-atiEta giriE. Joje visada sustodavo
paiheti, i5gerti kavos puodeli. Prisimindavo, jog i Panev0Zio realinq mokykl4 per 5i mi$k4 vaZiuodavo arkliuku ir kad tai jam
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bOdavqs graliausias

kelio ruoZas. M0go gamr4. Nors

ir nedaug

kartU ilsOjosi Druskininkuose, tadiau kasmet nors vienai dienai
stengdavosi nuvykti ! 5i kurortq, aplankyri M.Ciurlionio muziejr;,
pavaiKdioti Nemuno pakrant0mis, pasigOr0ti jo Ilaitais, apaugusiais amZinai laliuojandiais pulynais. M0gdavo lankytis Dubingiuose, Zarasuose, graZiose Ignalinos rajono vietose.
Vienais metais Lietuvos fizikq draugijos konferencija vyko
Zarasuose. Tada jis grveno Zarasg viefbutyje, kuris yra ant elslo
kranto. Kielvienq laisv4 valand0lg stengqsi praleisti saloje arba
prie elero, pasiirstyti laiveliu. Nuvykqg i bet kuriq Respublikos
vietq, domOdavosi i5 to kraSto kilusiais Zmon0mis, kurie yra pasitarnavQ Lietuvos mokslui, kult[rai. Iankydavo muziejus.
Labai jautriai persrveno akademiko profesoriaus
KBar5ausko mini. Profesorius P.Brazdli8na$ buvo i$Wkm i

Mastv4

ir tik

rada,

kai

griho, pasakOme, kad mirO piof.

KBar3auskas. Nejo net vakarienOs valgrti. Tik paklausO, kaoa
laidos.
Jaunpt€je labai mOgo aviacij4. MeilO jai i5liko vis4 -grven-

imq. Kai b0davo aviacijos diena, visada joje dalyvaudavo.
auKtojo pilotazo pratimus, parasiutininkg pasirodymus. savo laiku artimai bendravo su aviakonstruktoriais
J.Dobkevidiumi ir A"Gustaiciu. labai dliaugOsi aviacijos klubrl
steb0davo

steigimu ivairiose Respublikos vietose. Profesoriaus manymu, ta
sporto Salca yra pati sveikiausia.
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UMMARY

THE INITIATOR OF THE LITHUAT.IIAN
EXPERIMENTAL PHYSICS

.

The beginning and development of modern experimental

physics in Lithuania is closely related with the name of academi-

cian Povilas Brazdli0nas. He initiated the first laboratory works
in the Univenity of I ithuania in l(aunas, was the first who wrote
thesis for a degree in physics at this Univenity, and went abroad
in order to carry out research work in experimental physics. Povilas BrazdZi0nas was the founder of many branches of experimenUl physics, i.e. of semiconductor-physics, nuclear physics, radiophpics, and quantum electronics. As a professor of Vilnius Univenity and academician secretary of the Department of Physics'
Technics and Mathematics of the Lithuanian Academy of Sciences, he contributed a lot to the development of the indicated
branches of physics and on the whole to experimental phpics in
Lithuania. P.Brazd2iiinas used to stress in his lectures and conversations that a theory was Poor if not backed uP by an experiment and that experiment was the very basis of physical science.
Povilas Brazdliiinas was born on September 1& 189/ in
ZiZmariskis (now in KlpiSkis region). In 1915 he tinished a higher
technical school in Panerr0lR. later he worked as a teacher in elcmentary schools of BirZai region as well as in the newly opened
BirLai high school which belonged to the'Saul0s" (Sun) Society.
' By the time When the struggle for Lithuania's independenoe
sprang up in 19t9, he came to Kaunas to enter the military aviation school. On graduation he acquired the Lithuanian Army lieuienant's degree, and served in aviation. B.BrazdZi0nas, however,
desired to get higher education. In January of L92O he entered the
Department of Mathematics and Physics at the recently opened

Higher Courses.
In lyZZ when the University of Lithuania was founded'
?.Bnzdhiilnas was enlisted as the third year student of the Faculty
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of Mathematics and Nature. He started working as a junior laboratory assistant in the Department of F.>rperimental 'Phpics
headed by prof. Vincas depinskis.
While working at the University, P.BrazdZiiina.s mastered
the whole curriculum of physics. Prof. V.&pinskis lectured on
most of the courses in experimental and theoretical physics at that
time. As P.BrazdZiiinas iecollected, V.f-epinskis was a teacher of
great erudition, well experienced in pedagogical work.
Having completed the course in physics at the University
and written graduation thesis "Hysteresis of cast iron, steel, and
iron", P.BrazdZi[nas graduated from the University in 1925. After a year of work, the young phpicist with a grant from Ministry
of Education went to Zurich University, Switzerland, on probation in the lield of electrooptics. There he attended lectures by
the founders of quantum mechanics whq worked at that time in
Zurich University: W.Pauli, E.Schrodinger, E.Meyer, and W.Heisenberg, and carried out experimental work. A supervisor of his
scientific work was prof. E.Meyer. The object of his investigations
was Stark effect.
The Stark effect discovered in 1913 was in the center of interest at that time" The effect was calculated theoretically by
means of the Bohr atomic model. The measurements with hydrogen'atoms were performed by Stark himself. This effect was feeble

with other atoms, its investigations were carried out in Zurich
University.
P.BrazdLi8nas studied the Stark effect declinations of the
A Ug resonauce line in the electric field and stated that the
declinations were proportional to the square power of the electric field. Then the declinations we.re investigated in combined
2537

electric and magnetic fields. The results obtained had shown that
the Stark effect was in agreement with the theoretically calculated
one in low magnetic fields up to 200 gauss, later, however, it disappeared with the increase of the magnetic field. The effect was
confirmed in the case when the resonance radiation was excited
by polarized light. The experimental work was published in the
journal 'Annalen der Phpik' [1]. For this work on December 18,
1930 the Philosophical faculty board of Zurich University conferred a Doctor's degree in Philosophy (Durctor Philosophie avei)

on
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F.rlrazdZiilnas.

Having completed his studies at Zurich University, P.Brazin 1928 to work at the University of Lithuarria,
the Department of Erperimental Physics of the Faculty of Mathematics and Nature.
trCSleZevidius, professor of the Department of geophpic at
the University of Lithuania in Kaunas at that time, started to arrange magnetic mq$urements of the Baltic Sea of the Lithuanian
borders. P.Brazdliiinas took arl interest in them.In L929 he was
dZionas returned

sent by the Faculty of Mathematics and Nature to prof.
ANippoldt, Potsdam Magnetic Observatory, with an assignment
to get acquainted with the work of that laborator,v, including the
magnetic measurements carried out there. A small Estonian

sailer "Cecilija", fitted orrt with equipment for lnagnetic measurements, was engaged in the investigations of the Baltic Sea. The
magnetic field components were measured by three magnetic devices: a compass for declination measurements, a Bidtingmaier
double compass, and a Clllonege system deflectometer for measurements of horizcntal and vertical components of the magnetic
fteld. 44 sites were measured: 39 in the sea, 4 in the KurSig (Courland) I-agoon, 1 in the seaport Klaip0da. The measurements were
described in detail and published in 1932 [2J. The data had to
appear in the magnetic map of the Baltic sea composed together
with other states. By means of these measurements the magnetic
survey of Lithuania was started which had to be continued on land.
On his return from expedition back to Vytautas Magnus
University, P.BrazdZiiinas took up his research of the Hg resonance line of \, = 2537 A'which he had started in Zurich
(Vytautas Magnus University was the name of the University of
Lithuania in IGunas in 1930;.
At the same time the change of electron conductivity of a
material in strong electric fields was under consideration. The
required equipment was assembled in 1934, the research was
started with numerous materials in order to find out the conditions under which the investigated effects could be revealed most
clearly. Those experiments mark the beginning of further studies
of electric conductivity of semiconductors in Lithuania.
On January 24, 1933 P.BrazdZiiinas defend rhe work mentioned above [2J as the habilitated one, and in 1934 he was conferred the name of docent of Vytautas Magnus University. His
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.notes of the lectures 'Calculation of errors' [3f, 'Thermodynamics" [4J, and nPractical works in physics" [5] were gublished as
sepaiaie books by the Univenity Students Society of mathematicians and physicists. P.Brazdfifinas was a'ilare of the lack of literature on modern physics which was born in the frrst decades of our
century. He prepared a manual [6] which suited the youth studying phpics, chemistry, as well as the teachers of physics who were
interested in the latest achievements in phpics.
Being aware of the importance of science popularization'

to 'Lithuanian enCyclopaedia", and
journals
(Culture),
'Kosmos" (Cosmos), and
the
to
"Kult0ra"
fields of phpics.
different
from
on
subjecs
(Nature)
'Gamta"
In 1939 after the return of Vilnius to Lithuanian Republig

P.Brazdlitlnas wrote articles

the majority of the staff-members of Vytautas Magnus Univenity
moved to the restored Vilnius University. Among them were:
P.Brazdltunas, Antanas Zvironas, Aitolfas JucJ6, Antanas PuodZiukynas, Adolfas Misi0nas. Due to their efforts studies were
started in 1940 without delay, the training and scientific laborato'
ries were functioning, lectures were read. The war interrupted the
scientific and educational work in Vilnius Univenity. Ircture
were read till March 17, lg4g, then the Univenity was closed.
P.BrazdZiiinas consulted students at home, supervised .A.Misi0"
nas' scientific work
When the front line crossed Vilnius for the second time, thg
lecturers of physics who had gathered in the Faculty of Physics and
Mathematics and the Faculty of Chemistgy in Naugarduko streel;
had to start a new academic year 1944 with restoration worlss
again. In 1945 P.BrazdZitinas was appointed professor of physlc
and mathematics at Vytautas Magnus University and head of tttg
Department of Experimental Physics. Thus, the wholg _res-torl'
tion work of the experimental laboratories weighted on his shouF
den. He shared all the murses of general and theoretical phpicf
with .4.JuqR and H.HorodniCius, who did their best in restoring

the training laboratories.
Realizing that rhe developmept of physics depends fint of
all upon training of :the teachen of physics, P.BrazdZiiinas lgr:::d
to hrLd Vilnius Pedagogiel Institute in 1944 without quitting his
work at the Univenity. At fint he was appointed its Director, for
Faculty of Physics and
a year he stayed working aq Dean of
f,he
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Mathematics and as professor of the Department

of

General

Physics.

Acknowledging the importancg of phpical science to engineering, P.Brazdhi8nas organized the Section of Physics of the
Academy of Sciences of the Lithuanian SSR at the Institute of
Technical Sciences. In October of 1948 he was nominated its head.

Alongside with the activities of establishing laboratoriesn
lecturing, supervising students' work on course papers, graduation thesis, and,helping post-gradua gs in their doctorship, it was
necessary for him to formulate the main directions of the scientific work. It was most likely then that P.Brazdhiiinas recalled the
investigations of electric conductivity of different materials in
strong electric fields started at Vytautas Magnus University in
I(aunas. The choice of such a field of science was made because research of the semiconductor materials under the conditions of
that time'was most expedient: it needed no costly devices, there
was no difficulty in making semiconductor compounds out of
chemical elemenB that were still found in taboratories after the
war. The era of semiconductors had already started. Academician
AJoffe, who was running researches in semiconductor physics at
Lenihgrad Phpical-technical Institute at that time, approved of
the choice. P.BrazdZi0nas used to meet him often to tat[ the things
over.

It

The choice of this branch of science proved to be successful.
to P.BrazdZiilnaslexperience, scientific erudition

was partly due

and intuition.

.

