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PRATARMĖ
Lietuvos fizikų draugija rengdamasi paminėti Vytauto Didžiojo
universiteto docento, Vilniaus universiteto profesoriaus fiziko Antano
Žvirono gimimo šimtmetį ir 45-tąsias mirties metines, nutarė parengti ir
išleisti knygą, skirtą nepaprastai kūrybingai, įvairiapusiškai ir be galo
tragiškai Profesoriaus asmenybei.
..
Knygą sudaro septyni skyriai. Pirmame ir antrame pateikiami
Profesoriaus biografijos bruožai ir straipsniai, apibūdinantys įvairias A.
Žvirono veiklos sritis.
Trečiame skyriuje spausdinami būdingesni A. Žvirono straipsniai,
apimantys tiek įvairias mokslo populiarinimo sritis, tiek filosofinius
pažinimo klausimus, tiek jo požiūrį į mokslo ir visuomenės santykį. Šie
straipsniai buvo kiek paredaguoti ir jų kalba priartinta prie šių dienų kalbos
reikalavimų, tačiau palikti tuo laikotarpiu vartoti terminai, kai kurie šiuo
metu jau nebevartojami žodžiai.
Ketvirtame skyriuje spausdinamos kai kurių dokumentų, saugomų
šeimos archyve, faksimilės.
Penktame skyriuje - A.Žvirono laiškai, rašyti iš lagerių ir kalėjimų.
Juos ir jų vertimus (laiškus iš Abezės lagerio, Kirovo ir Maskvos Butyrkų
kalėjimų buvo galima rašyti tik rusų kalba) pateikė Profesoriaus dukra
Sigutė Žvironaitė.

Šeštame skyriuje spausdiname A.Žvirono šeimos narių (Adolfinos
Žvironienės, Sigutės Žvironaitės, Veronikos Žvironaitės), jo mokslo bei
darbo draugų (M.Natkevičaitės-Ivanauskienės, Juozo Matulio, Kazimiero
Meškausko, Domo Cesevičiaus) ir jo bendro likimo draugų, gulag o kalinių
(Algirdo Šerėno, Vlado Šarkos, Stasio Gudaičio, Anatolijaus Vanejevo,
Juozo Keliuočio) prisiminimus. Kai kurie prisiminimai buvo parašyti
specialiai šiai knygai (Sigutės Žvironaitės, Onutės Tatarincevaitės
Kubiliūnienės, Kazimiero Meškausko, Jono Lelio, Jono Banio), kiti paimti iš
leidinių (Gražinos Kadžytės, Domo Cesevičiaus, Algirdo Šerėno, Vlado
Šarkos, Anatolijaus Vanejevo, Juozo Keliuočio, Teklės Kačiukaitės). Keli
prisiminimų fragmentai spausdinami iš A.Žvirono 90-mečio minėjimo,
įvykusio 1989 m. spalio 3 d. MA Mokslininkų rūmuose, fonogramos, kurią
iššifravo ir pateikė šiai knygai Profesoriaus dukra Vida Žvironaitė.
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Knyga baigiama A. Žvirono literatūros rodykle. Ją ir priedus sudarė ir
spaudai parengė E. Makariūnienė.
Rengiant šią knygą sulaukėme daugelio žmonių ir šių atsiminimų
autorių supratimo bei nuoširdžios pagalbos. Knygos rengėjai dėkoja visiems,
prisidėjusiems prie šios knygos parengimo ir išleidimo.
Redaktorių kolegija
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Lietuvos dabartinės fizikos pradžia pokario metais daugiausia siejama
su akademikų Povilo Brazdžiūno ir Adolfo Jucio vardais. Pokarinės Lietuvos
fizikos starto pozicijos būtų buvusios daug tvirtesnės, jei jose būtų likęs
profesorius A. Žvironas, trečiasis to meto žymusis Lietuvos fizikas. Šį savo
teiginį parems iu laišku, kurį radau, susipažindama su akademiko P.
Brazdžiūno archyvu. Prieš karą, atsakydamas į pasiūlymą būti Universiteto
fizikos katedros vedėju, P. Brazdžiūnas rašė: " ... manau, kad juo turėtų būti
Žvironas, nes jis geriau pasiruošęs". Deja, profesorius A. Žvironas 1945 m.
buvo suimtas ir toliau Lietuvos moksliniame gyvenime nebedalyvavo. Mirė
jis 1954-aisiais metais, nesulaukęs nė penkiasdešimt penkerių.
A. Žvironas gimė 1899 m. spalio 30 d. (sen. kalend.) Kauno
gubernijos, Vilkmergės apskrities Užpalių miestelyje (dabar Utenos raj.). Iki
šiolei išlikęs namas Užpaliuose, kuriame gimė A. Žvironas (dabartinė
Basanavičiaus g-vė Nr. 24).
Tėvai - Jonas Žvironas (1866-1929) ir Uršulė Ramoškaičia-Žvironienė
(1868-1943) buvo ūkininkai. Žvironų šeimoje gimė 8 vaikai ir visi užaugo.
Vyriausieji - Juozas ir Ona. "Untaniukas" buvo trečias vaikas šeimoje.
"Užaugome šeimoje trys seserys ir penki broliai", rašo A. Žvirono sesuo Vera2,
-"nei mušti, nei barti. Mažesnes ar didesnes nuoskaudas praleisdavome tylomis.
Ginčų, barnių mūsų gryčioje negirdėjo nei savi, nei svetimi".
191 O m. tėvai persikėlė į vienkiemį, pasirinko tolimiausią lauką, kuris
pietuose siejosi su Vyžuonų šilu. Ten apsigyvenusius vadino galiniais.
V ėliau šis pavadinimas įgavo pilietines teises - tapo Galinių kaimu, jame
gyvenusius ūkininkus vadino Galinių Žvironai, Galinių Dudlauskai ir t.t.
"Untaniukas nuo mažens buvo švelnus, geras, neišdaigininkas, atviras,
nuoširdus" - rašo sesuo Vera. - "Namuose buvo darbo nuotaika: darbas svarbiausia. Mama rūpestinga, darbšti, tvarkinga, švari šeimininkė, Tėtė kūrybingas šeimininkas, gal dėl to ir vaikai nuo pat mažens, kūdikystės buvo
Šioje publikacijoje, be spausdintas ir rankraštinės bei archyvinės medžiagos, pasinaudota
Sigutės Žvironaitės parengtu leidiniu: A. Žvirono laiškais ir dienoraščiais [306], A. Žvirono
sesers Veronikos atsiminimais apie brolį (rankraštis, Šeimos archyvas), A. Žvirono šeimos
narių pasakojimais.
2
Sesuo Veronika (1906-1983) botanikė, baigusi VDU Matematikos-gamtos fakultetą,
bendradarbiavo "Gamtoje", "Lietuviškojoje enciklopedijoje", buvo Kauno 5-sios mergaičių
gimnazijos direktorė, 1948 m. ištremta į Sibirą.
1

užimti savais, pagal vaikųjėgas, darbais". Untaniuko vaikystė, kaip ir visų jo
bendraamžių, prabėgo prie upelio Ringio, vėliau prie Šventosios krantų,
kurių emocinis poveikis liko visam gyvenimui. Prisiminimai apie vaikystėje
patirtus įspūdžius padėdavo sunkiomis gyvenimo valandomis. Jau vėliau rašė
apie juos "Gėlių" laiške iš Butyrkų kalėjimo: "Gėlės džiugino mane visados,
ypatingą džiaugsmą jos teikia dabar. Žiūrint į jas, pačių neįtikimiausių derinių
atsiminimai užplūsta mane.
Nasturtos, geltonos pienės - tai gimtas valstietiškas namas Užpaliuose,
ankstyvasis mano gyvenimo pavasaris. Paprasta, bet miela gryčia, tėvas, motina,
bobutė; gėlės ant palangių, ir būtinai alijošius, darželis kieme po langais, ir
būtinai rūta, mėta, razeta, nasturtos ir jurginai ... O toliau - upelis Ringys
paslaptingais krantais, upė Šventoji, didesnės už kurią, rodės, nėra pasauly. Dar
toliau - laukai, pievos, miškai, ežerai, lygumų ir kalvų tolumos, piemens
gyvenimo idilija. Pirmieji mokymosi metai Užpaliuose (penkeri), 3 metai Utenoje,
po to Vilnius - 5-ta gimnazijos klasė, 1915 m. ir taip ligi penkiolikos metų
amžiaus: vasarą- darbas (6 metų piemenavimo stažas, po to pusberniokas, kuris ir
aria, ir pjauna), žiemą- mokymasis. Viskas gražu, miela. Tačiau nuostabiausia už
viską - Šventoji, jos krantai, neišsemiamas įvairiausių nuotykių ir pramogų
šaltinis (iki 1909 m. Užpaliuose, ir vėliau, ligi 1915 m.- Galiniuose)".
Untaniukas pats vienas išmokęs skaityti, rašyti, skaičiuoti. Mokslui
buvęs nepaprastai imlus ir labai norėjęs mokytis. Tėvai, pastebėję vaiko
gabumus, 6 metų išleido rudenį į Užpalių mokyklą. Kadangi tėvai kėlėsi į
vienkiemį ir ekonomiškai sunkiai vertėsi, paūgėjęs Antanas besimokydamas
dirbo korepetitoriumi, ruošdamas silpnesnius mokinius, užsidirbdavo savo
pinigų. Parengtas pusbrolio Balio Matulionio įstojo į Vilniaus privačios
Vinogradovo gimnazijos penktąją klasę ir 1915 m. ją baigė 3 .
Prie jo mokymosi sekos, aprašytos aukščiau cituotame laiške, reikėtų
pridėti mokslą Tomske. Tuo metu Tomske gyveno Untaniuko dėdė- Povilas
Žvironas, o Omske kitas dėdė - mamos brolis Jonas Ramoškis. Tėvai
nusprendė, kad ten jų sūnus galėsiąs toliau mokytis. 1915 m. rugpjūčio mėn.,
pasiėmęs namuose sukaltą dėžutę, rūpestingai mamos pridėtą būtiniausių
drabužių, kartu su karo pabėgėliais pasitraukė į Rusiją, pasiekė Tomską. Ten
apsigyveno pas vandentiekio darbininką dėdę Povilą Žvironą. Ten įstojo į
gimnaziją, kurią baigė 1918 m. aukso medaliu. Mieste vyko revoliucija.
Teko rūpintis duona kasdienine, tačiau mokslo neapleido. 1918 m. įstojo į
Tomsko Technologijos institutą. 1918 m. buvo mobilizuotas į A. Kolčiako

3

(CVA, f. R762, ap. 2, b. 662, 1. 4).
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kariuomenę. Naujokų mokymą praėjo 5-ame Tomsko pulke
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• 1918-1919 m.
Pirmosios Sibiro armijos raštininkas. Tarnyba buvo atliekama
važinėjant geležinkelio ruožu Tomskas-Omskas-Jekaterinburgas-Permė
Jekaterinburgas-lšimas-Omskas-Tomskas. 1919 m. gruodžio mėn. kolčiakininkų
armijai sužlugus ir jos likučiams pasitraukus į Tolimuosius Rytus A. Žvironas
liko Tomske. Autobiografijoje jis rašo: "Atėjus Sovietų valdžiai kurį laiką
dirbau metalistų artelėje, atstovaudamas metalistų grupei profesinėje
sąjungoje. 1920 m. grįžau į Tomsko Technologijos institutą tęsti studijas.
1921 m. pavasarį baigiau Tomsko Technologijos instituto statybos skyriaus
pirmąjį kursą. Pirmojo kurso studentams statybininkams atstovavau Statybos
fakultete" 5 •
Po Lietuvos ir Tarybų Rusijos Bresto sutarties buvo leista lietuviams,
karo pabėgėliams, grįžti į Lietuvą. Į Lietuvą Antanas grįžo 1921 m. rugpjūčio
mėn. Kaip rašo sesuo Vera, grįžo jis į namus su dėde Povilu, kuris Sibire gyveno
20 metų. " ... Į mūsų kiemą įsuko kaimyno vežimas su dviem nepažįstamais
vyrais. Vienas- pagyvenęs kresnas seniokas, kitas- aukštas jaunikaitis. Greitai
supratome, kad aukštasis jaunikaitis tai mūsų Antanas, į kurį mums dabar
reikėjo žiūrėti užvertus galvas, nes visi mes likome už jį mažesni. Kalboms ir
pasakojimams nebuvo galo. Ta vasaros diena mums buvo nepaprastai džiugi.
Dėdė Povilas pasakojo apie grįžtančių tremtinių ešaloną, kuriam vadovavo
Antanas, apie ešalono ilgą kelionę, stovėjimus (vienoje vietoje miško gaisrą
gesino ešalono keleiviai). Trūko maisto, siautė ligos, bet viskas niekai- visi lyg
pakeltais sparnais skubėjo namo- Lietuvon',(j.
Antanas truputį pailsėjęs, atsigavęs nuo Galinių blynų, mamos
aprengtas čerkasiniu, tetos Katrynos siūtu kostiumu, pradėjo dairytis darbo ...
Įsidarbina Utenos "Saulės" progimnazijoje, deja, mokytojauti neteko, nes
buvo mobilizuotas į Karo mokyklą''. Kaip rašo sesuo Vera, "tuo metu Karo
mokyklos viršininkas buvo užpalietis generolas J. Galvydis-Bykauskas Uo
posakis "be kara maksla ir religijas žmagus yra kiaula" tuo metu Lietuvoje
buvo plačiai cituojamas), kuris kiekvieną parapijietį - tinkamą į kariūnus,
sučiupdavo ir jau nebepaleisdavo iš savo žinios". Taip atsitiko ir su Antanu.
1921-1923 m. buvo mobilizuotas, mokėsi ir baigė Karo mokyklą Kaune. Nors
baigiamuosius kariūno egzaminus, kaip rašė savo seseriai, laikė nenoromis, bet
Karo mokyklą baigė su dovana - aukso laikrodžiu. A. Žvironui buvo labai
svetimas karinis muštras, bet teko susitaikyti su realybe ir likti tarnauti
karininku. 1923 - 1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės mokomojoje

gruodžio
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mėn.

Ten pat.
Ten pat. Iš "Autobiografijos".
6
Veros Žvironaitės užrašai. Šeimos archyvas.
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artilerijos kuopoje leitenantu. Čia organizavo ir redagavo artilerijos kuopos
laikraštėlį "Artileristas", jame atspausdino straipsnį apie artilerijos pabūklo
nustatymą, naudojimąsi kompasu, kitais prietaisais. Tai pirmoji publikacija
kaip naudotis prietaisais. Ją galima interpretuoti kaip tam tikrą laboratorinių
darbų aprašymą.

Dar tarnaudamas kariuomenėje A. Žvironas rašo pareiškimą Lietuvos
universiteto vadovybei, kad jį nuo 1924 m. sausio mėn. priimtų į Lietuvos
universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos skyrių. Pareiškimas
patenkinamas. 1926 m. Matematikos-gamtos fakulteto Taryba svarsto
studentų A. Žvirono ir Prano Lesauskio pareiškimus, kuriuose prašoma skirti
juos laborantais Fizikos katedroje. ,,Nutarta: jaunesniuoju laborantu A. Žvironą
priimti tada, kaiP. Brazdžiūnas išvyks užsienin". Nuo 1926 m. spalio 1 d. A.
Žvironas skiriamas Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto
Fizikos katedros jaunesniuoju laborantu.
Taip 1924 m. įstojęs į universitetą, o 1926 m. tapęs pačiu jauniausiu
Fizikos katedros darbuotoju, savo gyvenimą A. Žvironas susiejo, jo žodžiais
tariant, su "mylimąja, neprilygstamąja fizika" ir liko jai ištikimas iki
gyvenimo pabaigos. Fizika buvo jo pirmoji aistra.
Antroji aistra - politika. Tuo metu universitete veikė daugybė partijų ir
draugijų: socialdemokratų, liaudininkų, aušrininkų, eserų-revoliucionierių ir
daugybė kitų. Dauguma jų leido savo periodinius leidinius: laikraštėlius, žurnalus.
Kaip rašo sesuo Vera, A. Žvironas buvo labai jautrus socialinei
nelygybei, neturtingųjų beteisiškumui. Jau Sibire buvo apsisprendęs
socialdemokratas. A. Žvironas įsitraukė į socialdemokratų veiklą Lietuvos
universitete, priklausė žaįzdrininkams, pirmuosius savo straipsnius pradėjo
spausdinti 1923 m. "Socialdemokrate". Po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybinio
perversmo pradėti sekti ir persekioti kairiųjų pažiūrų studentai. 1927 m. kovo
mėn. su kitais devyniais ,,Žaizdro" draugijos ·nariais A. Žvironas buvo suimtas.
Tarp suimtųjų buvo to paties fakulteto studentas gamtininkas Leonas
Čeraška. Suimtuosius gynė ir reikalavo paleisti iš kalėjimo fakulteto personalas.
Matematikos-gamtos fakulteto Tarybos posėdžio 11 protokole (1927 m.
kovo 16 d.) skaitome prof. Kęstučio Šliūpo, žinomo visuomenės veikėjo Jono
Šliūpo sūnaus, pasisakymą dėl suimtojo fizikos laboratorijos laboranto A. Žvirono
paleidimo. ,,Laborantas Žvironas yra labai geras ir ramus darbininkas, labai
sąžiningai ir sėkmingai ėjęs savo pareigas universitete; esant šiais mokslo metais
labai dideliam studentų skaičiui, atliekančiam fizikos praktikos darbus (virš 400),
ir negausiam fizikos katedros personalui, susidaro dabar, suėmus A. Žvironą, daug
sunkumų tęsti fizikos praktikos darbus".

__* B_!sqr4!!19; !4u924! z_!t
Apie laborant4 Leon4 Cera5k4 pasisake prof. Tadas Ivanauskas.
Toliau protokole ra5oma: ,,Nutarta: pra5yti Rektorit5 kad kreipttlsi i
prokurorq valstybes gynejq idant Universiteto Fizikos laboratorijos einantys
juun. laboranto pareigas Antanas Zvironas ir Leonas Cera5ka iki ieismo bfltq

atleisti ir galetq grpri prie savo pareigq". Byla nebuvo sudaryta, visi
suimtieji buvo iSteisinti ir paleisti. A.bvironas grLLo prie savo mylimo darbo

fiziko s I aboratorij oj e.
I5laikEs visus privalomus egzaminus ir atlikgs diplomin[ darbq,,Kaip
pareina magnetines savybes feromagnetiniq metahl ir 407o MnAl + 607o Cu
lydinio nuo temperafflros" (vadovas K. StiUpas;, 1928 m. lapkridio 19 d.
fakulteto Tarybos nutarirnu A. Zvironas gauna universiteto baigimo diplom4.
Nuo 1928 m. gruodLio 14 d. A. Zvironas skirimas Vytauto DidZiojo universiteto
Matematikos- gamtos fakulteto Fizikos katedros j aunes niuoj u asi s tentu.
Jaunesnysis asistentas greitai [sitrauke i Fizikos katedros darb4. Jau 1928
m. parenge ir Sapirogafu padaugino ,,18 fizikos praktikos darbq' 146l'. 1928 m.

gruodZio men. Zurnale ,,Kultdra" pasirodo jo pirmasis mokslo populiarinimo
straipsnis ,Jtematomieji spinduliai - ateities technikos jega" [49]. Nuo 1929 m.
balandZio 30 d. A.bvkonas skiriamas Fizikos katedros vyresniuoju asistentu.
Tadiau Siam darbui trukde jo politine veikla. Po pasikesinimo prie5
burLuazine s L i etuvo s vyri ausybes mini str4 p irmin ink4 Augustinq Vo I demare
A. Zviron as 1929 m. geguZes 8-9 d. suimamas.
Suimami ir kiti studentai: jo draugas Leonas iera5ka, au5rininkas
Vincas Me5lius, poetas Kazys Jakubenas ir kiti. Jie atentate nedalyvavo, bet
valdZios buvo suimti del kairiqjq paZi[ry. 1929 m. liepos 10-11 d. [vyko
teismas, A. Zvironas nuteisiamas maZiausia bausme - 1 metais kalejimo.
Are5t4 ir teismq A. ?vironas pladiai apra5o straipsnyje ,,Nuo Kauno
Zvalgybos dabokles per Se5tei[ fortq karo lauko teism4 iki K. S. D. K",
pasira5ydamas Ringeno slapyvardZiu [101].
hie5 studentq are5t4 ir teismq pasisake Lietuvos universiteto profesoriai.
J. Staugaitis ir St. Salkauskis [teike vyriausybei memorandum4 del 14 suimtqjq
studentq. Mokslo visuomenei reikalaujant ir del prastos tevo sveikatos 1929 m.
spalio menes[ A.bvironas I menesiui i5 kalejimo i5leidZiamas, veliau bausme
visai panaikinama. Apie t4laikotarp[ A. Zvirono tamybos lape para5yta: ,,lg2g
m. liepos 12 d. kaipo nuteistas kaleti sunkiqiq darbq kalejime i5 tarnybos
atleistas, 1930 m. vasario 18 d. priimtas I tas padias pareigas eksperimentines

fizikos katedros vyr. asistentu"8.
7
8

Cia ir toliau nurodoma numeracij a,,Literat[ros rodykleje".
CVA, f .693, ap. 3, b. 863, 1. 6.
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1931 m. birželio 9 d. MGF Tarybos nutarimu siūloma A. Žvironą
komandiruoti į užsienį tobulintis "pasirinktoje fizikos mokslo srityje". Nuo
1931 m. spalio mėn. iki 1933 m. rugsėjo mėn. komandiruojamas į Ciūricho
universitetą Fizikos institutą tobulintis atomo spektroskopijos srityje. A.
Žvironas dirbo toje pačioje prof. Edgaro Meyer'io laboratorijoje, kurioje
1926-1928 m. buvo doktorantūroje P. Brazdžiūnas.
Ciūriche A. Žvironui teko klausyti paskaitų ir bendrauti su žymiaisias
šio amžiaus fizikos kūrėjais. Prisimindamas studijų metus Ciūricho
universitete jis daug vėliau jau iš kalėjimo rašė: " ... manyje kilo spiečius
prisiminimų: pranešimas Marijos dukters (Irenos Curie-Joliot - vienos iš
žymiausių Prancūzijos fizikų) 1933 m. Ciūriche, bendra prancūziška
vakarienė nedideliame mūsų fizikos instituto bendradarbių būry, palydėjimas
stoty į Paryžių ... nuostabi atomo fizika, didinga fizika aplamai .. . mano
brangiausioji ištikimiausioji numylėtinė fizika ... mano darbas 20 metų
laikotarpiu ... nelemtas atsiskyrimas su ja .. :svajos apie susitikimą su ja
ateityje ... " (1949 lapkričio 8, Pečiora).
Pasirinktoji mokslinių tyrimų sritis tuo metu buvo aktuali ir moderni,
A. Žvironas tyrė 2537 A Hg rezonansinės linijos hipersmulkiosios sandaros
dedamųjų Zėmano efektą. Tuo metu Zėmano efektas teoriškai buvo neblogai
išnagrinėtas. Taip pat buvo išaiškinta, kad hipersmulkioji sąveika,
pasireiškianti Hg linijų suskilimu, yra gyvsidabrio atomo branduolio ir
elektroninio apvalkalo magnetinės sąveikos rezultatas. Be to, gyvsidabris
turi 7 izotopus, kuriems priklausiančių linijų padėtys taip pat nesutampa.
susidaro vadinamasis izotopinis poslinkis. Eksperimento metu atsiradusi
gyvsidabrio linija susideda mažiausiai iš penkių dedamųjų, kurios išsidėsto 17 mA intervalu. Reikėjo eksperimentiškai išaiškinti tų linijų kilmę,
intensyvumus ir tarpusavio išsidėstymą.
Linijų poslinkiams matuoti buvo panaudota rezonansinio spinduliavimo
absorbcija magnetiniame lauke. Išmatavęs Zėmano 8 ir 1t dedamąsias silpnuose
(iki 3000 Gs) ir vidutiniuose (iki 7500 Gs) magnetiniuose laukuose ir
apskaičiavęs Hg dedamųjų intensyvumą bei termų skilimą magnetiniame lauke,
A. Žvironas pateikė minėtosios linijos hipersmulkiosios sandaros schemą ir
daug prisidėjo prie galutinio šios linijos struktūros išaiškinimo.
A. Žvirono darbais buvo susidomėję tuometiniai specialistai, juos
plačiai aptarė D. R. lnglis ir G. Mrozowksis.
Šia tema A. Žvironas išspausdino 6 straipsnius. Pirmasis mokslinis darbas
"Gyvsidabrio 2536 A linijos hipersmulkiosios struktūros Zėmano efektas"
publikuotas 1933 m. "Helvetica Physica Acta" (iš viso užsienio spaudoje
paskelbti 4, Vytauto Didžiojo universiteto darbuose 2 straipsniai).

1933 m. gegužės 6 d.
iš atlikto Ciūriche universi~ų-;?~". ~.n/-.r,n./
tete darbo skaitė pranešimą
Zt:o)or~,.-, h~a-.-u--nŠveicarijos fizikų draugijos
suvaziavime
Liucernoje.
Prisimindamas savo mokslinio darbo laikus Šveicarijoje
A. Žvironas daug vėliau
laiške Is kalėjimo rase:
"Gvazdikai ... Gvazdikų gatvė (Nelkenstrasse) Ciūriche
v
lygiai
prieš 20 metų. Tada aš
;/j-Mtl'~ea:;( ./~~-........ ~~~
galutinai susiejau savo likimą
.J.~~d.:. .. ··.· :· .S, ·~U~f;· ·~JL~=· ~- su neprilygstama mylimąja
FIZIKA. Sudėtinga aparatūra,
...#.1'6:'/ht $.u.c..d ?~-& • ' ....~~.• ~ ~./.ų
~~---:..~
..%fį;.~4,. .. fr~kurią pusantrų metų rinkau iš
f}.;z....,.._4.
....... /--;,;;"' .4~~~
atskirų dalių ir kruopščiai
derinau Ciūriche universiteto Fizikos institute. Tik
naktimis galėjau skverbtis i
atomo gelmes ( 1o-4 mm Hg
vakuume magnetiniu lauku
paveikdavau
gyvsidabrio
garus, tokiu būdu atomo
apvalkale ir giliam jo
A. Žvirono asmens kortelė Ciūricho universitete.
branduolyje sukeldavau energines perturbacijas, kurios
pasireikšdavo suskilusia sudėtingos struktūros 2536 A Hg rezonansine linija;
suskilimas nusakomas 1 A= 10-8 cm eilės dydžiu, tai pasireikšdavo jautraus
(iki 10- 10 A/mm) veidrodinio galvanometro skalėje dešimtimis milimetrų;
galvanometras reaguodavo i milijonus kartų sustiprintą fotoelektros srovę tai anomalusis Zėmano efektas, tiriamas Ciūricho mokyklos magnetinio
rezonanso metodu). Tik nakties tyloje nurimdavo išoriniai elektromagnetiniai trikdžiai (tramvajaus kibirkštys, elektros motorų darbas ir kt.).
Gerokai po vidurnakčio, pavargęs ne tiek intelektualiai, kiek fiziškai
(bėgiodamas nuo vienų aparatūros dalių prie kitų ir pro žiūronėli smalsiai
stebėdamas galvanometro rodyklės atsilenkimus) savo raktu užrakindavau
ištuštėjusį Institutą ir lėtai eidavau Gvazdikų gatve: dar nepriėjęs namų
užsukdavau į mažą restoranėlį išgerdavau didelį bokalą alaus, peržiūrėdavau
~

...
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laikraščius ("Neue Zliricher Zeitung" tris dienines laidas, "Baseler
Nachrichten" ir kitus) ir po bičiuliško "Adieu Mittemacht" ir "Gute Nacht"
grįždavau namo į atmintinos "Frau Jonas" butą. Pavargęs, bet nervinė įtampa
(nuo alaus) jau atslūgusi, užmigdavau ir miegodavau kaip užmuštas. Ir taip
diena dienon tarp Gvazdikų gatvės ir Fizikos instituto.
Sekmadieniais - poilsis ir ekskursijos. Dažni pasivažinėjimai lengvuoju
automobiliu su Frau Jonas pusbroliu Šelingu, pažintis su Šveicarijos gyvenimu
ir gamta.
Neužmirštamas Šveicarijos fizikų draugijos posėdžių dienos 1933 m.
vasarą Liucernoje, čia buvo pranešti preliminariniai mano darbo rezultatai daktarinės disertacijos metmenys (išspausdinti "Helvetica Physica Acta").
Baigiamasis posėdis jaukiame senoviniame restorane prie bokalo alaus ar
kavos puodelio (kas ką mėgo) ir pirmininkaujančio įžymioj o Šėrerio
(fizikams ir inžinieriams-metalurgams žinomas jo metodas Debajaus ir
Šėrerio rentgenogramos) - pasaulinio garso mokslininko ir nuostabaus
lektoriaus baigiamasis žodis. Tada po fundamentaliųjų fizikos atradimų
(neutrono ir pozitrono, 1932 m.), po milžiniškų poslinkių teorijoje
(kvantinėje fizikoje), po pirmosios branduolio fizikos konferencijos Ciūriche
tapo aišku, kad šuolis iš laboratorinių branduolio skaldymo ir branduolinės
energijos išlaisvinimo eksperimentų (pradžia - Rezerfordas, 1919 m.) į
techniką ir praktiką nebe už kalnų. Kai Šėreris savo puikią kalbą užbaigė
šūkiu: "Tegyvuoja mūsų nuostabioji Fizika!" - tai aš (ir ne tik aš) buvau
sujaudintas iki ašarų, ir prisiekiau sau likti ištikimas FIZIKAI iki grabo
lentos" (1953 spalio 19, Maskva).
1933 m. gruodžio 14 d. A. Žvironui suteiktas Ciūricho universiteto
filosofijos daktaro laipsnis (Doktor Philosophie zwei).
1933 m. gale jis grįžo iš Ciūricho pasiruošęs Lietuvoje tęsti tą pačią
mokslinę temą. Kaip rašoma VDU MGF protokoluose, tam tikslui užsakoma
aparatūra. 1934 m. gegužės 8 d. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikosgamtos fakulteto Taryba nutarė, kad katedros vyr. asistento A. Žvirono
Ciūriche įgytas filosofijos daktaro laipsnis yra lygiavertis Vytauto Didžiojo
universiteto fizikos-matematikos mokslų daktaro laipsniui. 1934 m. lapkričio
27 d. Vytauto Didžiojo universitete skiriamas A. Žvirono habilitacinio darbo
"Gyvojo sidabro rezonanso 2537 A linijos hiperfeinstruktūros Zėmano
efekto 8-komponentos" gynimas. Šio darbo oponentai ekstraordinarinis
prof. K. Sleževičius, doc. dr. P. Brazdžifųlas, ekstraordinarinis prof. Ig.
Končius labai teigiamai atsiliepė apie ginamą darbą. Iš prof. Ig. Končiaus
pasisakymo: " ... darbo aprašymas, taip pat pranešimas teikia tik tai, be ko

.
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jokiu būdu neapsieisi, - atrodo, tarsi ir vieno žodžio neįstengtumei išmesti.
Toks didelis pranešimo glaustumas galimas tik tuomet, kai dirbęs darbą iki
tiek yra susigyvenęs su tiriamuoju klausimu, kad jis, atrodo, nebeturi ir ką
bepasakyti, nes viskas kiaurai pergalvota, visos lyginamosios aplinkybės
ištirtas, į visas jas atsižvelgta. Habilitantui viskas aišku. Juk jo sukeltos
mintys dėl hiperfeinstruktūros išdiskutuotos ne tik Ciūricho universitete
Fizikos institute, interpretuotas, kaip pats habilitantas sako, V. D.
Universiteto fizikos laboratorijoje, bet ir Šveicarijos fizikų draugijos
suvažiavime ... Ypatingai gili, visiškai pagrįsta ir aiškiai nusakyta ta darbo
dalis, kur kalbama apie tyrimų rezultatų įvertb;imą... Ši dalis skaidriai
vaizduoja subtilingas atomo branduolio ir išorės elektronų magnetinio
sąveiksmio gelmes".
Komisijai pripažinus darbą tinkamu ir patvirtinus venia legendi- teisę
skaityti paskaitas universitete, privatdocentas A. Žvironas skaito
mechanikos, fizikos istorijos kursus, vadovauja fizikos praktikos darbams.
1935 m. pabaigoje, apsinuodijęs gyvsidabrio garais, sunkiai susirgo.
Lietuvos gydytojai ligos negalėjo diagnozuoti, A. Žvironą išsiuntė į Latvijos
Kemerių kurortą, kur taikomos fizioterapijos procedūros šios ligos gydymui
netiko ir dar labiau pakenkė jo sveikatai. Tik Vienos ir Maskvos gydytojai
diagnozavo apsinuodijimą gyvsidabriu. 1936 m. vasarą gydėsi Alytuje
daktaro Petrovo sanatorijoje. Apie tai jau minėtame "Gėlių" laiške rašo:
"Astros ... Atsiminimai iš Tomsko, Ciūricho, Galinių susiję su astromis.
Paskutinieji - 1936 m. vasarą Alytuje, daktaro Petrovo sanatorijoje, kurioje
gydžiausi po apsinuodijimo gyvsidabriu. (Apsinuodijimo gyvsidabriu
pradžia Ciūriche 1931 m., pati didžiausia gyvsidabrio garų porcija į plaučius
1933 m. birželį-rugpjūtį, ir galų gale Fizikos ir Chemijos institute Kaune1934 m. - 1936 m. pradžia.) Ilgas takelis per šeimininkės Doros sodą iš
abiejų pusių apsodintas įvairiaspalvėmis astromis. Atrodo, dera su lelijine
violetine spalva ... Nepaprasta savybė - pamiršti visą tai, kas nemalonu,
skausminga, ir išlaikyti atmintyje visa, kas miela ir džiugu. Jei ne šitai žmogaus gyvenimas būtų ištisa besikaupiančio skausmo ir kančių virtinė.
Nepermaldaujamas laiko srautas daug ką išdildo, sušvelnina ... ". (1953 spalio
19, Maskva.)
Sirgdamas 1936 m. kovo 31 d. dar buvo A. Puodžiukyno darbo "Elektrinis
paladžio varžos ir jos struktūros kitimas" habilitacinės komisijos nariu.
Sukaupęs visus jėgų likučius, visiškas ligonis, prikaustytas prie lovos
ima gilinti savo prancūzų ir anglų kalbų žinias. Skaito šiomis kalbomis
laikraščius, beletristiką. Jas išmoko taip, kad galėjo šiomis kalbomis laisvai
skaityti fizikos literatūrą.

1938 m. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto
darbuose publikuojamas mokslinio darbo iš Zėmano efekto eksperimentinių
tyrimų tęsinys. Straipsnio įžangoje nurodoma, kad "< ... > tyrimus pravartu
buvo tęsti toliau, aiškinant anuose darbuose (I ir II) [177] iškeltus klausimus,
pasekant linijos hiperfeinstruktūros Zėmano efektą stipriuose magnetiniuose
laukuose". Galimybė tirti reiškinius iki 11-12 kGs atsirado, kai Vytauto
Didžiojo universitete buvo pagaminta aparatūra, už kurią straipsnio pabaigoje A.
Žvironas dėkoja: "<...> demonstratoriui-technikui p. Aleksui Glodeniui ir
buvusiam precizijos mechanikui p. Zenonui Glodeniui už eilės aparatūros dalių
(elektromagnetų, absorbcijos indų ir kt. padirbimą, įrengimą bei priderinimą. ..
Paakinimą tęsti darbą be to dar sudarė jau tyrimams įpusėjus (1936 m.)
paskelbtas Mrozowski'o darbas", kuriame buvo diskutuojama su Inglis'u dėl A.
Žvirono panaudoto metodo tinkamumo ir aparatūros jautrumo hipersmulkiosios
struktūros
tyrimams. Gautieji eksperimentiniai duomenys patikslino
hipersmulkiosios sąveikos sąlygotą linijų išsidėstymą ir nurodyta, kad "<...>
gerai dera su pastaraisiais metais atliktų spektrografinių matavimų duomenimis.
Diskutuota Mrozowski'o pareikšta rezervuota nuomonė dėl anksčiau padarytų
linijų hiperfeinstruktūros schemos korektūrų" [377].
A. Žvironas daug vadovavo studentų fizikos praktikos darbams, pats
paruošė ne vieną laboratorinį darbą, yra 1938 m. išėjusių iš spaudos P.
Brazdžiūno redaguotų "Fizikos praktikos darbų" bendraautoris.
1938 m., kaip rašo A. Žvironas, "išsikapstęs iš sunkios invalido būsenos
vėl grįžau į normalų Universiteto gyvenimą''. 1939-1940 m. skaito Fizikos
istorijos kursą, vadovauja Eksperimentinės fizikos I ir II laboratorijos praktikos
darbams, fizikos specialiesiems darbams, specialiam seminarui9 •
Be mokslinio ir pedagoginio darbo, A. Žvironas, būdamas vienas iš
Lietuvos gamtininkų draugijos (LGD) steigėjų ir jos valdybos narys, daug ir
produktyviai dirbo mokslo populiarinimo srityje.
Fizikos-chemijos mokslo draugijos steigimo klausimas buvo iškeltas
dar 1923 m. lapkričio mėn. 10 Matematikų-fizikų studentų draugija buvo
įsteigta ir jos veikla užregistruota 1928 m. gruodžio 15 d. Jos tikslai skyrėsi
nuo LGD uždavinių. Jie daugiausia siejosi su studijuojančio jaunimo
švietimu, knygų leidimu (šios draugijos buvo išleistos P. Brazdžiūno knygos
"Klaidų skaičiavimas" ir "Termodinamika"), materialine pagalba studentams 11 •
Tačiau LGD buvo įsteigta tik 1931 m. lapkričio 2 d. Joje ne vienu metu buvo
9

10

11

Vilniaus universiteto Bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau VUBR), F 96- VDU 8, p.251;
ten pat VDU 9, 1.3.
Ten pat, VVU 2, 1. 227.
Alma mater. Mūsų universitetas ir jo studentija. - K., 1930. - 1. 61-62.
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įkurtos sekcijos, viena jų- fizikų ir chemikų sekcija. Apie jąjau vėliau, 1942
m. A. Žvironas rašė: "Fizikų ir chemikų sekcija rinkosi kas antrą penktadienį
Fizikos ir chemijos rūmuose Viesulavoj ir darė pranešimus iš fizikos, chemijos
ir joms artimų sričių. Ši tradicija perkelta į Vilniaus universitetą, kur ir dabar
panašūs fizikų ir chemikų susitikimai daromi" [291].
LGD leido žurnalą "Gamta" (1936-1940 m.). Jos redaktoriumi,
išskyrus 1937 m., buvo A. Žvironas. Mokslo populiarinimo straipsnius
pradėjęs rašyti daug anksčiau, matęs, kaip formavosi atomo ir gimė
branduolio fizika, pažinojęs ir klausęs didžiųjų tuometinės fizikos kūrėjų
paskaitų, A. Žvironas su jam būdingu užsidegimu rašė, propagavo fizikos
žinias, supažindindavo visuomenę su moksliniais faktais, nagrinėjo mokslo
vietą visuomenėje, aptardavo mokslo pažinimo klausimus. Apie ką A.
Žvironas berašytų, ar apie "pasibaisėtinus atomo energijos kiekius, kurie
glūdi atomo branduolyje", ar apie fizikos mokslo krizę, ar apie mokslo
žmones, visada savo mokslinėje veikloje vadovavosi prof. V. Čepinskio
straipsnyje12 nurodytąja pozicija: " ... tobuliausias mokslinis mąstymas be
tolerancijos, be doros, be sąžinės ir meilės nustoja humanistinės vertės. Tikra
išmintis ir meilė yra neperskiriami dalykai". Kaip toliau rašo A. Žvironas,
"Gamta" laikėsi prenumeratorių ir narių įnašais. Ji išeidavo 4 kartus per
metus, sudarydama kuklų, bet įvairų ir turtingą tomelį. Iki 1940 m. pabaigos
išėjo 20 numerių, 1432 puslapiai. Ilgainiui apie "Gamtą'' susikoncentravo
visas LGD veikimas" [291].
Prie mokslo populiarinimo ir mokslinės veiklos galima skirti ir A.
Žvirono bendradarbiavimą "Lietuviškojoje enciklopedijoje". Pradėjusios eiti
1933 m. Vaclovo Biržiškes redaguotos Enciklopedijos pirmajame tome
rašoma, kad A. Žvironas buvo jos visų tomų redaktorius ir bendraautoris.
"Lietuviškojoje enciklopedijoje" atspausdinta apie 30 A. Žvirono straipsnių,
nors iš tikrųjų jų yra daug daugiau, nes buvo pasirašomi tik didieji straipsniai,
todėl smulkesniųjų straipsnių autorystės nustatyti beveik neįmanoma.
Dar viena svarbi darbo sritis - tai fizikos terminų kūrimas, sisteminimas ir
vartosena. Terminijos komisijoje, kuri veikė prie Vytauto Didžiojo universiteto,
be Ig. Končiaus, P. Brazdžiūno, A. Puodžiukyno, K. Baršausko, A. Jucio,
aktyvus narys buvo A. Žvironas. Labai gerai mokėdamas vokiečių, rusų ir
neblogai prancūzų bei anglų kalbas (vėliau lageryje buvo išmokęs kalbėti
lenkiškai ir latviškai), A. Žvironas daug prisidėjo prie šios komisijos veiklos.
Kaip pats A. Žvironas savo autobiografijos .priede rašo, ,,Fizikos terminai.
Kolektyvinis 10 metų fizikų darbas: sudaryta keletas tūkstančių terminų
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lietuvių, rusų, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis. 1943 m. kartoteka
perduota Mokslų akademijai". Deja, kol kas jos aptikti nepavyko.
1940 m. Lietuvai atgavus Vilnių, dauguma kūrybinės ir mokslinės
inteligentijos kėlėsi iš Kauno į Vilnių. Į Vilnių persikėlė ir Žvironų šeima.
Čia A. Žvironas aktyviai įsitraukė į pedagoginį ir mokslinį darbą. 1940 m.
rugpjūčio 7 d. Matematikos-gamtos fakulteto komisijos nutarimu A.Žvironas
išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto docentu. 1941 m. sausio 27-30 d. kartu
su P. Brazdžiūnu dalyvavo Žemų temperatūrų konferencijoje Maskvoje.
Konferencijoje išklausė ne tik pranešimų, bet ir susipažino su Maskvos
Universiteto fizikos fakulteto moksliniu ir mokomuoju darbu. Visa tai padėjo
perorganizuojant ir sudarant naujas Universiteto mokymo programas.
Prasidėjus karui, A. Žvironas dirbo tarytum vadovaudamasis
okupacijos metais mestu Balio Sruogos šūkiu: "Mokykimės gyventi ir dirbti
pavojuje". Savo didelę pedagoginio darbo patirtį stengėsi apibendrinti
fizikos vadovėlyje. Laiške seseriai Verai užsiminė, jog parašęs neblogą
vadovėlį, ir padėkojo jai už padovanotą rašomąją mašinėlę, kuri labai
pagreitino darbą. Matematikos-gamtos fakultetų tarybos protokole pažymėta:
"Leidybai paruoštas A. Žvirono vadovėlis "Bendroji fizika" (Mechanika.
Bangų mokslas. Skysčiai ir dujos. Šiluma). Rankraštis. I dalis" 13 • Tačiau šio
vadovėlio rankraštis neišliko.
1942 m. rudens semestre A. Žvironas skaito bendrosios fizikos kursą,
vadovauja fizikos specialiosios laboratorijos darbams.
Kiek teko girdėti jo buvusių studentų atsiliepimų, A. Žvironas buvo
nepaprastai geras pedagogas, skaitydavo paskaitas pats susižavėjęs dėstomuoju
dalyku. Labai dažnai demonstruodavo eksperimentą, plačiai jį paaiškindamas,
teigdamas jo primatą. Jau vėliau laiške iš kalėjimo apie teorinę ir
eksperimentinę fiziką rašė:

"Fizikos dalinimas į eksperimentinę ir teorinę - dirbtinas, tai veržlaus
mokslo augimo ir mūsų riboto mąstymo aparato rezultatas. Nereikia pamiršti
jaunimui, besimokančiam jaunimui ir mums visiems: kiekviename iš mūsų
yra genialumo kibirkštėlė, taip pat kiekviename genijuje - paprasto žmogaus
elementai.
Kaip atrodytų paruoštas fizikos eksperimentas: išnagrmeJame
klausimo esmę, apdorojame teoriškai, numatome kiekybinę ir kokybinę eigą
eksperimento sąlygomis. Eksperimentininkui būtina teorija. Pats nepajėgus
būtina kooperuotis su teorija. Tiktai eksperimento ir teorijos sąjunga yra
13
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Nr. 44 (lapai nenumeruoti).
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sėkmingo mokslinio tyrimo vystymosi garantija. Nereikia pamiršti: visa ko
kriterijus - eksperimentas, faktas. Kai faktas nesuderinamas su teorija,
teorija turi kapituliuoti. Kai eksperimento daviniai nesiderina su teorija, tai
dažnai būna didelio atradimo pradžia" (1953 rugsėjo 7, Maskva).
1942 m. birželio 11 d. Matematikos-gamtos fakulteto tarybos nutarimu
išrinktas ekstraordinariniu profesoriumi. Promocijų komisijos pirmininkas prof.
P. Brazdžiūnas (nariai prof. J. Matulis ir A. Jucys) charakterizavo A. Žvirono
mokslinius darbus, jo gausius mokslo populiarinimo straipsnius, aktyvų
bendradarbiavimą "Lietuviškojoje enciklopedijoje". Nurodė, kad A. Žvironas
skaitė teorinės mechanikos, fizikos istorijos bei eksperimentinės fizikos kursus.
Fakulteto taryboje iš 23 vyresniojo personalo nariŲ 22 balsavo už doc. A.
Žvirono paskyrimą ekstraordinariniu profesoriumi 14 •
A. Žvironas, būdamas jautrus nelaimingųjų ir skriaudžiamųjų likimui,
kuo galėdamas ir kartu labai rizikuodamas padėjo žydų šeimoms. Jis slėpė
gydytojo L.Epšteino ir Keilsonų šeimas, globojo Tamarą Lazersonaitę, chem.
docentą J. Žimauską, 1937 m. baigusį Matematikos-gamtos fakultetą, biologijos
docentą J.Movšovičių. A. Žvironas buvo kelis kartus kviestas ir tardytas gestapo.
Vokiečių metais jo šeima gyveno Utenoje. Taip buvo lengviau
prasimaitinti. Ten gimė duktė Vida. A. Žvironas dažnai važiuodavo aplankyti
šeimą, tėviškę, kurias nepaprastai mylėjo ir buvo labai prisirišęs. Tos kelionės
buvo varginančios, sunkios ir kartais net pavojingos.
Persiritus frontui, 1944 m. liepos 11 d. žuvo sūnus Ringutis. Sūnaus
netektis A. Žvironui visą likusį gyvenimą buvo 5kaudi, kraujuojanti žaizda.
1944 m. dar neprasidėjus mokslo metams jis grįžo į Vilnių. VUD
rastas pirmasis MGF Tarybos protokolas, rašytas rugpjūčio 2 d. Personalo
tuo metu buvo nedaug. Tad susirinkusieji į Vilnių stengėsi organizuoti darbą
taip, kad būtų galima laiku pradėti naujuosius mokslo metus. Buvo
pertvarkomi universiteto fakultetai. 1944 m. A. Žvironas buvo paskirtas
pertvarkyti buvusį Matematikos-gamtos fakultetą į tris fakultetus: Fizikosmatematikos, Gamtos ir Chemijos. Tais pačiais metais jis paskirtas naujai
sukurto Fizikos-matematikos fakulteto dekanu.
Organizacinis darbas gulė ant dekano pečių. Visais neaiškiais ar
sudėtingais klausimais kolegos kreipdavosi įjį. A. Žvironas, pratęs dirbti bet
kurį darbą tik gerai, kuo galėdamas kiekvienam padėdavo: tai buvo ir planų
rašymas, ir įvairių biurokratinių popierių pinklės, kuriose dekanas neblogai
susigaudydavo. Negrįžus visiems profesoriąms į fakultetą mokslo metų
pradžiai, A. Žvironas skiriamas tai vienos, tai kitos katedros vedėju.
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Lapkričio

17 dienos VUD MGF Mokslinės tarybos 46 posėdžio protokole
užfiksuotas tokios katedros: prof. dr. P. Brazdžiūnas skiriamas
Eksperimentinės fizikos katedros vedėju; prof. dr. A. Žvironas - Bendrosios
fizikos katedros vedėju; prof. dr. A. Jucys- Teorinės fizikos katedros vedėju.
Bendrosios katedros sudėtis MGF 1945 m. sausio mėn. protokole nurodyta
tokia: vedėjas prof. A. Žvironas, katedros docentas A. Puodžiukynas,
asistentas A. Misiukas, vyr. lab. B. Cicėnas ir P. Bareika.
Tačiau šį kūrybingą A. Žvirono darbą nutraukė areštas. Buvo suimtas
1945 m. vasario 10 d. tėviškėje Galiniuose, kur tuo metu buvo visa jo šeima.
Kratos vienu metu buvo daromos jo bute Vilniuje ir darbo kabinete
Universitete. 1945 m. spalio 4 d. NKGB Karinio tribunolo pagal RTFSR
1926 m. BK straipsnius 58-1A (tėvynės išdavimas} ir 58-11 (organizacinė
veikla, nukreipta į kontrevoliucinių nusikaltimų padarymą ar organizavimą)
nuteistas 1O m. kalėti ir 5 metams tremties.
1945 m. vasario 10 d.- 1954 m. liepos 10 d.- tragiškasis A. Žvirono
gyvenimo laikotarpis. Kalėjo Vilniaus, Maskvos, Pečioros, Abezės
kalėjimuose ir lageriuose. Tuo metu Rusijos lageriai buvo prikimšti visų tautų
geriausių meno, mokslo darbuotojų ir apskritai inteligentijos atstovų. Čia A.
Žvironui teko susidurti su įvairiais žmonėmis. Net tarp "bytovikų" A. Žvironas
turėjo autoritetą, Lukiškių kalėjime jų vadas savo gaujai buvo davęs įsakymą:
"Ne smejte starika profesora obižatj". Mat Lukiškių kalėjime ilgas kalinimo
valandas A. Žvironas trumpindavo pasakodamas klausytojams įžymiųjų fizikų
gyvenimus, įvairių fizikos atradimų istorijas. Tokioms improvizuotoms
paskaitoms A. Žvironui netrūko nei žinių, nei noro. Šis "bytovikų" vado
įspėjimas saugojo A. Žvironą ir jį vežant į Šiaurę etapu. Tokia kelionė- pats
sunkiausias išbandymas kaliniui.
Jo šeima sunkiai vertėsi Vilniuje, tačiau visa ką geriausio iš maisto
turėdama siuntė į lagerį. Ėjo iš Vilniaus siuntiniai su užrašu: ,,Komi ASSR, p/d... "
Pečioros ir Abezės lageriuose A. Žvironas kalėjo kartu su mediku
profesoriumi G. Daniševskiu. Tai buvo veiklus, energingas žmogus, lageryje
organizavęs mokslinių tyrimų barą NIB'ą (Naučno issledovastelskaja baza
sanitarnogo otdela Sevemo-Pečiorskogo železnodorožnogo stroitelstva).
Dirbdamas NIB'e A. Žvironas ruošė mokslines publikacijas, dalyvavo
gydytojų klimatologų konferencijose Abezėje. Kaip rašo sesuo Vera, apie
konferenciją jis žinojo iš anksto, paprašė atsiųsti juodą kaklaraištį iš namų ir
su lagerininkėm moterim aptarinėjo, kaip čia geriau "išsifrantyti". Po tiek metų
vėl atsistojęs prieš auditoriją labai jaudinosi. Pranešimo metu visą laiką į delną
buvo įrėmęs lazdelės (rodyti schemose kreives) galą, kuris iki kraujo pratrynė
delną. Į konferenciją buvo nuvežtas ir grąžintas atgal etapu. A. Žvironas rašė
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apie

konferenciją

laiške: "Mes
stendas
trilypis (Žmogus. Klimatas.
Flora) - 8 m ilgio ir 1,3 m
aukščio. Visa tai didžiuliame
teatro foje. Ir dar apačioje ant
staliukų eksponatai: vitamininių
produktų pavyzdžiai vitamininiai spygliai, alaus statinaitė,
paruoštieji spaudai mūsų rašiniai
ir visŲ lankytojų dėmesį patraukę
herbarų pavyzdžiai - laukiniai
ir
vitamininiai,
vaistingieji
dekoratyviniai augalai" (1947
vasario 4, Pečiora).
Kitame 1948 m. sausio 17
d. laiške rašė: "Prikalbino mane,
kad aš duočiau spaudai straipsnį
"Osobennosti klimata Srednej
Pečiory"
("Vidurio Pečioros
klimato ypatumai"). Numatoma
A. Žvirono darbo "Vidurio Pečioros klimato
išleisti pirmąjį tomą "Trudy
ypatumai" titulinis lapas.
Sevemoj mediciny" ("Šiaurės
medicinos darbai"). Suprojektuotas savotiškas leidinys ... Trumpinau, glaudžiau, vis tiek išėjo apie 30 spausdintų
puslapių. Dabar mano rašinys išvažiavo į redakcinę komisiją''. Deja, šio darbo
publikacijų aptikti kol kas nepavyko. Tik po kurio laiko G. Daniševskis savo
knygoje [403] rašė:
Ir taip nestipri A. Žvirono sveikata buvo visiškai palaužta. Gulėjo lagerių
ligoninėse, vienoje iš jų- su Vilniaus universiteto profesoriumi L.Karsavinu.
Nežinia, kokiu tikslu A. Žvironas buvo išgabentas iš Abezės lagerio,
buvo manoma - į Lietuvą. Tačiau šeima gavo jo laiškelį iš Kirovo kalėjimo,
vėliau iš Maskvos Butyrkų, į kurįjį įnešė ant neštuvų karščiuojantį be sąmonės.
Atlikęs bausmę, gavęs kelis mėnesius "začiotų" už darbą NIB'e, 1954
m. liepos 10 d. išėjo iš kalėjimo ir, lydimas fizikės Onutės TatarincevaitėsKubiliūnienės, grįžo į Lietuvą.
.
Mirė 1954 m. spalio 6 d. Vilniuje. Palaidotas gimtinėje- Užpaliuose.
surengėm parodą. Mūsų

Eglė Makariūnienė

ANTANO ŽVIRONO PAGRINDINĖS GYVENIMO IR
KŪRYBOS DATOS
1899 m. spalio 30 d. (sen. kalend.) gimė Kauno gubernijos, Vilkmergės
apskrities Užpalių miestelyje (dabar Utenos raj.).
1910-1912 m. mokėsi ir baigė Užpalių dviklasę mokyklą.
1912-1914 m. mokėsi ir baigė Utenos keturklasę mokyklą.
1915 m. Vilniuje baigė privačios Vinogradovo gimnazijos penktąją klasę
(CVA, F. R762, Ap. 2, B. 662, L. 4).
1915 m. rugpjūčio mėn. su karo pabėgėliais išvyko į Rusiją, pasiekė
Toms ką.
1918 m. aukso medaliu baigė Tomsko gimnaziją.
1918 m. įstojo į Tomsko technologijos institutą.
1918 m. mobilizuotas į A. Kolčiako kariuomenę. Naujokų mokymą praėjo
5-ame Tomsko pulke (CVA, F. R762, Ap. 2, B. 662, L. 4).
1918-1919 m. gruodžio mėn. Pirmosios Sibiro armijos raštininkas. Tarnyba
buvo atliekama važinėjant geležinkelio ruožu Tomskas-OmskasJekaterinburgas-Permė-J ekaterinburgas-Išimas-Omskas-Tomskas
(CV A, F. R762, Ap. 2, B. 662, L. 4).
1920 m. kurį laiką dirbo metalistų artelėje, atstovavo metalistų grupei
profsąjungoje.

studijuoti į Tomsko technologijos institutą.
Tomsko technologijos instituto statybos skyriaus I
kursą. Mokydamasis atstovavo I kurso studentams statybininkams
Statybos fakultete.
1921 m. birželio 20 d. - rugpjūčio 3 d. su Didžiojo karo pabėgėlių ešalonu
išvažiavo iš Tomsko ir grįžo į Lietuvą.
1921 m. įsidarbina Utenos "Saulės" gimnazijoje mokytoju, bet dirbti neteko.
1921 m. rugsėjo 26 d.- 1923 m. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę,
mokėsi ir baigė Karo mokyklą Kaune.
1923-1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės mokomojoje artilerijos
kuopoje leitenantu.
1923 m. pradėjo spausdinti straipsnelius visuomeniniais klausimais
"Socialdemokrate".
1924 m. sausio mėn. įstojo į Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos
fakulteto Fizikos skyrių (VUB, F 96 - VVU 2, p.269).
1920 m.
1921 m.

grįžo

pavasarį baigė
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1925 m. gegužės 22 d. įregistruotas studentų socialistų "Žaizdro" draugijos
nariu (Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1966.- T. 35.- P.157).
1926 m. redagavo artilerijos kuopos laikraštėlį "Artileristas", jame publikavo
straipsnį apie artilerijos pabūklo nustatymą, naudojimąsi kompasu,
kitais prietaisais.
Nuo 1926 m. spalio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos
fakulteto Fizikos katedros jaunesnysis laborantas (VUB, F 96- YVU
4, p.15-17).
1926 m. lapkričio 1 d. pačiam prašant paleistas iš karinės tarnybos į atsargą.
1927 m. kovo 3 d. pirmą kartą suimtas Užpaliuose - kovo 1O d. Kaune
paleidžiamas (CVA, F. R762, Ap. 2, B. 662,'L. 4).
1927 m. kovo 11 d. Kaune su kitais devyniais "Žaizdro" draugijos nariais
buvo suimtas. Balandžio 29 d. Karo lauko teismo teisiamas ir
išteisintas (CVA F. R762, Ap. 2, B. 662, L. 4). Matematikos-gamtos
fakulteto personalas dėjo pastangas, kad A. Žvironas iki teismo būtų
paleistas (VUB, F 96- VDU 4, p.81).
1927 m. rugsėjo 9 d. Tauragės sukilimo metu suimtas, kalintas, ištremtas į
Šakių apskritį. Lapkričio 9 d. paleidžiamas iš tremties (CVA, F. R762,
Ap. 2, B. 662, L. 4).
1928 m. išlaikius visus privalomus egzaminus ir padarius diplominį darbą
"Kaip pareina magnetinės savybės ferromagnetinių metalų ir 40%
MnAl + 60% Cu lydinio nuo temperatūros" 1928 m. lapkričio 19 d.
fakulteto tarybos nutarimu (VUB, F 96 - VDU 4, p.219) išduotas
universiteto baigimo diplomas.
Nuo 1928 m. gruodžio 14 d. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikosgamtos fakulteto Fizikos katedros jaunesnysis asistentas (VUB, F 96VDU 4, p. 233-234).
1928 m. parengė ir šapirografu padaugino "18 fizikos praktikos darbų".
1928 m. gruodžio mėn. žurnale "Kultūra" pasirodė pirmasis mokslo populiarinimo straipsnis "Nematomieji spinduliai - ateities technologijos
jėga".

1929 m. balandžio 6 d. suimtas Kaune ir balandžio 9 d. paleidžiamas.
Nuo 1929 m. balandžio 30 d. Fizikos katedros vyresnysis asistentas (VUB, F
96- VDU 4, p. 266-267).
1929 m. gegužės 8-9 d. po pasikėsinimo prieš Lietuvos vyriausybės ministrą
pirmininką A. Voldemarą suimtas.
1929 m. liepos 10-11 d. Karo lauko teismo nuteistas vienerius metus kalėti.
1929 m. spalio mėn., mirus tėvui ir mokslinei visuomenei reikalaujant, iš
kalėjimo paleistas (VUB, F 96 -VDU 4, p. 127, 179).

Nuo 1930 m. priklauso mokytojų profsąjungai (CV A, F. R762, Ap. 2, B.
662, L. 1).
1930 m. vasario 17 d. Tautos šventės proga iš kalėjimo paleidžiamas (CVA,
F. R762, Ap. 2, B. 662, L. 4).
1931 m. Klaipėdos civiliniame metrikacijos biure užregistruota santuoka su
Adolfina Janulyte (Janulevičiūte).
1931 m. birželio 9 d. Matematikos- gamtos fakulteto Taryba rekomenduoja
A. Žvironą komandiruoti į užsienį tobulintis "bet kurioje pasirinktoje
fizikos mokslo srityje" (VUB, F 96- VDU 5, p.107-108).
1931 m. rugpjūčio 4 d. Kaune gimė sūnus Ringis.
1931 m. spalio mėn. - 1933 m. rugsėjo mėn. komandiruojamas į Ciūricho
universiteto Fizikos institutą tobulintis atomo spektroskopijos srityje.
1931 m. kartu su S. Kairiu paruošė naujos LSDP programos projektą, kuris
buvo aptartas LSDP suvažiavime Kaune (Lietuviškoji enciklopedija. Bostonas, 1957.- T. 10. -p. 254).
1931-1934 m. pravažiuodamas aplanko Berlyną, Paryžių (CVA, F. R762,
Ap. 2, B. 662, L. 1).
1931-1941 m. vienas iš Lietuvos gamtininkų draugijos steigėjų ir jos
valdybos narys.
1932-1942 m. "Lietuviškosios enciklopedijos" tomų redaktorius ir
bendraautoris.
1933 m. žurnale "Helvetica Physica Acta" publikuotas pirmasis mokslinis
darbas "Gyvsidabrio 2536 A linijos hipersmulkiosios struktūros
Zėmano efektas".
1933 m. gegužės 6 d. iš atlikto Ciūricho universitete darbo skaitė pranešimą
Šveicarijos fizikų draugijos suvažiavime Liucernoje (VDU, F 96 VDU 6, p.42).
1933 m. lapkričio 15 d.- gruodžio 15 d. komandiruotas į Ciūrichą mokslo
baigimo reikalais (VUB, F 96- VDU 5, p.418).
1933 m. gruodžio 14 d. suteiktas Ciūricho universiteto filosofijos daktaro
laipsnis.
1933 m. gale grįžo iš Ciūricho pasiruošęs tęsti tą pačią mokslinę temą, tam
tikslui užsakoma aparatūra (VUB, F 96- VDU 5, p.451, 454-455).
1934 m. sausio 16 d. Kaune gimė duktė Sigutė.
1934 m. žurnale "Helvetica Physica Acta" T. 7, p.224-256 ir p.684-708
atspausdinta daktaro disertacija "Uber den anomalen Zeemaneffekt
einzelner Hyperfeinstrukturkomponenten der Quecksilberresonanzlinie
2537 A. I Teil: Die 8-Komponenten; II Teil: Die n-Komponenten".
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1934 m. gegužės 8 d. Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos
fakulteto Taryba nusprendė, kad katedros vyr. asistento A. Žvirono
Ciūriche įgytas filosofijos (II) daktaro laipsnis lygiavertis Vytauto
Didžiojo universiteto fizikos-matematikos mokslų daktaro laipsniui
(VDU, F 96- VDU 6, p.42).
1934 m. lapkričio 27 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė habilitacinį
darbą "Gyvojo sidabro rezonanso 2537 A linijos hiperfeinstruktūros
Zėmano efekto 8-komponentos" ir gavo venia legendi- teisę skaityti
paskaitas universitete.
1934-1943 m. dirbo Universiteto fizikos terminų tvarkybos kolektyve.
1934 m. VDU rinko aparatūrą Ciūriche pradėtiems. Zėmano efekto tyrimams
tęsti: "Įtaisyta vakuuminė aparatūra, šviesos fotocelės stiprinimas"
(CVA, F 631, a. 12, b. 773-774, p.40-41).
1934 m. IV-VI semestre fizikos ciklo studentams skaitė mechanikos kursą..
1935 m. pradžioje švietimo ministras patvirtino A. Žvironui privat-docento
titulą.

1935-1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto privatdocentas.
1935 m. III - IV semestre fizikos ciklo studentams skaitė fizikos istorijos
kursą.

1935 m. pabaigoj, apsinuodijęs gyvsidabrio garais, sunkiai susirgo.
1936 m. kovo 31 d. A. Puodžiukyno darbo "Elektrinis paladžio varžos ir jos
struktūros kitimas" habilitacinės komisijos narys (VUB, F 96- VDU
7, p.73-75).
1936 m. gydėsi Latvijos Kemerių sanatorijoje.
1936 m. vasarą gydėsi Alytuje daktaro Petrovo sanatorijoje.
1936 m. rugsėjo- 1937 m. sausio mėn. privatdocentui A. Žvironui skiriamos
atostogos dėl ligos (VUB, F 96 - VDU 7, p.178).
1936-1940 m. (išskyrus 1937 m.) Lietuvos gamtininkų draugijos žurnalo
"Gamta" redaktorius.
1937 m. sausio 16 d. - kovo 9 d. gydėsi Maskvoje, Centriniame
kurortologijos institute (CVA, F. R762, Ap. 2, B. 662, L. 4).
1937 m. pavasario ir rudens semestruose dėl ligos paskaitų neskaitė (VUB, F
96- VDU 7, p.233, 241).
1938 m. Vytauto Didžiojo universitete Matematikos-gamtos fakulteto darbuose publikuotas mokslinis darbas iš Zėmano efekto tyrimų.
1938 m. išėjo iš spaudos "Fizikos praktikos d~rbai", kurių bendraautoris A.
Žvironas.
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1939-1940 m. skaitė fizikos istorijos kursą, vadovavo eksperimentinės
fizikos I ir II praktikos darbams, fizikos specialiems darbams,
specialiam seminarui (VUB, F 96- VDU 8, p.251; VDU 9, p.3).
Nuo 1940 m. rugpjūčio 7 d. Matematikos-gamtos fakulteto komisijos
nutarimu Vytauto Didžiojo universiteto docentas (VUB, F 96 - VDU
8, p.429-431).
1940 m. persikėlė dirbti į Vilniaus valstybinį universitetą.
1941 m. sausio 27-30 d. kartu su P. Brazdžiūnu dalyvavo Žemųjų
temperatūrų konferencijoje Maskvoje.
1941-1943 m. padėjo ir slėpė L. Epšteino ir Keilsonų žydų šeimas, globojo
Tamarą Lazersonaitę, chemiką docentą J. Žimauską, biologą J.
Movšovičių.

1942 m. birželio 11 d. Matematikos-gamtos fakulteto Tarybos nutarimu
išrinktas ekstraordinariniu profesoriumi (VUB, F 96- VDU 9, p.295).
1942 m. rudens semestre skaitė bendrosios fizikos kursą, vadovavo Specialiosios fizikos laboratorijos darbams (VUB, F 96- VDU 9, p.324).
1943 m. kovo mėn. kovai su vokiečių okupantais įkuriamas pogrindinis
Vilniaus komitetas. Jo pirmininkas- A.Žvironas. (Ypat. archyvas, byla
I -11804, p. 55-56).
1943 m. gegužės 3 d. Utenoje gimė duktė Vida.
1943 m. kelis kartus gestapo tardytas.
1944 m. liepos 21 d. žuvo sūnus Ringis.
1944 m. paskirtas vadovauti buvusio Matematikos-gamtos fakulteto
pertvarkymui į tris fakultetus.
1944 m. paskirtas naujai ~ukurto Fizikos-matematikos fakulteto dekanu.
1944 m. rugsėjo 6 d. paskirtas Bendrosios fizikos katedros vedėju (VUD
MGF Tarybos posėdžio Nr.42, 1944 m. rugsėjo 6 d. protokolas, 2
lapas).
1944 m. spalio 6 d. Matematikos-gamtos mokslų fakulteto Tarybos protokole Nr.44 pažymima, kad paruoštas spaudai A. Žvirono vadovėlis
"Bendroji fizika" I d. (VUD MGF Tarybos posėdžio Nr.44, 1944 m.
spalio 6 d. protokolas, 1-17 lapai).
1944 m. spalio 20 d. grįžus į darbą buvusiam Bendrosios fizikos katedros
vedėjui prof. P. Brazdžiūnui, A. Žvironas paskirtas Teorinės fizikos
katedros vedėju (VUD MGF Tarybos posėdžio protokolas Nr.44, 1944
m. spalio 20 d., 19lapas).
1944 m. lapkričio 17 d. prof. dr. P. Brazdžiūnas paskirtas Eksperimentinės
fizikos katedros vedėju; prof. dr. A. Žvironas - Bendrosios fizikos
katedros vedėju; prof. dr. A. Jucys- Teorinės fizikos katedros vedėju
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(VUD MGF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 46, 1944 m. lapkričio 17
d., 22lapas).
1944 m. gruodžio 21 d. 1944/1945 m. m. rudens semestro paskaitų,
praktikos darbų pasiskirstymo lape nurodyta, kad A. Žvironas skaitė
bendrąją fiziką Fizikos-matematikos, Chemijos, Gamtos mokslų ir
Medicinos fakultetų studentams; Fizikos praktikos darbus - Medicinos
fakulteto studentams (VUD MGF Tarybos posėdžio protokolas Nr.47,
1944 m. gruodžio 21 d., 23 lapas).
1945 m. sausio mėn. A.Žvironas dalyvavo ir kalbėjo "Lietuvos TSR miestų
ir apskričių vykdomųjų komitetų švietimo skyriaus vedėjų ir gimnazijų
bei mokytojų seminarijų direktorių" konferėhcijos, vykusios Vilniuje
sausio 26-28 d., diskusijoje.
1945 m. vasario 10 d. suimtas tėviškėje Galiniuose ir vasario 11 d.
perduodamas Vilniuje NKGB tardymo skyriaus viršininkui Rozauskui.
1945 m. balandžio 18 d. Matematikos-gamtos fakultetų Tarybos protokole
nurodyta, kad A. Žvironui paskirta skaityti II semestrą bendrosios
fizikos kursą fizikams, matematikams, chemikams, medikams,
farmacininkams, miškininkams ir gamtininkams (VUD MGF Tarybos
protokolas Nr.49, 1945 m. balandžio 18 d.).
1945 m. spalio 4 d. NKGB Karinio tribunolo pagal RTFSR 1926 m. BK
straipsnius 58-1A (tėvynės išdavimas) ir 58-11 (organizacinė veikla,
nukreipta į kontrevoliucinių nusikaltimų padarymą ar organizavimą)
nuteistas 1O m. kalėti ir 5 metams tremties.
1945 gruodžio 3 - 14 d. etapas į Peči orą.
1945-1954 m. buvo kalintas Vilniaus, Maskvos, Pečioros, Abezės kalėji
muose ir lageriuose.
1946-1948 m. liepos 20 d. dirbo lageryje organizuotoje mokslo tyrimo
bazėje NIB 'e ("HayqHo-Hccne.n:osaTeJihCKaH 6a3a caHHTapHoro oT.n:ena
CesepHo-IleqepcKoro )l(eJie3o.n:opmKHoro crpoHTeJibCTBa").
1946 m. gydytojų konferencija Abezėje.
1947 m. sausio 26 d. skaitė pranešimą gydytojų konferencijoje Abezėje.
1948 m. parengė spaudai straipsnį "Oco6eHHOCTH KJIHMaTa cpe.n:He.H:
Ileqopbi" ("Vidurinės Pečioros klimato ypatumai") ir pasiuntė leidinio
"Tpy.IJ:hi cesepHoi1: Me.IJ:MŲHHbi" ("Šiaurės medicinos darbai")
redkolegij ai.
1948 m. balandžio 20- 22 d. dalyvavo gydytojų konferencijoje Abezėje ir
skaitė pranešimą.
·
1953 m. kovo mėn. Kirovo kalėjimas.
1953 kovo mėn. - 1954 m. liepos mėn. Maskva, Butyrkų kalėjimas.

1954 m. liepos 11 d., atlikęs bausmę, paleistas iš kalėjimo, grįžo į Lietuvą.
1954 m. liepos- rugpjūčio mėn.- Vilniuje, Užpaliuose, Narvaišiuose.
1954 m. rugpjūčio 5 d. Dusetose gavo laikinąjį pasą.
1954 m. rugsėjo - spalio mėn. gydomas Vilniaus tuberkuliozės institute.
1954 m. spalio 6 d. mirė Vilniuje. Palaidotas Užpaliuose.
1988 m. rugsėjo 25 d. reabilituotas.
1992 m. rugsėjo 22 d. už žydų gelbėjimą vokiečių okupacijos metais
apdovanotas "Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi" (įsako Nr I-2904).
1992 m. išėjo iš spaudos A. Žvirono laiškai ir dienoraščiai "Vilniaus
kalėjimuos ir Pečioroje" [306]
Sudarė Eglė Makariūnienė

APIE A. ŽVIRONO MOKSLINĘ IR
VISUOMENINĘ VEIKLĄ

Ieva ŠENAVIČIENĖ

A. ŽVIRONO SPEKTROSKOPINIAI TYRIMAI

1

1931 - 1936 m. A. Žvironas tyrė gyvsidabrio rezonansinės 2537 A
bangos ilgio linijos hipersmulkiosios struktūros Zėmano efektą.
1912 m. Vudo atrasta Hg spektro didelio intensyvumo ir tobulos
formos rezonansinė 2537 A bangos ilgio linija iš karto susilaukė fizikų
dėmesio. Tirdami šios linijos Zėmano efektą, nusakantį jos suskilimą
magnetiniame lauke, Vudas, Mrozovskis ir kiti pastebėjo, kad linija sudaryta
iš 5 hipersmulkiosios struktūros dedamųjų, kurios nuo nulinės linijos yra
nutolusios per -25,4, -10,4, +11,5, +21,5 mA2 •
Tuo metu jau buvo sukurta Zėmano efekto kvantinė teorija, kuri išaiškino
Hg rezonansinės linijos suskilimą. Buvo iškelta mintis, kad hipersmulkioji
struktūra priklauso nuo atomo elektroninio apvalkalo ir branduolio magnetinės
sąveikos bei izotopinio efekto. 1931 m. Šiuleris ir Keistonas sudarė teorinę Hg
2537 A linijos hipersmulkiosios struktūros schemąl. Tačiau problema dar nebuvo
išspręsta: teorinius rezultatus dar reikėjo patvirtinti eksperimentiškai.
Savo darbuose A. Žvironas ir bandė spręsti šį sunkų uždavinį. Didžioji
jo tyrimų dalis buvo atlikta 1931-1933 m. Ciūricho universiteto Fizikos
institute ir rezultatai paskelbti 3 publikacijose užsienio spaudoje ( 1934 m.
straipsniai išversti į lietuvių kalbą) 4 • Tyrimams buvo panaudotas naujas
1

2
3

4

I. Šenavičienė. Fizikos raida Lietuvoje, 1920-1940.- V.: 1982, p.71-74.
Mac Nair W. A.- Physical Review, 1928, V.31, p. 986; Murakawa.- Zeitschrift ftir Physik,
1931, B. 73, S. 366.
Schueler H., Keyston J. E. - Zeitschrift ftir Physik, B. 72, S. 423.
Žvironas A. Ueber den Zeemaneffekt der Hyperfeinstruktur der Hg-Line 2537.- Helvetica
Physica Acta, 1933, V.6, f.4, p. 273-276; Žvironas A. Ueber den anomalen Zeemaneffekt
einzelner Hyperfeinstrukturkomponenten der Quecksilberresonanzlinie 2537 A. I Teil, Die
n-Komponeneten.- Helvetica Physica Acta, 1934, v.7., f.2, p. 224-257; Žvironas A. Ueber
den anomalen Zeemaneffekt einzelner Hyperfeinstrukturkomponenten der Hg-Linie 2537
A. II Teil, Die 8-Komponenten. -Ten pat, p. 684-708; Žvironas A. Gyvojo sidabro
rezonanso 2537 A linijos hiperfeinstruktūros Zeemano efektas.- MGFD, 1934, t.8, p. 121182.