P.BrazdLi{lnas supervised 11 postgraduates in their wortc,
acted as oponent to the majority of thesis maintained in Lithuania at that time.
With the development of investigations in semiconductor
physics in Soviet Lithuania, the'promising specialists were trained
who were able to lead these directions in science. Since t957
P.BrazdZitinas was the organizer and chief of the Radioactive
Radiation Department at the Institute of Physics and Mathemat-,
ics of the Academy of Sciences, and since 1960 he was head of the
Chair of Radioph-ysia of Vilnius University.
P.Bnzlhtlnas has revealed his experience of a great teacher
and lecture in the manual "General physicsl consisting of four volumes (1960-1965) and in 'Practicaf worts'of phpid' which has

E5

run into many editions and was constantly supplemented. In 1970
for these works and for "Dictionary of phpical terms" (1958)
P.BrazdLiiinas was granted with the Repubiic's Award.
Besides pedagogical work, P.BrazdZiiinas was engaged in
the activities of the Lithuanian Academy of Sciences. In L949 he
was elected corresponding member of the Lithuanian Academy
of Sciences and in 1.956 its true member. In the period from L963
to 1976 he was elected academician secretary of the Department
of Physics, Technics and Mathematics. These duties involved coordination of scientific works, establishment of scientiftc institutions, participation in many scientific baards, editorial work
P.BrazdZiiinas did a lot in the area of publishing. In 19491960 he was editor-in-chief of the series of physics and mathematics of "Vilnius Uriiversity Transactions" and since 196l one of the
founders and editor-in-chief of the scientific journal nl-ietuvos
fizikos rinkinys" (Lithuanian Ptqrsics Collection).
Coinage of terms, their standartizaticn and proper usage are
closely related with the publishing work. Since 1930 ttre Department of Physics of Vytautas Magnus University was the centre
where new phpical terms were coined in Lithuania. /rfter the war
P.Brazdhirlnas not only continued his work with terr,rinologt but
also expanded it. Since l97L P.Brazdlitlnas was a m;:;lntrer of the
terminologr bord, chairman of the commission for physical terms.
In L958 the bilingual "Dictionary of phpical terms" edited by him
was published, in t979 on his initiative the quadrilingual "Dictionary of phpical termsn was issued and in L984 a draft edition of the
"Dictionary of terms in laser physics" was prepared by a rotary
printing press for discussion.
In 1963 the Physical Society of the Lithuanian SSR was
founded at the Institute of Physics and Mathematics of the Academy of Sciences of the Lithuanian SSR, whose president since its
foundation was ?.Brazdhifinas.
P.BrazdZi0nas was main consultant on phpics for all the volumes of the Lithuanian encyclopabdias.
P.BrazdZiiinas died in Vilnius on February 28, 1986In the present book alongside with P.BrazdLilonas' biography, articles of his former colleagues and pupils describing his
activtties in the fields of science, management, teaching, training
and lexicography are presented. Some anicles by P.BrazdZitinas
Li6

on the history of physics in Lithuania are included. Numerous
reminiscences of his contemporaries, colleagues and family
members are to be found at the end of the book
The biography of P.Brazdli0nas reflects his scientific acrivities, his conoern for publishing scientific works, dictionaries of
terns and manuals. All this verifies tbat during six decades of the
)O(-th century P.BrazdZi0nas took an active part in all the events
whenever the most urgent problems of physics in Lithuania were
tackled.
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PAAISKINIMAI

I. BIOGRAFIJOS BRUOTAI
Tarp P.BrazdZi[no rankra5diq, saugomg Seimos archyve, yra
nemalai medZiagos, susijusios su P.BrazdZiiino biografija. Tai
tokie jos skyriai: vaikystOs metai, lietuviSkojo kaimo mokykloje,
1905 metq revoliucijos atgarsiai Lietuvoje, Panev0Zio realinOje
mokykloje, Vokiedir; okupacija (1915-1918), savi5vietos biirelis
KupreliSkio mokykloje, I(aro aviacijOs mokykloje (1919-1920
meuis) ir t.t. Apie kai kuriuos tuos padius ivykius F.BrazdZiilno
yra para5yta keletas daugiau ar maliau besiskiriandig varisntq.
IS tos medZiagos, pasinaudojant P.BrazdZi8no para$ytu atsiminimrg planu, buvo sudaryti ir pateikti kiek galima pilnesni
P.Brazdli0no biografijos bruoZai.
Tos spragos, kurios P.Brazd2,i0no liko neparaSytos,
papildytos medliaga i5 straipsnior, kuri P.Brazdlitinas perskaite,
patais0 ir neprieStaravo, kad jis biltq publikuojamas. Biografijos
bruolus spaudai pareng0 E"Makariiinien0.

II. P.BRAZDZTONO MOKSLINE IR VISUOMENINE
VEIKLA
Antrame skyriuje skelbiami straipsniai, para$4i profesostudentU, vOliau bendradarbiq ar darbuotojq su kuriais
P.Brazdliilnas bendravo mokslinOse laboratorijose Terminrl
komisijoje, Enciklopedijq redakcijoje.
Siuose straipsniuose profesorius apib8dinamas kaip mokslininkas, moksliniq darbg nadoras, fizjkos populiarintojas, vienas

riars

' Ivlakeriilnie$ E" Lictum elspcrincntinCs fizihc pradinintu // Bhficoc
Brarrrliilnas; Utcratitrc rod1fia V.' ilHl. P. ?-2l.
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Povihs

fizikg draugijos ikflrejrl ir jos pirmininkas, vieningo
fizikos molalinio Zurnalo Lietuvoje organizatorius ir atsakingasis redaktorirs, terminijos kilr0jas bei enciklopedininkas.
N0ra atskiro atraipsnio, skirto P.BrazdZiono pedagoginei
veiklai ir organizaciniam darbui Lietuvos Mokslg Akademijoje.
Manome, hd Sias profesoriaus darbo sritis iS dalies apib0dina jo
iS Lietuvos

paties straipsniai, skelbiami trediame Sios knygos skyriuje, taip
jo mokinig atsiminimai, charakterizuojanqn ji kaip taury pe-

pat

dagogq.

ilr. P. BRAzDtto"hT?rf*?rp

op ULIAR

Trediame knygos skyriuje spausdinami

rN

IMo

kai

kurie

P.Brazflili0no rnokslo populiarinimo straipsniai. Juos atrenkant,
buvo stengiamasi, kad atsispirtdOtr; profesorig labiausiai dominanCios sritys: fizikos istorija Lietuvoje, darbo draugai - Zymieji
Lietuvos mokslininkai, terminija, redaktoriaus veikla ir lodis jau-

nimui.

Beveik visi skelbiami darbii buvo publikuoti. Dalis
pateikiamq P.BrazdZi0no praneSimg, proginirl kalbq apie fizikos
mokslo ptOtotg Lietuvoje, Zymiuosius mokslo k0rOjus ir bendraamZius mokslininkus paimta i5 E.NaSl0no parengto ir I\,{A Fizikos instituto labai nedideliu tiraZu i5leisto rotaprintinio leidinio [115]. Keli pateikiami darbai dar nOra publikuoii. Tai: 'Senuosius palydint ir Naujuosius sutinkant' (Siraipsnis para{ytas Fizikos ir matematikos instituto sienlaikral0iui, 1976 m. gruodlia 22
d.); iraSas i Radiofizikos katedros metraSti 20-Ujq sukaktuvirl
proga Qn9 m. vasario 16 d.); prakalba "Fizikos istorijos Lietuvoje" I tomui (1985 m.); prisiminimai apie profesoriq l(azi DauK4.
T\ros atsiminimus P.BrazdZi0nas rat0 paskutinOmis savo grvenimo dienomis. Rankra5ris paZymOtas 1986 m. vasario 12 dienbs da-

ta. Nepublikuotos medZiagos rankraSdiai saugomi Seimos archyve. StraipSniu spaudai parengO V.IGlesinskas ir. EMakari0nien0.
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IV. ATSIMINII{AI
Atsiminimai apie P.Brazdli0nq buvo surinkti daugiau kaip
40 asmenl. Tai profesoriaus mokslo draugai, bendradarbiai,
buvq mokiniai, Seimos nariai.' Atsiminimai buvo renkami
dvejopai: autorius atsiminimus raSydavo pars arba jo kalba
b0davo ira5oma juostoje ir po to perraSoma popieriuje.
IGdangi dalis atsiminimq kartojasi, tai kai kurie jU I knygl
buvo neitraukti arba trumpinami. IGi kuriq atsiminimq autorig
(V.Baliiino, E"NorvaiJo) medliaga iterpta i P.BrazdZiilno biografijq. Atsiminimai i5desg/ti, stengiantis laikytis chronologijos ir
loginio
ry5io.
- Originalils,
netaisyti ir netrumpinti, atsiminimq rankra5diai
saugomi P.Brazdli0no artimqjrl archyve. AtsiminimU tekstus
spaudai pareng€ E.Balnyt0 ir E.MakarionienO.

iI

zffi

APIE ATSIMINIMV AITTORIUS
BALIONAS Vltautar, gr*. 1930 m., Lietuvos respublikos
nusipelngs mokytojas, Panev0Zio J.Baldikonio vidurinOs
mokyklos direktorius.
Atsiminimai paraSyti 1987 m. lapkriCio 6 d.
BALTRUSAITIS ii^at, gim. 1932 m., P.Brazdliilno studentas nuo t952 m., laborantas. Fizikos ir matematikos molslq kandidatas, Elektrografijos MTI direktoriaus pavaduotojas.
Atsiminimai paraJyti 1987 m. gruodZio 13 d.
BANAITIENE-BRADAUSK4ITE ranina, gim. 1899 m.,
P.Brazdliuno studijq draug0, Kauno 'Autros' gimnazijos matenatikos mokytoja. Pensinink0.
Atsiminimai gauti l98il m. kovo 26 d.
BAIWS fonas, gim. 1932 rrt., P.Bratdiliilno Seimoje gruena
nuo 1!)62 m. Fizikos ir matematikos mokslg kandidatas, Vilniars
pedagoginio instituto prorektorius.
Atsiminimai para5yti 1987 m. lapkri0io 13 d.
BORWIENE Elga,gim. 1917 m. Su P.BiazdLr0nu daug bendradarbiavo redaguodama 'Lietuvos fizikos rinkini", Zurnalo redaktor0 nuo 1963 m. PensininkO.
Atsiminimai naraSrti 1987 m. balandho 2O d.
gRAzoZtOnanb-BANIENE Regina, gim. ls37 m.
P.Braz0li0no brolio Alfonso dukt0. Nuo 1957 m. gyveno P.BrazdZiilno Seimoje. Baigusi \nfu Fizikos fakulteq. Vilniaus technikos instituto Fizikos katedros asistent0.
Atsiminimai para5yti tg{l m. lapkridio 13 d.
DAffiS fonas, gim. 1906 m. BirZn raj. Buvo P.Brazdli0no
mokinya Birlq gimnazijoje, v0liau kolega Vytauto Didliojo ir Viiniau universitetuose. Lietuvos MA narys-korespondentas, biotogijos mokslg daktaras.
Atsiminimai para5yti 1986 m. kovo 3 d.
,
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CZ,NIU Evaldas, gim" X939 rn. F.BrazdZiono studentas,
bendradarbis Vilniaus universitetd. Fizikos ir matematikos
mokslg daktaras, Vilniaus universiteto docentas"
Atsiminimai paraSyti 1987 m. Iapkridio 2 d.
CECZnetfE Utma, gim. 1930 m. P.BrazdZiono student0
nuo 1948 m., bendradarbO Vilniaus universitete. Fizikos ir
matematikos mokslg kandidatO, Vilniaus pedagoginio instituto
docentO,

Atsiminimai paralyti 1987 m. kovo 23 O.
GNGAS lonas, gim. 1938 m, IIg4 laikq P.BrazdZiilno bendradarbis Vilniaus universitete. Fizikos ir matematikos moksltl
daktaraso Vilniaus universiteto profesorius.
Straipsnis apie P.BrazdZi0nq atspausdintas Zurnale "Moksla-s

ir

1986. Nr.9.

(1906-1989). Su P.BrazdZionu

[ninffiIe,

terminijos komisijoje, redakcinOse kolegijose. Vilniaus universiteto profesorius.
Atsiminimai uZraSyti 1986 m. kovo 3 d.
IANICKIS fonas, gim. 1906 m. P.BrazdZi0no kolega Vytauto
DidZiojo universitete. Lietuvos MA akademikas, Kauno technologijos universiteto profesorius.
Atsiminimai ra$yti 1987 m. geguZ0s 6 d.
IONAITIS Henrikas, gim. 1913 m. P.BrazdZiiino studentas
Vytauto DidZiojo universitete, bendradarbis Vilniaus univer'
siiete. Daug bendravo biidami '/inilos' draugijos uaidybos
prezidiumo nariais. Fizikos ir matematikos mokslg kandidatas'
Vilniaus universiteto profesorius.
Atsiminimai paraSyti 1987 m.
I(IRGINIS tiozaslgim. 1909 m.' su P.BrazdZi0nu paZistamas nuo studijq Vytauto DidZiojo universitete. Lietuvos ldA
akademikas, Lietuvos lvfA Istorijos instituto mokslinis bendrakartu

darbis.

Atsiminimai uZraSyti 1986 m. kovo 3 d., vOliau papildyti.
I(ARPUS Atgimantas, glm. 19,31 m., su P.BrazdZitinu bendravo irairioje lizikg visuomenindje vbikloje. Fizikos ir matema'
tikos mokslg kandidatas, VPI docentas.
Kra$ai i5 P.BrazdZi[no asmens bylos, esan|ios YPI, padaryti
t987 m. kovo 30 d.
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I(AUL/IKIENE Angeld, gim. 1948 m. Su P.BraalZiilnu daug
bendradarbiavo terminijos klausirnais ruo$iant fizikos terminr;
Zodynq. Filologijos mokslg kandidatd, Lietuvos lvIA Lietuvig
kalbos instituto mokslinO bendradarbO.
Atsindnimai para5yti 1987 m.
KAWCKIS T/aclovas, gim. 1907 m. Su P.Brazdtttinu kartu
dirbo VDU, v0liau VPI, V,VU. Ilg4 laik4 dirbo terminijos
komisijoje. Fizikos ir matematikos mokslg kandidatas, docentas.
Pensininkas.

Atsiminimai uZra5yti 198? m. vasario 3 d.
KEDAWCIUS Vincas, gim. L924 m. P.BrazdZitino studentas.
laborantas. Fizikos ir matematikas molslg kandidatas, Vilniaus
pedagognio instituto docentas.
Atsiminimai paraSyti 1987 m. kovo ?3 d.
KEIJVZS .Srasys, gim. 1936 m., filologijos mokslq kandidadocentas.
Lietuniq kalbos instituto Dabartincs lietuviq litetas,
ratfirin0s kalbos skyriaus vadovas, Terminologijos tarybos prie
Lietuvos MA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas.
KYBARTAS ViHoras, gim. 1930 m. P.BrazdZi0no studentas
nuo 194{l m., Vilniaus universiteto profesorius, ilgametis Fizikos
ir matematikos (vOliau Fizikos) fakulteto dekanas.
Atsiminimai para5yti 1987 tn.
KWILIUNIENE Ona, gim. 199 m. P.BrazdIiiino studentO
1951-1956 m. Fizikos ir matematikos molslq kandidat€, tr(auno
technologijos universiteto Klaip0dos fakulteto docente.
Atsiminimai paraSyti t987 m. rugsejo 15 d.
KUZAWTWTE Vida,gim. 1952 m. P.BrazdZi0no anilk0. Nuo
1952 m. iki lns m. gFveno P.BrazdZiilno Seimoje. lnLtn5 n.
studijavo bibliotekininkptg Vilniaus universitete.
Atsiminimai para5yti l9g7 m. geguZAs ?8 d.
LEVTTAS llja, gim. 1916 m. P.Brazdfi0no studentas, laborantas, bendradarbis Lietuvos MA fizikos poskyryje. Fizikos ir
matematik$ mokslg kandidatas, Lietuvos-h{A Prslaidininkirl
instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis.
fizikos
' Atsiminimai
para5tti 1987 m. geguZes 6 d.
LUIGNAS Saulius, gim. lyz} m. P.Bnzdhiono 5eim4
paZinoj6 nuo rraikystes. Lietuvos Zeme.s Okio akademijm docentas.

Atsiminimai para5yti

1981'/

m. geguZ0s 16 d.
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IoL4IARIONAS Kgsarrrs, gim. ly32 nu P.BrazdZiono studentas 1950-1955 m., bendradarbis Vilniaus universitete, Lietuvos
MA Fizikos ir matematikos (vOliau Fizikos) institute. Fizikos ir
matematikos mokslg daktaras, Lietuvos lv{A Fizikos instituto
skyriaus vedOjas.
Atsiminimai para5yti 1988 m. sausio 18 O

IoIAIURIONTI\E Egl€, gim. 1933 m. P.Brazdliono
studente 1952-1957 m., v€liau motslinO bendradartlO jo vadovaujamame skyriuje. Bendradarbiavo ruo$iant'Fizikos terminrg
Iodynq', P.Brazdli0no biografij4. Fizikm lr matematikos mokslg
kandidat0, Lietuvos lvIA Fizikos ir matematikoc (v0liau Fizikos.
instituto vyr. mokslinO bendradarbO.
Atsiminimai para$yti 1937 m gruodlio 7 d.
Io{/4RTISIUS lonas-Atgirdas, g{m. t927 m. Su P.BrazdZitlnu
daug bendradarbiavo visuomeninOje veikloje ugdant jaunqjq
fizikq kartq. Fizikos ir matematikos mokslq kandidatas, Vilniaus
pedagoglnio instituto docentas.
Atsiminimai paraS5[i 1987 m. geguZ0s 10 d.
ITIATULIS fuozas, gim. 1E99 m., su P.BnzAIiOnu kartu tarnavo Lietuvos kariuomenOje, kartu dirbo VDU, \ryIr, Lieturos
MA" TSRS ItdA narys korespondenus, Lietuvos lv{A akademikas.
Ilgametis Lietuvos lvfA Prezidentas, Lietuvos tvIA Prezidiumo
.

narys.

Atsiminimai i5

1986 m. kovo 3 d.

(191eD91), Su P.BnzAIi0nu padirbo W[J, matematil€s. :fizikos ir matematikos molslg kandidaus, Vilniau universiteto profesorius.
Atsiminimai gauti lggl m. balandilro 2O d.
PIPftIY5 Povilas, $m, 1933 m. P.Brazdritlno studentas
f950-1955 m. Fizikos ir matematikos mokslg daktaras, Vilniaus
pedagogrnio insrituto profesorius.
Atsiminimai para5liti
1r98l m. koro 23 d.
-gir.
POZEL/I firas,
t925'm. P.Brazdlitlno studentas,
vOliau bendradarbis Lieluvos Molatq akademijoie. TSRS MA
akadcmikas, Lietuvos tvIA' Prezidentas
f988 m. sausio 13 d.
(189&1986). Su P.Brazdli0nu
. V0liau potitechnikos instituto profeso-

,

rrus.

Atsiminimai uZraSyti 1986 m.
SEMPINAS Petras, gim. 1940 m. P.Brazd7.i0no studentas,
bendradarbis Lietuvos MA Fizikos institute. Fizikos ir matematikos mokslg kandidatas. Lietuvos MA Teorin€s fizikos ir astrofizikos instituto Plazmos spcktroskopijos skyriaus ved0jas.
Atsiminimai

1987 m. kovo mdn.

(1901-1991). P.Br' zdLiiino studijq
draugas, astronomas.

liteto
I

iuvos

MA

akademikaso Vilniaus univer-

profesorius.

Atsiminimai i5 kalbg !ra$g per gedutingus pietus (1986 m.
kovo 3 d.) ir P.BrazdZitino eksperimentin0s fizikos skaitymuose
(1987 m. rugejo 18 d.).
SILEIKA Algirdas, gim. 1932 m. P.BrazdZi0no studenms
1949-1951 ffi., aspirantas, bendradarbis Lietuvos Mokshl
Akademijoje. Lietuvos MA akademikas, Lietuvos MA Puslaidininkig fizikos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis,
Lietuvos IdA Fizikos, technikos ir matematikos mokslg skyriaus
akademikas sekretorius, Lietuvos Fizikq draugijos pirmininkas.
Atsiminimai paraSyti 1988 m. sausio 25 d.
SnUentS Antanas, gim. 1923 m. P.BrazdZi0no studenras
194f.-1951 m., aspirantas, bendradarbis Vilniaus valstybiniame
universitete. Fizikos ir matematikos mokslq kandidatas, Vilniaus
universiteto docentas.
Atsiminimai -Bronistava,
para$yti 1987 m. rugpjudio 28 d.
gim. f9S m. P.BrazilIiitno pusbroSmfWnnE
lio ASteivio Imona. Medicinos sesuo. Pensinink€.
Atsiminimai para5yti L987 m. spalio 20 d.
StftWS Alfonsas, gim. 1918 rn. F.BrazdZi0no pusbrolis.
Agronomaso baigqs Dotnuvos 2em0s 0kio akademij4. Fensininkas.

Atsiminimai paraSyti X987 m. lapkriCio 20 d.
TOLWIS lltautas, gim. 1921 m. P.Brazdlitino studentas
1945-1950 m., aspirantas, bendradarbis Lietuvos IvI'd Fizikos ir
matematikos rnolalq kandidatas, Lietuvos MA Puslaidininkiq
fizikos instituto mokslinis darbuotojas.
Atsiminimai gauti 19&7 m. lapkriCio 10 d.

?fis

VSpaUS Kostas, gim. 1925 m. P.BrazdZitno srudentas nuo
f945 m., laborantas, bendradarbis Vilniaus univenitete, Lietuvos
I{A Fizikos ir matematikos (v€liau Fizikos) institute. Kartu
sprend0 daugeli fizikq visuomeninOs veiklos problemg. Fizikos ir
matematikos mokslg kandidatas, docentas.
Atsiminimai paralyti 1987 m.
VAITKUS Juozas, gim. 1941 m. P.Brazdliilno studenta$,
bendradarbis Vilniaus valstybiniame universitete. Lietuvos lv{A
narys-korespondentas. Vilniaus universiteto prorektoriu moks-

lo

reikalams.

Atsiminimai paraSyti 1987 m. spalio 22 d,
VALENTINAWCIUS Wadas, gim. 1929 m. P.BrazdZiitno
studentas, daug bendravo dirbdamas fizikq draugijos valdyboje.
-ir
Pedagogikos mokslq kandidatas, rr'?I profesorius, Fizikos
natematikos metodikos katedros vedOjas.
Atsiminimai paraSyti 1987 m.
VALIULIS RomuaWas, gim. 1943 m. Su P.Braz&Iiilnu bendravo leidliant enciklopedijas, ypad ruo5iant 'Fizikos enciklopedUl'. Vyriausiosios enciklopedijg redakcijos Tiksligjq mokshl
redakcijos ved0jas.
Arsiminimai
1987 m. birZelio 9 d.
(1927 -1990). P .Brazd[iiino studentas
194
as
ntas, bendradarbis Vilniaus universitete ir
Lie tuvos Mokslg Akademijoje. Lietuvos lvIA akademikas, fizikos
irrmatematikos mokslg daktaras.
Atsiminimai para5yti L987 T. rugpjflEio 2i d,.
ipuntrnE-ry,ehuirwilntt€ Brond, gim. tg3z m.,
P.BrazdZitlno student0 1951-1956 m. I(auno rechnologijos universiteto vyr. destyroja.
Atsiminimai para5yti 1987 m. gruodZio mOn.
hWnOWatfE SBuu, gim. t9B+ m. P.Brazdlirino studijg
draugo ir bendradarbio Vyrauto Didliojo ir Vilniaus universitetuose, profesoriaus AZvirono dukt0, P.Brazdzi0no studente.
Fizikos ir matematikos mokshl kandiOatO
' Atsiminimai para5yti 1987 m.