34

jungtinis metodas, sudarytas iš Mrozovskio filtravimo metodo, įgalinusio
išskirti kai kurias dedamąsias iš visos hipersmulkiosios struktūros, ir
Malinovskio ir Šeino rezonansinių kreivių metodo5, leidusio pasiekti daug
didesnę už anksčiau naudotą skiriamąją gebą- iki 4,5·1 o-5 A eilės (Žr. pav.)6 •

Gyvsidabrio rezonansinės spektro linijos Zėmano efekto matavimų aparatūros schema: HgL gyvsidabrio lankas, R- Vudo rezonansinis endelis, A1 ir A11 - absorbcijos vamzdeliai, H1 ir
Hn - elektromagnetų sužadinti laukai, N - nikolis, F - fotoelementas, ~ - varžynas, S stiprintuvas, L 1 - L3 -lęšiai, D 1 - D7 - diafragmos.

Iš pradžių 1t ir 8 dedamąsias A. Žvironas tyrė silpnuose (iki 3000 G) ir
vidutiniuose (iki 7500 G) magnetiniuose laukuose, siekdamas nustatyti vieningą
1t ir 8 dedamųjų suskilimo schemą bei patikrinti eksperimentinius duomenis ir
teorinius apskaičiavimus. . .
5

6

Mrozowski S.- Extrait du Bulletin de l'Academie Polonaise et des Lettres, 1930, Serie A,
v.1, November- Dezember, p. 464~ 1931, Serie A, v.2, Juni, p.489~ Malinowski A. Min.
veik.; Schein M. Min. veik.
Schemoje rezonansiniam spinduliavimui sužadinti naudojamas Hg laukas HgL. Lęšis L 1
sklindančius iš lanko HgL spindulius surenka Vudo rezonansiniame indelyje R. Praėjęs pro
diafragmas D bei lešį L2 lygiagretus rezonansinių spindulių pluoštas patenka į absorbcijos
vamzdelius AI ir Au ir krinta į lęšį L3, kuris juos nukreipia į fotoelemento F katodą,
sujungtą su jautriu stiprintuvu S, kuriuo galima išmatuoti net ir nedidelį rezonansinio
spinduliavimo intensyvumą. Absorbcijos vamzdeliai AI ir A11 yra magnetiniuose laukuose
HI ir Hu, kurių stiprumas siekia 3600 G ir 7700 G, o jėgų linijos, tiriant 1t dedamąsias,
sutampa su brėžinio plokštuma. Tiriant 8 dedamąsias, H11 jėgų linijos statmenos brėžinio
plokštumai. Tarp absorbcijos vamzdelių AI ir A11 įdėtas kvarco nikolis, kurio elektrinio
vektoriaus kryptis prireikus nustatoma lygiagrečiai arba statmenai magnetinio lauko jėgų
linijų krypčiai.

Rezonansinis indelis R ir absorbcijos vamzdeliai sujungti su vakuuminiu prietaisu, kuriuo
galima pasiekti iki 0,0013 mg Hg sočiųjų Hg garų slėgį 20° temperatūroje.

Tirdamas 1t dedamąsias, A. Žvironas išmatavo Hg rezonansinės 2537 A
linijos - 25,4 hipersmulkiosios struktūros 1t dedamosios intensyvumą ir jo
priklausomybę nuo magnetinio lauko stiprumo, panaudodamas įvairaus ·ilgio
absorbcijos vamzdelius ir keisdamas juose esančių Hg garų slėgį ir sudarė šią
priklausomybę vaizduojančias kreives I(f(H). Iš šių kreivių smailių padėties buvo
daromos išvados apie hipersmulkiosios struktūros Zėmano efektą. Tyrinėtojas
nustatė, jog, kintant magnetiniam laukui nuo O iki 7000 G, intensyvumo kreivė
ties 5850 G smarkiai įdumba. Pasinaudojęs ir kitų eksperimentininkų rezultatais,
jis nuosekliai paaiškino sudarytąją kreivę ir patvirtino paties numatytą vadinamojo
hipersmulkiosios struktūros pagrindo buvimą. Pastarąjį lemia bandymo metu
išsklaidytoji šviesa, kurios dažniai yra hipersmulkiosios 'struktūros dažnių intervale
ir kuri susijusi su tam tikra vidine Hg garų absorbcija, o ne su kokiu nors šalutiniu,
eksperimento sąlygų sukeltu veiksniu.
A. Žvironas gavo pirmuosius pakankamai tikslius ir išsamius eksperimentinius duomenis, kurie įgalino patikrinti ankstesnius eksperimentinius Mrozvskio
ir Maknairo bei teorinius Ingliso šios linijos anomalinių Zėmano dedamųjų
suskilimo skaičiavimus, atliktus pagal Šiulerio ir Keistono 2537 A Hg linijos
hipersmulkiosios struktūros schemą. Rezultatai sutapo. Remdamasis A.
Žvirono duomenimis, Inglisas iš karto pataisė Šiulerio ir Keistono schemą,
pakeisdamas vienos dedamosios bangos ilgį kitos atžvilgiu 1,3 ·I o- 3 A bei
teoriškai apskaičiavo visą intensyvumo kreivę 7 •
Naudodamas Ingliso skaičiavimus, atsižvelgdamas į izotopinį efektą,
A. Žvironas sudarė visos 1t dedamųjų hipersmulkiosios struktūros suskilimo
schemą, kuri išsamiau paaiškino anksčiau gautą kreivę: trumpesnių bangų
absorbcijos Zėmano -8,5 dedamoji 5850 G stiprumo magnetiniame lauke
eina per emisijos -25,4 dedamąją ir absorbuoja dalįjos šviesos. Tokia išvada
galima. Šitai A. Žvironas jau buvo numatęs 1933 m. straipsnyje.
1931 - 1933 m. A. Žvironas tyrė cr -25,4 ir +11,5 dedamąsias bei
nefiltruotą O' šviesą, kai magnetinio lauko stiprumas kinta nuo o iki 7000 G8 •
7

8

Inglis D. R. Zeitschrift fi.ir Physik, 1933, B.84, p.466. Šiuos Ingliso skaičiavimus, paremtus
A.Žvirono eksperimentais, 1936 m. ginčijo Mrozovskis (Mrozowski S. - Helvetica Physica
Acta. 1936, V.9, p.31). Todėl A.Žvironas buvo numatęs atlikti specialius -25,4 linijos 1t
šviesos intensyvumo matavimus, kuriuose norėjo skirti ypatingą dėmesį toms intensyvumo
kreivės dalims, kurios ypač svarbios Ingliso skaičiavimams. Tačiau A.Žvironui susirgus
tyrimai nutrūko. Dalįjų atliko diplomantas J. Trimonis,
Matuota panašiai kaip 1t šviesos atveju, naudojant įvairaus ilgio absorbcijos vamzdelius.
Tiriant -25,4 ir +11,5 dedamąsias, H 1 buvo palaikomas pastovus ir pirmosios dedamosios
matavimuose lygus 3600 G, o kitų -1150 G. Nefiltruota šviesa tirta be magnetinio lauko H 1
ir be vamzdelio A 1•

36

Nubrėžtoje

intensyvumo kreivėje buvo 2 smailės. Joms paaiškinti, remdamasis
minėtais Šiulerio ir Keistono teoriniais duomenimis, A.Žvironas sudarė atskirą cr
hipersmulkiosios struktūros dedamųjų suskilimo schemą. Nefiltruotos cr šviesos
hipersmulkiosios struktūros tyrimo rezultatai taip pat buvo palyginti su
panašių Šeino matavimų duomenimis 9 • Nustatyta, kad kreivės pirmosios
smailės dydis (kai H(l280 G) priklauso nuo sunkiųjų izotopų O ir + 11,5
dedamųjų bei dalies praeinančių -25,4, -10,4 ir +21,5 dedamųjų šviesos.
Antrosios smailės dydį (H=3850 G) lemia O, +11,5, -25,4, -10,4 ir +21,5
dedamųjų intensyvumai, kurių bendra vertė siekia 82,4% viso linijos
intensyvumo.
Darbe taip pat naujai aiškinami ankstesni kitų autorių duomenys, iš jų
Šeino kreivės 10000 - 16500 G stiprumo magnetiniuose laukuose, apskaičiuota
keletas atstumų tarp atskirų hipersmulkiosios struktūros dedamųjų.
Vytauto Didžiojo universiteto fizikos katedroje 1934 - 1936 m. A.
Žvironas toliau tyrė cr šviesą stipriuose (iki 12000 G) magnetiniuose laukuose.
Šiems tyrimams sumontuota tobulesnė aparatūra, kuria buvo išmatuoti
nefiltruotos cr šviesos bei O ir + 11,5 dedamųjų cr šviesos intensyvumai. Deja,
pradėtą darbą reikėjo nutraukti, nes 1936 m. pradžioje tyrinėtojas apsinuodijo
Hg garais. Eksperimentų rezultatai paskelbti 1936- 1938 metais10•
Kai magnetiniai laukai O - 12000 G stiprumo, cr šviesos intensyvumo
kreivėse išsiskiria 4 smailės. Be išsamaus jų aiškinimo, iš matavimų
duomenų buvo apskaičiuotas 253 7 A Hg linijos hipersmulkiosios struktūros
plotis. Remiantis tuo, buvo padaryta išvada, kad normalinėms cr
dedamosioms iki 10500 G magnetinių laukų stiprumo taikytinas suskilimo
daugiklis, lygus 3/2 Lorenco vieneto, kas sutapo su paskutiniaisiais to meto
spektro grafinių tyrinėjimų duomenimis 11•

9
10

11

Schein M. Min. veik.
Žvironas A. Zeeman effect ofthe hiperfinestructure resonanse line 2537 A.- Nature, 1936,
V.137, p. 531; Žvironas A. Gyvojo sidabro rezonanso 2537 A linijos hiperfeinstruktūros
Zėmano efektas.- MGFD, 1938, t.12, sąs.l, p.55-58. Tiriant nefiltruotos a šviesos
intensyvumą, buvo matuojama su skirtingais absorbcijos vamzdeliais, kai H 1=0; O' šviesos O
ir +11,5 komponentes tiriant, H 1 buvo lygus 1500 G.
Darbą sunkino ta aplinkybė, kad kambario temperatūros vandeniu aušinamas kvarcinis Hg
lankas degdavo vienodu stiprumu ne ilgiau kaip 30- 50 min. Per tokį trumpą laiką buvo
neįmanoma spėti išmatuoti visą kreivę O - 12000 G magnetiniuose laukuose, todėl tyrimus
tekdavo skaidyti dalimis. Tai vertė daryti dar ir kita priežastis: stipriems magnetiniams
laukams gauti tekdavo nuolat mažinti atstumą tarp elektromagneto polių, nes pakankamai
galingo elektromagneto A.Žvironas neturėjo.
Schein M. Min. veik.

Jonas Algirdas MARTIŠIUS

A.ŽVIRONO "FIZIKOS ISTORIJOS" PAS KAITŲ
KONSPEKTAS
Yra išlikęs A. Žvirono ranka rašytas 165 puslapių fizikos istorijos
konspektas 1• Jo antraše- "Fizikos istorija, 1938". Tekste įvairiose
vietose nurodyta, kad konspektas rašytas ir 1935 m .., ir 1936 m. Palangoje, ir
Telšiuose, ir tėviškėje Galiniuose, ir Kaune. Pačios paskaitos studentams,
matyt, dėl A. Žvirono ligos buvo skaitytos ir jo bute Kaune. Tuo metu
Žvironai gyveno Aukštaičių g. Nr 27, bt. 6. Konspekte pažymėti tik 1938-ieji
paskaitų skaitymo metai, tačiau dar yra A. Žvirono ranka rašytas 1941-1942
mokslo metų fizikos istorijos paskaitų kalendorinis planas. Tai- jau Vilniaus
universitete. Iš to galima daryti išvadą, kad A. Žvironas fizikos istorijos
paskaitas skaitė nuo 1935 m. Vytauto Didžiojo universitete iki 1945 m.
Vilniaus universitete2 • Tų paskaitų klausė ir labai kruopščiai jų konspektus
rašė studentas Henrikas Jonaitis. Tačiau tie užrašai per gaisrą jo namuose
paskaitų

sudegė.

A. Žvirono "Fizikos istorija" -vienintelis mums žinomas lietuviškas
fizikos istorijos tekstas. Jis apima laikotarpį nuo fizikos žinių
Asirijoje iki "sunkiųjų elektronų" (miuonų) atradimo 1937 metais.
Rankraštis nėra ištisinis paskaitų tekstas, tai daugiau teiginių rinkinys.
Rankraštis gan susidėvėjęs, retesnės pavardės, vietovardžiai ar terminai kai
kur net sunkiai įskaitomi. 1994 m. su YPU diplomantu A. Kazinevičiumi šių
eilučių autoriui pavyko visą tekstą perskaityti. Liko neperskaityta tik
keliolika žodžių. Padaryta originalo kserokopija. Taigi, pirmas žingsnis tą
veikalą išsaugoti žengtas. A. Žvirono "Fizikos istorija" yra vertingas,
nusipelnantis studijų veikalas, kartu tai ir mokslo istorijos paminklas. Labai
sutrumpinti šio darbo variantai yra A. Žvirono straipsnis "Fizika"
"Lietuviškojoje enciklopedijoje" (Kaunas) [261] ir mažai pakeistas I. Končiaus
redaguotas straipsnis ,,Lietuvių enciklopedijoje" (Bostonas) [297].

pasaulinės

1

2

Šeimos archyvas.
Dar žr. "A. Žvirono gyvenimo ir kūrybos datos" šiame leidinyje.
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A. Žvironas savo rankraštyje nurodo fizikos istorijos literatūrąl. Beveik
visa ta literatūra yra Vilniaus universiteto bibliotekoje. Ji puikios kokybės ir
dabar, gražios daugelio autorių naudotos iliustracijos. A. Žvironas nurodo
nemažai ir lietuviškų šaltinių. Tai knygos- P. Avižonio "Akinių istorija", Z.
Žemaičio "Izaokas Newton'as, jo gyvenimas ir darbai", V. Stankevičiaus
"Pasaulinės istorijos dinamika" ir straipsniai - A. Žvirono "Atomo rūmai",
"Keturių Bequerel'ių 100 metų darbo sukaktuvės", "James Watt - garo
mašinos išradėjas", "Pirmojo naujosios fizikos veikalo 300 metų
sukaktuvėms" (apie G. Galilėjaus veikalą), K. Baršausko "Skaitikliai
kosminiams spinduliams, fotonams ir radioaktingumui tirti", "Kosminių
spindulių būriai atmosferoje", P. Brazdžiūno "Žemos temperatūros", "Kiek
turime atomų rūšių?", J. Matulio "Radioaktingumas ir Roentgeno
spinduliai". Visi tie straipsniai buvo paskelbti A. Žvirono redaguotame
žurnale "Gamta" (1936-1940 m.). Iš straipsnių pavadinimų matome, kad į
fizikos istorijos kursą buvo įtraukti naujausi fizikos atradimai.
Lietuviškų literatūros šaltinių A. Žvironas nurodo ir daugiau, tačiau
apie mokslinius tyrimus Lietuvoje rašo labai mažai. Aptariami tiktai T.
Grotuso (Grotthuss) darbai. Pateikdamas elektrochemijos teorijas A.
Žvironas pradeda nuo T. Grotuso darbų. Pateikiama trumpa T. Grotuso
biografija, vaizdingai pristatyta jo vandens elektrinio skaidymosi teorija.
Tolimesniame tekste apie elektrochemizmą minimi M. Faradėjaus, J.
Hittorf'o, S. Arrhenius'o, G. Helmholtz'o, W. Nemst'o ir kitų darbai. Visos
tos pavardės suskliaustos ir greta parašyta: "Grotthuss (1805)". Matyt, kad
galvota apie tų mokslininkų ir T. Grotuso darbų ryšį. Jis paminėtas ir kalbant
apie kvantinę šviesos teoriją. Apie T. Grotusą ir jo Smardonės šaltinių
tyrinėjimus A. Žvironas ..paskelbė du didelius straipsnius "Gamtoje" [190,
192]. Dar trumpą užuominą apie Lietuvą radome, aptariant "Specialinę
reliatyvumo teoriją" rašoma: "Minkowski (iš Aleksoto, berods)". Čia pat A.
Žvironas vartoja ir dabar kalbine prasme diskutuojamą terminą erdvėlaikis.
Apie fizikos tyrimus Vytauto Didžiojo universitete A. Žvironas neužsimena.
Yra tik minėtos nuorodos į du K. Baršausko straipsnius. Apie darbus
Vilniaus universitete neužsimenama.

3

F. Rosenberg. Die Geschichte der Physik in Grundzugen.- Braunschweig, t.l, 1882; t.3,
1887-1890; Paul La Cour, Jakob Appel. Die Physik auf Grund ihrer geschichtlichten
Entwicklung.- Braunschweig, 1905; A. Kistner. Geschichte der Physik, 1919, t. 1,2;
Florijan Cajori. A history ofphysics in its elementary branches.- New York, 1929; E.
Hoppe. Die Geschichte der Physik, 1926; W.T. Sedwick and H.W. Tyler. A short history of
science.- New York, 1919.
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A. Žvirono skaityto "Fizikos istorijos" kurso planas.
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Fizikos istoriją A. Žvironas skirsto į šias dalis: "Pirmosios fizikos
žinios: Asirija, Babilonija ir Egiptas", "Fizikos istorija senovėje ca4 600 pr.
Kr. - ca 700 po Kr.", "Viduriniai amžiai (700-1600)", "Naujosios fizikos
pradžia ca 1600 - ca 1650", "Naujieji laikai I. 1650-1730 Newton'o
laikotarpis, II. 1730-1790, III. 1790-1820 Didžiosios Prancūzų Revoliucijos
laikotarpis". Toliau dėstoma pagal atskiras fizikos šakas ar temas: optika,
elektromagnetizmas, energijos principas, kinetinė fizika, elektros atomai,
radioaktyvumas, kvantinė šviesos teorija, žemų temperatūrų fizika, kosminiai
spinduliai, reliatyvumo teorija, atomo sandara. Šioje dalyje nuoseklaus teksto
yra mažiau, dažniausiai surašyti temų planai.
Plačiau apžvelgsime kai kurias retesnes ar įdomesnes A. Žvirono
rankraščio mintis ar faktus.
Fizika - gamtos mokslas. Senovėje tai buvo plati sąvoka. Šiandien
fizikos turinys siauresnis. Susidarė net įvairūs fizikos ir kitų mokslų tarpiniai
mokslai: biologinė fizika, geofizika, astrofizika, fizinė chemija, kuriasi ir
cheminė fizika. Dabar fizika yra mokslas, kuris siekia surasti ir ištirti pačius
bendriausius gamtos dėsnius. Fizika - neorganizuotos materijos mokslas.
Fizikos istorija- fizikos mokslo plėtojimasis laiko bėgyje.
Laikais "iki ca prieš 30 metų" fizikos istoriją pradėdavo nuo graikų.
Tačiau per naujas iškasenas patirta, kad būta nežemos kultūros Mezopotamijoje,
padariusios didelės įtakos graikams. Babiloniečiai ir asiriečiai mokėjo matuoti
erdvę, laiką ir masę - pagrindinius fizikos dydžius. Erdvė. Atrastas
babiloniečių ilgio matas= 992,3 mm= elle. Laikas. 1/6 dalis paros= sussu.
Masė. Iš vandens pripildyta indo pro tam tikrą skylutę teka vanduo. Vandens
kiekis, išbėgęs per vieną sussu, yra svorio vienetas = mine. Taigi, turėta
absoliutinė matų sistema: elle, sussu, mine (CGS). Ji buvo tobulesnė nei iki
1700 m. buvusi matų sistema Vakarų Europoje.
Kodėl graikai sukūrė žymiai aukštesnę civilizaciją negu egiptiečiai,
babiloniečiai? Galbūt, kad graikai per rasių susimaišymą įgijo didesnius
intelektualiuosius sugebėjimus. Be to Egipte, Mezopotamijoje mokslą buvo
monopolizavę dvasininkai, kitiems gyventojų sluoksniams draudė mokslu
verstis. Graikijoje visi laisvieji (aristokratai) buvo pritapę prie mokslo.
Laikotarpis nuo 1150 iki 1300 m. (dalis viduramžių). Čia A. Žvirono
minima dabar daug nežinomų pavardžių. Svarbiausieji to laikotarpio išradimai:
popierius, kompasas, parakas, kamera-obskura·\ akiniai. Įdomu pažymėti, kad
4
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Ca, sutrump. (lot.) circa- maždaug, apie.
Camera obscura (lot.)- fizikos prietaisas, susidedąs iš šviesos nepraleidžiančios dėžutės, kurios
priešakinėje sienelėje yra skylutė arba vamzdelis su optiniais lęšiais, pro kuriuos patenka šviesos
spinduliai į dėžutės vidų, duodami priešingoje tos dėžutės sienelėje atvirkščią daikto atvaizdą.

Lietuvos mokslo istorijos konferencijoje 1998 m. prof. R. Šviedrys skaitė
pranešimą apie tai, kad svarbiausieji viduramžių atradimai - popierius,
parakas, akiniai - buvo impulsas tolimesnei mokslo plėtrai. Tiek A. Žvirono,
tiek R. Šviedrio teiginiai derinasi: popierius- spausdinimo mašina, parakas
-patrankos, akiniai - stiklas.
A. Žvironas nevengia pakritikuoti bažnyčią, mini inkviziciją.
Pavyzdžiui, skirsnyje "Krikščioniškų tautų fizika viduramžiais" rašo: "Dar
17 šimtmečio pradžioj jėzuitų provincialas tėvui Scheiner'iui, rodančiam pro
teleskopą Saulės dėmes, pareiškė: "Kam tai, sūnau mano, aš Aristotelį dukart
perskaičiau ir nieko panašaus neradau. Dėmės neegzistuoja, tai klaidina tavo
stiklai arba tavo akys".
Autorius palankiai vertino Didžiąją Prancūzų Revoliuciją, pabrėždamas,
kad ji pašalino viduramžių mąstymo apribojimus, kad Prancūzijos revoliucijos
idėjos išsiplėtė ir įsigalėjo kituose kraštuose. "Laisvė, lygybė, brolybė,
pragiedrėjimas. Palankios sąlygos mokslui plėstis. Žinia, revoliucijų, karų
šturme nukenčia ir mokslas, bet tik laikinai, šturmo metu". Ar galėjo A.
Žvironas tada numatyti, kaip baisiai jis nukentės Lietuvą užgriuvusio
"šturmo metu"?
A. Žvironas nemažai abejojo dėl kai kurių lietuviškų fizikos terminų.
Tai liudija ne visada išversti arba dviem kalbomis palikti terminai:
unduliacijos (dabar - bangavimas, banguotumas, bangiškasis judėjimas.
Red. pastaba), poliruoti-plyninti, švilpynės (Pfeifen), sifonas (Heber),
išplitimas-erdviškumas (Ausdehnung), rūkų sritis (Nebelland), slaptoji
(latente) šiluma, Holzschwamm (rusenanti šviesa), Zustandsgleichung,
Kurbel (Kpueoumn), laivo mačta, jėgų paralelogramos, kartezinės
koordinatos, fokinis atstumas, izogonos (vienodo nuokrypio linijos),
transversaliniai ir longitudiniai svyravimai (dabar - skersiniai. ir išilginiai
svyravimai. Red. pastaba), saulėlydis (cyMepKu) (dabar sutemos. Red.
pastaba) ir kt.
A. Žvirono "Fizikos istorijos" rankraštis - tai tekstas pačiam sau,
pastabos ir paskaitų planai. Rankraštyje daug įvairių praleidimų, kurių
neužpildžius kažin ar būtų įmanoma parengti jį spaudai. Be to, pačios
naujausios fizikos sritys dabar jau toli pažengusios. Tačiau klasikinė ir senoji
fizika čia pristatyta įvairiai ir kvalifikuotai, remiantis geriausia to meto
literatūra ir savitais autoriaus ieškojimais. Todėl aptartasis rankraštinis
palikimas lieka įdomus ir dabar mokslo istorij~ besidominčiam skaitytojui.
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Eglė MAKARIŪNIENĖ

ANTANO ŽVIRONO MOKSLO POPULIARINAMIEJI
STRAIPSNIAI
Nepriklausomos Lietuvos fizikai, įgiję aukščiausią kvalifikaciją
daugiausia užsienio universitetuose (daktaro disertaciją tik K. Baršauskas
gynė Lietuvoje 1938 m.), profesionaliai reiškėsi dėstydami fiziką aukštojoje
mokykloje ir populiarindami mokslo žinias. Ne išimtis buvo ir A. Žvironas.
Būdamas vienas produktyviausių mokslo populiarintojų jis per 16 metų nuo 1926 iki 1941 - (iš kurių 9 mėnesiai kalėjime, 3 metai doktorantūroje
Ciūriche, 1 ar 1,5 metų ligos patale) publikavo 140 straipsnių ir straipsnelių
įvairiomis fizikos mokslo temomis. Tad per metus vidutiniškai susidaro apie
14 straipsnių. O kur dar straipsniai visuomeniniais klausimais!
A. Žvironas rinkdavosi leidinius savo straipsniams spausdinti. Jam,
socialdemokratui, materialistinių pažiūrų atstovui, artimesni buvo žurnalai
"Kultūra", "Gamta", "Mintis", laikraštis "Socialdemokratas".
Jo paskelbti fizikos straipsniai labai įvairios tematikos - nemažai
straipsnių, nagrinėjančių materijos sandaros klausimus. Aptariamos kvantų
teorijos, gnoseologinės, kosmogonijos problemos, pateikiama informacija
apie naujausius mokslo ir technikos laimėjimus, įžymiųjų mokslininkų
sukaktis bei jų svarbiausius atradimus ir kt. Spausdinta daugybė mažų
straipsnelių "Mokslo naujienų" skyriuose.
Pirmuosius mokslo populiarinimo straipsnius A. Žvironas pradėjo
spausdinti žurnale "Kultūra". Kaip rašoma 1924 m. to leidinio reklamoje, tai
gausiai iliustruotas žurnalas, kuriame bendradarbiauja žymiausi
mokslininkai. Tarp jų minimi fizikai V. Čepinskis, Ig. Končius, B. Kodatis.
Šiame žurnale randame ir A. Žvirono pirmąjį didelį straipsnį, atspausdintą
1928 m. pabaigoje, - "Nematomieji spinduliai - ateities technikos jėga"
[49]. Nurodyta, kad straipsnis parašytas remiantis prof. O. Chvolsonu ir inž.
M. Kochu. Šiame straipsnyje, iliustruotame 5 brėžiniais, aprašoma įvairių
sričių elektromagnetinė spinduliuotė ("Matomoji šviesa, ultravioletiniai ir
infraraudonieji spinduliai, Hertz' o bangos, Rentgeno ir radioaktingieji
spinduliai"). Gale straipsnio autorius formuluoja klausimą, iškeltą
pavadinime: " ... kuriuo gi būdu jie gali virsti ateities technikos jėga?"
Atsakydamas į tą klausimą autorius ima nagrinėti mokslinės minties
plėtojimosi paskatas, nurodo, kad atrasti nauji mokslo faktai "gimdo naujas

problemas ir stumia mintį priekin < ... >, visi žymieji minties švystelėjimai,
visi didieji mokslo atradimai buvo padaryti veikiant grynai idealiai mokslo
minčiai, o ne kokiems praktiškiems sumetimams, ir, antra vertus, visi jie po
kurio laiko įgauna didelį praktišką pritaikinimą''. Kaip pavyzdys -Niutono ir
Faradėjaus atradimai, kurie nebuvo skatinami jokių pritaikymo minčių,
uždavinių ar biznio sumetimų, tačiau vėliau davė pagrindus galingam
technikos išsivystymui.
"Lygiai taip pat galima pasakyti apie aprašytuosius spindulius: jau
dabar X spinduliai plačiai taikomi medicinoje, Hertz'o bangos yra pagrindas
bevielio telegrafo technikai.< ... > Minėtosios radioaktingosios medžiagos,
leisdamas charakteringus spindulius, virsta kitomis. Branduolių skilimo
metu išlaisvinami didžiuliai energijos kiekiai. Prie šių tiesiog pasibaisėtinų
išteklių žmogus dar neprieina, bet jų pasireiškimą mato, seka".
Jau šiame pirmame mokslo populiarinimo straipsnyje matomas
autoriaus polinkis plačiai svarstyti ne tik mokslinį faktą, bet ir sieti jį su
mokslinio pažinimo klausimais.
Pradėdamas straipsnį "Atomas"
[54], parašytą pasinaudojant
"gražiomis anglų fiziko O. Ladžio radijo paskaitomis ("Modem scientific
ideas", skaitytomis 1926 m. pabaigoje Londone), autorius rašo, kodėl būtent
šiandien reikia kalbėti apie naujausius fizikos laimėjimus"< ... > kalbant apie
naujausius technikos pasiekimus, paremtus moderniosios fizikos atradimais
ir nesiejant jų su pagrindinėmis žiniomis apie materiją, su klasikinės fizikos
žiniomis, galim greitai nustoti lygsvaros ir nebesusidaryti kiek tikslesnio
vaizdo šiais klausimais". Šiame straipsnyje nagrinėjama materijos sandara,
rašoma apie atomą, elektroną, jo krūvį, R. Milikeno (R. Millikan) bandymus.
Aiškindamas mikropasaulio vaizdą [67], A. Žvironas nurodo, kad
remiasi J. Jeans (Dž. Džinso) straipsnio "Recent developments of cosmical
physics" rusiškuoju vertimu. Straipsnyje rašoma apie žvaigždžių dydį,
sandarą, energiją, evoliuciją, skvarbiąją spinduliuotę, gyvybę kosmose.
Nurodoma, kad paskutinis skirsnis "Gyvybė kosmose" yra tikslus J. Jeans'o
straipsnio vertimas. Kadangi šį autorių A. Žvironas skaitytojams pristato su
didele pagarba ir susižavėj imu, tai vėliau "Kultūroje" išspausdinti J. Jeans' o
straipsniai [311, 312], tikriausiai, jo paties buvo išversti. Tuo labiau, kad tų
straipsnių tematika ir juose išdėstyta medžiaga artimos anksčiau ir vėliau A.
Žvirono rašytiems. Apie straipsnio "Tiriame atomą'' autorių J. Jeans'ą
vertėjas rašo: "Garsus anglų mokslininkas, kuris šiandien stovi pačiose
pirmose pasaulinių astronomų eilėse ir kurio ·daugelis atradimų ir hipotezių
gausiai praturtino mokslą, pasižymi nuostabia populiarizavimo dovana.
Sudėtingiausias, giliausios fizikos ir astronomijos problemos jo knygose
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paprastumo fantazijomis, kurių moksliškajam tikslumui
nieko negali prikišti net kruopščiausias pedantas. J. Jeans'o
populiarizavimo paprastumas yra toks didelis, jog skaitytojas pradžioje gali
net nusivilti. Bet neveltui sakoma, kad dideli mokslininkai yra panašūs į
mažus vaikus: jie vis suranda ką nors naujo ir nuolatos klausia "kodėl?"
Dideli mokslininkai yra romantikai. J. Jeans'as, be abejonės, yra vienas
didžiausių dabarties mokslo romantikų".
1930 m. išspaudintas straipsnis "Naujausios materijos struktūros
teorijos" [78] yra lyg ir ankstesnių straipsnių tęsinys: nagrinėjama pažiūrų į
materiją evoliucija, dėstoma Planko energijos kvanto sąvoka, klasikinė
atomo sandaros teorija siejama su atomo sandaros bangų teorija. Autorius
rašo, kad "pasigavęs grynai matematiškų metodų, abstraktiškai
Schrodinger' is sudarė naujus mechanikos pagrindus. < ...> Tačiau, kad ir
kaip gražios ir didingos matematinės formulės būtų, vyriausiu jų jei ne
teisėju, tai bent kontrolieriumi turi būti eksperimentas: kas iš tų gražiausių
matematinių simbolių, jei jie netinka eksperimentui, tikrumui?" Atpasakojęs
ekperimentus, patvirtinančius elektrono banginę prigimtį, autorius klausia:
"0 kas toliau?" Mat, "prieš Didijį karą baigtame statyti didingame atomo
rūme atsirado plyšių" ir būtini tolesni materijos sandaros dalelių atradimai,
kad "fizika išbristų iš matematinių abstrakcijų tankumyno į materialistinio
materijos supratimo kelią".
1934 m. išspausdintame straipsnyje "Iš ko sudėtas atomas?" [127]
aprašoma atomo branduolio sandara, 1932 m. atrastieji neutronas ir
pozitronas. Gale straipsnio, skyrelyje "Iš ko gi pagaliau sudėtas atomas?"
rašoma: "Dabar, greta elektrono ir protono, atomo rūmuose įgauna lygių
pilietinių teisių neitronas 'ir pozitronas. Ir tam liliputiškam neitrinui taip pat
linkstama neatsakyti tų teisių. Kokią gi vietą užima šie nauji piliečiai atomo
valstybėje?" lr čia pat populiaria, nesudėtinga kalba autorius išdėsto
tuometines pažiūras į branduolio sandarą, nurodydamas W.K. Heisenberg'o,
P. Dirac'o, I. Curie ir F. Joliot bei P. Bleckett'o nuomones šiuo klausimu.
"Tačiau
sunku paaiškinti nepaprastą branduolio patvarumą, jėgas,
veikiančias tarp protono ir neitrono. Jos gi yra visai kitokios, negu visos iki
šiol mums žinomos.< ...> Kalbama, kad teks ią sudaryti specialią fiziką,
atomo branduolio fiziką".
Autoriui ir vėliau rūpi materijos rūmą sudarančių fundamentaliųjų
plytelių sandara. Po dvejų metų savo redaguojamame žurnale "Gamta"
publikuoja straipsnį "Atomo rūmai" (žr. straipsnį šiame leidinyje). Dar
vėliau pastoviai informuoja skaitytojus apie atradimus branduolio fizikoje
trumputėse žinutėse, skelbiamose skyriuje "Mokslo naujienos".
virsta

tačiau

žavėtino
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A. Žvironas daug rašė bendrais pažinimo, mokslo raidos, mokslo ir
Straipsnyje "Mokslas ir visuomenė" [99]
politikos, religijos, šeimos, žemės ūkio,
madų, papročių ir, pagaliau, žmonijos kultūros krizės, taip pat kultūros ir
mokslo sąvokos, mokslo raidos dėsningumai. A. Žvironas pažinimo procese
visada pirmenybę teikdavo faktui, fizikoje - eksperimentui.
Kalbėdamas apie mokslo paskatas nurodo, kad mokslinę mintį
pirmiausia gimdo smalsumas ir naujų dalykų pažinimas, ir po to šiame
procese kylantys nauji klausimai. Didieji mokslo atradimai jokiu būdu
neatsiranda vadovaujantis egoistiškomis ar biznieriškomis paskatomis.
Autorius cituoja profesorių V. Čepinskį, kuris "ne ·vieną kartą per paskaitas
universitete ar šiaip jau per visus pranešimus yra pareiškęs mintį, kad "Tas
išradėjas, kuris norėtų ką nors išrasti tikėdamasis tuojau pat turėti apčiuopiamos
naudos sau ar kitiems, išras tik "šmaravidlą'' ir daugiau nieko!"
Kitame dideliame straipsnyje, parašytame fizikinio pozityvizmo
pagrindėjo Emsto Macho (E. Mach) 100 metų gimimo sukakties proga, taip
pat nagrinėjamos filosofinės pažinimo problemos siejamos su fizikos krize,
kilusi a trisdešimtaisiais šio šimtmečio metais (žr. str. šiame leidinyje).
Įvairių sukakčių progomis rašydamas apie savo amžininkus mokslininkus profesorius Steponą Kairį [245], Vincą Čepinskį [103, 104],
Keistutį Šliūpą [124], kolegą Leoną Čerašką [137], šalia mokslinių nuopelnų
atranda šiltų spalvų jų asmenybėms apibūdinti (žr. straipsnius šiame leidinyje).
Keldamas asmenybės, mokslininko vaidmenį pažinimo procese,
A. Žvironas "Gamtos" žurnalo skyriuje daug rašė apie pasaulinio garso
mokslininkus. Tai straipsniai apie Š. Giome (Ch.E. Guillaume) [172], Dž.Vatą
(J. Watt) [149], Galilėjaus (Galileo Galilei) veikalą "Pasikalbėjimai ir
matematinės demonstracijos ... ", keturias Bekerelių (Bequerel) . mokslininkų
kartas [221] ir daugelį kitų. Rašydamas apie pasaulinio garso mokslininkus
ieškodavo jų sąsajų su Lietuva. Tai straipsniai apie Karaliaučiuje gimusį ir ten
baigusį universitetą Jenos profesorių M. Vyną (M.K. Wien), Gedučių dvarelio
atsiskyrėlį mokslininką Teodorą Grotusą (Theodor von Grotthuss) [190,
192]. Pastarieji tai jau T. Grotuso darbų studija su jo darbų bibliografija,
pirmą kartą paskelbta lietuvių spaudoje.
Rašydamas apie mokslininkus A. Žvironas bando pasekti jų mąstymo
kelią einant prie atradimo, pvz. straipsnyje apie Ch.A. Kuloną (Coulomb,
1736-1806) nurodo: "Anuo metu elektros srovės reiškiniai nebuvo atrasti.
Vien tyrė elektrostatinius reiškinius ir tai' tik kokybiškai. Elektros ir
magnetizmo moksle nebuvo nustatyta jokių kiekybinių dėsnių. Pirmiausia
kilo mintis, jei tarpusavio masių trauką reguliuoja 1687 m. paskelbtas

visuomenės santykių klausimais.
aptariamos įvairios ekonomikos,
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Niutono dėsnis, tai ar tik negalioja analoginis dėsnis sakytųjų jėgų
veikimui?" [145]. Panašių pavyzdžių būtų galima rasti beveik kiekviename
didesniame straipsnyje. Straipsnio apie J. Vatą (J. Watt) [149] gale rašo:
"Šiuo metu taip dažnai kasdieniniame gyvenime linksniuodami vatą ar
kilovatvalandę mes pagerbiame garo mašinos gadynės pradėtoją, didijį pasaulio
inžinierių Džeimsą Vatą''. Apie vieną iš didžiųjų 18 a. matematikų J.O.
Lagranžą (J.O. Lagrange), kurio darbai apima plačią sritį nuo matematikos iki
teorinės fizikos klausimų: "Jo veikalų stilius aiškus ir gražus. Visi darbai, pirm
nei spausdinti, daug kartų taisomi ir perrašinėjami. <...> į vieną Lagranžo
memuarą įdėta tiek turinio, kad kitam autoriui pakaktų dešimčiai darbų".
Nuo 1932 m. pradėjus eiti "Lietuviškajai enciklopedijai" ir nuo 1936
m. A. Žvirono redaguojamam žurnalui "Gamta" savo straipsnius spausdina
vien tik šiuose leidiniuose.
"Lietuviškosios enciklopedijos" dešimtyje tomų išspausdinta apie 30
didesnių ir mažesnių A. Žvirono straipsnių. Juos mokslo populiarinimui
galime priskirti tik sąlyginai. Enciklopedijoje išspausdinti dideli apžvalginiai
straipsniai "Fizika", "Gamtos mokslai". Kai kuriuos artimesnės tematikos
straipsnius sujungus po du į vieną: "Fizika" ir "Fizikos dydžiai" [261, 162],
"Garsas" ir "Garsintuvas" [272, 273], "Fotocelė" ir "Fotoelektra" [265, 266],
"Galvanometriniai reiškiniai" ir "Galvanometras" [268, 269] ir kt.
išspausdino "V arpo" akcinės bendrovė atskirais atspaudais. Kai kurie A.
Žvirono straipsniai be jokių pakeitimų be jo pavardės spausdinami "Lietuvių
enciklopedijoje" [294-304].
Žurnalas "Gamta" ėjo nuo 1936 iki 1941 metų. Jo organizatorius ir
redaktorius (išskyrus 1937 m.) buvo A. Žvironas. Be jau minėtų A. Žvirono
straipsnių, šiame žurnale.jis, kaip nuolatinis LGD valdybos narys, rašė apie
tos draugijos veiklą, jos susirinkimuose skaitytus pranešimus, skelbė
draugijos narių sąrašus.
Žurnaluose "Gamta" ir "Mokykla ir gyvenimas" [176] A. Žvironas,
apžvelgdamas Lietuvoje išleistų fizikos vadovėlių turinį, rašė, kaip ir ko
mokoma fizikos pamokose. Išnagrinėtos klaidos, pasitaikančios keliuose
pradinės mokyklos vadovėliuose. Jas suskirstęs į kelias grupes apibūdino
taip: nesąmonės, stambios klaidos, senienos ir šiaip įvairios klaidos.
Kritikavo nevykusį, iškreipiantį tiesą fizikos žinių populiarinimą. Situaciją
pablogina dar ir tai, mano A. Žvironas, kad fiziką dėstantys mokytojai
dalyką išmano ne ką geriau, negu tų vadovėlių autoriai, ir "galimas daiktas,
kad vadovėlių medžiagą konkretizuodami, mezga dar didesnį klaidų tinklą.
Šiuo atveju turime skaitlingiausią auditoriją Lietuvoje- apie 290000 mokinių".
Taigi, būtini dalykiniu ir metodiniu požiūriu gerai parengti fizikos vadovėliai.
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A. Žvirono įkurto ir redaguoto žurnalo
"Gamta" viršelis.

išskirtinę

vietą

tarp A. Žvirono mokslo populiarinamųjų straipsnių užima darbai,
skirti klimato, meteorologijos ir
geofiziniams
klausimams,
tų
reiškinių įtakai žmogaus organizmui. Tos srities straipsnių susidaro
ne taip jau mažai [170, 173, 185,
189, 193, 199, 203, 215, 223, 226,
232, 278, 281 ir kt.]. Šias temas, tik
jau visai· kitais tikslais ir sąlygomis,
A.Žvironas nagrmeJO Šiaurėje
lageryje, paskirtas dirbti NIB' e
(HayąHO-MCCJle,[(OBaTeJlhCKa~ 6a3a
caHMTapHoro or.n:ena CeBepHoITeąopcKoro
)l(eJJe3Ho.n;opmKHoro
crpOMTeJJhCTBa). Dirbdamas klimair
meteorologu
bei
tologu
jausdamas tų sričių žinių ir apskritai knygų trūkumą, A.Žvironas

namiškiams
iš
lagerio
rase:
"Tikiuosi, kad iki lapkričio 15 d.
gausiu storesnę ar plonesnę "Fiziką", labai reiktų anglų žodynėlio ir
Meteorologijos" (Pečiora, 1946.X.8) ir kitame laiške: "Vis dar neatsidžiaugiu
gautomis knygomis ir žurnalais. Meteorologijos ir klimatologijos knygos
mane tvirtai ant kojų pastatė. <...> Labai tinka "CHe)I(HhiM rroKpoB". <... >
Ypač geros lentelės - matomumo, duomenų apie Saulės aukštį dienos ilgį
saulės tekėjimą bei leidimąsi įvairiuose geografiniuose pločiuose. Jūsų atsiųstoji
literatūra ir dar prieš tai iš Maskvos gautoji (per rankas) privertė mano
"Klimatą'' naujai pergalvoti, pertvarkyti. Iš naujo parašiau "Oco6eHHOCTM
KJJMMara Cpe.n;Heif lleąopbi" < ... > dabar jau geriau paremtą, sukonkretintą,
papildytą drąsesnėmis išvadomis. Įdėjau daug lentelių, schemų, diagramų.
Prikalbino, kad duočiau spaudai. Numatoma išleisti pirmąjį tomą "Tpy.n;hi
CeBepHoif Me.LJ:MUMHhi" <... > tokios rūšies klimatinį rašinį aš parašyčia atskiros
knygelės, monograf~os pobūdžio. Dabar- straipsnis. Trumpinau, glaudžiau, bet
vis tiek išėjo apie 30 spausdintų puslapių. I?abar mano straipsnis su kitais
išvažiavo į redakcinę komisiją'' (Peči ora, 1947).
Deja, išspausdinta šio straipsnio surasti nepavyko. Tačiau G.Daniševskio
knygoje [403] 66 ir 67 puslapiuose nurodyta, kad visus klimatologinius ir
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meteorologinius matavimus atliko ir apdorojo prof. A. Žvironas. Galima
spėti, kad ir visą skyrių apie klimatą (66-67 p.) parašė A. Žvironas. Tame
skyriuje pateikta bendra subarktinio klimato charakteristika, Pečioros šiaurės
rajono būdingieji klimato bruožai, aptarti visi veiksniai, turintys itakos
atmosferos cirkuliacijai, apibūdinti metų laikai, sviesos reztmas,
elektromagnetiniai reiškiniai. Poskyriuose nurodyti meteorologiniai Vidurio
Pečioros faktoriai: oro temperatūra, atmosferos slėgis, oro drėgnumas, vėjai,
krituliai ir sniego danga. Jie pateikiami grafikais ir lentelėmis. Rašydamas
apie poliarinę pašvaistę, autorius nurodo, kad ši oro švytėjimą sukelia iš
Saulės atkeliavusios dalelės, ir kad visai neištirta, kaip jų srautas veikia
žmogų. Nežinoma, kaip i jas reaguoja galvos smegenų žievės ląstelės ar
nervinių ląstelių visuma, tačiau tas galingas dalelių srautas sužadina
žmogaus organizmą ir, galbūt, kompensuoja jam Saulės radiacijos trūkumą.
Šiais darbais apie Vidurio Pečioros klimatą ir ankstesniais mokslo
populiarinimo straipsniais, išspausdintais "Gamtoje", A. Žvironas, nebūdamas
nei klimatologas, nei meteorologas, prisidėjo prie tų sričių mokslinių tyrimų ir jų
populiarinimo.
A. Žvironas ir savo raštais, ir visu gyvenimu teigė skelbiamas tiesas,
tvirtai laikėsi nuostatos - ištikimybė tiesai ir teisingumui. Apie pažinimo
galimybes ir mokslininko laikyseną A. Žvironas rašė laiške iš kalėjimo:
"Svarbu - siekti pačių žmogaus kūrybos (mokslo, meno, muzikos) viršūnių.
Kartu suprasti - užkopsi tik i vieną ar kelias viršūnes, kitas - tik apgraibomis
suvoksi. Svarbu visomis jėgomis veržtis i aukštybes, bet kartu realiai
ivertinti pajėgų apibrėžtumą. Proto ir širdies veržlumas, bet kartu ir kuklumas!" (Peči ora, 194?).
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Eglė MAKARIŪNIENĖ

VILNIAUS UNIVERSITETO

PROFESORIŲ

BYLA

Vilniaus universiteto profesorius, Fizikos ir matematikos fakulteto
dekanas, Bendrosios fizikos katedros vedėjas A. Žvironas buvo suimtas 1945
m. vasario 10 d. tėviškėje- Galiniuose per pietus. Ten buvo ir visa jo šeima.
Apie tas tragiškas ir visą šeimą sukrėtusias valandas A. Žvironas vėliau rašė
laiškuose iš Pečioros • Tuo pat metu vyko kratos Galiniuose, profesoriaus
bute Vilniuje (Didžioji 24-22), darbo kabinete fakultete.
Buvo suimti ir kiti VU dėstytojai - Kriminalistikos katedros vedėjas
profesorius Vytautas Jurgutis2 , ekonomikos fakulteto vyr. dėstytojas Algirdas
Jurskis3 ir docentas Tadas Zaleskis4 •
A. Žvironas, atvežtas į Vilniaus saugumą, buvo perduotas kapitonui
Rozauskui ir saugumo rūsiuose įmestas į vienutę. Iš karto prasidėjo tardymas.
Apie tai jau vėliau laiškuose iš Pečioros Profesorius rašė: "Nervinis įtempimas
atslūgo, kai pasibaigė didysis tardymas, trukęs 28 valandas. Aš prašnekau
1

1

2

3

4

Antanas Žvironas. Vilniaus kalėjimuose ir Pečioroje. 1992, p. 6-7.
Vytautas Jurgutis (1908.VIII.20 Tomske- 1993.VIII.14 Vilniuje), teisininkas, bibliografas,
knygotyrininkas. Baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. VDU sudijavo teisę, tobulinosi
Briuselio, Paryžiaus, Gazo, Berlyno un-tuose. VDU dėstė įvairias baudžiamosios teisės
dalis. Vilniaus un-te išrinktas Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso ir baudžiamosios teisės
katedros vedėju, VU Senato sekretoriumi. 1945 represuotas, 1988 reabilituotas. Nuo 1957
dirbo LRB, 1969-72 šios bibliotekos lituanistikos skyr. vedėjas. Bendradarbiavo spaudoje.
Paskelbė tyrimų apie Simoną Daukantą, Pilypą RuigL Jurgį Pabrėžą, Jugį Platerį ir kt.
Išvertė grožinės literatūros ir mokslo knygų, pasireiškė kaip redaktorius.
Algirdas Florijonas Jurskis (1915 Čitoje- 1953.1X.4 nužudytas lageryje, Sibire),
ekonomistas. 1932 baigė Panevėžio gimnaziją, 1932-37 studijavo VDU Matematikosgamtos fak. ir gavo diplomuoto matematiko laipsnį. 1939 baigė ekonomiką ir gavo
diplomuoto ekonomisto laipsnį. 1939 buvo pakviestas prof. A.Rimkos asistentu
Statistikinės ekonomikos katedroje. 1942 išrinktas VU Ekonomikos mokslų fakulteto
prodekanu. 1945 represuotas, 1988 (po mirties) reabilituotas.
Tadas Zaleskis ( 1911.XI.28 Betygaloje- 1982.XII.23 Vilniuje), teisininkas. 1930 baigė
Kauno "Aušros" gimnaziją, 1935- VDU Teisės fakultetą. Lankė (1937-39) V.Jurgučio
teisės seminarą. Gilino žinias Varšuvos ir Krokuvos universitetuose. Priklausė studentų
varpininkų sąjungai, Žalgirio korporacijai, 1940 buvo. paskirtas finansų komisaro
J. Vaišnoro pavaduotoju, tačiau greitai iš tų pareigų pašalintas. 1941-43 VU prof.
V.Jurgučio asistentas. 1945 m. suimtas ir nuteistas. Grįžęs iš lagerio dirbo Hidrotechnikos
ir melioracijos in-te, Kauno politechnikos in-te, 1968-82 dėstė Vilniaus un-to Kauno
vakariniame fak-te, Finansų ir apskaitos katedros vedėjas.

vienu jiems rūpimu klausimu" 5 • Tačiau A. Žvironas klydo, bijodamas, kad
jis atskleis saugumui naujus faktus. "Tardymas jau viską žinojo, ir ne todėl,
kad prieš A. Žvironą liudijo kiti šios bylos dalyviai, bet todėl, kad iki visų jų
suėmimo buvo žinoma jų veikla"6 • Gal byloje trūko tik tos veiklos
patikslinimo ir "labai pavojingos" pogrindinės organizacijos detalių.
Tardymas vyko ir protokolai buvo rašomi rusų kalba. A. Žvirono
tardymo protokolai buvo rašomi NKGB tardymo skyriaus stenografistės
Šubinos, pasirašomi tardytojo Valstybės saugumo NKGB skyriaus
viršininko kapitono Syčiovo, kartais Rozausko. (Įdomu tai, kad niekur
nenurodomi saugumo darbuotojų vardai ir tėvavardžiai - tai, matyt, atskira
saugumo instrukcija.) Po kiekvienu tardomojo atsakymu yra A. Žvirono
parašas, o gale kiekvieno protokolo frazė: "IlporoKoJI c MOHX CJIOB 3anucaH
npaBHJihHO, npoąHTaH Ha llOHHTHOM )J.JIH MeHH pyCCKOM H3hiKe, B qeM H
pacnHChiBaiOCh. A. )l{BupoHac (Protokolas pagal mano parodymus užrašytas
teisingai, perskaitytas man suprantama rusų kalba, po kuo ir pasirašau. A.
Žvironas)". 1945 m. vasario 17 d. 7 (čia ir toliau protokolų medžiaga versta iš
rusų kalbos) tardymo protokole išdėstyti A. Žvirono veiklos motyvai. Į
tardytojo: "Papasakokite apie Jūsų antitarybinę veiklą" A. Žvironas atsako:
"Aš įsijungiau į kovą su tarybų valdžia. Tai buvo mano anksčiau
susiformavusi nuostata, o būtent, anksčiau ar vėliau dėl karo veiksmų ir
rezultatų Tarybų Sąjungai teks nusileisti imperialistinių Anglijos ir
Amerikos spaudimui bei išeiti iš Pabaltijo. Tuo metu kaip tik susidarys
sąlygos atkurti Lietuvos valstybę ne Tarybų Sąjungos sudėtyje.
1945 m. sausio pradžioje su niekuo nepasitaręs nusprendžiau apie tai
pasikalbėti su profesoriumi Jurgučiu ir docentu Zaleskiu. Jiems pasiūliau
susitikti mano namuose ·apie 6 valandą vakaro. Numatytą valandą mes
susirinkome ir pasikeitėme nuomonėmis apie susidariusią padėtį bei
priėjome išvados apie Lietuvos galimybę po karo išeiti iš Tarybų Sąjungos
sudėties. Tam momentui reikia pasiruošti. Mes buvome ne partijų atstovai,
bet iniciatyvinė grupė. Ar dar yra kokia kita tokia grupė Vilniuje ar Kaune, mes
nežinojome. Jei pasirodytų, kad yra, mes jai pasiūlysime savo paslaugas.
Nors mes neatstovavome partijoms, tačiau mane laikė artimu
socialdemokratams, Zaleskis apibūdinamas kaip liaudininkas, Jurgutis, kaip

5
6

7

Antanas Žvironas. Vilniaus kalėjimuose ir Pečioroje. 1992, p. 6.
A. Astaška. Vienos bylos istorija II Atgimimas, 1990, kovo 7-14 d., Nr 10, p. 8; kovo 14-21
d., Nr 11, p. 8-9.
Ypatingasis archyvas, Byla Il-11804, p. 20-21.

APIE MOKSLINĘ IR VISUOMENINĘ VEIKLĄ ~5I
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"

jis pasakė, niekam neatstovauja8 • Nutarėme, kad reiktų dar pakviesti vieną
asmeni, artimą klerikalams, neatsimenu kas pasakė Jurskio pavardę" •
Po to sausio viduryje viename iš teisės fakulteto kabinetų įvyko kitas
susitikimas, į kurį T. Zaleskis neatėjo, o A. Žvironas atnešė jo parašytą ir
mašinėle išspausdintą "Atsišaukimą". Šis atsišaukimas buvo aptartas ir
perduotas Jurskiui ir Jurgučiui galutinai suredaguoti ir platinti.
Šio atsišaukimo byloje nėra, tačiau apie ką jame buvo rašoma,
smulkiai pateikta tardymo protokole10•
Atsišaukimas prasidėjo žodžiais: "Baigėsi vokiškoji okupacija,
prasidėjo tarybinė okupacija ... " ir kvietė į kovą su tarybų valdžia.
"Tiek aš, - sako A. Žvironas, - tiek mario vienminčiai manė, kad
aktyvi kova prieš tarybų valdžią šiuo metu yra beprasmiška ir žalinga, gali
sukelti bereikalingas represijas, tuo pačiu iššaukti lietuvių tautos aukas.
Tarybų valdžios Lietuvoje nutarimu vyksta mobilizacija į Raudonąją Armiją.
Dėl to geriausioji lietuvių tautos dalis- jaunimas ir vidutinio amžiaus vyrai
palieka savo tėvynę, ūkius likimo valiai ir išeina į armiją. Atsišaukime
raginama neiti į mobilizacijos punktus, nes lietuviams nėra už ką kariauti.
Atsišaukime kviesdami nepaklusti tarybų valdžios įsakymams mes manėme,
kad tokiu būdu galėsime išsaugoti nacionalinius kadrus, kurie bus reikalingi
pokario laikotarpiu atstatant buržuazinę santvarką Lietuvoje.
Pasyvaus pasipriešinimo taktika mes manėme pasiekti tikslą išsaugoti nacionalinius kadrus ir materialines vertybes, kurios bus
reikalingos ateityje, t.y. atstatant Lietuvoje, padedant Anglijai ir Amerikai,
9

buržuazinę santvarką'' 11 •

Buvo raginama: "< ... > Mokėti visus mokesčius natūra ir pinigais.
Atlikti valstybei prievoles, kad valdžia neturėtų prie ko prikibti <... >reikia
laikytis tvirtai, bet pasyviai".
Atsišaukimas pasirašytas "Lietuvos išlaisvinimo komiteto" - tai
vokiečių okupacijos metais įkurta organizacija ir nors atsišaukimo autoriai
neturėjo komiteto įgaliojimų veikti jo vardu, tačiau atsišaukimo autoriams
atrodė, kad toks parašas bus pakankamai svarus.

Ten pat, p. 75: V.Jurgučio parodymuose yra, kad jis atstovauja "Lietuvos laisvės kovotojų
sąjungai" (LLKS).
9
Ten pat: nurodoma, kad Jurskis atstovauja naujos katalikiškas pakraipos organizacijai
"Lietuvos frontas" ir leido laikraštį "Į laisvę".
10
Ten pat, p. 29-31.
11
Ten pat, p. 31.
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A. Žvirono bylos n-11804 tardymo protokolo 1945 m. vasario 17 d. faksimilė.

Tardymo protokole daug vietos skiriama A. Žvirono veiklai vokiečių
okupacijos metais, kai buvo bandoma sudaryti bendrą liaudininkų,
socialdemokratų ir visų kitų Lietuvos visuomenės sluoksnių frontą. Tai
turėjo būti pasirengimas nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimui
pokario metais. Numatomos ekonominės Lietuvos atkūrimo programos.
(Tardymo protokolai nuo kovo 20 d. iki liepos 6 d., lapai 33-57.) 1943 m.
vasarą sukurtą Vilniaus komitetą sudarė dienraščio "Lietuvos žinios"
redaktorius Jonas Kardelis, Vilniaus universiteto docentas Vytautas Čapas,
Vilniaus universiteto docentas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos atstovas
Stasys Žakevičius, komitetui vadovavo profesorius A. Žvironas 12 •

12

Ten pat, p. 55-56.
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A. Astaškos straipsnyje13 nurodomas tolimesnis atsišaukimo likimas:
"V. Jurgutis šio atsišaukimo teksto juodraštį perdavė Chemijos fakulteto
studentui Mečiui Butkui, kuris 1945 06 02 apklausos metu aiškino: "1945 m.
sausio mėn. Vytautas Jurgutis pavedė man padauginti ir išplatinti kreipimąsi
į lietuvių tautą, pasirašytą, kiek atsimenu, "Lietuvos išlaisvinimo komiteto".
Grįžęs namo aš perskaičiau kreipimosi tekstą, kuris man nepatiko, todėl
dauginti ir platinti jo nesirengiau, tačiau, kad nuraminčiau Jurgutį, netrukus
jam pasakiau, kad atsišaukimą padauginau ir išplatinau provincijoje. Tai
pasakiau todėl, kad neįžeisčiau Jurgučio ir palaikyčiau su juo ryšius".
Štai ir viskas, ką tardymas įrodė taip išgarsėjusioje Vilniaus universiteto
profesorių byloje.
Tardymo pabaigoje Rozauskas tapo papulkininkiu, tardytojas kapitonas
Syčiovas, pasirašinėjęs protokolus,- majoru.
Teismas įvyko 1945 m. spalio 4 d. Karinis tribunolas profesorius
Antaną Žvironą, Vytautą Jurgutį, docentą Tadą Zaleskį ir vyr. dėstytoją
Algirdą Jurskį pagal RTFSR 1926 m. BK straipsnius 58-1A (tėvynės
išdavimas) ir 58-11 (organizacinė veikla, nukreipta į kontrevoliucinių
nusikaltimų padarymą ar organizavimą) nuteisė 1O m. kalėti ir 5 metams
tremties. Po to jau sekė Lukiškės, etapas į Pečiorą, Kirovo ir Maskvos
kalėjimai.

13

A. Astaška. Vienos bylos istorija// Atgimimas, 1990, kovo 14-21 d., Nr 11, p. 8.

Dobilas KIRVELIS

PROFESORIUS ANTANAS ŽVIRONASSOCIALDEMOKRATAS 1
"Gamtos ir visuomenės dėsni pažinti
kur kas maloniau, negu užkariauti Persiją''
Pagal

Demokritą

Sunku pasakyti, kas prof. A. Žvironui gyvenime buvo svarbiausia:
mokslas, pedagoginė-švietimo veikla, šeima ar politika. Pastarajai socialdemokratijai- jis buvo neabejingas nuo pat vaikystės. Jam žmogus ir
visuomenė buvo neatskiriama Gamtos dalis, jų dėsnių bei raidos dėsningumų
supratimas buvo viena didžiausių gyvenimo "silpnybių". O būdamas
aktyvios prigimties ir neabejingas savo krašto žmonių ateičiai, jis negalėjo
likti tik stebėtojas, neįsitraukęs į mūsų šimtmetyje vykusius permainingus
politinių įvykių sūkurius.

Ilgametis Lietuvos socialdemokratijos lyderis nuo 1900 m., formavęs
Lietuvos Socialdemokratų partijos (LSDP) taktiką ir strategiją Lietuvos
nepriklausomybės Vasario 16 Akto signataras, Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) pirmasis pirmininkas prof. Steponas Kairys
savo prisiminimuose "Tau, Lietuva" rašo: "Antanas buvo nuoširdus idėjos
draugas ir ilgų metų bendradarbis partijos gretose. Tai žmogus, visą save
atidavęs darbo žmonių reikalui, nuoširdžiai mylėjęs Lietuvą ir jos žmones,
nežinojęs kompromisų su savim, aukšto intelekto asmenybė ... Tai retai
humaniško būdo ir žmonėms šiltos širdies asmuo, tylus ir kuklus
darbininkas"2 • Kai mirus Stalinui S. Kairys LSDP Užsienio Delegatūros
vardu kreipėsi į Didžiosios Britanijos leiboristų partijos lyderį Hugh'ą
Gaistkell'į, kad lankantis N. Chruščiovui Londone britų idėjiniai draugai leiboristai - svečius paklaustų apie Baltijos šalių bei tremtinių ir kalinių
padėtį Tarybų Sąjungoje, maždaug tuo pačiu laiku iš Socialistų
Internacionalo (SI) buvo gautas toks laiškas:

1

2

Straipsnis parašytas daugiausia remiantis A. Žvirono sesers biologės Veronikos Žvironaitės
bei autoriaus ir jo tėvų atsiminimais.
S. Kairys. Tau, Lietuva.- Bostonas, 1964, p. 8.

56

"Mieli Draugai,
Su giliu apgailestavimu mes sutikome žinią apie draugo Antano
Žvirono mirtį Sibiro vergijoj.
Socialistų Internacionalo vardu mes norime išreikšti mūsų nuoširdžiausią simpatiją ir užuojautą.
Su dėkingumu mes prisimename draugo Žvirono nuopelnus Lietuvos
socialistų sąjūdžiui. Jis buvo žymus fizikas ir profesorius - iš pradžių Kauno,
o vėliau Vilniaus universitete. Jis vaidino svarbų vaidmenį savo krašto
socialistiniame sąjūdyje kaip Lietuvos Socialdemokratų Partijos Centro
Komiteto narys. Vokiškosios okupacijos metu, nuo I94I ligi I944 metų jis
aktyviai dalyvavo pogrindžio kovoje.
Kai I944 metų vasarą jo kraštą užplūdo Tarybinė Armija, jis nutarė
pasilikti Lietuvoje. Vieneriems metams praslinkus jis buvo areštuotas ir
išsiųstas į vergų darbo stovyklą Sibire. Jis mirė, būdamas tik 54 metų
amžiaus, ir tik mirusį jį buvo leista palaidoti jo tėviškėje. Antaną Žvironą
visuomet prisimins Lietuvos socialistai, ir jis užims garbės vietą Socialistų
Internacionalo istorijoje.
Su broliškais sveikinimais, nuoširdžiai Jūsų
SI Prezidentas Morgan PHILLIPS,
SI Sekretorius Julius BRAUNTHAL"3 •

Pirmuosius socialinio teisingumo bei nacionalinio savarankiškumo
dar 1905 metų revoliucijos metu šešiamečiui Antanukui
turėjo sukelti Kamajų socialdemokratų būrio, vadovaujamo Jurgio Smalsčio
(Smolskio), atėjusio verstj caro valdžią Užpaliuose, veiksmai 4 • J.Smalsčio
vyrai stipriai apdaužė Užpalių seniūną Joną Žvironą- Antanuko tėvą, ko
gero nenorėjusį jiems atiduoti sunaikinti carinės valdžios dokumentų. Tai
paliko stiprų įspūdį visai Žvironų šeimai, dažnai tie įvykiai šeimoje buvo
aptariami.
Sakoma, kad socialistu gimstama, kad tik tas, kurio sieloje dominuoja
geranoriškumas kitam, gali būti prigimtinis socialistas. Visos šios savybės
Antanuko elgsenoje buvo pastebimos dar pačioje vaikystėje. Kaip rašo savo
prisiminimuose A. Žvirono sesuo Veronika, socialistinėmis idėjomis jis
susidomėjęs dar būdamas vaikas, besimokydamas Utenos keturklasėje
mokykloje. Jau ten jį mokslas nuteikęs ateistiškai nuostatai.
idėjų apmąstymus

3
4

Juozas Vilčinskas. Lietuvos socialdemokratija. -Londonas: Nida, 1985, p.354.
Br. Kvyklys.Mūsų Lietuva II t., Užpaliai. Vilnius: Mintis, 1991; Užpalietis. 1905 metai:
Vaiko dienų prisiminimai// Socialdemokratas, 1930 m. Nr 17.

Besimokydamas Vilniaus gimnazijoje prieš pat pirmąjį pasaulinį karą
jis jau dalyvavo aušriniečių veikloje. Socialdemokratinės politinės pažiūros
susiformavo Tomske, jos tvirtėjo besimokant Lietuvos karo mokykloje ir
tarnaujant Lietuvos kariuomenėje bei žaizdrininkų tarpe Lietuvos universitete.
Dirbdamas universitete Kaune ir Vilniuje, būdamas doktorantūroje Ciūriche jis,
ko gero, Lietuvoje buvo geriausiai suprantantis ne tik Europos, bet ir Rusijos
socialdemokratijos teorinius pagrindus, žinantis šių ideologinių krypčių
istoriją ir turintis blaivų strateginį požiūrį į vykstančius ir būsimus
visuomeninius procesus.
Antrojo pasaulinio karo metais A. Žvironas į politinę socialdemokratų
veiklą buvo "įklimpęs" profesonaliai, o tai lr nulėmė jo likimą. XX
šimtmečio Lietuvos socialdemokratijos lyderis prof. S. Kairys jame matė
pagrindinį politinį Lietuvos socialdemokratijos ideologą ir savo idėjų tęsėją.
Žvironas buvo S. Kairio ir kito žymaus socialdemokrato mokslininko prof.
Vinco Čepinskio mokinys bei aktyvus abiejų tų asmenybių idėjų tęsėjas.
TARP AUŠRINIEČIŲ. Prieš pat pirmąjį pasaulinį karą A. Žvironas
mokėsi V gimnazijos klasėje Vilniuje. Čia tuo metu jaunimo ir moksleivijos
tarpe "burbuliavo" ne tik lietuvybės, bet ir politinės aistros. To laikmečio
fotonuotraukose Žvironą matome tarp aušriniečių kartu su pusbroliu Baliu
Matulioniu - būsimuoju liaudininku ir Jackum Sondeckiu - būsimuoju
socialdemokratu, ateityje- emigracijoje aktyviais VLIK'o nariais 5 •
Nuo 1911 metų Vilniuje veikė mokinių ir "švedų" kuopos, kurioms
priklausė keliasdešimt moksleivių, neabejingų lietuviškos visuomenės ateičiai.
"Švedais" buvo vadinami privačiai besimokantys. 1912 metais mokinių kuopai
patekus į demokratiškų nuostatų vadovų įtaką, abi kuopos susijungė ir taip
susiformavo kairiosios demokratinės pakraipos lietuviškos . moksleivijos
organizacija, veikianti pagal "Aušrinės" laikraštėlio skelbiamas idėjas. Taip
atsirado aušriniečiai. Kam šios idėjos nepatiko, išėjo į ateitininkų kuopą.
Aušriniečių ideologiniais vadovais buvo dr. Stasys Matulaitis ir biologas Jurgis
Elisonas, o paskaitas skaitė jau politiškai-socialistiškai angažuoti Mykolas
Biržiška, Mykolas Sleževičius, Vladas Požėla ir kt. Neabejotina, kad tarp
aušriniečių ne kartą turėjo rodytis ir Vilniaus inžinierius S. Kairys, kuris tuo
metu vadovavo Lietuvos socialdemokratų partijai, ir jo bendramintis, taip pat
inžinierius, Vladas Sirutavičius, aktyviai dalyvaujantys kairiosios pakraipos
Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo gyventojams agronomijos ir teisių
pagalbai teikti veikloje.
·
5

Gyvenimas Lietuvai. Knyga apie Jackų Sondeckį.- Šiauliai: Delta, 1993.
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Tai buvo ta aplinka, kurioje pradėjo formuotis A. Žvirono politinės
Jackus Sondeckis-Sonda savo prisiminimuose
rašo: "Mūsų Antanukas (Žvironas) dar buvo per jaunas, kad tada būtume
galėję numatyti jį būsiant žymų mokslininką fiziką ir politiką".
socialdemokratinės pažiūros.

TOMSKO MOKYKLOS. 1915 metų rudenį, kaip karo pabėgėlis iš
Lietuvos, A. Žvironas kartu su savo vyriausiuoju broliu Juozu pasitraukė į
Sibirą, to laikmečio vieną svarbiausių Sibiro kultūros miestų - Tomską.
Apsigyveno pas čia dirbantį laisvamaniškos nuostatos dėdę - Povilą
Žvironą. Tuo metu Omske, geležinkelio tarnyboje, dirbo kitas dėdė - Jonas
Ramoškis, su kuriuo Žvironai artimai bendravo, ir kuris jau tuo metu
aktyviai dalyvavavo rusų socialdemokratų veikloje.
Iš artimųjų pasakojimų žinoma, kad J. Ramoškiui būdavo patikima
nelegalių rusų socialdemokratų revoliucionierių, keliaujančių organizaciniais
reikalais Sibiro magistrale, sutikimas ir išsiuntimas užplombuotuose
vagonuose. Ramoškis mėgdavęs tuos revoliucionierius pasikviesti į savo
namus papolitikuoti prie arbatos stiklinės. (Tarp užpaliečių tarybiniu
laikmečiu sklandė legenda, kaip Saliama Valiulytė pirmojo pasaulinio karo
metu Sibire- Omske, gyvendama pas J. Ramoškį, Leniną arbata vaišinusi.
Utenos laikraštyje apie tai buvo išspausdintas straipsnelis, kuriuo remiantis
šiai moteriškei buvo išrūpinta minimali pensija, nors tuo metu Leninas
važinėti pro Omską vargu ar galėjo, nes gyveno Šveicarijoje.)
Atrodo, kad dėdės J. Ramoškio politinės nuostatos ir jo veikla,
tuometinė
Rusijos socialdemokratinė atmosfera, kylanti revoliucija
pagreitino A. Žvirono politinį brendimą. Vilniaus aušriniečių pasėta
socialdemokratinė sėkla ki-ito į tinkamą "sielą", o likimas ją nubloškė į tos
naujos ideologijos verpetą. Manytina, kad baigęs Tomsko gimnaziją A.
Žvironas ne atsitiktinai, bet socialinių procesų, būsimos industrinės
visuomenės supratimo vedamas (kaip ir S. Kairys su V. Sirutavičiumi 18981899 m. baigę Šiaulių gimnaziją rinkosi techninius mokslus), tolimesnėms
studijoms stoja ne į jau susiformavusį, turintį tam tikras mokslo tradicijas
Tomsko universitetą, bet į neperseniausiai įkurtą Technologijos institutą. Jis
pasirinko inžineriją, nors savo polinkiais buvo daugiau mokslininkas nei
inžinierius. Mobilizacija į A. Kolčiako armiją bei šios armijos kovos su
revoliuciniais daliniais, imperinės kolčiakininkų nuostatos ir simpatijos
nacionalinio savarankiškumo socialdemokratinei teorijai A. Žvironą
suformavo įsitikinusiu socialdemokratu. Jam buvo nepriimtina nei rusiškas
revoliucingumas, nei kolčiakiškas kariškasis imperializmas. Jam artimesnės

buvo demokratinio socializmo nuostatos. Su tokiomis
1921 m. grįžo į Lietuvą.

politinėmis pažiūromis jis

KARININKAS -SOCIALDEMOKRATAS. Dar būdamas Lietuvos karo
mokykloje A.Žvironas pradeda rašin~ti socialdemokratinius straipsnelius.
Juozas Savickas, tuo metu vaikas su tėvais gyvenęs Kaune, Kęstučio
gatvėje esančiame bute, kuriame buvo Lietuvos socialdemokratų būstinė,
laikraščio "Socialdemokratas" redakcija ir jaunųjų socialdemokratų
žaizdrininkų bendrabutis, savo prisiminimuose LSDP 100-mečio proga rašė:
"Ateidavo redakcijon toks kariškos laikysenos artilerijos karininkas Antanas
Žvironas. Vienintelis iš čia pasirodančių kariŠkių ir atnešdavo ką nors
spausdinti. Ilgai neužtrukdavo, nes, be tarnybos artilerijos mokomojoje
kuopoje, universitete dar studijavo fiziką< >Man, vaikui, patiko kariška
uniforma. Ne tik mane, bet ir bendrabučio studentes traukė blizgančios sagos
< ... > Šiaip ar taip, vieną iš mūsų žaizdrininkių - Adzę Janulytę Antanas
išsivedė. Lietuvoje nebuvo civilinės metrikacijos, reikėjo būtinai tuoktis
bažnyčioje, o prieš jungtuves klebonai reikalaudavo mokėti poterius, eiti
išpažinties. "Cicilikams" ir kitokiems laisvamaniams tai buvo nepriimtina, tad
Žvironai tuoktis važiavo į Klaipėdos kraštą... " Tuoktis ne bažnyčioje, bet
pilietinėje institucijoje buvo principinė to meto socialdemokratų nuostata.
Trumpus apsakymėlius, feljetonus bei pamfletukus apie socialinę
neteisybę S. Kairio redaguojamame laikraštyje "Socialdemokratas" A. Žvironas
spausdinti pradėjo nuo 1923 m. Vėliau tematika plėtėsi, peraugdama į
strategiškai gilius politinės analizės straipsnius, kurių buvo gan gausu iki pat
laikraščio uždraudimo 1933 m. 6
Polinkis redaktoriaus darbui pasireiškė dar jam būnant karininku. 1926
metais A. Žvironas organizuoja šapirografinio laikraštėlio ,,Artileristas" leidimą.
Jis ir redaktorius, ir straipsnių autorius. Karinei tarnybai buvo gan abejingas, jį
traukė mokslinė veikla, universitetas.
ŽAIZDRININKAS. Dar būdamas karininku A. Žvironas 1924 m.
pradeda studijas Lietuvos universitete (LU)- Matematikos-gamtos fakultete,
fizikos skyriuje, o kartu ir savo politinę veiklą tarp akademinio jaunimo. Čia
jis tampa vienu aktyviausių žiežirbininkų-žaizdrininkų, - LU studentų
socialistų draugijos "Žaizdras" nariu ir organizatoriumi.
Studentų draugija "Žaizdras"- buvo įregistruota LU senate 1925 metų
gegužės 22 d. Žaizdrininkai priklausė Lietu~os Socialdemokratinio jaunimo
6
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sąjungai "Žiežirba", įkurtai dar 1922 m., esančiai Socialistinio Jaunimo
Internacionalo nariu, leidžiančiai savo mėnesinį laikraštį "Žiežirba". Jie savo
spaudoje griežtai pasisakydavo prieš klerikalines jaunimo organizacijas,
rūpinosi savo narių kultūra, daug dėmesio skyrė sportui. Taip pat
principingai kovojo prieš komunistų skleidžiamą propagandą ir jos įtaką
jaunimui. Žiežirbininkai savo veiklą derino su LSDP, dalyvaudavo
rinkiminėse kampanijose, organizavo "Kultūros" būrelius, rengė Gegužės
Pirmosios minėjimus, palaikė ryšius su užsienio social demokratiniu jaunimu.
Čia A. Žvironas veikė kartu su šiandien gerai žinomais mokslo ir kultūros
veikėjais: Pranu Ancevičiumi, Dzidu Budriu, Leonu Čeraška, Jonu Dagiu,
Vytautu Girdzijausku, Alfonsu Guču, Alfonsu Jakubėnu, Juozu Matuliu,
Bronium Raila, A. Žiurliu ir kt. Pirmoji A. Žvirono politinė publikacija
"Žiežirboje" išspausdinta 1924 m., o "Žaizdre"- 1928 m.
Pirmąjį politinį "krikštą" A. Žvironas gavo 1927 m. balandžio mėn.
Juozo Pajaujo byloje. Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo pasakytas
liaudininko Seimo atstovo J. Pajaujo kalbos, pasmerkusios antidemokratinį
kariškų poelgį, kai kurie karininkai bei kareiviai bandė tartis su juo dėl
galimybės atstatyti demokratiją. Visi jie, tarp jų ir A. Žvironas, buvo suimti
ir karo lauko teismo teisiami balandžio 28 d. Tris nuteisė mirties bausme,
kitus - įvairų laiką kalėti. Tuokart A. Žvironas buvo išteisintas.
Bet kitą kartą, kai 1929 m. gruodžio mėn. po nepavykusio studentų
aušrininkų-maksimalistų organizuoto atentato prieš ministrą pirmininką
Augustiną Voldemarą buvo masiškai suiminėjami kairiųjų nuostatų
studentai, buvo suimtas ir A. Žvironas.
Kairiosios pakraipųs studentai - aušrininkai ministro pirmininko A.
Voldemaro asmenyje matė potencialų itališkojo fašizmo ideologinį vadą
Lietuvoje, o radikaliausia aušrininkų dalis- maksimalistai Lietuvai išgelbėti
nuo galimo fašizmo laikė vienintelį būdą - atentatą. Socialdemokratinis
jaunimas, tarp jų ir A. Žvironas, nepripažino teroristinių metodų, ir tai buvo
gerai žinoma slaptosioms tarnyboms. Nežiūrint to du socialdemokratai- A.
Žvironas ir L. Čereška- buvo suimti ir kartu su aušrininkais teisiami karo
lauko teismo. L. Čereška buvo nuteistas ketveriems metams, o A. Žvironasvieneriems metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Žvironui bausmę sumažinti
padėjo jau ir tuo metu egzistavusias naudingos pažintys. Jo pusbrolis,
liaudininkas, tuo metu Karo ligoninės vyriausias gydytojas B. Matulionis,
pažinojęs ne vieną aukštą kariškį, sugebėjo kažkaip paveikti karo lauko
teismo teisėjus. Prie bausmės sumažinimo prisidėjo ir tai, kad tuo metu
mirties patale gulėjo tėvas. A. Žvironui buvo siūloma rašyti prezidentui
malonės prašymą, bet jis atsisakė.