?ffi

S.Ir,rrxrar IR

LITERATORA

1. VaiZgantas T. Mosq literaturos istorijai // Ra5tai. K,
tv29. T. 12. P. 24t-243.
2. Baliunas V. Auiminimai (rankra5tis) ll P.Brazdliono
artimqjrl archyvas (toliau - PBAA).
3. Ten pat.
4. Ten pat.
5. BrazdZionas P. IS pranelimo apie Ll*maiti jo 100qiq gimimo metiniq proga ll PBAA6. Madionis '2, Kudaba J. Chemijos iltakos Lietuvoje
t784-l98/- m, V., 1984. P. 29.
7. Ten pat. P. 29-n.
8. Ten pat. F. 30-31.
9. Senavidien0 I. Fizikos raida Lietuvoje t920-19&. V.,
t982. P.40.
10. BrazdZionas P, Universiteto baigimo diplomas ll
PBAA"

11. Brazdlion?s P. Uber den Starkeffekt an der Quecksilberresonandinie und,sein Verhalten in magnetischen Feldern
Artnalen der Physik. f930. Bd 6. P. 739-77t.
lZ. Makarioniene E. Lietuvos eksperimentines lizikos
pradininkas
BlaZiene I. Povilas BrazdZionas: Literatoros

ll

V.

ll

P. 12-15.
13. Vilniaus universiteto istorija 1803-1940. V., 1977.
P. n2.
14. Brazdlionas P. Magnetiniai Baltijos juros Lietuvos
pakra5dio 1930 metU matavimai. K: \fDU, 1932. 34 p.
rodykle.

1987.

15. Vilniaus universiteto Mokslines bibliotekos RankraSfiq skyrirs. F. 96. VDU 6. L 31.
16. Ten pat. L. 348-350.
t7. BrazdZiunas P. Naujoji. fizika: Spinduliavimas ir materrj?, V.: \A/U, 1941. N p.
2fft,

18. BrazdZiunas P. IS prane5imo, skaityto prof. K.BarIausko 80 metq minejimuose Kauno politechnikos institute
(1984.05.14) ir Mokslininkq rtlmuose (1984.05.151. ll PBAA
19. Brazd2iuno Povilo tarnybine byla WU.
2c. 2n t121. P. t6-21.
21. Keziene T. Sezamai, atsiverk... // Molalas ir technika.
1982. Nr. 8. P. 18-20.
22. BrazdZiuno Povilo tarnybine byla WU.
23. BrazdZionas P. Fizikos lietuvi$kosios terminijos korimas. // Kalbos kultora. 1983. Sas. 44. P. 4-8.
24. 2r" tel. P. 8e.
E. 2r. tel. P. e0.
26. Lietuvos Mokshl Akademijos archyvas (toliau
MAA). F. 20. Ap. t. B. 19. L" t-4.
27" BrazdZionas P., Tolutis V" Dirbtiniu budu sudaryto
cheminio barjero vaidrnuo plong sluoksniq sistemq asimetnniame laidume // Fizikos-technikos instituto darbai. 1955.
T" 1. P. 35-s3.
28. BrazdZiunas P., Tolutis V. Seleno plong sluoksnig
asimetrinio laidumo klausimu // Mokslo darbai. Matematikos,
fizikos ir chemijos mokslq serija. Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universiretas, 1955. T. 4. P. 73-85"
29. To.rryruc B.E. Vc,noBus o6paaonanrs u cnoiicrsa sanrparoqeno cros B cusreMax roHKHx cJroeB: Anrope$. xarrA.

Bulrnnc: BlV, 1954. 8 c.
n.n., Banaqxa K.K. K ronpocy SomeneKrpoAuxxyru,eft cr{Jru rra KoHraKre CdSrSe I I Lietuvos
TSR MA darbai. Ser. B. 1959. Nr. 4. P. 45-55.
Sus.-r'aar. HayK.

30. FpasAxroHac

31. Brazd2iunas P., Valacka K, Siteitca A Apie Al-CdSeAu sluoksniq sistemos fotoelektrovaros jegos kilmg infraraudonojoje spekrro srityje ll Mokslo darbai. Matematika, fizika:
Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko universitetas, 1960. T. 9. P.
t93-201.

. 32. Ba.raqxa K.K. OomsrexrpnqecKne csoficTna HeKoTopHx roHKocrofixnx rarynpoBoAHrrKoBux cHcTeM: Arropg$.
Karu. $ns.-r'rar. HayK. Bnnnuroc: BlV, 1963. 22 c.
33. Illnnerixa A.trO., Epasgxror:ac II.fI. Ter'meparypHHe 3arlucrrMocrn onrrqecKux csoftcrn Sb2Se3 // Uetuvos
TSR MA darbai. Ser. B. 1959. Nr 4. P. 31-43.
268

34. IlIqaefixa A.Io., Bpas4xlonac

fI.fI.

Teuneparypxas

gaBr{cuMogrl noKa3argrrfl nperroMJrexru c.roeB Sb2Se3 / / I'ietuvos TSR MA darbai. Ser. B. 1960. Nr. l. P. 99-105.
35. Illu.nefixa A.IO. Hexoropne onrnqecKre cnoftcrna
cJroeB Sb2S3 *r Sb2Se3: Amope$. KaHA. $na.-r"rar" HayK.

Bnnrxpc: BlY, 1960. 16 c.
36. BrazdZiuntr P., Mikalkevilius M. Ifui kurios stibio
sulfido (Sb2S3) fotoelektrines' savybes // Mokslo darbai. Mate-

matikcs, fizikos ir chemijos mokslu serija: Vilniaus valsrybinis
V.Kapsuko universitetas, 1956. T. 6. P. 57-68.
37. Ep4agxroxac [.il., MnxaaxsBnqroc M.II. HexoropHe $orogJreKrpr{rrecKue csoficrna rpexcepHncroft cyp:hvrr / /
Lietuvos TSR MA darbai. Ser. B. i956. Nr.Z. P.3l-40.
38. MuxalrsBr{rrnc M.n. Hexoropne $orosaexrprrrecKRe cnor?crsa TpexcepHnctofi u rpexceJreHucrofi cypbuH:
AnropeS. KaHA. r$lre.-r,rar. HayK" Bnnrnroc: BI'V, 19J6. I c"
39. Epasgxronac n.n. Buqaxac IO.K. Onrs.{ecxue
csoficrsa nonr.rKpr{cT:uuruqecK}rx c/roeB ceJrerrHcrono KaAMrrfl
/ I Lietuvos TSR MA darbai. Ser, B. 1956. Nr. 4. P. 2l-33.
4A. Brazdliunas P., Vi5dakas J., Makariunas K Fotolaidumo relaksacija kadmio selenido polikristaliniuose sluoksniuose ll Mokslo darbai. Matematikos, fizikos ir chemijos
rnokslq serija: Vilniaus valstybinis v.Kapsuko universitetas,
L957. T. 7. P. Lt5-r25.
41. BrazdZiunas P., Visdakas J., Simulyte E. Sviesos absorbcijos spektras kadmio selenido poiikristaliniuose sluoksniuose ll Mokslo darbai" Matematikos, fizikos ir chemijos
mokslg serija: Vilniaus vaistybinis v.Kapsuko universitetas,
1957. T. 7. P" 105-113.
42. BpaeqxroHac f,I.n., . Buqaxac tO.K. Cnexrp noffroqeHns SKcnroHoB B noJrlrKpHgraJuruqecKHx cIlosx ceJreHHcroro
xaavius / / Lietuvos TSR MA darbai. Ser. B. lg17. Nr. Z"
P. 29-3t.
43. ViSdakas J., Smilgo A., BrazdZionas P. OlSe sluoksnio
ir elektrodq kontakrine varLa // Molalo darbai. Mat'emarika,
fizika: Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universiretas, 1960. T. 9.

P.

139-L48.

M. Vi5Cakas J., Baltru5aitis R., Brazdliunas P. Kintamo
elektrinio lauko daZnumo itaka cdse polikristaliniq sluoksnirl
?fig

elektriniam laidumui il Mokslo darbai. Matematika, fizik :
Vilniaus valstybinis V.IGpsuko universitetas, 1%0. T. 9. P.
t7t-t79.
45. Buqaxac tC.K. Hexmopue onrnqecKre, gneKTprrrrecKr?s

r

Some.rreKTpur{ecxue csoftgma KM[KprrcraJrJrnqecKrrx
ciroeB CdSe: AnropeS. xarrA. Sns.-rrar. Hayrc. Brurxroc: BfY,

1958. 12 c"
46. EpasAxnHac [I.[., lllupaafirnc A.H. (DmonporoIurron[KplrcrarrrqecKont cepnrgrom KaAMns npu o6ayrrennrr perrrreHoBcKrrMrr lyqaMr / / Lietuvos TSR MA
darbai. Ser. B. 1957. Nr. 4. P. 57-68.
47. Brazdlionas P., Sirvaitis A Polikrisralinio kadmio sulfido fotolaidumas regimqjq spindulirl spektro srityje // Mokslo
darbai. Matematika, fizika: Vilniaus valitybinis V.iiapsuko universitetas, 1958. T. 8. P. 153-158.
48. EpaaAxroxac fI.fI., Illuprafirnc A,V., Arrexceroruc

E.K.

lr

OmonpoBoArrMocrb nonnr(pilcraJuruqecKnx cetrenrlclorfo

reruryprcrono KarMus I I Lietuvos TSR MA darbai. Ser.
B" 1958. Nr. 4, P.
17-29.
';,';r;;Zionas
i;.- Siruaitis
P. Polikristaliniq cos, cdse
ir CdTe elektrinis laidumas ll Mokslo darbai. Matematika,
fizika: Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, 1960. T. 9.
-

P.

181-186.

50. Illupnarirnc A.H., .[exnc B.I{., EpagAxroxac n.n.
Omonponoquruocrb r{ irouroqeHrre nonlrKpucr:utr[qecxux CdS
u CdSe B penrr€Honcxofi o6nacrx cnercpa / / Lietuvos TSR

MA darbai. Ser. B. 1960. Nr. 2. P. n:46.
51 " Illupnafiruc A.W. OorouyrcrBrrreJlbHocrb norr-

Kpr{criurnHqecKHx cepH}rcroro, ceEeHHcroltt

u

re"unypHcrono

npn o6ayuennn pelrrr€HoBcKHMH u raMMa-nyqaMu:
Arlope$. KaliA. $ns.-r'rat. HayK. Bx.nrHroc: BfV, 1961. 18 c.
52. Brazdf'has P., Sosnauskas E. Sidabro sUlfido (AgzS)
KaAMns

fotoelementq jautrumas minkStiems rentgeniniams spinduliams

// Mokslo darbai. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslq serija: Vilniaus valsrybinis universitetas, 1955. T. 3. P. 87-90.
53. Epaggxloxac II.[., Illnxropos H.K. 9aertpuqecKre
csoficrra cypbMsnr{cx,no qI{HKa 6bzn) I I Mokslo darbai.
Matematika, fizika: Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, 1958" T. 8. P. 159-172.

na

S4.lpnrac I,I.fI, HccreAoranr{e ArrgJteKTprrqecKux croficrs
Trlna sb2s3 B rIrnpOKoM AHanasoHe cBepxBscoKtll( qacroT: Armpe$. KaHA. Sus.-uar. HayK. BunrHroc: BfY, 1968. 13 c.
55. Epaa4xrouac II.[., Iapruxa 3.f. K Borlpocy 06
gnexrponno{ononuou B3arMogeficrsun B CdS // Lieluvos
fizikos rinkinys. 1967. T.7,,Nr. l. P. 13l-136.
56. lapmxa 3.f., Kynunearc B.(0., Cepefixa A.IL,
EpasgxnHac n.n. Oco6enuocrr( aKycronnaguexnofi Heycmfi.runocru / I Lietuvos fizikos rinkinys. 1968. T. 8. Nr.

MOHOKpUCTaJUTOB

5/6. P.

n.n.

989-996.

9.1. , Mxnxssrqloc f.B., Fpaeqxronac
Axycropesncropnuft sSQexr B CdS / / Ultragarsas.

57

. laprura

T. l. P. 53-57.
58. Fapmxa 3.f., Fpas4xnuac [I.[., Kynrrenuc B.O.
Slerrpon-QoxoHHufi a(ycropeeucropxufi a$Sexr B CdS I I
Lietuvos fizikos rinkinys. 1969. T. 9. Ntr. 2. P. 397-401.
59. lapmxa 3.1. Hexmopne oco6enxocrrr aKycroeneKTpnqecxono B3ar{MoAeficrsrs: AnropeQ. KarrA. $na.-uar. HayK.
Bn:rrnnc: BfV, l9?0. 16 c.
60. 6paa4xnuac n.f[., Kynnre.nnc 8.O., Cauy.nenuc
1969.

B,I,I. 9acrorxas gaBncl{Mocrb auoMaJrbxoro norrorqeurrs

ynbrpa3ByKa B MoHoKpucrarurax SbSJ / / I-tetuvos fizikos rinkinys. 1971. T. 11, Nr. 5. P. 831-835.
61. Cauy.nexuc B.H. llcsreAonanne ne.nnuefinux aKycTuqecKux csreHnfi B cgrxeTogneKTpxKex: Aampe$. KaHA.
$ua.-uar. HayK. Bu.nrxroc: BfY, 1973. 16 c.
62. Kyqa6a B.E., Tapacefixnc E.O., Fpasqxnnac fI.fI.
OnpenereHl{e aKycrrilrecKnx xole6annft Kpr{crtuua MetoAoM
MoAynflr{Hn r{HTeHcnBHocrH onrnqecKono nyqe // Uetuvos fizikos rinkinys. 1971" T. tl. Nr. 3. P. 501-505.
63. Kyna6a 8.E., Epasqxrosac [I.II. HcsreAoraHrre myMoB B HHTeBr,rAHHx MonoKpncrarurax ceJreHrrcroro xa4uns / /
(Duguxa rBepAono reJra u noJryrrpoBoAnuKoBbrx npn6opotr,
BoJllnroc.'*ttlH;
?.t11 Epaasxrcxac fr.rr. Hcc,,esoBanrre roKoBHx myMoB B MorroKpr{criurnax cerreurrcf,ortr xagvtat I I
Lietuvos fizikos rinkinys. 1967. T. 7. .Nr. l. P. 143-152.
65. Kyta6a B.E., IOruxssu.rnc A.A., EpaegxrcHac n.n.

nr

O Bernurrne Hn3KoqagroTnrrx roKoBnx myMoB B MorroKplicr:rrrrrax CdSe / I Lietuvos fizikos rinkinys. 1967" T. 7. Nr.
4. P. 841-848.
66. Kyaa6a 8.E., Fpasgxronac il.n. IIIynH. B rroHKrx
rurenKax B nepeMenHux gneKrpuqecKnx norsx I I Toxrne
rureHr(lr n rrx npnMeHeHlre. BnnrHlec. 1969. C. 230-233.
67 " Ky4a6a 8.E., flaaencxnc 8.H., Kalnrnc P.LI.,

Epastxrorac II.[I. Cnexrpaarsnft anarns mKoBHx wyvrot I I
Lietuvos fizikos rinkinys. 1971" Nr. 4. P. 593-607.
68. Kyna6a 8.E., Tapacefixrc E.O., Ketuc 8.A., EpaeAxroxac n.n" B.nngnne reMneparypHono rarIreu.Hfl $oronpoBoAr{Mocrlr Ha aKyc'r'ogneKTpnqecKoe HacuqeHne (lomtora
n CdSe ll Ousnxa rBepAono rerla. 1971. T. 13. Bnn. 3. C.
896-897.

69. Kyga6a 8.E., Tapacefixrc E.O., Ketnc 8.A., EparAxronac n.n. HacHulerrue n aKycrosJreKTpnqecKne xone6annr $ororoKa a CdS t4 CdSe / I Lietuvos fizikoe rinkinys.
1972. T. 12. Nr. l. P. 129-147.
70. CaxataycKac K.H.o FpaaRxronac fI.fI. SarucnMosrb
HeKoroprrx r{ecTarr}roHapnHx npoldeccoB B 6ase nonynpoBoAHrrKoBono TpHoAa or BqrrHvr{Hbl HHbeKTrIpyeMOrc 3apsAa

/l

Lietuvos fizikos rinkinys. 1964. T. 4. Nr. 3. P. 413-423.
71. CaxanaycKac K.11., Epasgxpnac fl.ft. Ter'rnepaTypHaf; 3aBr,rc}?!{oc:r'b B;}c!vrei{H XI{3H]fl ll gn$sysHu -xeocnorHrlX Hocurenefi roxa s 6age nonyrpoBoAHnKoBom rpuoAa / I
Lietuvos fizikos rinkinys. 1964. T" 4. Nr. 4. P. 559-565.

72. CaxanaycKac K,H.o EpagAxrosac fI.fI. 3asncnMosrb

Hecraqr{oHapHblx npoqeccoB B nonynpoBoAHHKoBoM TpHOAe o/r

Hanpsxexnc Ha KoJUIeKrope / I Lietuvos fizikos rinkinys.
1965. T. 5. Nr. 1. P. 135-150.

K.H., Epaaqxronac fl.n. Hguexexne
rar"lMerpoB nonynpoBoAHHKoBblx rplloAoB c TeqeHReM npeuexn / / Uetuvos fizi\os rinkinys. 1966. T. 6' Nr.
3. P. 44t-446.
?4. IOoABT'rpmnc A.8., Epaslxroxac fI.fI. BupaquBauue
73.

CarcataycKac

HeKOTOpbrx

Monoxprrcr:uuloB cepnucnoft

pryur n3 ra3oBoft Sasu l / Uetu-

T. 2. Nr. 3' P. 3ll-317.
EpasAxrcnac n.n" gaextpoP.A.,
75. Fanrpyuaf,rcac

vos fizikos. rinkinys" 1962.

trpoBoAHocrb oKI{cR B BbICOKOqagIOTflHX gneKTpltrlecKl,Ix

nz

nolcx

I

/

I.tet,wos fizikos rinkinys. 1964.

T. 4. Nr. 4. P. 537-541.

76. Caxatraycxac K.H., lapuxa 9.L, Epaglxtonac ff.ff.
Hguenenne eMKocrr pn-nepexoAa roA AefisrBnqu yJrbrpasByKoBoro n3ryqenns I I Uetuvos fizikos rinkinys. ln0. T.
10. Nr. 4. P. ffi9-613.
77. BlaZiend I. Povilas Brazdliunas: Literatoros rodyklO.

V. 1987. I

p.

78. BrazdZionas P. Fizikos mokslo raida TarybU LietuvoJe

// Socialistiniu keliu. V.,

^

1981.

P.

103-127.

79. BrazdZionas P. Zemos temperatoros // Gamta. 1936.
Nr. 1. P. 20-22.
80. BrazdZiunas P. $viesos telegrafas ir tetefonas // Kosmos. 1937. Nr. 7P. P. lt7-124.
81. BrazdZionas P. Elektronrl mokroskopas ll Gamu.
1937. Nr. 1. P. 18-21:
82. BrazdZionas P. Naujas metodas izotopams skirti ll
Gamta. 1938. Nr. 3 P. 210-ZLl.
83. BrazdZionas P. Natoralinis ir dirbtinis radioaktingumas l/ Kosmos. 1935. Nr. 719. P. 237-245; taip par Kulrora
1935. Nr. 1. P. 47-50.
84. Brazdfionas P. Mezotronas ll Gamta. lyilg. Nr. Z P.
t2t-124.
85. BrazdZionas P. Neutr erai ll Ten pat. P. 169.
36. BrazdZionas P. Molekulirl pasaulis // Kulrora ly3L
Nr. 6fl. P. 32&335.
87. Lf.rqrL F. 9. Ap.. 1. B. 14. L 5.
88. [,1AA n 9. Ap. 1. B. L4. L 2t. Apie Zurnal4:
Kazlauskaitd J. Vilniaus periodiniai leidiniai 176&191& V.,
1988. P. 68.
89. IVIAA F. 12. Ap. 1. B. 14. L 99-114.
90. Ten pat. F. 9. Ap. l. B. 37, L 2-3.
' 91. Ten pat. B. 12. L 15.
/2. Ten pat. F. 20. Ap. 1. B. 2. L 693. Ten pat. L. 23.
94. Ten pat. B. 1. L 1-9; taip pat: Lietwps fizikos rinkinys. 1963. T. 3. Nr. 3/4. P. 491.
95. I\,IAA" F. 20. Ap. 1. B. 3. L 2-3.
96. Ten pat. L 15-19.
n. Lietuvos tizikU draugija: Kronika // Lietuvos fizikos
273

rinkinp.

1963" T. 3. Nr. 3/4. P" 491,-494.
98" UZduotis ir metodiniai nurodymai Lietuvos jaunqig
frziktl neakivaizdines mokyklos pirmajam kursui / Ats. red.
ICUZpalis" V., 7973. 50 p.

99. VII Respublikinis fizikU pasitarimas /i Lietuvos fizikos
rinkinys. 1%5. T. 5. Nr. 3. P. 425-43I.
100. Fizikos istorija Lietuvoje 1519-1940 / Ats. red. H.
Jonaitis. V., 1988. T. 1. 2ll p.
101. Fizikos terminq Zodynas / Red. P. BrazdZiunas. V.,
1958. 124 p.
l02.Fizikos terming Zodynas / Sud. Fizikos terminrg
komisija. Red. P. BrazdZiunas. V., 1979. 630 p.
103. Fizikos terminq Zodynas. tA-Ll / Red. P. Brqzd1ionas. - V., 1971" 419 p.; Fizikos terming Zodynas. tll-Ll t
Red. P"'BrazdZionas. V.o 1973. 552 p.
t0/.. Lazeriq fizikos terminrl Zodynas / Sud. I-azeriq fizikos terminq redakcine komisija. V-, 1984. 170 p.
105. Brazdlionas P. Apie naujqii fizikos terminq INyn4
// Kalbos kult0ra. V., ln9. S4s. 37. P. 72.
106. BrazdZionas P. Laisvi svarsrymai. Matematikos-gamtos fakultetg perwarkant // Lietuvos aidas. 19lm. BalandZio 6.
. 107. BraiOZionas P. Senuosius palydint ir Naujuosius sutinkant I Straipsnis i Flzikos ir matemarikos instituto sienlaikra5ti. tn6. GruodZio 22 ll PBAA"
108. BrazdZionas P. lra5as i radiofizikos katedros metraSti, Lns. vasario t6
109. BrazdZiunas P. Prakalba 'Fizikos ibtorija Lietuvoje'
l-ajai knygai // PBAA" Redaguotas tekstas. 2r. tlml. P. +6.
110. BrazdZiuns P., Paulauskas V. Ifymus mokslininkas
ir pedagogas. Profesoriaus Zigmo /*mai}ro a5tuoniasdesimtmeti patymint ll Tiesa. l9&. kpkridio L4.
111. BrazdZionas P. Lietuvos Moksh; Akademijos Prezidento Juozo Matulio 7O-sioms gimimo merinems // Gimtasis
kra5tas. L969. Kovo 20.
712. BrazdZionas P. Keistutis Sfiupas (18Si-1932). 8er$u
gimimo metinig proga //. Uetuvos fizikos rinkinys. 1!)68. T. S.
Nr. 516. P. 997-999. Straipsnio gale pateiktas f5Uupo darbrl
sqrahs.