AUSTRIŠKOSIOS SOCIALDEMOKRATIJOS PROPAGUOTOJAS.
Jeigu A. Žvironas profesinėje fiziko veikloje prioritetus atidavė prof. V.
Čepinskio skleidžiamai pozityvistinei pažinimo metodologijai, kurios
pamatas - "Jo didenybė eksperimentinis faktas", tai politinėje veikloje jį
daugiau traukė teorinės koncepcijos. Šių paskatų vedamas jau nuo 1926 m.
pradėjo bendradarbiauti J. Jauniškio redaguojamame mėnesiniame žurnale
"Naujoji gadynė", rašydamas daugiausia teorinio socialdemokratinio
pobūdžio straipsnius. Čia jis pradėjo ieškoti Lietuvai tinkamiausio socialinio
modelio, propaguoti austriškąją socialdemokratiją.
1927 m. žurnalo "Naujoji gadynė" 2/3 numeryje A. Žvironas išspausdina
straipsnį ,,Austrų socialdemokratija". Laikraštyje "Socialdemokratas" pasirodo
jo straipsniai apie socialdemokratines Čekoslovakijos bei kitų buvusių AustrijosVengrijos imperijos valstybių partijas, jų istoriją. Aprašomi dramatiški
visuomeniniai politiniai procesai, vykstantys Vienoje. Pradeda bręsti mintis, kad
austriškoji socialdemokratija labiausiai taikytinas socialinės sistemos modelis
mūsų katalikiškai Lietuvai.
1928-1929 m. A. Žvironas plečia savo socialdemokrato-teoretiko
akiratį. "Socialdemokrate" pasirodo serija jo stniipsnelių apie 1918 m.
vokiečių revoliuciją bei Veimaro socialdemokratinės Respublikos istoriją ir
problemas. Aptaria rusų liaudies nelaimes ir Trockio bėdas. "Žaizdre"
pasirodo straipsniai apie mokslinio socializmo bruožus pagal B. Fingertą,
apie G. Plechanovo sampratą dėl tautos "dvasios" bei "būdo" savybių.
Kituose vėlesnių metų politiniuose laikraščiuose paliečiamos Anglijos
leiboristų problemos. Jo ypatingas domėjimasis Europos socialdemokratija
siejasi su naująja LSDP programa. Jos projektas spausdinamas 1931 m.
"Socialdemokrato" numeriuose [97]. Suprantama, kad A. Žvironas tuo metu
- jau subrendęs Lietuvos socialdemokratinės ideologijos kūrėjas, dirbantis
kartu su partijos lyderiais.
Uždarius "Naująją gadynę", A. Žvirono bičiulis redaktorius J. Jauniškis,
savo žurnale S. Kairio pavedimu aštriai kritikavęs lenkų okupuotame Vilniuje
veikusius ir socialdemokratiją kompromituojančius plečkaitininkus, persikėlė į
Berlyną ir, padedant vokiečių socialdemokratams, pradėjo leisti laikraštį
"Kova". Remdamas šį laikraštį A. Žvironas parašė įjį net kelis straipsnius.
1931-1933 m. pasipila A. Žvirono straipsniai apie Šveicarijos
socialdemokratiją. Būdamas Ciūricho universiteto fiziku doktorantu jis rado
laiko domėtis ir Šveicarijos visuomeniniu politiniu gyvenimu. Jam, kaip ir jo
mokytojui prof. V. Čepinskiui, mokslas ir visuomeniniai politiniai dalykai
visada būdavo greta. Prieš uždraudžiant "Socialdemokratą" Žvironas dar spėja
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išspausdinti nekrologą "Eduardas Bemšteinas", kuriame parodo ne tik ideologinį
autoriaus nusistatymą, bet ir Europos socialdemokratijos doktrinos esmę.
1934 metais susirgus S. Kairiui, O. Kairienei esant formaliąja teorinio
socialdemokratų mėnesinio žurnalo "Darbo visuomenė" redaktore, A. Žvironas
tampa leidinio redaktoriumi de fakto. Jis rašo daugumą pagrindinių teorinių ir
informacinių straipsnių. Tai ,,Ateitis- socializmo" ,,Buržuazija ir demokratija",
"Karas ir socializmas", "Socialdemokratai ir komunistai", "Vienos socialistų
konferencija", "Bendro socialdemokratų ir komunistų fronto faktai", "Karo
kurstytojai: Vokietija-Lenkija-Japonija", "Sovietų konstitucijos demokratinimas",
"Profesinis darbininkųjudėjimas fašizmo kraštuose", "Karo organizavimas",
"Thomas More ir jo "Utopija", verčia iš vokiečių kalbos ir čia publikuoja
austrų socialdemokratijos pagrindinio ideologo ir vadovo Otto Bauer'io
straipsnius ir veikalus "Klasių kovos strategija", "Demokratija ir
socializmas", "Versalio galas", o taip pat kitų socialistų, pvz. K.Thormann'o
"Nauja Šveicarijos socialdemokratų orientacija" 7•
Cenzūrai uždarius "Darbo visuomenę" ir 1936 m. uždraudus visų,
išskyrus tautininkų, partijas Lietuvoje, A. Žvironas išverčia ir išspausdina
Otto Bauer'io veikalą" Socialdemokratija, religija ir bažnyčia".
1939 m. politiniam klimatui šiek tiek atšilus, socialdemokratai galėjo
vėl atkurti savo leidinius, pradėjo eiti mėnesinis žurnalas "Mintis". A.
Žvironas ir vėl tampa svarbiausių straipsnių autoriumi. Jis rašo pagrindinį
straipsnį, skirtą inž. prof. S. Kairio 60-mečio paminėjimui, straipsnius
"Karas ir mažosios tautos", "Ar nesisuka ratai tik vietoje?", "Otto Bauer",
"Mokykloms darbą pradedant", "Tarptautinės profesinių sąjungų vienybės
kelias", "Lietuviai sa:vanonm Ispanijoje", "Materialistinis istorijos
supratimas ir gamtos mokslų materializmas", "Išvedžiojimai apie "šio karo
prasmę" (Žr. A. Žvirono darbų bibliografiją šioje knygoje).
Visuose kairiosios pakraipos laikraščiuose ir žurnaluose A. Žvironas
matomas greta pagrindinių Lietuvos socialdemokratijos kultūrinių ir politinių
veikėjų: S. ir O. Kairių, A. ir L. Purėnų, V. Čepinskio, K. Venclauskio ir kitų.
Prieškario laikotarpiu jis buvo atradęs to meto Lietuvai tinkamiausią įgyvendinti
ideologinę koncepciją - to laikmečio austromarksizmą. Neabejotina, kad
šiandien jis tęstų savo idėjinių minčių giją, koreguodamas austromarksizmą
austriškuoju ekologiniu socializmu bei skandinaviškuoju Gunaro Adler'ioKarlson'o funkciniu socializmu, vakarų Europos demokratiniu socializmu.
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VILNIAUS VLIK'O PIRMININKAS. A. Žvironas, būdamas strategiškai
politikas, giliai suprasdamas antrojo pasaulinio karo Europoje
procesus, galimas pasekmes Lietuvai, neabejojo, kad Vokietija karą pralaimės,
kad ten, kur karui pasibaigus pasiliks sąjungininkų armijos, ilgam liks
atitinkamos politinės įtakos sferos. Į Lietuvą įžengus Tarybinei Armijai jis
neabejojo, kad Lietuva priklausys Maskvai ne vieną dešimtmetį.
Karo metais iš Maskvos atsiųstiems partizanams, savo vaikystės
draugams, "Audros" būrio vadams jis patarinėjo neužpuldinėti vokiečių, tada
vokiečiai neorganizuos baudžiamųjų akcijų, nenukentės ūkininkai, o
pastarieji juos išmaitinsią. Aiškino, kad lietuviams reikia elgtis taip, kad
mažiausiai nukentėtų žmonės ir krašto ūkis, nes Lietuvos teritorijoje pešasi
du agresoriai ir mums nereikia tarp jų painiotis. Jis naivokai manė, kad po
karo Stalinas Baltijos šalims, tarp jų ir Lietuvai, suteiks savarankiškesnį
politinį statusą, tokį, kokį suteikė Lenkijai at Čekoslovakijai.
Karo metais A. Žvironas dalyvavo keliose pogrindinėse struktūrose.
Vokiečių okupacijos metu jis buvo vienas iš Naujosios Lietuvos
organizacijos vadovų ir leidžiamų nelegalių laikračių "Naujoji Lietuva" ir
"Lietuvos kelias" redaktorių. Jis buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto organizatorių. S. Kairio pavedimu Žvironas buvo šios
organizacijos Vilniaus skyriaus įkūrėjas ir vadovas. Jos pagrindinė paskirtis
buvo padėti Lietuvos žmonėms susiorientuoti karo metu.
Socialdemokratų ir liaudininkų grupė, į kurią įėjo prof. S. Kairys,
agronomas Vladas Bertašius, prof. A. Žvironas ir kt., karo metu (dažniausiai
susirinkę A. Žvirono bute buvusiuose Chodkevičių rūmuose) kūrė Lietuvos
ūkio pokarinio atstatymo socialdemokratinę programą.
1944 m. prie Lietuvos artėjant frontui, vėl ateinant rusų armijai ir
neišvengiamai naujai sovietų okupacijai, ne vienam iškilo klausimas:
pasilikti Lietuvoje ar trauktis į Vakarus? Antrojo pasaulinio karo metu buvęs
Vilniaus universiteto dėstytojas, pogrindinės Lietuvių Aktyvistų Fronto
(LAF) veikėjas Stasys Žymantas-Žakevičius paskutiniaisiais savo gyvenimo
1973 metais JAV leidžiamame žurnale "Į laisvę" išspausdintuose dviejuose
prisiminimų straipsniuose rašė: "Vyravo nusistatymas, jog trauktis iš
Lietuvos turi tik tie, kuriems grėsė tiesioginis ir aiškus pavojus gyvybei, visi
kiti turėtų likti savajame krašte. "Jūs, kurie negalite pasilikti, vykite, o mes
giliai užsimaskavę liksime ir bandysime toliau tęsti pradėtą savo pogrindžio
darbą", -tais žodžiais susijaudinęs atsisveikin~ su manim Vilniuje pogrindžio
mąstantis
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komiteto pirmininkas prof. A. Žvironas, vėliau už savo rezistencinį veikimą
okupantų suimtas, kankintas, nuteistas ir įkalintas Sibire"8 •
Bet ryškiausiai, originaliausiai ir dramatiškiausiai Žvirono politinė
veikla pasireiškė 1944 m. gale - 1945 m. pradžioje. A. Žvironas, pamatęs
savo gimtuosiuose Užpaliuose ant miestelio grindinio išguldytus jaunų vyrų
partizanų lavonus ir sužinojęs, kad tai dedasi visoje Lietuvoje, nusprendė,
kad Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Vilniaus krašto vadovas privalo veikti ir
orientuoti Lietuvos žmones išmintingiems veiksmams, vadovaujantis
nuostata, kad karą laimi tas, kas išlieka gyvas savo žemėje. Tam reikalui jis
nutarė VLIK'o vardu po visą Lietuvą išplatinti tokio turinio atsišaukimą:
"Rusų armija į Lietuvą atėjo ilgam ir tokia politinė situacija liks ne vieną
dešimtmetį. Priešintis ginklu yra beprasmiška savižudybė. Reikia rasti kelius
iš miškų išeiti, legalizuotis ir kantriai laukti pribręstant politinės situacijos".
Atsišaukimui ir tokiai prof.A. Žvirono nuostatai pritarė ir liaudininkas
Tadas Zaleskis. Bet tokio turinio atsišaukimas nepatiko krikdemų atstovui
Vilniaus universiteto doc. Vytautui Jurgučiui ir tautininkui Ekonomikos
fakulteto prodekanui A.F. Jurskiui. Atsišaukimus daugino ir platino kairieji socialdemokratai ir liaudininkai. Dešinieji - krikdemai ir tautininkai - ne. Bet jų
visų likimas buvo vienodas: pakliuvę į saugumo nagus visi gavo po 1O metų
lagerio, o A. Jurskis ten ir žuvo. (Apie bylą žr. straipsnyje šiame leidinyje).
Kaip rašė S. Žymantas-Žakevičius, "<...> veikė slaptas Vilniaus
pogrindžio komitetas, kuriam vadovavo socialdemokratas prof. A. Žvironas".
Straipsnyje "Didžiojo pasipriešinimo drama", skyrelyje "Neišgirstas įspėjimas"
tęsė: "Lietuvos pogrindininkų, daugiausia Vilniaus universitete susispietusių
pasyvaus pasipriešinimo sąjūdžio veikėjų - prof. A. Žvirono, prof. T.
Petkevičiaus 10 , buv. Ekonomikos mokslų fak. prodekano A.F. Jurskio ir kt.
įspėjamasis balsas, deja, buvo balsas tyruose. Nors jie turėjo ryšių su
ginkluotojo pasipriešinimo kovotojais, bet neįstengė jų paveikti, nes
partizanai mažai pasitikėjo legaliai įsikūrusiais pogrindžio veikėj ais" 11 •
Aštuntajame dešimtmetyje, bandant pažymėti fiziko prof. A. Žvirono
metines, autoritetingi fizikai zondavo tokią galimybę aukščiausiose Lietuvos
8
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Paties atsišaukimo saugumo bylose nerasta. Jo turinys žinomas iš liudininkų pasakojimų.
Straipsnio autoriaus užklaustas šio atsišaukimo turinio nepaneigė ir tik prieš keletą metų
miręs doc.V. Jurgutis.
10
Prof. Tadas Petkevičius buvo ne Vilniaus, o kitos - Kauno pogrindžio grupės narys,
teisiamas Koryznos- P.Klimo byloje [9].
11
S. Žymantas. Susitikimas su Pranu Padaliu// Lietuvos Žinios, 1991, Nr.14, 15; S.
Žymantas. Didžiojo pasipriešinimo drama II Lietuvos Žinios, 1991, Nr.l O.
9

valdžios instancijose (pas A.Sniečkų). Buvo gautas atsakymas: "Jokiu būdu!
Juk A. Žvironas buvęs vienintelis VLIK'o pirmininkas Tarybinėje Lietuvoje".
A. Žvirono dukrai bandant išsiaiškinti teisėsaugos struktūrose
galimybę tėvą reabilituoti, buvo atsakyta: "Jokiu būdu. Jeigu ne jūsų Tėvas,
šis reikalas nebūtų pajudėjęs". A. Žvironas buvo vertinamas kaip pagrindinis
pasipriešinimo sovietinei okupacijai atsišaukimo kaltininkas.
Paradoksalu, bet prieš A. Žvironą buvo nusiteikę ir savi lietuviai
patriotai-antikomunistai, ir komunistinė valdžia. Net ir šiandien daug kas
nenori nieko girdėti apie jo ir Vilniaus VLIK'o politinę poziciją.
A. Žvirono politinių patarimų paklausė tik jo vyriausios sesers
devyniolikmetis sūnus. Per Užpalius einant Bagntiniano armijos lietuviškai
divizijai buvo išsamprotauta, kad išmintingiau eiti i armiją, bet ne i mišką.
A. Žvirono nuomone, norint, kad pokaryje Stalinas pripažintų Lietuvai
Klaipėdą (kuri karo pradžioje priklausė ne Lietuvai, o Vokietijai), reikia ir
lietuviams nors simboliškai pademonstruoti, kad ir mes dėl Klaipėdos
kariavome prieš vokiečius. (Jo giminaičio kuopai likimas ir lėmė šturmuoti
Klaipėdos geležinkelio stoti. Ir ką gi -giminaitis ir šiandien gyvas, augina
anūkus, o jo draugų, išėjusių i mišką, kaulai bei tėvų sodybos seniai miškais
apžėlė.)

1954 m. JAV leidžiamame žurnale "Darbas" atspausdintame A. Žvirono
nekrologe rašoma:
"Prof. A. Žvironas tapo totalitarizmo auka. Tačiau jo gyvenimas ir
mirtis buvo prasminga auka. Savo gyvenimą jis buvo pašventęs silpnųjų,
nuskriaustųjų gyvenimui. Jo tragiška mirtis parodė, kad jis liko ištikimas
žmogiškumo principams ir teroro akivaizdoje. Mums belieka nulenkti savo
galvas prieš šitoki tylaus didvyriškumo pavyzdi ir drauge tikėtis, kad šis
pavyzdys paskatins mūsų patriotinijaunimą sekti tikrųjų didvyrių keliu. Nes,
anot V. Kudirkos,
"Tik tas yra didis, kurs gyvasti savo
Paskyrė teikimui tik artimui laimės,
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo,
Prieš ką svietas klaupia su dėkui n'iš baimės".
A. Žvironui mirus buvo gautas Šiaurės Vyrų laiškas: "Lietuvėms Žmonai - Motinai -Dukroms" (žr. visą "Laiško" tekstą šiame leidinyje).
Šio straipsnio autoriui, kuris tada buvo t_ik 9 klasės moksleivis, likimas
suteikė galimybę paskutiniaisiais prof. Antano Žvirono gyvenimo mėnesiais,
1954 m. vasarą Narvaišių kaime prie Užpalių gyventi po vienu stogu ir daug
kalbėtis ivairiausiomis gamtos mokslų, visuomenės, etikos, net ir politikos

66

temomis. Nepasakyčiau, kad žiauri realybė būtų pakeitusi šio žmogaus
principines pažiūras - jis nenustojo tikėti demokratiniu Vakarų Europos
socializmu, nors Šiaurės Vyrai ir rašė: " ... profesorius Antanas kalinys tai ne
Antanas laisvėje. Čia su mumis Šiaurėje jis pervertina visas vertybes". Jis
visada kritiškai vertino Maskvos demagogini pseudosocializmą, gal tik per
naivu buvo tikėtis, kad kremliškasis socializmas iš klystkelių sugriš i tiesųji
tikrosios demokratijos kelią. Šiaurės Vyrai jo suprasti negalėjo, nes matė tik
demagogiškai iškreiptą pseudosocializmą ir nieko nežinojo apie ką tik
priimtą (1951 m., Frankfurt!Main, I Socialistų Internacionalo Kongresas)
Vakarų Europos demokratinio socializmo doktriną. Prof. A. Žvironas to taip
pat nežinojo, bet jis protu, teoriškai jautė neišvengiamą šios doktrinos
apraiškų artėjimą. Šiandien ši doktrina jau klesti jo propaguotoje Austrijoje
ir Skandinavijos šalyse, galinga banga isigali visoje Europos Sąjungoje.

A. ŽVIRONO PUBLICISTINIAI IR FIZIKOS
POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI
Kultūra,

1931 m. Nr. 2, p. 65-73

MOKSLAS IR VISUOMENĖ
1. Yra žmonių, kurie garbina šių dienų žmogų,
gėrybių

turiningesnį,

sukūrusį modernią kultūrą,

sukrovusį materialiųjų

lengvina, daro jį
daugiau įprasmina. Tai be atodairos teigia
kultūros ir progreso entuziastai (pvz., pasiskaityk prof. V. Stankevičiaus
straipsnį 1930 m. "Kultūros" 1 ir 2 Nr.). Nugirstam ir tokių balsų, kurie
atverčia kitą kultūros medalio pusę ir randa, jog neabejotinai teigiamus
kultūros padarinius lydi visa virtinė neigiamų palydovų, kurie sudarko
žmogaus prigimtį, sukelia nesveikus priešginumus tarp tautų, visuomenės
grupių ir atskirų žmonių, kurie sustiprina ir išplėtoja žvėriškus žmogaus
palinkimus ir iš viso subjauroja žmogų (skaityk kad ir J. Laužiko 1930 m.
"K-os" 9 Nr. straipsnį: "Ar jau galime džiaugtis dabartine kultūra?"). Ir dar
daugiau rasim žmonių, kurie kalba ir rašo apie visokias krizes - krizes
politikoj, ekonomikoj, religijoj, šeimoj, žemės ūky, apie madų, papročių
krizes ir pagaliau apie tos pat žmonijos kultūros krizę.
Jau vienas tas faktas, kad apie šias krizes kalbama vienu ir tuo pačiu
metu, rodo, jog minėtos žmogaus veikimo sritys yra viena su kita glaudžiai
susijusios.
Kaip besuprastume ,,kultūrą'': kaip galėjimą ar tinkamumą pačiam
žmogui tapti tikslu ir gamtą vartoti kaip priemonę tam tikslui pasiekt (Kanto
nusakymas), ar taip, kaip kad supranta, sakydami "materialioji kultūra", "žemės
ūkio kultūra", "tabako, cukrinių runkelių kultūra", pagaliau "žmogaus sielos
kultūra", -daugumoj ar net visais atvejais vyriausiu elementu į kultūros sąvoką
įeina mokslas. Mokslas yra neatskiriamai susijęs su kultūra.
Tuo būdu per taip suprastą kultūrą į krizių virtinę įsivelia ir mokslas. Kad
tinkamiau išsiaiškintume mokslo vietą šioj krjzių eilėj, pravartu panagrinėti,
kuriuo būdu mokslas yra susijęs su vienu iš didžiausių žmogaus gyvenimo
reiškinių bei veiksnių - su žmonių visuomene, su socialiniu gyvenimu, su ta
sritim, kurios negalavimai šiandien ypač ryškiai krinta į akis.
kalnus,

žmogiškesnį,

kuri

gyvenimą
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O kas yra mokslas?
Žmogaus, kaip ir kiekvieno gyvo padaro, poelgių pobūdį vyriausiai
nusako gyvybės išlaikymo jėga, kuri reiškiasi čia nesąmoningai, refleksiniais
judėjimais, čia sąmoningai tvarkomais, dažnai labai sudėtingais veiksmais.
Palyginti su kitais gyvūnais žmogus turi ypatingą proto gebėjimą: stebėti
aplinkoj vykstančius reiškinius, derinti juos, saistyti į priešingumo grandinę,
gebėjimą prisimint, įgyti patyrimo, abstrakčiai protaut, ir pagaliau tų
gebėjimų dėka žmogus sugeba gaminti sau dirbtinius įrankius. Tie įrankiai
jam padeda nepalyginti geriau nei kitiems gyviams taikytis prie aplinkos,
kovot su ja, pavergt, "vartoti gamtą kaip priemonę (anot Kanto), kad
ekonomiškiausiu ir tinkamiausiu būdu gyvybę palaikytų ir ją plėtotų". Čia ir
glūdi mokslo pradžia ir jo šaltinis. Arba didelio fiziko ir filosofo Emsto
Mach'o žodžiais tariant, "kiekvienas mokslas kyla iš gyvenimo reikmių" 1 •
Ilgainiui, besiplėtojant žmonių visuomenei, darbas pasiskirstė tarp
atskirų tos visuomenės narių, tyrinėtojai apsirėžė siauresnėmis sritimis;
susidarė atskira žmonių grupė, kuri kaupė pirmtakų patyrimą, patys jį
turtina, kuriuo nors būdu fiksavo (tobuliausiai per raštą) ir šį mokslinį
patyrimą palikdavo vėlesnėm kartom. Gali atrodyti, kad ilgainiui grynasis
mokslas kaip ir atsijo nuo gyvojo gyvenimo reikalo, susiabstraktino. Bet taip
atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Iš tikrųjų, atsidėję, nuodugniai ir nuoširdžiai
įsigilinę į dalyko esmę, ,jog lanko ir vilyčios, saidoko ir ieties laukiniai
išradėjai daug anksčiau buvo suvokę pagrindinius modernios dinamikos ir
inercijos dėsnius nei kad Aristotelis ir jo mokyti komentatoriai, kurie tuos
dėsnius pažino iš pagrindų iškraipytus"2 •
Čia prisimena gerbiamojo prof. V. Čepinskio ne vieną kartą per
paskaitas universitete ir 'šiaipjau viešus pranešimus pareikšta mintis, kad,
girdi, visi didieji mokslo išradimai yra padaryti nesivaduojant jokiais
egoistiniais sumetimais pačiam išradėjui, nė bet kuriuo betarpišku prisitaikymu
gyvenime. "Tas išradėjas",- jei tik teisingai atpasakoju gerbiamojo profesoriaus
mintį - ,,kuris norėtų ką išrast, tikėdamas tuojau pat turėti apčiuopiamos naudos
sau ar kitiems, išras tik šmaravidlą ir daugiau nieko!" Tas vaizdus pasakymas
labai gražiai taikytinas tiems, kurie mokslinius tyrinėjimus ir visą žmogaus
kūrybą vertina siaurai biznierišku mastu. Bet klystų tas, kuris į panašų pasakymą
įspraustų mintį (o tokių, berods, yra mūsų tarpe), kad visiems, kad ir didi esi ems
mokslo tyrinėtojams bei išradimams įtakos neturi gyvas gyvenimo reikalas,

1

2

Dr. E.Mach. Die Mechanik in ihrer Entwicklung. 1921. 482 p.
Ten pat.
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dažnai

pačių mokslininkų

nevisuomet ryškiai juntamas, kad jiems impulso
ir krypties nepadiktuotų praktinio gyvenimo uždaviniai.
Tiesa, ką bendra turėjo su anuometinio visuomenės .gyvenimo
praktiniu reikalu genialaus Newton'o dėsniai, reguliuoją dangaus kūnų
judėjimus, ir visi kiti pagrindiniai mechanikos principai, ar Faraday'aus
tyrinėjimai elektros, magneto įsivaizduojamų linijų, vamzdelių ir jų
tarpusavio veikimo srity, ar Hertz'o elektromagnetinių bangų susidarymo bei
jų ypatybių tyrimo bandymai, ar visi kiti tolygūs tyrimai, baigiant šių dienų
moderniomis materijos struktūros teorijomis, Einstein'o ir kitų reliatyvybės
principu, pagrįstu erdvėlaikio pasauliu? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kaip ir
nieko bendro. Bet nereik užmiršti, kad visi di'džiuliai mokslo minties
pasiekimai buvo tegalimi tik pasirėmus visais iki to laiko sukurtais žinijos
turtais, savo esme tarnavusiais gyvenimo reikalui, ir ne tik tarnavusiais, bet
ir to reikalo iškeltais. Antra vertus, Newton'o mechanikos, Faraday'aus
elektrodinamikos ir Hertz' o elektromagnetinio spinduliavimo abstraktūs
"didumai" virto daiktiniais ir apčiuopiamais "didumais" tik todėl, kad
Newton' o gravitacijos ir inercijos dėsniais buvo pagrįsta vėlesnių laikų
technika, kad remiantis Faraday'aus jėgų linijomis ir vamzdeliais išaugo
elektros mašinos ir varikliai, kad Hertz' o elektromagnetinių bangų žadintojai
ir rezonatoriai davė pradžią moderniai radiotechnikai su nuostabiais jos
pritaikymais. Šia prasme galima pasakyt, kad visi tikrai didieji mokslo
minties pasiekimai anksčiau ar vėliau tarnauja visuomenės reikalams,
nesibodėdami virsti ta pačia prof. V. Čepinskio mizerijos prasme pavartota
šmaravidla, jei tik jos žmogus esti reikalingas.
Daugelio mokslų kilmės paprastai ieško žilojoj senovėj, saistydami ją
su anuometinio gyvenimo reikalais. Visi mes skaitom, kaip iš žvaigždynų
konfigūracijos tarpusavio atmainų egiptiečiai sprendė apie Nilo upės
išsiliejimo laikmečius, kaip tas darbas žymiai praturtino teorinę astronomiją.
Geografijos ir jai gretimi mokslai gimė ir plėtojosi iš įvairių kraštų
tarpusavio susisiekimo reikmės. Išbujojusi laivininkystė vertė plėstis
statybos techniką, ir, antra vertus, turtina bendrai žemės ir tolimų kraštų
pažinimo žinias. Ir t.t. Galima paklaust, kokį to laiko praktinį reikalą tenkina
Carnot' o grynai teoriniai šilumos tyrimai ir Faraday' aus - elektrinių ir
magnetinių linijų srity. Taip, tuo momentu D jokio. Bet tie darbai buvo
galutinai plačiai išgarsinti tik tada, kai didžiulės praktinės reikšmės garo
mašina ir elektros dinama bei varikliai tvirtai. ir šeimininkiškai atsisėdo į iš
Carnot'o ciklų ir Faraday'aus linijų, vamzdelių išpintą suolą. Jei ne tas jų
techninis pritaikymas, gal būt ir jie būtų likę kuriam laikui pamirštais
gražiais žaislais ar nekaltais proto mankštinimo pavyzdžiais, į kuriuos
neduotų

panašių nemaža randam praeity. Juk daugiau kaip prieš 2000 metų Heron'as
Egipte padirbdino stebinantį žiūrovus žaislą- varinį rutulį, kuris smarkiai
sukosi, veržiantis iš jo skylučių vandens garams. Tačiau tuomet jis teikė
daugiau tik menišką pasigėrėjimą, ir tik mūsų laikais, kai įsiutusiu šėlimu
ieškoma ir gaudoma darbo energijos išteklių, o ne kada nors anksčiau tuo
žaislu buvo pagrįsta galinga Parson'o turbina. Tie patys Carnot'o ciklai kurį
laiką gulėjo niekam nežinomi, kol gyvas garo mašinos patobulinimo reikalas
privertė jais susidomėti.
Visa ·kultūros istorija prikišamai rodo, kaip praktinis gyvenimo
reikalas davė pradžią įvairiems mokslams, ilgainiui tapusiems plačiomis
mokslo disciplinomis, kaip tas reikalas kiekvieną, sakysim, grynai teorinį
minties šoktelėjimą priekin panaudojo "kaip priemonę" gamtai tvardyt,
kreipė mokslo mintį į jam rūpimą kelią, kaip pagaliau naujai susidarę
visuomenės reikalai keitė mokslinio tyrinėjimo kryptį, skatino gimti ir
išsiplėsti naujas mokslo šakas.
Mokslas lengvai duodasi įkinkomas į visokeriopą "visuomenės
reikmių" vežimą, nežiūrint to, kuria kryptim tas vežimas žmogų temptų
žmogiškumo ar žvėriškumo link. Ryškiausias pastarosios krypties pavyzdys
yra tarpusavio žmonių žudynės - karai; gi mūsų laikui žymėtinas šlykščios
atminties didysis karas. Jo sūkurin patekus žmonijai ne tik moderni technika,
bet taip pat visos modernios žmogaus dvasios kūrybos galybės, pradedant
religija ir baigiant visų rūšių menu, klusniai dirbo karo dievui. Ne tik
klusniai, bet ir nuoširdžiai mokslas sprendė visas karo iškeltas problemas. Jis
pateikė galingiausius šaunamus ginklus, pikčiausias naikinančias chemines
medžiagas, kiek galėdamas ištobulina naikinimo priemones. Be to, jis
tenkina kariaujančių kraštų gerovės reikalus, gamino aibes materialiųjų
gėrybių, kurias pagaliau rijo tas pats nepasotinamas karo slibinas. Duodamas
žmogui į rankas ginklą kitus žudyt ir griaut, mokslas tuo pačiu metu padėjo
išsiplėtot karo išugdytom naujom technikos sritim. Karas suteikė impulsą
išsiplėtot aviacijai, oro susisiekimui, pakėlė susisiekimą ir susižinojimą į tą
lygį, kurį šiandien turim. Chemijos mokslas, praturtinęs naikinimo
priemones, kartu išugdė ir naujas kuriamojo darbo gamybos šakas. Tas pats
ir su kitomis kai kuriomis technikos sritimis.
Štai kelios iliustracijos. Karo metu Vokietija buvo izoliuota nuo
salietros išteklių - nebeteko medžiagos, taip būtinos žemės ūkiui, per tai D
ir azoto rūgšties, kuri sudaro daugumos sprogstamųjų medžiagų pagrindą.
Reikalo verčiami chemikai surado būdą gaminti amoniaką iš oro azoto ir
vandenilio, o jau iš amoniako lengvai gauna įvairias azoto druskas ir azoto
rūgštį. Vokietija taip pat buvo atskirta nuo naftos šaltinių, o be jų moderni
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pramonė

negali egzistuot. Po ilgų ir sunkių darbų mokslas išsprendė ir šį
išrado būdą naftą dirbtiniu būdu gaminti iš akmens anglies.
Dar vienas mažas pavyzdėlis. 1918 m. vasarą vokiečiai su nežinomas
sistemos pabūklais ("Berta"), esančiais už šimto su viršum kilometrų,
apšaudė siaubo apimtą Paryžių. Prancūzų karo vadovybės įkinkyti geriausi
matematikai ir fizikai, pasirėmę garsų mokslo žiniomis, tiksliai nustatė, kurį
kelią ėjo paslaptingas sviedinys ir kurioj vietoj yra jį išsviedęs nuostabus
pabūklas. Vykdant grynai karišką uždavinį, surinko įdomios medžiagos, kuri
praturtino bendras oro atmosferos ir garso mokslo žinias.
Tenepamano skaitytojas, kad čia norima išskaičiuot kai kurie neva
naudingi karo padariniai. Tokią intenciją palikim kitiems. Šiuo atveju svarbu
tik pabrėžti, jog mokslas, būdamas kilnaus, o kartu ir bjauraus žmogaus
padaru, vienodai gerai tenkina kilnius ir bjaurius tos būtybės reikalus.
Savaime gali kilti kitas klausimas. Daug kartų minėjom visuomenės
gyvenimo reikmes, kurioms taip klusniai tarnauja mokslas. O kas pagaliau
sudaro tas žmonių reikmes, kas verčia vieniems reikalams išnykti - ir kitiems
atsirasti? Vyriausias žmogaus veikimo akstinas yra gyvybės išlaikymo varomoji
jėga, kuri diktuoja žmogui, panaudojus visus jo gebėjimus, veikti aplinką, kad
tinkamiausiai būtų galima tą gyvybę išlaikyti ir plėtoti. Šių faktorių veikiamas
žmogus pasidirbdina sau įrankius ir patsai dideliai išsiskiria iš kitų gyvių
tarpo. Darbo įrankiai arba, bendrai šių laikų prasme imant, gamybos
priemonės,
aišku, vaidina lemiamą vaidmenį žmonių visuomenės
plėtojimesi. Tie visuomeniniai individų santykiai, į kuriuos jie sueina,
vartodami tas ar kitas gamybos priemones, vyriausiai nusako pačios
visuomenės struktūrą, ar bent jau visais atvejais visuomenės struktūra
derinasi su gamybos priemonių padiktuotais visuomeniniais santykiais.
Vadinasi, mokslas, sukurdamas gamybos priemones, tuo pačiu veikia iš jų
kylančius gamybinius santykius; keičiantis gamybos būdui, atitinkamai
keičiasi ir tie santykiai, vyksta atmainos visuomenės struktūroj, nyksta vieni
visuomenės reikalai, gimsta kiti. Tuo būdu, pasireiškia kitokia mokslo ir
visuomenės sąsaja: tenkindamas visuomenės reikmes, mokslas kartu yra
vienas iš žymiausių veiksnių toms reikmėms susidaryti.
Neplėsdami ir nedetalizuodami daugiau šios minties, pasitenkinkim
keliomis iliustracijomis. Senovės vergija, paremta vien žmogaus raumenų
darbo naudojimu, atitiko tų laikų gamybos įrankius, primityvią techniką.
Panašiai galima pasakyti ir apie feodalinę sap.tvarką. Didžiausią smūgį tai
santvarkai smogė garo mašina ir jos sukeltoji manufaktūros gamybos
priemonių revoliucija, kuri pareikalavo, kad darbą atliekąs darbininkas būtų
ne beteisis baudžiauninkas, o pilietinių laisvių turįs asmuo, toks individas,
klausimą:
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kuriam sąlygas sudarė Didžioji prancūzų revoliucija bei jos atgarsiai kituos
kraštuos. Pagaliau įsižiūrėkim į šių laikų ekonominius ir politinius negalavimus;
žvilgtelkim į įvairias pastangas kitų visai nauju būdu sutvarkyt atskirų valstybių
santykius, šiokiu ar tokiu būdu pertvarkyt pačią visuomeninę santvarką
kiekvieno krašto viduje. Ar mažai visame tame nulemia technikos ir gamybos
priemonių, per mokslą atsiradusių, vaidmuo? Galima ginčytis dėl to vaidmens
galios, bet nieks negali paneigt to vaidmens iš esmės.
2. Dabar pažiūrėkim

į kitą

įtaką visuomenės struktūra

daro

mokslo ir
mokslinės

visuomenės sąsają, būtent: kokią

minties plėtojimuisi, ne tik jos
formai, bet ir turiniui?
Pirmiausia kievienas mintytojas įsisavina prieš jį sudėtus faktus,
operuoja iki tol žinomais faktais, paskum turtina mokslą naujais, kuriuos
derina su senaisiais, stengdamasis rast jiems jųjų tarpe vietą. Jei naujai
atrastiesiems faktams nebetinka senųjų aiškinimai, jei jie nebesuderinami su
nusistovėjusiais mokslo
dėsniais, tezėm, teorijom, tai
stengiamasi
pastaruosius išplėst arba ir visai nuo jų atsisakoma, pasigaunant naujų
hipotezių, teorijų, kurios paprastai esti bendresnės, leidžia daugiau išaiškinti
ir net naujų faktų išpranašauti.
Tai - paprasčiausias kelias, kuriuo mokslinė mintis sėkmingai žengia
metais, dešimtmečiais, šimtmečiais. Imkim kokį nors pavyzdį.
Nuo senų laikų buvo vaizduojama, kad šviesa sklinda tiksliai tiesiomis
linijomis, kad šviesos spindulys yra nelyginant tiesi šviesos linija. To
pakako, kad išaiškintų šešėlių reiškinius, šviesos ėjimą pro įvairius
mediumus, šviesos lūžimą prizmėse, lęšiuose, atspindį ir t.t. Tiesialinijinių
spindulių principu buvo sudaryti padidinimo stiklai, teleskopai, mikroskopai,
sukurta geometrinė optika, kuri iš dalies ir dabar tebefigūruoja fizikos
vadovėliuose. Bet štai XVIII šimtmety atrado naujų faktų: šviesos spindulys,
ei~amas pro siaurutėlį plyšį ar sutikdamas pakeliui plonutėlį siūlą, mažytį tašką,
nukrypsta nuo tiesaus kelio, lūžta; iš dviejų šaltinių beeinanti šviesa tam tikroj
vietoj čia susistiprina, čia susisilpnina; pagaliau pastebėtos keistos praėjusio pro
kristalus spindulio ypatybės. Visi šie vėliau ištirti difrakcijos, interferencijos,
poliarizacijos reiškiniai jokiu būdu nebetiko šviesos kaip tiesialinijinių spindulių
aiškinimui. Teko pasigaut naujos šviesos bangų - pradžioj hipotezės, paskum
teorijos, kuri tiko ne tik naujiesiems, bet ir seniesiems faktams aiškinti, kuri be
to dar leido išpranašauti naujų reiškinių ir iš viso optikos mokslą ir techniką
nepalyginti žymiau išplėtė. Pastaraisiais metais pastebėta ir surinkta naujų faktų,
kurie nebesuderinami ir su šviesos kaip bangavimo padaro teorija. Vėl einama
prie naujų platesnių apibendrinimų.
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Tai - pavyzdys, kuris rodo, kaip mokslinė mintis plėtojasi, mokslo
Galima pasekti kurios nors mokslo idėjos plėtojimąsi per
visą žmonijos istoriją, ir gausim vadinamąją vidaus arba imanentinę idėjos
istoriją. Geras tam pavyzdys yra jau minėta Emsto Mach'o knyga: "Die
Mechanik in ihrer Entwicklung".
Be šio, yra dar kitų veiksnių, kurie turi itakos mokslinės minties
faktų verčiama.

plėtojimuisi.

Besikeičiant ūkio

gyvenimui, visuomeniniams santykiams, taip pat
pasikeičia ir žmonių mintijimo būdas. Pasikeitus gyvenimo sąlygoms,
žmogus linksta kitaip galvoti, ką nors aiškindamas griebiasi naujų vaizdų,
naujų mintijimo formų. Čia i minties imanentini (vidaus) plėtojimąsi
isibrauna transcendentinis (išorės) veikimas, kuris taip pat turi didesnės ar
mažesnės itakos mokslinio pasauliovaizdžio3 turiniui. Jei paseksim, kaip
keičiantis toms išorės, visuomeninio gyvenimo sąlygoms, keičiasi mokslinės
minties plėtojimasis, tai gausim vadinamąją transcendentinę idėjos istoriją.
Pirmosios, imanentinės idėjos istorijos, bruožų turim apsčiai; antrosios
- transcendentinės - vos pradeda pirmas vagas arti. Ryškesnieji to darbo
pionieriai yra socialistinės pasauliožiūros atstovai. Šiuo kartu pagrindinius
bruožus ir net daugumą pavyzdžių imu iš d-ro Otto Bauer'io eskizo
"Kapitalizmo pasauliovaizdis" (Das Weltbild des Kapitalismus), kuris buvo
išspausdintas 1924 m. išleistame Karoliui Kautskiui paminėti turtingam
straipsnių rinkiny: "Der lebendige Marxismus"4 •
Jau Feuerbach'as (1804 - 1872) mokė, kad dievus žmonės patys
sukuria pagal savo paveikslą. Taip darė senovėj stabmeldžiai. Krikščionių
dievas taip pat nėra nekintamas. Germanų tautelės Kristų vaizdavo kaip visų
germanų tautelių karalių, o apaštalus - kaip karaliaus artimiausius valdinius.
Trims šimtmečiams praslinkus Italijos miestų suproletarėję vienuoliai ir
miestiečiai kalbėjo apie išganytoją, kuris, kaip ir jie patys, skurdą kentė,
neturėjo kur galvos priglausti. Dar mūsų tėvų, senelių vaizduojamas katalikų
dievas, rūstus ir negailestingas neklausantiems, maloningas ir švelnus
paklusniems, labai primena poną dvarininką, kuriam priklausė valstiečio
baudžiauninko kūnas ir dūšia. Šiais laikais mūsų liaudies vaizduotėj tas pats
dievas nustoja daugelio poniškų atributų.
Ne tik dievą, dangų, bet ir žemę žmogus vaizduoja pagal savo paveikslą.
Viso ko centre žmogus laiko pats save. Iš analogijos su savo darbu, veikla ir
3

4

Šiame straipsnyje vartoja tuo metu priimtus terminus pasauliovaizdis, pasauliožiūris,
kuriuos šiame tekste paliekame (Red. pastaba).
Šiuo klausimu "Žaizdro" 1924 m. 1 ir 2-3 Nr. idėtas straipsnis "Kapitalizmo
pasauliovaizdis" A. Žvironas.
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pergyvenimais jis p1es1a stebimos aplinkos vaizdą. Keičiantis visuomenės
struktūrai, keičiasi gyvenimo sąlygos ir visa betarpiška aplinka. Kartu su tuo
žmogus mintytojas atitinkamai kitokį vaizduojasi aplinkos ir visą pasaulį. Kai į
istorijos areną revoliucine jėga išėjo kapitalizmas, palaidojęs sutrūnijusias
viduramžio visuomenės formas, tai senas mintytojo pasauliovaizdis, atitikęs tų
laikų visuomenės struktūrą, taip pat pasikeitė, prisitaikydamas prie kapitalizmo
sukurtos aplinkos.
Otto Bauer'is, palikdamas nuošaly paties mokslo faktų veikimą,
sąmoningai ·vienašališkai seka šį procesą ir bando duoti jo nusakytos
transcendentinės idėjos istorijos bruožus charakteringam istorijos laikotarpiui.
Feodalinėj visuomenėj gyventojai buvo suskirstyti į griežtai skirtingas
grupes, kaip ir sudėstyti į atskiras dėžes, kurios viena su kita nuosekliai buvo
sujungtos tikslingais ir griežtai apibrėžtais priklausomybės ryšiais. Viso to
margo rūmo apačioj buvo baudžiauninkas valstietis; toliau aukštyn ėjo jo
betarpiškas ponas dvarininkas; paskui - aukštesnieji ponai, ir pagaliau visą
rūmą vainikavo karalius ar imperatorius. Šioj grandinėj tam tikrą vietą turėjo
ir įvairiais verslais besiverčią miestiečiai. Kiekvienas ėjo tiksliai nusakytas
savo luomo pareigas. Niekas negalėjo iš savo luomo ribų išeiti. Viską tvarkė
tradicinis įstatymas, taisyklė, paprotys. Jų leidėjais buvo aukštieji ponai ir
aukščiausias suverenas - karalius.
Tų laikų mintytojas panašiai vaizdavo pasaulį. Gamta suskaldyta į
daiktus, tikslingais ryšiais susietus. Viską tvarko visagalis Dievas iš anksto ir
iš aukštybių nustatytais tikslingais įstatymais, kuriuos jis pats tik savo valia
gali keisti. Gamtos reiškiniai yra kūrėjo valios pasireiškimas. Mintytojui
daugiau rūpėjo ne tiek pats reiškinys iš esmės, kiek jo santykis su jo leidėju
kūrėju. Visų aukščiausias mokslas - teologija, mokslas apie Dievą. Kiti
mokslai - tik teologijos tarnai.
Bet štai ilgainiui feodalinė santvarka sugriuvo, baudžiauninkų ir ponų
rūmas subyrėjo, feodalinių viešpačių vainikai nusirito. Asmuo išsilaisvino iš
luomų vergijos. Natūrinį ūkį pakeitė kapitalistinis, kur mašina ėmė
viešpatauti gamybai ir naujiems gamybiniams santykiams. Visuomenėj suiro
tvarkomieji centrai, nutrūko tikslingi ir tamprūs ryšiai. Žalia medžiaga ir
garo mašinos jėga sudarė sąlygas naujoms gyvenimo formoms kurtis.
Panašiai ir gamta nustojo vieno tvarkančio centro. Kaip visuomenėj
individas, taip ir gamtoj daiktai, reiškiniai išsilaisvino iš abstrakčių idėjų,
pradėjo savarankiškai egzistuot. Mintytojui daugiau rūpi nebe paties daikto,
reiškinio sąsaja su Dievu, bet pats daiktas, reiškinys iš esmės. Mokslas
išsivadavo iš teologijos. Ir visuomenę sudaro laisvai egzistuojančių (ir
tarpusavy konkuruojančių) individų visuma, kaip ir visa materija sudėta iš
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atskirų atomų.

tarp

Gamta - mechanizmas, kuriame įvairios materijos dalelės,
veikia tam tikros jėgos, sudaro mūsų stebimąjį pasaulį.
Mechaninis gamtos vaizdavimas atitiko kapitalistinės visuomenės

kurių

santvarką.

Feodalinės visuomenės turtą sudarė

kokybiškai (qualitativ) įvairių daiktų
turtas yra vienodų kokybių suma, yra gryna
kiekybė (Quantitat). Čia reikia mokėt sumuot. Per tai kapitalizmas išmokė
skaičiuot, svert, matuot. Tai atitiko gamtos mokslų pažangos reikalavimą: žinai
tik tiek, kiek išmatuot gali. Šį pasauliovaizdį gražiai nusako Goethe:
sistema.

Kapitalistinės visuomenės

Darab erkenn' ich den gelehrten Herrn!
Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfem,
Was ihr nichtfasst, das fehlt euch ganz und gar,
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr,
Was ihr nicht wiigt, hat ftir euch kein Gewicht.
Was ihr nicht miinzt, das, meint ihr, gelte nicht.
(Iš to pažįstu aš išmokslintus vyrus!
Ko jūs nepaliečiate, tas jums yra už mylios,
Ko jūs nesučiumpate, to nėr jums visai,
Ko jūs nesuskaičiuojate, jūs manot, kad tai netiesa,
Ko jūs nepasveriate, tas, jūsų manymu, negalioja).
Tai vis iškilusio kapitalizmo pasauliovaizdžio rupūs bruožai.
Smulkiau škicuojant, tektų paminėti Descartes'o, Spinoza'os dogmatines
sistemas, Bacon'o, Locke'o, Humes'o kritinę filosofiją, kurią vainikuoja
Kanto (1724 - 1804) pažinimo teorija. Tik pabrėšim, kad ir Kantas,
vaizduodamas pasaulį valdomą tikslių matematiškai nusakytų amžinų
dėsnių, visur matydamas nekintamas kategorijas, kurios tvarko kaip žmonių
visuomenę, taip ir gamtos reiškinius, esamąjį (to meto) galvojimą skelbdamas
kaip norminį visų žmonių galvojimą, - šia prasme ir jis yra kapitalizmo vaikas.
Kanto amžiną dėsningumą, nekintamas kategorijas iš vietos išjudino Hegel'io
(1770- 1831) dialektika. Ji parodė, kad tos kategorijos kinta, plėtojasi viena iš
kitos, kad individualinis kapitalizmas yra viena iš pasaulio dvasios plėtojimosi
fazių, iš kurios gali išsiplėtoti kitos fazės. Bet kas bus, ar gali būti ta artimiausia
fazė, kuria prasme, krypties ar turinio atžvilgiu, vyksta plėtojimasis idealistinė Hegelio dialektika negalėjo pasakyti.
Kapitalizmas nebuvo "netinkama kategorija". Jis toliau plėtojosi.
Individualųjį kapitalizmą pakeitė organizuotasai kapitalizmas. Karteliai,
sindikatai, įvairūs gamybos susijungimai ilgainiui aprėpė išlaisvintus iš
feodalizmo individus, įspraudė į tų junginių rėmus. Ne laisvas jėgų žaislas,
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bet organizuotumas pasidarė dienos šūkiu. Ne individuali laisvė, bet drausmė
organizacijoj ir valstybinis klusnumas virto aukščiausia vertybe ir dorybe.
Atitinkamai pasikeitė pažiūros i gamtos mokslų uždavinius. Didieji
mokslo žygiai nuo Koperniko iki Darvino kūrė pasauliovaizdi, kuris per
aršias kovas nugalėjo viduramžių idėjų pasauli. Dabar gamtos mokslų
uždaviniai nustojo revoliucinio pobūdžio. Jie kuria vertybes, kurios tenkina
praktinius reikalus. Mach'o (1838- 1916), Poincare (1854- 1912) pozityvizmas
moko, jog mūsų žinojimas yra darbo priemonė, irankis kovoti dėl būklės. Esą
galima ir reikalinga ne pažint pačių daiktų esmę, o mūsų žinojimą sutvarkyt
patogiausiu ir ekonomiškiausiu būdu, kad geriau tenkintų pagrindinius
praktinius tikslus.
Seniau teisės normų šaltiniu buvo dievybė ar abstraktinė pasaulio dvasia.
Dabar respublikoj visi piliečiai yra šaltinis leist istatymams, kurie yra tik
priemonė tvarkyt visuomenės gyvenimą. Tuo būdu istatymai yra žemiškos
prigimties; jie kinta; jų turini nusako visuomeninių grupių santykiai, kurie nuolat
keičiasi. Panašiai ir su gamtos dėsniais. Taip pat ir jie yra ne dievybė ar kurios
kitos abstrakcijos padaras, bet žmonių sudaryta priemonė, kuri leidžia mūsų
žinojimą ekonomiškiausiu būdu sutvarkyt ir turtint.
Pagal mechanini gamtos supratimą gamtos reiškinių esmę sudaro
materijos dalelės ir jų judėjimas. Garsas - oro dalelių, šiluma - materijos
molekulių judėjimas, šviesos, elektros ir magnetizmo reiškiniai - tam tikras
eterio bangavimas. Tai ir yra daiktų bei reiškinių tikroji esmė ir realumas. Gi
mūsų jutimų organai junta juos kaip garsą, šilumą, šviesą ir t.t. Pozityvizmas
paneigia ši realumą. Eteris, atomai, elektronai, materijos bangos yra ne
realybė, bet tik padedamoji priemonė, dirbtiniu būdu sudaryta, kad
ekonomiškiau būtų tenkinamos gyvenimo reikmės.
Pajudinama priežastingumo (kauzališkumo) ir tikslingumo (teleologiškumo) pradai. Pakeičiamas pažiūros i matematinius mokslo metodus.
Matematika daugiau nebėra igimtųjų idėjų sistema (kaip tai Descartes 'ui
atrodė), ar pirminė ir vienintelė kūnų ypatybė (kaip kad Locke'as manė), ar
žmogaus proto dėsningumo požymis ir rezultatas (Kant' o nuomonė), bet tik
gryna priemonė techniniam reikalui.
Atsiradus daugybei ivairių mokslo sričių faktų, mechaninis gamtos
supratimas nebesugeba jų visų išaiškinti ir yra bejėgis būti vieningu
pasauliovaizdžiu. Be to jis nesiharmonizuoja su šių dienų visuomenine
tikrove. Jis tirpsta moderniam pozityvizme ir realizme.
Mechaninis gamtos supratimas, visiškai atitikęs klasinio kapitalizmo
pasauliožiūrą, dabar blunka, irsta, tik šis procesas, reik pasakyt, daugeliu
atvejų tebevyksta šių dienų kapitalizmą atitinkančio galvojimo ribose.
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3. Aukščiau išdėstyta gamtos mokslų pasauliovaizdžio ir visuomenės
santvarkos pareinamybė yra labai schemiška. Kiekvienas stambiais bruožais
brėžtas schemiškumas, tiesa, duoda ryškų, reljefišką vaizdą, bet užtat ne
visomis detalėmis atitinka tikrovę, kuri paprastai esti sudėtinga ir be
pagrindinių išraižyta dar daugelio šalutinių smulkių bruožų. Smulkiau
nagrinėjant tų dviejų faktorių sąveiką, tenka turėt galvoj: 1) nupieštas
vaizdas, kaip jau minėta, yra vienašališkas; be visuomeninės struktūros
atmainų, paties mokslo faktai mokslinės minties plėtojimuisi turi didelės
įtakos, kuri kai kuriais atvejais gali būt lemiama ir gali visai nustelbt pirmojo
veikimo įtaką; 2) pats visuomenės santvarkos kitimas yra painus procesas, kuris
įgyja žymesnio ryškumo tik istorinėj perspektyvoj; 3)'tik maždaug nusistojusios
visuomenės santvarkos laikotarpiu nusistovi lygsvara tarp jos ir jai charakteringo
mokslinio pasauliovaizdžio; be to, ši lygsvara yra ne statinė, o dinaminė; 4)
kiekvienu momentu gali egzistuoti pasauliovaizdžio likučių, atitinkančių
nykstančias formas, ir pasauliovaizdžio pradų, atitinkančių naujai bręstančias
gyvenimo formas, taip pat ir įvairias jų kombinacijas.
Nežiūrint to, pagrindinė mintis palieka galioj: visuomenės struktūros
kitimas veikia mokslinį pasauliovaizdį suteikdamas jam savojo turinio pradų
ir formą.
Mus skiria jau geras laikotarpis nuo tų laikų, kai visoj gamtoj reiškėsi
paslaptingos dievybės, arba kai (jau vėliau) visoms joms buvo priskirta
sąmoningos būtybės ypatybių. Tačiau ir šiais laikais moksle galima aptikti
teologinių, animistinių ir mistinių liekanų. Pavyzdžiui, dar ir dabar kai kurie
mūsų mokytojai, aiškindami siurblio ar sifono principą, sako: gamta
"nemėgsta" tuštumos. Nereik aiškinti, kad tas ,,nemėgsta" yra visai neteisinga
(jei gamta iš tikrųjų tuštumos ,,nemėgsta", tai visi daiktai ir mes patys viena
akimirka išlėktume į tuščią plačiąją erdvę). Arba štai garsus Fermat'o principas:
šviesos spindulys, eidamas pro įvairius mediumus, "pasirenka" tokį kelią, kurį
nueina trumpiausiu laiku. Aišku, kad tas "pasirenka", kaip ir "nemėgsta", yra
gyvos ir protingos būtybės atributai. Maximum-minimum principas
mechanikoj, materijos kiekio patvarumas, judėjimo kiekio sumos
nekintamumas, energijos tvermės dėsnis ir kiti iki pastarųjų dienų galioją
gamtos mokslų principai plėtojosi didelėj viduramžių teologinių idėjų įtakoj,
nuo kurios iš dalies nėra išsivadavę.
Vaizduodamas gamtos reiškinius, ieškodamas jų tarpusavio
dėsningumo ryšio, stengdamasis išaiškinti jų !Jlechanizmą, juos suprasti ir
net suprastinti, mintytojas pasigauna tokių priemonių, kurias pateikia, dažnai
nesąmoningu keliu, esama betarpiška aplinka, auklėjimo ar šiaipjau kurio
dvasinio giminingumo pėdsakai.
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Šia proga pns1mena aukštai gerbiamas prof. V. Čepinskis, kuris
neretai modernius mokslo faktus be kita ko bando interpretuot Evangelijos,
katalikų šventųjų, žydų rabinų mistinės simbolikos pagalba, rasdamas ten lyg
pastiprinimo ir savotiškos atramos. Nedrįstant gilintis į priežastis, kurios
išugdė šį gerb. profesoriaus polinkį, vis dėlto tenka prileist, kad joms
susidaryti, tur būt, nemažos reikšmės turėjo realaus gyvenimo faktoriai,
plačia prasme juos suprantant.
Prieš porą ar trejetą metų mūsų periodinėj spaudoj kilo savotiškai įdomi
polemika: lietuviškų laisvamanių apaštalas d-ras J. Šliupas5 susikirto su savo
piktu priešu prof. V. Šilkarskiu6 dėl to, kurių yra daugiau mokslininkų laisvamaniškų ar katalikiškų. Apsiginklavęs nelietuviškais šaltiniais, prof. V.
Šilkarskis priskaičiavo keletą desėtkų žymių mokslininkų, daugiau ar mažiau
minėjusių Dievo vardą (savo raštuos ar gyvu žodžiu), surašė visą, kaip tūlas
išsitarė, "žyvatą šventųjų", ne visai gražiai išlinksniavo d-ro J. Šliupo asmenį ir
tuo būdu tarėsi jį paritęs, galutinai nugalėjęs. Vienu atveju norėtųsi prof. V.
Šilkarskio "žyvatą šventųjų" papildyti. Būtent:
Napier, arba Neper (1550-1617), matematikas, logaritmų išradėjas, be
kita ko vertėsi nuostabiomis teologinėmis spekuliacijomis. Jis išdėstė
Apokalipsę, papildydamas ją matematiniais įrodymais. < ... > Iš 36 veda, kad
turkai ir mahometonai esą šarančiai.
Bl. Pascal (1623-1662), žymus matematikas ir fizikas, filosofas, buvo
didelis ortodoksas ir asketas, tikėjo stebuklais. Tikėjo, kad jo sesuo pagijo
prisilytėjusi šventos relikvijos. Diskutavo tokį klausimą, k.a.: ar gali velnias
stebuklą padaryti ar ne.
Otto von Guericke (1602-1686), oro siurblio išradėjas, moksliškai
nagrinėdamas tuščias erdves ir oro prigimtį, tuo pačiu metu ieškojo tos
vietos, kur yra dangus ir pragaras.
Genialusis Newton'as (1643-1727) be kita ko skaitė Apokalipsę. Kai
jo . draugas Halley vieną kartą garsiai apgailestavo dėl tokio darbo, garsus
mokslininkas trumpai atkirto: "Aš tokius klausimus studijuoju, o Tamsta- ne!"
Šį "žyvato" papildymą galima būtų tęsti ir toliau. Tik jis čia ne tiek
svarbu, kaip nė kiek nėra įdomi ta metafizinė polemikos plotmė, kurioj
diskutavo d-ras J. Šliupas ir prof. V. Šilkarskis. Tai yra tik dar vienas pavyzdys,
kaip tikrai žymūs mokslo darbais vyrai (tais darbais, kurie jų vardą ir išgarsino,
o ne Apokalipsės, dangaus, pragaro vietų studijomis, kurios dabar niekam
5

6

Jonas Šliupas (1861-1944) -liberalinis visuomenės veikėjas, publicistas, ateizmo
propaguotojas.
Vladimiras Šilkarskis ( 1884-1960) - filosofas (objektyviojo idealizmo šalininkas),
literatūros tyrinėtojas.
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neįdomios),

gyvenę jau nauJaisiais laikais, dar jautė kadaise galingo
teologinio pasauliovaizdžio įtaką, kuri kartkartėmis reiškėsi šalia mokslo
darbų, o kai kada ir net juose pačiuose. Ne kitaip tenka vertinti ir daugumą
prof. V. Šilkarskio "žyvato šventųjų" perskyrimų. Dar ir mūsų laikais
nemaža mokslininkų dalis sau paguodos ir dvasios nuraminimo randa jei ne
Apokalipsėje, tai bent įvairių mitologijų mistiškuos vaizduos.
Baigiant tenka sustot ties dar vienu dalyku.
Taip suprasdami mokslo ir visuomenės sąveiką, neturim užmiršti, kad
tam tikro laikotarpio visuomenė nėra koks monolitas, nėra ištisinis,
vienalytis kūnas. Visuomenė yra sudėtinis organizmas, kurio charakteringieji
elementai - visuomenės grupės, klasės - turi ski'rtingų reikalų, skirtingą
reiškinių vertinimą, skirtingas pasauliožiūras. Svarbu ir tai, kad tam tikru
laiku ne visos visuomenės grupės turi vienodos įtakos gyvenimui ir,
vadinasi, ne visos vienodai veikia aukščiau nusakyta prasme mokslinės
minties plėtojimąsi. Kiekvienu laikotarpiu yra vadovaujančios, vyraujančios
grupės, kurios daugiau ar mažiau turi įtakos ekonominiam, politiniam ir
kultūriniam krašto gyvenimui, kurios savo visuomenės santvarkos vaizdą
šiokiu ar kitokiu būdu kelia į mokslinį pasauliovaizdį. Čia tektų mokslą
susaistyti ne vien bendrai su visuomene, o su tais jos elementais, kurie turi
jam lemiamos įtakos.
Rašinį pradėjom, gretindami šių dienų įvairių gyvenimo sričių krizes,
kurių eilėj ryškiausia vieta tenka socialiniam gyvenimui. Remdamiesi
aukščiau pasakytu, galime manyti, kad visuomenės krizių dvasia gali ir turi
savaip paveikti ir mokslo sričių krizes, tas, kurios pirmu žvilgsniu atrodo
pagimdytos vien paties mokslo faktų, pačios mokslo vidaus plėtojimosi
eigos. Be to, tenka turėt galvoj, kad esama dviejų rūšių krizių: krizė - ligos
padarinys ir krizė - augimo požymis. Šių dienų visuomenėj yr.a elementų,
kurių vieniems gyvenamasai laikas yra ligos, smukimo ir nykimo, kitiems augimo ir brendimo momentas. Žmonijos kultūros istorijoj mokslas yra
pergyvenęs ne vieną krizę, kurias galų gale išgyvenus, jis niekuomet
nesmukdavo, bet dar spartesniais žingsniais priekin eidavo. Tais istorijos
momentais, kai sugniuždavo visuomenės grupė, iki tol buvusi kultūros ir
pažangos nešėja, mokslas visuomet laiku persiorientuodavo ir susidėdavo su
naujai iškilusia grupe, nuo šiol atstojančia savo amžių atgyvenusiąją. Panašių
tendencijų rodo ir šių dienų krizių kamuojamas žmonių visuomeninis
gyvenimas.
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Gamta, 1938 m., Nr. 3, p. 190-206

ERNST MACH- FIZIKINIO POZYTIVIZMO
GRINDĖJAS
100 metų gimimo

sukaktuvių proga

Per pastaruosius 30 metų
padaryta didžiulė fizikos mokslo
pažanga pajudino pagrindinius, tariamai amžinus, visuotinį galiojimą
turinčius gamtos dėsnius, privertė
reviduoti esmines gamtos pažinimo
pagrinde slypiančias sąvokas. Gamtininkai noroms nenoroms susidūrė
su filosofija, į kurią daugelis iki šiol
su panieka žiūrėjo. Fizikai ėmėsi
paskubomis spręsti filosofines problemas. Filosofams gi yra laiminga
proga raizgyti naujų abstrakcijų
tinklą. Didelė nesantarvė pasireiškė

Ernst Mach (1838-1916).

ne tik tarp gamtininkų ir filosofų, bet
ir pačių gamtininkų tarpe viešpatauja
didelis nuomonių skirtumas pagrindiniais mokslo esmės, jo uždavinių,
kelių ir pan. klausimais. Kalbama apie
mokslo krizę. Ieškoma kelių ir būdų iš

jos išbristi. Diskutuojama1 •
"Mokslo krizės" atgarsių yra ir Lietuvoje. Nesigilinant į tai, kas pas mus tuo
klausimu kada nors parašyta, pasakyta, kaip iliustraciją paimkim keletą vien
šiais metais padarytų charakteringų pareiškimų.
Vienur kalbama apie visuotinę, visus mokslus apėmusią krizę, kuri
esanti kalta dėl daugelio mūsų gyvenimo negerovių, net dėl gresiančio
1

Pvz., anglų žurnalo "Nature" skiltyse praeitais metais išsivystė didelė, labai prieštaringų
nuomonių pareiškusi diskusija fizikos mokslo ir filosofijos klausimu. Joje dalyvavo žymūs
gamtininkai: fizikai Dirac, Darwin, astronomai Dingle, Eddington, Milne, biologas
Haldane, matematikas Lewy ir kt.
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baisaus pasaulinio karo; šiam sunkiam, chroniškam mokslo sus1rg1mui
pašalinti siūloma išganingų receptų, kurių vienas - panaikinti mokslo
išparceliavimą paskiromis, viena nuo kitos griežtai užsibarikadavusiomis
sritimis, sudaryti mokslo sintezę, sukurti naują kosmologiją. Kitų3 tradicinio
pasaulėvaizdžio griuvimo akivaizdoj sielojamasi dėl pasaulėžiūros
nestabilumo, nurodoma, kaip pavojinga esą sieti pasaulėžiūrą su gamtos
mokslais: mat, "vien gamtos pasaulėvaizdžiu paremta pasaulėžiūra negali
turėti pastovaus charakterio, nes, keičiantis pasaulėvaizdžiui, ji netenka savo
pagrindo". Pagaliau: "tikrovė arba tai, ką mes anksčiau vadiname realiąja
daiktų ir reiškinių puse, atrodo, guli anapus matų pasaulio, ir todėl mūsų
eksperimentams ji visai nėra prieinama4 • Nors ·dar kitų5 , optimistiškai
nusiteikusių manymu, "mokslo krizės" vyksta tik vadovėlių rašyboje ir
paskirų žmonių galvosenoje", tačiau apžvelgus, sakysim, astronomijos
teikiamo visatovaizdžio raidą, konstatuojama, kad šiuo metu viskas kinta, ne
tik "paskiri teigimai, bet visas galvojimo būdas - net tariamosios mąstymo
kategorijos". Jau mūsų žumale6 nejučiomis kilo diskusija (tiesa, įgijusi ne
visai tinkamą linkmę), kurią bevystant tuoj būtų pasukta iš smulkių klausimų
takų į plačius gamtos filosofijos vieškelius.
Visa tat ateina į galvą, sustojus ties Emstu Mach'u, kurio 100 metų
gimimo sukaktuvės šiemet minimos.
Dar tuomet, praėjusio amžiaus antroj pusėj, kai puošniais didžiulių
pasiekimų žiedais žydėjo fizika bei chemija ir gausius tų pasiekimų vaisius
skynė technika, E. Mach'as vienas iš pirmųjų įžiūrėjo anuomet, rodos, jau
taip tvirtai sucementuoto mechaninio pasaulėvaizdžio ribotumą,
nepakankamumą, net žalingumą tolesnei mokslo pažangai, išpranašaudamas
jam gresiančią krizę: vienas iš pirmųjų tą pasaulėvaizdį nugalėjo,
apsišarvavęs ne kuriais kitais, bet griežtai antimetafiziniais ginklais
(metafizinių mokslo kritikos balsų gausu nūnai, netrūko jų ir anuomet).
Maža to. Būdamas didelis fizikas, kartu gilus psichologas, jis išnagrinėjo
žmogaus patyrimo vyksmą, žinojimo susidarymą, mokslo kilmę, uždavinius
ir kelius, išanalizavo fizikos raidą ir jos technologijas; sukūrė savąją
pažinimo teoriją, ilgą laiką užuomaršoj buvusią, o dabar pretenduojančią
virsti veiksmingu įrankiu, įgalinančiu nugalėti "krizę", kurią, apskritai imant,

2

3
4

5
6

Prof. V. Čepinskis, Mokslo krizė ("Židinys" 1938, 1- 2).
Dr. A. Puodžiukynas, Modernioji fizika ir pasaulėžiūra ("Židinys" 1938, 2).
Dr. A. Puodžiukynas, Gamta, religija ir mokslas ("Naujoji Romuva" 1938, p. 634).
P. Slavėnas, Astronomijos įtaka pasaulėžiūrai ("Kultūra" 1938, 3).
Ig. Končiaus, P. Slavėno ir O. Stanaičio diskusiniai straipsniai, ėję "Gamtoje" 1938, 1-2.
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tenka laikyti ne mokslo susirgimo ir smukimo, bet jo augimo ir
padariniu.

klestėjimo

GYVENIMO KELIAS. Emstas Mach'as gimė 1838 m. vasario 18 d.
Turas'e (Moravijoj). Greit kilo mokslinė jo karjera. Vienos universitete įgijo
privatdocentūrą ir jau 26 m. amžiaus paskirtas fizikos profesoriumi. 1864 m.
dėstė matematiką Graco universitete. Beveik 30 metų, nuo 1867 iki 1895,
vadovavo fizikos institutui Prahos universitete, vos 41 m. amžiaus eidamas
to universiteto rektoriaus pareigas. Nuo 1895 iki 1901 m. Vienos universitete
dėstė induktyvinę filosofiją. Po to išėjo į pensiją. Atliko eilę eksperimentinių
tyrimų (pvz., žinomas jo metodas skriejančiam sviediniui nufotografuoti),
sukonstravo daug aparatų demonstracijoms įvairiose fizikos srityse (visiems
žinoma Mach' o mašina bangavimui demonstruoti ir kt.). Bet pagrindinė
mokslinė veikla, kuriai jis pašventė didžiąją dalį savo kūrybinio darbo,
priklauso kitai sričiai.
15 m. amžiaus jaunuolis Mach'as skaitė Kanto Prolegomeną. Jam
krito į galvą ne specifiškai kantiškas apriorizmas, ne absoliutinės kategorijos,
bet kaip tik antimetafizinė Kanto pusė- empirinis realumas, antimetafizinės
tendencijos. Mach' as atsigrežia į anglų pozityvistus Locke ir Humes, linksta
į Berkley'ą. Dar jaunas būdamas atmeta patyrimui neprieinamus
transcendentinius klausimus, paneigia metafizinį idealizmą, lygiai kaip ir
mechaninį gamtos vaizdavimą. Nemaža įtakos jam turi ir K. Darwin'as,
kurio net terminologija jis iš dalies paseka.
Ilgainiui Mach' as sudaro savo pažinimo teoriją ir atsistoja didžiųjų
filosofų eilėn, nors jis pats ir griežtai kratėsi filosofo vardo.
1867 m. parengia spaudai nedidelį rašinį "Apie masės definiciją'',
kuriame kritikuojama niutoniška masės sąvoka. Mintys tiek svetimos anų
laikų fizikams, kad žurnalas "Poggendorfs Annalen" laiko jį nespausdintinu.
Kitais metais per paskaitas Prahos universitete, išeidamas iš reliatyvumo
pagrindų, išvysto originalų erdvės ir laiko supratimą, kuris išvydo spaudą tik
1872 m., kaip priedas prie kito pranešimo (2f. 1883 m. pasirodo garsioji jo
Mechanika (4), kurioje išdėstoma mechanikos mokslo išsivystymo istorija,
kritiškai aptariamos mechanikos sąvokos, griežtai šalinama iš mokslo
visokios rūšies metafizika. Tų pačių minčių vedinas parašo (1896) Šilumos
mokslo principai (7). Senatvėje rengia panašaus tipo Šviesos mokslą (13),
kuris teišeina po jo mirties.