113. Brazdlionas P. Prof. V.depinskis (LSll-lg4f/). 100-

n4

ttiu girnimo metinrq proga // Lietuvos fizikos rinkilys. tnL
T. 11. Nr. 3. P. 527-531. Straipsnio gale pateiktas V.Cepinskio

-

darbq sqralas.
ll4. BrazdZitnas P. Fizikos taboratorijoje tl Svyturis.
1917. Nr. 15. P. 10-11.
115. BrazdZiunas P. Fizikos mokshl puoseldtojas LietuvoFizikos
raidos pirmieji Zingsniai Tarybq Lietuvoje. / [Sull
le
darytojas E.NaSl6nasJ. V., 19ffi. P. 31-34.
116. V.&pinskio darbq bibliografija. h. [1131.
tl7. BrazdZiunas P. Pirmasis fizikas teoretikas Lietuvoje
tt ,r. [11s1. P. 36-38.
118. Strockyt6 T., AliSauskiene A Adolfas Juqo: Literaloros rodykl0, V., 1981. 152 P.
119. BrazdZionas P. Akademikas, profesorius, rektorius //
P. 38-41.
h. [1151.
l2O. Kazimieras Barlauskas / As. redaktorius M.Maninaitis l. V., 1969. P. 23L-241.
l?1. Brazd2ionas P. Geofizikos mokslo pradininkas Lietuvole tl 2r. [1151. P. 4?-48.
122. BrazdLionas P. Ilgametis pedagoginio darbo draugas
il h. [1151. P. 48-4e"
123. Makarioniend E. Antanas Znironas: Literaturos rodykti. V., 1988. D. l-2. 92 p.
124. Brazdlionas P. Apie profesoriq I(a{ DauKq (19051985) ll PBAA.
l?5. BrazdLionas P. 'Lietuvos fizikos rinkinio' de$irntmcris tt b. [11s1. P. 18-20;
126, Brazdlionas P. 'Lietuvos fizikos rinkinio' dvidelimtmetis: [Prane5imas XXII respublikineje fizikr1 konferencijoje]
// Lietuvos fiaikos rinkinys. 1981. T. 21. P. 109.
127. BrazdZionas P. Ilgas ir lairningas kelias // Mokslas
gruenimas.
1982. Nr. 8. P. 37-38.
ir
l?8. BrazdZionas P. PuslaidininkiU laboratorijos // Tarybinis studentas (Wu). 1959. Nr. 18/19.
129. BrazdZionas P. Kuo idomi radiofizika // Tarybinb
studentas (VVLJ). 1961. BatandZio 15.
130. BrazdZiunas P. 'Fotono' mokyklos absolventams ll
Ir. [115J. P. 54-56.
131. Brazdlionas P. Vilniau fiziku seminar1 pradedant
275

ll fu' [115]' P' n'29'

,:_:,_-- konfe,_^_ri
132. Brazdlionas P. XXU respublikinei fizikq
rencijai baigiantis ll Ir. t1151. P. 51-53.
133. Brazdlionas P., Marti5ius J. Fotono de5irntmetis ll
KomJaunimo tiesa. 1983. Sauio 25.

n6

i

PAVARDLIV RODLKI-E
Adomkaitiend G. I U6
Adomkaitis A. I U6
Aleksandras l. I ln

Bert'rlis V. I 2A2
BicliukasK/86,

Alilarulicnfa.ltg0,ns
Aobrazc\rilins J. / 58
Anulevilius L I 217

Arifo%s U. (Apr$on Y.A.) I 218
ArHorclis (Aristotel-es) I IYZ
Almontas S. / 117
Atatiurkac Mustafa lGmalis-Pala
35,

X,

Avilonir ?.

atT
BalnytC E.

I

'

V. (Borono6or B.) /

Bolotinas L lTl, lLg
Boras N. (Bohr N.) / 80,

19

l4l, L604

a29

Boruticnl E.

261,

Zffi

Baltnamiej0nae

tt9

Bla2icn0 l. I !t6, nS,258, Ui7, TI3
Blinstnrbas S. / 71, 195
Bogoliubovas

/

218, 226

I 45, 154
Babilirs L I 33
Bali0nas V. I 14, 15, 19, zffi,

143

Binkis K I 24, X, n-29
BirliSka M. / 58
Birti5kt Viktoras I 43, ry+, 51, 156,

R. I 2n

I

m3,234-2X, zlil

BradauskeiB J, ,t, Banaiticn0 J.
Breunas K (Braun C.F.) / 168
BrazdlionaitC E" I Uz

/ 10
I ll, U,
P. I tl, 24

Brazdli0naite G.
Brazdli0naiE O.

BaltrOnas D. I 217
Baltru$aitis R. / 2l;1, 269

BrazdZi0nairc

Banailicn0

Brazdli0nait0 Rcgina Ir. BanicnC R. ._
Brazd2ionait0 Rozalija tr. GZionicnClR.

I n9
l. I 178-184^ Atl
Bendz-itis L I lat
BanicnC R. I UZ U6-80, 26t
Banyr J. I TB, 2/47-250,2/il
Banyr T. I Y2
Buznuskat I 2li
Berlauskar K I 5L54, 56, 65,90, 83,
gl, ll2" 113, 119, 132,143, l& .
Baltulb J.

149,151, 196, ry3, nO, ?l,0, ?j,l,

268,

n5

t. t 1526
BaranariEiru J. I ll4, t54
Bsutaitc B. It. Vaincikicn0 B.
Bekcrclir rd (Bcqucrcl d) t 162
Bckcrcli! A.H. (Bequcrcl A"H.) I162
Bclcrelir A.S. (Bequerel A"S.) I 162
Banrolir

Betonar F. (Bacon F.) / f30
Bcrmontu P. I 35
Bcrtlo M. (Bcrthelot M.) I 142

Ai, U7

Brazdli0naiE T. / f0
Brazdli0nait0 U. Zr. TomkwicnC U.
Brazdlionairc V. I 7, ll, %, Ti
Bnrzdli0nar Alponar I ll, ?Ii, ?A?
Brazdlionar Anunar I 11,23, 33
Brazd2i0nas l. I ll, t2", 16, 2t5, *
Brazd2i0nu l. I g-13, U
BmzdliOnar Povilar (profcroriau tCvat) I 4-5, 8, 10
Brazdlionar k I Uz
Brazdli0nas S. / 11
Brazdlionar V. t UZ
Brazdli0nien| L I UIA$
Brazd2i0nicn4 P.

I 9-ll, U,246

Bregar G. (Bragg G., I r6i2
Brcgar L (Bragg L, I lO
BuE1lr P. I t79
Bugenis

L I

59

277

t

l. I 57
K I 63
Butksitius F. I 4t
Butkeviliur K / fs

LI

Bulavas

Galke

Burneika

G0g2neitO

I

2t4

O. (Xaoarcor O.A.) / 4i,
46, 2l4,2Tl
GUgrlcvas P. (rlefuruea II.JI.) / 133
Ccpinskis V. I 38.46,51, 65, gl, llz.135, 138-144, 154, 155, 161, 163,

C:hvolsonas

164, 179, lgn, lg7, lg0,

affi, n4, n5

u9,267,

/

/

/

f0

155

143,

Dambrauskas

143, 152-154, ?59, nS
Debajus PJ.V. (Debye PJ.W.)
Dienys V. I 94, 216

Dobkwidius J.

Drag0nas L I
Dunduliend P.

il9

94,250
Zt6
Senavi6ien0 L

V. (Oor b.A)

Fclkas A.

I

Frankas l.P.

I

162

t

l?2

44, 179

t 2*

I 214
Gabecas I. [a6eu H.) | 14, 18
Galilejus G. (Oalilei c.) / 130
Gahanauskas G. / 41
Garnilas J. / 55, 59
Gar$ka E I ?52

Frilas S. (Opnur C.3.)

278

r'-133,Y,250

Hanris D. (Hartrec D.)

V.

I lU

(Hcisenbcrg W.)

/

Heraklitas (Heraklcitos Ephesic)

/

Heizcnbergas

I

Helcris J.

Dzambonis D. (Zamboni G.) t 155
Ebertas V. I 136
Elisonaitd L ,t. Brazdli0nienC A"
Elisonas J. I 32, 33, Ul
Elisonas Vilius I 32, Ul-Ug
Elisonas Vytautas I 8, Ul
Febijonavidius J. I 199
Faulerig R. (Forrler R.H.) I 144
Fokas

/ 40
I. I 2ftz
GrigCnas H. I 9l
Grinbergas E. I lll.8
Grinius K I 44
Grionaizcnas E (Griinciscn B) i 78
Grionas F. (flroH O.f.) A9
Gudaitis J. lr. Vabalas-Gudaitir J.
GulbinaitO l. t 63

185

113

Fcrmis E. (Fcrni E,)
Fllorinas P. I 19

I l?/i
GraulinisK/178, 180

Gustaitis

/

I

I
Dundulytc I. lr

43

D.

Grigas

ln-n9, Atl
K I 43
Daukantas S. I 177
Dauklas K I 52r 60, 86, f3; ll\
Dagp J.

A. I

Glodenis

Grabauskas
GraZ'ls

f.cra5ka D. I 25
Ccra$ka L 1n,45, 112

Citioniene R.

H. (Gciger H) / 80, 146,
t47
Gcislcrir H. (Geisslct H) t a9
Gerlechas V. (Gcrlach W.) / ,A
Gcrneus A" (Gernet A") / 50
GirSwilius S. / 2f5
Girltautas V. / 15
Glinke M. (faxxra M.lI.) / 16
Gcigeris

Chaikinas S. (Xaf,xrx C.3.)
Chomskis V. I ffi
Churginas L I l5Z

DabuSis S.

?:1, 31, tlA, 218, 2AZ
?62

L I

l4l

Hcrcas

195

H. (Heru H.R.) t

Hil$a P.
Hingstas

167

/

J.

55, 58
3/,-36., 2Ai

Hcr$manas

I
/ 58

Holas E. (Hall E.) I 123, 1rg4
. Horacijns IC (Horatius Q.) I l%
Horodnilien0 M.

I

113

HorodniEius [I. / 55, 59, 61, 86, 89,
924 93, 96, ll3, l2A, l2l, lB,
130, 172,185, 196, 201, 225,21i2
Ickovidius N. / f45
Ilg0nas V. / 15f

I ll1 ll4
ll1, U!
/

Tndri0nas J.
Ivanauskas T. 41,
Iva5ka V. 2M

I

Jablonskis

.{-

Jablonskis
Jakovickas
Jandinskis

J.

(Jablonski A) / 55
15, 1?0, 177, 181

I

V. I

/

34

43

Janickis l. I 181 183, Aiz
Janilionis L I n
Janilionyt0 G. Ir. Rubikien0 G.
Jankeuskar S. / 5?, 59, 61, 112
Jankanskicn} l. I 6l
Jenke.viEiur
JankcviEins

J.

V.

/

26

\96,

ln

I

Kikoinas I. (Kxronn n.K.)
Kinrclis D. t Tr3

I

t?dt'

I 62,74,18\

Jonaitis H. I 70, 81, 89, 93, 96, l5l,
156, 185, 1gg, 201, 215, Ttz, ?23,

n4

l. I 4l
I 56,59, 61, 63, 65, ffi-w,
112-116, 1?n, t?2, 123, tn, l3f.,
ll2, 134,143-145, l5l, 162, t7z,

Jonynas

Juqn .{.

185, 197, 1gl, ?,03, ?n9,2m,225,
244, TtS
Juodakis P. I 4l

Juodvirlis A.

I

l?6,

215

Jurgaitis / 15
Jurginis J. I 153, tgl,
Jurgutis V. I 59
Jurk0nas L I 215

lYl,

262

E. I 2X
B. 1 131
IGlesinskae V. I Ug
Kalinauskas R. I 216
ltuliuga J. I 54, 55
Kartror M. (r'ontor M.) I 133
Iftpica P. (ftanxqa fi.n., I 57
Ju5kien0
Kaganes

IGpitas S.
trGroear

/

/

40

263

41,, 44 5t
JodelO P.
JofC .{. (Ho$@ A.O.)

2624

/

Iftzicn0 T. I ?rt8
Kybartac V, I 12\ 126, 185, mg-ztrt,

I 14
/ 59

Jannlaitis J. I 59
Jesilionis B. / f49
Javorskic B. ({aopcrnfi E.M.)

JcIius

IGdavilius V. I ?53
IGinyr S. / 95-f01, U3
Kerzonas G. (Curzon G.N.)

178, 179

34

I&rpovas V. (Iftpnoo B.) 1 194

I&rpur&/2?2,262

I

57

Kiuri I. (Curic 1., I 162
Kiuri M. (Curie M.) I t6Z

Klarlillevas K I
Klimas P. I 177
Knystautas

/

5\

53, 148

34

Kodaitis B, I 40, 43
Komptonas .{" (Compton A.H.)

49

K I 273
K I ly
Kovalskis J, I 28
Ikajwidius K (Kpaerr,r K.A.) I XA
Kripaitis P" I 15
Kr0tys A. I 13
Kubilionas P. / 58
Kubilioniene O. I 2t9-223, Ag
Kubilius J. I 63,89, 133, 13, 196,
Konstantinavilius

Konakas

2A9

I 113,267
I lzli
Kuotltis E. l2n
Kuzavinis K I 239
Kuzavinyt0 V. t ?S-U3, ?ffi
Kudaba J.

Kuldas B.

Kviclkauska$ P. io 199, 243

Iadyga

K

it

35

Lakovskis R. 1 5S
I-andau L glarisay J[.4.] I 5?, isi
L*ndsbergar O. {Iauscfepn tr.C.}
"

lat

I.anlavenar F.

Laurinaitir J,

/

(kngodn P.)

I

35

33

Katilius ?. I 57, 59, 89, 113
Kaulakicn* A- I ?31-?34, 263

Lebedeyas
tr.cbcdcvas

Kaulakis

Ls'/i&lr

Kavechis M. ! 42, .f3, X5i|
Kaveckis V. 189, 92. 123, 181,
tr87-191, 1gg, 2S0, 207, ?n9,263
Kazlauskaite 1. I ?:i3

l-ialie
Lichtenlteina* R" ffIxxronurrerli:
P.4..) / 19, 20
I-iiievifigre E. i Tf
Liulikas v. ,/ 83

L. I tl?
Kau$p0das A, i' 60

/

KonliusA/190, 1,91
Konlius I. / 51, 52, 54, 65, 244

,t..d

(Jledeles A.A.) ;, t{}
(Jle6cacn A.C.) i 3i,,

dS.
l, I ffi, 263
F. I ?r4, %

?:{!

'

I

Irba6euskir N. (Jlo6a,rescxnfi H.I[.)

Mork0nas P,

131, 133
Luk0nas S. I U3-U5,26t
Lukjanovas S. (Jlyxrrxor C.IO.)

Morlv€nar B.

/

I

2t4
Malionis

L 126,
/ 95
Makarionas K / 80, Yl
,229,
269

Makari0nienO

E.

I

2fi1

I

214-2'19,

216,258-?ffi,264,

I

63

tz6

Marliulionis / 178
Martynaitis M. I 28
Maninkus / 25
Marti5ius J. I 94, 173, 174,212-214,
?64,

n6

Matulionis P. / 38
Matulis J. I 52,53, 56-58, 60, 87, 90,
lla 113, 7m, 134,135, 143, 148,
163, 181-183, 190, 192,264,ztrt,
274

J.

Matuscvidius

/

178, 180

Matytyte E. I 178
Mejeris E. (Merer F'-)
69, 8l

I

45, 46, 50,

Mendelejoras D. (Menneleea ,(.H.) /
85, 87, 138, 213
Mesbaueris R. (Miissbauer R.) / 117
Melkauskas G. / 58{0
Michelsonas V. (Mxxelrcox B.A.) /
126

Mickwilins V.

|

62,
Mickwilius-Kapsukas

Mibiris R.

I

H.)

/

ln

V.

I

t32

2t7

2t5,269
. Minkwilius A.

I 61, ll\ l4t
Minkovskis H. I 173
Misionas A / 60, 70, 87, 120, Tn,
223, 227

Miuleris E. (Miiller E.)

/

ll3

54,

A

(Nippotdt A")

I. (Narton I.) /

Niutonas

141

I X)

/

50
13O, 1!}3,

Norkonas P. t 143
Norvai5a P. I 133
NorvaiSas

Paliulis S.

80

E I zffi
In

Papaleksis

N. (flanaaercr H.,(.) /

126, 2t4

Paulrrrskas V. I ?23, ?,64, ?/i7
Paulis V. (Pauli W.) / 49
Pavlorskis J. (flauoncxrfi E.H.)

/

l15

Petrairyte M. I 56, 59
Pctralionas L I 15
Pernrlis l. I zli, 29

J. / 29
I 2e
Pirolkinas A- I 226
Piskarskas L I 63
Plechavilitrs P. I 4, 58
Pocius Z I 222
Polianskaja n'^ll8,t9
PetrulkeviEius

Pipinp P.

/ 85, 168
I U3
Polela J. I 62, 74, 85, 89, 114, 115,
ll7, 127, L3/', 173, 182, 197-'.y),

Popwas A. (flonou A.C.)
Po{ka A-

202, ?n5, ?i4

Polela

Mikalkevidius M. I 63, 71, 72, 89,
lz3, 194, 795, lyl, ml, ?n2, 2w,

280

/

Napoleonar B. (Napoleon 8.,
Narulevilien€ B. I 149, 259

143

I nn

Maleika J. I 55, 59
Malipauskaite L Ir, Sfiupiene L.
Mandelltamas L. (I{axaerbruraM

Jr.r{.)

Mozlb H. (Moeeley H.)

Nipoltas

267, TI5
Maksrelas D. (Maxurell J.)

Maldutis E.

ml

217

Na$l0nas E. I A9, ns
NerrodniEanskfu H. (Nenodniczanrki

Maironis

2&,

20il,

I

KI

28

Proutas V. (Pmut W.) / 83
Puodliukynas A / 43, 54,56, 59,65,
93, 96, lla 113, 12Oi 130, 156,
162, 172, 184-186, t9{l, ?A, ?i4
Puodlionaite O. I 28
Pur€nas

A-

R'astauskas

t

J.

4l

I

29

Ralkovskis S. / 71, 89, 195
Rauba V. I 34
Raaadait€ G. (Raarad G.) b.
AdomkaitienC G.

Rrzradien0 E. (Rrand

ROgelisKlfi,m

8.,

I

2*6

Rcntclnas T.rd fon (Rentcln T.r{.

/

von)

t t.l7
L I 133

Rczcrfordas E" (Ruthcrford

t4l, 2t6

Rygilkiq Jonrs

tr.

/

75,

L In
T. I 35, X
Santyris A. / 18, 19
85;

t

TtS

L I 2?6
Siktorovas N. / 2f5
Silatni*as v. t ?n2
Siteit<a L I 6!,7\ gg, zlt, zt\
2ffi

/ 180
I@

$itinis

G. (Cxaraw t.14.)

I 6\

I l2l

Slubalien0 J. I U8
Slndnas P. I 44,51, 86€9,

t\s,

ais

K I 43,50,
u0, l6a 183

Sldcrri[ius

51,

lll

178,

lll

149,

Sldevi6ius M. I 29
Sliulinskas L. I ?l
Sluckis M. t tlz
Smetona

A. I

45

Smilga L I Atg
Snankis P. 1 30, 31
Sosnauskas E. I 215,27A
Sruoga B. I 72, li, ?3, 29, 59,2?/4,
23{l.,

Stabinis

uq 249
L I 63
M.

Stakvilcvidius

Stanaitis L
Sranaitis O.
Stankevilius

I 93
t ltz

9t

I 2t7,2t8
2r0

V.

30, 3t

255, n0
SleMcne B. I V4S, 246, ?65
Steivys l-l?46,247,265

K I ll

Steivys
Steivyre E. b. Razvadien0 F^
Steivyrc P. ,t. BrazdlionienC P.
Stiopas J. 39, 136, 154
Stiopas
43, l3fr, 137, 261.

I
KI
Stiopienc L I tX
SoHis

V.

/ &i,

95,

ln,

?frg,

n4

I ml, 215
/ 2ll
E. (Schrtiriinger E) / 48,

(Shockley W.)

Qllnoawxufi 3.8.)

Spolskis E.
Sr0dingeris

81

I

I

lC<8, 69,

ln

Sugurovas V.
lZ3, lU;,
Sulcas R. 34
Tama5auskas A.ll49,2VL
Timorcva A- (Tnr.ropera ,A.8.)

/

I

z6s,

L I m7
Simkus J. I 4t, 42
Simutyrc E- I ?69
Sinkonas J. I t?/t
Sirvaitis L I 63, 71 80, m7,2lS,

Surkas J. (Srark J.)

V. (Stanls V.) 213
Starodubcevas S. (Crapoly6uea C.B.)
Statulevi6ius

I

19

Simkus

49, 80,

I

/

M. (Uleuryxoa M.A.)

Sidlauskas

t

Stripskionar M.

/

/

I

Savickis R. 149
Scrapinas P. 84 95,265

Skanavis
215

D. (Lllep6axon ,(.H.) /

Seinas M. (Schein M.) 47, 49, NL|
Senavidien0 I. 13O, 185, 2310, 267
Sernas P. 28, 29
Sesukovas

Rubikien€ G. I U2
Rudzikas Z I U6
Sakalauslss B. I 28, 29

Sidarnri6ius

S. (Szczcnioryski S.) /54

S6eniorrskis

u6

Jablonskis J.

Rosb B. (Rcsi B.) I 147
Roteris H. (Rotter H.) / 35, 36

Sikorskir O.

SakenisKl65,lS4

Slerbakovas

Ryvkinas S. (PurxnH C.M.)

/

T, I l9O, ns
L I 4l

Sakenyte
Sakmanas

E) /

K l2l5

Rinkadlius

239

Stulginskir

RentgcnEr V. (Roentgcn W.K)
117, 136, 141

Rcplas K
Re,rtowkir

I

StrockytC

58

I

M. (Stendhal M. dc)
116,225, U9

Stendalis

Styn B.

Titovas P. (frrroa

n.T.)

/

18,

I

186

2I4

19

Trimonis J. / fsf
Tolutis Y. I 62, 63, 69, 71, 72, W,
89, 92, ll5, 193-198, 201, 2o2,

281

255, 26i8
Ttpmkwien0 U. / 10
T\rskeviliur-Tlrskenir D.

TVamng P"
Ulvydas

Ulpalb

?fi,

I

?ar}orns

I U, ?6

37

K I 165
K I til-95,98, ll4, W-mg,
26;',1,

Ulupir J.