7

Žr. Mach' o veikalų sąrašą rašinio gale.

STRAIPSNIAI

4

83

Ano meto fizikai su panieka žiūri į filosofiją, patys nepastebėdami,
kad jų kasdienėj praktikoj vartojama pažinimo teorija remiasi atsilikusia,
konservatyvia filosofine sistema. Savo uždaviniu Mach' as laiko "ne kurią
naują filosofiją įvesti į gamtos mokslą, bet iš jo pašalinti seną, užsilikusią
filosofiją''. Jo manymu, fizikos, kaip ir apskritai mokslo, pažinimo pagrindai
yra ankštai susiję su psichologija ir biologija. Pagrindinė jo problema išaiškinti, koks santykis yra tarp fiziško ir psichinio. Šią problemą
spręsdamas, jis sudaro savąją pažinimo teoriją. Jos pradai žymu visuose jo
veikaluose. Svarbiausias tos srities veikalas yra: Jutimų analizė (5), taip pat
ir kiti (9, 10, 11).
Mach'ui rūpi pedagogika ir mokslo populiarinimas. Jis parašo
"Vedamosios fizikos mintys besimokantiems" (6) ir "Populiariai mokslinės
paskaitos" (8). Ką tik pradėdamas akademinį darbą, jis, be to, dar yra
sudaręs fizikos kursą medikams (1 ).
1898 m. Mach'ą ištinka paralyžius, kuris visam amžiui suvaržo jo
judesius. Netrukus nustojo ėjęs visas pareigas. Apsigyvena Vienos
priemiestyje, kur ištisas dienas sėdi prie jam specialiai įtaisytas rašomosios
mašinėlės. Paskutinis jo rašinys- "Kultūra ir mechanika" 1915 (12).
Pastaruosius 3 metus gyvena netoli Miuncheno, savo sūnaus
globojamas. Ten ir miršta Didžiojo karo sūkury, 1916 m. vasario 19 d. Jo
valia apie mirtį visuomenė sužino tik po to, kai neskaitlingam artimųjų
būreliui dalyvaujant jau buvo palaidotas Miuncheno kapinėse.
E. MACH'O POZITYVIZMAS. Škicuokime pagrindinius E. Mach'o
mokslo bruožus8 •
Žmogaus patyrimą sudaro jutimai ir jausmai (Gefiihle), pastaruosius
suprantant taip, kad į juos įeina taip pat ir mintys, atsiminimai, siekimai ir
pan. Kiekvienas, kas mokslinį žinojimą grindžia eksperimentu, turi sutikti,
jog patyrimai yra savaime suprantamas, betarpiškai duotas, pirminis dalykas,
tai, ko negalima išvesti iš ko kito. Taip sako sveikas protas.
Eidami gatve, sakysim, stebim gėlėmis apsodintą paminklą, ant suolo
sėdint elgetą, praeivius, vežimus ir kt. Visa, ką mes apie tuos daiktus
patiriam, yra pirmiausia regimas jų vaizdas, sudarytas iš formos bei spalvos
jutimų komplekso. Daiktus palytėjus, atsiranda spaudimo ir šilumos jutimai.
Toliau gaunam važiavimo garso, gėlių kvapumo jutimus. Pagaliau eina
jausmai: paminklas žadina estetinį, elgeta - .etinį jausmą; vieni keleiviai
8

E. Mach'o pozityvizmo bruožus škicuojant, be originaliųjo veikalų dar naudotasi: Friedrich
Adler, Ernst Machs "Ueberwindung des mechanischen Materialismus, Wien, 1918.
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kiti - antipatiją; pastebėjus pažistamus praeivius, gimsta
kyla minčių dėl jų likimo ir t.t.
Gamtos mokslų pateikiamas patyrimas sudarytas taip pat iš jutimų ir
jausmų. Fizikos mokslas, pvz., dar ir dabar daugelio skirstomas i skyrius,
atitinkančius tam tikrus jutimus: šilumą, garsą, šviesą ir t.t. Eksperimentinės
fizikos tendencija buvo ta, kad, užuot nustatinėjus jutimus, nustatinėjama
jutimų lygybė bei nelygybė. Matuojant šviesos stiprumą, pvz., išeinama iš
nušvietimo lygybės nustatymo. Nelygybės fiksavimai dažniausiai susiję su
jutimų maksimumo bei minimumo nustatymais (galvanometro rodyklės
atsilenkimo arba telefono zirzėjimo minimumas, matuojant elektrinę varžą
Wheatstone' o tilteliu ir pan.). Visų dažniausi fizikos matavimai susiję su
formos jutimo nustatymu. Čia pirma eile eina koincidencijos stebėjimai:
nonijaus bei skalės brūkšnių sutapimas, tangentinė būsena barometro
atskaitymuose, žiūrono siūlų bei skalės sutapimai ir kt. Tos rūšies stebėjimai
paprastai papildomi tolesniais formos jutimais, būtent: fiksuojamas ženklas,
atskaitomas tam tikras matavimą nusakąs skaičius. Stebėjimų sritis išplečiama,
praturtinama tuo būdu, kad ivairūs jutimai siejami viens su kitu, pvz.,
svyruoklės svyravimas (formos jutimas) siejamas su chronometro taksėjimu
(garso jutimu) ir tuo keliu nustatomas sistemos svyravimo dažnumas.
Visi jutimai bei jausmai yra lygiaverčiai. To nepaisant, dažnai
prieinama prie metafizikos, prie "daikto savyje" (Ding an sich) sąvokos. Štai
medžio lapas: žalias, minkštas, vėsus, kvapus, tam tikros formos. Lapo
savybės gali keistis: iš žalio lapo pasidaro geltonas, igyja kitą formą ir t.t.
Kai kurių ypatybių gali visai nustoti: pasidaro nematomas, be kvapo, be
skonio ir t.t. Iš to kyla manymas, kad, girdi, galima pašalinti visas lapo
ypatybes ir vis dėlto kažkas paliks - "daiktas savyje" paliks. Šiuo atveju
eliminuojamos paprastai ne visos daikto ypatybės, bet paliekama viena
ypatybė - lytimumas, - kuri laikoma pagrindine, daug svarbesne už kitas
ypatybes. Toji "pagrindinė" ypatybė, kad ir neaiškia forma, paprastai sudaro
"daikto savyje" turini. Dalykas tas, kad tai, kas lytima, tas lytimumas nėra
visų pagrindiniausia, visų vertingiausia daikto ypatybė: ją sudaro spaudimo
bei lietimo jutimų visuma; šie jutimai, tiesa, palyginti su kitais yra stabilesni,
bet jokių būdu ne absoliučiai stabilūs (pvz., ledas sutirpsta, vandeniu virsta,
vanduo išgaruoja ir kt.).
Jutimai savaime negali būti klaidingi. Klaidingi gali būti tik
sprendimai, padaryti iš jutimų. Klaidos atsiranda tik pereinant nuo patyrimo
prie žinojimo. Pavyzdžiui, laikydami pieštuką ore, matom ji tiesų; panėrus jo
dali i vandenį pieštukas atrodo laužtas; abiem atvejais turim lygiaverčius
faktus, kurių nė vienam negalima duoti pirmenybės. Tolumoj, sakysim,
sukelia

simpatiją,

ivairių prisiminimų,
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stebim sėdintį žmogų; priėjus arčiau pasirodo, kad tai esama ne žmogaus, bet
kelmo. Kur čia yra klaida? Kad tolumoj stebėjom tam tikros formos daiktą,
tai yra faktas, tikras patyrimas. Klaida įvyko, kai iš šio teisingo patyrimo
buvo klaidingas formulavimas. Panašiai esti ir miražų, haliucinacijų atveju.
Jutimai ir jausmai negali būti klaidingi. Visi jie yra lygiaverčiai. Jie
sudaro stebėjimų ir eksperimentų kriterijų.
Visumą patyrimų kuriuos žmogus įgyja per visą savo gyvenimą,
sudaro žmogaus "psichinį aš". Šie patyrimai, tasai "psichinis aš" prasideda
žmogui gimus, per visą jo gyvenimą plėtojasi, vystosi, atsiminimo galios
dėka darosi vis turtingesni ir baigiasi su žmogaus mirtimi.
Paskiras žmogus turi reikalo su patyrimais, kurie priklauso jo
"psichiniam aš". Bet jis prileidžia, kad kiti žmonės turi taip pat savo
"psichinį aš", kuris yra labai panašus į jo "psichinį aš" (tas kitas žmogus
mato tos pat spalvos daiktus, girdi tuos pat garsus ir t.t.). Šita hipoteze
pagrįstas visas praktinis žmonių gyvenimas, taip pat ir visokeriopas mokslas.
Tik maža dalis žmogaus žinojimo sudaryta iš asmeninių jo patyrimų.
Visų didžiausias gi žinojimas, beveik visas mokslas remiasi daugybės
žmonių, kolektyviniu žmonijos patyrimu. Tasai perduodamas žodžiu arba
raštu, tuo būdu sukaupiant įvairiais laikais gautą žmonijos patyrimą.
Žmogus kaupia patyrimą, išeidamas iš praktinių sumetimų arba
siekdamas pašalinti intelektualųjį nepatenkinamumą. Iš to gimsta mokslas,
kuris yra daugybės įvairiais laikais gyvenusių žmonių veiklos išdava.
Patyrimą fiksuodamas, mokslas stengiasi atvaizduoti patyrimo pasaulį kiek
galint trumpiau, aiškiau, be prieštaravimų, kiek galint suprantamiau,
vaizdingiau. Mokslui yra būdingas ekonomikos principas.
Norint laiduoti tyrimo vaisingumą tenka stropiai patikrinti ir nuolat
kontroliuoti tyrimuose vartojamus prietaisus ir priemones. Prie šių priemonių
priklauso ir žmonių kalba, kuri įgalina formuluoti tyrimo rezultatus, sudaryti
atitinkamą teoriją. Be tinkamos kalbos kontrolės gimsta daug tariamų problemų.
Mokslo reikalams paprastai vartojamos kasdieninio gyvenimo
sąvokos, gerai patenkinančios praktinio gyvenimo reikalavimus. Tas sąvokas
abstrahuojant, neretai gaunami nauji objektai, kurie vėl savarankiškai tiriami,
laikant juos betarpiško patyrimo dalyku. Taip atsiranda tariamos filosofinės
problemos. Dažniausiai tat atsitinka, abstrahuotus daiktus suskaidant į
subjektą ir objektą. Įprasti objektai: namas, akis, knyga ir t.t.; subjektai: aš,
tu, asmuo X ir t.t. Paprastai laikoma, kad į sąvoką "aš" įeina dvi
savarankiškos sąvokos: kūnas ir siela arba dvasia. Iš to išeinant sudaromos
sudėtingos filosofinės teorijos.
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Svarbu pabrėžti, kad tasai "aš" apima dvi griežtai skirtingas sąvokas:
žmogaus kūną ir jo "psichinį aš", kurį, kaip matėm, sudaro įvairių per visą
žmogaus gyvenimą sukauptų patyrimų visuma. Kūnas yra toks pat objektas,
kaip medis, knyga ir kt. "Aš" tesuprantamas tik tąja "psichine aš" prasme.
Kurio nors daikto patyrimas susidaro tik tuomet, kai yra "psichinis aš", o
tasai "aš" neįmanomas be žmogaus kūno. Eilė filosofinių problemų (pvz.,
įvairios sielos teorijos) atsiranda vien todėl, kad kai kurioms kalbinėms
abstrakcijoms suteikiama savarankiška egzistencija, kai prileidžiama, sakysim,
savarankiška "psichinio aš" egzistencija nepriklausomai nuo kūno.
Subjektas ir objektas paprastai nagrinėjami izoliuotai, lyg kad
kiekvienas iš jų nepriklausomai nuo kito pasireikštų. Sakoma: lapas yra
žalias ir, antra vertus: aš turiu žalios spalvos jutimą. Objektą ir subjektą
perskiriant, "žalias" pasireiškia dukart: vieną kartą su daiktu, kitą kartą su
"aš". Betgi lapą pašalinus, dingsta ir "žalio" jutimas; lapui atsiradus,
atsiranda ir "žalias"; apie lapą, kurio nematėm, nepatyrėm, nieko ir nežinom.
Jutimas "žalias" atsiranda tik tuomet, kai "aš" ir "lapas", arba apskritai, kai
subjektas ir objektas siejasi viens su kitu. Be subjekto objektas nepasireiškia.
Mokslas turi reikalą su objektais ir jų ypatybėmis tiek, kiek jie įeina arba,
hipotetiškai imant, gali sietis su subjektu. "Daiktai savyje", kurie neturi
jokios reliacijos su subjektu, nepatiriami, mokslo pasauliui nepriklauso, gali
metafiziniam pasauliui tepriklausyti.
"Žalias", tuo pat metu priklausydamas tiek subjektui, tiek ir objektui,
vadinamas elementu. Tuo būdu elementus sudaro visi aukščiau nusakyti
jutimai ir jausmai. Visas pasaulis, žmogaus patyrimui prieinamas, sudarytas
iš daugybės sudėtingai viens su kitu susijusių elementų visumos. Elementai
yra patyrimo pasaulio išeities punktas.
Greta elementų, tuo pačiu metu priklausančių subjektui ir objektui,
turim ir tokių, kurie tepriklauso vien subjektui. Čia turima galvoj
haliucinacijų metu sužadinamieji jutimai, tokios rūšies jutimai, kurie
atsiranda, sakysim, mechaniškai sujaudinus akies tinklainę, taip pat aukščiau
nusakyti jausmai, atsiminimai, mintys ir t.t.
Elementai, kurie vien objektui priklausytų, neįeina į jutiminio
patyrimo pasaulį (nors juos hipotetiškai ir galima įvesti).
Objektą, t.y. daiktą sudarančių elementų visumoj pasireiškia tam
tikras jų sutvarkymas. Iš eilės elementų grupių galima išskirti tokias jų
grupes, tokius jų kompleksus, kurie pasikartoja įvairiems "aš". Tokių
pasikartojančių elementų kompleksų visuma sudaro kūną. Elementai, iš
kurių sudaryti šie pasikartoją kompleksai, vadinami kūno ypatybėmis. Tuo

STRAIPSNIAI~ 87

--------·-----------------··--·----

būdu kūno sąvoka

išvedama iš daikto sąvokos, eliminuojant netaisyklingai
pasikartojančius elementus.
Daikto pavyzdžiu imkim Vytauto Didžiojo muziejų. Tat yra visuma
elementų, kurie priklauso eilei žmonių, Muziejų patyrusių nuo pat jo
pastatymo momento. Kalbant apie Muziejų kaip kūną, mes eliminuojam tuos
elementus, kurie jame (daikte) ne visuomet pasikartoja. Pvz., Muziejus yra
baltas, bet tik tam tikromis apšvietimo sąlygomis; naktį jis tamsus,
bengališkomis ugnimis nušviestas- raudonas, ir t.t. Žodžiu, "baltas" galima
eliminuoti.
Kasdieniniame gyvenime kūno sąvoka palieka ir tuomet, kai daugelis
jo ypatybių pasikeičia. "Mano stalas yra tai šviesiau, tai tamsiau nušviestas,
gali būti tai šiltesnis, tai šaltesnis. Ant jo gali būti rašalo dėmė. Viena koja
gali būti nulūžusi. Jis gali būti taisomas, dažomas, kai kurios jo dalys
pakeičiamas. Vis dėlto man tai yra stalas, ant kurio aš kasdien rašau" 9 •
Fizikoj kūno sąvoka taip pat išvedama iš daikto sąvokos. Kurios rūšies
elementų kompleksus vadiname kūnu, yra susitarimo dalykas. Jei kai kurios
elementų serijos išnyksta ir naujos susidaro, tai fizikoje kalbama apie vienų
kūnų virtimą kitais kūnais, apie kūnų variaciją arba fizinės būsenos kitimą. Pvz.,
sakoma, kad vanduo virsta ledu arba garais, vanduo keičia savo būseną ir pan.
Visais atvejais - kaip kasdieniniame gyvenime, taip ir moksle - kūnas yra
tam tikras elementų junginys. Tai yra betarpiškai mums duotas patyrimas,
pirminis dalykas. Niekur kitur kūno ieškoti, iš ko kitko jo išvesti netenka.
Elementai neišbarstyti bet kaip, bet sudėti tam tikra tvarka, sudaro tam
tikrą santvarką. Elementai ir jų santvarka yra realūs: realūs yra iš elementų
sudarytieji kūnai, daiktai, taip pat ir "aš". Visa tat yra realumai, tik ne
realumai "savyje" (an sich), bet jutiminių patyrimų pasaulio realumai. Tai
yra realusis pasaulis, kuriame nėra vietos "daiktams savyje". Visi šio
pasaulio objektai, pasireikšdami ne izoliuotai, bet ankštame savitarpiniame
sąryšyje, sudaro objektų visumą, kurios kiekvienas narys yra susijęs su
subjektais. Realiame, patyrimų pasaulyje nėra objektų "savyje", bet tik
objektai "mums", t.y. kiekvienas iš jų yra susijęs su subjektais.
Štai kaip paprastai, taip pat ir fizikos veikaluose, aiškinamas objekto ir
subjekto sąryšis: kūnas, pvz., V. D. muziejus, veikia tarpinę aplinką (orą,
eterį), tasai- jutimo organus, tieji- centrinę nervų sistemą, kurioje ir atsiranda
jutimas. Kiekvienas narys tos grandinės: ,,Muziejus", "tarpinė aplinka", ,jutimo
organas", "centrinė nervų sistema", manoma, sųdaro objektą "savyje", visiškai

9

Dažnai cituojamas Mach'o pavyzdys, paimtas iš "Analyse der Empfindungen".

88

nepriklausomą nuo subjekto. Paskutinis tos grandinės narys - jutimai ir
jausmai- esą "grynai psichiniai", kas nepriklauso jokiam objektui.
Mokslo uždavinys yra - nustatyti savitarpio santykius. Tradicinis
pasaulėvaizdis, greta to, mokslui prikergia dar ir kitą uždavinį, būtent:
nustatyti santykius objekto su subjektu. Mach' o atstovaujama pažiūra čia
griežtai skiriasi: jam objekto ir subjekto santykis jokia problema, o savaime
suprantamas, pirminis dalykas, bet kurio patyrimo, žinojimo ir mokslo
išeitinis punktas.
Kaip objektai veikia viens kitą? Kaip objektas veikia subjektą? Kaip
"grynai psichinis" procesas (jutimas) atsiranda iš "grynai fizinio" objekto
"savyje" veikimo? Nors iki šiol niekam nepavyko parodyti, kaip iš "grynai
fiziško" atsiranda "grynai psichiška", vis dėlto tradiciniai filosofai tvirtai
laikosi tos pažiūros ir nedrįsta suabejoti, ar tikslingai keliamas klausimas, ar
nebus tai tik tuščia problema.
Turint galvoj, kas pasakyta, Mach'o mokslui yra aišku: objektas be
subjekto neįmanomas, kiekviename objekte yra ir subjekto dalis; objektai:
"Muziejus", "tarpinė aplinka", ,jutimo organas", "centrinė nervų sistema"
nesudaro grandinės, kurios tik paskutinis narys (centr. nervų sistema) būtų
susijęs su "psichiniu", bet kiekvienas iš objektų yra, taip sakant, vienodai
nutolęs nuo subjekto, kiekvienas iš jų sudarytas iš elementų, kuriame
dalyvauja subjektas "psichiška".
Pašalinus metafizinius objektus "savyje", savaime atkrinta metafizinis
objektų "veikimas" viens kitą. Objektai ne "veikia" viens kitą, bet priklauso
viens nuo kito, arba: objektus sudarą elementai susiję viens su kitu, viens be
kito, izoliuotai nepasireiškia. Muziejus "baltas" pasireiškia tik tuomet, kai,
greta objekto "Muziejaus", pasireiškia dar tam tikri kiti objektai. "Baltas"
atsiranda tik esant tam tikram apšvietimui ir tam tikram žmogaus kūnui.
Kitokiems apšvietimams, o kai kuriais atvejais ir kitokiems žmogaus kūnams
esant, pasireiškia kitokie spalvų elementai. "Baltas", vadinasi, yra susijęs su
elementais, kurie sudaro šviesos šaltinį ir žmogaus kūną. Žmogaus kūnas
(centrinė nervų sistema, jutimo organas), lygiai kaip ir kiti objektai (tarpinė
aplinka, šviesos šaltinis ir kt.) yra sąlyga elementui "baltas" atsirasti, yra
sąlyga patyrimui susidaryti, ir todėl izoliuotai negali būti patiriami, negali
sudaryti nepriklausomo patyrimo turinio.
Mokslas netiria, kaip vieni objektai veikia kitus, bet nustato savitarpę
objektų arba juos sudarančių elementų pareinamybę. Mokslas, taip pat ir
fizika, nustato santykius, kurie sieja aukščiau nustatytus objektus arba juos
sudarančius elementus vienus su kitais, nustato savitarpę reiškinių
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pareinamybę

ir tuos santykius bei pareinamybes mintyse atvaizduoja,
vadovaudamasis kiek galint didesnio ekonomiškumo principu.
Kūno sąvoka, kaip matėme, išvedama iš daikto sąvokos, o daiktas yra
betarpiško patyrimo rezultatas. O kas yra materija, su kuria turi reikalo
gamtos mokslai? Kas yra masė, kuria nuolat operuojama fizikoj ir chemijoj?
Pagal įsigalėjusią niutonišką pažiūrą, masė yra materijos kiekis
(kvantitetas) tūrio vienete. Materija čia atvaizduojama kaip kažkas, kas yra
įdėta į tam tikrą erdvės dalį. Tas "kažkas" yra neaišku, nedefinuojama ir
įsisenėjusiu papratimu, daug galvojant, kartojama žodžiu ir raštu. Mach'ui
buvo nepriimtina tokia metafizinė masės definicija. Masė, materija jam nėra
kažkas nežinoma, kas "tupi" erdvėje, bet vien betarpiško patyrimo
padarinys. Masę jis nusako, išeidamas iš betarpiškai suvokiamiems kūnams
suteikiamų greitėjimo santykio, kurį taip pat tiesiogiai galima patirti,
matuoti. Jo duotas masės apibrėžimas yra visai laisvas nuo metafizinių
spekuliacijų, jis patenkina visus fizikos reikalavimus, be to dar neužkerta
kelio masės kintamumo idėjai pareikšti. Jau 1883 m. Mach'as drįso pasakyti:
"Yra labai nepatikima, bet nėra negalima, kad ateity masės sąvoka pasikeis,
lygiai taip kaip anuomet patyrimu paremtas nekintamo šilumos kiekio
supratimas dėl naujai gautų patyrimų buvo modifikuotas"10 •
Anuomet fizikoj, tame būdingiausiame gamtos moksle, vyravo
mechaninis materializmas. Pagal šią gamtos filosofijos kryptį atsiradusią
graikų senovėje ir atgimusią XVIII amžiuje, visi kūnai, visokeriopa materija
yra sudėta iš mažyčių, absoliučiai nekintamų dalelių, o visi gamtos reiškiniai
yra ne kas kita, kaip tų dalelių (molekulių, atomų) judėjimas. XIX amžiuje
mechaniškai interpretuojant fizinius reiškinius, pasiekiama didžiulė fizikos ir
chemijos pažanga. XIX a. pabaigoje kritinės abejonės kiek nurimo. Bet su
vaisinga elektronine teorija mechaninis materializmas vėl atsigauna. Tik
neilgam. Šiandien vieni fizikai sako, kad jis yra miręs, kiti gi geriausiu
atveju kalba apie gilią mechaninio pasaulėvaizdžio krizę.
Mach'o veiklos laikais mechaninis pasaulėvaizdis žydėjo ir davė
vaisingiausią derlių. Nežiūrint to, Mach'as buvo vienas iš pirmųjų ir, galima
sakyti, vienintelis, kuris, antimetafiziniu keliu eidamas, nugalėjo mechaninį
pasaulėvaizdį jam priešpastatydamas savąjį pasaulėvaizdį kuris remiasi
anksčiau škicuotu jo mokslu.
Po viso to, kas pasakyta, nesunku pavaizduoti pagrindinius abiejų
pasaulėvaizdžių skirtumus.
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E. Mach, Mechanik, 8. Auflage, 1921, p. 215.
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Mechaniniai fizikai mano: betarpiškai juntami kūnai nuolat kinta;
norint pažinti tuos realius kintamus kūnus, juose vykstančius reiškinius,
reikia pradėti nuo absoliučiai nekintamų kūnų; molekulės, atomai (vėliau
elektrodai, protonai ir kitos sudedamosios atomo dalelės) - štai tie
absoliučiai pastovūs kūneliai, iš kurių sudaryta visokeriopa materija; tam
tikrų jėgų poveikyje atliekami tų dalelių judėjimai apsprendžia visus
materijos reiškinius. Nors nėra jokių tiesioginių įrodymų, kad tos dalelės
egzistuoja taip, kaip kad egzistuoja betarpiniam jutimui prieinami kūnai,
daiktai, tačiau tie fizikai įsitikinę jų realumu, stengiasi pašalinti dvejojimus,
tą įsitikinimą griaunančius. Tų absoliučiai nekintamų elementariųjų dalelių

pagrindu mechaniniai fizikai siekia sudaryti kintamos materijos, kintamų
kūnų pažinimą, visų gamtos reiškinių aprašymą, aiškinimą, supratimą.
Kitaip mano Mach' as. Atomai, elektronai ir panašios dalelės nėra
prieinamos betarpiškam patyrimui. Tai yra ne realūs daiktai, bet hipotetinės
substancijos, "mintijimo daiktai", vien padedamoji tyrimo priemonė. Fizikoj
ir chemijoj eksperimentuojama ne su hipotetiniais atomais, molekulėmis,
elektronais, bet su realiais kūnais, su realia, betarpiškai patiriama medžiaga.
Turime ne realią, bet hipotetinę atomistiką. Patyrimas mums pateikia vien
kintamus kūnus; nėra absoliučiai nekintamų kūnų, dalelių. Visi kūnai, su
kuriais mes turime reikalo gyvenime, taip pat ir laboratorijoj vartojamos
priemonės, medžiagos, lygiai kaip žmogaus kūnas, jutimo organai, yra
tiesioginis, betarpiškas mūsų patyrimas. Šiuos realius, nuolat kintančius
kūnus tenka laikyti materijos, apskritai gamtos pažinimo išeities tašku. Jie
yra tiksliojo mokslo pagrindas ir kriterijus, o ne hipotetinės substancijos, ne
hipotezės apie realių kūnų prigimtį. Pagrindas- kūnas, tikslas- materija, o
ne atvirkščiai, kaip kad ·mano mechaniniai gamtininkai. Tai yra pagrindinė
Mach' o pasaulėvaizdžio mintis. "Šis posūkis - kūnas kaip išeities punktas,
materija kaip tikslas - fizikai ir chemijai turi tokią pat reikšmę, kaip
Kopernikas astronomijai",- sako vienas iš entuziastingų Mach'o pasekėjų •
Mokslas tiria objektų savitarpio pareinamybę, nustato, kaip vieni
kūnai, vieni reiškiniai yra susiję su kitais. Šiame pažinimo procese žmogus
derina savo mintis su patirtais faktais. Vaisingesnio pažinimo siekdamas, jis
pasigauna hipotetinių objektų, sudaro dirbtinių sąvokų "mintijimo daiktus",
kurie įgalina ekonomiškiau patyrimą tvarkyti, jį plėsti, turtinti, kurie yra ne kas
kita, kaip ekonomiškai sutvarkytas patyrimas. Mechaninio pasaulėvaizdžio
"mintijimo daiktai" buvo galinga priemonė, kuri įgalino fiziką ir chemiją
padaryti didžiulę pažangą. Rezultatai buvo tokie įspūdingi, kad "daugelis
11
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Friedrich Adler, Emst Machs Uberwindung des mechanischen Materialismus, 1918, p. 61.
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tyrinėtojų joms (mintijimo priemonėms, t. y. atomo, jėgos ir kt.
sąvokoms- A.Ž.) suteikė realumus, kurie yra už mintijimo ribų"12 • Mechaninis

gamtos

gamtos vaizdavimas yra nuoga abstrakcija. Manyti, kad jo sudaryti modeliai
atitinka realumą, yra tas pats, kas tvirtinti, jog sumaniausiai atvaizduotame
žmogaus portrete plaka gyva širdis.
Mechaninis vaizdavimas yra tik viena realybės pusė. Taikyti jį galima
tik iš dalies, tik tam tikrais atvejais. Beatodairiškas jo taikymas visiems
gamtos reiškiniams yra žalingas mokslo pažangai. Pavyzdžiui, "kam šilumos
ir darbo ekvivalentingumui suprasti būtinai reikia mechaninio gamtos
supratimo ramsčių, tas tik perpus tesuprato tame glūdinčią pažangą" 13 • Su
mechanikos reiškiniais žmogus anksčiausiai susidūrė praktiniame gyvenime.
Mechanika yra anksčiausiai gimęs mokslas, greičiausiai ir pilniausiai
išsivystęs, nei kiti mokslai. Todėl, istoriškai imant, suprantama, kad jis
ryžosi pasaulėvaizdį primesti visoms kitoms fizikos sritims. "Mūsų manymu
yra prietaras laikyti, kad mechanika esanti pagrindas visoms kitoms fizikos
šakoms ir kad visus fizinius reiškinius reikią mechaniškai aiškinti. Istoriškai
seniausia būtinai laikytina pagrindu suprasti tam, kas vėliau aptikta ... Šiuo
metu negalima žinoti, kurie fiziniai reiškiniai turi giliausią prasmę, ar nėra
tik mechaniniai reiškiniai kaip tik paviršutiniškiausi, o gal ir visi reiškiniai
turi vienodai gilią prasmę" 14 • Juk vien dėl to, kad svirties dėsnis yra
anksčiausiai aptiktas, nelaikomas jis pagrindu visiems kitiems dėsniams.
PRIEŽASTINGUMAS, dėl kurio pajudinamumo ar nepajudinamumo
šiandien tiek daug sielojamasi, pagal Mach'ą yra taip pat mintijimo
priemonė. Gamtoje nėra nei priežasties, nei pasėkmės. Priežastį ir pasekmę mes
patys sudarom, siekdami vienus gamtos reiškinius susieti su kitais, siekdami
"atvaizduoti faktus mintyse". Iš įsitikinimo, kad toks atvaizdavimas. apskritai yra
galimas, gimsta priežastingumo dėsnis.
ERDVĖS IR LAIKO suvokimams paprastai suteikiamas realesnis
pobūdis,

nei spalvos, garso, šilumos ir pan. suvokimams. Bet patyrinėjus
kad "erdvės ir laiko jutimai yra tokios pat rūšies, kaip spalvos,
garso, kvapumo jutimai, tik pirmieji, palyginti su pastaraisiais, mums yra
daug daugiau įprasti ir aiškūs. Erdvė ir laikas yra tinkamu būdu sudaryta
jutimų eilės sistema" 15 • Dar 1909 m., prieš bendrosios reliatyvumo teorijos
paaiškėja,
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E.
E.
14
E.
15
E.
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Mach, Mechanik,
Mach, Mechanik,
Mach, Mechanik,
Mach, Mechanik,

p.
p.
p.
p.

483.
477 (7.Auflage).
472.
484.
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paskelbimą,

Mach'as rašė: "Erdvę ir laiką tenka suprasti ne kaip savarankiškus
dalykus, bet kaip savitarpio fenomenų pareinamumo formas16 • Kitoje vietoje
(9) jis kalba apie ."fiziškai suprantamą laiką ir erdvę". Mach'ui mirus A.
Einšteinas pareiškė: "Nėra neįmanoma, kad Mach'as būtų atradęs reliatyvumo
teoriją, jei tuo laiku, kai jis buvo jaunuoliškai gyvos dvasios, fizikus jau būtų
dominęs klausimas, kokią reikšmę turi šviesos greičio pastovumas"17•
Suprantamas yra mokslo pastovumo siekimas. To siekimo vedini
mechaniniai fizikai atsiremia į absoliučiai nekintamus kūnelius (atomus,
elektronus ir kt.), kuriais operuodami kaip realiais kūnais tariasi sudarą pastovų
mokslo pagrindą. Žinia, kad susvyravus tų kūnų pastovumui, paabejojus jų
realumu ar aptikus naujus elementarinius kūnelius, turi susvyruoti taip sudaryto
mokslo pagrindai; tenka juos remontuoti, ar naujus statyti. Mach' o mokslas taip
pat siekia pastovumo. Tik jis eina priešingu keliu. Mokslo išeities punktu jam
yra kaip tik realūs, nuolat kintantieji kūnai. Patyrimų pasauly vyksta nuolatinis
kitimas; viena praeina, kita susidaro. Pastovumą turi tik patyrimą
formuojančios sąvokos, formuluojamieji gamtos dėsniai. Vis daugiau
plėtojant mokslinį pagrindą, vis daugiau siejant reiškinius dėsningumo
gijomis, pasaulėvaizdis darosi vis pastovesnis, stabilesnis.
MACH'O KRITIKAI IR PASEKĖJAI. Mach'o mokslas reikalauja
gamtos moksle vartojamų sąvokų revizijos. Anot jo
paties, reikalingas "psichologinis persimokymo procesas, kurį atlikti, kaip
kad aš pats esu patyręs, yra sunku netgi jaunystės metais". Tat paaiškina, kodėl
jį buvo sunku suprasti jo laikininkams, kodėl "iki praėjusio amžiaus
aštuoniasdešimtųjų metų aš jaučiausi plaukiąs vienas prieš srovę" ( 11 ). Dėl tos
pat priežasties jį krikštijo įvairiais, dažnai viens kitam prieštaraujančiais
vardais. Vieni Mach'ui prikišo kraštutinį subjektyvizmą, solipsizmą, kur, girdi,
figūruoja vienas tik filosofuojąs individas, kiti sakė, kad jis kuriąs "beasmenę
psichologiją''. Kai kas Mach'o mokslą vadino empiriokriticizmu, empiriomonizmu. Abel Rey jį kartu su P. Duhem'u priskiria prie konceptualistų
mokyklos. Dažniausiai vadina jį pozityvistu, siejant jo mokslą su Auguste
Compte'o pozityvizmu. Kad atskirtų nuo ano filosofinio pozityvizmo, J.
Petzo1dt' as nusako Mach' o mokslą kaip reliatyvistinį pozityvizmą. Pastaruoju
metu tarp fizikų (pvz., P. Jordan) vartojama fizikinio pozityvizmo sąvoka.
Pažymėsime keletą charakteringų šio fizikinio pozityvizmo kritikos
visuotinės pagrindinių

pareiškimų.
16

Cituojama pagal: J. Petzoldt, Das Verhaltnis der machschen Gedankenwelt zur
Relativitatstheorie, 1921, p. 500 ir p. 501 (Žr. Mechanik).
17
Ten pat.
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Mach'ui svetimas absoliutus, nuo mūsų nepriklausomai egzistuojąs
pasaulis, kurio tik mažą dalį, jutimo organams tarpininkaujant, mes
suvokiame, kurio tik vienos pusės vaizdą tegaunam. Išlaisvinti gamtos
mokslą iš tų už patyrimo ribų esančių elementų, iš vadinamų metafizinių
komponentų, Mach' as laiko vyriausiu savo mokslinės veiklos uždaviniu. Tat
jis pabrėžia daugumoj savo veikalų, itin ryškiai MECHANIKOJE. Ten yra
visas skyrius: "Teologiniai, animistiniai ir mistiniai istorijos punktai
mechanikoje". Čia jis reikšmingomis iliustracijomis pavaizduoja, kaip
įvairiais laikais tradicinės religinės pažiūros, kuriose yra labai senų,
fetišizmo spalvomis nudažytų pėdsakų, veikė mokslininkų akiratį,
mentalitetą,

darė

įtakos

jų

pareiškiamų

minčių,

nusakomų

dėsnių

formulavimui; parodo, kaip labai lėtai mokslas vadavosi iš tos rūšies įtakų,
nepakankamai išsilaisvindamas ir šiais laikais. Mach'o požiūriu, įvedimas į
gamtos mokslą paslaptingos akcijos veiksnių - fetišizmo elementų,
suasmeninto deizmo, ar, apskritai imant, įvairios rūšies mistinių pradų, kad ir
nekalčiausia, dažnai vos įžiūrima forma - yra didžiai žalingas mokslo
pažangai.
Todėl tat aišku, kad Mach'o pasaulėvaizdis yra nepriimtinas įvairioms
filosofinio idealizmo srovėms, kurios laikosi ano metafizinio, mums tik iš dalies
prieinamo ,,idealaus pasaulio". Be to, turint galvoj dar tat, kad Mach'as savo
asmeniniame gyvenime laikėsi didžiosios Prancūzijos Revoliucijos idealų, kad
atvirai reiškė simpatiją pažangiosios visuomenės vedamoms išsivadavimo
kovoms, kad griežtai stojo prieš anuometinę krikščionių socialų švietimo
politiką Vienos mieste, bus suprantama, kad teologinio pasaulėvaizdžio
reprezentantams Mach'o idėjos ne tik kad nepriimtinos, bet tiesiog
atmestinos, griežtai smerktinas.
Būdingos yra V. I. Lenino pažiūros į Mach'o pozityvizmą. Ties jomis
tenka sustoti vien jau todėl, kad šiandien labiau kaip bet kada jos yra
oficialios Sovietų Rusijoj, privalomos didžiuliam to krašto mokslininkų
skaičiui, kad retai kada didesni ar mažesni Sovietų Rusijos fizikai, apskritai
gamtininkai, viešuose pareiškimuose apsieina nepacitavę Lenino.
Dalykas tas, kad šio amžiaus pradžioje dalis žymių Rusijos
marksininkų, net pačių bolševikų eilėse (A. Bogdanov, iš dalies A.
Lunačarskij ir kt.) pradėjo .reikšti simpatijų machizmui, net derindami jį su
marksizmu. Leninas įžiūrėjo tame pavojų marksizmo doktrinai. Norėdamas
užkirsti kelią tolimesniam Mach' o "erezijt( sklidimui, parašė veikalą:
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"Materializmas ir empiriokriticizmas", 1909 18 • Jame Leninas apžvelgia
charakteringas ano meto filosofines sistemas, ypač tas, kurios turi didesnį
sąryšį su gamtos mokslu, ir, išeidamas iš leniniškai interpretuojamo istorinio
(dialektinio) materializmo, praleidžia pro grubios ir žiaurios kritikos koštuvą
Mach'o pozityvizmą bei jo pasekėjus. Kritiškai apžvelgęs XVIII ir XIX a.
mechaninį gamtos vaizdavimą, saviškai jį pataisęs dialektinio materializmo
požiūriu, Leninas formuluoja, jog egzistuojąs vienintelis objektyvus
pasaulis, vienintelis išorės pasaulis, be kurio jokios kitos realybės nesą, ir
kad mūsų jutimų, taip pat ir objektyvaus mokslo pateikiamas vaizdas esąs
ne kas kita, kaip tos realybės atvaizdas. "Pasaulis yra amžinai judanti ir
besivystanti materija, kurią atvaizduoja besivystanti žmogaus sąmonė" •
Leninas pripažįsta tik savaip interpretuojamą materializmą, o visa kita yra
idealizmas arba dar blogiau. Jam egzistuoja tik dvi pagrindinės filosofinės
sistemos: "arba išlaikytas iki galo materializmas, arba melas ir filosofinio
idealizmo maišatis" 20 • "Pirmos rūšies sofistas"21 , tasai "obskurantas,
ordinarinis filosofijos profesorius Vienos universitete, Ernstas Mach'as 22
geriausiu atveju yra materialisto ir idealisto mišinys". Šiaip jau jam
nesigailima šiurkščių epitetų. Veikalo gale reziumuoja: "Gamtininko Mach'o
filosofija yra tokiame santykyje su gamtos mokslu, kaip krikščionio Judas
pasibučiavimas su Kristumi". Ir pagaliau: Mach'o empiriokriticizmas ir
visoks fizinis idealizmas yra "atmatos, kurias reikia išmesti į vietą
nešvarumam" 23 •
Ilgesnį laiką Sov. Rusijoj buvo bandyta, žymia dalimi per N.
Bucharin'o redaguotą žurnalą ,,Pod mamenem marksizma", toliau plėtoti
gamtos mokslų materializmą, derinantis prie naujų mokslo pasiekimų. Antra
vertus, minėtasis A. Bogdanov' as toliau originaliai vystė ir populiarino Mach'o
pozityvizmą. Bet Bucharin'ui patekus į "fašistų eiles", buvo pasmerkti jam
vadovaujant išėję raštai. Dar anksčiau, netrukus po Lenino mirties, turėjo nutilti
A. Bogdanov' as. Dabar kartais pasigirsta autoritetingų fizikų (pvz., akad. A. F.
Joffe) pareiškimai, kad šiuo metu atomo fizika eina keliais, kuriuos prieš 30 m.
yra nutiesęs Leninas, ir pan. Žymesni fizikai teoretikai (pvz., J. I. Frenkel, G. A.
Gamov) kaltinami "idealistiškumais", "mistiškumais". Šiaipgi dauguma fizikų
19

V.I. Lenin, "Materializm i empiriokriticizm. Kritičeskije zametki ob odnoj reakcionnoj
filosofii, Moskva, 1909. Cituoju pagal1936 m. laidą.
19
V. Lenin, ten pat, p.lOO.
20
V. Lenin, ten pat, p.259.
21
V. Lenin, ten pat, p.lOl.
22
V. Lenin, ten pat, p.141.
23
V. Lenin, ten pat, p.262 ir p.235.
18
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(ir apskritai gamtininkų) cituoja tuos pačius ano Lenino veikalo posakius
arba tenkinasi kokiais nors nekaltesniais "neklaidingos Lenino-Stalino
linijos" pareiškimais. Tokiomis sąlygomis, žinoma, neįmanomas vaisingas
nugalėjimas krizės, kuri ištiko mechaninį materializmą ir su juo susietus
pasaulėvaizdžius, filosofines sistemas24 •
Didžiai charakteringos yra filosofinės pažiūros garsaus, šiemet 80
metų amžiaus sulaukusi o Vokietijos fiziko Makso Planck' o, giliai
konservatyvių tradicijų nešėjo kultūros, religijos bei politikos srityse, kartu ir
pirmojo energijos kvantų atradėjo, moderniosios atomo fizikos pagrindėjo.
M. Planck' o gamtos filosofijos pažiūros, kurias jis yra išdėstęs beveik per 30
metų įvairiomis progomis darytuose pranešimuose, dabar yra surinktos
vienoje knygoje25 •
Būdamas tradicinės idealistinės filosofijos įtakoje, Planck'as nusako
trijų pasaulių egzistenciją: 1) mūsų jutimo organų betarpiškai pateikiamas
jutimų pasaulis; 2) visai nepriklausomai nuo mūsų, realiai egzistuojąs, tik iš
dalies mūsų patyrimui prieinamas, absoliutus, realusis pasaulis; 3)
įsivaizduojamas, abstraktus pasaulis, kuriame tiksliai galioja fizikos ir jai
gretimų mokslų dėsniai, fizinis pasaulis. Nustatydamas sąryšį tarp tų trijų
pasaulių, Planck'as kartu nusako mokslo uždavinius ir tikslus, pareiškia savo
nusistatymą įvairių filosofinių sistemų atžvilgiu.
Jo nuomone, fizinis pasaulis laikui bėgant vis labiau išsilaisvina nuo
antropomorfinių elementų, kurie yra susiję su žmogaus patyrimo procesu,
per tai vis labiau nutolsta nuo jutimų pasaulio ir priartėja prie realaus
pasaulio suvokimo. Kas yra tas realus pasaulis? Tai yra hipotetinis,
transcendentinis pasaulis, kurio, "egzistencijos grynai protinio pažinimo
keliu įrodyti negalima", bet sveikas protas verčia jį priimti, pagaliau, mūsų
"asmeniniai pergyvenimai", girdi, liudyte liudija ji realiu esant. .
Planck'ui visiškai nepriimtina yra prarajos tarp šio realaus pasaulio ir
jutimų pasaulio panaikinimo idėja. Čia jis susiduria su Mach'o pažiūromis,
kurioms, pradedant 1908 m. 26 , vis daugiau skiria vietos, o 1930 m. joms
Vakarų Europos marksininkų eilėse vyrauja pažiūra, jog istorinis materializmas yra
pirmiausia žmonių visuomenės vystymosi teorija ir nieko bendro neturi su materialistiniu
gamtos mokslo pasaulėvaizdžiu. Girdi, ši teorija gimė mechaninio materializmo klestėjimo
laiku ir per tai pradžioje buvo nepakankamai išsivadavusi iš tojo įtakos. Mechaninis
materializmas kaip tik atitinkąs anuomet klestėjusios visuomenės santvarkos, kapitalizmo,
pasaulėvaizdį. Yra ir tokių žymių marksininkų, kurie mano, jog tai, kas visuomenės moksle
yra marksizmas, gamtos moksle yra machizmas.
25
M. Planck, Wege zur physikalischen Erkenntnis, Reden und Vortrage, 2, Aufl., Leipzig,
1934.
26
M. Planck, ten pat,"Die Einheit des physikalischen Weltbildes".
24
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pašvenčia visą pranešimą

(,,Pozityvizmas ir realus pasaulis"), kuriame pastebi,
kad pozityvizmo šiuo metu laikosi "nemažas skaičius fizikų ir filosofų" •
Planck'as ir Mach'as yra visiškai vienos nuomonės, kai kalba apie
mokslo siekimą sukurti kiek galint stabilesnį fizikinį pasaulėvaizdį. Abu jie
sutinka, kad tuo keliu eidamas fizikos mokslas siekia kiek galint labiau
antropomorfinių elementų, jei juos suprasime kaip
išsilaisvinti nuo
individualių stebėtojų, praktinio žmogaus gyvenimo aplinkos įtaką ir pan.
Griežtas abiejų skirtumas tačiau pasireiškia, kai prieina prie jutimų
vaidmens. Planck'ui jutimai yra taip pat antropomorfiniai elementai, nuo
kurių fizika vis daugiau išsivaduoja ir turi kiek galint daugiau išsivaduoti,
nors ir jis priverstas konstatuoti, kad "absoliutus jutimų eliminavimas nėra
galimas, nes negi galima užkimšti visų mūsų patyrimų pripažintą šaltinį taip
kad apie tiesioginį absoliuto pažinimą negali būti kalbos"28 • Šiluma,
akustika, optika pradžioj, tiesa, buvo pagrįstos vien jutimais, bet vėliau
temperatūros, tono, spalvos suvokimas buvo suvesti ne i jutimus, bet į tam
tikros substancijos tūrio kitimus, i svyravimų dažnumus, į bangų ilgius.
Planck' as čia įžiūri mokslo išsivadavimą nuo jutimų kaip antropomorfinių
elementų. Mach'ui tai joks jutimų eliminavimas, bet tik jų savitarpis
susiejimas, būtent: šilumos, tono, spalvos jutimai susiejami su kitos rūšies
jutimais, t.y. erdvės jutimais, kuriuos galima tinkamiausiai kiekybiškai
vertinti, matuoti (įšilimo laipsnio, temperatūros matavimas iš tam tikros
substancijos tūrio kitimo ir t.t.). Nereikia iš akių išleisti, kad erdvės
suvokimas, nežiūrint jo didelių pranašumų mokslui, yra tik viena suvokimo
pusė, bet ne visas suvokimas, jame dar neslypi viskas, kas rūpi fizikai,
mokslui. Fizinis pasaulėyaizdis Mach'ui nėra, kaip kad Planck'ui, akustika
be tonų (vien svyravimai), optika be spalvų (vien bangų ilgiai), termika be
šilumos (vien tūrio kitimai), bet daug plačiau: ne vienas tik erdvės
suvokimas, bet darni visų mūsų jutimų pateikiamo suvokimo visuma.
Planck'as pripažįsta, kad "tokio supratimo (Mach'o- A.Ž.) negalima
paneigti logiškais pagrindais" 29 , bet nusiskundžia: girdi, "sunku jį perprasti".
Maža to. "Nors fizikos mokslui pozityvizmo suteikiamieji pagrindai yra
tvirtai pagrįsti, bet jie yra per siauri"30 • Jie turi būti papildyti. Ir kuria prasme,
kuriuo keliu? - Nagi, " ... per sveiko proto diktuojamą žingsnį į metafiziką,
būtent, priimant hipotezę, kad... egzistuoja realusis pasaulis" 31 ; jo
27

27

M. Planck, ten pat, "Positivismus und reale Welt", p. 210.
M. Planck, ten pat, p. 25.
29
M. Planck, ten pat, p. 179.
30
M. Planck, ten pat, p. 216.
31
M. Planck, ten pat, p. 217.
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egzistencijos irodyti esą negalima, tačiau tikėti juo esą išganinga kiekvienam
mokslininkui. Planck'as mano, kad tik tuo būdu, remiantis metafiziniu
pažinimu, galima "siekti pastovaus, nuo laiko ir tautų kitimo nepareinančio
pasaulėvaizdžio"32 , kuris esąs vaisingo mokslinio tyrimo pažymys ir laidas.
To kaip tik trūkstą Mach'ui.
Bet ar iš tikrųjų taip yra? Jau matėme, kad fizinio pasaulėvaizdžio
stabilumą Mach'as laiko vienu iš svarbiausių mokslo uždavinių. Jo nuomone,
"mokslinės santvarkos tikslas yra kaip įmanoma pilnesnis, visomis dalimis
susijęs, vieningas, patvarus, naujais aptikimais nesukrečiamas pasaulėvaizdis,
kiek galint didesnio stabilumo pasaulėvaizdis" 33 •
Vadinasi, Planck'o ir Mach'o keliami mokslo uždaviniai, apskritai,
vienodai nusakomi. Tik klausimas, kuriuo keliu laiduojamas didesnis
pasaulėvaizdžio stabilumas? Idealistas Planck'as siūlo remtis metafizinės
prigim~ies (taip jis ir nusako) realiu pasauliu. Ne kitokios prigimties yra realus
išorės pasaulis ir gamtinių materialistų (taip pat ir Lenino), nors jie ir kažin kaip
kratytųsi metafizikos, net menkiausių jos dozių. Pozityvistas Mach'as išvengia
metafizikos kiek savo pažinimo teorijos pagrinde, tiek ir jos detalėse.
Iš anuometinių fizikų Mach'o pažiūroms buvo šiek tiek artimesnis P.
Duhem'as ir iš dalies H. Poincare. Šiaipgi ilgą laiką Mach'ui teko "plaukti
vienam prieš srovę". Tik pamažu jo idėjos plėtojosi. Jam mirus, grupė fizikų,
matematikų, psichologų, Mach'o šalininkų Vienos mieste įsteigė "Wiener
Kreis vom Verein Ernst Mach". Ilgainiui šio "Vienos raitelio" kuklūs skyriai
atsirado kai kuriuose Europos ir J.A.V. centruose. Iš ryškesnių šio "ratelio"
fizikų yra Philipp Frank'as34 , taip pat 1936 m. tragiškai miręs (studento
nušautas) fizikas ir filosofas Moritz Schlick'as35 • Pažymėtinas jau minėtasai
Sovietų Rusijoje Mach'o pasekėjas A. Bogdanov'as36 •
Labai dažnai fizika, pvz., verčiasi vulgarios psichologijos sąvokomis
ir, antra vertus, psichologai tenkinasi populiariais fizikos raštais. Apskritai,
siejant vieno mokslo problemas su kitu, nuo pirmojo žymiau nutolusiu
mokslu, įvairių sričių mokslininkai nepakankamai pajėgūs esti įsigilinti į
jiems svetimas sritis, dažnai nesuranda bendros mokslinės kalbos, kuri būtų
32

M. Planck, ten pat, p. 30.
E. Mach, "Die Prinzipien der Warmelehre", 2. Aufl., 1900, p. 366.
34
Minėtini Ph. Frank'o veikalai: 1) Das Kausalgesetz und seine Grenzen. 2) Das Ende der
mechanistischen Physik, 1935.
35
M. Schlick'o veiklos charakteristika ir smulkus jo veikalų sąrašas idėta: "Die
Naturwissenschaften", 1937, p. 161- 167.
36
Svarbesnieji A. Bogdanov' o veikalai: Empiriomonizm I, II, III; Vseobščaja
organizacionnaja nauka.- Tektologija; Filosofija živogo opyta. Daug yra ir kitų šio
originalaus ir vaisingo rašytojo mokslinių ir populiarių pozityvistinių veikalų.
33
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visoms mokslo sritims. Per tai gimsta nevertingų arba tiesiog tuščių
kurios yra ne kas kita, kaip balastas mokslui. "Vienos rately"
susikristalizavo idėja: visus mokslinius pareiškimus išreikšti vieninga, visiems
mokslams prieinama ir privaloma kalba; tos kalbos pagrindą turi sudaryti
fizikinė kalba, kuri šiuo metu daugiausia patenkina visuotinumo ir tikslumo
reikalavimus. Tuo būdu sudarytų mokslinių pareiškimų visuma sudarys
"vieningą mokslą'' (Einheitswissenschaft). Šiuo vardu veikia tam tikras
kolektyvas, kuris publikuoja tos idėjos persunktus straipsnius, veikalus37•
"Vienos ratelio" filosofai su savo vieningu, griežtai definuotu žodžiu jau
išeina į tarptautinį forumą: aktyviai dalyvauja tarptautiniuose filosofų
kongresuose, kurių pastarasis 1937 m. posėdžiavo Paryžiuje.
O koks yra, apskritai imant, veidas naujosios fizikos, atomo fizikos,
kurios Mach'ui gyvam esant dar neteko išvysti?
Beplėtojant ir begilinant planetinės Saulės sistemos pavyzdžiu
sudarytą Rutherford'o-Bohr'o atomo modelį ilgainiui atsisakyta nuo pirminio,
perdėm mechaninio, itin sukonkretinto vaizdo. Šiandien nebelinkstama operuoti
elektronų orbitomis, elektronų judėjimais atomo viduje. Nebekonkretinamos ir
materijos bangos, pavadavusios sudėtines atomo daleles. Vietoj šių tyrimams
neprieinamų substancijų atomo ir materijos teorijos pagrindan imami vien
tyrimams prieinami dydžiai: spektro linijų intensyvumas, jas atitinkąs
dažnumas, atomo energijos laipsniai (stebimi, pvz., iš elektronų susidūrimo
tyrimų). Atsisakyta nuo vaizdingo atomo aprašymo, pasigavus iš makrokosmo
skolintų modelių. Su Heisenberg' o konstatuotu "neapibrėžtinumo principu"
aptiktas principinis netikslumas, nepareinąs nuo matavimo metodų tobulumo;
kartu pajudinti klasikinio priežastingumo pagrindai, vis daugiau linkstant
manyti, jog priežasting~mo šaknų tenka ieškoti ne tiek gamtoje, kiek
žmogaus mintijime. Fizika įgyja vis abstraktesnį pobūdį nustoja
vaizdingumo, precizijos. Matematiniai simboliai vis daugiau atstoja konkretų
modelį. "Fizikos teorijos įgyja vis daugiau ir daugiau abstraktų charakterį;
todėl jas taip sunku studijuoti tiems, kurie neturi pakankamai stiprios
matematinės kultūros. Dėl to galima gailėtis ar džiaugtis, bet visais atvejais
problemų,
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"Vienos ratelio" idėjų klausimu susipažinti vertingi šie rašiniai: R. Carnap, Die
physikalische Sprache ais Universalsprache der Wissenschaft, Erkenntnis, Bd. 2, 1931; R.
Carnap, Psychologie in physikalischer Sprache, Erkenntnis, Bd. 3, 1932; O. Neurath,
Empirische Soziologie, Wien, 1931; O. Neurath, Soziologie im Physikalismus, Erkenntnis,
Bd. 2, 1931. Kolektyvas "Einheitswissenschaft" yra išleidęs (iki 1936 m.) šias knygeles:
Ph. Frank, Das Ende der mechanistischen Physik; H. Hahn, Logik, Mathematik und
Naturerkennen; O. Neurath, Einheitswissenschaft und Psychologie; R. Carnap, Die
Aufgabe der Wissenschaftslogik; O. Neurath, Was bedeutet rationale
Wirtschaftsbetrachtung?
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tai yra nebekeliąs abejonių faktas", - sako Langevin38, kurio negalima įtarti
greit persiimant naujovėmis.
Šia proga tenka pabrėžti, kad naujojoj fizikoj, palyginti su klasikine,
fizikos dėsnius nusakančios lygtys, tiesa, pasikeitė, atsirado daug naujų
dydžių, vartojamos kitos priemonės bei metodai, bet užtat fizikos dėsnių,
fizikos teorijų sudarymo schema pasiliko tokia pat, kokia buvo Galilei'ausNewton'o laikais. Šioj labai svarbioj gamtos pažinimo srity išliko
pastovumas, kurio ne visuomet teboja įsismaginę "mokslo krizės" skelbėjai.
Tolesnė fizikos raida vyksta, apskritai imant, Galilei'aus-Newton'o nutiestu
keliu, tik ne atgal į vidurinius amžius, bet į priekį.
Štai keletas autoritetingų fizikų pareiškimų:
W. HEISENBERG: "Su kiekvienu dideliu atradimu gamtos tyrinėtojų
pretenzijos suprasti pasaulį pirmykšte prasme darosi vis mažesnės"39 •
"Nežiūrint, kokia bus tolesnė raida, iki šiol nueitas kvantų teorijos kelias
rodo, jog dar neišaiškintų atomo teorijos fizikos bruožų supratimo bus
galima pasiekti tik atsisakius dar daugiau· nei iki šiol vaizdingumo ir
objektyvinimo"40 •
LOUIS DE BROGLE: "Šiandien mes žinome, kad banginės mechanikos
bangos nėra fizinė realybė klasikine prasme; tai yra sudėtinga išraiška, vien tik
skaičiavimo tarpininkas, įgalinąs susidaryti kai kurias realias išraiškas:
bangos fizine prasme nusako tikimybės tankį"41 •
P. JORDAN: Akivaizdoje prieštaravimo, kurį matom dualistinėj
materijos (pvz., elektrono) prigimty (elektronas-dalelė ir elektronas-banga)
"tenka pabrėžti, kad prieštaravimas yra ne gamtoje, bet tik mintyse"42 •
P.A.M. DIRAC: "Iki šiol pasaulis buvo vaizduojamas, einant klasikine
tradicija, kaip visuma stebimų objektų (dalių, fluidų, laukų etc), judančių pagal
tam tikrus griežtus definuotus dėsnius; šiomis sąlygomis jam galima buvo
suteikti griežtai determinuotą vaizdą erdvėje ir laike ... Betgi pastaraisiais metais
darosi vis aiškiau ir aiškiau, jog gamtoje viskas vyksta pagal visai skirtingos
akcijos liniją. Pagrindiniai dėsniai, pasirodo, nėra tiesiogiai pritaikomi mūsų
klasikiškai vaizduojamam pasauliui, bet jie gerai atitinka giliau slypintį realumą,

38
39

40

41
42

Cituota pagal: A. Boutaric, Les conceptions actuelles de la physique, Paris, 1937, p. 254.
W. Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, 1930.
W. Heisenberg, Die Entwicklung der Quantenmechanik, 1932.
Louis de Brogle, L'electron magnetique, 1934; cituota pagal Boutaric'ą, p. 169-170.
P. Jordan, Physikalisches Denken in der neuen Zeit, 1935, p. 15.
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substratą,

kurio mes negalim atvaizduoti erdvėje ir laike, neivesdami
bendro su daiktų esme"43 •

kitų

elementų, neturinčių nieko

E. SCHRODINGER: "... niekuomet negalima sakyti, kas tikrai yra
arba kas tikrai vyksta, bet vien tik, kas konkrečiu atveju gali būti pastebėta".
Mat, "egzaktinis mokslas galų gale siekia tik aprašyti tai, kas pastebėta".
Tačiau kyla klausimas, ar jau visai reikia atsisakyti šį aprašymą "susieti su
aiškia hipoteze, kuri pasako, kaip pasaulis yra tikrai sudarytas. Daugelis nori
šį atsisakymą jau šiandien pareikšti". E. Schrodinger'io nuomone, toks
pareiškimas esą per lengvai daromas 44 •
P. JORDAN: "Jis (fizikinis pozityvizmas - A. Ž.) yra aiškiausiai ir
išsamiausiai nusakytas Emsto Mach' o; ir jei iki šiol kai kurie fizikai nelinkę
galutinai priimti šias radikalias tezes, tai vis dėlto yra aišku, jog modemiojoj
(fizikos- A. Ž.) raidoj pozityvistinis supratimas igyja vis platesni ir tvirtesni
pagrindą''45 •

Sugretinus schemiškai pavaizduotus charakteringuosius naujosios fizikos
bruožus su Mach' o mokslo pagrindais, tenka padaryti išvadą, kad nūdienis
fizikos veidas, apskritai imant, turi daugiausia panašumo į tą jo vaizdą, kurį
XIX a. gale piešė ne kas kitas, kaip tik Emstas Mach' as.
Ernsto Mach'o

veikalų sąrašas:

1.
2.
3.
4.
5.

Kompendium der Physik fiir Mediziner, 1863.
Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit, 1872.
Grundlinien der Lehre von den Bewegungsempfindungen, 1875.
Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt, 1883.
Die Analyse der Empfindungen und das Verhaltnis des Physischen
zum Psychischen, 1885. · ·
6. Die Leitfaden der Physik fiir Studierende, 1891.
7. Die Prinzipien der Warmelehre historisch-kritisch entwickelt, 1896.

43
44

45

P.A.M. Dirac, cituota pagal Boutaric'ą, p. 257.
E. Schrodinger, Der Grundgedanke der Wellenmechanik, 1933.
P. Jordan, Physikalisches Denken in der neuen Zeit, 1935, p. 38 ..
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Gamta, 1938 m., Nr.3, p. 157-169

ATOMO RŪMAI
Prieš 40 m. patirta, kad atomas, iki šiol laikomas nedalomu materijos
vienetu, yra sudėtas iš dar mažesnių dalelių. Pradėjus giliau pažinti tų
sudedamųjų dalelių prigimtį, bandyta sudaryti ištisinį atomo vaizdą. Prieš 20
m. pateiktas gražus, didingas atomo rūmų modelis, beveik nepajudinamai
išsilaikęs visą dešimtmetį. Bet pastarajam dešimtmety aptikta tiek daug
naujų duomenų, kad anasai modelis teko gerokai perdirbti, kai kąjame visai
sugriauti ir iš naujo statyti. Tas griovimas ir statymas tebesitęsia iki šiolei.
Didelis anglų astronomas ir fizikas A.S. Eddington (g. 1882) neseniai yra
pasiūlęs prie įėjimo į naujosios atomo fizikos pastatus iškabinti plakatą su
užrašu: "Vyksta remontas, uždaryta". Girdi, visi smalsuoliai turi kol kas
palaukti, ligi kapitalinis atomo rūmų remontas bus baigtas; tik po to būsią
galima pažiūrėti, kaip jie išrodo. Bet yra ir kita svari nuomonė.
Tiesa, šių dienų atomo fizika itin turtinga naujovėmis. Ji panaši į
modernaus miesto gatvę, kurioje čia griauna, čia nauja stato, ir nieko nėra
baigta. Bet iš viso fizikoj, bendrai moksle, ypač naujesnėse jo srityse ar kada
nors buvo viskas baigta? Ten, kur kuriama, nauja statoma, turi būti kas ir
griaunama, nuolat remontuojama. Dėl to ir tikslinga nukreipti smalsų
žvilgsnį į atomo rūmų vidų, nors ir nuolat būtų keičiamas jo vaizdas.
PIRMASIS ATOMO MODELIS. XIX a. vidury pareikšta mintis, kad
ir elektra, lygiai kaip ir įprastoji materija, sudaryta iš mažiausių, daugiau
nebedalomų elektros dalelių. Ano amžiaus pabaigoj aptiktas elektronas, tasai
elektros atomas, kartu - pagrindinė sudėtinė materijos atomo dalelė. Šio
amžiaus pradžioj elektronas pasvertas, tiksliai nustatyta jo prigimtis.
Pasigavęs pirmųjų tyrimų, anglas E. Rutherford (didžiausias šių dienų
fizikas, g. 1871 m., 1908 m. gavo Nobelio premiją) iškėlė sėkmingą atomo
struktūros idėją, kurią danas N. Bohr (g. 1885 m., 1922 m. gavo Nobelio
premiją) matematiškai pagrindė ir pateikė kaip baigtą vaizdą. Tuo būdu 1913
m. atsirado Rutherford'o-Bohr'o atomo modelis, nulėmęs tolesnę atomo
fizikos plėtojimosi kryptį ir turinį.
Pagal tą modelį, atomo branduoly, labai mažoj atomo erdvės daly, yra
beveik visa atomo masė; ją sudaro teigiamos elektros dalelės - protonai,
neigiamos elektros dalelės - elektronai ir dar jų dviejų kombinacija (4 protonai
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+ 2 elektronai), vadinamos alfa

dalelės, kurios yra ne kas kita kaip helio
atomo branduoliai. Apie branduolį įvairių formų elipsėmis sukasi elektronai
(anksčiau Bohr'o modely vietoj elipsių buvo apskritimai). Branduolio teigiamų
išlydžių skaičius, lygiai kaip išorės elektronų skaičių, tiksliai nusako elemento
atominis svoris ir eilinis periodinės elementų lentelės skaičius. Iš viso, atomo
struktūros elementai yra gražiai suderinti su tąja lentele.
Statant atomo rūmus, neatsitiktinai pasigauta Saulės sistemos
panašumo. Atomas pasidarė mažytė planetų sistema. Išorės elektronai
pavadinti planetiniais elektronais, kurie, kaip ir planetos, laikosi elipsinėse
orbitose, centrinio kūno - branduolio - traukos jėgų veikiami. Dangaus
mechanikos dėsniai perkelti į mikrokosmą. Ir čia, kaip ir makrokosme,
pavyko tiksliai matemetiškai išspręsti tik dviejų kūnų problemą:
paprasčiausiam vandenilio atomui, kurio centre yra vienas protonas ir išorėj
-vienas elektronas, arba ionizuotam helio atomui (apie branduolį sukasi tik
vienas elektronas). Einant prie sudėtingesnių elementų susiduriama su trijų ir
daugelio kūnų problemomis, kurias spręsti galima tik apytikriais metodais.
Maždaug čia abiejų kosmų panašumas ir baigėsi. Toliau prasidėjo
skirtumai.
Visų pirma, kaip atrodo šviesos spinduliavimo mechanizmas šiame
atomo modelyje? Jis neabejotinai susijęs su planetinių elektronų judėjimu. Bet
kokiu būdu? Leiskime, kad elektronui sukantis apie branduolį vyksta šviesos
spinduliavimas. Tuomet, pagal klasinės mechanikos dėsnius, elektronas visą
laiką turėtų nustoti energijos, dėl ko jis artėtų prie branduolio ir pagaliau
nukristų į jį. Atome įvyktų katastrofa, o visiems elektronams sukritus į
branduolį atomas nustotų gyvavęs, žūtų. Maža to. Elektronui sukantis vis
mažesnėmis ir mažesnėmis orbitomis, jo sukimosi dažnumas (apsisukimų
skaičius per sekundę) nuolat nuosaikiai didėtų. Atitinkamai turėtų nuosaikiai
didėti ir spinduliuojamųjų linijų dažnumai. Eksperimentiškai turėtume stebėti
vien. tik tolydinius elementų spektrus. Gi tikrumoj paprasčiausiuose dujų
spektruose matome ne ištisinį spektrą, bet griežtai vieną nuo kitos atskirtas
linijas. Gauname prieštaravimą. Reiškia, negalimas dalykas, kad elektronui
sukantis savo orbitoje šviesa nuolat spinduliuojama.
Turėdamas tai prieš akis, Bohras atomo rūmų pagrindan padėjo du
stulpus, du postulatus.
1. Kiekvienas atomas turi aprėžtą skaičių energijos būklių, vadinamų
stacionarinėmis, kuriose atomas egzistuoja nespinduliuodamas energijos.
Kitaip tariant, planetinėj atomo sistemoj yra aprėžtas skaičius elipsių,
stacionarių orbitų, kuriomis elektronams sukantis šviesa nespinduliuojama.
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2. Spinduliavimas arba absorbcija vyksta tuomet, kai atomas pereina
1s vienos stacionarinės energijos būklės į kitą (t.y. elektronas šoka iš vienos
stacionarinės orbitos į kitą). Spinduliuojamos šviesos dažnumą v nusako santykis
hv =Em-En,
kur Em ir En yra dvi minimas stacionarines būkles atitinkančios energijos, o
h - Planck' o konstanta, pastovus skaičius.
Šiais dviem postulatais buvo įprasminti spinduliavimo procesai atomo
viduje, kartu išvengta minėta atomo katastrofa, jo žūtis. Dešimtį metų
tobulinti Rutherford' o-Bohr' o atomo rūmai, įrengtas jų vidus, paryškintos
detalės, nepajudinant pagrindinių pastato dalių. Sudaryta įspūdinga teorija,
kuri aprėpė daugybę eksperimento pateikiamų spektroskopinių faktų, gražiai
išaiškino kai kuriuos elementų giminingumo ryšius. 1925 m. atomo rūmams
uždėtas vainikas, vadinamas Pauli'o principo vardu. Tas vainikas yra
paremtas keturiomis sijomis, keturiais vadinamais "kvantų skaičiais".
Pirmąjį- pagrindinį kvantų skaičių nusako eilinis elemento skaičius
periodinėje sistemoje. Jis pasako, kiek yra planetinių elektronų atomo
išorėje. Antrasis - šalutinis kvantų skaičius nusako elektrono sukimąsi
orbitoje, tiksliau kalbant, sukamąjį elektrono impulsą. Trečiasis skaičius atsirado
tik 1925 m., po to, kai amerikiečiai Goudsmit'as ir Uhlenbeck'as pasuko
elektroną dar apie savo ašį. Atomui patekus į magnetinį lauką besisuką
planetiniai elektronai, nelyginant mažyčiai magnetėliai, susiorientuoja tam tikru
būdu to lauko atžvilgiu; šį reiškinį charakterizuoja ketvirtasis kvantų skaičius.
Keturi kvantų skaičiai apsprendžia atomo energiją, kurią turi kuris nors
planetinis elektronas. Jais galima nusakyti visą atomo išorės energiją, kuri
sužadina spektroskopinius, cheminius ir pan. reiškinius.
1925 m. Ciūriche Politechnikos profesoriaus W. Pauli' o paskelbtasis
principas sako: Viename ir tame pačiame atome negali būti dviejų elektronų,
kuriuos charakterizuotų vienodi visi keturi kvantų skaičiai, t. y. negali būti
dviejų elektronų, kurie energiškai būtų visiškai tapatingi. Šiuo principu
pagrįsta visai paprasta "aritmetika", kuri sutvarko elektronų išdėstymą
atome, nusako maksimalius elektronų skaičius atomo išorės sferose (2, 8, 18
ir 32), kartu nustato elementų sistemos periodų ilgius, kaip jie ir buvo
chemikų seniai aptikti.
Dešimt metų tvirtai laikėsi Rutherford'o ir Bohr'o idėjomis pagrįstieji
atomo rūmai. Rodėsi, kad pastatai yra nepajudinami, kad su laiku jie tik
tvirtesni ir darnesni, gražesni darosi. Bet taip atrodė tik iš šalies žiūrint.
Tikrumoj jau rūmų statymo eigoje pačiuose jų pamatuose matėsi plyšiai,
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ypač į rūmus žiūrint grynomis klasinės fizikos akimis. Štai kad ir šie plyšių
pavyzdžiai:
1. Laikant, kad elektronui sukantis apie branduolį nespinduliuojama
energija, kaip to reikalauja pirmasis Bohr' o postulatas, prieštaraujama
elektrodinamikos mokslui. Tuo pačiu primygtinai pabrėžiama, kad vienas iš
stambiausių atomo rūmų pamatų stovi ne ant klasikinės fizikos žemės, tuo
tarpu kai kiti pamatai visiškai suaugę su tąja žeme.
2. Stygai virpant ore susidaro garso bangos, kurių svyravimo dažnumas
suderintas su stygos svyravimo dažnumu. Panašiai yra ir su elektros bangomis.
Tektų manyti, kad ir atomui spinduliuojant to spinduliavimo dažnumas atitinka
tą dažnumą, kuriuo elektronas sukasi apie branduolį. Bohr' o teorija tačiau
tokios sąsajos neprileidžia. Vėl prieštaravimas.
3. Pagal antrąjį Bohr' o postulatą, dažnumas spinduliavimo, kuris
vyksta elektronui šokant iš vienos orbitos į kitą, pareina nuo atomo energijos
pradinės (Em) ir galinės (En) būklės. Visai logiška tvirtinti, kad spinduliavimas
prasideda tuo momentu, kuriuo elektronas apleidžia Em būklę atitinkančią
orbitą, ir kad jis baigiasi tuomet, kai elektronas pasiekia En orbitą.
Spinduliuojamos bangos dažnumas pareina nuo tų energijų skirtumo (Em-En).
Bet kokiu būdu tasai dažnumas nusistato? Lyg elektronas, atsisveikindamas su
Em orbita, žinotų, kad jis kris ne į bet kurią, bet tiksliai į En orbitą. Išeitų, kad
proceso vyksmas pareina nuo ateities veiksnio. Tai prieštarauja mūsų
įprastam gamtos reiškinių priežastingumo supratimui.
Betgi pirminiai atomo teorijos pasisekimai buvo tokie dideli, kad jie
nustelbė tuos ir įjuos panašius trūkumus. Atrodė, kad, darant įvairius teorijos
papildymus ir pakeitimus, .klostant lopus lopelius, pavyks pagaliau sudaryti
ištisinį pastatą, kuriame neprieštaringai tilps visa faktinė tyrimo medžiaga.
Spektroskopiniai faktai buvo ta medžiaga, iš kurios sulipdyti atomo rūmų
pagrindai. Tie patys ir kiti atominių reiškinių faktai, kas kartą vis gausiau
eksperimento pateikiami, vienu ruožtu stiprino ir gražino tuos rūmus, kitu gi,
nerasdami sau jokios tinkamesnės vietos juose, palengva, bet kas kartą vis labiau
graužė atomo rūmus, rausėsi po pačiais jų pamatais. Vienam garsaus
gyvenimo dešimtmečiui sukakus stojosi gyvas reikalas nebesitenkinti vis
daugėjančių skylių lopymu, bet ryžtis kapitaliniam rūmų remontui.

KV ANTŲ TEORIJOS POŽIŪRIS. BANGŲ MECHANIKA. XIX a.
pradžioje chemijoj ir fizikoj įsigaliojo požiūris, kad visokeriopa materija
sudėta iš daugiau nebedalomų atomų. Pačiam XIX a. gale ir mūsų amžiaus
pradžioje atomas suskaidytas į dar smulkesnes dalis. Elektronas ir protonas
yra elektros atomai, kartu ir pagrindinės dalelės, iš kurių sudaryti visi

STRAIPSNIAI~ 105

elementai, visa mums prieinama materija. 1900 m. atomistika žengė didelį
šuolį priekin. Tais metais vokietis M. Planck (g. 1858 m., 1918 m. gavo
Nobelio premiją), betyrinėdamas šiluminį kūnų spinduliavimą, priėjo išvadą,
kad spinduliavimo energija sudėta iš atskirų porcijų, vadinamų energijos kvantų.
1905 m. A. Einšteinas paskelbė naują šviesos teoriją. Pagal ją šviesos (ne tik
matomosios šviesos, bet taip pat ir infraraudonų spindulių, elektromagnetinių
išlydžių, radiospindulių, ultravioletinių, Roentgeno spindulių ir kt.) energija
sudėta iš elementų, kurių energija (E) lygi tos šviesos (spindulių) dažnumo ir
konstantos sandaugai: E=hv, čia v - dažnumas ir h - Planck' o konstanta
(h=6,55·10-27 ergų·sec). Daugybe tyrimų įrodyta, kąd šviesa, santykiaudama su
materija, elgiasi taip, lyg ją sudarytų dalelės, bet ne bangos. Greitu laiku tos
dalelės, šviesos kvantai, arba vėliau pavadintieji fotonai įgijo tokias pat
individualios egzistencijos teises, kaip ir elektronai, protonai. (Fotono
masė= hv /c2 = 7,27·10-48 v gramų, čia v-dažnumas irc- šviesos greitis).
Atomistika, pradžioj aptikta materijoj, pagaliau perkelta į bangas, į tą
sritį, kurioje fizika yra pasiekusi visų gražiausių vaisių. Bet tas perkėlimas
pasirodė tik daliniu esąs. Fotonas galioja tik kai kurioms naujoms šviesos
sritims (fotoelektriniai, fotocheminiai reiškiniai ir kt.). Gi tokios didžiulės
sritys kaip interferencija, difrakcija ir pan. pasirodė fotonams visiškai
neprieinamas; jose po senovei tebeviešpatavo bangos. Šviesa, kaip tas Janus,
dviveidė: vienoj pusėj dalelė, kitoj - banga. Buvo bandyta pašalinti šį
dualizmą tuo būdu, kad dalelė visiškai nugalėtų bangą, arba banga - dalelę.
Tuoj pat paaiškėjo, kad tos pastangos yra bergždžios. Šio dualizmo
konfliktas dar padidėjo, kai vidaus priešingumas palietė pačią materiją,
kurioje atomistika laikėsi kaip tvirtovėje.
1924 m. prancūzas Louis de Broglie (g. 1892 m., 1929 m. gavo
Nobelio premiją) padarė fundamentalų prileidimą, pagal kurį kiekvienai
materijos dalelei priderinta tam tikro dažnumo banga. Kiekvienas tos bangos
energijos elementas (E=hv) yra lygus materijos dalelės energijai, nusakomai
Einšteino nustatyto materijos ir energijos reliatyvybės santykio (E=mc2).
Pagal šį prileidimą kiekviena materijos dalelė elgiasi kaip banga, kurios
dažnumas v=Eih. Tuo būdu materija suskaidyta į bangas, kurių energijos
centrus sudaro mažiausios materijos dalelės. Dėl to tas daleles atitinkančias
bangas ir vadina materijos bangomis.
Dviem metam praėjus, Ciūricho universiteto profesorius E. Schrodinger
(g. 1887 m., 1933 m. gavo Nobelio premiją), pasigavęs de Broglie minčių,
pagrindė bangų mechanikos mokslą. De Broglie bangines savybes taikė
daugiau laisvai materijos dalelei, sakysim, tokiam elektronui, kokį pateikia
katodo spinduliai. Schrodinger žymiai praplėtė šias mintis, jas apibendrino,
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elektronui, įspraustam į atomą, sudarė bangų mechaniką, kurios
pagalba aprašomi atominiai reiškiniai.
Jei materija elgiasi kaip banga, tai mažyčių dalelių srityje reiktų
aptikti difrakcijos reiškinius. Jei atomas ar elektronas, pavyzdžiui, eina pro
kokią kliūtį taip arti, kad atstumas tarp jų yra artimas judančią dalelę
atitinkančiam bangos ilgiui, tai ši materijos banga turi užlinkti lygiai taip, kaip
panašiomis sąlygomis užlinksta šviesos spindulys. Ir tikrai, 1927 m. amerikiečiai
Davisson ir Germer eksperimentiškai patyrė, kad į kristalo plokštumą leidžiami
elektronai užlinksta lygiai taip, kaip kad tokiu atveju užlinksta Roentgeno
spinduliai, kurių banginė prigimtis laikoma neabejotina. Tai buvo pirmasis
materijos bangų buvimo įrodymas, po kurio sekė visa eilė kitų.
Ką nauja davė bangų mechanika fizikai ir ypač atomo fizikai?
Pirmiausia, energijos skaidymas kvantais, postuluotas prieš tai Planck' o ir
Bohr' o, pritaikytas atomui, čia yra logiška matematinė išvada. Postuluotosios
kvantinės sąlygos, kuriomis rėmėsi Bohr' o atomo modelis, seka iš pagrindinių
Schrodinger'io banginių lygčių, o dėl to nustojo paslaptingo pobūdžio. Bangų
mechanika išsprendė eilę klausimų, prieš kuriuos buvo bejėgė pirmykštė Bohr'o
teorija, o jie jau buvo išjudinę pačius atomo rūmų pagrindus. Bangų
mechanika savo teorines išvadas gražiai suderino su kai kuriais naujais
faktais, kai kuriuos faktus išpranašavo, davė akstiną naujiems vaisingiems
tyrinėjimams ir tuo būdu pasidarė našia fizikos teorija.
O kaip vis dėlto tenka vaizduotis materijos dalelę, pavyzdžiui,
elektroną, atitinkančią bangą? Juk elektronas yra griežtai aprėžtas tam tikroj
erdvės daly, o banga išplitusi erdvėje. Dalykas tas, kad, kalbant apie
materijos bangas, turima r~ikalo ne su viena banga, bet su visa bangų grupe.
Tegu, pavyzdžiui, kuria nors kryptimi sklinda dvi bangos labai mažai
tesiskiriančiais
bangų ilgiais.
Gausime periodiškai pasikartojančius
bangavimo sustiprėjimus ir susilpnėjimus, tai, ką garso moksle vadiname
mušimais. Jei turėsime eilę bangų (visą "bangų grupę"), kurių ilgiai taip pat
mažai skirsis viens nuo kito, tai bangavimo procesas gali pasireikšti tik tam
tikrose, griežtai lokalizuotose erdvės dalyse, gi kitose sudėtinio bangavimo
vietose dėl interferencijos jis pasinaikins. Toks bangavimas, pasireiškiąs tik
tam tikrose vietose, yra jau panašus į materijos daleles.
Pabandyta surealinti materijos bangas ir atomo ribose. Pagal Rutherford'ą
ir Bohr' ą, atomo branduoly yra teigiamo elektros įlydžio perteklius, kuris,
veikdamas Coulomb'o dėsniu, branduolio išorėj sužadina elektrinį lauką. Bangų
mechanikos požiūriu, branduolys yra apsuptas ypatingos atmosferos, nelyginant
tokios, kuri supa Žemės kamuolį. Materijos banga, reprezentuojanti materijos
dalelę, patekus į atomą, branduolio išorėje užlūžta lygiai taip, kaip užlūžta
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Saulės šviesos spindulys, patekęs į Žemės atmosferą. Besisukąs apie
branduolį

planetinis elektronas, paties Schrodinger'io žodžiais, išsitempia,
išplinta (verschmiert) į įlydžio debesėlį. Visus planetinius elektronus atstoja
įlydžio debesis, kuris apie branduolį sudaro stovinčias bangas. Tų bangų
pūpsniai ir yra tai, ką Bohr'ą vadina stacionarinėmis elektronų orbitomis.
1928 m. bangų mechanika žengė dar vieną žingsnį priekin. Jaunas
anglų fizikas P.A.M. Dirac (g. 1902 m., 1933 m. gavo Nobelio premiją),
panaudojęs bangų lygtį su keturiomis koordinatėmis (be trijų erdvės
koordinačių, įvesta dar laiko koordinatė), sudarė bendresnę mechaniką, kuri
patenkina ir reliatyvybės principą. Schrodinger'io mechanika yra tik atskiras
atvejis šios reliatyvistinės bangų mechanikos. Elektrono sukinys (sukimasis
apie savo ašD joje yra nebe hipotetiškas, bet savaime seka iš pagrindinių
lygčių. Išeidamas iš jos, Dirac'as 1929 m. išpranašavo buvimą naujos
dalelės, elektrono antipodo, vadinamo pozitrono, kuris trims metams praėjus
eksperimentiškai buvo aptiktas.
Korpuskulinė struktūra, pradžioj aptikta vien materijoj, ilgainiui kvantų
teorijos dėka buvo išplėsta ir šviesos reiškiniams. Antra vertus, bangiškoji
prigimtis, ilgą laiką laikyta būdinga vien šviesos reiškiniams, pritaikyta pagaliau
ir materijos dalelėms. Anksčiau optika buvo apsprendžiama mechanikos
metodais. Dabar mechanikos reiškiniai aiškinami pasigavus optikos priemonių.

KV ANTŲ MECHANIKA. Fizikoje "tirti" reiškia "matuoti". Įsidėmėtina
yra pagrindinė matavimo sąlyga: matavimo prietaisas neturi kiek nors žymiau
veikti tiriamosios būklės. Viskas bus tvarkoj, kai, pavyzdžiui, paprastu
termometru matuojama kibiro vandens temperatūra. O kas atsitiks, kai tuo pačiu
termometru panorėsim išmatuoti antpiršty esančio vandens temperatūrą? Šiuo
atveju ne termometras įgaus vandens temperatūrą, bet atvirkščiai, mažytis
vandens kiekis įgaus termometro temperatūrą. Išmatuosime temperatūrą, bet
tik ne vandens.
Bandykime išsiaiškinti, ką reikėtų daryti, norint susekti elektrono
padėtį erdvėje. Pirmiausia tektų jį apšviesti. Jau nuo E. Abbe (1840-1905)
laikų žinoma, kad, turint galvoj banginę šviesos prigimtį, negalima kiek
norint didinti mažyčių dalelių vaizdus. Didinimo ribą aprėžia bangos ilgis tos
šviesos, kuria apšviečiama dalelė. Kuo mažesnis tas bangos ilgis, tuo didesnį
padidinimą galima gauti. Elektronui susekti tektų panaudoti trumpabangę
šviesą, sakysime, Roentgeno spindulius. Bet trumpabangės šviesos energijos
kvantai - fotonai - yra jau gan dideli. Patekę į materijos dalelę, keičia jos
judėjimo greitį ir kryptį. Elektrono atveju tas smūgis būtų toks galingas, kad
tasai tiesiog iššoktų iš savos orbitos ir atsidurtų už atomo ribų. Atsitiktų tas
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pats, kas ir su minėtom pastangom išmatuoti antpirštyje esančio vandens
temperatūrą. Fizikas, siekdamas susekti elektrono vietą erdvėje, patenka į
padėtį psichologo, norinčio patirtį savųjų minčių asociaciją: nukreipdamas
dėmesį į savo minčių eigą, tuo pačiu jis iškreipia savąsias tiriamąsias mintis
iš natūralios eigos.
Pasirodo, negalima tuo pačiu metu kiek norint tiksliai išmatuoti dalelės
vietą ir jos judėjimo greitį. Kuo tiksliau išmatuosi vieną dydį tuo netikslesnius
rezultatus gausi antrajam. Pažymėjęs galimą dalelės (pvz., elektrono) vietos
nustatymo klaidą Llq ir jos impulso (impulsas = masė x greitis) nustatymo
klaidą Llp, vokiečių fizikas W. Heisenberg'as (g. 1901 m., 1932 m. gavo
Nobelio premiją) taip formulavo garsų jo vardu vadinamą neapibrėžtinumo
santykį:

Llq·Llp;?: h,
t. y. abiejų klaidų sandauga negali būti mažesnė už Planck' o konstantą.
Panašus santykis galioja ir laiko (t) bei energijos (E) dydžiams: Llt· LlE ~ h.
Vadinasi, jei išmatuosi vieną iš tų dviejų ("kanoniškai suderintų") dydžių
tiksliau, tai atitinkamai kito dydžio matavimai bus jau mažiau tikslūs. Ir jokiu
būdu negali abu tuos dydžius išmatuoti kiek norint tiksliau. Šis Heisenberg'o
neapibrėžtinumo santykis yra pagrindinis visai naujai atomo fizikai.
Grįžkime prie elektrono. Tegu tam tikru laiku jis pastebėtas A vietoje
ir kiek vėlesniu laiku- B vietoje. Klausimas: kokiu keliu jis ėjo iš A ir B?
Norint tai pasekti, tektų keliose vietose tarp A ir B apšviesti elektroną
trumpabange šviesa. Bet tuo pačiu žymiai pakistų jo impulsas (p ), kartu,
vadinasi, ir greitis. Per tai elektronas atsidurtų nebe B, bet kurioj kitoj vietoj.
Tuo būdu nėra jokių priemonių nustatyti jo nueitą kelią nuo A iki B. Kartą
pastebėtas A vietoje elektronas dingsta iš mūsų akiračio, atsirasdamas tik B
vietoje. Kas tame tarpe nuo A iki B su elektronu atsitiko, nežinia ir negalima
sužinoti, nėra prasmės tokį klausimą ir kelti.
Jei taip, tai nebegalima kalbėti apie tiksliai nusakytus elektronų kelius
bendrai, taip pat ir elektrono orbitą atome. Kartu kitokią prasmę įgauna ir
įprastos greičio bei pagreičio sąvokos.
Šių minčių vedinas W. Heisenberg'as 1926 m., vos keliais mėnesiais
vėliau po Schrodinger'io mechanikos paskelbimo, pagrindė naują teoriją,
vadinama kvantų mechanika. Taikydamas ją atomui, jis išmetė iš pirminės
kvantų teorijos vieną iš pagrindinių sąvokų, būtent, elektronų orbitų sąvoką,
iš principo atsisakė visų dirbtiniu keliu sudarytų, su patyrimu nesusijusių
sąvokų. Naujoje atomo fizikoj paliko tik tuos dydžius, kuriuos galima
stebėti, matuoti. Išmesdamas iš apyvartos elektronų orbitas ir su jomis
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susijusias sąvokas, Heisenberg'as naujoje kvantų teoriJOJ rėmėsi
eksperimentiškai matuojamais dydžiais, būtent: spektro linijų dažnumu, jų
intensyvumu ir atomo energijos laipsniu. Pirmuoju tos teorijos uždaviniu jis
laikė: iš šių daugiausia spektrinių dydžių, kurie atstoja buvusias elektrono
koordinates ir greitį, sudaryti santykius, kurie įgalintų pirmiausia atlikti
aukščiau minėtus energijos kvantavimo veiksmus, visa tai kiek galima geriau
suderinant su faktais, su buvusiomis teorijomis, kartu stengiantis gauti .kiek
galint daugiau vaisingų išvadų. Daugiausia Bom'ui ir Jordan'ui padedant, ši
Heisenberg'o užbrėžtoji programa buvo atlikta. Sudarytas naujas matematinis
aparatas, vadinamasis "matricų skaičiavimas", tinkąs veiksmams atlikti
tokiomis sąlygomis, kurios suderintos su gamtoj stebimu netolydinimu
(nekontinuumiškumu). Šio skaičiavimo pagrindu išaugo nauja atomo teorija,
kuri pilniau ir išsamiau nusako atomo reiškinius, kuri vaisingų rezultatų
pasiekia ir ten, kur Bohr' o teorija yra bejėgė. Ko jai trūksta? - Pirminės
teorijos vaizdingumo, kuris daug kam yra labai brangus.
Anoji klasikinė fizika, sakoma, vaizdavo gamtą baltame popieriaus
lape ištisinėmis linijomis, ištisiniais brėžiais, tolydiškai (kontinuumiškai).
Pirminė kvantų teorija, kurios priemonėmis Bohr'as sudarė pirminį atomo
rūmų modelį, gamtos vaizdą piešė ant lapo, ant kurio buvo užklotas tinklas;
tasai tinklas buvo ne tik palengvinimas piešti, bet ir viena iš būtinų gamtos
vaizdavimo priemonių, kurios kiekvieno elemento (tinklo langelio) dydžiai
atitiko universalią konstantą h. Naujoji kvantų teorija visai nebevartoja
ištisinio lapo; gamtą vaizduoja ji tik ant vieno sieto; erdvė tarp tinklo mazgų
lieka visai tuščia, niekuo neužpildyta; randasi vaizdas, panašus į tą, kurį
matom, žiūrėdami pro mikroskopą į paveikslą: vietoj ištisumo - visa
tamsesnių šviesesnių taškų mozaika.
O kaip dera viena su kita abi vienodu laiku, bet skirtingais pagrindais
sudarytos mechanikos - Schrodinger'io bangų ir Heisenberg'o kvantų
mechanikos? Pats Schrodinger'is ėmėsi atsakyti į šį klausimą ir parodė, kad
abi teorijos matematinių išvadų atžvilgiu yra visiškai tapatingos. Bet kaip yra
su tuo "bangos" ir "dalelės" konfliktu? Kvantų mechanikai, kuri pagrindu
laiko ne reiškinio prigimtį iš esmės, bet tai, kaip tas reiškinys, tyrimo
priemonių pačiuptas ir pojūčio organų suvoktas, mum išrodo, - šis konfliktas
iš principo nustoja savo aštrumo. Jį siekia visai pašalinti.
Tuose tyrimuose, pavyzdžiui, kur stebima nuo kristalinio atomo
atsimušusių elektronų difrakcija, pagal neapibrėžtumo santykį jokiu būdu
negalima tiksliai apibrėžti elektrono vietos· ir dėl to negalima patirti, nuo
kurio būtent atomo elektronas atsimuša; čia elektronai gali išsibarstyti,
užlūžti, elgtis taip, lyg jie turėtų bangų prigimtį. Jei sugebėtume gi tyrimo
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taip pakeisti, kad elektrono vieta erdvėje būtų tiksliai nustatyta, tai jų
difrakcijos nė nestebėtum; elektronai nustotų rodę bangų savybes. Elektroną
atitinkančią bangą, Schrodinger'io bangos funkciją vaizduojant "objektyviai",
buvo sakoma, kad elektronas išplinta, ištįsta atome. Netrukus paaiškėjo tokių
materijos bangų surealinimo pastangų nesveikumas. Kvantų mechanikos
požiūriu ne elektronas išplitęs erdvėje, bet išplitusios, ištįsusios yra mūsų žinios
apie elektrono vietą erdvėje.
Materijos bangos ir bangos funkcija turi ne objektyvų, bet simbolišką
charakterį. Ką toji funkcija reiškia? Ogi ne ką kitą, kaip tik tam tikro tyrimo
rezultatų užrašymą. Tasai užrašymas visų pirma parodo, kokius duomenis
apie dalelę konkretaus tyrimo keliu galima gauti. Kartu pasako, kokių
duomenų esamomis tyrimo sąlygomis iš principo negalima gauti; įgalina,
vadinasi, išvengti tuščių klausimų, problemų. Gamtą, kiek negyvąją, tiek ir
gyvąją, tenka laikyti netolydžią, bet sudėtą iš atskirų individų. Šią individų
būseną galima nusakyti tik remiantis statistikos metodais, einant tikimybių
teorijos keliais. Į materijos bangas, apsupančias tą individų būseną, tenka
žiūrėti kaip į tikimybės bangas, iš kurių galima išskaityti šių užrašų turinį.
Pavyzdžiui, bangos funkcijos kvadratas, matematiškai nusakąs bangavimo
intensyvumo pasiskirstymą erdvėje, fiziškai reiškia tikimybę, kad dalelė yra
tam tikroje erdvės dalyje, pateikia, vadinasi, žinių apie dalelės padėtį.
. Taip žiūrint į materijos bangas, kvantų mechanikai suteikiamas fizinis
aiškinimas. Tuo pačiu metu pašalinamas bangos-dalelės dualizmas.
ATOMO BRANDUOLYS. Iki pastarojo dešimtmečio didžiulė atomo
dauguma buvo apsiribojusi jo išorės sritimi, kurioje yra vien išorės
elektronai. Ir tai todėl, kad· atomo išorė yra lengviausiai prieinama tyrimams:
juk energetiniai jos kitimai pasireiškia per tokius gerai žinomus reiškinius,
kaip spektroskopiniai, cheminiai ir kt. Apie branduolį buvo žinoma tiek, kad
jame sukoncentruota beveik visa atomo masė, kad jame yra teigiamų elektros
atomų- protonų- ir branduolio elektronų, kad jame visuomet reiškiasi teigiamų
įlydžių perteklius.
Prisiminkim, kad branduolio skersmuo yra apie 10000 kartų mažesnis
nei atomo, o pastarojo tesudaro arti vienos dešimtmilijoninės dalies
milimetro; kad branduolį supa galingas elektrinis laukas, - ir suprasime, kaip
sunku yra įsiskverbti į šį mikropasaulį.
Kai vieną atomą priartinam prie kito taip arti, kad tarp jų pradeda
veikti išorės elektronų sužadinamos elektrinės jėgos, tai gauname įprastas
chemines reakcijas. O kas būtų, jei suartintume atomų branduolius? Ar
negautume visiškai naujo tipo reakcijų, kurios padėtų mažinti ir patį
tyrimų
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branduolį?

Visi paskesniųjų metų branduolio tyrimai ir vykdomi ta prasme, kad
jie suartinami viens su kitu. Dažniausiai sakoma, kad atomai "bombarduojami":
mat, tenka parinkti ypatingai didelės judėjimo energijos "sviedinius" branduolius ar jo sudedamąsias dalis, -kad tas "suartėjimas" įvyktų.
Pirmą kartą branduolių suartinimo reakciją 1919 m. atliko minėtasai
E. Rutherford'as. Azoto atomus jisai bombardavo 20000 km/sek. greičiu
skriejančiais sviediniais - radžio preparato (RaC) pateikiamomis alfa
dalelėmis. Buvo pastebėta naujo tipo reakcija, kuri iš azoto branduolio
išskyrė protonus (vandenilio branduolius). Militarine kalba kalbant,
bombardavimas suskaldo azoto atomą. Nuo to laiko daug kur buvo atliekami
panašūs tyrimai. Tobulinamos priemonės, metodai. Bet ryškesnių rezultatų
nepasiekta. Ir tik paskesniais laikais, kvantų teorijai praturtinus atomo
pasaulio pažinimą, griebusis naujų metodų ir naujos tyrimo technikos, buvo
gauti visiškai nauji, itin vertingi duomenys.
Šiuo metu atomo branduolių reakcijoms (atomų skaldymo darbams)
vykdyti sugalvota eilė naujų metodų, sudarytos specialios aparatūros, įsteigti
ištisi institutai - Anglijoj, Europos kontinente, J.A.V. ir Sovietų Rusijoj.
Bendrai, pastarųjų metų fizikoj vyrauja atomo fizika, o pastaroji vis daugiau
virsta atomo branduolio fizika. Šioj srity surinkta didžiulė medžiaga, iš kurios
išskirsime tik tai, kas kalba apie naujas materijos sudedamąsias daleles.
1932 m. F. Joliot ir jo žmona I. Curie (mirusios Marijos Skladovskaitės
- Curie duktė: abu jie 1935 m. gavo Nobelio premiją) Paryžiuje bombardavo
berilį alfa dalelėm, kurias spinduliavo radioaktyvus polonis, ir gavo ypatingai
didelės galios radiaciją, kurios nebuvo galima priskirti nei prie žinomų bangų,
nei prie dalelių. Tais pat metais Rutherford'o mokinys Chadwick (1935 m.
gavo Nobelio premiją) Londone atliko panašius tyrimus ir nustatė, kad tai esama
materijos dalelių, kurių masė artima protono masei (dabar laikoma 1,0085), bet
neturi jokio įlydžio, vadinasi, elektriškai yra neutralios. Dėl to naujoji dalelė
pavadinta neutronu. Neturėdami jokio įlydžio, neutronai laisvai praeina pro
materiją Giems nekliudo elektriniai atomų laukai), yra labai skvarbūs. Beveik
nejonizuoja dujų, todėl sunku juos ir pastebėti. Tik susidurdami su branduoliais
neutronai perduoda jiems savo judėjimo energiją, išmuša iš jos daleles.
Taip pat 1932 m. amerikietis Anderson (Pasedana, JAV) ir keliais
mėnesiais vėliau anglas Blacket (Cambridge), beanalizuodami tuos
produktus, kurie gaunasi sąveikaujant kosminiams spinduliams ir materijai,
įvairių jau žinomų dalelių tarpe rado ir tokių, kurių masė yra lygi elektrono
masei, bet įlydis teigiamas. Nauja dalelė buvo pavadinta pozityviu elektronu,
pozitronu (angl. Positive electron).
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1933 m. W. Pauli (Ziirich), matematiškai analizuodamas iš branduolio
beta spindulių spektrus, energijos tvarumo sumetimais laiko būtinu
buvimą dar mažesnės nei elektronas dalelės, elektriškai nautralios. Ši hipotetiška
liliputinė dalelė, vadinamas neutrinas, jau beveik įgavo pilietybės teises.
Pagaliau manoma, kad egzistuoja dalelė, kurios masė yra protono, o
įlydis elektrono. Kai kas tą dar neįsipilietinusią dalelę vadina negatronu.
Žvelkim dabar, iš kokių elementų yra sudėtas atomas, materija.
1. Elektronas: masė- 8,99·1 o-28g, elektros įlydis- 4, 77·1 o-I o el.st. vienetų.
2. Pozitronas: tokia pat masė ir įlydis kaip elektrono, tik tasai teigiamas.
3. Protonas: masė- 1,66·10-24 g (t.y. 1850 kartų didesnė už elektrono),
įlydžio dydis toks pat kaip elektrono, tik teigiamas (vadinasi, toks pat kaip
pozitrono).
4. Neutronas: masė lygi protono masei, elektriškai neutralus.
5. Negatronas: masė protono, o įlydis elektrono, egzistuoja hipotetiškai.
6. Neutrinas: masė mažesnė už elektrono, rimties būklėje masė = O,
elektriškai neutralus.
7. Fotonas - šviesos kvantas: neelektringas; jį tenka taip pat priskirti
prie sudedamųjų materijos elementų; skiriasi nuo visų kitų elementų tuo, kad
pasireiškia nevienoda prigimtimi - toj i pareina nuo bangų, kurioms
priskiriami fotonai, ilgio.
Kai kurie iš šių materijos elementų egzistuoja tik sąveikaudami su
kitais. Įsidėmėtina yra šiuo atžvilgiu elektrono ir pozitrono pora. Abu jie yra
vienodų masių, taip pat vienodų dydžių, bet priešingo ženklo įlydžių, per tai
susijungdami gali elektriškai neutralizuotis. Kilo klausimas: ar nevyksta
toksai kombinacijos procesas? Yra pastebėta, kad didelės energijos fotonai,
radioaktyvių medžiagų · 'išspinduliuojamieji gama spinduliai, patekę į
branduolio sferą, tam tikromis aplinkybėmis virsta protonų ir elektronų
poromis. Tuo būdu čia turime gama spindulių pavirtimo dalelėmis procesą.
Pozitronai bendrai gyvuoja labai trumpą laiką. Greit jie kombinuojasi su
elektronais. Dėl to atsiranda gama spinduliai. Vadinasi, materija
išspinduliuojama. Abiem šiem procesam taikytinas Einšteino nustatytasai
2
energijos (E) ir masės (m) ekvivalentiškumo santykis E=mc •
Prieš porą metų bangų mechanikos pagrindėjas Louis de Broglie,
išeidamas iš Dirac'o teorijos, nurodė sąsają tarp neutrino ir fotono. Anot jo,
fotoną sudarąs neutrinas, kurį judėjimo procese lydįs antineutrinas. Fotonui
sąveikaujant su materija, pavyzdžiui, šviesos kvantai krinta į atomą,
neutrinas reaguoja su antineutrinu, abi dalelės nustojančios egzistuoti, ir
tokio proceso padariny išsi laisvinanti energija hlH kuri mūsų stebima jau kaip
išeinančių
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banga. Panašu į pozitrono bei elektrono rekombinaciją ir jų išspinduliavimą.
šviesos teorija šiuo metu jau toli yra pažengusi.
Branduolys tik pradėtas tirti. Tačiau ir šioje srityje jau pažengta tiek
toli, kad bandoma sudaryti konkretesnį branduolio struktūros vaizdą. Jį
pateikia Heisenberg'as.
Rutherford' o-Bohr' o modely branduolys buvo sudėtas iš protonų,
elektronų ir alfa dalelių (helio branduolių), kurių kiekvieną sudarė 4 protonai
+ 2 elektronai. Dabar ši branduolio struktūra žymiai pakito. Iš jos išguiti
vadinamieji branduolio elektronai, su kuriais jau anąmet turėta daug vargo.
Branduolį sudaro protonai ir neutronai, taip pat ir alfa dalelės, tik tųjų
struktūra taip pat kitaip vaizduojama, būtent: 2 ·protonai + 2 neutronai.
Dinaminiam branduolio vaizdui sudaryti remiamasi atomo išorės analogija.
Ir čia kalbama apie energijos kitimus, branduoliui pereinant iš vienos
stacionarinės būklės į kitą. Lygiai kaip atomo išorės atveju, branduoliui
pereinant iš aukštesnio laipsnio energetinės būklės į žemesnio laipsnio būklę,
išspinduliuojami šviesos kvantai - gama spinduliai; be to dar, kas visai
nauja, išspinduliuojamos ir materijos dalelės: elektronai, pozitronai ir
neutrinai. Tuo būdu šios dalelės branduoly neegzistuoja savarankiškai; jos
susidaro tik dėl energetinių perėjimų.
Neutrininės

MIKROPASAULIS IR MAKROPASAULIS. Aukščiau aptarta
mikropasaulio- atomo- skersmuo sudaro apie 10-8 cm (vieną šimtmilijoninę
centimetro dalį). Branduolys, kuriame, galima sakyt, sukoncentruota visa atomo
masė Game glūdi ir visa atomo individualybė), turi skersmenį vos 10- 12 cm, t.y.
10000 kartų mažesnį nei atomas. O elektrono skersmuo dar maždaug 1O kartų
mažesnis nei branduolio. Įsivaizduokime sau žiūrį į atomą pro hipotetinį
11
mikroskopą, kuris didina šimtą tūkstančių milijonų (10 ) kartų. Tuomet atomas
atrodytųjau dideliu kūnu, kurio skersmuo siektų 1000 cm arba 10 m, branduolio
skersmuo būtų 1 mm, o elektrono- vos dešimtosios mm dalys. Jei elektroną
padidintume iki žirnio, tai atomas prilygtų dideliam pastatui, kaip šv. Petro
bazilika Romoje.
Palyginkime šiuos atomo pasaulio dydžius su Saulės sistemos
dydžiais. Mūsų Žemės spindulys sudaro apie 6400 km arba apie 6·1 0 8 cm,
t.y. didesnis už atomo radiusą 6·10 16 kartų. Saulės radiusas apie 100 kartų
didesnis nei Žemės. Atstumas nuo Saulės iki Žemės yra apie 150 milijonų
km (1,5·10 13 cm), o iki toliausios planetos Plutono 12000 mln. km (1,2·10 15
cm). Tuo būdu Saulės sistemos ribos yra apie 1023 kartų didesnės nei atomo.
Padidinkime Žemę (taip pat ir atomą) tiek, kad jos radiusas nusitęstų iki
Saulės. Atomo radiusas tuomet tesudarytų tūkstantąsias dalis mm; jį galima
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būtų pamatyti tik pro gerą mikroskopą. Nutiesus Žemės radiusą iki Saulės

sistemos ribų, atomą būtų galima pamatyti jau paprastomis akimis: jo
radiusas siektų O, 1 mm. Visai nepalyginamus skaičius gautume, pradėję
derinti atomo dydžius su žvaigždžių pasaulio, didžiosios Visatos dydžiais.
O kokioje vietoje masės didumo atžvilgiu yra Žmogus šalia tų dviejų
pasaulių? Elektrono masė yra arti 1o-27 g; vadinasi, į vieną kg įeina 1030
elektronų. Saulės masė yra apie 2·1030 kg. Operuojant tokiais dideliais skaičiais,
nebus iškraipytas sugretinimo vaizdas, jei vietoje kilogramų paimsime dešimtis
kilogramų, o tai atitiks Žmogaus kūno masę. Tuomet gauname santykį:
Elektronas: Žmogus = Žmogus: Saulė.
Vadinasi, derinant masės matais, Žmogus atsiranda kaip tik tarp
elektrono ir Saulės, tarp mikropasaulio ir makropasaulio.
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Lietuviškoji enciklopedija,
I 940, 8, skil. 294-308

FIZIKA
FIZIKA (gr. fysis gamta). Graikų senovėje fizika reiškė mokslą apskritai
ir joje vykstančius reiškinius. Tik nuo XVI-XVII a. ji pradėjo įgyti
siauresnę prasmę. Ilgainiui nuo fizikos skyrėsi, įgydami savarankiškumą, atskiri
gamtos mokslai: pradžioje biologija, vėliau chemija~ astronomija, mineralogija,
geologija, meteorologija. Taip pat į savarankiškas disciplinas augo praktinė
mechanika, šilumos technika ir elektrotechnika. Pradedant XIX a. pabaiga fizika
įgyja bendresnį pobūdį ta prasme, kad jos vartojamas metodas vis dažniau
taikomas kituose moksluose. Šiuo metu fiziką galima nusakyti kaip mokslą,
kuris nagrinėja bendrąsias gamtos reiškinių ypatybes ir nustato savitarpinius
tų reiškinių pareinamumus.
apie

gamtą

FIZIKOS METODAS. Gamtos reiškiniai, kurie yra susiję su fizinių
kitimais, patiriami, betarpiškai stebint juos įprastose natūraliose
sąlygose ir tyrimo keliu, kai tam tikriems reiškiniams sužadinti dirbtiniu būdu
sudaromos atitinkamos sąlygos. Patyrimu gautieji duomenys derinami,
grupuojami, pagaliau siejami dėsningo pareinamumo grandinėn. Šių savitarpinių
gamtos reiškinių pareinamumų nustatymas sudaro vieną iš pagrindinių fizikos
uždavinių. Tam tikslui pasigaunama aksiomos ar kurio pavidalo prileidimų, vad.
hipotezių, kurios ir yra svarbiausia fizikos mokslo atsiradimo sąlyga, tolesnės
jos plėtros priemonė. Vaisingam fizikos plėtojimuisi svarbu, kad hipotezės būtų
aiškios, paprastos, aprėptų didesnį reiškinių skaičių, kad jų būtų kiek galint
mažiau. Gamtos reiškinių savitarpio pareinamumas nusakomas tuo būdu, kad
nustatomi santykiai, kurie sieja vienus fizinius dydžius su kitais, tuos reiškinius
apibūdinančiais. Kai šitaip nustatyti dėsningi santykiai vieningai apima tam tikrą
reiškinių grupę, gaunamas fizikos dėsnis. Fizikos dėsniai jungiami į kiek galint
nedaugelio principų paremtą sistemą, kuri įgalina paprasčiausiu ir išsamiausiu
būdu sutvarkyti stebėjimo bei bandymo keliu gautus duomenis. Tuo būdu
atsiranda teorija, kuri sutvarko patyrimą, jo duomenis surišdama dėsningomis
gijomis, kuri net išpranašauja naujų, ligi tol nepatirtų gamtos reiškinių buvimą,
padeda nustatyti naujus tų reiškinių pareinamumus. Teorija išeina iš patyrimo
keliu gautų duomenų. Nauji tyrimo duomenys maitina teoriją, ją turtina, arba
verčia keistis, papildant ją naujomis hipotezėmis: kartais nauji tyrimo
kūnų

116

duomenys vercia teoriją pertvarkyti naujais pagrindais, arba net ją visai
atmesti, ir kurti naują, tinkamesnę teoriją. Per tat fizika yra grynai tiriamasis
mokslas. Nustatant kiekybinius santykius, fizika pasigauna matematikos. Šia
prasme fizika yra griežtas, egzaktinis, gamtos mokslas. Norint pažymėti
fizikos objektą, paprastai nurodoma negyvoji gamta, gyvąją gamtą laikant
biologijos objektu. Tačiau šiuo metu daug fizikos yra ir gyvosios gamtos
moksluose, lygiai kaip biologija turi reikalo ir su negyvosios gamtos
reiškiniais. Gamtos mokslai pastaruoju metu plėtojasi ta prasme, kad fizikos
metodai juose vis daugiau taikomi. Per tai nyksta griežtos ribos tarp kai
kurių gamtos mokslų, atsiranda tarpinės disciplinos, nutiesiančios tiltą tarp
gretimų mokslų. Pirmučiausia išnyko griežta riba tarp fizikos ir chemijos,
išaugo tuos mokslus jungianti fizinė chemija ar cheminė fizika. Panašiai
atsirado geofizika, astrofizika, biofizika, techninė fizika. Tokie mokslai kaip
chemija, meteorologija, astronomija juose vartojamų metodų atžvilgiu šiuo
metu visai nesiskiria nuo fizikos, taip kad jų išskyrimas i atskiras disciplinas
tėra pateisinamas vien darbo paskirstymo sumetimais.
FIZIKOS SUSKIRSTYMAS. Turinio atžvilgiu fizika paprastai skirstoma

i mechaniką, garsą, šilumą, elektrą ir magnetizmą, šviesą. Kai kur iš mechanikos
išskiriama dar dujos ir skysčiai, kitur to nedaroma, net atvirkščiai, garsas
atkeliamas i mechaniką. Įvedant dar kai kurių specialių skyrių (bangų mokslą,
spinduliavimo mokslą, atomo fiziką ir pan.) toks suskirstymas vyrauja
daugumoje fizikos vadovėlių. Tačiau pastaraisiais laikais vis daugiau nusitrina
esminės ribos tarp atskirų fizikos dalių, vienur jos visai išnyksta, kitur
nebeišskirtinai išplinta, dar kitur atsiranda tarpiniai skyriai, tolydžio jungiantieji
kaimynines fizikos dalis:. Laikant, kad šviesos, elektros ir magnetizmo
reiškiniai gali būti suvesti i eteryje vykstančius procesus, visa kita laikant
materijos reiškiniais, pradedant XIX a. pabaiga daug kur buvo linkstama
fiziką skirstyti i dvi dideles dalis: eterio fiziką ir materijos fiziką. Bet kai
materija buvo "suelektrinta" ir eteris daug kur pasidarė visai nereikalingas, toks
suskirstymas nustojo prasmės. Apskritai, neracionalu fiziką skirstyti į dalis,
hipotezių galiojimą laikant skiriamąja linija, nes, hipotezėms keičiantis, tenka
keisti ir patį suskirstymą. Fizika dar dalijama i eksperimentinę fiziką ir teorinę
fiziką. Eksperimentinei fizikai tuomet atitenka ta sritis, kuri daugumoj yra
susijusi su bandymų pateikiamais duomenimis bei jų aiškinimais, vartojant
minimalias matematines priemones. Teorinės fizikos uždaviniu laikoma:
išeinant iš aprėžto skaičiaus pagrindinių hipotezių ir matematiškai išreikštų
postulatų, dedukcijos keliu aiškinti gamtos reiškinius ir jų savitarpinius
pareinamumus. Fizikos teorija remiasi praktikos duomenimis, kurie yra
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teorijos tinkamumo kriterijus. Teorija susieJa atskirus reiškinius
vienus su kitais, ekonomiškai sutvarko patyrimą, pagaliau įgalina surasti
kelius, kuriais nustatomas tinkamumas ar netinkamumas hipotezių, be kurių
neįmanoma mokslinė raida. Tuo būdu tos dvi fizikos dalys viena kita remia:
jos atskirai viena nuo kitos gyvuoti negali. Ypač pastaraisiais metais
matematika teorinėj fizikoje vaidina vyraujantį vaidmenį. Tačiau tat yra vien
šio meto fizikos raidos požymis, nes, pvz., Faraday savo tyrimuose mažai
tevartojo matematiką. Kai kur dar išskiriama matematinė fizika, kuri,
išeidama iš kurio dėsningai nustatyto fakto ir pagrindinius prileidimus
įvilkdama į matematinę formą, vien matematinės analizės keliu plėtoja
problemą. Jos padarytos išvados paprastai atitinka grynai idealias tiriamos
problemos sąlygas, kurios dažnai skiriasi nuo realių sąlygų. Matematinės
fizikos metodas vaisingai taikomas tais paprastesniais atvejais, kada
pavyksta suidealintas, matematiškai nusakomas sąlygas kiek galint daugiau
priartinti prie realių sąlygų.
FIZIKOS RAIDA. Kai kurių gamtos reiškinių suvokimas žmogaus
sąmonėje susidarydavo nepriklausomai nuo mokslinės disciplinos sudarymo.
Paskiros gamtos reiškinių žinios, jų pagrindais igytieji techniniai
sugebėjimai sudarė sąlygą fizikos mokslui atsirasti. Jau Mezopotamijos
civilizacija turėjo ilgio, kampo, laiko vienetus, pastaruosius du perduodama
ir mūsų civilizacijai: vartojo lygių pečių svarstykles, svirtimi pagrįstus
prietaisus, galimas daiktas, kad turėjo optinius prietaisus su lęšiais. Egiptas,
palikęs daug astronomijos, geografijos žinių, fizikai nieko originalaus
nedavė. Iš kiniečių, indų, chaldėjų atėjo palaidos, mistika ir religija
permieštos gamtos reiškinių žinios. Tik senovės graikai, paveldėdami
Mezopotamijos ir Egipto civilizacijų pradus, sugebėjo pagrįsti gamtos
mokslą ir palikti didelį fizikos lobyną. 600-300 pr. Kr. graikuose vyravo
gamtos filosofijos kryptis: turtingas kūrybine fantazija graikų protas sudarė
eilę bendrų principų, iš kurių išeinant abstraktiniu logikos keliu siekė
išaiškinti gamtos reiškinius, suprasti pasaulį. Pirmasis Thales (apie 600 pr.
Kr.) davė kai kurių fizikos žinių, iš jo pirmojo sužinome apie magnetizmą ir
elektrą. Pasaulį graikai daugiausia aiškino mechaniškai: yra kiekybiškai skirtingi
elementai, pvz., be galo daug mažų dalelių, "sėklų" (Anaxagoras 500-428 pr.
Kr.) arba žemė, vanduo, oras ir ugnis (Empedokles 492-432 pr. Kr.), kurie juda,
veikiami įvairių jėgų (proto, dievybės ar meilės ir neapykantos). Mechaninio
supratimo viršūnę pasiekė Leukippos (apie 500 pr. Kr.) ir Demokrites (460350/370 pr. Kr.), sudarydami laisvą nuo antgamtinių elementų atominę
medžiagos teoriją, kuri daugiau kaip po 2000 metų atgijo ir sudarė pagrindą
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moderniajai atomistikai.
Su Pythagoro (580-490
pr. Kr.) vardu susijusi
matematinė stygos virpė
jimo pažiūra. Aristoteles
(384-322 pr. Kr.) paliko
senovės fizikos enciklopediją, kurioje yra daug
Archimedui priskiriamas posakis, vaizduojąs jo nustatyto
dėsnio svarbą: ,,Duokite atramos tašką, ir aš pajudinsiu žemę".
vertingų mokslinių duomenų (Fisike akr6asis.
Peri oyranoy, Meteorologika ir kt.) Aukščiausią laipsnį graikų fizika pasiekė
300-150 pr. Kr. Archimedes (287-212 pr. Kr.) davė svirties dėsnį,
hidrostatikos pagrindus, svorio centro teoriją; atsisakydamas gamtos
filosofijos metodo, jis pagrindė matematinį metodą: nustatomas stebėjimu
paremtas paprastas, savaime aiškus dėsnis ir matematinės dedukcijos keliu
daromos išvados. Siekiama aiškinti sudėtingesnius reiškinius (Epi pedon
isorropiai, De iis, quae vehunter ir anqua). Aleksandrijoje, į kurią buvo
persikėlęs senovės kultūros centras, Archimedo mokslą plėtė Heron (apie 150
pr. Kr.), daugiausia taikydamas jį technikos problemoms (Spiritualia seu
pneumatica). Užsimezgė geometrinė optika (Archimedes, Euklides apie 300 pr.
Kr., Ptolemaios 87-165). Svarbesnieji laimėjimai (statika, optika, atomistika)
tebeturi reikšmę ir šiandien. Romėnus tedomino grynai praktiniai mokslai;
grynajam mokslui, fizikai, jie nieko žymesnio nedavė, netgi jį žlugdė. Tautų
kilnojimosi gadynė (V-VII a.), naujų valstybių kilimas ir žuvimas visai
susmukdė kultūrinį gyvenimą, taigi ir mokslo plėtrą. Graikų mokslas buvo
pradėtas bent kiek vertinti sustiprėjusioj Mahomedo valstybėj, nuo IX a.
pradžios; berods, ir čia pirmiausia turėta galvoj praktikos siekimai. Bet
astrologai buvo reikalingi matematikos, technikai - fizikos, alchemikai
netiesiogiai dirbo chemijai. Dėl to klaustasi graikų patarimo, versta jų raštai;
susidomėta Archimedo fizika, dirbta optikoj ir mechanikoj. Bet apie 1000
metus ir islamo kultūra jau buvo peržengus savo viršūnę, nors dar ir XIII a. joje
rasdavosi įžymių mokslininkų. Per arabus ir vak. Europos krikščioniškosios
tautos susipažino su gausesniu graikų mokslo lobynu, kurio pirmiau jos menkai
teturėjo. Vidurinių amžių filosofija, vadinama scholastika, pradėjusi formuotis
IX a., pradžioj buvo Platono poveiky, nuo XII a. pradėjo susisiekti su Aristotelio
raštais ir aukščiausiai pakilo XIII a. Ji apėmė ir visus teorinius mokslus. Joje,
įsivyravus Aristotelio filosofijai, įsigijo didelio autoriteto ir aristotelinė fizika.
Ilgus amžius merdėjusios fizikos atgijimas vyksta kovoje su aristoteline fizika
Viduriniais amžiais lotyniškoje Europoje Archimedo ir arabų fizikų (Alhazen
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X-XI a. ir Alkhazini XII a.) įtakoje pradedama dirbti optikos ir iš dalies
mechanikos srityse. Tiriama šviesos skleidimosi, atspindžio, lūžimo reiškiniai.
Keliamas eksperimento, kaip vienintelio gamtos reiškinių pažinimo kriterijaus,
vaidmuo (R. Bacon 1214--1294, W. Gilbert 1540-1603); žengiama priekin
mechanikoje (Leonardo da Vinci 1452-1519, S. Stevin 1548-1620), keliant
dinamikos problemą; grindžiama dioptrika (R. Bacon, Maurolycus, Deila Porta
- Magiae naturalis 1558); sukonstruota akiniai (XIII a. pabaigoje); sudarytas
teleskopas (XVI a. pabaigoje); jūreivybėje vartojamas kompasas; paskelbtas
heliocentrinis pasaulėvaizdis (N. Copernicus 1543); renesansas, reformacija,
Amerikos atradimas, kintančios technikinės ir ūkinės sąlygos, - žodžiu,
··
parengiama dirva XVII a. fizikos klestėjimui.
NAUJOJI FIZIKA. 1600-1730 LAIKOTARPIS. Naujosios fizikos
pradžia (1600-1650) glaudžiai susijusi su Galilejaus (1564--1642) veikla. Jis
suformulavo kūnų judėjimo dėsnius, pagrindė dinamiką (Discorsi 1638),
ištobulina olandų optikos mechanikų išrastą (apie 15 90-1605) teleskopą, padarė
eilę astronominių aptikimų, parėmė heliocentrinį Koperniko pasaulėvaizdį;
pagrindė eksperimentinį tyrimo metodą, laikant jį vieninteliu mokslinio
žinojimo kriterijumi. Kepler nustatė planetų judėjimo dėsnius (Astronomia
nava, 1609), galutinai sutvirtinda-mas Koperniko sistemą. Tuo metu plėtojama

G. Galilei tiria
skaičiuoja laiką;

kūnų kritimą nuožulniąja

tradicinio mokslo atstovai
užpakaly, paveikslo vidury.

plokštuma: klūpąs vienuolis iš pulso mušimo
(kairė) studijuoja Aristotelį; pats Galilei stovi
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termometras (Torricelli 1608-1647, Pascal1623-1662, Accademia del cimento
1657-1667). Tiriamos optinės akies ypatybės (Kepler), atspindžio, lūžimo
reiškiniai; nustatomas lūžimo dėsnis (Snellius XVII a. pradžioje, Descartes
1637). Grindžiamas magnetizmo ir elektros mokslas (W. Gilbert 1600, Kepler).
Matuojamas garso greitis, tonai siejama su svyravimų skaičiais (Mersenne
1588-1648). Descartes kuria savo gamtos filosofiją, kosmogoniją (Principia
philosophiae 1644). Fr. Bacon sudaro induktyvinį metodą (Novum organon
scientiarum 1620). Įsteigiamos pirmosios mokslinės draugijos: Accademia del
cimento Italijoj (1657), Royal Society Anglijoj (1662), Academie des sciences
Prancūzijoj (1666), Reichsakademie Vokietijoj (1677). Toliau vystomas dujų ir
skysčių mokslas (Guericke 1602-1686), nustatomas Boyle-Mariotte dėsnis
(1662 ir 1676). Tęsiami Galilei'aus pradėtieji (1641) svyruoklės tyrimai ir
nustatomi jos svyravimo dėsniai (Huygens 1658 ir 1673); gimsta kūnų
elastingumo mokslas (Hooke 1635-1703). Pagaliau Newton (1643-1727)
definuoja jėgą, sudaro dinamikos mokslą, nustato visuotinės traukos dėsnį
vainikuoja klasikinę mechaniką (Philosophiae naturalis pnnctpta
mathematica 1687). Pastebėtas šviesos difrakcijos reiškinys (Grimaldi 1663).
Newton ištiria sviesos dispersiją, nagrinėja interferenciją, nustato
monochromatinių spalvų sąvoką (1672), sudaro korpuskulinę šviesos teoriją
(Optics 1704). Huygens iškelia banginę šviesos teoriją (Traite de la lumiere
1690). Išmatuojamas sviesos greitis (Romer, 1676). Tobulinamas
termometras (Accademia del cimento, Guericke, Huygens 1665, Fahrenheit,
1724). Pagaminta žemo slėgimo garinė mašina (Newcomen-Cawley 1705),
tiriama aukšto slėgimo mašina (Papin 1704). Tobulinama elektrinė trynimo
mašina (Guericke, Boyle)~ tiriamas žemės magnetizmas (Halley).
1730-1820 LAIKOTARPIS. Galilei-Newtono mechanikos pagrindais
ir diferencialinio bei integralinio skaičiavimo priemonėmis (Newton, Leibniz
1684) plėtojama matematinė fizika. Jos metodais sprendžiama eilė atskirų
me.chanikos ir hidrodinamikos problemų (Jac. Bemoulli, Job. Bemoulli, D.
Bernoulli, L. Euler). Euler siekia matematinių fizikos apibendrinimų
(Mechanica 1736). Iškeliami bendri principai mechanikos problemoms
spręsti: D'Alemberto principas 1744. Lagrange pagrindžia visą mechaniką
vienu bendru principu (Mecanique analitique, 1788). Laikomasi
korpuskulinės Newtono šviesos teorijos, tik kai kas (Euler 1768, Young
1802) kelia banginės Huygenso teorijos pirmenybę. Stebima šviesos
poliarizacija (Malus 1808), tiriamas dvigubas lūžimas, poliarizacijos
plokštumos sukimas (Arago, Biot, Brewster 1811-1815), pagaliau Fresnel
eksperimentiniais ir teoriniais tyrimais ( 1816-1821) išaiškina interferencijos
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ir poliarizacijos reiškinius, sutvirtina Huygenso onduliacijos teoriją.
Newtono teorija lieka nugalėta. Saulės spektre aptinkamas absorbcinės
linijos (Wollaston 1802, Fraunhofer 1814-1815). Aptiktas galvanizmas,
kontakto elektra (Galvani, Volta 1790-1820), tiriama galvaninės srovės
reiškiniai; elektros srove skaidomas vanduo (Ritter, Davy 1800, Grotthuss
1805); gimsta elektrochemija. Termometrija eina priekin: sudaromas
Reaumuro termometras (1730), Celsiuso termometras (1742), maksimum ir
minimum termometras (1757). Išskiriamos šilumos kiekio ir temperatūros
sąvokos, definuojama specifinė šiluma (Gadolin 1784). Išmoksta matuoti
šilumos kiekius (Lavoisier ir Laplace 1777, Wilke 1781 ). Tiriamas kūnų
skėtimasis dėl šilumos (Deluc 1776, Lavoisier-Laplace 1778). Gilinamasi į
kapiliaringumo reiškinius (Laplace 1806). Rumford (1798) tyrimais įrodo, kad
šiluma atsiranda mechaninio darbo padariny, ir laidoja flogistoną. Dalton (1802)
nustato daugkartinių proporcijų dėsnį grindžia modemiąją atomistiką.
Nustatomi pagrindiniai dujų mokslo dėsniai: Gay-Lussac 1809, Avogadro 1811,
Dulong-Petit 1819. Aptinkami garso mušimai (Sauveur 1700-1703), nustatomi
stygos svyravimo dėsniai (Taylor 1715). Žymūs Chladni darbai (1787-1797),
Watt pagamina aukšto slėgimo garinės mašinos modelį (1764), gauna patentą
(1769). Toji mašina suvaidina revoliucinį vaidmenį technikoje ir visuomenėje;
Watt įveda darbo sąvoką.
1820-1890 LAIKOTARPIS. Po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos
nusistojusi visuomeninė ir kultūrinė santvarka sudarė palankias sąlygas
plėtotis technikai ir mokslui. Pagrindžiamas savitarpinis elektros ir magnetizmo
veikimas - elektromagnetizmas (Oersted 1812, Ampere 1820-1822), taip pat
elektros srovių tarpusavio veikimas - elektrodinamika (Ampere 1823-1827).
Nustatomi kiti pagrindiniai elektrodinamikos dėsniai: Ohmo (1827) ir
Kirchhoffo dėsniai ( 1845-1847). Faraday aptinka elektromagnetinę indukciją
(1831); jos dėsnį formuluoja Lenz (1834). Atmesdamas newtonišką "actio in
distans" pažiūrą, Faraday išplėtoja elektros jėgų linijų, elektrinio lauko sąvokas,
pateikia savitą elektromagnetinių reiškinių koncepciją (1830-1840). Faraday
nustato elektrolizės dėsnius (1834); vystoma elektrochemija: elektrolitinė
disociacijos teorija (Arrhenius 1837), Helmholtzo, Ostwaldo (1887) darbai,
osmotinė galvaninės ląstelės teorija (Nemst 1889); elektrochemijos pagrindais
sudaromi elementai (Daniel 1836, Grove 1839, Leclanche 1868 ir kt.).
Aptinkama termosrovė (Seebeck 1822-1825), Peltier efektas ( 1834), vystoma
termoelektra (W. Thomson 1856). Maxwell. (1873) teoretiškai pagrindžia
elektromagnetinę teoriją, šviesos reiškinius susiedamas su elektromagnetiniais
reiškiniais, išpranašaudamas buvimą elektromagnetinių bangų, kurias aptiko
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Hertz (1888); tuo būdu pastarasis sutvirtina Faraday-Maxwel'o teoriją.
Specialiai magnetizmo reiškinius tiria Green (1828), Gauss ir Weber (18361842). Aptikta magnetingi Heuslerio lydiniai (1896). Eksperimentiškai
nustatytas ryšys tarp šviesos ir magnetizmo: Faraday'aus efektas ( 1845),
Kerro efektas (1875-1888). Išrutuliota bendresnė teorinė elektrodinamika
(Hearside, Hertz 1885-1892). Sukonstruota eilė svarbių elektros matavimo
instrumentų: tangensbusolė (Weber 1842), kvadrantelektrometras (Lippman
1855), galvanometrai (du Bois-Reymond 1869, d'Arsonval1881), elektrometrai
(Exner, Braun 1887), oscilografas (1889) ir kt. Nustačius ilgio vienetą "metrą'',
mechanikoje pamažu įsigali CGS vienetų sistema, kuri pradžioj, W.
Thomsono siūlymu, įvedama Anglijoj (1861). CGS sistemos pagrindais
priimama absoliutinė elektros vienetų sistema (Tarptautinis elektrikų kongresas
Paryžiuj 1881 ). Elektros mokslas pamažu išeina iš laboratorijų ir įgyja didžiulį
praktinį pritaikymą: telegrafas (1837), elektros mašinos bei elektros varikliai
(apie 1866), telefonas (1876), elektros lempa (1879), radiotelegrafas (1893), vis
daugiau vyraujančią poziciją elektrotechnika užima modemiojoj technikoj.
Iš XVII a. žinomą fluorescenciją atgaivina Brewster (1838, Stokes 1852);
ją toliau tiria Lommel 1871, Helmholtz 1875; ją sužadina ir ultraraudoniems
spinduliams (Rubens 1892). Fosforescenciją tiria Wegwood (1792), Grotthuss
(1805), Draper (1851); jos duomenis suklasifikuoja Ed. Becquerel (1867).
Cheminis srovės veikimas (Senebier 1782, Davy 1803) taikomas fotografijai
(Niepce-Daguerre 1822-1839); gaunamos stovinčios šviesos bangos (Wienner
1884), tat taikoma spalvotai fotografijai (Lippmann 1891). Akustikos Dopplerio
principas nukeliamas į optiką (1842). Bougeur'o (1724) ir Lambert'o (1760)
pradėtoji fotometrija vysto toliau: Foucault (1835), Zollner (1861), LummerBrodhum (1889-1893); nustatomi fotometriniai vienetai (Paryžiaus kongresas
1884, elektrikų kongresas Čikagoje 1893). Grindžiama fiziologinė optika
(Helmholtz 1856). Aptinkama anomalinė dispersija (Christiansen 1870).
Įvairiais būdais matuojamas šviesos greitis: C. Fizeau (1849), Foucault (1850),
Comu (1873). Vystoma dioptrika, ištobulinamas mikroskopas (Abbe 18881899). Išrandami ir tobulinami įvairūs optiniai aparatai: fotometras (ZOllner
1861, Konig 1885, Lummer-Brodhun 1889), aktinometras (Becquerel 1842,
Dessendier 1899), pirheliometras (Angstrom 1890-1899), poliarizacijos aparatai
(Babinet 1849, Soleil 1845, Wild 1864), spektrometrai (Amici 1860, Zollner
1869, Rayleigh 1879), spektrografai (Fizeau 1862, Rowland 1882, Perot-Fabry
1897, Michelson 1898). Šviesos prigimtis susieta su elektromagnetiniu sąjūdžiu
(Maxwell 1873). Po Fraunhoferio darbų plėtojama spektroskopija. Kirchhoff ir
Bunsen (1859) pagrindžia spektrinę analizę, kurios pagrindais surandami nauji
elementai (cezis 1860, rubidis 1861 ir kt.). Balmer (1885) dėsningai interpretuoja
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Rydberg (1893), Kayser (1890-1893) klasifikuoja spektrus

Matematinė fizika sprendžia atskiras problemas: sudaryta potencialų
teorija (Poisson 1823, Green 1828, Gauss 1836); plėtojant D. Bemoulli (1755)
ir Eulerio (1798) mintis, plėtojamas banginio judėjimo mokslas (Cauchy 1815,
Weber 1825); 300 metų amžiaus vilkelio problema plėtojama toliau (Euler
1758, Stokes 1849, W. Thomson 1874); formuluojamas mechanikoje
mažiausios akcijos principas (Hamilton 1834), kurį siekima apibendrinti
visiems gamtos reiškiniams (Helmholtz 1886). Tiriama difuzija bei osmozė
(Graham 1850, vant Hoff 1884-1887, Gibbs 1892), šilumos laidumas (Fourier
1822, Weber 1880, Gratz 1883), specifinių šilumų santykis (Laplace 1816,
Clement-Desormes 1819, Gay-Lussac 1822). Šilumos kiekiams matuoti
įvedama kalorija (Favre-Silbermann 1852). Vystoma kalorimetrija (Joly 1886,
Regnault 1862, Bunsen 1887). Surandami metodai garų drėgmei matuoti:
Danielio higrometras 1820, Augusto psichrometras 1825. Grindžiama Hesso
pradėtoji termochemija (J. Thomson 1853, Berthelot 1875). Rutuliojama
termodinamika (Helmholtz 1883, Duhem 1886, vant Hoff 1889). Tobulinamas
temperatūros matavimas: oro termometras (Jolly 1874), termoelementas (W.
Thomson 1856, Avenarius 1863), pirometras (W. Siemens 1869). Faraday'aus
pradėtas (1828) dujų skystinimas plėtojamas toliau (helį suskystino tik 1908
Kamerlingh-Onnes). Tiriamas šiluminis spinduliavimas (Melloni 18411845); aptinkamas šiluminių spindulių spektras (Herschel 1840, Draper
1843); tiriamas saulės šiluminis spektras (J. Mtiller 1858, Langley 1883,
Paschen 1893); šio spinduliavimo sritis plečiama trumpųjų Hertzo bangų
link (Rubens 1898). Nustatoma pagrindiniai spinduliavimo dėsniai:
Kirchhoff (1859), Stefan-Boltzmann (1879-1884), Wien (1893). Helmholtz
duoda konsonanso bei disonanso teoriją, sudaro tonų jutimo mokslą ( 1863 ),
žmogaus garsų mokslą; ištirta klausos organo mechanizmas (Corti 1851 );
matuota garso greitis įvairuose kūnuose (Kundt 1866), tonai studijuota (Tyndall
1867); garsas suvesta prie bangų judėjimo (Lissajous 1855, Mach 1871, Melde
1874); išrasta fonografas (Edison 1877), gramofonas (Berliner 1887). J. R.
Mayer (1842 ir 1845) dedukcijos keliu prieina išvadą, kad šiluma ekvivalentiška
mechaniniam efektui (Bemerkungen tiber die Krafte des unbelebten N atur
1842). Joule (1843 ir 1845) eksperimentiškai nustato šilumos ir mechaninio
efekto ekvivalentiškumą. Panašių išvadų savarankiškai prieina Colding (1843).
Šįjėgos tvarumo dėsnį matematiškai pagrindžia Helmholtz (lJber die Erhaltung
der Kraft 1847); Rankine (1853) įveda energijos sąvoką; W. Thomson (1855)
formuluoja energijos tvarumo (I termodinamikos) dėsnį, vėliau energijos
principą plačiai išvysto Planck (Das Prinzip der Erhaltung der Energie,
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1887). Clausius matematiškai pagrindžia mechaninę šilumos teoriją, formuluoja
II termodinamikos dėsnį (1850-1854), vėliau ( 1865) įvesdamas entropijos
sąvoką; W. Thomson (1851) tą dėsnį nusako kaip energijos išsisklaidymo dėsnį.
Jou1e'o (1850-1851) išryškintą kinetinės šilumos prigimties pažiūrą Clausius
(1850-1857) išrutulioja į kinetinę dujų teoriją, kurią plėtoja Maxwell (1860),
Boltzmann (1866); ši teorija įgalina nustatyti atomų bei molekulių skaičių, jų
dydžius, tarp jų veikiančias jėgas. Mechaniškai aiškinama reiškiniai ir kitose
fizikos srityse.
Atgijusi atomistika (Boyle 1688, Proust 1801, Dalton 1802) išauga
XIX a. Laikoma, kad visa materija sudėta iš elementarių, absoliučiai
nekintamų dalelių, kurios, savitarpinėms jėgoms veikiant, yra nuolatinio
judėjimo būsenoj. Garso mokslas virsta elementarių dalelių kinetika. Šviesos,
elektros bei magnetizmo mokslas grindžiamas eterio mechanika. Nestinga
pastangų paremti ir gravitacijos reiškinius mechanika. Mechanikos vienetais
pagrindžiama bendra fizikos vienetų sistema. Siekiama sudaryti vieningu
mechanikos pagrindu paremtą, mechanikos modeliais vaizduojamą fiziką,
kurios atskiros dalys viena nuo kitos skiriasi iš esmės, bet vien tuo, kuriuo būdu
įvairius mechaniškai interpretuojamus reiškinius patiriame. Konkretiems
mechanikos modeliams į pagalbą ateina abstrakčių principų metodas.
Energijos tvarumo principas, pradžioje tetaikomas šilumos ir mechanikos
reiškiniams, ilgainiui virsta bendru energijos transformacijos principu.
Statistinės mechanikos pagrindais persunkta termodinamika abstrakcijos keliu
įgalina traktuoti reiškinius ne tik dujų, bet taip pat skysčių ir kietų kūnų srities.
NUO 1890 LIGI MŪSŲ LAIKŲ. Pačia XIX a. pabaiga pradedant,
surenkama vis daugiau duomenų, kurie išeina iš klasikinės fizikos ribų.
Dar Faraday'aus (1834) mesta mintis apie diskretinę elektros struktūrą,
bevystant ją toliau (Stoney, Helmohltz 1881 ), per katodinių spindulių
(Goldstein 1876) tyrimus priveda prie elektrono (Stoney 1891), kurį ištyrus
(J.J. Thomson 1892-1897, Millikan 1908-1910), nustatoma būdingi šio
neigiamo elektros atomo dydžiai ir ypatybės. Betyrinėjant kanalinius
spindulius (Goldstein 1886), surandamas elektrono analogas - teigiamas
elektros atomas, protonas (J.l Thomson, Rutherford). Aptinkami X
spinduliai (Plticker 1858, Hertz 1891, Roentgen 1895); nustatoma banginė jų
prigimtis (Laue 1912), matuojami bangų ilgiai (Bragg 1913), surandamas X
spindulių santvarkos dėsningumas (Moseley 1913-1914). Aptinkamas urano
druskų radioaktyvumas (H. Becquerel 1896); randamos naujos radioaktyvios
medžiagos (M. Curie ); analizuojamas radioaktyvus spinduliavimas, iš jo
išskiriant a, f3 ir y spindulius (Rutherford 1903). Betiriant atmosferos
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ionizacijos būseną, aptinkamas naujas agentas, kuris pasirodė esąs aukštumų
spinduliavimas (Hess 1911); betyrinėjant šio dabar vadinamo kosminio
spinduliavimo ypatybes, jam praeinant pro ivairią medžiagą, gauta duomenų,
daug ką pasakančių kiek apie pati ši spinduliavimą, tiek ir apie materijos
struktūrą. Aptinkami fotoelektriniai reiškiniai (Hertz 1887, Thomson, Lenard
1899). Nustatoma, kad šviesos šaltini veikia magnetinis laukas (Zeeman
1896, Lorentz 1897) ir elektrinis laukas (Stark 1913). sudaroma specialioji ir
bendroji reliatyvumo teorijos (Einstein 1905 ir 1915), kuri duoda naują
erdvės ir laiko supratimą, pateikia bendresnę mechaniką, taikytiną ir itin
smarkių judėjimų sritims, kuri gravitacijos reiškinius sieja su materijos
pripildytos erdvės ypatybėmis; skelbiamas ··energijos ir materijos
ekvivalentiškumas. Planck (1900) prieina veikimo kvanto egzistencijos
idėją, tuo būdu pradėdamas kvantų teorijos plėtrą. Taip pat ir šviesos,
apskritai elektromagnetinio spinduliavimo energijai suteikiama diskretinė
struktūra. Išrutuliojama elektrinė materijos teorija. Pagal pirmini tais
pagrindais sudarytą atomo modeli (Rutherford-Bahr 1913) siekiama optikos,
chemijos ir kt. reiškinius aiškinti, išeinant iš elektronų ir protonų bei jų
konglomeratų judėjimo ir savitarpinio jų veikimo, nusakoma elektrinėmis ir
magnetinėmis jėgomis. Greta šios diskretinės materijos dalelės struktūros,
De Broglie ( 1924) suteikia tai dalelei banginę prigimti, kurios ypatybės
netrukus patiriamas bandymu (Davisson-Germer 1927). Šiomis idėjomis
pasirėmus, kuriama bangų mechanika tolydinėmis ypatybėmis (De Broglie,
Schrodinger 1926). Tuo pat metu sudaroma netolydinės materijos struktūros
idėjomis persunkta kvantų mechanika (Heisenberg, Born, Jordan 1926).
Bangų mechaniką derinant su reliatyvumo principu, gaunama reliatyvistinė
mechanika (Dirac 1928). Tarpusavy suderinus bangų ir kvantų mechanikas,
ugdoma kvantų teorija, kuri giliau ir išsamiau nusako gamtos. reiškinius ir
pasiekia vaisingų rezultatų ten, kur klasikinė fizika bejėgė.
Naujomis teorijomis besiremiant, vaisingesni pasidaro tyrimai, giliau
ižvelgiama i mikropasauli. Aptinkamas naujos materijos sudedamosios
dalelės: elektriškai neutrali dalelė - neutronas (Chadwick 1932), teigiamas
elektronas - pozitronas (Anderson, Blacket 1932), sunkieji elektronai
(Neddermeyer ir kt. 1937). 1919 Rutherfordo pradėtieji atomo skaldymo darbai
sėkmingai tęsiami ir šiuo metu suskaldyti beveik visų elementų atomai;
sukeliamas ivairios atomų branduolių reakcijos, gimsta branduolio fizika.
Dirbtiniu keliu sužadinamas radioaktyvus elementų skilimas (J. Curie-Joliot
1933, Fermi). Išsiplėtojus elementų izotopijos (Soddy 1913, Aston 1918)
tyrimams, atidarytas durys sudaryti elementams su naujomis ypatybėmis (pvz.,
sunkusis vanduo 1933). Kartu su tuo kinta ir elemento sąvoka. Iš neseniai
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sunkusis vanduo 1933).
Kartu su tuo kinta ir
elemento sąvoka. Iš neseniai
ap tiktų efektų (Compton
1923, Raman 1928 ir kt.)
išauga naujos didelės sritys.
Banginės elektrono (apskritai
materijos dalelės) prigimties
pagrindais vystoma elektronų
optika, konstruojamas įvairių
tyrimų tikslams taikomas
Įrengimas atomams skaldyti (Cockroft ir Walton,
elektronų mikroskopas. PlaCambridge, 1930).
ctat išplėtojamos trumpų
Hertzo bangų, fotoelektrinių
reiškinių, magnetooptikos elektrinio laidumo dujose, skysčiuose, metaluose ir kt.
sritys. Tiriamos materijos ypatybės ypatingose sąlygose: žemose temperatūrose
(1936 pasiekta temperatūra 0,0044°A), dideliuose slėgimuose (Bridgman iki
keliasdešimt tūkstančių kg/cm2), mažuose slėgimuose (iki 10- 10 mm Hg),
ultramagnetiniuose laukuose (iki kelių šimtų tūkstančių gausų), ultraelektriniuose laukuose (sužadinant elektros įtampas ligi šimtų tūkstančių ir kelių
milijonų voltų). Suliedama kauzalinį ir statinį principus, naujesnioji fizika
nugali korpuskulinį ir banginį materijos dualizmą, siekdama vieningai
tvarkyti gamtos pažinimą. Išaugusi iš mikrokosmo reiškinių patyrimo, ji
darosi bendresnė, taikytina ir makrokosmo reiškiniams, taip kad klasikinė
fizika atrodo kaip naujesniosios fizikos atskiras atvejis.
Akivaizdoj tokių didelių per pastaruosius 40 metų įvykusių klasikinės
fizikos pakitimų griežtai pasikeičia ir fizikos pasaulėvaizdis. Klasikinę fiziką
atitikęs mechaninis gamtos supratimas, taip didžiai kartu su visa fizika
išaugęs XIX a., šiandien gyvena sunkią krizę. Naujesnioji fizika vis daugiau
atsisako nuo vaizdingo gamtos aprašymo, pasigavus iš makrokosmo skolintų
modelių, vis daugiau nustoja ano vaizdingumo. Atsisakydama nuo modelių
objektyvinimo, vis daugiau ji tenkinasi betarpišku patyrimu paremtomis
sąvokomis bei jų konstrukcijomis, modelių vietoje vis dažniau vartodama
matematinę kalbą kaip vieną iš ekonomiškiausių mintijimo priemonių.
Naujesnioji fizika vis daugiau atsisako suprasti gamtą; ji vis daugiau siekia
apsieiti be tokių hipotezių, kurios pasako, kaip pasaulis yra sudarytas, ir
daugiau tenkinasi tuo, kas tikrai konkrečiu atveju vyksta, kas galima patirti,
žinoti. Fizikos formulavimai darosi mažiau griežti, igyja vis daugiau
statistinį pobūdį. Kartu su tuo vyksta pagrindinių, iš seno nusistojusių
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dėsningumą, vis daugiau linkstant manyti, kad priežastingumas yra ne
gamtoje, bet mūsų mintijimo aparate, kad gamtos dėsniai yra mūsų pačių
sudarytos taisyklės, kurių pasigavus sėkmingai atvaizduojami mūsų mintyse
patirtieji faktai, savitarpiniai jų pareinamumai. Naujesnioji fizika per tat
susiduria su pagrindinėm filosofinėm problemom, kaip antai, realybės
supratimas, priežastingumas, determinizmas ir kt.

FIZIKOS VADOVĖLIAI: K. Šakenis "Fizika" I, II, III 1927-1936; V.
Čepinskis "Fizikos paskaitos" I, II, Ill, IV, V, VI, VII 1923-1926; W. H. Westphal "Physik"

1937; Grimsehl-Tomaschek ,,Lehrbuch der Physik" I, II 1936-1938; "Handbuch der Physik",
herausgegeben von H. Geiger und K. Scheel 24 t., pradėta 1926; O. D. Chvolson "Kurs fiziki"
1-V 1923; (") "Kurs fiziki, tom dopolnitelnyj" I, II 1926; (") "Fizika našich dnej" 1932; A.
Wilmer Duff "A text-book of physics" 1921; R. Glacebrook "A dictionary of applied physics"
1-V 1922-1923; Ganot-Maneuvrier "Traite elementaire de physique" 28 Ed.; "Ollivier Cours
de physique generale" 1-111 1923-1928. Fizikos istorija: F. Riosenberger "Geschichte der
Physik" 1887-1890; E. Hoppe "Geschichte der Physik" 1926; Geiger-Scheel "Handbuch der
Physik" I; Paul La Cour et Jacob Appel "Die Physik auf Grund ihrer geschichtlichen
Entwicklung" 1905 (versta iš prancūzų); F. Cajori "A history ofphysics" 1922; P. Dovydaitis
"Iš gamtos mokslo istorijos prieš Renesansą''- Kosmos 1927 p.383-412; (")"Pasaulėvaizdžio
istorija iki Koperniko" (") 1933 p.161-288; S. Antanaitis "Jonas Kepleris" (") 1933 p.289320; V. Čepinskis "Izaokas Newtonas" (") 1927 p. 361-377. Fizikos žurnalai: Vokietija:
Zeitschrift fiir Physik, Physikalische Zeitschrift, Annalen der Physik; SSSR: Žurnal
eksperimentalnoj i teoretičeskoj fiziki, Žurnal techničeskoj fiziki. Anglija: Proceedings of the
Royal Society, Proceedings of the Physical Society, Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society, Transactions of the Royal Society. Prancūzija: Annales de physique, Le
journal de physique et le radium. JAV: The Physical Review, Physics, Proceedings of the
Americ. Philosoph. Society. Šveicarija: Helvetica Physica Acta. Olandija: Physica. Lenkija:
Acta Physica Polonica. Lietuva: V. D. U. Matematikos-Gamtos Fakulteto Darbai; Fizikos ir
jos istorijos dalykų yra žurnaluose: Gamta, Kosmos, Kultūra. Visų fizikos veikalų indikacijos
ir trumpos santraukos randama: Physikalische Berichte, Revue bibliographique (priedas prie
Le journal de physique et le radium).
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Gamta, 1938 m., Nr. 4, p. 218-229

THEODOR VON GROTTHUSS
150 metų gimimo

sukaktuvių proga

Neseniai suėjo 150 metų, kai
didis chemikas ir fizikas,
elektrolizės mokslo pradėtojas ir
grindėjas,
Lietuvos
dvarponis
Theodor von Grotthuss' as.
Daug kur rašoma, kad pastaruosius gyvenimo metus Th. von
Grotthuss' as gyvenęs savo dvare
Geddutz, jame ir miręs. Vienur1
visai nenurodoma, kurioj šaly yra
Geddutz. Kitur pažymima, kad
tasai dvaras esąs Kurše (Kurliandijoj). Dar kitu~ rašo, kad
Grotthuss'ui priklausęs dvaras esąs
lyg ir Lietuvoj, lyg ir Prūsijoj.
Daugumos 4 vis dėlto tvirtinama
Geddutz esant Lietuvoje, kai ku~
net pažymint juos anąmet priklausius "Vilniaus- Lietuvos gubernijai".
Iš kur Th. von Grotthuss'as kilęs, kur
augęs, jaunystėje gyvenęs, -paprastai
gimė

Theodor von Grotthuss (1785-1822).