I
I&

89

Vabalas-Gudsitb J.
Vainlcnkas / 34

/ lll

n9-8\2ffi
L I 29
Veilgantas T. / 11, 179, 2li7
Valacka K I 72, m\ ?8
Valan[iu M. I t54
Valcntinsvilius V. I 2ffi
Valiuk0nas V. I 2M
Veliulis R. / f0f-10t, ?fi
Valtcris V. l. n
Vanatas V. I 113
Vcigertas F. / f35
Vcrneris / 40
ViCas S. I lAt
Vidugiris J. / 31
Virelionas A" / 155
VisIakss J. I 61 72, 89, il4, 123,
162, ln-m3, 215, ?9, w,ztig
Vitstonar C. lWncarstoae Ch.) I tnl
Viulnerir rA" (Wiillncr L) I ZA
Vbbarait0 J. / ff4
Vizbarar P. / 30, 31
vairtru J. I

Veitkur

Volkcnlteinar F. (BorrxenuncfiH

o.o.) I

ars
Volta .4" (Volta A,)

/

Voronkorrrr B. / 194
Vudes R. (Wood R)
Zlanys J. I 96,.156
zcjlcas F. (Sciu

f55

/

215

F.) I

2rS

L I ll2
Z t Sg

Zakevifius

282

39

?*maitis Z.

t *4\ u,

/ 48, 69,

4s, sl,

n,

111, 131-13, 162, t7g, ]':|m., Xtr1,

?fr,

?67

Zemaityte B.

tr.

Nanrlcryilicn0 B.

t 217

I)uf,da J. I ty
/intotwt-tfuauuskar / 34
Zotio-Kiuri F. (Jolior-Curic F.) t t62
Zukauskac L I 1J;9, ti3/, M, 212

Zukauskas S, / ,00
Zvironaitc S. t Tn-AU,2fr6
2vironar L I 45, 8,51 54,56, 57,
59, 65, 7O, tlz, 113, 12q t4g,
150, 151, 171
Zn rU, ?A,
'.g0,
n5.

Arrercerornc E.K.

t

nO

Eampyruafirrc P.A.

/

Banauxa K.K.

Brqaxac K).K.

3.f. /
flnrac il.n. I

Fapurxa

I

I n2

27E

26E, 269, nO
271, ?:12, 273

271

,[enxc B.U. I 27O
Ka.rrrmrc P.U. I 21i
Kcrnc B.A. I Tl2
Kyaa6a B.E. I 264,212
Kyxnrerrxc B.O. I 271
Mrrunxgsrqnc M.II. I

Mnaursrrcroc I.B. I nt
flanencxrc B.U. I 272
Cavyaenrc B.U. I nl
Cepcfixra A.n. I 271
Tapacefirrc E.O, I n\

Torynrc B.E.

I

Illxnefixa A.K).

269

I n2, ng

Caxrnaycxac K.H.

Illrxropor H.K

P. (Zccnan P.)
70, 120, lu

ZAmanas
ZuQrye

t tg

t

Argulevilius R.

TI4

Utdavinyc R.

I*meitc

272

?5t

I
I

27O

Illrpsafiuc A.U. I
I0-oprprurc A.B.

Iouxearqrcc A.A.

26E, 269

I

270
272

,l 271

1,.

Motina - Paulina $teivyte BrazdZifrniene

2. Terras - Povilas Brazdliflnas

3- Povilas Brazdlifinas

-

Panwelio mokyklos moksleivis (apie 1910-1912 metus)

1.^Prysi Kupreli$kio pradine.rnokykla, kurioje, tik

baigqs Panoretrio realinq molryklq,
1916 m" mokytojavo P.Brazdlifrnas. Pirmoji P"BrazdliUno darbo vieta. Nuotriuka
daryta 1987 m" lapkridio rnen.

5. Buwsi "Saules" gimnazija Birluose, kurioje mokytojavo P.Brazdliiinas

6. P.tsrazd2i0nas - tr-ietuvos karo aviacijos mokyklos karifrnas

?. Y.**pinsleis-vienasAukstr$qkulrsE,Lietuvosuniversitetoorganizatoriqirsteigejq,
Zi I no profesori us, destqs fizikos ktl rcq

P.B razd

g.

Lieruvos universitego Fizikos

ir matematikos s$iaus absolventai laboratorijoje

J.Bradauskaite, S.Kapitas,
p.BrazdZi[nas. Centre sedidoc. B.Kodaitis" Delineje matyti teleskopas "Sietynas"
L1ZS m. IS kaires: E"MaZylyte, F.Slavenas, J.Matusevidius,

skyriaus studen9. Fizikos audirorija, prof. V.frpinskio paskaita Matematikos-fizikos
rams (IgZ3-lgZS m.;. antroje eileje ketvirtas i5 kaires P.BrazdZiiinas

10. Lietuvos universiteto Matematikos-gamtm fakulteto Fizikos-matematikos skyriaus pirmoji absolventg laida (I9?S m.). Viduryje sedi dekanasr prof. Z?*maitis, iS
kaires: J.Bradauskait€, P.Brazdliiinas, S.Kapitas, J.Matusevidius, M.Ma6ernis, P.Slav€nas, E.Malylyte
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11. P.Brazdli0no Lietuvoa universiteto baigimo diplomas
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12. Fizikos kabinete. trS kaires: prof. V.depinskis, laborantas demonstratorius
denis, asistentas P.BrazdZi$nas
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14. P.BrazdZiiino daktarines disertacijos virSelis
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15. CiEricho univemitetas tr926 m.

16. Poilsio akirnirka fonevos efene

17. I-aivas "CecilUa", kuriuo plaukiant padaryta rnagnetine Balti.jos jfiros Lietuvo$
pakrasdio nuotrauka

18. P.B razdZi ri nas su lnnona Alisa Elisonai te-B razdZi iiniene

rf$

ffi

19. Baltijos paj0ryje. I5 kaires: E.Kvedaraite-Mykolaitiene (V.Mykolaidio-Putinc

na), S.Badinskaite (Sa lomeja Neris), F.BrazdIi[nas
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20. PareiSkimas del matematikq aluolo sodinimo

tranea

2L. Su.motina ir broliu Ignu Anta5avoje

22"Y.Brazdlifrno motina (apie L945 m.)

T.yrr^t1t9

Sauskas, K

DiOZiojo universiteto laboratorijoje (apie 1930 m.). I5 kaires: ICBar-
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25. Pirmosios P.BrazdZi[no knygos

\ryffiutc ffiidEicjo universiteto Matesnatikos-gamtos fakulteto mok^slinis personalas
A.Puren as,7..2e,maitis, P"Joeiete, K-Sleds-'ifli'us, T"trvamauskasn antro.fe eileje stovi: d.Pal<uchasn J.DBgl$, Afvironasn .3.Jamiekis, B"Kcdaitis, P"Bnazdfi&nas, K..Dauk$as, J.Dalinkmridius, tredioje eileje: AFuodf"i ukynas, J "?v{a t ul is, A hd i n lsevidi us, A Zubrys, F.S lav€nas, V.Vilia mas
2$"

1.939 rn. I$ kaares seds: F.Kagilius, Ig"Kon#ius,

27

"Vytauto

I$

$caines

1932 m.)

Dicf,Zicrjo

universiteto fofatematikos-gamtos fakulteto mokslo darhuotr:jai.

: A.C[*denis, A.PuodZiukynas, F.Brazdtrilinas, Atvironas (Kaunas, apie

28" Vilniaus universite$o 1954 m. fizikg laida. Fir''moje eileje iS kaires: studente ts.$aldi0naiteu profesoniai F{.F{orodnidius, APuodtriukynas, Z,.Zxmattis, P.BrazdZi&nas,
studente LuKyte, antnoje eilqje: J.i-evinsonas, neatpaZintas, Fr.Kulie3ius, P.BEeive,
Moizesas, neatpalinta, Okunis, AJanulis, AKancere,/idius, V.$inonaso P.Savuafliomis,
e"S i teitca, V"E.Va na gas, A"Ta mafu uskas

29. P.BrazdZi0nas Tallcente tarp konferencijos "Atomines energijos panaudojimas taikiems tikslams" dalyviq (1959 m" rugse.jis)

3e. hyutieji Vilniaus universiteto profesoriai in bendra@giai J.Dsgys, Z.fnmaitis,
S t.Ja n ka uskas (A S u tkaus nu otr.
)

F.B razdZi 0 nas,

31. tr-ietuvos Mokslg Akademijos Prezidiumas LgTznn.Pirmoje eileje i5 kaires Ide$inq:
.d.Zukauskas, J"h,Iatulis, J"Polela, K.Me5kauskas. Antroje eileje stovi: P "Braz*ti[nasn
V. N i unka, K. Korsa kas, L. Ifu i ri U klt is, J. Ku bi I ius

32. F.B razdZi Sno vadovelia i, Zodynai, redaguot i veikalai

33. Su svediais Svendiant Vilniaus universiteto 400 metq jubiliejU. IS kaires: Nobelio
premijos laureatas akad. N.Basovas, Jerevano universiteto rektorius akad. S.Ambarcumianas, Lietuvos MA akademikai: J.Vi$dakas irP.Brazdli0nas, F-izikos fakulteto
dekanas prof.V.Kybartas

*'ffi
34. "Fizikos terming -lodyno" redkolegijos posedis 1979 m. IS de$ines

i

kairq:

P.Brazdiifinas (vyr.red.), K.U5palis (red" pav.), V.l(aveckis, AKaulakiene
E.Makari0niene

35' "Lietuvos fizikos ,rinkinio" redkolegijos posidis 7T79 m. IS kaires; P.Pipioy$,
V.{yS$ovirs, KUIpalis (red.pav.), f .gr";dil[nas (als.red.), E.Bonrliene, v,Tolutis,
ASileika, R,Dagys

36.

WU

Fizikos fakulteto mokslinig laipsnig teikimo tarybos sekretorius.H,Flo-

rodnidius ir pirminin kas P.Brazdli 0nas

37. Kelios fizikq kartos. I5 kaires: E.KuoKtys, J.Vi5dakas, P.Brazd2i[nas, J.Vaitkus,
R.Baltrarniej {rnas (1 980 m.)

38.

\NU

P.BrazdZi

Puslaidininkiq katedros dvide5imtmetis (1980 m.). I5 kaires: J.Vairkus,
ii

nas, M. Mi kal kevidi us, J.Vi5dakas

39. P.Brazdli0nq a5tuoniasdelimtmelio proga sveikina vyriausiasis akademikas J.Indri0nas (1977 m. nrgsejo 18 d.)

40. P.Brazdiifinas su savo aukletiniais
F.BrazdIiInas, AStabinis

- VU

lazeristais. I3 Laires: APiskanskas,

41. Lietuvos Mokslg Aliademijos Fizikos instituto penkmediui skirtoje konferencijoje

(1982 m. vasario 18-1.9 d.). K kaires: P.Brazdlifinas, J.Matulis, J.Vi$dakas

42. Minint akademiko A"Jucio septyniasde$imt penkeriq metg sukaktiMA Mokslininkg rtimuose. II kaires idelinq: J.PoZela , A.hukauskas, J"Vi5dakas, P.Brazdlifrnas (1979
m, rugsejo 11d.)

43. P.Brazdlifinas su jauniausiuoju Seimos fiziku, anfiku Jfrru Baniu (1985 m.)
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44. Straipsnio '?ovilas BrazdZitinaso, parengto 'I-ietwi5kajai enciklopedijai", uIpildytos koneles faksimile

45. I'}o V.Dienio daktarines disertacijos gynimo. I5 kaires: a"Sileita, F.Brazd;i[nas,
\'. Dienys

ffi:'
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46. P.BrazdZiInas kalbasi su moksleiviais - XXV jaunqjq fizikg olimpiados dalyriais

4T.Pradedant XXVjaunq.iU fizikq olirnpiadq Panwttyje,lg77 m. kovo men.

48. I5kilmingo P.Brazdlitino 90-rnedio minejimo proga susirinko
moksliai, studentai

jo kolegos, bendra-

49. Sauletekio alejoje visada skambes Jo Zingsniq aidas (Nuotr.

V.Naujiko)

50..1986 m. sausyje... (Nuorr. A.MaskoliIno)
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