1

2

3
4

5

Pvz., Paul La Cour und Jakob Appel, Die Physik auf Grund ihrer geschichtlichen
Entwicklung (versta iš prancūzų kalbos), Bd. II, 1905, p.367.
Larousse du XXe siėcle, 1930, t.III, p.892: "Grotthus ... physicien allemand ... mert ą
Geddutz (Courland)".
F.Cajori, A.History ofPhysics, New York 1922, p.216: "After 1808 he lived on his estate
in Lithuanen, Prussia".
Ferd Rosenberger, Die Geschichte der Physik, III T. 1. Abt., 1887, p.119; Handworterbuch
der Naturwissenschaften Bd.5, 1934; Der grosse Brockhaus V, 1930; Bolšaja sovetskaja
enciklopedija, XIX, 1930; Latviešu konversacijas vardnica, 1931.
Allgemeine deutsche Biographie, Bd.9, 1879.
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nem1mma arba pabrėžiama, kad jis esąs Kuršo dvarponis, tūlame Kuršo
dvare augęs ir gyvenęs. Netgi patikimiausias, rodos, šaltinis - "Ostwalds
Klassiker" rinkinio monografija6 - tvirtina, kad jis augęs Kurše esančiame
dvare ir miręs Geddutz'ių dvare, kuris, atrodo (skaitytojui toks įspūdis
susidaro), priklauso ne kam kitam, bet tam pačiam Kuršui.
Patikrinus Th. von Grotthuss'o biografijos, berods, patikimiausią
šaltinf, sugretinus jo teikiamas žinias su dabar gyvenančių žmonių pareiškimais
ir ypač su tais liudijimais, kuriuos gyvu žodžiu pateikia dabartinis Biržų ap.
esančio Leporų dvaro savininkas Hans von Grotthuss' as, Theodoro von
Grotthuss' o giminaitis8 , -pasirodo:
.
1. Geddutz yra ne kas kita, kaip dabar BirŽų apskr., Vaškų valsčiuj
esąs Gedučių dvaras: anuo metu Gedučiai priklausė ne Kuršui, bet Vilniaus
gub. Upytės apskričiai; 1813 metais iš Vilniaus gub. išskyrus Kauno
guberniją, Gedučiai atiteko nuo tol vadinamai Panevėžio apskričiai.
2. Tik pirmuosius kelioliką kūdikystės mėnesių ir penkerius studijų
metus Th. von Grotthuss'as praleido Vakarų Europoje, gi visą didžiąją 37
metų amžiaus dalį gyveno ir dirbo Lietuvos šiaurėje esančiame, iš motinos
paveldėtame Gedučių dvare.
Tuo būdu žymus XIX a. pradžios chemikas ir fizikas Theodor von
Grotthuss'as yra Lietuvos dvarponis, augęs, didžiąją gyvenimo dalį gyvenęs
ir didžiąją dalį chemijos bei fizikos tyrimų atlikęs, juos aprašęs, nuostabiai
gražių minčių išugdęs - Gedučiuose, Lietuvoje.
GYVENIMAS. 15 a. vidury Grotthuss'ų giminė atėjo iš Vokietijos
gilumos, Vestfalijos, į Livonijos ordino valdomus Baltijos kraštus. Yra žinių,
kad 15 a. gale Grotthuss'ai pačioje Lietuvos šiaurėje valdė dvarus: Žeimelį,
Glėbavą ir Kratašiną.

6
7

8

9

R. Luther und A.v. Oettingen, Abhandlungen tiber ElektriziUit und Licht von Theodor von
Grotthuss'as, 1906, p.190 (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften 152).
Allgemeine Schriftsteller- und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und
Kurland, bearbeitet von I, F. v. Recke und K. Ed. Napiersky, Mitau 1829, Bd. II, p.120-121.
Vienas egzempliorius yra V. D. Universiteto bibliotekoje. Žemiau sutrumpintai jį žymės ime
"Lexikon 1829".
Šiuo metu Kaune gyvenančio Hanso v. Grotthuss'o prosenelis, Friedrich v. Grotthuss'as
(miręs apie 1810 m.), Theodorui v. Grotthuss'ui atsiėjo pusbroliu, t.y. šio prosenelio
motina (Anna Juliana) ir Theodoro tėvas (Dietrich Ewald) buvo tikri broliai Grotthuss'ai.
Šias žinias suteikė minėtasai p. Hans v. Grotthuss'as. Visos kitos biografinės žinios imta iš
"Lexikon 1829".
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18 a. pabaigoje gyvenęs Dietrich Ewald von Grotthuss'as (mirė 1786
iš Kuršų (Kurliandijos) "Didžiųjų Berkenų" dvaro 10, buvo plačiai
išsimokslinęs vyras, talentingas muzikas, žymus pianistas; jis sukūrė keletą
vertingų kompozicijų ir palaikė draugiškus santykius su tokiais kompozitoriais
kaip Em Bach, Hiller ir kt., kurie didžiai vertino muzikinį jo talentą. Ewaldo
žmona buvo paveldėjusi iš savo tėvų Lietuvos šiaurėje esantį Gedučių dvarą.
Grotthuss'ai11 dažnai važinėjo į Vokietiją. Vienos tokios kelionės metu
1785 m. sausio 20 (9) d. Leipcige jiems gimė sūnus, kuriam davė Christian
Johann Dietrich vardą. Kai po 20 metų jaunasis Grotthuss'as, būdamas
Italijoje, skelbė pirmąjį savo mokslo darbą, įrašiusį jo pavardę visiems
laikams į chemijos ir fizikos mokslą, vietoj ano oficialaus, prancūzų kalbai
griozdiško, vardo jis pasirinko Theodoro vardą, kurį vėliau ir vartojo savo
raštuose; tuo vardu jis ir žinomas mokslo pasauly.
Tėvo bičiulis Christian Feli Weisse kaip krikšto tėvo dovaną
naujagimiui parūpino matrikulą į Leipcigo universitetą; mūzos sūnų
įregistravo jis į studijuojančių eiles "Lipsiensis" epitetu. Kitais metais,
netrukus po grįžimo į tėviškę, kai kūdikiui vos sukako pusantrų metų, tėvas
mirė. Iki 17 metų amžiaus Theodoras gyveno motinos paveldėtame Gedučių
dvare, anamet priklausiusiam Upytės, vėliau (po 1813 m.) Panevėžio, dabar
(po Didžiojo Karo) Biržų apskričiai • Vaikas mėgo skambinti, pareiškė
nemažus muzikos sugebėjimus. Bet ypatingai traukė jį gamta. Daug piešė,
dažė. O kai pritrūkdavo dvare dažų, tai vaikas pats gamindavo juos iš
spalvotų augalinių medžiagų ir metalo druskų. Vis daugiau skaitė chemijos
veikalų (Hellot, Wiegleb, HermbsHidt, Pileur, d' Apligny ir kt.), pradėjo
daryti chemijos tyrimus. Bet jo mokytojas, kuriam visa tat buvo žalinga
alchemija, iš jauno chė.miko atėmė visus preparatus, juos sunaikino,
uždraudė skaityti chemijos knygas. Vaikas jautėsi skaudžiai įžeistas ir
nusistatė dar ryžtingiau pasišvęsti chemijai, kai tik paaugęs įgys laisvę dirbti,
ką nori. Vėlesnis mokytojas, Jakob Andreas Brennecke, ugdė auklėtinio
filologinius palinkimus, skiepija siekimą gerai išmokti svetimų kalbų. Šis
vaisingas mokymasis truko nepilnus metus.
m.),

kilęs

12

10

"Das kurlandische Haus Gross-Berken".
Vietos gyventojai dabar vadina; "Grotusas", "Grotusai".
12
"Lexikon 1829" pradžioje sako, kad Theodoras augo "auf dem Mutter gehorigen Landgute
in Kurland". Toliau kalba apie "sein mtitterliches Erbgut Geddutz". Pagaliau: "gestorben
auf dem Gute Geddutz im wilnaisch-litauischen Gouvemement, hart an der kurHindischen
Grenze". Ir pirmuoju atveju, reik manyt, turim tuos pačius Gedučius, "motinai priklausantį
dvarą'', tik ne Kurše, bet Lietuvoj. Taip liudija ir p. Hans v. Grotthuss'as.

11
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Aštuoniolikos metų jaunuolis išvyko į Vakarų Europą. Leipcige pusę
metų klausė Hindenburg'o ir Beck'o paskaitų. Tų pačių 1803 m. gale
nuvažiavo į Paryžių, anąmet didžiausią gamtos mokslų, ypač chemijos
centrą. Čia gavo leidimą studijuoti ir dirbti garsiojoj Ecole Politechnique.
Klausė paskaitas Berthollet, Vauguellin, Hauy, Hassenfratz, Desfontaine ir
Foucroy; ypatingai vertino pastarąjį, kurio paskaitos buvę dar daugiau
elegantiškos, patrauklios nei jo raštai. Greta to čia gerai išmoko prancūzų
kalbą, kurios jau Gedučiuose buvo pramokęs. Kai 1801 m. imperatorius
Napoleonas grasino karu Rusijai, Grotthuss'as buvo priverstas apleisti
Paryžių. Rugsėjo mėn. per Marselį ir Livomą važiavo į Romą, paskum į
Neapolį, kuriame išbuvo iki 1805 m. galo. Stebėjo du didingus Vezuvijaus
ugnikalnio išsiveržimus. Tuo metu buvo itin domimasi reiškiniais, kurie
vyksta neseniai atrastai galvaninei srovei tekant pro skysčius. Taip pat
Neapoly gyvenusio žinomo anglų gydytojo ir mineralogo Thomson'o
skatinamas, Grotthuss'as kartojo profesoriaus Pachiani tyrimus. Negavo to,
ką tvirtino Pachiani. Tyrimai pakrypo betgi kita, daug laimingesne linkme.
1805 m. Romoje paskelbė darbą ("Memoire sur la decomposition de Peau et
des corps qu' elle tient en dis solution a 1' aide de 1' electricite gal vanique"),
kuris Grotthuss' ą iškėlė į didžiųjų mokslininkų eiles. 1806 m. būdamas
Romoje 6 mėnesius studijavo matematiką. Kunigo Persutti padedamas gerai
išmoko italų kalbą. 1806 m. rudenį vyko į Paryžių. Kelyje tarp Milano ir
Turino užpuolė plėšikai, kurie atėmė iš jo visus daiktus, taip pat ir įvairius
mokslinius preparatus, rinkinius, pats vos liko gyvas. Turino "Mokslo ir
Meno Akademija" išrinko jį nariu-korespondentu, Paryžiaus "Societe
galvanique" suteikė jam garbės nario vardą.
1807 m. rudenį pasileido kelionėn į tėviškę - per Miuncheną, Vieną,
Varšuvą. 1808 m. pasiekė Lietuvą. Apsigyveno visam . laikui jam
nuosavybėn perėjusiame Gedučių dvare. Rūpestingai ūkininkavo ir visą
laisvąjį laiką pašventė chemijos-fizikos tyrimams. Čia, šiaurinės Lietuvos
užkampy, atitrūkęs nuo mokslo centrų, nuo šviežios mokslinės literatūros,
sugebėjo gamtai kelti įvairius klausimus ir, pasigavus paprasčiausių tyrimo
priemonių, išgauti iš jos reikšmingus atsakymus. Tik retkarčiais jis
nuvykdavo į Mintaują, kur "Kuršo Literatūros ir Meno Draugijoje13 kai kada
darydavo savo tyrimų srities pranešimus. Daug kuo domėjosi. Be kita ko, yra
ištyręs vandenis mineralinio Smardonės šaltinio, kur kaip tik šią vasarą
13

"Kurlandische Gesellschaft fUr Literatur und Kunst". V.D. Universiteto bibliotekoje yra tos
Draugijos posėdžių protokolų (Sitzungsberiechte), taip pat ir jos metraščių
(Jahresverhandlungen), kuriuose galima rasti ir Th. V. Grotthuss'o pranešimų, darbų.
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įsteigtas

vadinamasis

Likėnų-Smardonės

kurortas 14 • Iš daugiau kaip pusės
trys darbai atlikti užsieniuose, visi gi kiti

šimto paskelbtų originalių darbų
padaryti ir parašyti Gedučiuose.
Ilgainiui jo organizmą vis labiau ir labiau graužė chroniška liga,
privedusi prie nelemto galo. Anot biografų , "keletą metų jis neapsakomai
16
kentė dėl organinės, jokiom gydymo priemonėm neįveikiamos ligos • Su
kiekviena diena liga vis stiprėjo, pagaliau pasiekė tokį laipsnį kad jis
pasiryžo laisva valia greit nutraukti savo gyvenimo siūlą". 1822 m. kovo 26
(11) dieną nusišovė. Pačiam moksliniam pajėgume 37 metų amžiaus vyras
tragiškai baigė neilgo, chemijos ir fizikos mokslui itin vaisingo, gyvenimo
dienas 17•
15

DARBAI. Amsterdamo negociantas Palts van Troostwijk ir gydytojas
J. R. Diemann 1789 m., dar prieš Galvani'o bei Volta'os tyrimus pirmieji
pastebėjo, kad iš Leideno indo gaunamai elektros kibirkščiai praeinant
vandeniu, iš vandens išsiskiria dujos, kurios vėl virsta vandeniu, kai pro jas
praleidžiama elektros kibirkštis. Netrukus po to, jau atradus galvaninę srovę,
1800 m. jaunas vokiečių fizikas bei chemikas J.W. Ritter (1776-1809)
nustatė, kad galvaninė srovė skaido į sudėtines dalis vandenį taip pat ir kai
kuriuos kitus skysčius. Tais pat metais žymus anglų chemikas, būsimas M.
Faraday'aus principalas H. Davy (1778-1829) tuo keliu veikdamas vandenį
skaidymo produktus rinko į atskirus indus ir apytikriai nustatė tuo būdu
gaunamo vandenilio bei deguonies kiekybinius tūrio santykius. Beveik tuo
pat metu įvairiuose kraštuose buvo stebima, kaip galvaninė srovė skaido
įvairius tirpalus, buvo renkami šio naujo reiškinio faktai.
1801 m. būdamas Neapoly, Grotthuss'as susidomėjo šios rūšies
tyrimais. Galvaninę srovę leisdamas pro įvairius tirpalus, jis atliko eilę
tyrimų, rūpestingai nagrinėdamas procesus, kurie vyksta prie teigiamo ir
neigiamo polių, tirdamas skaidymo produktų susidarymą, stebėdamas
Žr. šiame numery einantį straipsnį: "Smardonės šaltinis 1816 metais" (p. 239).
Išspausdinta "Lexikon 1829".
16
"Organischer Fehler des Unterleibes".
17
Nepavyko sužinoti, kur yra palaidotas jo kūnas. Nežino to Gedučių apylinkės gyventojai
(bent iki šiol nepavyko susekti). Žeimelio pastorius taip pat neturi jokių mirties žinių. Th. v.
Grotthuss'as buvo nevedęs ir nepaliko tiesioginių įpėdinių. Po jo mirties Gedučių dvaras,
matomai, pateko į rankas rusų armijos generolo leitenanto Ferdinand Otto Carl von
Tornaw' o (1785-1850), kuris palaidotas šeimyninėse Gedučių dvaro kapinėse, pažymint jį
buvus to dvaro savininku. Kapinių rūsys aklinai užtaisytas. Galimas daiktas, kad ten yra ir
Th. von Grotthuss'o palaikai. Prieš DidUį Karą Gedučių dvarą valdė baronas Hahnas.
Nepriklausomoje Lietuvoje Gedučius išparceliavo. Jame esantį malūną tebevaldo P.-A. von
Hahnas, dabartinio Balt.-Plonėnų dvaro savininkas.
14
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ivairius su tuo procesu susijusius reiškinius. Pagaliau sustojo ties vandens
skaidymu. Siekė ištirti šio idomaus reiškinio mechanizmą. O tai yra sunkiai
išsprendžiama problema, jei ją siesime su vandens prigimties teorija (p. 7)1 8 •
Tačiau dvidešimties metų jaunuolis ryžosi "pateikti bendrą teoriją, apimančią
skaidymą skysčių, pro juos praeinant galvaninei elektrai, teoriją, kuri, man
rodosi, paprastai ir patenkinamai išaiškina tos elektros veikimą'' (p. 3).
1805 m. Romoje jis paskelbė savo garsųji darbą "Vandens ir jame
ištirpintų kūnų skaidymas galvanine elektra" (lY 9 •
Kad galėtume pilnai įvertinti Grotthuss'o atliktą darbą, tenka priminti,
jog iki jo vienas tik minėtasai J. W. Ritter bandė aiškinti ši reiškinį išeidamas iš
senos pažiūros, kad vanduo yra paprastas, daugiau nebeskaidomas kūnas,
elementas, manydamas, jog prie neigiamo poliaus vanduo virsta kitu elementu vandeniliu, o prie teigiamo virsta deguonimi. H. Davy, tiesa, buvo priešingas
tokiai nuostabiai elementų transformacijai, betgi nei jis, nei kas kitas tuo
laiku jokio elektrolizės aiškinimo nebuvo davę.
Pirmučiausia Grotthuss'as iškelia klausimą: ant polių išsiskyrę
skaidymosi produktai paeina iš tos pačios vandens molekulės, ar iš ivairių
molekulių? " ... kas darosi su vandeniliu toje vietoje, kur nieko kito
nepastebėti, kaip tik deguonį ir atvirkščiai, - kas darosi su deguonimi toje
vietoje, kur išsiskiria tik vandenilis?" (p. 7). Turėdamas prieš akis anąmet
plačiai vartojamą Volta'os stulpą, tąjį "elektrini magnetą'', kuriame
pakaitomis eina teigiamos ir neigiamos plokštelės, Grotthuss'as sudaro
analogišką vaizdą: panašus elektrinis poliariškumas, girdi, pasireiškia ir
vandens molekulėse, kai jas paveikia elektrinis agentas. Ši vedamoji mintis
jau buvusi "šviesos spinduliu", nušvietusiu paslaptingą reiškinį igalinusiu
išspręsti vandens skaidymo problemą (p. 8).
Pasekime Grotthuss'o samprotavimus.
Leiskime, kad skaidymo eigoje vandens molekulėje esanti prigimtinė
elektra "ar tai dėl lietimosi, ar tai dėl savitarpinės trinties" pasiskirsto tuo būdu,
kad teigiamoji elektra atsiranda ant vandenilio, o neigiamoji - ant deguonies
molekulės. Per tat teigiamas galvaninės elektros polius i save traukia deguoni ir
nuo savęs stumia vandenilį o neigiamas atvirkščiai - traukia vandenili ir stumia
deguonį. Elektros srovei tekant vandeniu, sudėtinės jo dalelės yra veikiamos
Visur čia cituojama pagal: R. Luther und A v. Oettingen, Abhandlungen Uber Elektrizitat
und Licht von Theodor von Grotthuss'as. 1906 (Ostwalds Klassiker der exakten
Wissenschften, 152). Iš ten imtas ir Th. v. Grotthuss'o paveikslas. Hanso v. Grotthuss'o
valdomam Leporų dvare yra originalus aliejiniais dažais pieštas Theodoro v. Grotthuss'o
paveikslas, kurio klišės "Gamtos" redakcijai dar nepavyko pasidaryti.
19
Žr. darbų sąrašą rašinio gale.
18
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atitinkamų pastovių traukos bei atsistūmimo jėgų, kurių veikimo centrai yra
viena kitai priešingose pusėse.
Kaip atrodo pagaliau visas šio proceso vaizdas? Kalbėkime paties
Grotthuss'o žodžiais:
"Imkime tam tikrą kiekį vandens,
kuris sudėtas iš deguonies, neigiamu
ženklu (-), ir vandenilio, teigiamu
ženklu (+) pažymėta (Pav.). Šiuo
vandeniu pradėjus tekėti galvaninei
srovei, tuoj pat tarp atomų pasireiškia
poliariškumas, nelyginant tai būtų
veikiančio stulpo (Volta'os stulpo - A.
Ž.) sudėtinė dalis. Tuo pat metu visi
srovės kelyje esą deguonies atomai pasistumia teigiamo poliaus link, gi tame
pat kelyje esą vandenilio atomai stengiasi eiti neigiamo poliaus link.
Iš to seka, kad, jei OH ženklu pažymėta vandens molekulė savo
deguonį O atiduoda teigiamai vielos elektrai, tai vandenilis H, atėjus kito
atomo deguoniui O, tuoj pat vėl bus oksiduotas, tojo vandenilis H susijungia
sur ir t.t. Tas pat tik priešinga prasme vyksta vandens molekulėje QP, kuri,
savo vandenilį atidavus neigiamai vielos elektrai, atomui x atėjus, tuoj pat
yra vėl redukuojama; šis pakaitomis einąs vandens elementų skaidymasis ir
jungimasis vyksta tol, kol visas vanduo suskaidomas.
Aišku, kad viso šio vyksmo metu suskyla vien tos vandens molekulės,
kurios yra prie vielinių laidų galų, tuo tarpu kai tarpinės molekulės
pakaitomis viena su kita apsimaino savo sudedamomis dalimis, nekeisdamos
savo prigimties. Iš to aš darau išvadą, kad, jei būtų galima vandeny sudaryti
tokią galvaninę srovę, kuri jame apibrėžtų pilną apskritimą, tai visos šiame
apskritime esančios skysčio molekulės suskiltų ir akimirka vėl susijungtų; iš
to seka, kad šis vanduo, nors ir galvanizmo veikiamas, vis dėlto visuomet
vandeniu paliktų (p. 9, 10)".
Panašiu būdu Grotthuss' as aiškina rūgščių išsiskyrimą prie teigiamo ir
šarmų prie neigiamo poliaus, pirmąjį procesą sugretindamas su oksidacija, o
antrąjį- su vandenilio išsilaisvinimu.
Analogiškas elektriškai poliarinis susitvarkymas, girdi, pasireiškia ir
kitose medžiagose, kai pro jas teka galvaninė srovė. Metalų tirpaluose
deguonis eina teigiamo poliaus link, o metalas, prilygdamas vandeniliui,
išsiskiria prie neigiamo poliaus.
Vos dešimtį puslapių teužimantį reikšmingąjį darbą Grotthuss'as
baigia, pareikšdamas nusistebėjimą jo nusakyta dėsnio paprastumu. "Gamta
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negali nei sukurti, nei sunaikinti, nes medžiagos kiekis nei padidėja, nei
sumažėja; greičiausia visame kame vyksta savitarpiniai elementų mainai, ir,
stebint nuostabius veikimus elektros, dažnai paslėptai pasireiškiančios, nors
ir visur labai paplitusios, esame priversti elektroje matyti vieną iš veikliausių
akstinų, slypinčių didingoje gamtos santvarkoje" (p. 12).
Turėkim galvoj, kad anksčiau atpasakotos mintys pareikštos prieš 130
metų, beveik prieš 30 m. iki Faraday'ui paskelbiant elektrolizės dėsnius,
tuomet, kai dar nebuvo minčių apie su atomais bei molekulėmis susijusius
elektros įlydžius , kai, vadinasi, nebuvo jonų sąveikos, pats "elektrolizės"
žodis dar nebuvo vartojamas, kai, pagaliau, be nevykusio aukščiau minėto
Ritter'io bandymo jokio kito vandens elektrolizės· aiškinimo nebuvo. Todėl
tat Grotthuss'ą tenka laikyti tos srities didžiuoju pionieriumi, sau lygių
20

pirmtakų neturėjusiu.

Aniems laikams Grotthuss'o teorija taip tiko, taip buvo pribrendusi,
kad ją kaip aiškų, savaime suprantamą dalyką, be jokių reformų tuojau pat
įtraukė į fizikos ir chemijos mokslą, dažnai net neminint jos autoriaus 21 • Ją
priėmė Davy, Berzelius ir kiti. Jos laikėsi Faraday; elektrolizės dėsnių
nustatytojas elektrolizės mechanizmui pavaizduoti prie Grotthuss'o pažiūrų
beveik nieko nepridėjo. Be ryškesnių pataisų Grotthuss'o teorija galiojo visą
pusšimtį metų. Išeinant iš jos pagrindų, plėtojosi vėliau elektrolizės mokslas.
1818 m. lapkričio 6 d. Mintaujoje, "Kuršo Literatūros ir Meno
Draugijos" susirinkime, Grotthuss'as darė pranešimą tema: "Apie cheminį
šviesos ir elektros veiklumą'm. Ilgame darbe pateikta daug eksperimentinės
medžiagos, sudorotos begyvenant Gedučių dvare, paskleista gausiai teorinių
samprotavimų, originalių minčių tuo klausimu. Čia be kita ko Grotthuss'as
tiria, kaip įvairių spalvų šviesa veikia kūnus, kokios spalvos pakitimus juose
sužadina. Prieina išvadą:
"Mano manymu, tas kūnas, žiūrint cheminės jo prigimties, stipriausiai
veikia spalvingą šviesą, arba atvirkščiai- toji stipriausiai veikia kūną, kuris
natūralioj būsenoj turi tai spalvingai šviesai priešingą spalvą. Jei, pvz.,
raudoni spinduliai krinta į raudonos spalvos kūną, tai jie lengvai praeina, kai
kūnas skaidrus, ir nesulaikomai atsimuša, kai jis neskaidrus. Jeigu gi į tą patį
20

21
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Berzelius'o chemiško giminingumo teorija paskelbta 1812 metais.
Jau 1818 metais Grotthuss'as nusiskundžia, kad "daugelį mano sudarytų elektrocheminių
pažiūrų žymūs žmonės vartoja, net pagrindan visų sistemų deda, visai nepripažindami mane
esant pirmuoju šių pažiūrų sudarytoju" (p.92). Į tų "žymių žmonių" skaičių Grotthuss'as
priskiria taip pat Davy ir Berzelius'ą (p.186).
Pranešimas išspausdintas: Jahresverhandlungen der kurlandischen Gesellschaft ftir Literatur
und Kunst. I. Bd. 1819, S. 119-189. Žr. (12).
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kūną

krinta melsvai žali (Newton'o spalvų trikampyje raudoniesiems
priešingieji) spinduliai, tai abiem atvejais daugelis šių spindulių absorbuojama,
ir ši absorbcija, jų įsibrovimas į kūno substanciją, turi sukelti, mažiausiai
daugeliu atveju, didesnį cheminį veikimą'' (p. 1O1).
Šį tvirtinimą Grotthuss'as paremia daugeliu eksperimentų. Anais
laikais tos Gedučiuose išugdytos mintys buvo visai naujos, originalios.
Niekur jos nerado atgarsio. 25 metams praėjus amerikietis J.W. Draper
(1811-1882) visai savarankiškai priėjo tų pačių išvadų. Nuo tol (1813 m.) į
mokslą įėjo vadinamasis Draper'io dėsnis (tiktai tie spinduliai yra
fotochemiškai aktingi, kurie reakcijos metu yra absorbuojami), tasai
pagrindinis fotochemijos dėsnis, dabar kai kieno vadinamas Grotthuss'o Draper'io dėsniu, kuriam iki šiol neaptikta išimčių.
Daugeliu atveju fotochemijos srityje Grotthuss'as buvo pranašesnis už
savo laikininkus. Ritter, Heinrich ir kt. anuo metu, pvz., manė, kad įvairių
spalvų šviesos spinduliai turi griežtai skirtingas ypatybes: vieni iš jų
medžiagas vien tik oksiduoja, kiti jas redukuoja, vieni veikia grynai
chemiškai, kiti - grynai termiškai. Grotthuss'o tyrimai rodo: oksidacija
visuomet yra susijusi su redukcija (p. 99-1 00); didesnis ar mažesnis kūno
įšilimas pareina nuo absorbuojamojo kūno spalvos (p. 108, 113 ); apskritai
imant, sakytieji procesai vyksta ne izoliuotai, bet greta vienas kito, jų
intensyvumų santykis pareina nuo šviesos spalvos.
Iš kai kurių Davy'o, taip pat ir jo paties atliktų tyrimų Grotthuss'as
daro išvadą, "kad spalvinga šviesa siekia sunaikinti tą jai padėto kūno
spalvą, kuri yra priešinga jos spalvai, ir kad ji siekia išlaikyti jame tą pačią
arbajai panašią spalvą'' (p. 101). Tą pat, tik žymiai vėliau (1895 m.), aptiko
O. Wiener, suformulavo į atitinkamą dėsnį kuriuo pagrindė spalvotos
fotografijos teoriją.
Elektrochemijos bei fotochemijos darbuose, be anksčiau pažymėtų
fundamentalių dalykų, gausiai priberta įvairių smulkesnių pastebėjimų, taip
pat ir gan svarbių patyrimų, kurie anąmet buvo visai originalūs, gi šiandien
atrodo savaime suprantamais, o kai kurie iš jų dar tebėra gyvi, įdomūs. Štai
keletas tokių pavyzdžių.
Elektrolizės metu vykstantieji ant elektrodų reiškiniai yra ne kas kita,
kaip oksidacijos arba redukcijos (p. 5). Visi šie procesai yra susiję su
elektros mainais; be to, "tikru dalyku aš laikau, kad visi metalai turi
chemiškai surištą -E" (p. 171 ). "Juo daugiau galvaninės elektros fenomenus
sugretini su chemijos fenomenais, juo daugiau įsitikini, kad pastarieji yra tik
pirmųjų rezultatas, t. y. rezultatas elektrinių įtampų, kurias įgyja chemiškai
veikią kūnai, viens su kitu susiliesdami" (p. 17-18). Apskritai, visų cheminių
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prigimtis yra elektrinė (p. 17, 158, 166, 179). Tinkamu būdu
išmatuoti elektros itampų skirtumai gali būti matu cheminiam giminingumui
nusakyti (p. 17, 152-162, 169). Elektrolitinio skaidymo procesuose turime
reikalą su jame dalyvaujančių atomų betarpiškais savitarpiniais mainais (p.
12, 159, 166); gi "actio in distans visai nesuderinama su įprasta cheminio
giminingumo sąvoka" (p. 159). Įdomios pastabos apie pasyvią geleži (p.
168). Galvaninės srovės pasigavus, stiklą galima iškloti plonu sidabro, aukso
sluoksniu (p. 7, 161, 185). Elektrinio tirpalų skaidymo aiškinimas, originalūs
samprotavimai dėl ivairių elektrinių reiškinių, su tuo skaidymu susijusių,
konsekventiškai juos išrutuliojus veda prie didžiųjų elektrolizės mokslo
išvadų, kurias 20 metų praėjus padarė Faraday. .·
Grotthuss'as aptiko, koki dideli vaidmeni šviesa turi oksidacijos
procesams (p. 136), visai arti priėjo prie to, kas šiandien vadinama
fotocheminiu deguonies aktyvinimu. Patyrinėjęs, kaip temperatūra veikia
šviesos absorbcijos bei emisijos procesus, sako:· "šaltis sužadina didesni
šviesos rijimą, o šiluma atvirkščiai - didesni šviesos spinduliavimą'' (p. 25);
šiandien tat žinoma H. Becquerel'io dėsnio vardu. Šiluma, apskritai,
paspartina fosforescencijos vyksmą, kuri sužadina prieš tai vykęs kūno
nušvietimas (p. 51 ). Originalios yra pastabos dėl ryšio tarp elektrinio kūnų
laidumo, šviesos absorbcijos ir jų spalvų (p. 49).
Įvairuose chemijos srities Grotthuss'o darbuose aptinkama nemažai
chemijos naujenybių, idomių pastabų, patyrimų, platesnių apibendrinimų.
Analizuodamas, pvz., i kai kurias reakcijas ieinančių medžiagų santykius, jis
labai arti prieina prie atomistiką pagrin dusių Dalton'o idėjų (p. 93).
Grotthuss'as buvo lakios kūrybinės fantazijos mokslininkas. Iš
atliktųjų tyrimų darė tuojau pat konkrečias išvadas, naujai aptiktiems
faktams išaiškinti kėlė hipotezes, siekė jas sutvirtinti, išplėsti iki teorijų. Net
neturėdamas pakankamai eksperimentinės medžiagos kartais ėjo prie drąsių
apibendrinimų, vieni iš kurių, šių dienų akimis žiūrint, atrodo nepamatuotais,
fantastiškais, kiti -tiesiog pranašiškais.
Paklausykime, kokių minčių prieš šimtą su viršum metų pareiškiama
dėl šviesos, elektros ir šilumos prigimties.
"Šviesa, elektra, šiluma prigimties atžvilgiu man atrodo esant viena ir
ta pačia substancija, viena nuo kitos betgi tesiskirianti judėjimo rūšimi.
Šviesa visuomet susidaro, kai jungiasi +E ir -E, tuo pat metu nugalint kurią nors
šiam susijungimui besipriešinančią kliūtį kurią pareiškia, pvz., izoliuojanti
atmosfera, arba taip pat izoliuojanti tuščia erdvė . . . arba chemiškai veikli
masė" (p. 47-48, 109). "Šiluma gi susidaro, jei jie (elektriniai fluidai +E ir -E
- A. Ž.) viens su kitu nekliudomai susijungia arba jei jau tarpusavy susijungę
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elektriniai fluidai (t. y. indiferenti elektra- šiluma- eteris) susikaupia kuriame
kūne" (p. 109). "Ši indiferenti elektra . . . iš seno jau žinoma kaip latentiška
šiluma, (arba taip pat kaip eteris) ... pripildo visą pasaulio erdvę, lygiai kaip siela
kūną: impulsas, kurį sukelia elektros kibirkštis, susidariusi fiziniu keliu (t. y.
mašinai veikiant) arba cheminiu keliu (t.y. pasireiškiant tarp elementarinių kūno
dalelių arba degimo procese) visomis kryptimis skleidžiasi dėl to, kad tarp
indiferenčios elektros elementų pasireiškia poliariškumas, ir kiekvieną
paskirą spindulį galima atvaizduoti ta pačia schema, kuri man padėjo
išaiškinti galvaninį vandens suskaidymą, būtent: + - + - + - + - ... Taigi,
spindulys yra linija, pagal kurią vienas paskui kitą poliariškai išsirikiuoja
indiferenčios elektros elementai" (p. 111 ).
O kokia yra tuomet šviesos spalvų kilmė?
"Šviesos spalvos gali susidaryti arba dėl didesnių ar mažesnių šviesos
osciliacijų, arba, kaip kad dabar aš esu linkęs manyti, dėl daugiau ar mažiau
didelės poliarinės dispozicijos šviesos materijos elementams atsiskirti arba
susijungti. Spalvingi spinduliai tuo būdu judėdami turi stengtis sukelti
substancijose kūnų, į kuriuos jie įsiskverbia, tokius pakitimus, dėl kurių tie
kūnai spinduliams pateikia tam tikras daleles virpėjimams arba jų elementų
(+E, -E) poliarinei dispozicijai sužadinti ... Tuo būdu šviesa stengiasi kiek
galint lengviau tęsti savo judėjimą substancijoje, į kurią ji įsiskverbė, ir šis
stengimasis turi būti juo didesnis, juo mažiau natūrali substancijos spalva
atitinka šviesos spalvą'' (p. 107-108).
Pagaliau viską subendrinus:
"Teoriją, kurią aš išdėsčiau čia, taip pat ir prieš keturis su puse metų
žurnale "Schweiggers Journal" t. XIV (1815 m. A.Ž.), abu gamtos reiškinius,
šviesą ir šilumą, kartu su j.omis taip pat ir visus cheminius veikimus suveda į
vieną aukštesnį bendrą aiškinimo principą, būtent į elektrą. Pastarąją tenka
laikyti tikrąja pagrindine priežastimi visų cheminių kitimų, kuriuos kūnuose
sukelia šviesa ir šiluma" (p. 141 ).
Štai kaip po to aiškina fosforescenciją:
"Jei šviesos reiškinius traktuosime bendruoju požiūriu, jei laikysime
didele tikimybe, kad elektra yra visų šviesos fenomenų pagrindinė priežastis,
tai ne mažiau patikima atrodo, jog saulės šviesa, krisdama į kūną, suskaido
jo paviršiuj esančius elementarius polius į pagrindinius elektrinius principus,
būtent į +E ir -E, taip kad iš to sekąs perskirtų šviesos elementų nuosakus
susijungimas ir sudaro tikrąjį fosforescencijos pagrindą" (p. 25-26).
Savotiškas degimo proceso interpretavimas. Anot Grotthuss'o,
kiekvienas degąs kūnas, ar tai būtų sudėtinis kūnas, ar paprastas elementas,
be sveriamosios materialios dalies turi dar nesveriamą dalį - neigiamą
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(-E), kuri su pirmąja dalimi yra chemiškai sujungta. -E ir yra tai, kas
sudaro degimo esmę. Degimo proceso metu -E jungiasi su deguonimi arba
chlorinu, to rezultate gaunama šiluma, o ypatingomis sąlygomis ir šviesa.
Chemines metalų ypatybes vyriausiai nusako degamoj i jų galia, o kadangi
toji pareina nuo -E, tai galima sakyti, kad -E kiekis metaluose nusako
pagrindines metalų ypatybes. Kad į visus metalus įeina tam tikras kiekis
chemiškai sujungtos neigiamos elektros, tat liudija galvaninio skaidymo
reiškiniai: galvaninio metalo tirpalų skaidymo analizė rodo, jog teigiamas
polius traukia į save neigiamą elektrą, kuri, reik manyt, yra chemiškai
sujungta ne su kuo kitu, kaip tik su redukuotu metalu. Sugretindamas šias
mintis su pažiūromis Lavoisier'o, kuris buvo atrrietęs nesvarios degamosios
medžiagos- flogistono- egzistenciją, Grotthuss'as pareiškia:
"Tuo būdu neigiamoji elektra vėl gali reprezentuoti seniai jau pamirštą
flogistoną, džiūgaujančiam flogistonui vėl. gyvybę suteikti, ištraukiant iš
mirties duobės, į kuriąjį Lavoisier užkasė" (p. 172).
Anais laikais tebevyravo Newton'o korpuskulinė šviesos teorija, kuriai
nebeatitaisomą smūgį Fresnel sudavė tik 1818 metais. Jos "... aistringu
šalininku ilgą laiką aš buvau", 1815 m. pareiškia Grotthuss'as (p. 59). Bet
betyrinėdamas šviesos rijimo, fosforescencijos, kūnų spalvos kitimo ir pan.
reiškinius jis pagaliau priėjo išvadą, kad Newton'o teorija netinka aiškinti jo
stebėtiems naujiems faktams (p. 31, 39, 45). Taip pat ir gamtos filosofijos
požiūriu ši teorija jam esanti nepriimtina. Štai kaip Grotthuss'as išvedžioja:
"Mes juk matome, kad gamta visų paprasčiausiomis priemonėmis
pateikia be galo daug reiškinių. Jei tuo būdu daugel viens nuo kito skirtingų,
tačiau vienai klasei priklausančių (t. y. viena ir ta pačia prasme veikiančių)
fenomenų (spalvų) gamta gali pareikšti per vienui vieną kūną (šviesą), kad ir
per jo judėjimo kitimus, tai yra pagrindo manyti, jog tam ji yra sukūrusi ne
daugiau kaip vieną kūną, betgi ne be galo didelį skaičių paskirų kūnų
(šviesos korpuskulų, kaip kad Newton prileidžia). Pagaliau, visų elementarių
(iki šiol nesuskaidytų) substancijų eilėje šviesa, atrodo, yra tokia, kurią visų
daugiausia pagrįstai tenka laikyti elementaria. Jau jos nesvarumas už tai
kalba. Jei nūn ši nesvari substancija pagal Newton'ą būtų savo keliu sudėta iš
be galo didelio skaičiaus ypatingų nesvarių substancijų, tai ką tektų bemanyti
apie cheminius elementus, apie analitinius žmogaus dvasios tyrimus, apie
patį pasaulį?" (p. 59-60).
Pažymėtina, kad ir fantastiškiausias teorines spekuliacijas pareikšdamas
Grotthuss'as visuomet išeina tik iš eksperimentinių faktų. Jam " ... gamtos
moksle, be abejo, geriau yra taikyti teoriją prie reiškinių, bet ne pastaruosius
prie teorijos" (p. 47). "Kiekviena hipotezė nustoja buvusi vien tik hipotezė,
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jei ją atitinka reiškiniai, matematiškai juos interpretuojant, geriausiai sudera
ne tik su kitais, bet taip pat ir su pačia hipoteze. Tuomet tenka į ją žiūrėti
kaip į bendrą faktų eilės išraišką, ir po to tikrai ji įgyja rangą, teorijos didžią
mokslinę svarbą'' (p. 77).
Turėdamas

didelę

kūrybinę

galią,

lakią

mokslinę

fantaziją,

visapusiškai išprusęs, susipažinęs su žymesniais Vakarų Europos mokslo
centrais, Grotthuss'as greit pasiekė tų laikų chemijos bei fizikos mokslo
viršūnes ir visai jaunas būdamas subrendo savarankiškam moksliniam
tyrimui. Vos· 20 metų sukakus pateikė teoriją, tvirtus pagrindus padėjusią
jaunam elektrolizės mokslui. Trumpą gyvenimą nužymėjo dideliais darbais.
Jo darbuose greta konkrečių faktų fiksavimo, nuogų eksperimentinių
patyrimų, greta turtinga eksperimentine medžiaga paremtų hipotezių, vėliau
virtusių dėsniais, teorijomis, yra drąsių, silpnai tepagrįstų tvirtinimų, teorinių
spekuliacijų, fantazijų, kurių dalis vėliau pasirodė esanti neteisinga ir
nevertinga, kita gi dalis šiandien iškyla kaip nuostabi mokslinė pranašystė.
Netenka abejoti, kad visai Grotthuss'o mokslinei veiklai, ypač fantastiškajai
jos daliai, didžiulę įtaką turėjo gyvenamoji aplinka: didžiąją kūrybinės
veiklos dalį paskutinius keturiolika metų, gyveno Gedučių dvare, jame
įsisteigęs laboratoriją, joje atlikęs daugumą savo tyrimų, parengęs spaudai
daugumą savo darbų, tūnojo Lietuvos šiaurėje, atitrūkęs nuo mokslinių
centrų, pavėluotai tegaudamas naujesnę mokslo literatūrą, neturėdamas su
kuo išdiskutuoti tyrimų diktuojamas išvadas, kylančias problemas, gyveno
vienui vienas, turtingos fantazijos polėkių akinamas, gaivinamas.

***

Ponas Hans von Grotthuss'as padėjo išaiškinti didžiojo jo giminaičio
kilmę, suteikė ypatingai vertingų tos srities žinių. Bibliografas I. Kisinas
parūpino retą Theodoro von Grotthuss'o biografijos originalą (7). Ponas D.
Veisbergas (Didž. Plonėnų dv. Biržų ap.) prisiuntė įdomių Gedučių dvaro bei jo
savminkų praeitį liečiančių informacijų. Už visa tai jiems reiškiu didžią
padėką*.

Straipsnio gale pateiktą T. Grotthuss'o literatūros sąrašą praleidžiame, nes šiuo metu yra
išspausdinta išsami jo darbų rodyklė: J. Kulikauskienė, A. Vitkauskienė. Teodoras
Grotusas, 1785-1822: Bibliografinė rodyklė. (1996) (Red. pastaba).
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PROFESORIUS VINCAS ČEPINSKIS
60

metų

amžiaus

sukaktuvėms paminėti

Vincas Čepinskis (1871-1940).

kalbos

mokėjimas

jam gerokai

padėjo

Prof. V. Čepinskis gimė 1871
m. gegužės mėn. 3 d. (senu kalendoriumi balandžio 21 d.) Dargai čių k.,
Pašvitinio v.,
Šiaulių
apskr.,
pasiturinčio ūkininko šeimoj. Šeima
buvo didelė: Vincas buvo pirmas iš
13 brolių ir seserų. Kaip paprastai, ir
Vinco tėvai, ir broliai, ir seserys
buvo labai dievobaimingi žmonės.
Dar vaikas būdamas, Vincas
pasižymėjo gyvu būdu, mokėjimu
gražiai pasakoti pasakas ir įvairius
jo paties pramanytus dalykus. Tėvai,
matydami tokius jo gabumus, be to
dar ir dėl "honoro", nutarė jį leisti į
mokyklą. Pradžios mokslus Vincas
ėjo Mintaujos vokiečių katalikų pr.
mokykloj ir Mintaujos realinės
mokyklos prirengiamoj klasėj (1880
m.). Vokiečių pr. mokykloje &reit
pramoko vokiečių kalbos. Sios
einant gimnazijos mokslus. 1882 m.

tėvas perkėlė Vincą į Šiaulių gimnaziją.

Gimnazijoj iki VI kl. Vincas buvo blogas matematikas, bet užtat
gabumais kalboms: jam gerai sekėsi lotynų (pirmas lotynistas) ir
graikų kalbos. Per kokias gimnazijos iškilmes Vincui visad tekdavo sakyti
lotynų kalba paruoštas prakalbas bei eiles.
Nuo V klasės Vincas ima verstis pamokomis. VI kl. jis jau pakankamai
užsidirba sau pragyventi, o VII, VIII kl. -tiek uždirba, kad net ir tėvams padeda.
Iki V klasės svajojo tapti kunigu. Bet čia draugai įtraukia jį į nelegalią
mokinių saviprusos kuopelę, kuri kad ir slapta būdama, kaip gimnazistams,
pasižymėjo
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tikslas buvo atitraukti vyresnių
mokinius nuo bergždžio ar net žalingo laiko praleidimo, kitaip tariant
-nuo patvirkimo, ir priešingai- joj draugai buvo skatinami plėsti mokymosi
ir prusinimosi darbą, nes mokykla negali patenkinti jaunuomenės siekių.
Patekęs į tą mokinių organizaciją, Vincas ima daug skaityti. Pirmą rimtą
įspūdįjam padarė Pisarevas (Puškino kritika) ir Kautskio raštai, aiškiną didžiąją
prancūzų revoliuciją. Per Kautskįjis tuo metu palinksta į marksizmą.
Nelegalios organizacijos nariams dažnokai tekdavo turėti reikalo su
žandarais (kratos). Iš lietuvių tos organizacijos nariais tuo metu buvo J.
Dobkevičius, V. Bielskis, J. Vileišis, K. Radzikauskas, Jonavičius ir kt.
Vincui daugiausia įtakos turėjo Dobkevičius ir Jonavičius, pastarasis ir
šiaipjau turėjo įtakos visiems to meto Šiaulių moksleiviams, paremdamas
juos ir dvasiškai, ir materialiai.
Nuo VI kl. Vincui pradeda sektis ir matematika. Vyresnėse gimnazijos
klasėse jis ima domėtis gamtos mokslais: biologija, fizika ir kt. Gimnaziją V.
Čepinskis baigė sidabro medaliu apdovanotas. Šitaip baigęs gimnaziją,
lengvai galėjo stoti į Karo medicinos akademiją ir tapti stipendininku. Taip
pat turėdamas neabejotinų advokato gabumų galėjo eiti į Teisių fakultetą.
Betgi V. Čepinskis aukštuosius mokslus pasirinkdamas vadovaujas ne
karjeros ar pelno sumetimais, o tik jų patrauklumu. Širdis traukė studijuoti
gamtos mokslus. Toks mokslo pasirinkimas ir atsisakymas eiti į kunigus
šeimoj sukėlė daug ašarų.
1890 m. stoja į Peterburgo universiteto Matematikos-gamtos fakultetą.
Kurį laiką gyveno pas savo draugą V. Bielskį kuris pradžioj jam padeda.
Paskui V. Čepinskis pats užsidirba gerai apmokamomis pamokomis, pvz., mokė
P.Gronskį (būsimą Lietuvos universiteto profesorių), Koršų šeimos atžalas ir kt.
Dar studentu būdamas veda iš Koršų šeimos Mariją Valentinovną,
liberalaus žurnalisto ("Sankt Peterburgskie Viedomosti" redaktoriaus) dukterį.
Universitetas bendrai nepatenkina studentų: viena - slegianti Aleksandro
III režimo dvasia, antra - nevykęs mokslo sutvarkymas, dėstomųjų dalykų
paskirstymas. Čia Vincas Čepinskis daugiausia domisi fizika ir chemija. Įžymios
pasaulinio masto garsenybės chemijos profesoriaus D. Mendelejevo paskaitų
jam tenka tik kurį laiką klausyti, nes Mendelejevas tuo metu gavo atsisakyti
dėstyti universitete privalomas paskaitas. Atsisakymo priežastis buvo ta, kad
jis įteikė švietimo ministeriui Delianovui studentų peticiją. Caro valdžia
Mendelejevo vis dėlto nedrįso šalinti iš universiteto. Bet kai švietimo
ministeris Delianovas nepriėmė Mendelejevo su studentų peticija, tai jis pats
iš universiteto pasišalino. Tačiau, būdamas universiteto garbės profesoriumi,
Mendelejevas skaitė un-te neprivalomą kursą. V. Čepinskiui teko klausyti tik
tai

turėjo nemenką knygynėlį. Kuopelės

klasių
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keletą semestrų tų paskaitų

bei

tiek universitete, tiek ir šiaipjau jo viešų paskaitų

pranešimų.

Universitete V. Čepinskis pasirenka tais laikais modernią, o Rusijoj
visai naują mokslo šaką- fizinę chemiją. Išėjus D. Mendelejevui, fizinės
chemijos studijas tęsia pas prof. D. Konovalovą, taip pat žymų mokslininką.
Greta universiteto V. Čepinskis domisi didelio pedagogo P. Leshafto darbu.
Jo įtakoj bręsta jauno studento palinkimas prie pedagogikos.
1894 m. baigia universitetą, gaudamas pirmojo laipsnio diplomą.
Dvejus metus dirba prof. D. Mendelejevo laborantu Centriniuose Rusijos
matų ir saikų rūmuose.
Šis darbas, tokiai garsenybei kaip D. Mendelejevas vadovaujant, yra
ne be įdomumo ir ne be perspektyvų ateičiai. Bet tai jaunojo Čepinskio
nepatenkina: per siaura jam rodosi sritis. Jį vilioja platesni horizontai. Be to
jis gyvai junta universitete įgytųjų žinių nepakankamumą. 1896 m. kartu su
žmona išvyksta į Šveicariją, neturėdamas jokių kapitalų, vien tik jaunu
pasiryžimu ginkluotas. Įstoja į Ciūricho Politechnikos Institutą. Čia
studijuoja fizinę chemiją, elektrochemiją ir elektrotechniką. Daugiausia jam
padeda mokslininkai H. F. Weber ir R. Lorenz. Dirba kai kurių sunkiųjų
metalų halogeninių druskų elektrolizės srity, taip pat kiekybiškai ištiria kai
kurias dujų celes. Tyrinėjimų rezultatai paskelbiami vokiečių kalba
leidžiamam žurnale (Zeitschrift fuer anorganische Chemie) ir randa atbalsį
toj srity prityrusių specialistų veikaluose.
Pragyvenimui lėšų parūpina jo žmona, gerai mokanti svetimas kalbas ir
būdama įgudusi vertėja. Atostogų metu jis pats užsidirba raštais (vertimais ir kt.).
1899 m. pavasarį Peterburgo Fizikų-chemikų draugijoj Čepinskis skaito
pranešimą apie savo darbus Ciūriche. Šituo sudomina rusų mokslininkus ir
gauna jų palankų atsiliepimą.
Tais pat metais pradeda dirbti laborantu Varšuvos Politechnikos
institute. 1900 m. pradžioj komandiruojamas į užsienius, kad pasiruoštų
darbui fizinės chemijos katedroje. Kurį laiką dirba pas žymiuosius Nernst'ą
(Goettingene) ir Ostwald'ą (Leipcige). Būdamas Ciūriche gavo Varšuvos
politechnikumo vedėjo raštą - siūlymą pereiti į organinių dažų katedrą. Tą
raštą jis parodė prof. Lorenz'ui, kuris patarė jį atmest. Tuo pat metu V.
Čepinskiui pavyko rasti darbo Tudor'o akumuliatorių dirbtuvių Peterburgo
skyriuj. Turėdamas užtikrintą vietą, V. Čepinskis Varšuvos universitetui
atsakė ne visai mandagiu laišku: jis atsisakė .eiti pėdomis Kukolniko 1, kuris

1

Ščedrino pajuokiamas rašytojas Kukolnikas.
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įsakomas gali rašyti įvairaus turinio romanus ar eiti akušerės pareigas, Ir
išvyko į Peterburgą naujų pareigų eiti.
Gabiam ir jau pasižymėjusiam Čepinskiui sunku rasti vietą Rusijos
mokslo įstaigose. Kelią pastoja įsigalėjęs biurokratizmas. Kliudo ir tai, kad
Čepinskis- ne rusas, ne pravoslavas.
Čepinskis pasuka į pramonės sritį. Įstoja į Tudor'o akumuliatorių
dirbtuves, kuriose eina vyr. inžinieriaus pareigas (nors faktiškai inžinieriaus
laipsnio neturėjo). Materialios sąlygos geros: 250 rublių per mėnesį butas,
arklys, kiti patogumai. Bet ir čia nerimsta. Atgyja įgimtas, o Leshafto dar
sustiprintas polinkis į pedagoginį darbą.
1902 m. stoja mokytoju į Liepojos komercinę mokyklą, visuomenišką,
išlaikomą Liepojos biržos. Dėsto chemiją, prekių mokslą, iš dalies ir fiziką.
1904 m. direktoriui mirus, biržos išrenkamas direktorium ir pristatomas finansų
ministeriui patvirtint. Čepinskis neturi reikalaujamo 5 metų pedagoginio stažo,
be to dar - lietuvis, katalikas. Tik biržai atkakliai laikantis ir kur reikia
paspaudus, patvirtinamas direktorium. Liepojoj tarnauja trylika, direktoriauja vienuolika metų. Be to, vadovauja Liepojos technikos draugijai, kurios nariais
buvo daug žymių miesto asmenų su aukštais kariniais laipsniais. Po Penktųjų
metų revoliucijos ima kibti žandarai, įtariamam ne rusų inteligentui liepia rašyti
skundus. Jį užtaria įtakinga tų laikų miesto visuomenė, Čepinskis išlieka.
Karo metu 1915 m. mokyklą evakuoja į Rusijos gilumą. Eidamas
mokytojo ir direktoriaus pareigas gyvena Maskvoj, Petrograde (II komercinės
mokyklos direktorius), Ugliče. Jam besant Ugliče, įvyksta bolševikų revoliucija.
Rusų ir lietuvių bolševikai siūlo aukštas švietimo darbo tvarkymo vietas.
Nesutinka.
1918 m. važiuoja į Maskvą, o iš ten į Vilnių. Čia Laikinoji vyriausybė
paveda suorganizuoti Vilniuje Lietuvos universitetą. Greit Vilnius atitenka
bolševikams, paskui lenkams. Tenka kraustytis į Lietuvos vidurį.
Gyvenama nepaprastu laiku. Pasaulinė revoliucija švaistosi visoj Europoj.
Griūva sutrūnijusios valstybės santvarkos. Pajudinamos įsisenėjusios, tariamai
amžinos formos. Skleidžiasi platūs akiračiai įvairiose žmonijos gyvenimo
srityse. Pagaliau, Rusijos ir Vokietijos revoliucija išlaisvina Lietuvą iš politinės
bei kultūrinės priespaudos ir sudaro sąlygas kurti nepriklausomą valstybę.
Būdamas didelės erudicijos ir aukštos inteligencijos žmogus, plataus
išsilavinimo ir turtingos pasaulėžiūros, į kurią harmoningai sutelpa ir fizika,
chemija, kiti gamtos mokslai, ir politika, ekonomika, ir filosofija, religija,
etika, be to dar būdamas jautrus gyvenimiškiems įspūdžiams, - Vincas
Čepinskis tokiomis aplinkybėmis randa ką veikti.
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Pirmiausia jį masina politinė dirva. 1919 m. vyksta į Londoną
vadovauti nepaprastai delegacijai gauti iš Anglijos vyriausybės Lietuvos
valstybės pripažinimą. Grįžęs 1920 m. įsitraukia į politinį krašto gyvenimą.
Rengiamasi rinkti Steigiamąjį Seimą, kuris nustatytų gaires nepriklausomai
gyventi. V. Čepinskis kaip visuomenininkas yra socialdemokratas. Jis karštai
dirba: rašo, agituoja, mitinguoja, skelbia mokslinį ir populiarų socializmo
žodį nevengdamas važiuoti į tolimus Lietuvos užkampius.
.
1920 m. išrinktas į Steigiamąjį Seimą veikliai jame dalyvauja. Čia
pasisako dauguma opių klausimų, ypač švietimo, kultūros reikalais.
Pasižymi kaip vienas iš geriausių kalbėtojų, veikliausių ir drausmingiausių
narių ne tik socialdemokratų frakcijoj, bet ir visam seime. Dirba komisijose.
Ypač daug dirba sudarant valstybės konstituciją.
Kartu neapleidžia savo mėgiamojo pedagogo darbo. 1920 m.
inteligentų iniciatyva susikūrus Aukštiesiems kursams, Vincas Čepinskis
dėsto klausytojams fiziką. O 1922 m. vasario 16 d,, atsidarius universitetui,
išrenkamas ordinariniu profesorium. Dabar prof. V. Čepinskis pasitraukia iš
atsakingesnės politikos dirvos ir daugiausia atsiduoda universiteto darbui.
Skubiai ir atsidėjęs organizuoja Fizikos katedrą, (kartu ir Fizinės chemijos,
kuri pradžioj dar neveikia). Greitu laiku padeda fizikos kabineto pagrindus,
įsteigia laboratorijas, kuriose studentai atlieka fizikos praktikos darbus.
Plačiai kelių fakultetų studentų auditorijai skaito eksperimentinės
fizikos kursą. Pasižymi kaip vienas iš geriausių ir auditorijos labiausiai
mėgiamų lektorių. Gal niekas kitas taip nesudomino ką tik įžengusių į
aukštąją mokyklą jaunuolių, niekas kitas taip glaudžiai neprišliedino jų prie
mokslo, gal niekas kitas taip vaizdžiai ir gražiai neparodė mokslo vertybių,
jo šaltinių, neišsemiamumo, niekas kitas taip karštai neragina klausytojų
žengti mokslo keliais,- kaip prof. V. Čepinskis, skaitydamas fizikos kursą.
Norint suprasti, kodėl jo paskaitos buvo ir yra itin patraukios, itin klausytojų
mėgiamos, nepakanka pabrėžti vien tik neabejotinus prof. V. Čepinskio
lektoriaus ir pedagogo gabumus. Maža to. Mokslas profesoriui V. Čepinskiui
nėra vien absoliučiai ideali gėrybė; jis yra visuomeninio žmogaus padaras,
kuris mokslo patiekiamus padarinius vartoja ne vien gėrybėms kurti ir
žmogiškumui ugdyti, bet taip pat ir bjauriai gyvuliškus žmogaus polinkius
tenkinti. Be to, fizika ar chemija prof. V. Čepinskiui nėra griežtai išskirtas iš
kitų disciplinų, iš visų žmogaus kūrybos sričių, pagaliau iš viso žmogaus
gyvenimo. Visa tai susaistyta į turtingą pasaulėžiūrą, kurios pradmenys
trykšta iš kiekvieno gyvo prof. V. Čepinskio žodžio, net iš tokių paskaitų,
kur, rodos, vieta tebūtų vien sausoms formulėms ir tiksliems apibrėžimams.
Nesiryždamas nusakyti tos pasaulėžiūros turinio, pabrėšiu keletą jos
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ryškesnių gijų.

Tai - humaniškumas, tolerancija, mokslo tiesos ir bendrai
tiesos meilė. Tie, kas klausė paskaitų, sutiks, kad jose skelbiama tolerancija
iš dalies didino tarpusavio neapykantą tų klausytojų, kurie, dogmatiškų tiesų
primokyti, fanatiškai žiūrėjo į kitaip išpažįstančius, kitaip manančius. Kiek
kartų prof. V. Čepinskis, anksčiau ir dabar, rodydamas mokslo galią kurti
gėrybes, kreipdamas klausytojų dėmesį į milžiniškus energijos išteklius, prie
kurių mokslas siekia prieiti, reiškė ir reiškia didelį susirūpinimą, kad tie
ištekliai patektų į rankas žmogaus kūrėjo, o ne žmogaus griovėjo, kuris tik
subjaurotų žmogų ir žemę. "Gal ir gerai, kad prie tų išteklių dar neprieina
žmogus dabartinės visuomenės, kurioj taip stipriai tebeveikia gyvuliškos
jėgos",- maždaug taip pareiškė kartą kitą prof. V. Čepinskis.
Studentai, klausę ir klausą prof. Čepinskio dėstomą fiziką ar fizinę
chemiją, mokosi ne vien grynos fizikos ar chemijos, kuri knygose surašyta,
bet patiria tam tikros pasaulėžiūros fiziką, mokosi, galima sakyt,
čepinskiškos fizikos ir tolygių mokslų. Su jo visa pasaulėžiūra gali
asmeniškai sutikti ar ne. Tai yra jau kitas, šiuo atveju nesvarbus, reikalas2 •
Bet tos turtingos pasaulėžiūros buvimas ir jos susaistymas su dėstomais
dalykais yra būdingiausias prof. V. Čepinskio bruožas, kuris ryškiai išskiria
jį iš kitų profesorių tarpo. Kartu tai yra raktas pažinti ypatingiems ryšiams,
kurie jungia prof. V. Čepinskį su klausytojais.
Prof. V. Čepinskis skaito fizikos kursą. Kartu rūpinasi pateikt
medžiagos, iš kurios klausytojai galėtų studijuoti. Rašo paskaitas. 1923 - 26
m. laikotarpiu iš spaudos išeina septyni ,,Fizikos paskaitų" skyriai, tai sudaro
apie 1300 didelio formato knygos puslapių. Nuo 1926 metų pradėjus dėstyti
fizinės chemijos kursą, ra~o ir šias paskaitas. Nuo 1928 iki 1930 m. išeina trys
,,Fizinės chemijos" dalys, iš viso 840 psl. Be to dar 1924 m. išėjo ,,Atomas
(Elektrinė materijos teorija)" ir 1928 m. -,,Elektroninė valentingumo teorija".
Sprendžiant apie veikalo vertę kad ir iš surašytų lapų skaičiaus, prof. V.
Čepinskio išleistieji skirti studentams naudotis 2300 vadovėlio pobūdžio
puslapių sako, kad mūsų raštijai esant skurdžiai tai yra didelis darbas.
Kalbant apie prof. V. Čepinskio rašytus veikalus, tenka prisiminti ir tai,
kas jo anksčiau padaryta, kad dar studijuodamas Ciūricho Politechnikume jis
2

Esant progai, prof. V. Čepinskis pasisako pasaulėžiūros klausimais. Būdamas socialistas ir
dirbdamas Lietuvos socialdemokratų partijos eilėse, ne kartą pareiškė, kad esąs ne visai
toks kaip lietuviški socialdemokratai, ir, bendrai, jam esanti visai priimtinas daugumos
Europos kontinento, ypač germanų kraštų, socializmas. Antra vertus, gyventi
diferencijuotoj visuomenėj ir nesutapti ideologiškai su kuria nors dalimi jam yra negalimas
dalykas. Tad prof. V. Čepinskis ėjo drauge su Lietuvos socialdemokratais, kurie daugiausia
atitinkajo pasaulėžiūrą.
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nudirbo originalius darbus: "Ueber die Aenderung der freien Energie bei
geschmolzenen Halogenverbindungen einiger Schwermetalle " (Zeitschrift
fuer Anorganische Chemie, Band XIX (889), ,,Einige Messungen an
Gasketten" (Zeit. f. Anorg. Chemie, Band XXX, 1902). V ėliau, gyvendamas
Rusijoj, tyrinėjo dinamo mašinos veikimą Rusijos klimato sąlygomis,
kursuodamas Peterburgo - Pskovo geležinkelio ruožu. Gautus rezultatus
paskelbė: "Sistema inž. Vikarina dlia osveščenija električestvom pasažirskich
poezdov v Rossii" (Trudy III Vserossiiskogo Sjezda Elektrotechnikov. 1902).
Kai ką yra vertęs ir kompiliavęs, būtent: "Svet vidimyj i nevidimyj" -prof S.
Tampson, perevod s anglijskogo, izd. Pavlenkova, ,,Električestvo" prof Greca,
perev. s nemeckogo, izd. Gubinskogo, ir "Biografl}a Georga Vašingtona",
sostavil V. Čepinskij, izd. Pavlenkova.
Prof. V. Čepinskis - mokslinės, kartu ir gyvenimiškos pasaulėžiūros
žmogus- nėra su savo žiniomis šykščiai užsidaręs savyje, dosniai jas teikia
universiteto klausytojams. Be to dar su popu_liarintu mokslo žodžiu išeina į
plačią visuomenę.

Prof. V. Čepinskis yra "Kultūros" žurnalo bendradarbis, kurio rašiniai
yra skaitytojų ypač vertinami ir laukiami. 1923 m. leidžiant pirmąjį "Kultūros "
numerį vedamuoju eina prof. V. Čepinskio straipsnis "Mokslas", kuris iš karto
"Kultūrai" uždėjo rimto populiaraus žurnalo antspaudą. Ir iki pastarųjų laikų
"Kultūroj" kartkartėmis randame prof. V. Čepinskio straipsnių įvairiais
klausimais: fizikos, bendrai mokslo, taip pat iš visuomenės, pasaulėžiūros
sričių, kuriuose nagrinėjami opūs dienos klausimai (pvz., Diktatūra ir
demokratija, Evoliucija ir revoliucija, Progreso problema, Šių dienų
ideologinės srovės).

Mokslo populiarizacijos, taip pat ir visuomeniniais, ideologiniais
klausimais jis kviečiamas universiteto studentų organizacijų. yra padaręs
daug viešų pranešimų,- tiek srovinių (daugiausia "žaizdrininkų"), tiek ir
nesrovinių (technikų draugijos ir kt.). Dauguma jų išspausdinta "Kultūroj";
vienas, skaitytas studentams varpininkams, - "Religija ir mokslas" - atskira
knygute išleistas. Keletą straipsnių, daugiausia pranešimų, darytų per
iškilmingus universiteto posėdžius ar ką minint, išspausdinta "Kosmose".
Be visa to, prof. V. Čepinskiui tenka dirbti universiteto administracinį
darbą. Jau pačiais pirmaisiais universiteto gyvavimo metais taryba išrenka jį
prorektorium, o 1923-24 m. m. - akademiniais metais - rektorium, 1928-29
m. m. -vėl prorektorius, 1929-30 m. m. - antrą kartą rektorium. 1930 m.
vyriausybei išleidus vadinamąjį "Vytauto Didžiojo Universiteto statutą'',
prof. V. Čepinskis išrenkamas rektorium trejiems metams. Taigi prof. V.
Čepinskis šiuo metu vienas iš pirmųjų jau turi rektoriaus trimetį. Tenka
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primint, kad pastarieji dveji rektoriavimo metai buvo itin sunkūs ir atsakingi:
universiteto statuto keitimo laikotarpiu teko turėti reikalo su įvairiausiom
pastangom ir intencijom savaip pertvarkyti aukštąją mokyklą, o vėliau ėjo
universiteto persitvarkymas, prisitaikymas prie naujai sudarytų sąlygų.
1926 m. prof. V. Čepinskis- demokratinio kabineto švietimo ministeris.
Pusę metų tenka vadovauti ministerijai itin nervingoj politinėj atmosferoj.
Su prof. V. Čepinskio vardu yra glaudžiai susijusi universiteto statyba.
Jau 1923 m. kaip rektorius dalyvauja vyriausybės pasitarimuose, kurie nieko
neduoda. 1925 m. pavasarį ministerių kabinetas nutaria statyti universiteto
rūmus, pradedant Fizikos ir Chemijos Institutu. Prof. V. Čepinskis įtraukiamas į
statybų darbą. Ieškoma sklypo. Patogiausia vieta- Vytauto kalne, dabartinės
radijo stoties rajone. Jau apsisprendžiama. Bet netikėtai, tur būt ne be tų laikų
vyraujančių politinių grupių galios, kliūtis: sklypai išdalinti privatiems
asmenims, universitetui nebelieka. Kai kas siūlo sklypą tunelio rajone. Prof.
V. Čepinskis tam pasipriešina. Štai tada, ne bematant perspektyvų kur kitur
gauti tinkamą sklypą, J. Vailokaitis pasiūlo universitetui 16 ha sklypą
Linksmadvary. Prof. V. Čepinskis energingai gina pasiūlymą sugrupuoti ten
viso universiteto sklypą, atlaiko kovą su kitų inertiškumu ar priešinimusi.
Netrukus pradedama prof. V. Čepinskio taip karštai siekiamo Fizikos ir
Chemijos Instituto statyba. Dabar baigiamas vidaus įrengimas. Nuo rudens į
naujus rūmus persikelia: fizikos, fizinės chemijos, neorganinės chemijos,
organinės chemijos ir geofizikos katedros, taip pat ir Technikos fakultetas
(laikinai). Lėšas išgaunant, statybai vadovaujant, o ypač dabar, vidų
įrengiant, pritaikant patalpas kiekvienos katedros reikalavimams, prof. V.
Čepinskiui tenka nudirbti. darbą, kuris atima daug laiko, energijos ir nervina.
Dirbdamas mūsų aplinkybėmis neatidėtiną pirmaeilį darbą: vadovėlių rašymą,
administravimą, statybą,- prof. V. Čepinskis neranda laiko ir tinkamų sąlygų,
patalpų atsiduoti moksliniam tyrinėjimui. Bet ir tai jau esamoj fizinės chemijos
laboratorijoj yra surinkęs duomenų, apmetęs jų interpretavimą, ir mažai ko
betrūksta, kad galėtų paskelbti naujų minčių termodinamikoj, - toj srity,
kurioj iš dalies jau dirbo jaunas būdamas Ciūriche. Tikimasi, kad, perėjus į
naujus rūmus ir apsitvarkius, tam susidarys palankios sąlygos.
Trumpai apžvelgęs profesoriaus Vinco Čepinskio gyvenimą nesiekiu
nuodugniau įvertinti jo darbus. Pakaks to, kad juos čia paminiu. Juoba, kad
pats jubiliatas yra tiek kupinas jėgų, kad jaučiasi galįs dar daug nudirbti.
Minėdami prof. V. Čepinskio 60 metų sukaktuves, mes pagerbiam turtingą
darbo gyvenimą. Kartu prieš akis turim retą pavyzdį_, mokantį mus, kaip
reikia daug dirbti ir vaisingai dirbti. Iš šio gyvo pavyzdžio gražiausiai
patiriam, kad maža vien kurioj siauroj srity išsimokslinti, reikia dar tą

STRAIPSNIAI~ 149

•

išmokslinimą susaistyti su žmogiškumu, reikia dar turėti, kas dirbti akina,
darbo kryptį rodo, kas nuorientuoja žmogų sudėtingoj gyvenimo aplinkoj,tai, kas pasaulėžiūra vadinasi. Mūsų gyvenamais laikais, kai savo nuomonės
neturėjimas ir aklas atsidavimas kitų autoritetų nuomonei bei jų peršamai
valiai skiepijama kaip aukščiausia ir visiems piliečiams privaloma dorybė,
kai smerkiama turėti savo tvirtesnį nugarkaulį, o mokoma jį taip išmiklinti,
kad jis lankstytųsi, kaip iš viršaus pakuždama, rekomenduojama ar įsakoma,
kai šie "sveikatingi" receptai, pigiais trupiniais apibarstyti ir blizgučiais
pažibinti, yra iš dalies beprigiją mūsų visuomenėj, o ir nuostabu- beužkrečią
studijuojantį jaunimą, kuriame spėjo pasireikšti jaunimo susenėjimo,
susmukimo ir net
demoralizacijos žymių, ..... šiuo metu gerbiamojo
profesoriaus Vinco Čepinskio sukaktuvių proga griežčiau nusistatykim:
Išauginkim savo tvirtą nugarkaulį!
Gyvenime vaduokimės savarankiškai išugdytu nusistatymu! O
gerbiamam jubiliatui palinkėkim ilgiausių metų!
3

3

Čia nespausdiname, pateikto straipsnio gale, V. Čepinskio darbų sąrašo, nes išsamią
V. Čepinskio darbų bibliografiją galima rasti Z.Mačionio ir J.Čepinskio knygoje
"Profesorius Vincas Čepinskis" (1992).
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Mintis, 1938 m. Nr. I, p. 5-12

STEPONAS KAIRYS
60 metų amžiaus ir 40 metų visuomeninio
darbo sukaktuvių proga •
Š.m. sausio 2 d. suėjo 60
kai gimė Steponas Kairys.
Lygiai prieš 40 metų jis
įžengė į socialistinės veiklos dirvą,
kuriai ilgainiui atidavė visą savo
turtingą sielą, gražią širdį, visus
didelius protinius sugebėjimus.
Pačiais pirmaisiais savo visuomeninės veiklos metais jis stojo į
priešakines besikuriančios LSDP Lietuvos Socialdemokratų Partijos
- eiles. Visą laiką jis buvo
vadovaujančiose
poziCIJOSe,
iš
kurių LSDP metų metais žadino
revoliucinę Lietuvos liaudies masių
akciją, telkė jas kovon su caro
režimo priespauda mūsų krašte,
pagaliau vadovavo didingam PenkSteponas Kairys (1879-1964).
tųjų metų revoliuciniam sąjūdžiui.
Didžiojo karo metu jis šaukė į kovą
su okupantų priespauda, ugdė nusistatymą, kad Lietuva būtų savaranki, darbo
žmonių valdoma valstybė. Bendram visuomeninių grupių sambūryje jis veikė
eilėse opozicijos, kurios pastangomis buvo nutraukti bet kurie mūsų krašto
priklausomybės ryšiai su kaizerine Vokietija ir proklamuota "nepriklausoma
demokratiniais pagrindais sutvarkyta Lietuvos valstybė". Nepriklausomos
Lietuvos laikotarpiu jis įnešė didelį indėlį į demokratinės santvarkos
formavimą, į jaunos valstybės santykių sutvarkymą su užsieniu, gynė darbo
masių reikalus, nepalaužiamai ir nepalenkiamai kovojo su visokeriopu
smurtu. Visą ilgą laiką jis dirbo organizacinį LSDP darbą, viešu ir slaptu
metų,

* Straipsnis pasirašytas A Girbinio slapyvardžiu.
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raštu bei žodžiu žadina socialistinę mmtĮ Ir akciją, buvo pirmuoju
socialdemokratinės veiklos darbininku, nepakeičiamu LSDP pirmininku,
žymiuoju Lietuvos visuomeninių įvykių žadintoju ir vairuotoju. Jis
pergyveno visus reakcijos sunkumus, patyrė skaudžius jos smūgius ir,
nežiūrint viso to, liko nepalaužtas savo idėjiniuose įsitikinimuose bei
siekimuose ir kupinas vilčių dabar žvelgia į ateitį. Savo draugams
amžininkams jis yra žymiausias praeities kovų dalyvis, jų žadintojas ir
diriguotojas. Jaunesniesiems, be to, dar yra didžiai pamokomas pavyzdys,
gyvas ryšys su garbingomis Lietuvos socialistinio judėjimo tradicijomis.
Garbusis kovotojas už Lietuvos darbo žmonių laisvę ir gerovę, už kultūrą ir
žmoniškumą, didžiai turtinga asmenybė - savo· ·draugams vienminčiams
Steponas Kairys yra pasididžiavimas ir garbė.
GYVENIMO KELIAS. Steponas Kairys gimė 1879 m. sausio 2 d.
(nauju st.) Užunevėžių kaime, Kurklių valsč., Ukmergės apskr. Vaikystę
praleido patriarchaliniame, ką tik iš baudžiavos išsiritusiame kaime.
Pasimokęs Kurklių pradžios mokykloj, 9 metų būdamas įstojo į Palangos
progimnaziją, kurią baigęs 1894 m. persikėlė į Šiaulių gimnazijos penktąją
klasę. Čia veikliai dalyvavo slaptoje gimnazistų kuopelėje, turėjo slaptą
knygynėlį, daug skaitė, nuolat buvo jaunuomenės sūkury, kuriame reiškėsi
pirmieji tautinio ir politinio susipratimo daigai. Būdamas aukštesniosiose
klasėse, pakrypo į socializmą. Kartu su atvykstančiais į Šiaulius studentais
spausdina socialistinius atsišaukimus, juos platina Šiaulių- Gubernijos rajone.
1898 m. baigęs gimnaziją, St. Kairys įstojo į Petrapilio technologijos
institutą. Nuo pirmų metų pradėjo dirbti socialistinį propagandos darbą
Petrapilio lietuvių darbininkų kuopelėse. Kitais metais už dalyvavimą
darbininkų sambrūzdyje buvo pašalintas iš instituto. 1899 m. pavasarį
nuvyko į Vilnių, kur tuojau pat teko dirbti priešakinėse kratų ir areštų
suardytų socialdemokratų organizacijų eilėse. 1899 m. rudenį grįžo į
Petrapilį, išlaikė konkursinius egzaminus ir vėl pradėjo mokslą Institute.
Nuo šiol St. Kairys kas vasarą apsigyvena Vilniuje, kur visą laiką
dirba vadovaujančiose LSDP pozicijose. Bekylant revoliucinei bangai, 1904
m. jis, ketvirto kurso studentas, meta Institutą ir apsigyvena Vilniuje, kur
pasišvenčia išimtinai visuomeniniam darbui. Penktieji Metai St. Kairį iškelia
į revoliucinio sąjūdžio viršūnes.
Būdamas kuklus, niekur nesireklamuojantis, aplinkiniams težinamas
"Marian""' ir "Viktor" vardais, gabus konspiratorius, St.Kairys užėjusios
reakcijos metais išvengė trėmimų, kalėjimų, į kuriuos pakliuvo daugelis jo
draugų. 1906 m. vasarą buvo suimtas, bet po dviejų savaičių arešto, neišaiškinus
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kuklios barzdotos figūros politinės asmenybės, paleistas i laisvę. Sudarytoji
1904 m. veikimo byla nutraukta. St. Kairys tuo metu daug dirbo savojoj
spaudoj ir pakrikdytose organizacijose.
Kai i II Valstybės Dūmą (1907 m. vasario mėn.) iš Kauno gubernijos
išrinkti socialdemokratai dr. Pr. Gudavičius, A.Povylius, A.Kupstas, P.Kumelis
ir V.Stašinskas sudarė LSDP atstovų kuopą, tai St. Kairys nuvyko i Petrapili
ir, būdamas tos kuopos sekretorium, vadovavo visam jos darbui. Svečio
teisėmis, kaip LSDP atstovas, 1907 m. pavasari dalyvavo ,,Rusijos
socialdemokratų darbininkų partijos" suvažiavime Londone. 1907 m. vasaros
pabaigoje dalyvavo Krokuvoje VII LSDP suvažiavime, kuriam pirmininkavo.
Grižo i Petrapili. 1908 m. baigė Institutą, isigydamas inžinieriaus technologo
politinė

vardą.

1908 - 1911 m. dirbo prie inž. Petro Vileišio tiltų statybos darbų
Samaros ir Kursko gubernijose.
1911 m. apsigyveno Vilniuje. Tų pat metų vasario 20 d. vedė Aloyzą
Paškevičiūtę, gudų socialistę rašytoją, žinomą "Ciotka Bieloruska" vardu; ji
mirė 1916 m. nuo vidurių šiltinės. Nuo 1911 m. pradžios iki 1916 m. dirbo
prie Vilniaus magistrato pradėtų kanalizacijos ir vandentiekio darbų,
pradžioj eiliniu inžinieriumi, o nuo 1913 m.- vyresniuoju inžinieriumi. 1916
m., nesutikdamas dirbti vokiečių okupacijos pastatyto komisaro žinioj, iš
tarnybos magistrate išėjo.
Karo metu, 1915 m., dirbo neturtėlių ir karo tremtinių šelpimo darbą
Vilniuje. Tų metų vasarą, dar prieš pasitraukiant rusams, kartu su kitais
socialdemokratais suorganizavo Vilniuje miliciją, vienam rajone eidamas
komisaro pareigas. Vo~iečiams užėmus Vilnių, spalio mėn. pėsčias
nelegaliai išvyko i savo gimtinę pasižiūrėti, kas dedasi okupuotame Lietuvos
kaime, ir vėl grižo i Vilnių. 1915 m. pabaigoje kaip socialdemokratų atstovas
iėjo i penkių asmenų sudarytąji Komitetą Lietuvos gyventojams nuo
okupantų priespaudos ginti. 1916 m. gegužės mėn. dalyvavo Lozanoje
sušauktame pavergtųjų tautų kongrese. Įėjo i Vilniaus konferencijos
(1917 .IX.18-22) prezidiumą, beveik visą laiką pirmininkaudamas jai.
Būdamas Valstybės taryboje, Lietuvos likimą lemiančiais momentais
suvaidino reikšmingą vaidmeni. 1918 m. pabaigoje organizavo Utenos ap.
savivaldybes, būdamas bene pirmuoju apskrities savivaldybės pirmininku
Lietuvoje.
1919 m. pradžioje dirbo Prekybos ir pramonės ministerijoj Kaune, jos
techniniame skyriuje. Balandžio mėn. iėjo į IV M.Sleževičiaus koalicinį
kabinetą kaip tiekimo ir maitinimo ministeris, kuriuo buvo iki spalio mėn.
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St. Kairys buvo visų Seimų narys, III Seimo vicepirmininkas,
socialdemokratų frakcijos pirmininkas, nuolatinis LSDP Centro Komiteto
pirmininkas, LSDP laikraščių redaktorius, Socialistinio Darbininkų
Internacionalo Vykdomojo Komiteto narys.
1923 m. spalio 17 d., vadinasi, lygiai prieš 15 metų, vedė Oną Leonaitę,
prof. Petro Leono dukterį.
1923 m. rudenį St. Kairys vėl grįžo į prieš 7 metus nutrauktą
sanitarinės technikos darbą. Kauno miesto savivaldybė jį kaip vienintelį tos
srities specialistą, pakvietė į Komisiją miestui kanalizuoti ir vandentiekiui
įrengti. Jis vadovavo kanalizacijos ir vandentiekio darbams. 1938 m. rudenį
pasitraukė iš vandentiekio ir kanalizacijos skyriaus vedėjo pareigų,
pasilikdamas tik techniniu statomų įmonių vadovu. 1924.XII.1 V.D.U.
Technikos fakultetas pakvietė St. Kairį privatdocento teisėmis
hidrotechnikos katedroje skaityti kanalizacijos ir vandentiekio dalykus. Nuo
1931.IX.1 jis dirba docento teisėmis taikomosios mechanikos katedroje. Šiuo
metu sueina lygiai 30 metų, kaip St. Kairys dirba inžinieriaus darbą.
POLITINĖS BEI VISUOMENINĖS VEIKLOS BRUOŽAI. Paskutinėse
Šiaulių gimnazijos klasėse bendraujant su vyresniaisiais draugais visuomenininkais, daug skaitant pažangių slaptoje knygynėlio knygų, jautrioje
Stepono Kairio sieloje gimė neapykanta visokeriopai priespaudai, užuojauta
prispaustiems ir siekimas surasti kelius tai priespaudai pašalinti, gražiai
žmonių gyvenimo santvarkai sukurti. St. Kairys nuėjo į socializmą, į
marksizmą, kurio idėjos tuo metu itin plito Rusijos visuomenėje.
1898 m. pradėjęs studijuoti, St. Kairys pasinėrė į visuomeninį
socialistinį darbą. Dirbo tarp studentų, lietuvių darbininkų Petrapilyje. Bet
tuojau pat veiklos svorio centrą perkėlė į Vilnių. Čia tuo metu prasiautė
pirmieji areštai, pakirtę besikuriančios LSDP veiklą. 1899 m. vasario mėn.
kratų metu sunaikintas lenkų kalba leidžiamo laikraščio "Echo žycia
robotniczego na Litwie" 2 Nr.; jo vietoj reikėjo leisti lietuvių kalba. "Aido
Lietuvos darbininkų gyvenimo" (išėjo 2 - 3 nr.). Išardytos jaunos LSDP
organizacijos. Pirmosios jos veikėjų grupės nukeliavo į kalėjimus, trėmimus,
katorgą, kiti išvyko į emigraciją. Trūko naujųjėgų, pradėto darbo tęsėjų.
Visuomeniniam sąjūdžiui įsisiūbavus paprastai iškyla atskiri asmenys,
kurie geriau negu kiti suvokia to sąjūdžio prasmę, tinkamiau sugeba
formuluoti jo siekimus, geriau numato jo linkmę, ateities perspektyvas, iškyla visuomeninio sąjūdžio vairuotojai. Tokio visuomeninio vairuotojo,
didžiųjų Lietuvos visuomeninių įvykių žadintojo vaidmenį LSDP eilėse yra
per 40 metų atlikęs St. Kairys, pradedant pačiais pirmaisiais jo veiklos
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metais. Čia tik trumpai išdėstome St. Kairio, o taip pat ir LSDP veiklos
bruožus.
1901 m. St. Kairys išleido ir išplatino Lietuvoje vieną pirmųjų jo
rašytų politinių atsišaukimų, kuriame iškeltą laisvos demokratinės
santvarkos reikalavimą klerikalinis "Tėvynės sargas" visaip iškoneveikė, jo
autorius vadindamas "samdytais nevidonais", "rėksniais iš socialdemokratų
partijos, kliedinčios apie Lietuvos neprigulmybę, apie ką niekam nė
nesisapnavo", ir pan. Partijos veiklai ir įtakai plečiantis, užsieny pradėtas
leisti jos organas, daugiausia A.Janulaičio redaguotas "Darbininkų balsas"
(ėjo nuo 1901 m. liepos mėn. iki 1906 m. balandžio mėn.), kurio svarbus
bendradarbis buvo St. Kairys. Jis dalyvavo penktajame 1902 m. Kairiškiuose
pas VI. Sirutavičių įvykusiame LSDP suvažiavime, kuriame iškeltas reikalas
visus darbo žmones kviesti į aktingą kovą su carizmu ir "sutverti
demokratišką lietuvių respubliką". Suvažiavimui pasibaigus St. Kairys
parašė LSDP Centro Komiteto vardu atsišaukimą, kuriame buvo išdėstyti
suvažiavimo nutarimai.
Užkariaudama vis didesnes pozicijas lenkiškai kalbančioje Vilniaus
darbininkų visuomenėje, LSDP pamažu nustelbė PPS (Lenkijos Socialistų
Partijos) įtaką. PPS kaltino LSDP tautiškumu, nacionalinėmis tendencijomis.
Ilgainiui santykiai su Lenkijos socialdemokratais buvo sunormuoti. Lietuvos
klerikalai itin skersomis žiūrėjo į savuosius socialistus. Charakteringas yra to
meto Seinų vyskupijos valdytojo praloto Antanavičiaus aplinkraštis, kuriuo
raginama socialistus "išduoti į vyriausybės rankas".
Kylant revoliucinei bangai, St. Kairys kartu su A.Domaševičium 1904
m. pabaigoj parašė ga~sųjį Partijos manifestą, kuriame buvo smulkiai
išdėstyti kovos metodai su caro režimu ir siekiama caro valdžią nugriovus
sukurti nepriklausomą demokratinę Lietuvą su Steigiamuoju Seimu Vilniuje.
Vilniaus apylinkėse įsteigta Partijos spaustuvė. 1905 m. birželio - rugsėjo
mėn. laikotarpiu išspausdinta lietuvių ir lenkų kalbomis eilė revoliucinio
pobūdžio brošiūrų, atsišaukimų, lapelių, kurių Lietuvoje išplatinta per
300000 egzempliorių. Dauguma jų parašyti St. Kairio. Vilniuje įvykusiam
VI LSDP suvažiavimui vadovavo taip pat St. Kairys. 1905 m. rudenį
bendram Rusijos revoliuciniam sąjūdžiui sustiprėjus ir po Spalio 17 d.
manifesto prasidėjus "laisvės dienoms", lapkričio 21-22 d. posėdžiavo
Vilniaus Seimas. LSDP akcija Seimą buvo išmušė iš ramių, pusiau
akademinio pobūdžio vėžių, ir jam buvo duota griežtai politinė linkmė. St.
Kairiui, įtakingam revoliucininkui, kartu sumaniam masių vadovui
pirmininkaujant pirmąją dieną, triukšmingą, ieškančią atsakymo į įvairius
klausimus dviejų tūkstančių žmonių masę pavyko sutvardyti, jos dėmesį
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nukreipti į bendrus, tuomet visiem rūpimus klausimus, pavyko Seimą pasukti
politiniu keliu. Kitą dieną, lapkričio 23 d., Seimo proga atvykę LSDP nariai
ir jiems pritariantys susirinko į savo suvažiavimą, kuris nutiesė gaires
tolesniam veikimui.
Užėjus reakcijai LSDP nenutilo. Nustojus eiti užsieniuose "Darbininkų
balsui", "Darbininkui" ir "Echo", Vilniuje žiauriomis cenzūros sąlygomis
pradėta leisti vienas po kito uždarinėjami laikraščiai: "Naujoji gadynė" (nuo
1906.V.l8 iki 1907.1.10, išėjo 32 numeriai), "Skardas" (1907.1.18 -1907.VI.5, 21
numeris) ir "Žarija" (1907.VIT.4 - 1908.VI.26). St. Kairys šiuose laikraščiuose
aktyviai bendradarbiavo, dauguma vedamųjų jo parašyti. Eidamas IT Valstybės
Dūmos (1907. IT. -VI. 3) LSDP atstovų kuopos sekretoriaus pareigas, tvarkė
kuopos vardu gaunamą gausią korespondenciją, rašė atsakymus per "Skardą'' arba
laiškus. 1907 m. vasaros pabaigoj vadovavo VIT LSDP suvažiavimui Krokuvoje.
Vokiečių okupacijos metu St. Kairys dalyvavo visuose nepriklausomos
demokratinės Lietuvos kūrimo darbuose. Jau 1915 m. pabaigoje LSDP pradėjo
leisti beveik visus St. Kairio rašytus slaptus atsišaukimus, šaukiančius kovoti su
okupacine valdžia, už demokratinę Lietuvos respubliką. Beveik visą laiką
pirmininkaudamas Vilniaus konferencijai (1917.IX.l8 - 22), jis vykusiai
suvaldė suvažiavusiųjų aistras, padėjo formuoti istorinio momento diktuojamą,
LSDP seniausiai iškeltą laisvos demokratinės Lietuvos reikalavimą. Būdamas
Valstybės tarybos vicepirmininku, St. Kairys dirbo eilėse negausios, bet
idėjiškai stiprios, į revoliucines jėgas orientuotos opozicijos, kuri suvaidino
istorinės reikšmės vaidmenį, kovodama su Tarybos daugumos daromomis
koncesijomis okupaciniam režimui, trukdydama megzti ryšius su kaizerine
Vokietija, likviduojant "urachiadą", kreipdama plačių gyventojų sluoksnių
pajėgumu paremtą veikimą į nepriklausomos Lietuvos valstybės kelią.
Idėjiškai St. Kairio vedamas socialdemokratinis "Darbo balsas"
(1917.XI.15- 1918.XI.15, išėjo iš viso 45 numeriai) tuo metu gynė "darbo
žmonių, kaimo ir miesto darbininkų, bežemių ir mažažemių reikalus",
propagavo demokratinės Lietuvos idėją, akino ją realizuoti, įgyvendinti
darbo žmonių interesus atitinkančią Lietuvos valstybės santvarką.
LSDP veikla visuomet rėmėsi senas tradicijas turinčiais demokratiniais,
drausmės ir kolektyvizmo dvasia persunktais principais. St. Kairys nebuvo
vadas. Bet jis buvo pirmasis socialdemokratas, kurio įtaka ir autoritetas
vienminčių tarpe įsivyravo ne kokios nors prievartos keliu, bet dėl idėjinio
pranašumo ir intelektualinių sugebėjimų. Į politinį bei visuomeninį carinės
Lietuvos gyvenimą jo įdėtas is savaimingas ind~lis, dirbant LSDP eilėse, lygiai
toks pat ryškus, o kai kuriais atvejais ir lemiamas, kaip ir nepriklausomos
Lietuvos gyvenimo sąlygomis.

Nepriklausomą gyvenimą pradedant neturinčiai jokio patyrimo
Lietuvos visuomenei teko spręsti daug pagrindinių valstybės formavimo,
politinio bei socialinio pertvarkymo, santykių su kaimynais nustatymo ir kt.
problemų. LSDP ir jos frakcija seimuose į tą darbą įnešė daug originalios
miciatyvos, pas1zymėjo sveiku esamos padėties supratimu, realiu
visuomeninių jėgų vertinimu, humanišku ir socialiai teisingu daugelio
klausimų sprendimu. Nežiūrint labai aštrių partinių santykių, pirmųjų seimų
valdantysis krikdemų blokas ne kartą turėjo pripažinti politinį
socialdemokratų pranašumą ir priimti jų pasiūlytus klausimų sprendimus
(pvz., Klaipėdos, Vilniaus krašto ir kt. reikalais). Visoje toje veikloje St.
Kairiui tenka vadovaująs vaidmuo.
Nesustojant ilgėliau ties turtingu anuo - demokratiniu - laikotarpiu,
išvardinsime tik ryškesnius momentus, charakteringus LSDP, taip pat ir jos
žymiausia reprezentanto, St. Kairio, veiklai.
1919 m. laikmečiu LSDP vyriausiu uždaviniu laikė: išvaduoti kraštą iš
okupantų, apginti Lietuvą nuo išorės priešų, viduje sutvirtinti demokratiją.
Steigiamajam Seimui svarstant konstituciją, LSDP frakcija siekė pravesti
plačią amnestiją, įvykdyti radikalią žemės reformą, ūkio srityje taikyti kiek
galima daugiau visuomeninių bei valstybinių tendencijų, padėti pagrindus
plačiai socialinei įstatymdavystei, atskirti bažnyčią nuo valstybės, panaikinti
mirties bausmę, kiek galima daugiau suhumaninti ir sudemokratinti
valstybės santvarką. Visų seimų laikais LSDP kovojo už ekonominės ir
kultūrinės darbo žmonių padėties pagerinimą, už darbininkų, bežemių ir
mažažemių teises ir laisves, už karo būvio panaikinimą, stojo prieš
administracijos organų savavaliavimus, prieš organizacijų ir spaudos laisvės
suvaržymus, prieš krikdemų bloko taikomą smurtą ekonominėj ir socialinėj
srity, prieš klerikalines tendencijas įvairiose gyvenimo srityse, gynė
demokratiją visuose jos frontuose.
Pažymėtina veikla kai kuriais užsienio politikos klausimais.
LSDP budriai sekė Lietuvos santykių su Lenkija vystymąsi.
Želigovskio žygio metu ji kvietė į kovą su užpuolėjais, ieškojo tarptautinės
darbininkų visuomenės paramos prieš Lenkijos imperialistų smurtą. Griežtai
pasisakė prieš Hymanso projektą. Vilniaus kraštą LSDP laikė sudėtine
Lietuvos respublikos dalimi, kuriai turi būti duotos plačios autonominio
vieneto teisės. Nusistojus Lietuvos ir Lenkijos nesutvarkytiems santykiams,
LSDP pirmoji tiek Seime, tiek ir apskritai visuomenėj, įvairiomis progomis
drąsiai pasisakė: Vilniaus krašto likimas turi būti išspręstas demokratiniu
keliu, duodant jo gyventojams teisę laisvai, niekam nevaržant, pasisakyti dėl
jų krašto priklausomybės ir susitvarkymo: tik keliant pačios Lietuvos
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ir kultūrinį gerbūvį galimas Vilniaus krašto artėjimas Lietuvos
link; demarkacinė linija tokiam Vilniaus krašto "vadavimui" tik trukdo;
reikia eiti prie santykių sunormavimo su Lenkija, ir juo greičiau, tuo geriau.
Dėl tokio nusistatymo, griežtai priešingo visų trijų reikšmingųjų politinių
srovių vedamai "Vilniaus vadavimo" linijai, socialdemokratai būdavo
vadinami "netikrais patriotais". Tačiau šio nusistatymo būta, kaip vėliau
pasirodė, giliai teisingo ir sveikai patriotiško.
Dar 1921 m. spalio 22 d. St. Kairys interpeliavo Seime, kad Klaipėdos
kraštas kaip itin reikšminga ekonominė ir etninė Lietuvos respublikos dalis
sueitų į glaudesnius ryšius su Lietuva. Ne kartą vėliau LSDP kėlė mintį kad
neišleidžiant iš dėmesio bendrų Lietuvos valstybės interesų klaipėdiečiams
būtų sudarytos sąlygos jaustis savo krašto šeimininkais, o ne įnamiais.
Protestavo prieš centro organų okupacinio pobūdžio politiką, kuri Klaipėdos
krašto gyventojus, ne tik vokiečių, bet taip pat ir lietuvių tautybės, ilgainiui
vis labiau atšaldo nuo Lietuvos.
LSDP rėmė kiek galima glaudesnį bendradarbiavimą su Latvija, Estija
ir Suomija, siekė dar XIX a. pabaigoj pasiūlytos Baltijos kraštų federacijos,
buvo priešinga Pabaltijo kraštų militarinei sąjungai su Lenkija, siekė tų
kraštų neutraliteto. Šiems klausimams aptarti Pabaltijo kraštų socialdemokratai kvietė konferencijas (1919.IX.5 Rygoje, 1920 m. Taline ir
1926.VI.15-20 Rygoje). Energingai veikė, kad su Sov. Rusija kiek galima
greičiau būtų padaryta taika, kad santykiai su ja būtų kiek galima
draugiškesni.
Nepriklausomoje Lietuvoje atgijo senais prieškariniais laikais
socialdemokratų pasėtoji sėkla, naujai susikūrė LSDP organizacijos, išaugo
jų įvairialytis veikimas. 1918 m. lapkričio mėn. paskiri Lietuvos socialdemokratai susirinko Vilniuje partijos veiklai atgaivinti. Dėl aštraus karo būvio
sąlygų LSDP statutas įregistruotas tik 1919 m. pabaigoj. Partijos organas
"Socialdemokratas" pasirodė 1919 m. rugsėjo 11 d., bet jau gruodžio 18 d.
pasmaugtas; vėl pradėjo eiti 1920 m. balandžio 14 d., pirmąją Steig. Seimo
rinkimų dieną. Nežiūrint krikdemų bloko smurto, per Steig. Seimo rinkimus
LSDP surinko 87000 balsų, pravedė 12 atstovų. 1919 m. spalio gale Kaune
slaptai posėdžiavo LSDP konferencija (Karo komendantas buvo atėmęs
leidimą). 1921 m. vasario mėn. įvykusioj LSDP konferencijoj priimta
veikimo programa, partijos statutas, nutarta prisidėti prie Vienos
Internacionalo. 1923.V.21-25 St. Kairys kaip LSDP delegatas dalyvavo
socialistinių partijų kongrese Hamburge, · kur įsteigtas Socialistinis
Darbininkų Internacionalas. 1926. III. 28 Klaipėdos konferencijoj padaryti
pirmieji žygiai Klaipėdos socialdemokratams susilieti su LSDP. Partija plėtė
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kryptimis: rėmė profesinių darbininkų sąjungų veiklą,
akino socialdemokratinio jaunimo "Žiežirbos" sąjūdį palaikė socdem.
studentus "žaizdrininkus", steigė fondą "Socialdemokratinei moksleivijai
remti", steigė propagandos kursus kai kuriuose miestuose ir t.t. 1924 m.
savivaldybių rinkimuose partiniais sąrašais pravedė 459 atstovus, kai kur
(pvz., Šiauliuose) paimdama į savo rankas vadovavimą savivaldybėms.
Demokratijos sąlygose LSDP veikimas plito, jos įtaka plačiuose
gyventojų sluoksniuose augo. Per 1926 m. pavasario rinkimus į III Seimą
demokratinio fronto jėgomis buvo parblokštas krikdemų blokas. LSDP gavo
173250 balsų ir pravedė 15 atstovų. Nepaprastoje LSDP konferencijoje
(1926.V1.3) buvo priimtas St. Kairio formuluotas nutarimas: socialdemokratiniam
sąjūdžiui būtų lengviau artimiausioj ateity įgyvendinti savo siekimus, jei
LSDP nedalyvautų valdžioje, bet nuoširdžiai bendradarbiautų Seime su
kitomis demokratinėmis grupėmis; bet liaudininkams nesutinkant be
socialdemokratų sudaryti
valdžios, gtme koalicinis liaudininkų ir
socialdemokratų kabinetas. Šiuo trumpu laikotarpiu (1926.VI.15 - XII.17)
buvo priimti šie įstatymai: amnestijos, karo būvio panaikinimo, spaudos ir
susirinkimų laisvės atstatymo, ligonių kasų, žemės reformos pakeitimo ir kt.;
su Sov. Rusija pasirašyta nepuolimo sutartis.
Po 1926 m. gruodžio 17 d. spauda sustabdoma: "Socialdemokratas"
(sustabdytas 1929.1V.30), "Darbo balsas", vėl "Socialdemokratas" (sust.
193 3. Vl.16), "Lietuvos darbo balsas" ( sust. 193 3 .XI.11 ), "Mūsų kelias"
(sust. 1934.III.3), pagaliau po to pradėjusi eiti drg. O.Leonaitės-Kairienės
redaguojama "Darbo visuomenė", kuri sustabdyta Vidaus reikalų ministeriui
1936.II.6 formaliai uždarįus visas opozicines partijas, taip pat ir jų leidinius.
1931 m. spalio 31 - lapkričio 2 įvyko gausus LSDP suvažiavimas, kuriame
priimtas naujas "Partijos programos" projektas.
Pažymėtina St. Kairio veikla Lietuvos miestų sanitarinės technikos
srityje. Jam vadovaujant buvo įvykdyta didžioji dalis Kauno kanalizacijos ir
vandentiekio darbų, visą laiką dirbant ūkio būdu. Kad koncesijų principas
nebuvo pritaikytas ir tiems darbams, čia didelis St. Kairio nuopelnas. Ir
dabar jis, plečiant Kauno miesto kanalizacijos bei vandentiekio įmonę,
vadovauja jų pagrindiniam projektavimui. Jo priežiūroje ir jam konsultuojant
buvo suprojektuota kanalizacija Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje,
Ukmergėje. Pradedant 1924 metais, V. D. Universiteto Technikos fakultete
St. Kairys dėsto kanalizacijos ir vandentiekio dalykus. Dabar baigiamas
spausdinti didelis Technikos fakulteto leidžiamas veikalas "Miestų kanalizacija".

STRAIPSNIAI~ 159

St. Kairys kaip didžiai turtinga ir šakota asmenybė labai įvairiai
publicistikos srityje. Jo legaliai ir nelegaliai rašytų brošiūrų,
manifestų, rezoliucijų, proklamacijų, įvairaus pobūdžio straipsnių, per 40
metų įvairiausiais klausimais jo parašyto ir pasakyto žodžio susidarytų keli
stambūs, didžiai vertingi rinkiniai. Įdomūs Raulo Kemeklio slapyvarde
spausdinti politiniai vaizdeliai, feljetonai, kurių dalis išleista atskiromis
knygutėmis: "Pasakos" (1921) ir "Vyrai, sukiaulinkim Lietuvą" (1927).
Labai pravartu būtų šiuo metu nedelsiant sudaryti Stepono Kairio
publicistikos bibliografiją, turint galvoj, kad vieni senesni dalykai nyksta,
kiti užmarštin eina.
pasireiškė
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LEONAS ČERAŠKA. 1896-1934
A. Žvironas ir S. Jankauskas 1
GYVENIMO
KELIAS.
Gruodžio 14 d. sueina 2 metai, kai
mirė jaunas zoologas, Vytauto
Didžiojo universiteto asistentas
Leonas Čeraška.
Gimė 1896 m. gegužės 6 d.
Biržų ap., Gulbinų valsč., Padaičių
dvare. Tėvas- to dvaro daržininkas.
Iki 1911 m. Čeraškų šeima dirba
pakaitomis Padaičių, Pabiržės,
Papilio ir vėl Padaičių dvaruose.
Pagaliau Butniūnų kaime, Pabiržės
valsčiuje įsigyja 1,3 ha žemės,
pasistato trobelę, įsteigia medelyną
ir apsigyvena ilgesniam laikui.
1908 m. Leonas baigia Biržų
pradžios mokyklą. 1908-12 m.
išeina rusų keturių klasių "miesto
mokyklą''. Toliau leisti į mokslus
penkių narių sklypininko šeima,
gyvenanti iš 1,3 ha medelyno, nebetesi. Vokiečių okupacijos laikais, 191518 m., L. Čeraška dirba mokytojo darbą Vabalninkų valsčiaus Savučių ir
Daunorių pradžios mokyklose. 1919 m. vasarą pašaukiamas į Lietuvos
kariuomenę. Pusantrų metų tarnauja . elektrotechnikos batalijone ir
intendantūroje Kaune, pastarojoje vyresniojo puskarininkio laipsniu. Nuo
1921 m. vasario 1 d. iki 1922 m. gruodžio 1 d. V alstybės Kontrolės Krašto
Apsaugos Departamente dirba revizoriaus padėjėjo darbą.
Visą laiką L. Čeraška pats mokslinasi, ieško kelių ir būdų toliau tęsti
mokslus. Dar tebebūdamas kariuomenėj, 1920 m. sausio 27 d. vienas iš
1

Pirmieji du skyreliai parašyti pirmojo, trečiasis "L. Čeraška- gamtininkas"- antrojo
autoriaus. Čia spausdiname pirmuosius du skyrelius.
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pirmųjų stoja į ką tik įsisteigusius Aukštuosius Mokslo Kursus. 1922 m.
vasario 16 d. įsikūrus Universitetui, taip pat vienas iš pirmųjų priimamas
studentu į Matematikos-gamtos fakulteto agronomijos-miškininkystės
skyrių, iš kurio netrukus pereina į biologijos skyrių. Tais pat metais išlaiko
egzaminus prie Švietimo ministerijos sudarytos komisijos ir gauna brandos
atestatą. Jau 1922 m. gruodžio 1 d. pakviečiamas laborantu į zoologijos ir
lyginamosios anatomijos katedrą, kurioje nuo šiol visą laiką ir dirba.
1927 m. kovo 5 d., užgavėnių atostogų metu, L. Čeraška suimamas
Ukmergėj; balandžio 29 d. karo lauko teismo teisiamas politinėj, vadinamoj
Juozo Pajaujo, byloj ir išteisinamas. 1929 m. laikomas suimtu kelioliką
balandžio mėnesio dienų. 1929 m. gegužės 13 d. vėl suimamas; liepos 11-12 d.
karo lauko teismo sprendimu vadinamoj Voldemaro atentato byloj nuteisiamas 4
metus kalėti sunkiųjų darbų kalėjime, atimant visas piliečio teises. 1930 m.
vasario 16 d. specialiu aktu iš kalėjimo paleidžiamas.
Universiteto pastangomis 1930 m. rugsėjo 22 d. L. Čeraškai grąžina
mos karo lauko teismo atimtos teisės. Jau prieš tai įsigyja universiteto
baigimo diplomą. Tų pat metų spalio 15 d. jis priimamas atgal į tą pačią
darbo vietą universitete jaunesniuoju asistentu. 1933 m. sausio 1 d. pakeliamas vyresniuoju asistentu.
Dar 1923 m. vasarą universiteto komandiruojamas į Roscoffą (Prancūzijoj)
specializuotis jūrų gyvūnijos srity. 1931 m. porą vasaros mėnesių lanko
hidrobiologijos kursus Lunco mieste (Austrijoj). Rengdamasis akademiniam
darbui, 1934 m. balandžio 15 d. išvyksta į Grazo universitetą (Austrijoj), kur
dirba disertacijos darbą.
1931 m. gale nustatoma L. Čeraškos rimta liga. 1932 m. balandžio 15
d. išpjaunamas vienas vėžio sugadintas inkstas. L. Čeraška pasikelia iš lovos,
intensingai dirba Kaune ir Graze. Bet sveikata eina menkyn. 1934 m.
gruodžio 14 d. 6 val. ryto miršta Kauno miesto ligoninėje.

ASMENYBĖS BRUOŽAI. Studentų zoologijos praktikos darbams,
paskaitų demonstracijoms, specialiems darbams ir savo tyrimams L. Čeraška

turi parūpinti daug kirmėlių, varlių, hidrų, - įvairios medžiagos apie fauną
tiek, kad užtektų visai žiemai, nuo rudens iki pavasario. Einant į artimesnes
Kauno apylinkes, jam padeda sargas. Į tolimesnes ir tolimiausias Lietuvos
vietas L. Čeraška keliauja vienas arba su keletu kolegų amatininkų, taip pat ir
su studentų gamtininkų ekskursijomis. Ant nugaros kuprinė, kurioje pridėta
įvairių prietaisų, stiklelių, chemikalų, maisto ir knyga kokia. Ir kišenėse visko
pilna. Vienplaukis. Per petį stačiai aukštyn stiebiasi vandenų gyviams žvejoti
tinklas- mažesnysis arba didesnysis, kurį vadina "šuniškuoju". Rankoje knyga,
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i kurią nuolat žvilgsni ismeigęs - lauku žengdamas ar bala brisdamas, kai tik
tyrimo prietaisai iš vandens ištraukti. Kad bebraidžiodamas sušlampa iki kelių ar
juosmens, jam niekis. Kai kiti jo kolegos, ilgesnėn ekskursijon besirengdami,
pasiima su savim ką šiltesnio ar baltinių atsargai, jis tik juokiasi iš to. L. Čeraška
- nedidokas, bet didžiai petingas, sveikatingas vyras. Jau vėlai rudeni
rengdamasis žygiuoti, susirūpina: "Reik ant pakaušio užsidėt kardinolišką (taip
vadina skrybėlę dėl ypatingos jos formos), o tai gali būti šalto lietaus, sniego".
Keletą vasarų, ypač iki 1929 m., L. Čeraška daug keliauna vienas.
Keliais, laukais, nuo balos prie balos, nuo ežero prie ežero, tai pavažiuoja
traukiniu, autobusu ar isėda i pasisiūlančių pavėžėti ratus. Lietuvos vandenų
gyvius berinkdamas, jis aplanko keliolikos apskričių vandenis, tuosuose savąji
tinklą ir tyrimo prietaisus nardindamas. Susitikę pabalyje, pakelyje kaimiečiai
toli toli klausiančiomis akimis palydi keistą pakeleivingąji: vienaplaukį keistai
čebatuotą arba visai basą, su kuprine ant nugaros, pilnom kišenėm ir rankom
stikliukų ir nežinia kurios paskirties tinklu ant pečių. Pats L. Čeraška pasakojo,
kaip ne kartąji taip apsirengusi susitikę žmonės palaikę nepilno proto vyru; o
viename kaime sulaikęs seniūnas ir perdavęs policijai, kad pasiteirautų asmens
dokumentų ir neįprastųjo žygio tikslų.
Kai dar nešalta, L. Čeraška nesivelka jokio palto. Pirštines užsimauna
tik per didžiuosius šalčius. Jau snyguriuot pradėjus, užsimeta žiemos rūbą
ilgus, plačius, storus, namiškių austu milu muštus kailinius, ne vieną kartą su
šaknimis iš sienos išrovusius kuklias studentiškas kabyklas; tuos pačius, kuriuos,
bedirbant ligi vėlyvo vakaro besitęsiančius laboratorinius biologijos darbus,
šeimininkas patiesdavo ant grindų keliems studentams prigulus pailsėti,
pasišnekėti (ant tokių kąilinių, girdi, kadaise mūsų protėviai perplaukdavo upes
ir ežerus); tą pati šiltą žiemos rūbą, kuris, ištikimai šeimininkui ištarnavęs visą
dešimtmetį 1930 m. vasario 16 d. liko bendra "Mickevičiaus akademijos"
(sunkiųjų darbų kalėj imo Mickevičiaus gatvėje) inamių nuosavybe.
Iš pirmo žvilgsnio L. Čeraškoje pastebėti išorės formų bei gestų
savotiškumai, net keistumai, kurie ji išskiria iš kitų žmonių tarpo. Per pirmąji
kiek glaudesni kontaktą pasireiškia žmonėse retai tepasitaikančios jo vidaus
pasaulio ypatybės.
Pasakoja kas išeitus gyvenimo kelius, išgyventus vaizdus- L. Čeraška
domiai klausosi. Čia pat iškyla aikštėn pasakojimo dalyvius užklupusios
nelaimės, vargai. L. Čeraška sustiprina domėjimąsi, apie kai ką paklausinėja,
kartu nusišypso, kartais gardžiai nusikvatoja dėl idomiai susipynusio
gyvenimo vaizdo. Bet kai pigių smalsuolių būrys išsiskirsto kas sau, žiūrėk,
L. Čeraška jau visų rimčiausiai kvočia kur užkampin nusivedęs tą vargo
duobėn patekusi žmogų ir krapšto pakaušį suka sau galvą, kaip čia jam
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padėjus

iš duobės išsikapstyti: kokią išganingą rodą duoti, suvesti jį su
asmeniu, kuris tam daugiau padėtų nei jis pats, parekomenduoti paramą
teikiančiai organizacijai, o gal nieko kito neieškant pačiam tiesiogiai padėti?
Ir kiek tokių labdaringų darbų darbelių L. Čeraška yra atlikęs! Kiek jaunuolių
- studentų, šiaip moksleivių- jo pastangomis sėkmingai yra perėję ne vieną
jų gyvenimo kely pasitaikiusią kliūtį iš jo gavę įvairiomis progomis litą mažesnį ir didesnį! Ne vienam studentui jis yra padėjęs ir mokslapinigius
savo laiku įmokėti. Būdinga L. Čeraškai ir tai, kad visa tat jis atlikdavo ne
tik kad be jokių reklamavimosi žymių, bet stačiai slėpdavo tokius
mielaširdingus žygius nuo savo draugų. Nebūdavo ir kalbos, žinoma, apie
kokį skolos grąžinimo raštelį. Vietoj jo, pakakdavo: "Atiduosi, kada galėsi".
Kas žin, kiek liko jam dar neatsilyginusių? Kai L. Čeraškai mirus buvo
susirūpinta jo išlaikytas motinos ir sesers varginga būtimi, tai, sunkiai
sergančio atmintimi pasinaudojant, aptikta apie desėtką jam neatsilyginusių
skolininkų, kurių skolų bendra suma siekė per 1.500 litų. Vis tai daugiausia
iš anų laikų, kaiL. Čeraška ėmė laboranto algos 300 Lt su mažu viršum. Jis
gerai suprato, kad elgetų yra pilnas pasaulis ir kad visiems nepadėsi. Todėl
šelpiamaisiais pasirinkdavo tokius, kurie maždaug atitikdavo jo pasaulėžiūrą.
Bet būdamas tolerantišku, didžiai žmogišku, jis darė ir išimčių.
O kas iš ano 1922-29 m. laikotarpio studentų biologų nepatyrė jo,
vienų "Leonu", kitų "Levuku" vadinamo, gerumo? Kas tik norėjo, tam jis
padėjo. Vieniems jis parūpina vadovėlių mokytis- savo arba iš kitų paskolina,
net nesakydamas tiesiems tikrojo reikalo. Kitiems parengia medžiagą
diplominiams, šiaip darbams. Dar kitiems parenka, sudoroja literatūrą. Čia vėl
verčia ir aiškina biologijos dalykus iš vokiečių ir prancūzų tiems, kuriems tos
kalbos neprieinamas. Vieniems ir kitiems padeda egzaminams pasirengti.
Pats taip pat dedasi su kuo nors kartu kokį egzaminą parengti. Bet
dažniausiai taip išeina: savo kompanioną pralamdo, pramoko, ir tasai, daug į
mokamąjį dalyką nesigilindamas, eina ir išlaiko: pats gi Leonas,
nesitenkindamas jokiais užrašais, apsikrauna knygom, studijuoja iš pagrindų
ir eina laikyti žymiai vėliau, nepalyginti gausesnėmis žiniomis apsiginklavęs
nei jo mokinys, bet egzaminuotojo akyse jo kuklumas bei drovumas neretai
eina "nepakankamai tvirto dalyko žinojimo" sąskaiton.
Beveik viską, ką nuosavo L. Čeraška turėjo, nešėsi su savim. Kaip tie,
kurie sako: "Į darbą išėjau- ir iš buto išvažiavau". Kambary lieka tik koks
vienas ryšulys, kuriame yra kiek atliekamo apsivilkimo ir apavo, o tas jam
mažiausiai rūpi. Ir dar kiek knygų. Knygų jis pirkosi. Bet jos greit
išsivaikščiodavo palei "gerus žmones". O kad jos grįžtų atgal, tuo nesirūpina
nei "gerieji žmonės", nei tuo labiau pats šeimininkas. Jis pats, iš kitur kam
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knygą

skolindamas, nedėdavo sau galvon, kad ji vėl patektų ten, iš kur
iškeliavo. Kai jam šį reikalą primindavo, tai nebesusigraibydamas jis imdavo
ir atpirkdavo tą knygą: taip jam atrodydavo ir paprasčiau, ir pigiau.
L. Čeraška turėjo po nuodugnių studijų ir gilaus galvojimo susidaręs
aiškiai apibrėžtą gamtos pasaulėvaizdį (evoliucinį), visuomenišką pasaulė
žiūrą (marksininko) ir politišką orientaciją (socialdemokrato), visa tai darniai
suvestą į vieną ištisinį kūną. To neiškelti aikštėn reikštų nuslėpti vieną iš
reikšmingiausių velionies asmenybės bruožų, kurie diktavo eilei atsakingų
kiek asmeninio, tiek ir visuomeninio pobūdžio poelgių. Toms idėjoms ir
įsitikinimams jis buvo ištikimas, kol sveikas gyvas buvo, nežiūrint jiems
priešingos aplinkos smogiamų skaudžių smūgių •
Neilgai tereikėjo bendrauti su L. Čeraška, kad patirtum jo gražią,
jautriai į aplinkoj stebimą žmogaus skausmą reaguojančią širdį. Bet visą
savo jausmų, minčių ir veiklos pasaulį jis yra atvėręs tik nedaugeliui.
Nežiūrint didelio jo visuomeninio darbo, daug kas iš jo artimųjų visai mažai
arba ir nieko nenusimanė toje jo veiklos srityje. L. Čeraška slėpė tat nuo tų,
kuriems, jo manymu, nevertėjo žinoti. Bendrai jis vengė viešumos,
niekuomet nesikišo į priekį, stengdamasis pasilikti kur užpakaly, užkulisy.
Kas tai? Atsakomybės baimė? Ne. Atsakomybės jis nebijojo ir ją nešė, ant
niekieno nerūgodamas. Visa tat plaukė iš didžiulio, retai žmonėse aptinkama
kuklumo, kuriame kyšojo nekalto gėdingumo žymės.
Asmeniškuose santykiuose su žmonėmis L. Čeraška buvo nuostabiai
kuklus. Ten, kur susikerta jo išpažįstami įsitikinimai, idėjos, savo pozicijas
gina jis atkakliai, priešą puola narsiai, pareikšdamas nemažai net išdidumo,
karingumo, smogiamąjį,ginklą dažnai įvilkdamas į piktos ironijos kevalą.
Patekus ią į rankas naują knygą L. Čeraška žiūrst iš pradžios, iš galo, iš
vidurio, paskum vėl iš pradžios, - ir tik taip visą apžvalgęs skaitė: ką pro
pirštus praleisdamas, ką po keletą kartų skaitydamas, pasibraukdamas. Su
kiekvienu nauju objektu susidurdamas jis siekė tuojau pat pažinti jį visoj
visumoj, griežtai skyrė, kas svarbu, kas pagrindinę vertę turi ir įsidėmėtina,
ir kas smulkmenos, kas šiukšlės ir per tai nereikšminga. Reljefiškai galvojo,
reljefiškai mintis reiškė. Sugebėjo įgyti nemažą erudiciją ir orientaciją savo
specialybėje, visuomenės mokslų srityse, nebuvo jam svetimos ir kitos
žmogaus pažinimo sritys. Bendrai, L. Čeraška turėjo neabejotinai rimtų
sugebėjimų mokslininko, tyrinėtojo darbui dirbti.
2

2

L. Čeraškos pasaulėžiūros ir visuomeninės veiklos bruožai yra pavaizduoti "Darbo
visuomenės" laikraščio Nr. 1, p. 1-9, 1935. Ten pat yra ir sąrašas jo daugumos ivairioj
periodinėj spaudoj tilpusių rašinių, pradedant ideologinio, politikos pobūdžio straipsniais ir
baigiant gamtos mokslų populiarizacija, originaliais biologijos darbais.
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Kam tik teko dažniau susidurti su L. Čeraška, tas yra patyręs jo
Per tai jam pavyko greit, be ypatingo vargo, be mokyklos,
vien savimokos keliu gerai išmokti vokiečių ir prancūzų kalbas žodžiu ir
raštu. Rusų kalbą buvo išmokęs dar prieškarinių laikų mokykloje.
Pastaraisiais metais jau buvo bepradedąs susigaudyti ir angliškai.
L. Čeraška turėjo pavydėtiną sveikatą. "Galiu valgyti vinis ir
akmenis", kadaise sakydavo. Jam niekis buvo pakelt kitam neįveikiamas
valgio, klimato ir darbo sąlygų negeroves. Bet ryškus jo sveikatos ir eilės jo
asmenybės bruožų lūžis pasireiškė antruoju kalinimo laikotarpiu, būtent,
1929 m. antroj pusėj ir 1930 m. pradžioj. Matosi, kad jį labiau negu daugelį
kitų slėgė skaudus likimas. Tiesa, tą slėgimą stengiasi nugalėti darbu. Daug
skaito, nuostabiu greitumu rydamas įvairaus turinio knygas. Gavęs per kelias
vasaras surinktą Lietuvos hidrakarinų tyrinėjimo medžiagą, parašo diplominį
darbą. "Kultūros" žurnalui parengia porą ilgesnių gamtos populiarizacijos
straipsnių. Sistemingai varo priekin anglų kalbos studijas. Bet visą laiką
kyšo nelygi, dirgli nuotaika, kartkartėmis nelauktai prasiveržia stipraus
nervingumo pasireiškimai. Pradeda skųstis dantų dilginimu, galvos
skausmais.
Išėjęs į laisvę, iš šalies žiūrint, labai gražiai atsitaiso. Atrodo vėl
"Levu", kaip kai kas jį vadina. Bet po metų pajunta skausmus viduriuose. Iki
tol visai nesirūpinęs savo sveikata, dabar L. Čeraška lanko vieną gydytoją po
kito, gydosi nuo įvairių jam nustatomų ligų. 1931 m. gale rimtai suserga.
1932 m. balandžio 15 d. dr. Kuzma išpjauna vieną vėžio sugadintą inkstą. Po
to lyg ir atsigauna. Bet vis dėlto išrodo kaip parmuštas. Pasikeičia. Vis
daugiau izoliuojasi nuo išorės žmonių aplinkos, traukiasi į savo asmens
gyvenimą, kurį iki šiol buvo stačiai ignoravęs. Skrupulingai saugo sveikatą.
Kartu daugiau susirūpina skurdžia namiškių buitimi, kuri po .tėvo mirties
(1932 m. balandžio 15 d.- jo paties operacijos dieną) ypač pasunkėja. Kiek
leidžia palaužta sveikata, visą energiją L. Čeraška dabar nukreipia išimtinai
gamtos mokslų studijoms. Ryžtasi pabaigti seniai svajotas rimtesnes savo
specialybės studijas, kad galėtų būti visiškai kvalifikuotas akademinio darbo
darbininkas. 1934 m. balandžio 15 d. išvykęs į Grazo universitetą, sirgdamas
ir besigydydamas dirba disertacijos darbą. Rugsėjo mėn. parvažiavęs
atostogų, pajunta tokį jėgų silpnėjimą, kad priverstas mesti į darbą grįžimo
mintį. Lapkričio 19 d. visuose viduriuose išsišakojęs vėžys prirakina jį prie
Kauno miesto ligoninės lovos. 1934 m. gruoqžio 14 d. 6 val. ryto skausmų
iškankintas Leonas Čeraška miršta, eidamas trisdešimt devintuosius amžiaus
metus.
didžiulę atmintį.
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Minėdamas

1925 m. gale džiovos

numarintą

savo

jauną draugą

vienmintį Petrą Janeliūną, Leonas Čeraška tuo metu rašė:

"Veikimo kūrimo zenitas nebetoli, bet baisi katastrofa atskyrė GD ...
Gyvenimas baigtas pačiu dramatiškiausiu momentu ... Savo gyvenimą ir darbą
sulygino su nuskurdusio darbininko jėgomis. Šiuo jis atliko savo žmogiškumo
pareigas".
Tie patys žodžiai dabar taikytini pačiam jų autoriui, velioniui Leonui
Čeraškai.
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Kosmos. Gamtos draugas
1934 m. 15, p. 90-94

APIE KĘSTUTĮ ŠLIŪP Ą
Dinaminis būdas Young' o moduliui nustatyti 1
Iš

visų

fizikos

sričių

velionis

<Kęstutis Šliūpas> bene daugiausia
mėgo mechaniką. Studentų laboratorijose atsidėjęs tvarkė mechanikos
įvedė
naujų
skyriaus darbus:
mechanikos eksperimentų, konstravo aparatus tiems eksperimentams
realizuoti, rašė jiems aiškinamuosius lapus. Fizikos katedrai paliko
eilę rašinių mechanikos eksperimentų
klausimais ir vieną didelį
rankraštį: "Šis tas iš mechanikos",
visiškai pa-ruoštą spausdinti.
Prof. K. Šliūpas domėjosi
mechanikos problemomis, pareikšdamas originalių minčių. Dirbo
keletą eksperimentinių darbų, iš
Kęstutis Šliūpas (1888-1932).
kurių
charakteringiausias
bus
"Dinaminis būdas Y oung' o moduliui nustatyti", įdėtas "Technikos"
žurnale 3 Nr. p. 171, 1927 m. su santrauka anglų kalba.< ... >
Prof. K. Šliūpo sudarytas "Dinaminis būdas Young' o moduliui
nustatyti" yra daugelyje II fizikos laboratorijos darbų. Jo sukonstruotas
aparatas, tebėra tas pats jo drožtas medžio gabalėlis. Tik įvairinamos
tiriamosios vielos. Ekperimentuojant iš daugelio svyravimų surandamas
periodas, tiksliai matuojamas vielos radiusas, įvairinamas vielos ilgis.
Gaunami gražūs rezultatai. Labai elementarus įrengimas. Paprastas
skaičiavimas. Daili svyravimo sistema. Elegantiškas eksperimentas.

1

Pranešimas skaitytas pirmųjų K. Šliūpo mirties metinių minėjime Vytauto Didžiojo
universitete 193 3 m. lapkričio 15d.
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Prof K. Šliūpas buvo kupinas noro ne tik stebėti aplinką, bet kartu į ją
reaguoti, reformuoti. Jis turėjo gebėjimą pažiūrėti į daiktus iš to šono, iš kurio dar
niekeno nebuvo žiūrėta, tą gebėjimą, kuris yra būtinas mokslinio tyrimo žmogui.
Maža iliustracija. - Berods, 1931 m. vasarą, jau visai išsekusiu pajėgumu
prof. K. Šliūpas ilsisi giminių (ponų Yčų) ūkyje. Gyvena žemės ūkio aplinkoj.
Stebi tos aplinkos fizinius reiškinius. Mato: pora putotų arklių velka paskui save
mašiną; jos ratų sukimasis per eiles šeštemių ir svirčių transmisiją stumdo
peilius, sukioja grėblius - visą kertamosios mašinos mechanizmą. Arkliai
nuvargsta. Kad nesutrukdytų darbo, darbininkai keičia vieną arklių porą kita.
Klausimas: nejau tiek reikia jėgų, kad nuveiktų javų kirtimo darbą? Ar
racionaliai sudarytas mechanizmas? Stebėtojas prisimena analogišką vaizdą,
matytą Kauno kirpykloje. Mašinėle kerpa plaukus: rankos pirštais kirpėjas
judina mašinėlės žirkles ir kartu stumia visą mašinėlę priekin. Visai kaip
kertamoji mašina. Bet štai, nuo tam tikro laiko įvestas patobulinimas: kirpėjo
ranka tik stumia mašinėlę, o jau žirkles judina mažytis elektros variklis. Ar
negalima analogiška kombinacija kertamojoj mašinoj: ant ratų padėtas variklis
kirtimo mechanizmui varyti, arkliams tepalikta traukti visą mašiną dirvos
rėžiais? Laikraščio kampuose prof. K.Šliūpas brėžia naują kertamosios
konstrukciją ir sumetinėja: arklių darbas nepalyginamai mažesnis, judamų dalių
konstrukcija paprastesnė, mašina nesunki, - turi išeiti patobulinimas. Reik
būtinai išbandyti šią schemą: kur gauti variklį ir Žemės ūkio ministerijoj
išprašyti atliekamą nebevartojamą kertamąją. Čia pat popieriuj stojasi
menininko brėžiais brėžtas linksmas vaizdas: prieky lengvu žingsniu žengia pora
arklių, užpakaly jų - vežamas variklėlis. Pats juokiasi iš tos kombinacijos. Iš čia
pasireiškia velionio ypatybė: per sąmojaus koštuvą perkošti žvilgsnį į aplinką ir
patį save. Šis sumanymas nebespėta realizuoti.
Prof. K. Šliūpas buvo kupinas gyvos tiriamosios nuotaikos. Be eilinio
mokymo darbo, jis dirbo ir mokslinio tyrimo darbus. Gerai suprato, jog tas
darbas yra charakteringas ir būtinas požymis kiekvienos mokslo įstaigos,
tarp jų mūsų Universiteto.
Šiandien prof. K. Šliūpo mirties metinių sukaktuvių proga mes turime
laimės parodyti keletą jo atliktų mokslo darbų. O jie buvo atlikti tikrai
nepaprastomis sąlygomis: 1) ir dabar skurdus fizikos katedros materialinis
pajėgumas tuomet buvo dar skurdesnis, 2) anuomet fizikos įstaiga bet kuriam
specifiškesniam darbui neturėjo ne tik laisvo kambarėlio, bet ir laisvesnio
kampo, 3) prof. K. Šliūpas buvo chroniškai kankinamas fizinių negalavimų.
Fizikos darbuotojams prof. K. Šliūpas yra gyvas liudytojas, jog
mokslinio tyrimo darbas yra mūsų įstaigai ne tik reikalingas, būtinas, bet
esamomis sąlygomis jau ir galimas.
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A. Žvirono "Malonės prašymo" Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos pirmininkui
(1954 m. sausio 8 d.) priedo faksimilė. (Šeimos archyvas)
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Vilniaus universiteto dėstytojų žydų botaniko J.l. Movšovičiaus ir chemiko J.G. Žimausko
liudijimo apie prof. A. Žvirono pagalbąjiems vokiečių okupacijos metais faksimilė
(šeimos archyvas).
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Šiaurės vyrų, kalėjusių kartu su A. Žvironu, užuojautos Profesoriaus žmonai
ir dukterims laiško faksimilė. (Šeimos archyvas).

A. ŽVIRONO LAIŠKAP
PEČIORA. 1949

-1Pečiora,

1949, sausio 19

Brangiosios,
Taip, mūsų Sigutė įžengia į šešioliktuosius metus. Širdingai VISI
sveikiname mūsų Sigutę ir linkime viso, kas tik yra geriausia, gražiausia. <... >
Prisimenu save to amžiaus. Tuomet aš, 1914 m. pavasarį baigęs
Utenos miesto keturių klasių mokyklą, pirmą kartą gyvenime sėdau į traukinį
ir su Antakalnių Matulionių teta, davatka Damute (bumbsėjo ji storu, vyrišku
balsu), nudūmiau į Vilnių. Giedros tai buvo rudens dienos. Auksu mirgėjo
lapuočiai. Kvepėjo obuoliais, kriaušėmis. Švenčionėliuose naktį liepsnomis
alsavo neregėtas milžiniškas "geležinis kumelys"- garvežys. Nerimastį kėlė
ilga ilga virtinė vagonų su sužeistaisiais, vykstančiais iš fronto linijos į
tolimesnes ligonines.
Nuostabi Vilniaus stotis. Kaip tie žmonės nepaklysta, bebėgdami į
visas puses tuneliais - žemyn, aukštyn, vėl žemyn. Arklinis tramvajus "konkė" - girgždėdamas ir stenėdamas suko iš gatvės į gatvę, pertempė per
visą Didžiąją gatvę (kai pasukom, sužinojau), pervežė tiltu per Vilnelę ties
svajingu Gedimino kalnu ir išlaipino mus, kiek neprivažiavusius Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios. Perėjom prašmatnų kiemą, nusileidom sodu žemyn ir
įėjom į nedidelį medinį namelį prie pat Neries. Dabar jo jau nėr. Anąmet
nebuvo krantinės pylimo. Pavasarį upė plačiai išsiliedavo. Kai aš po 1915 m.
Velykų švenčių grįžau iš Galinių , tai įėjimas į namelį buvo apsemtas, ir teko
lipti įjį pro langą iš sodo.
Ten aš ir apsigyvenau pas tautietes davatkas skalbėjas (tris ar keturias
iš viso), kurios nežinia kur praleisdavo daugiau laiko - beskalbdamos ar
betupėdamos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, jos viduje ar šventoriuje, prie
uždarų durų (dažnai jos, ypač žiemą, paankstindavo atsikelti ir rasdavo
2

1

2

Šiame skyriuje spausdinami nepublikuoti A. Žvirono laiškai iš Pečioros, Abezės, Kirovo,
Maskvos kalėjimų bei paskutiniai laiškai rašyti šeimai iš Narvaišių. Laiškų originalai
saugomi šeimos archyve.
Galiniai- A. Žvirono tėviškė.
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Vilniaus·
kalėjimuose

ir Pečioroje
A. Žvirono laiškų ir dienoraščių knygutės, išleistos A. Streikaus 1992 m., viršelis
(dai I. R.Lelytė ).
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dar uždarytą). Mokiausi. Rengiausi i penktą gimnazijos klasę.
mane Balys 3, tuomet aštuntokas. Dalykas tas, kas anuometinių
"keturių klasių miesto mokyklų" programa buvo visai nesuderinta su gimnazijos
programomis. Daugelio dalykų (pvz., matematikos, istorijos ir kt. mes buvom
išmokę žymiai daugiau, bet ne taip plačiai, kelių - visai nesimokėm. Sakysim,
nemokė mūs lotynų kalbos, ir tik kiek aš mokiausi prancūzų kalbos, kaip
neprivalomos, o vokiečių - nė kiek. Sunkiausia man buvo su vokiečių ir lotynų
kalbomis, kurias reikėjo prisivyti iki penktos klasės per keletą mėnesių. 1915 m.
sausio pradžioje (tuomet aš buvau pradėjęs eiti šešioliktus metus ir laikiau i
penktą klasę privačios Vinogradovo vardo gimnazijos Vilniaus g., kur 1945 m.
pradžioj buvo Prekybos komisariatas. Vos teišlaikiau'lotynų ir vokiečių kalbas.
Išgelbėjo geometrija, algebra, kurias aš gerai mokėjau.
Antrą pusmeti ( 1914 - 1915 m.) aš buvau gimnazistas. Privačioj
gimnazijoj mokėsi daugiausia lenkų dvarininkų, šiaip piniguočių vaikai
(valstybinėse gimnazijose mokslo metų vidury nebuvo vietų). Mokslas brangus: už pusmeti- 75 rubliai. Bet geri rinktiniai mokytojai. Ir daug tinginių,
išdykėlių turtuolių vaikų. Aš mokiausi gerai. Ypač sekėsi matematika, visų
lengviausia - geometrija (Utenoje man užteko išklausyti mokytojo pasakojamą
teoremą ir viskas aišku, nė vadovėlio neturėjau). Šiurkštus geometrijos
mokytojas pirmą kartą man parašė ketvertą. Kitą dieną vėl iššaukė. Išdėsčiau.
Penki. Tai pirmas, pasirodo, toks klasėj atsitikimas. Savo kaimynams frantams
aš spręsdavau uždavinius. Jie mane vaišindavo saldumynais, siūlydavo pinigų.
Balys, repetuodamas žiemą mieste, vasarą dvaruose pats išsilaikydavo ir
namams padėdavo (jo tėvas ilgai sirgo džiova).
Vilnius... Lietuvių kultūrinio ir tautinio atgimimo centras. Tautinis
sąjūdis tuomet buvo pakilime. Jau Utenoje mes, moksleiviai, buvom tautiškai
"atbudę", "tautiškai susipratę" (aš trylika-keturiolikmetis), rengėmės dideliam
darbui - "tautą kelti iš miego", susiprasti, "laisvės keliais žengti". . . rengėmės
būti visuomenės veikėjais. Visuomeninis gyvenimas buvo jau diferencijuotas.
Aš buvau "pirmeivių" eilėse. Vilniuje Balys mane ivedė i aušrininkų
kuopelę. Tais mokslo metais Balys buvo jos pirmininku. Jai, be kita ko,
priklausė Onutė Leonaitė (KairienėY, Justas Baltrušaitis5 (dabar Ekonomikos
fak. profesorius, 1945 m. pradžioje buvo finansų vicekomisaras), Ladas
Serbenta6 , Leonas. Dažnai rinkdavomės Petro Leono 7 (tuomet advokato)
bažnyčią
Rengė

3
4

5
6

Balys Matulionis- A. Žvirono pusbrolis.
Onutė Leonaitė (Kairienė) - Stepono Kairio žmona.
Justas Baltrušaitis- ekonomistas, aušrininkas.
Ladas Serbenta ( 1900 -197 6) - ekonomistas, aušrininkas, Lietuvos rev. socialistas
liaudininkas.
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bute. Pranešimai, diskusijos, aukštos materijos. Kai kada mus aplankydavo
Jackus Sondeckis8 , Peterburgo universiteto studentas. Aną metą studentai,
net vyresnių klasių gimnazistai buvo veikėjai, dirbo atsakingą visuomeninį
darbą. Mūsų tarpe sukiojosi Kazys Binkis (poetas), ne formalus aušrininkas.
Faustas Kirša šliejosi prie ateitininkų.
Vilnius svaigino mane didingos praeities paminklais, reikšmingos
dabarties kunkuliavimu, žavingos ateities perspektyvomis. Politinė nuotaika
liūliavo. Rašiau eilėraščius, perdėm persunktus romantiškais tautiniais motyvais,
sentimentaliomis "vargdienėlio piemenėlio" nuotaikomis (išlaikiau eilėraščių
sąsiuvinį geltonu viršeliu, kuris buvo su manimi per visus mano bastymusis
Sibire 1915 - 21 m., mėtų, rūtų lapai jame, Galiniuose nuskinti 1915 m. vasarą.
1944 m. ilgesnį laikąjie buvo rūsyje Didžiosios 24, bt. 22). Vilniuje mes buvom
tautiškai įelektrinti, fanatiški. Balys itikino mane, kad lenkų kalbos ne tik
neverta mokytis, bet ir ausis užsikimšti reikia, nu girdus lenkiškai kalbant. < ...>
Visai kitokia dabartinė mano aplinka. Kaip nesistenk, kad ji
mažiausiai veiktų, tačiau negali iš jos visai išsprukti. Aš vis dar intensyviai
skaitau angliškai, lenkiškai, fizikos dalykus. Lankau reguliariai kaimyniniam
kambary gulinti kolegą geofiziką, kalbuosi su juo vokiškai. Neseniai jam
darė kairės kojos rentgenogramą. Įtaria kaulų džiovą. < ... > Šalia -jaunas jo
tautietis, astmos kankinamas, visiškos desperacijos apsėstas. Kaimynystėje
trijų dešimtų metų aukštas vyras: šiom dienom pradėjo iš proto kraustytis.
Biologinėse diskusijose nebuvo minimas Ant. Minkevičius. Kaip jis
gyvas, sveikas? "Gamtos", matyt, nebeplanuoja leisti. O kaip su "Liet.
Enciklopedija"? Leis seną ar naują?< ...>
Parašysiu Jums daugiau
Buč, Tetka

-2Pečiora,

1949, vasario 28

Brangiosios,
< ... >Gavau viską viską. Ir gardumynai, skanumynai ... ir rūkalai (net
sigariukai) .. . ir ypač tos knygos (dvi fizikos, dvi - beletristikos angl.) tokios jos ca-ca, kad nebežinau, kaip bedėkoti. Didžiulis DĖKUI Tau,
Viduk, už viską, o Tujau tą DĖKUI paskirstyk tarp visų Jūsų.
7

8

Petras Leonas ( 1864-1938)- teisininkas, liberalinės visuomenės veikėjas.
Jackus Sondeckis- Sonda (1893-1989)- Šiaulių burmistras, VLIK'o vadovybės narys.
Apie J. Sondeckį išleista knyga: "Gyvenimas Lietuvoje", Šiauliai, 1993.
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Pastarosiomis savaitėmis truputį pasikeitė maro darbo režimas. Taip
pat skaitau fiziką, mokausi kalbų, ryju, kas į rankas patenka. Bet kartu dar
kuo kitkuo verčiuosi. Borisas Vasiljevičius- mūsų vyr. gydytojas- domisi
klimatu, ilgai čia gyvendamas, stebi klimatinius reiškinius, kai kuriuos
stebėjimus atlikinėja. Aš jam kai ką padedu. Gavau 1948 metų meteorologinius duomenis (iš seno mano bičiulio, meteoro I. stoties viršininko), juos
tvarkau. Susidomėjom čionykščių paprastų termometrų (kambario ir lauko
temperatūroms matuoti) parodymų tikslumu. Patikrinau eilę termometrų, iš
kurių dalis pasirodė nebloga, kita gi - bloga (klaidos 2 - 5 laipsnių ribose).
Blogesniems termometrams sudariau metrikas - grafikas, pagal kurias
galima surasti tikras temperatūras.< ... >
Mūsų kambarys - išimtinis. < ... > Turime privilegijų, palyginti su
kitais. Čia ir daugiau triukšmo, netvarkos ir išdykavimų bei šposų, ir neguldo
kartais mūsų ligi vidurnakčio. Pas mus sukoncentruotos knygos, žurnalai,
laikraščiai. Čia azartiški lošėjai šachmatais, domino. Įdomiausi pasakoriai,
šposininkai. Įvairūs specialistai.
Jau kelios dienos, kai mes klausomės muzikos, dainų. Netikėtai pas
mus atėjo gitaristas, niekur nesiskiriąs su savąja gitara. Kai jis groja - lyg
viso orkestro klausytum. Nuostabu! Pasižiūri gi - kare nutraukti kairės rankos
du viduriniai pirštai, be kurių, rodos, visai groti negalima. Kita žymesnė
asmenybė - čionykščio teatro dainininkas (estradinis). Smarkai buvo susirgęs:
plaučių uždegimas, pleuritas ir abscesas plaučiuose. Nesitikėta, kad išgis.
Išsikapstė. < ...> Gyvas, judrus, gabios meniškos prigimties maskviškis Gokio
specialaus mokslo neišėjęs, net ir bendro išsilavinimo - oficialaus - nedidelio,
turiningas, savotiškos kultūros žmogus. Ne tik dainininkas, bet ir tapytojas
(mėgėjas), apskritai menininkas iš visų pusių (ir čia turi žmoną, taip pat teatro
darbuotoją. Kai paklausi jo, kuri tai žmona - "keturiasdešimt pirmoji", šypsodamas Anatolis atsako). Plaučiai stiprėja Go manymu, "vitaminų masleco, salco, sacharco" dėka, kuriuos kilogramais tempia žmona), ir mūsų
Anatolis, gydytojui Levui Romanovičiui leidus, pragydo. Kasdieną koncertą po
koncerto. Visiems pakili nuotaika. Ir aš nebeišlaikau, iš savo rėmų išeinu.
Pakankamai įsismaginęs ir įsikarščiavęs "dainuoju" atomų, žvaigždžių,
atmosferų, jonosferų giesmes, mylimosios fizikos himnus. Klausytojų netrūksta,
o klausimų klausimai taip ir byra. Į viską negi spėsi atsakyti. Reikės susivaldyti,
save į rankas paimti ir aptilti. < ...>
Vasarą Karlis Kalninš (inžin. latvis) visai sveikas atrodė. Mane
globojo, maitino puikiam parūgštintom salotom, kai aš, ilgai karščiuodamas,
nieko kito ir valgyti nenorėjau, ir išrodžiau, sako, rimtu ligoniu. < ...> Dabar
aš kaip ir visai sveikas, o Karlis - nabagas. Uždaras the procesas greit perėjo
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į atvirą. < ... > Prieš savaitę rentgeno nuotrauka parodė stuburo tbc. Padėtis
beviltiška. Kasdien blogyn eina. Baisiai gaila. Visi jo gailimės.
Kitas mano bičiulis latvis Aleksandras Počs taip pat žūsta: būta tokio
stipraus, paskum netikėtai pasireiškė tbc kavernos, dar vėliau inkstai
sustreikavo, pavažiavo ( 194 7 m. rudenD kiek į pietus, praeitų metų lapkričio
3 turėjo važiuoti namo, o dabar apie jį nebegirdėti, ar nežuvo tik?< ...>
Gal Jums atrodo, kad ir aš kuo nors sunkiai galiu susirgti ar jau
pradedu sirgti, kad įvairūs pavojai man gresia. Aš Jums rašau apie save, savo
sveikatą visą teisybę. Dėl manęs būkit ramūs, kaip kad aš esu ramus.
Netikėti pavojai žmogui gresia visur, kur jis begyventų, lygiai man ir lygiai
Jums. Bet neverta apie tai galvos sukti, sielotis dėl galimų netikėtumų, mums
gresiančių. Šiaipgi aš gerai laikausi. Rimčiausia padėtis man buvo Vilniaus
dienomis, kai aš po truputį visai išklerau < ...> ir nebuvo jokių gydymo
perspektyvų. Atvykus čia - laimingas atsitiktinumas, išimtinės sąlygos, - ir
aš ant kojų atsistojau. Klimatas manęs skausmingai neveikia. Prie visko,
rodos, prisiderinau, širdis nestreikuoja. Nervų struktūra - tokia pat, kaip
buvus. Atmintis, darbingumas (fizinis ir intelektualinis) atsistatė. Kiek
pasenau - nesuvokiu. Rodosi, kad gyventi tik pradedu, lyg viskas dar
ateityje. Pleuritas kiek pakirto, bet išsikapsčiau gan laimingai, buvo pavojus
tbc, bet praėjo ir panašiais pavojais netikiu - stengiuosi kiek galint kvėpuoti
tyru oru. Fiziškai mankštinuosi. Reguliariai valgau. Gan ramiai miegu. Jėgų
pakankamai, kad būčiau ramus ir ištvermingas. Tik Jūs būkite ramios ir
nenustokite geros nuotaikos, šviesių vilčių!
Neapleidžia manęs azartas skaityti fiziką, mokytis kalbų. Nors dažnai
aplinkoje triukšmas, turgus, bet prisiderinu. Atmintis, turbūt, vis dėlto
sumažėjusi, na ir amžius nebe labai palankus kalboms mokytis. Bet vis dėlto
šiokia tokia pažanga.
Aš esu turtingiausias knygomis, laikraščiais, rašomąja medžiaga. Iki
šiol dar nieko nepardavinėjau. Išdalinu. Duodu, kam reikia, taip pat ir tiems,
kam nereikėtų duoti. Popieriaus daug gaunu, bet ir išeina, todėl nesistebėkit,
kad sandėlių nesukraunu. Turiu atsargėlių, sau nepritrūkstu.
Buč., Tetka
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-3Pečiora,

1949, vasario 23

Brangūs

Pranai ir Angiute9,
Dėkui už ilgą, malonų šiemetinį laišką, į kurį aš atsakiau taip pat
laišku. Ar gavote? Veros 10 laiškas kartu pasiekė mane. O prieš tai buvau
gavęs skausmingą Fredos Onutės laiškelį- pirmąjį.
Vasaris - prisiminimų, sukaktuvių mėnuo. Atsivežtiniai iš Tėvynės
daiktai daikteliai prisiminimų man bangą sukelia.. Ir servetėlė, ir nosinaitės,
ir pirštinės, ir kepuraitės (beretės), ir divonėlis, ir šalikai, ir stora lininė
paklodė, ir senobinis servietinis rankšluostis, ir bulvinis Galinių maišas, kurį
atitempė man Adze 2 1945 spalio 4 d. rytą, prikrautą skanumynų,
gardumynų, rūbų rūbelių, ir Povilo muštiniai kailiniai (retai tevilkimi, dabar
jie už 1 km nuo manęs, uteniškio Kazimiero Masiliūno žinioje), ir Juozo 13
veltiniai (gerai jie dar laiko, dažnai ir kambaryje aš jais aviu). Giedrių
vasario dienų proga širdingai aš Jus visus ten esančius sveikinu ir linkiu
geros sveikatos ir giedrios nuotaikos. < ...>
Bučiuoju, Jūsų Antanas
11

-4Pečiora,

1949, vasaris -kovas

Iš laiško šeimai:
Tasai Karlis Kalninš - ligonis kitoks, nei sveikas buvo. Mano
amžiaus, rimtas chemikas, geras laboratorijos darbininkas - nepakeičiamas
maisto analizuotojas, ir toks draugiškas, tykus, kuklus, ramus, protingas ir
geras draugas. "Tikras brolis" - mane informavo jo bendradarbis Aleksas
Bendinskas, liepos pabaigoj atsisveikindamas ir išvykdamas į šiaurę.
Kalninšą apsėdo the. Pradžioj uždaras procesas. Taip buvo manoma. Aš su
juo kabinkoje visą savaitę gyvenau (džiovininkų korpuse). Paskum iki
rugpjūčio 15 jis mane globojo, maitino rūgščiais salotais su raugintu pienu, kai
aš, karščiuodamas (per 3 8° 3 - 4 savaites) nieko kito kaip ir nevalgydavau.
9

10
11
12

13

Brolis Pranas ir jo žmona Angiutė- Galinių ūkininkai.
Vera- Veronika Žvironaitė.
Fredas Onutė- O. Leonaitė-Kairienė.
Adzė- Adolfina Žvironienė.
Brolis Juozas.
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Rugpjūčio

15 mes atsiskyrėm. Jis pasiliko senoj vietoj, kartu su Kazimieru
aš pavažiavau 1 km, priartėjau prie savo buvusios gyvenvietės.
Su juo laiškeliais susirašinėjau. Apsėdo jį dar gelta, kažkoks guzas
viršugalvyje. Paskum skreplėse aptiko the, atviras procesas. Norėjo pas mus
paguldyti -lapkr., gruod. Bet jis labai nenorėjo. Kazimieras- jo gydytojas ir
globėjas. Pradėjo skųstis skausmais pusiaujyje. Pagaliau vasario 8 jį
atgabeno pas mus - pati Aleksandra Nikolajevna (gyd. Dankman,
laboratorijos vedėja). Guli ir vos pakruta. Plaučiuose apraminta. Bet
skausmai juosmenyje, dešinėj kojoj. Gal nervinio pobūdžio. Išvargintas,
nustojęs kantrybės, bevalis. Nebepanašus į sveikąjį Karlį. Be morfijaus, kitų
narkotikų negali užmigti, pailsėti. Ir vis - morfijaus, morfijaus ... Visų
prašo. Slapta gauna. Gydytoją apgaudinėja. Gaila žiūrėti. "Kada gi bus galas
skausmams?" - šaukia. Nejaugi jau taip nebepakeliama? Visi mes stebimės.
O jis nyksta, džiūsta. Nėra tikros diagnozės. Vargas, nelaimė. Šeima (ties
Jelgava) vis rašo ir rašo. O jis atsakyti negali. Kuo visa tai baigsis?
Kitas mano bičiulis - latvis Aleksandras Počs - tyli. Po 8 metų atviras the procesas (o tokio būta stipraus!), paskum dar inkstai praleidžia
baltymus. Lapkričio 3 turėjo važiuoti namo, bet neišvažiavo, paliko tupėti,
tamsių minčių apsėstas. Nieko apie jį negirdėti. Ar bėra gyvas?
Aš jaučiuosi gana gerai. Stiprėju. Atsiganau. Stengiuosi kiek galint
išeiti į lauką ir viduje būnant - dažniau pritapti prie šviežio oro. Daug
vaikštau. Mankštinuosi. Kapstinėju sniegą. Esu visai sotus.
Turiu gi sužinoti tų 150 rb likimą. Toli, sunkiai prieinama fin. dalis.
Tamošiūnu,

Žadėjo bičiuliai.

O šaltas šaltas vasari~: dažnai per -30° (iki -40°), visą laiką- ne žemiau20° (retai -15°, -18°).
,
Buč., Jūsų Tetka

-5Pečiora,

Brangūs

1949, kovo 12

Pranai ir Angiute!
Širdingai dėkoju už turiningą ir vaizdingą laišką. Džiaugiuosi, kad
krutate, laikotės ir nenustojate geros nuotaikos ir vilčių ateičiai.
Taip ir stovi man akyse Jūsų šalies didžiuliai miškai ir tos šviežios
kapinės su liūdnai ošiančiomis šimtametėmis pušimis. Nenoromis prisimena
atmintinos mums Užpalių kapinės, kuriose taip pat ošia senos pušys,
paslaptingą kalbą kalba, susikaupimą ir liūdesį žadina. Paskum - pakapė,
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šventosios pievos, laukai, kalnai ir kalneliai, miškai ir pamiškės,
Bindrakalnis, Galiniai - visa virtinė mielų, brangių, neišdildomų praeities
vaizdų, kurie nuolat lanko mane, guodžia ir stiprina.
Taip, aš esu išsiilgęs lauko, miško, srovės. Juk visą laiką - kaip
pririštas šuva: eini, eini, aplink tupinėji vis toj pačioj vietoj. O kai tenka kada
nutrūkti nuo virvės, tai nebežinai, kaip belakstyti. Du kartus man teko taip
palakstyti: 194 7 sausio pabaigoj - keletą dienų, net traukiniu pavažiuoti
kartu su kitais konferencijos dalyviais, ir dabar štai neseniai, 1948 m.
balandžio pabaigoj, penketą dienų. Ši pastarąji kartą, taip pat konferencijos
metu, aš galėjau pasivaikščioti mūsų miestelyje ir jo artimiausiose
apylinkėse. Nerūpėjo man namai, žmonės, bet· gamta, laukas, netoliese
matomi krūmokšniai, miškeliai masino mane. Turėdamas atliekamo laiko,
pietų metu, aš sprukdavau kur i šalį grožėjausi niūria gamta, gėrėjausi
laisve, basčiausi iš šalies i šalį tik tik nesurikdavau iš džiaugsmo, vyzgiau
kaip tas šuva, staiga paleistas nuo virvės pasilakstyti. Nėjau pietų valgyti, o
sėdausi ant kelmo, traukiau iš kišenės plutą, sūrio gabalą ir užkandžiavau.
Gatavas buvau gulti, voliotis iš smagumo. O buvo dar žiemos pabaiga,
sniegas, šlapdriba ir šalta. Nesivilkau šiltų Povilo kailinių, tenkinausi bušlatu
ir batais. Išeinu rytą, grižtu vakare. Daug darbo buvo, o aš dar rasdavau laiko
pazylioti. Apsvaigęs buvau. Nenuvokiau, šilta ar šalta.
Po to man pradėjo šoną skaudėti. Maniau, kad raumenys pasitempė:
teko kiek pasitampyti, besiruošiant konferencijai (stalus nešioti, prikalinėti ir
t. t.), o tai ir būta pleurito pradžios. Sirginėjau. Keistai ilgai temperatūra
laikėsi. Viską suvertėm gripui, nuovargiui, kažkaip daktarai neižiūrėjo.
Pagaliau liepos 25 pasikėliau vykti toliau. Teko eiti apie 3 km apsikrovus
nešuliais. Atsitiktinai mums keliems pritrūko vagone vietų. Grižom atgal.
Mane surėmė kaip reikiant. Teko atsigulti. Beveik keturias savaites laikėsi
aukšta temperatūra. Paskum krito. Gera priežiūra. Pažistami daktarai, kiti
globėjai. Skystis pats susisiurbė, traukti nereikėjo. Buvo džiovos pavojus. Ne
vienas mano kaimynas - senas ir jaunas - besirgdamas šia liga, susirgo
džiova ir išvažiavo i specialią ligoninę. Aš išvengiau to pavojaus. < ...>
Gražu, kad Jūs, tautiečiai, draugėje laikotės, draugėje džiaugiatės ir
liūdite, vargais, skausmais dalinatės, draugėje išgyvenat nelaimes, skausmą
ir džiaugsmą. Gražu, kad mūsų krašto papročiais atsisveikinat su tais, kurie
išeina iš šio gyvenimo, savas, atskiras kapines steigiate. Būtų gera, kad
pažymėtumėt tuos, kuriems lemta mirti t~li nuo Tėviškės. Kad nebūtų
užmiršti.
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Mes tokių galimumų neturime. Daug mano kaimynų- mažiau ir daugiau
Kažkaip netikėtai, staiga. <...> Gyvenimas margas.
Džiaugsmas ir skausmas, gimimas ir mirtis- viskas susipynę, susimaišę.
Pas mus dabar kambaryje sveiksta du teatro darbuotojai- dainininkas
tapytojas ir gitaristas. Beveik kasdien mes turim koncertus, gėrimės daina ir
muzika. Poilsis. Pramoga.
Būkit sveiki. Laikykitės.
Bučiuoju, Jūsų Antanas
pažįstamų- mirė.

-6Pečiora,
Brangūs

1949, birželio 16

Pranai ir Angiute,
Neseniai gavau Tavo gegužinį laišką- ilgą, gražų, vaizdingą, kartu ir
14
liūdną. Daug skausmo, vargo ir ilgesio - Bindrakalnio , savo krašto, mūsų
brangios Tėvynės.< ...>
Savotiškai graži ir įdomi šiaurės gamta. Ją esu kiek pažinęs pats kiek
stebėdamas, iš kitų pasakojimų, iš aprašymų. Savotiškas čia klimatas.
Savotiški debesys. Kitokia dangaus mėlynė - gilesnė, sultingesnė, kai kada
saulės šviesoje - žalsva. O kokios puikios aušros vasarą- vakarinės, rytinės!
Ogi tos šiaurės poliarinės pašvaistės! ..
Pas mus dabar "baltosios naktys": naktį šviesu, galima knygą skaityti.
Saulė šiandien teka O v. 22 min., leidžiasi 22 v. 08 min. Dienos ilgis 21 v. 46
min. Birželio 21 d. ilgis bus 21 v. 49 min. Saulė negiliai pasineria ir vėl iškyla.
Šiaip gamta skurde·snė. Javai neauga, nespėja prieiti. Išauga daržovės
(kopūstai, burokėliai, morkos, ... ). Bulvės auga, bet nespėja žemėje
išsi stovėti, žievelė plona, jauna, jos nesukrenta, žiemą greit pūsta. Gerai auga
ropės ir turnepsas, čia turnepsą žmonės valgo, vakaruose sušeria gyvuliams.
Nežinau, kaip Lietuvoje.
Medžiai - pušis, eglė, pichta, beržas, drebulė. Didelė, reta žolė miške.
Daug uogų: serbentų (raudonų ir juodų), mėlynių, bruknių, spanguolių ir
savotiškų (pvz., polenika), kurių pas mus nėra. Labai daug grybų. Mažai kas
sudorojama. Daug žūsta. Šiltnamiuose, žinia, yra ir agurkų, pomidorų. Daug
daržovių atvežtinių, pernai buvo ešelonas Panevėžio bulvių, atvežė
pomidorų, džiovintų bulvių, obuolių, tik ne visi juos valgo.
Nemažai gėlių auga, bet jos nekvapios.
14

Kalnas gimtinėje.
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Paukščių, žvėrelių,

nedaug. Nebūta seniau žvirblių, atsirado
rodos, nėra. Yra varnų, vanagų, matyti antys,
gervės, žąsys. Kiškių esą (balti). Pasitaiko lokių (meškų). Kiek šiauriau nuo mūs
tūkstančiai elnių, kurių mėsą mes dažniausiai ir valgom.
Iki šiol vis dar maža šilumos. Vos pradeda sprogti beržai. Gegužę
snyguriavo. Birželis vėsus, vėjuotas.
Perduokit mano geriausius linkėjimus Raimučiui, Untaniukui 15 • Tu juk
jiems dažnai rašai. Primink, kad Tavo laiškus jie saugotų atminimui, ateičiai.
Apskritai, reikia mums visiems praeitį išsaugot.
Mano atmintis susilpnėjusi. Tu, Pranai, turėjai gerą atmintį.
Nebeprisimenu gerai kai kurių datų. Tėvas mūsų mirė 1929 m. spalio 30 ar 31
d., Juozas- 1942 m. rugp., gal17 dieną(?), Motina- 1943 m. rugsėjo (ar spalio
mėnesį?), kurią dieną? Bobutė mirė 1919 m. ar 1920 m. (kurį mėnesį?)
Mūsų brolių ir seserų gimimo metai: Juozas - 1894, Ona- 1897, Antanas
- 1899, Pranas- 1901 (ar 1902), Kazys- 1904, Vera- 1906, Povilas- 1908,
Emilė - 1911.
Tėvas gimė gal 1865 m. (ar 1866), Matulionienė
1863, dėdė
Povilas- 1868 Gam suėjo- 80 ar 81 metai).
Pranai, parašyk man apie brolio Povilo mirtį aplinkybes, datą. Ilgai
man niekas neparašė, ir aš dabar nieko nežinau. Nežinau, ar gyva Matulionienė,
ir kur ji?
Širdingai sveikinu Jus abu su Angiute.
Saugokite sveikatą. Laikykitės. Nenusiminkite.
Bučiuoju, Jūsų Antanas
trobesiai ir jų priviso.

žvėrių

Vieversių,
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Brangiosios,
kad Jūs šiuo metu būtumėt dar negrįžusios į Vilnių, o
Juk tokios auksinės dabar dienos- saulėtos, šiltos! Tikra
vasara atėjo! Pas mus, taip pat ir Lietuvoje: klausau aš radijo pranešimus apie
oro temperatūrą Rygoje, Minske (Vilnių retai mini).
Mano kaimynai vaikšto lauke vienmarškiniai, baltakelniai, net ir basakojai. Aš naudojuosi išimtine padėtimi: kada noriu, apsivelku savo rūbus.< ...>
Kaip gera

būtų,

pasiliktumėt pajūry!

15

Raimutis ir Untaniukas- brolio Prano Žvirono sūnūs palikti Lietuvoje, kai tėvus vežė į
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Matulionienė- Jono Žvirono sesuo, Antano Žvirono teta.

Sibirą.
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Švietimas, mokslas, Sigute, praturtina žmogaus protą. Betgi žmogaus
(jo poelgiai, santykiai su kitais žmonėmis, su aplinka, su visata)
priklauso tik iš dalies nuo mokslo pateikiama žinyno. Jos pažangai reikalinga
dar kažkas kita: bent jau vienų mokslo vertybių, vienos materialinės kultūros
nepakanka vidinės žmogaus kultūros pažangai. Juk matome: žmonija pasiekė
aukštų materialinės kultūros laipsnių, ir kartu šioje "kultūringoje žmonių
visuomenėje" stebime gyvuliškus poelgius, nežmoniškas aistras, pyktį,
neapykantą, apgaulę, priespaudą, pagaliau - baisųj į karą, masines žudynes
rafinuotomis "kultūringomis" priemonėmis. Tatai valstybių, tautų, kolektyvų
arenoje. Panašiai ir atskirų individų tarpe. Kas kaltas? Ar galima to išvengti?
Jei galima, tai kuriuo būdu? Ką rado žmonijos istorija? Kur link žmonija
eina? Vis tai įdomūs klausimai. Jais pravartu susidomėti suaugusiems ir
jaunimui, mokytiems ir nemokytiems.
Pavienis, atskiras žmogus gali būti išmokslintas, "kultūringas", kaip
įprasta sakyti, tačiau jis gali būti nedoras, žiaurus, blogai elgtis su kitais ir
pan., gali būti žemos vidinės kultūros (tikrosios- dvasinės, sielos kultūros).
Lygiai kaip beraštis, prasčiokas gali būti didžios dvasinės kultūros, kilnių
sielos vertybių žmogus.
Brangi Sigute, tikrą teisybę sakai: "Kiekvienas žmogus, net ir
blogasai, turi savyje ką nors gero". Taip, net ir didžiausias prasikaltėlis yra
žmogus, turi žmogiškų vertybių. Ir atvirkščiai, Sigute: kiekvienas doriausias
žmogus turi žmogiškų silpnybių ir negerybių. Nėra nei absoliučiai gerų, nei
absoliučiai blogų žmonių. <. .. >
Ir man per pastaruosius metus ne kartą teko patirti, kad paprasti mažai mokyti, kuklūs, neriečią nosies, nesigirią savo darbais ir nuopelnais yra geresni ir žmogiškesni negu "išmokslintieji", "gudruoliai", "veikėjai",
"didvyriai".
Mūsų Pranas mažai raštingas. Bet kaip poetiškai jis rašo! Tikrai, jis
gražią, gryną sielą turi.< ... >
Man net saldu darosi, kai Sigutė rašai, kaip mėgsti knygas, jas perki,
renki kiek galint. Net gobši esanti. Aš juk per tiek metų knygas įvairiausias
rankiojau! Tai buvo mano visų didžiausias ir vienintelis turtas. Visos knygos
mane domina. Bus tokių, kurias išpirks ir paskum nebegausim. Pavyzdžiui,
"Didysis lietuvių žodynas", bet tai labai brangu, daug tomų... Jums
neįkandama. "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas" - vieno tomo, labai vertingas,
būtų labai gera, jei ištesėtumėtjį įsigyti (tik nesumanykit man jo pasiųsti!).
Aš esu viskuo aprūpintas. Nereik nei pinigų, nei maisto. Labai gerų
pieštukų atsiuntėte. Dabar prašysiu atsiųsti dvi adatas.
Bučiuoju, Jūsų Tetka
kultūra
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Brangūs

Angiute, Pranai!
Neseniai gavau Tavo, Pranai, laišką liepos 10 d. Atrodo, mes laiškus
vieni kitų gaunam, tik eina jie gan ilgai- apie 4 savaites, kai kada mažiau, kai
kada daugiau. Įdomūs, gražūs Tavo laiškai, Pranai. Sigutė jais stačiai sužavėta.
Svarbiausia- visokiais būdais, įvairiomis priemonėmis saugokite savo
sveikatą, taupykite jėgas. Mums reikia būti ne tik pakankamai sveikiems,
bet ir ganėtinai pajėgiems, kad galėtume dar gyventi ir dirbti. Nelengva tatai,
bet ką gi darysi. Kantrybės ir ištvermės semkimės savyje, praeityje, ateities
vaizduotėse, visur, kur tik galima pasisemti.
Neseniai gavau V eros atviruką. Prieš tai buvau gavęs jos ilgą,
nuotaikingą laišką iš naujos vietos, prie garsios upės (Angara - Verchniaja
Tunguska), apie kurią savo laiku esu daug skaitęs ir girdėjęs. Dabar jau
žinau (iš žemėlapio), kur gyvena Vera ir kur Jūs gyvenate. 340 km atstumu
vieni nuo kitų. "Nebetoli",- rašo Vera. Lyg kad kaimyniniuose valsčiuose
Sibiro mastu. Lietuvoje gi tokį atstumą nuvažiavęs pasijusi jau nebe Tėvų
Žemėje, o kur nors pas kaimynus (malonius ar nemalonius).
Iš visų keturių vasarų, kurias aš čia gyvenu, šiemetinė yra visų
prasčiausia: vėsu, šalta, vos kelios šiltos vasariškos dienos. < ... >
Mūsų siauram, mažam rajone- kaip didelio ūkio, dvarelio aptvertam
kieme - žydi našlaitės, chrizantemos, gaideliai, išplaukėjo avižos, išaugo
smilgos. Palypėjus kopėčiomis į namo palėpę, matosi į visas puses nusitęsę
žali ir melsvi miškų plotai, čia pat panamėse- mūsų bulvės, daržovės (5 ha),
šiltnamiai. Štai ir visas mūsų vasaros vaizdas. Tiesa, mažesnieji prasikaltėliai
ėjo miškan pjauti šieno, parvežė jį į kiemą, ir kai kuriems teko prikimšti
čiužinius, vietoj drožlių ir šakaliukų, kuriais prikimštos mūsų pagalvės.
Drožlės ir šakaliukai, štai mūsų plunksnos ir pūkai. Pripratom ir tikrai
nekieta. O prie ko tik žmogus nepri pranta! <...>
Tai vis dėlto visai tikrai žinių apie Povilą nėra. Matyt, nebėra gyvo.
Nabagė tetulė Ona ir visi Antakalniai. Iš Narvaišų gavau neseniai siuntinį
stori, geri lašiniai -matyt, dar senobinio ūkio. <...>
Esant progai perduokite mano sveikinimus Indriūčiai ir jos šeimai.
Kažin, kaip dabar verčiasi Dudlos? Nieko apie Juos nebegirdžiu. O
Masiulienė, Meleikiai, Didžiokas? Pasveikin~ite Pabradesnius ir kt.
17
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Indriūčia, Dudlos, O. Masiulienė, Maleikiai, Didžiokas, Pabradesiniai -kaimynai tėviškėje
kaime.

Galinių
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Aš labai džiaugiuosi, kad mano setma šią vasarą ilgesniam laikui
išspruko iš Vilniaus į mūsų gražųjį pajūrį. Adzė daug dirba, bet kartu ir ilsisi.
Sigutė ir Vidutė turėtų gerai prasivėdinti, pailsėti.
Kaip gyvi sveiki Jūsų Raimutis, Antaniukas? Širdingai juos pasveikinkite.
Būkite sveiki. Viso geriausio.
Bučiuoju, Jūsų Antanas
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Brangiosios,
Baigiasi pirmas šių mokslo metų mėnuo. Ne tik Sigutė, bet ir Vidutė
mokslus eiti pradėjo mokykloje. Kažkur prie Filharmonijos, gerai nė
neįsivaizduoju, kuriuose namuose, gal netoliese nuo tų, kuriuose kadaise, 1940
metais, Sigutė pradėjo mokslus, mielosios mokytojos Giedrės vadovaujama
(pagal savotišką Briuselyje pasisemtą metodą)? Tuomet Sigutę nuvesdavo
Lygumų Babūnė, Verutė (berods, ji), kai kada ir aš - pavedėdavau rytą ir
pasitikdavau pamokoms pasibaigus. Kažin, dabar kas Vidutę vedžioja? Kokie
pirmieji Vidutės įspūdžiai?
Sigutė- šeštokė. Koks tai smagus laikas! Prisimenu save tokį- ką tik
nuvykus į į tolimą Tomską. Svetima šalis, svetimi žmonės. Bet rusų anuometinis
jaunimas toks draugiškas, nuoširdus, gimnazijos mokytojai, gimnazija (Tomsko
II) - tokie svetingi, jaukūs, geraširdžiai karo tremtiniams, kad aš iš pirmos
dienos pasijutau, lyg būčiau po atostogų grįžęs į savąją seniai pažįstamą
gimnaziją ( 1915 m. rudenį)'.·
Miela, džiugi jaunystė. Greito ir smarkaus fizinio bei protinio augimo
laikas. Pakelti sparnai, platūs užsimojimai, šviesios viltys, kilnūs siekimai. Kaip
svar:bu tuomet išvystyti visus gražiuosius ir geruosius proto bei širdies pradus,
išugdyti jų reikšminguosius daigus, kurie nulemia fizinį ir dvasinį žmogaus
turinį visam amžiui! Didžiulis vaidmuo čia tenka tėvams, auklėtojams, šeimai,
mokyklai ir visuomenei. Betgi lemiamą vaidmenį suvaidina pats jaunuolis, -ė,
nuo kurio sugebėjimų ir valios priklauso - pasisavinti tai, ką aplinka jam
pateikia. Tuo metu daug ir pavojų iškyla, kurie gali neigiamai paveikti jaunuolį
netgi sužaloti.
Audringas laikas. Kai jį išgyveni, daug kas paskum atrodo kitoje šviesoje.
Jaunatvėje greit auga ir bujoja jėgos- fizinės ir protinės. Nenuostabu,
kad tuomet mes pasijuntam tokie stiprūs, galingi, kuriems, rodos, nieko nėra
nepasiekiama, nenugalima. Pasijuntam mes tokie protingi, kad, rodos, su
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visais protu lygintis galime, ar net daug ką prašokti. Visai natūralu, kad,
sakykim, paskutinių klasių gimnazistai ryžtasi spręsti visus painiuosius
mokslo ir apskritai gyvenimo klausimus ir juos gan griežtai viena ar kita
prasme išsprendžia. Jei mokslas sekasi, tai pasijunti beveik viską žinąs, viską
suprantąs ar bent geriau viską išmanąs nei visi kiti. Aš pats prisimenu savo
anuometines nuotaikas. Baigdamas gimnaziją, aš, pvz., maniau, kad jau
aprėpiau beveik visus mokslus. Mokėjau įrodyti visas geometrijos teoremas,
mokėjau gerai algebrą, trigonometriją, fiziką, - ir rodėsi - kas bėra
universitete, aukštojoj mokykloj? Dar daug naujų teoremų, dėsnių, aš juos
išmoksiu ir jau žinosiu visą matematiką, visą fiziką.
Tatai normalu. Neblogai pasitikėti savo jegomis, neblogai aukštyn
kilti ir aukštai lakioti. Bet blogai - išdidumas, nosies rietimas. Palakiojus
žmogaus kūrybos aukštybėse, paaiškėja, kad žmogus labai maža yra pažinęs
ir kad labai daug yra nežinomo, nesuprantamo. Maža to, atskiras žmogus
tegali pažinti tik dalelytę to, ką žmonės yra pažinę. Šiuo metu mokslo, meno
ir muzikos žinija, sukrauta visos žmonijos per visą civilizacijos laikmetį, yra
jau tokia didelė, kad atskiras žmogus tik mažą dalį gali pasemti.
Svarbu - siekti pačių žmogaus kūrybos (mokslo, meno, muzikos)
viršūnių. Kartu suprasti - užkopsi tik į vieną ar kelias viršūnes, kitas gi - tik
apgraibomis suvoksi. Svarbu -visomis jėgomis veržtis į aukštybes, bet kartu
realiai įvertinti pajėgų aprėžtumą. Proto ir širdies veržlumas, bet kartu ir kuklumas!
Gimnazijoje mokiausi gerai: penketukais, brandos atestatas - su aukso
medaliu. Daug egzaminų teko laikyti. Visuometjausdavau esąs gerai pasiruošęs.
Rodos, viską žinai, tikras esi, kad į visus klausimus atsakysi, kad egzaminus
išlaikysi, ir juo arčiau egzaminų valanda, juo tasai tikrumo jausmas stipresnis.
Universitete pasitikėjimas savimi vis mažėjo, eidamas egz. jausdavai, kad šį tą
žinai, bet daug ko nežinai. Savotiška nuotaika susidarė rengiantis daktaro
egzaminams- Kaune, Aguonų g-vėje (2-3 mėnesius) ir Ciūriche (pora savaičių).
Tai buvo 1933 m. gruodžio mėn. ar 1934 m. sausio pradžioje, gerai
nebeprisimenu. Per tris dienas teko laikyti visus egzaminus - fiziką
(eksperimentinę ir teorinę), matematiką (aukštosios matematikos kursą),
astronomiją (bendrąją ir astrofiziką), pirma diena - rašto darbas. Artėjant
egzaminų dienai patirdavai, jog vis mažiau ir mažiau žinai, ir pagaliau
egzaminų prieangyje - nebežinai, ar iš viso ką bemoki, ir jokio tikrumo, kad
egzaminus išlaikysi. Įtempimas praėjo. Grįžo pusiausvyra. Atsistatė ir
pasitikėjimas savimi. Egzaminų nebeteko laikYti. Kitus mokiau fizikos, įvairius
fizikos kursus skaičiau. Ir pats vis mokiausi. Juo daugiau mokiausi, tuo stiprėjo
supratimas: žmogaus protas pažįsta vis daugiau gamtos sričių, betgi su tuo
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pažinimu kyla ir nauji klausimai, pavyzdžiui, prieš 50 m. apie atomą nedaug
mes žinojom, bet jis atrodė tuomet paprastesnis, dabar išaugo didžiulė atomo
fizika (ir chemija), kartu iškilo (ir vis kyla) nauji klausimai, laukią sprendimo.
Galimas daiktas, kad šis nuolatinio pažinimo augimo ir nuolatinio naujų
spręstinų problemų kilimo procesas yra nebaigiamas.
Genialusis Newtonas (1643- 1727) buvo įvertintas ir išgarbintas dar jam
nemirus. Jo didysis veikalas "Pradai", t. y. "Principia" ("Philisophiae naturalis
principia matematica", 1687) buvo laikomas visų didžiausia žmogaus proto
išdava. Po Evangelijos- pirmoji knyga (Laplace'o, berods, nuomone). Palaidotas
Westminsteryje. Ant kapo -lenta, kurioje tėvynainiai įrašė maždaug tokią mintį
(tiksliai nebeprisimenu): ,,Pasaulis tūnojo tamsoje, dievas tarė "Stokis, Newtone",
ir pasaulį nuskaidrino šviesa". Kai dar gyvą, bet jau seną, didžiuosius mokslo
darbus nuveikusį Newtoną paklausė, ką jis mano apie savo atliktus darbus, tai
Newtonas maždaug taip atsakė: "Pasaulis - beribis okeanas, aš - panašus į vaiką,
kuris, vaikščiodamas to okeano pakraščiais, iš viso nesuskaitomo akmenėlių
gausumo susidomėjo keliais gražiais akmenėliais, juos surinko, išnagrinėjo ir
pažino. Visa gi kita akmenėlių gausybė liko man nuostabi ir neaiški".
Visi didieji proto ir širdies žmonės yra paprasti ir kuklūs.
Tik neišmanėliams ir sukčiams viskas yra aišku, viskas suprantama.
Šiemet vasara ir ruduo netikę, bet našlaitės pas mus auga ir dar šiuo metu
gerai laikosi (pas jus ir visur kitur, rodos, gerai užderėjo obuoliukai, kiti vaisiai).
Pradėjau džiovinti, įsismaginau ir specialistu pasidariau. Neapsiginu nuo
užsakytojų, prašytojų. Neturiu gerų sąlygų, bet esamomis pas mane, palyginti su
kitais, išeina neblogiausiai. Siuntinėju įvairiomis kryptimis, vis po vieną atviruką
-paveikslą. Jums pasiųsiu visą seriją (jei kas nesutrukdys ).
Rodos, rašiau: liepos mėn. nuo keistos, neišaiškintas ligos mirė jaunas,
stiprus vyras. Man teko jis globoti. Po mirties parašiau laišką, pridėjau priešmirtinį
velionio laišką tėvui. Iš tėvo (J. Ananka, Jurbarkas, Kauno g. 17) gavau jaudinantį
laišką: dėkoja, siūlosi padėti, laiko kaip ir gimine, artimu, esant progai aplankys
Jus Vilniuje (kalvis, paprastas žmogus, bet, rodos, geras).
Valgau ir dar ilgai valgysiu atsiųstus skanumynus. Nesiskiriu su
paveiksliukais. Šiemet atsivalgysiu bulvių: jos nesukrenta kaip pas mus, bet
vis dėlto geros.
Dar nemačiau Noros tėvų (atostogose), bet girdėjau, kad Nora išlaikė
egzaminus į Pedagoginį institutą (Leningrade), o iš fizikos gavusi 5. Jaučiu
pasitenkinimą. Nedaug (19 dienų) kalbėjausi su ja, bet sąžiningai,
nuoširdžiai. Ne tik žinių igijusi, bet ir pamėgusi fiziką, taip pasakojo. Esu
sveikas. Gerai, smagiai jaučiuosi.
Buč., Jūsų Antanas
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Brangiosios,
Rašiau jau, kad mūsų Laboratorija gavo naują aparatą, vadinamą
poliarimetru, kurio pagalba, apskritai imant, nustatomas optiškai aktingų
tirpalų poliarizacijos plokštumos sukimo kampas, o specialiose medicinos
laboratorijose- cukraus kiekis šlapime (nes cukraus tirpalai suka poliarizacl.jos
plokštumą, būtent, į dešinę). Laborantė (prityrusi gydytoja, vokietė) yra dirbusi
su vokiečių firmų poliarimetrais (kurie vieni ir tebuvo paplitę senoje Rusijoje),
gi šis gautasis - savas, sovietinis (vadinasi ,,Krugovoj poliarimetr"), ir todėl ji
nelabai pasitikėjo savimi ir nauju, jai neįprastu aparatu. Mane pakvietė
(laboratorijos vedėja Aleksandra Nikolajevna, sena pažįstama) susipažinti su
aparatu, jį ištirti. Man tai- vienas malonumas padirbėti su fizikiniu prietaisu.
Šio sovietinio aparato bendras principas - kaip ir kitų poliarimetrų, su
kuriais man teko eilę metų dirbti fizikos laboratorijose (daugiausia vokiečių
firmų). Tik šiame poliarizatorių ir analizatorių sudaro kvarcinės (o ne
Islandijos špato) prizmės ir matymo laukas trilypis (o ne dvilypis). Šiaipgi
matavimo principas - tas pats. Dalmenys, nonijus taip sudaryti, kad kampo
1° atitinka cukraus koncentraciją 1%.
Aparatas visai naujas. Neblogas. Galima matuoti. Tai - visų
tiksliausias ir dai !iausias prietaisas (grynai fizikos principais sudarytas)
nustatyti cukraus koncentracijai tirpaluose. Kartu ir pats paprasčiausias.
Iš visų pusiųjį apčiupinėjau. Esu išsiilgęs fizikos laboratorijos, darbų.
Ėmiau įvairių koncentracijų tirpalus (gliukozės, paprasto cukraus) nuo 0,25% iki 8% - ir matavau poliarizacijos plokštumos sukimo kampus.
Brėžiau kreives (liepos 27- 29).
Aš aparatu pasitikiu, o toji laborantė - nelabai. Kai pasitaiko
"cukrinis" ligonis (diabetikas ), aš einu į laboratoriją šlapimo tirti. Man
paruošia šlapimą (jį nuskaidrina, nustato baltymų kiekį). Ir man telieka
cukraus koncentraciją nustatyti. Kai viskas paruošta, tai - kelių minučių
darbas (koncentracija nustatoma 0,5% tikslumu). Paskui darom pataisą- dėl
nuskaidrinimo, dėl baltymų.
< ...> Šiomis dienomis Laboratorija gavo naują psichrometrą (Asmano)
- oro drėgmei nustatyti. Susipažinau. Gerai veikia. Patogu dirbti. Kad aš
būčiau tokį turėjęs anąmet, NIBO laikais! Tuomet mum būtinai buvo
reikalingi keli psichrometrai (2, 3) oro drėgmei sekti lauke, šiltnamiuose,
palatose (tiriant klimatinių veiksnių poveikį žmogaus organizmui pagal
vadinamąją "Meteokartą" ar "Barokartą''). Gavome pagaliau 0,2° tikslumo
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termometrą,

ir aš konstravau paprastus Augusto psichrometrus. O kiek aš
kol prisiminiau psichrometrinę Augusto formulę (smegenys
buvo tuomet, I946 m., suminkštėję), kiek priskaičiavau, kol gavau
Obolenskio "Meteorologiją'' (1946 m. pabaigoje Vladas Šarka atvežė)!
Graži žiemos pradžia. Apie -4°, -5°. Snyguriuoja. Povilo muštiniai
kailiniai sandėly; nėr kaip juos dabar man užsi velka, nešioja. Bušlatas. Be to,
kailinis žaketukas be rankovių; senas, lopytas, apskuręs, bet gerai,
neperpučia. Spalio I d. namo važiavo estas (Pichlik, aktuotas dėl ligos); be
pinigų; aš jam daviau tą žaketuką; dar I O rb. pridėjau. Už mane 3 m.
jaunesnis. Storas, diktas. Staiga labai pakilo kraujo spaudimas, kai gavo
žinią, kad gali i Taliną važiuoti. Iš susijaudinimo ištiko priepuolis. Dešinės
pusės paralyžius. Šiaip taip atsigaivelioja. Vaikšto sverdikuliuodamas.
Visokių niekų, Jums neidomių dalykų prirašiau.
Buč., Antanas
galvą prilaužiau,
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Brangiosios,
Į spalio pabaigą teprasidėjusi žiema vėl buvo dingusi. Ištirpo sniegas.
Sušilo. Atgijo našlaitėlės - sužaliavo, žiedai atsitaisė. Spalio gi 28 d. žaibas, perkūnija ir šiltas lietus. Visai neiPrasta mūsų šalyje. Paskum atvėso,
pūtė smarkus vėjas, pasnigo. Ir vėl žiema. Bet švelni, maloni.
Įsidėmėtinai idomus, gražus ir jaudinąs Sigutės laiškas spalio 9 d.
(buvusi Vilniaus gedulo diena). Įvairios mintys, prisiminimai, pergyvenimai,
vienoki ar kitoki sumanymai užplūdo mane.
Yra ivairių pažiūrų i žmogaus gyvenimo prasmę, paskirtį i žmogaus
kelią šioje žemėje, žmogaus - gamtos dalelės. Yra ir štai tokia, jos
metmenis, berods, I93I m. mes pirmą kartą buvom išgirdę iš ižymaus mūsų
mokytojo profesoriaus Vinco Čepinskio lūpų, prasmė.
Kūdikystėje ir jaunystėje žmogus viską ima iš tėvų, artimųjų, iš aplinkos
ir nieko jiems neduoda. Gamta - tasai nuostabus strategas - ispraudžia gimusi
žmogų, nelyginant špoką (varnėną), i "špokinyčią'' ir duoda jam viską, kas
reikalinga jam augti, bręsti. Žmogus tuomet kaip jaunas špokiukas, tik ryja,
čiumpa viską, kas jam reikalinga ir naudinga, kaip smakas nepasotinamas. Ir
auga, stiprėja, jėgas ir gebėjimus ugdo, brandina. Gamta viską žmogui
jaunystėje duoda. Kai jis subręsta, tai gamta iš jo pareikalauja grąžinti, ką
buvo davusi, ir dar daugiau- dideles palūkanas sumokėti. Gamtos strategijos
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esmė - gyvybę dauginti, gyvastingumą auginti, turtus didinti, krauti. Iš
kiekvieno žmogaus, lygiai kaip ir iš bet kurios gyvos būtybės, ji siekia
paimti daugiau, negu buvo jai davusi.
Žmogui kaip socialinei būtybei, yra įdiegta, įgimta pareiga - užaugus
artimiesiems atiduoti tai, ką jis buvo iš jų gavęs, su dideliu kaupu, daryti tai,
kas kitiems naudinga, gera ir gražu. Žmogaus veikla taip sutvarkyta, kad jis
šia prasme elgiasi, dažniausiai net negalvodamas, instinktyviai. Tai aukščiausias imperatyvas, aukščiausias moralinis principas, kurio kilmė
visaip aiškinama (moralinė, religinė, socialinė, prigimtinė ir t.t.).
Kiekvienas žmogus mirdamas palieka būsimoms kartoms tai, ką jis
per visą gyvenimą yra padaręs, sukūręs; naują kartą, materialines ir dvasines
vertybes. Tas pastarąsias ne taip lengva susekti. Jas sudaro ne tik didieji
žymūs nuveikti darbai (raštai, knygos, pamokymai ir kt.), bet ir, sakysim;
poveikiai, kurie susidaro auklėjant vaikus, savo ir kitų, bendraujant su
artimaisiais bei tolimesniais žmonėmis per visą savo gyvenimą; sunkiai
susekamas dvasinis palikimas, kuris perduodamas tiems, su kuriais
gyvenime teko susidurti. Tas palikimas nejuntamai persiduoda dar kitiems
žmonėms, jų vaikams, vaikų vaikams, būsimoms kartoms ir plinta į visą
žmoniją artimai ir tolimai ateičiai. Šia prasme bet kuris žmogus yra
nemirtingas. Čia yra nemirtingumo (ar nemarumo) esmė, paliekant nuošaly
religinę pasaulėžiūrą.

Juo žmogus didesnis, kilnesnis ir žmoniškesnis, tuo jis daugiau gerų
darbų padaro, didesnį palikimą palieka mirdamas, daugiau nemarus yra.
Todėl suprantama, kad žmogus, gerą darbą atlikęs, jaučia vidinį
pasitenkinimą. Juo žmogus kilnesnis, tuo jis daugiau aplinkoje pasėja gerų
darbų, tuo jis glaudesniais ryšiais susijęs su visais žmonėmis, tuo
žmogiškesnį gyvenimą jis gyvena, tuo vertesnis jis yra žmonėms, gamtai,
visatai. Tų žmonių gyvenimas prasmingesnis, tikresnis, gražesnis. Jiems
lengviau pakelti gyvenimo sunkumus. Jiems lengviau gyventi. Jiems
lengviau ir mirti.
Manau ir Jūs, brangiosios, suprantate. Sigutė žino ir tai, ką aš laiške
nutylėjau.

Neseniai gavau obuolių siuntinį kartu ir lašinių gabalą, papirosų. Dėkui.
Mano gyvenime- jokių permainų. Gyvenu neblogai. Jaučiuosi smagiai.
Būkite visos sveikutės.
Viso viso geriausio.
Buč., Jūsų Tetka
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·Brangi Vera,
Po ilgos ilgos pertraukos (daugiau nei 3 mėn.) pagaliau gavau Tavo
laišką - ilgą, idomų. Gerą jau vien todėl, kad esi gyva, sveika, savotiškai
aklimatizuojiesi. Vargsti, skursti, bet gyveni. Tvirtai tikiu, kad gyvensime,
tesėsime, ir visa tai, ką dabar pergyvename, atrodys kaip sapnas, kaip
pasaka. Neramu, kad Pranas serga. Nabagas. Nejaugi jis tikrai sunkiai
susirgo, palūžo? Nesinori tikėti, kad jis sunkiai, nepagydomai susirgtų,
palūžtų, nebeištvertų. Neturi gi mus, Bindrakalnio vaikus, laimė apleisti šioje
nelaimėje.

Mano kieme- nieko nauja. Po senovei. Vargstame- Jūs ir mes. Kaip
skirtingi mūsų vargai vis dėlto! Palyginti su Tavimi, aš turiu geras kultūros
sąlygas. Laikraščiai, knygos ivairiomis kalbomis. Dabar skaitinėju naujas
anglų ir prancūzų knygeles. Karolio XII (švedų) istoriją (Voltaire!..) atsinešė
su savimi Kazys Masiliūnas. Už poros mėnesių jis rengiasi išvykti, gal
namo. Dabar pas mus ilsisi. Kalbam ir neatsikalbam. <. ..>
Kazys Masiliūnas Tave sveikina.
Keisti orai vasarą, rudeni ir žiemos pradžioje. Spalio pabaiga - o
sniegas ištirpo, našlaitėlės sužaliavo, bemirštančius žiedus ištaisė. O spalio
28 - žaibas, perkūnija, šiltas lietus. Dabar vėl žiema.
Būk sveika, stipri, rami ir ištverminga.
Bučiuoju, Tavo Antanas
-13Pečiora,

1949,
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Brangiosios,
Tiek daug, Sigute, skaitai! Puškinas, Lermontovas, Goethe, Šekspyras,
Šileris, Moljeras, Čechovas ... Kada besuspėji?
"Mane dažnai ima didelis noras skaityti viską iš naujo" - rašai tame
reikšmingame laiške (spalio 9 d.).
Ir aš daug ką dabar skaitau iš naujo- ką esu skaitęs seniai, gimnazijos
laikais, Tavo, Sigute, amžiuje, taip pat ir visai neseniai, prieš metus, kitus.
Laikui bėgant daug kas pasimiršta, sudyla. Kita gi vertus, geras literatūros
veikalas būna paprastai tiek turtingas, kad vieną kartą ji perskaitęs nesuimi
visų jo turtų i save, ir skaitydamas ji iš naujo vis randi ką nauja protui ir
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širdžiai, ko nebuvai

i

radęs anksčiau. Lygiai kaip
gražų, turtingą daiktą
bei meno kūrinį gamtos vaizdą, paprastą gėlytę ir t.

žiūrėdamas (architektūros

t.); kiek jį nestebi, ir vis ką naujajame surandi. Juo labiau tatai tinka jaunuoliui,
kuris su kiekvienais metais, mėnesiais ir net dienomis vis skirtingomis
akimis žiūri į aplinką, į pasaulį vis naujus ir naujus dalykus jame mato,
šiandien tokius, kurių vakar lyg ir nebuvo.
Prieš porą metų V era man buvo atsiuntusi knygą "Ieva Curie, Marijos
Curie gyvenimas". Vertimas iš prancūzų. Duktė (Ieva) rašo apie didingą
gyvenimą savo motinos, Marijos Sklodovskos Curie (gimė Varšuvoje 1867,
mirė 1935). Mums, fizikams, gerai žinoma istorija. Skaičiau ją pernai ar
užpernai be ypatingo dėmesio. Dabar dar kartą perskaičiau. "Genialaus proto ir
didžios širdies moters" gyvenimo aprašymas. Kelias i naują, iki tol nežinomą
radioaktyvumo pasaulį (pirmą kartą išskirtas radis, atrastas naujas elementas
"polonis", pavadintas tėvynės Lenkijos "Polonia" vardu). Atveriamas durys i
paslaptingą atomo pasaulį. Kupinas heroiškumo, vargo ir skurdo, ištvermės ir
pasišventimo, atsidavimo mokslui ir tiesai dviejų didžių protų ir širdžių
gyvenimas- lenkės Marijos Sklodovskos (atvažiavusios iš Varšuvos į Paryžių
mokytis fizikos Sorbonos universitete) ir prancūzo Pjero Curie Gauna, žymaus
fiziko). Kalnai kliuvinių, bet atkaklumas, pasiryžimas, fizinių bei dvasios jėgų
įtempimas, ištvermė ir- laimėjimas; didžiulis atradimas, atveriąs naują lapą
fizikoje (atomo fizikoje), tuojau pat įgijęs didžiulį praktinį pritaikymą
(radioaktyvumas medicinoje). Išgarsėjimas. Tuščios garbės paneigimas ir
pasišventimas vien mokslui, grynai tiesai.
Knygoje tiek daug didingo, gražaus, kilnaus, žmoniško, tokia žmogiškųjų
minčių bei jausmų simfonija, kad negalima jos klausytis, skaityti ramiai,
nesijaudinant. Šį kartą skaitydamas aš vos tesulaikiau besiveržiančias ašaras.
Šios simfonijos besiklausant, manyje kilo spiečius jaudinančių prisiminimų; pranešimas Marijos dukters (Irenos Curie- Joliot- vienos iš žymiausių
Prancūzijos fizikų) 1933 m. Ciūriche, bendra prancūziška vakarienė nedideliame
mūsų fizikos instituto bendradarbių būry, palydėjimas stoty i Paryžių ... nuostabi
atomo fizika, didinga fizika apskritai. .. mano brangiausioji, ištikimiausioji
numylėtinė fizika ... mano ryšiai su ja 20 metų laikotarpiu ... nelemtas is atsiskyrimas su ja... Svajos apie susitikimą su ja ateityje, . . . Svajos apie ateitį ...
džiaugsmas ir skausmas ...
Bet ką gi darysi. Reik kantriai vilkti likimo uždėtąjungą. Prisitaikyti ir
gyventi. Nenustoti vilčių dėl gražios ateities. Skausmas ir , džiaugsmas
gyvenime susipynę. Nėra laimės, supintos vien iš džiaugsmo elementų.
Fizika ir muzika... Apskritai, mokslo ir meno pasauliai. Skirtingi,
nelygiaverčiai. Kaip protas ir širdis. Labai dažnai būva: didis protas derinasi
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su didele širdimi. Dideli mokslininkai dažnai būna linkę muzikai, menui.
Sakysim, Albertas Einšteinas (reliatyvumo teorijos kūrėjas, vienas iš
didžiausių fizikų teorininkų) labai mėgo muziką; gyveno matematinių,
fizikinių abstrakcijų ir muzikos pasauliuose; nesiskyrė su smuiku, beveik
kasdien smuikuodavo (dabar jis JAV). Stepas- didelio intelekto vyras, bet
kartu labai švelnus, mėgstąs literatūrą, meną. Ir t.t.
Sigutė pamėgusi dailiąją literatūrą ir muziką. Kaip tai gražu! Domisi
fizika, gal biologija (tikrai nežinau), kitais mokslais. Tatai viens kitam
nekliudo, atvirkščiai, harmoningai papildo.
O kaip šiemet, Sigute, muzikos pamokos, tolesnis muzikos mokymasis?
Ar yra kurių galimumų? Ar galit dar Jūs tesėti? Jei galima, Sigute, tai atidėk
kiek laiko, energijos, išteklių muzikai domėjimosi fizika, literatūra, kitu kuo
sąskaita. Sakau, jei galima. Fizika - man numylėtinė. Bet aš nenoriu agituoti
Sigutės fizikai. Viskas gerai, kas atitinka sugebėjimus, palinkimus. Mėgiamų
dalykų specialybės pasirinkimas turi būti visai laisvas... Apie tai rašiau,
rodos, ir dar rašysiu.
Nesijaudinkit dėl mano prašymų. Neskubu. Nedega. Esu stiprus ir
gerai nusiteikęs.
Buč., Jūsų Antanas
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Iš laiško šeimai:
Į rankas pateko sėniena - N. Michailovskij "Čto takoje progres?!"
( 1889). Žymus rusų liaudininkų ideologas. Diskutuoja su garsiu anglų
mintytoju Spenseriu. Iškelia savo subjektyvinį metodą, priešpastatydamas jį
objektyviniam, kurį Herbertas Spenseris (Ogiustas Kontas ir kiti pozityvistai)
taikė visuomenės reiškiniams aiškinti. Saviškai atsako į klausimus: kas yra
grožis ir nauda? Kas yra raida ir rutuliojimasis (rus. "razvitije", angl.
"evoliution") apskritai gamtoje? Kas yra raida ir progresas žmonių
visuomenėje? Pateikia pasaulėžiūros pagrindus, kuriais rėmėsi ištisa ano meto
liaudininkų ("narodniki") karta, taip pat ir mūsų aušrininkai moksleiviai.
Prisimena man jaunystės dienos. Neramūs protai, karštos širdys ...
Gyvenimo kelių ieškojimai. Amžini prakeikti klausimai. Įvairūs atsakymaiamžinai nauji ir amžinai visur nepatenkinami. Karšti ginčai ideologiniuose
studentų būreliuose Kaune (Mickevičiaus g. rūmuose), "Žaizdro" susirinkimuose ir dideliuose viešuose sambūriuose. Svariais argumentais apsiginklavę,
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daugiau protu besiremią marksininkai ir karšti, nuoširdūs, širdies balsu kalbą
aušrininkai. Įtikinama G. Plechanovo minčių seka ir patraukli, jausmus kutenanti
N. Michailovskio pažiūra. Leonas Čeraška (velionis) su kompanija vienoje
pusėje ir Vladas Karosa (taip pat velionis) su saviškiais- kitoje. Nebaigiami
ginčai. Negęstančios aistros. Net neskanūs asmeniškumai, susipykimai. Vėl
susitaikymas. Apsiraminimas, bet nenunmtmas. Griežtai skirtingi
pasaulėžiūriniai (ideologiniai) frontai- nesutaikomi, nesuderinami.
Prisimena dar ankstyvesni metai- prieš Didijį karą ir to karo metu. Kiek
kitoki frontai. "Pirmeiviai" ir "atžagareiviai". "Aušrininkai" ir "ateitininkai".
Taip pat "visuomenininkai" (ano meto marksininkai), "viltininkai" ir kitoki.
Taip pat ginčai, diskusijos. Taip pat nesutaikomos, nesuderinamos pažiūros. Vis
atgarsiai visuomeninių kovų, politinio visuomenės susiskirstymo. LSDP,
valstiečiai, liaudininkai, krikščionys-demokratai, žemdirbių, vėliau tautininkų
sąjunga ir smulkesnės politinės srovės.
O, miela ir brangi jaunyste!... "Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio
grūdus ... " Laimingas tas, kas jaunystėje sukūrė savo širdyje gyvastingą
aukurą, visą amžių negęstančią ugnį. Kūnas jo sensta, o dvasia vis jauna.
Karšta sielos ugnis palaiko ir kūno pajėgumą, atitolina senatvę, padeda
grumtis su gyvenimo negerovėmis.

-15Pečiora,

1949, gruodžio 2

Brangi Vera,
Gražiųjų mūsų Kalėdų švenčių ir viltingų Naujų Metų proga siunčiu
Tau širdingus sveikinimus ir visų geriausius linkėjimus.
Šiuo metu itin norisi būti kartu su visais savaisiais, drauge visiems
vienoje gryčioje, už vieno stalo, pasidalinti mintimis, išgyvenimais, paskiras
mūsų mintis sujungti į vieną minčių srovę, nukreipti jas į vieną šventą siekimą.
Norisi bendrauti su visais artimaisiais, lygiai gyvais, lygiai mirusiais, drauge su
tėvais, bobute, seneliais, su visais, kurie mirė nunokusioje senatvėje ir
nepražydusioje jaunatvėje. Kaip niekada šiandien mums yra brangus didžiųjų
išminčių prisakymas karštai mylėti tėvų žemę, joje gyvenančius, mirusius ir
gims iančius, mylėti, branginti ir stiprybės juose semtis.
Paskutinis Tavo laiškas, brangi Vera, mane apramino. Per ilgesnio
tylėjimo pauzę buvau bemanąs, kad sergi. Pasirodo, kas kita; skursti, vargsti,
sveikata nesigyrei, bet dirbi, triūsi, lyg ir daugiau prisitaikai, aklimatizuojiesi
fiziškai ir dvasiškai.
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Aliarmuoja Prano sveikata. Angiutė rašo: Pranas sunkiai serga,
liga; abu nedirba; bėdos, vargai, tamsi rytdiena.
Skaudu. Tikėsimės, kad ištvers, atlaikys. Neturi gi laimė visai mus apleisti!
Man- penktos šventės nesvetingoje šalyje. Jums- antros. Ir kiekviena
iš jų vis dėlto skirtinga.
Su lapkričio pabaiga prasidėjo šalčiai. Šalto oro masės slenka iš
šiaurės ir išplito šiaurės bei šiaurės rytų plotuose. Jau savaitė, kai Irkutsko
srityje ir Jenisiejaus žemumoj temperatūra krito žemiau -40°. Pas Jus gal
apie -20° ar -30°. Pas mus spalio 28 d. dar žaibavo, griaudė, šiltai lynojo, o
lapkričio 25 šalčiai pasiekė -30°, -40° ir daugiau. Laikosi. Gi Pabaltijyje iki
šiol t-ra aukščiau O- ruduo, lynoja, tik nuo vakar pradėjo šalti.
Aš vis tam pačiam kampe, prie vėsesnės sienos ir apšalusio lango.
Vėsiau, bet užtat oras šviežesnis, lengviau alsuoti. Naktį susisuku į drobinę
paklodę (Galinių ar Lygumų darbo), apsikloju dviem antklodėm ir pučiu.
Dieną, kai einu laukan (nevaromas, savo noru), užsidedu japonišką šunies
kailio kepurę (lengvą ir šiltą), apsiaunu Juozo veltiniais (Jono Vilnijoje
pirktais), apsivynioju kaklą meiliuoju šaliku (tuo pilkuoju, žalsvomis
juostelėmis, Tavo megztu ir dovanotu, čia tautiečių sutrumpintu, paremontuotu),
apsimaunu vatinėm kelnėm, apsitūluoju bušlatu, o apačioje - marškiniai,
treningo žaketu (Adzės atsiųstu)- ir kur gi tau bus šalta! Povilo- muštiniai
kailiniai -atsargoje, kažkur sandėlyje riogso, pelyja.
Apsipratau, prisitaikiau. Ir nebesinori iš čia niekur judintis žiemą, bent
jau iki vasaros pradžios. Vasara vis vasara. Palyginti gerai gyvenu.
Nenuobodžiauju. Mankštinuosi fiziškai ir intelektualiai. Ginuosi nuo
susnūdimo ir atrofijos.
Laikykimės, nepaslduokime.
Būk sveika, brangi V era.
Bučiuoju, Tavo Antanas
sutinęs, nusilpęs, inkstų

-16Pečiora,
Brangūs

1949, gruodžio 2

Angiute ir Pranai!
Štai jau artėja Kalėdos, Nauji Metai. Jau penktos šios didžiosios
šventės man šioje šalyje.
Gražiųjų ir reikšmingųjų mūsų švenčių proga širdingai Jus sveikinu ir
viso ko geriausio, skaisčiausia linkiu.
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Norėtųsi tikėti,

kas su senatstats metais pasibaigs mūsų didieji
skausmai, vargai ir su Naujaisiais Metais įžengsime į mūsų vilčių ir troškimų
išsipildymo barą. Gal niekuomet to mes taip stipriai negeidėme, kaip šiuo
nelemtu metu. Tik nenustokime šviesių vilčių. Būkime ramūs ir ištvermingi.
O Jūs, brangūs Angiute ir Pranai, būkite visų pirma sveiki.
Bučiuoju, Jūsų Antanas
Siunčiu Jums mano krašto gėlyčių - 12
Vilniaus miesto kieme augančio topolio lapą.
Laukiu iš Jūsų žinių.

našlaitėlių

ir šventovinio

PEČI ORA- ABEZĖ- KIRO VAS.

1950-1953
-17Pečiora,

1950, sausio 1

Iš laiško šeimai
Šių metų pirmomis minutėmis ir valandomis mano mintys nukreiptos į
Jus (ir paskum tiktai į man artimus brangiuosius). Visų geriausi ir skaisčiausi
mano linkėjimai plaukia - nevaržomai per tolius ir kliūtis. Būkite sveikos,
ramios ir ištvermingos. Visa kita pasidarys savaime.
Šeštą kartą mes sutinkame Naujus Metus ne draugėje, bet skyrium.
Šeštą kartą prisimenam skausmų ir kančių kelius. Ir nenusimenam.
Nenustojam vilčių į gražią ir šviesią ateitį.
Savotiški Naujų Metų sutikimai buvo tuos šešis kartus- Jums ir man.
1946-jų pradžios aš kaip ir neprisimenu; miegojau neįprastose naujose
sąlygose. V ėliau - visaip paįvairindavom, kartais - gan smagiai (golj na
vydumku chytra). Gal nuobodesni buvo praėjusių metų sutikimai: iš lovos
prie eglutės, sveikinam kits kitą vienmarškiniai, linkėjom viso ko ir vėl į
lovą (tam pačiam kambario kampe, kaip ir va dabar, kai aš išsimiegojęs ir
papusryčiavęs, daugumai kaimynų parpiant knarkiant, Jums rašau.
Šiemet žymiai smagiau. Kalėdų išvakarės, Kūčios buvo gan smagios.
Tiesa, ne tokios kaip kadaise, kai susirinkdavo didesnis būrys tautiečių
(neužmirštamas 1947 m. Kūčių vakaras). Šiemet gruodžio 24 susimetė
savotiškas būrys įvairių tautų, įvairių religijų, viso 7. Vis tai latvės Imantės
iniciatyva, sumanumu ir išradingumu. Materialų pagrindą parūpino 2
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gydytojos (buvusios kalinės), Imantės viršininkės. (Jos pačios nedalyvavo.)
Jauku, smagu. Išsivadavom iš pilko, nuobodaus kasdieniškumo. Giliai
žmogiška, meilės artimui persunkta atmosfera. Svečiai gavo be to dar
dovanų. Man dvi: Imantės - dvi baltos nosinaitės pagražintais krašteliais
("mereška") ir gydytojos - dėžutė chalvos (250 g.). Gražiai atsikvėpėm,
prasivėdinam. Aš anksčiau išėjau. Ilgai vaikščiojau šaltame ore. Mano
mintys ir jausmai - su kuo gi, jei ne su brangiais artimaisiais! Beje - ir
eglutė laboratorijos kambario kampe. Jokių papuošalų, tik spalvingos
rygiškės šventinės žvakutės. Už eglutės - šviežiai Eugenijaus Konstantinovičiaus18 aliejiniais dažais nutapytas Kaukazo kalnų (Kazbek) vaizdas.

-18Pečiora,

1950, sausio 3

Iš laiško šeimai
Priešpiet lankiau kitus mūsų gyventojų (ligoninės) namus (be mano,
dar penki). Stebėjau, kur kokios eglutės, kaip išrodo sienlaikraščiai. Savo
name aš surašau sienlaikrašti: pertaisinėju gautus rankraščius, kai kuriuos
visai išdarkau (toks jau, matyt, mano būdas) taip, kad autoriai nebeatpažista
savųjų, iš trijų straipsnių padarau du arba vieną, ko trūksta, pats prirašau.
Paskum menininkas apiformina: parašo spalvingas antraštes, pagražina
paveikslais.
Lankiau kitus butelius. Sveikinau su Naujais Metais. Daug kas dar
drybsojo - šventadienis, laisvalaikis. Mūsų namuose 12 val. nakties
pasmoksojau prie mūsų ·puikiosios eglutės, paklausiau radijo, vieni kitus
pasveikinom ir palinkėjom, ką linkim iš metų i metus, pasišaipėm iš savo
buities ir linksmais, vilties bei nevilties, ramumo bei liūdesio nuskaidrintais
veidais nukiūtinam i savo kampus, prie savų guolių. Ne visi ramiai
miegojom. Kiekvienas saviškai dūmojam, svajojam. Ryte atsikėlus daug kas
pasakojo reikšmingus sapnus ir darė išvadas- šviesias, džiaugsmingas arba
graudžias, tamsias.
Sausio pirmosios vakarą susirinkom tik trise: latvė Imantė ir aš su
vilkaviškiete. Stengėmės būti linksmi, nuotaikingi, kupini vilčių. Prisiminėm
savuosius, brangiuosius. Aš parodžiau visas Jūsų bei mūsų visų fotonuotraukas
(retai tą darau).

18

Eugenijus Konstantinovičius Mansurovas- NIB'o dailininkas.
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Trečia savaitė nesulaukiu iš Jūs jokios žinios, žinelės. Raminu save,
kad viskas tvarkoje. Kai dėl rašymo, tai gal iš tikro Jums netikslinga
apsisunkinti dažnu laiškų rašymu. Gal ir man reikėtų retėliau Jums rašinėti?
Visas karštai bučiuoju.
Antanas
Siunčiu šiems metams Jums skirtas našlaitėles.

-19Pečiora,

1950, sausio 14

Brangiosios,
Šįmet aš švenčiau Kalėdas ir Naujus Metus pagal naują ir senąjį
(stačiatikių) kalendorių. Ir ne bet kaip, o kaip reikiant, su va1sem1s ir
dovanomis (esu gavęs dovanų - 250 g chalvos dėžutę ir dvi nosinaites).
Vakar gavau siuntinį ir ta proga tęsiam naujų metų (stačiatikių) šventimą,
kurį vakar pradėjom skania vakariene, baltgudiniais (Ninos) svogūnais
paskanintą. Pupelių kava (vilniške) vaišinsimės vėliau. Žodžiu, visai smagu, tik
· prašom vis dėlto per daug jau mums nepavydėti. Per mėnesį laiko negaunu iš
Jūs jokios žinios. Bet vakarykštis siuntinys (pats siuntimo faktas)
mane
nuramino ir nuteikė stačiai laimingai: žalsvai melsvą Viduko krepšelį laikau sau
prie lovos pasidėjęs (su mielu parašu "Vida"), siuntinio daiktų sąrašą kažkur
nudėjau, gal pamečiau, bet spėjau pažvelgti, pasigėrėti prisiminimus brangius
žadinančia rašysena. Taip, dėkui, ačiū ... už visus skanumynus, gražumynus!
Nemažai nugėriau anų žuvies taukų, dalįjų daviau gerajam kaimynui,
didžiajam mano geradariui (nedrąsiai jam prašant); likutį įpyliau į buteliuką,
kurį padėjau į šaltą tarpulangę; buteliuko uodega prišalo per naktį ir dabar
žuvies taukai lauks pavasario. O "fliažka" išvažiavo su Kazimieru į
Panevėžį. Laimingos jiems kelionės!
Būkit sveikutės.

Bučiuoju,

Antanas

-20Pečiora,

1950, sausio 24

Brangiosios,
Užvakar vėl gavau siuntinį: sviestas, lašiniai, cukrus, dešra
(palendvica), sausiukai (barankos), saldainiai dražė ir "50", citrinos (nesušalusios!), dar kažkas, "David Copperfield" (! !), "Pergalė" ir kt. Mano
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nepaprastą dėkingumą - žinote, įsivaizduokite, sunku man jį išreikšti;
nebepatogu vis kartoti ir kartoti. Svarbiausia - mane džiugina tai, kad Jūs
nuostabiai gerai laikotės - ir sveikos, ir nesusmunkate, ir nežinia kaip
išsilaikote, iškombinuojate, ir gražiai augate, bręstate (tik senatvė mus
tenebaugina!), ir palyginti gerai laimingai išvengiate naujų negerumų (ligų ir
kitko). Tatai mane dar daugiau sustiprina. Tikrai, mes turime viską ištverti,
pakelti ir dar gyventi, gyventi! ..
Nebežinau, kuo daugiau džiaugtis. Gal daugiausia - "Dovydu
Koperfildu". Ilgam aš esu aprūpintas. Kartu taip skaudu - dėdės Antano liga:
blogas ženklas, jei tik pasikeis, apsitvarkys.
Nieko man iš drabužių nereikia. Kad tik išlaikyčia, ką turiu. Tą švarką
(dryžuotą, pirktą Kauno tolkučkėj apie 1939 m., o čia man išeiginD vis dėlto
pavogė. O aš dar buvau svajoj ęs grįžti į tėvynę juo apsivilkęs.
Jūsų laiškų kol kas nėra kam pas mus tikrinti, ir todėl aš 6- 7 savaites
negaunu (lietuviškai rašytų). Tikiuosi, gausiu visą krūvą. Susitvarkys. Ačiū
dėdei Žimiui 19, kitiems dėdėms ir tetoms.
Buč., Jūsų Tetka

-21Pečiora,

1950, kovo 19

Iš laiško šeimai
Sekmadienis. Poilsio diena. Aš irgi šventiškos nuotaikos. Trečia
savaitė, kai pasikeitė mano gyvenimo būdas. Gyvenu ten pat. Ilsiuosi ir
miegu vis tame pačiame kampe prie lango su orlaide, kuriame įsikūriau 1948
spalį. Čia pat ir valgau. O dirbu gretimame name. Į darbą išeinu po pusryčių
septyniomis, pusę aštuonių. Dirbu, taip pat skaitau, laiškus rašau. Darbo
valandos nuo 9 v. iki 16 - 17 v. Likusį laiką tvarkau pats. Nedarbo
valandomis naudojuosi dideliais, jaukiais kambariais, kuriuose temperatūra
svyruoja nuo 10° iki 25°. Labai mielas kambarys su knygų spinta. Ten
analizinės svarstyklės, poliarimetras, projekcinė aparatūra ir kt. Ten aš
"meldžiuos", kaip sakau. Mėgstu juk vienatvę (pavargstu nuo žmonių).
Grįžtu namo 21 30 - 22 v., paprastai po mielo arbatos gėrimo. Šiandien pirmą
kartą apsimoviau naujus čebatus. Kokie puikūs jie! Per daug geri man.
Vaikštau ir didžiuojuosi! Panorau švariau apsirengti. Gerai būtų vasarai
turėti kelnes - "bridž" tipo (ne "galife"), tvirtesnes, pniktiškesnes. Nutariau
Jus paprašyti dviejų užvalkalų pagalvėlei (40 x 50).
19

Dėdė Žirnis- J. Žimiauskas, chemikas, VU docentas, A. Žvirono išgelbėtas iš geto.
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Gavau daug "Pravda", "Literaturnaja gazeta"
Skaitom.

numerių.

Pastaroji

čia

retenybė.

Buč.,

Antanas

-22Pečiora,

1950, kovo 31

Brangūs,

Dabar daugiau dirbu. Gyvenu (valgau, miegu, ilsiuosi) ten pat, tame
kampe su orlaide. Dirbu kitame name, gretimame. Mažiau laisvo
laiko, mažiau turiu laiko savo "malonumams".
Jaučiuosi gerai, turiu pasitenkinimo, kad atlieku kažkokį naudingą
darbą, kai kam padedu. Antra vertus, - darbinė treniruotė, protinė ir fizinė.
Ne tik rašau, registruoju (einamąsias analizes), skaičiuoju, bet ir daug
vaikštau iš vienų kambarių į kitus. Tas darbas - pusiau oficialus. Dirbu, kiek
galiu. Dirbti reikia, nors formaliai galėčiau beveik nieko neveikti! Mane
įpareigoja draugiški ryšiai su žmonėmis, kurie man yra daug gero padarę. O
kaip greitai bėga laikas! Nepastebėjau, kaip kovas pralėkė.
1950 balandžio 3. Vakar buvo Verbų sekmadienis. Jaučiasi
pavasarėjimas. Dieną tirpsta sniegas, nuo pietinės stogų pusės kyla garai.
Naktimis šalinėja. Vakar švietė saulė. Gavau dovanų verbos šakelę nuo
Pabaltijo krantų (Rygos r.). Puikiai išsilaikiusi. Kačiukai pūkuoti išsiskleidė.
O gal ir pumpurai išsprogs, ir lapelius pamatysiu! O tai būtų!
Pavasarėjant jaučiu jėgų, žvalumo, energijos antplūdį daugiau vilčių
ateičiai! Norisi susilieti su artimaisiais, draugais, kaimynais, tautiečiais.
Pasijusti kolektyvo dalele, visos žmonijos kruopele. Ir pasisemti jėgų,
pačiame

ramybės, ištvermės.

-23Pečiora,

1950, balandžio 9

Brangi Vera,
Velykos. Šviesi, pavasariškai šalta diena.
Margų minčių ir dūmojimų grandinė, spiečius jaudinančių jausmų ir
pergyvenimų, aiškių siekimų ir svajų- didelių ir mažų, triukšmingų ir tylių,
džiaugsmingų ir sielvartingų.
Tačiau šviesu, aišku ir pavasariškai džiugu. Norėtųsi iš visos širdies
pasveikinti visus artimuosius, gimines, gerus kaimynus, draugus, visus, kuriuos
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jungia džiaugsmų ir sielvartų, minčių Ir jausmų, sumanymų Ir siekių
bendrumas, likimo bendrumas.
Aš aprūpintas knygomis, laikraščiais. Reguliariai ateina siuntiniai.
Gyvenu pakankamai gerai. Jaučiuosi - kaip visada. Nuotaika neblogesnė
kaip prieš 2 - 3 metus. Gyventi reikia. Gyvenimas yra labai įdomus mažuose
ir dideliuose savo pasireiškimuose. O kokia įdomi mūsų epocha!
Velykoms siuntinio negavau. Tačiau kaimynai mane apdovanojo,
atšventėm kaip reikiant. Ir linksmai.
Ant stalo- Pabaltijo (nuo Rygos) verba- kačiukai. Dūšioj ramu ir lengva.
Viso geriausio.
Jūsų Antanas

-24Pečiora,

1950,

gegužės

2

Iš laiško šeimai
Kokią gražią puikią dovaną

aš gavau šeštadienį (balandžio 29)
N. Papaleksi (redaguotas "Fizikos kursas"), abu
tomai. Priedo- banderolių krūva: ("Tiesa", ,,Kom. tiesa", ,,Pionierius", "Pravda").
O ypač miela ir vertinga - brangių man asmenų rankomis rašyti adresai.
Pažįstami braižai, lyg būčiau laiškus nuo jų gavęs. Dabar aš ramus. Skaitau
laikraščius. Vartau fiziką, su kuria nenorėčiau niekad skirtis! Dabar
perversiu. Skaitysiu vėliau. Ilgam užteks. Originalus fizikos kursas. Rimtas.
Didesni reikalavimai aukštosiose mokyklose.
Supraskit mano dė~ingumą, kurio negaliu išreikšti žodžiais! .. Juk niekada žodžiai tiksliai neišreiškia mūsų minčių. "Išsakyta mintis yra išsakytas
melas"- pasakė rusų poetas (A. Maikov ar F. Tiutčev, neatsimenu). < ...>
Visus bučiuoju.
Jūsų Antanas
gegužės švenčių išvakarėse!

-25Pečiora,

1950,

gegužės

5

Brangūs,

Vykstu į kitą vietą. Netoli. Esu sveikas, ramus, gerai nusiteikęs.
Būkit sveiki, ramūs.
Visus širdingai sveikinu, karštai bučiuoju.
Jūsų Antanas
Laukit pranešimo ir manęs.
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-26Abezė,

1950,

gegužės

17

Iš laiško šeimaF0
Dabar aš Jums rašysiu jau retai. Jūs man galite rašyti, tačiau rusiškai.
Prašau siųsti banderoles su laikraščiais ("Tiesa", "Pravda" ir kt.) ir žurnalais
(rusiškais ir lietuviškais). Jei galite, ir siuntinius. Kiekvieną kartą gausite
pranešimą, kad man siunta įteikta. Jeigu parašysite laišką su apmokėtu
atsakymu, tai gausite pranešimą apie laiško įteikimą (smulkiau apie tai
galima sužinoti pašte). Pinigų (1 00 ir 100) nespėjau gauti iš Strojkontoros
finskyriaus (Pečioroj). Parašykite Finansinio skyriaus viršininkui, kad tuos
pinigus pervestų nauju adresu, ir praneškite man. Pasiųskite mano naują
adresą Verai ir Pranui. Praneškite Bendinskienei (Prienai, Tartupis ), kad
Aleksui galima rašyti taip pat, kaip man. Rudeniui, žinoma, reikėtų šiltų
pirštinių, kokių prastų trumpų kailinukų (didžiuosius Povilo muštinius
palikau). Taip pat prašau medinio šaukšto (ne metalinio), puoduko, muilo ir
pagal galimybes svogūnų, česnako, adatų, trumpų papirosų.
Būkite sveiki ir ramūs. Mano sveikata tvarkoj, nuotaika gera.
Visus širdingai sveikinu. Bučiuoju.
Jūsų Antanas

-27Abezė,

1950, birželio 11

Brangiosios,
Lygiai keturios savaitės, kai esu naujoje vietoje. Suvežė (ir tebeveža)
mus čia iš įvairių - artimų ir tolimų vietų. Daug tautiečių, kaimynų,
pabaltijiečių, vakariečių- senų ir jaunų, sveikatingų ir paliegusių. Nemažai
pažįstamų, tokių, kuriuos buvau matęs prieš 1 - 4 metus, net 1O - 11 m, ir
tokių, apie kuriuos esu tik kadaise girdėjęs. Įdomu. Nuotaikos, apskritai
imant, geros. Ne be to, kad nejaustum nuovargio. Visi jaučia - didelį
išsiilgimą ir negęstančią viltį. Neviltis -labai retas dalykas.
Buities sąlygos - mažai tepakitusios. Stipresnė izoliacija. Per metus
galiu parašyti du laiškus. Laiškų gavimas- neaprėžtas (tik rusiškai). Taip pat
galiu gauti laikraščius, knygas, geriausiai - banderolėmis (nors galima ir
siuntiniai~). Naudojimasis knygomis (ir jų laikymas)- dar nenormuotas.
20

Laiškai nuo 1950 m. gegužės 17 d. iki 1954 m. birželio 21 d. rašyti rusiškai. Iš rusų kalbos
išvertė S. Žvironaitė.
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Mano sveikata gan gera. Nuotaika - kaip visuomet. Galima sakyti,
nieko nedirbu. Skaitinėju, slankinėju, tinginiauju. Gėriuosi savotiškai gražiu
kalnyno vaizdu (už 60-80 km).
Man itin sekasi: nespėjau atvažiuoti, ir nelauktai gavau siuntini; matyt,
geriems žmonėms padedant, ji persiuntė iš senos vietos. Šiandien siurprizaivardadieninis siuntinys taip pat persiųstas. Kaip esu Jums visiems dėkingas.
Trūksta žodžių. Mano jausmus - suprantate.
Palyginti su kitais, aš esu taip turtingas visais atžvilgiais! < ...> Nedristu
prašyti banderolių (laikraščių, žurnalų, knygų). Kaip būtų gera, kad ir čia sena
tvarka gaučiau "Pravdą'', "Lit. gazeta" ir kt.! Paprašykite. Man tai- džiaugsmas, dvasinis penas, sveikata.
Visą laiką esu su Jumis visais. Gaila, rašyti Jums nebegalėsiu. Lauksiu
Jūsų laiškų. Jie man- džiaugsmas, stiprybė.
Perduokite mano adresą Verai, Pranui, Emilei ir kt. Iš jų laukiu laiškų!
Visus širdingai sveikinu, karštai bučiuoju.
Jūsų Antanas

-28Abezė,

1952,

rugpjūčio

25

Sveikos, mano mielos, brangios!
Iš visos širdies

siunčiu

Jums sveikinimus ir geriausius, puikiausius

linkėjimus.

Pereitais metais aš gavau 3 laiškus, šiais metais - tik vieną Prano
atvirlaiški. Ar Jūs gavote mano laiškus, nežinau.
Siuntinius gaunu reguliariai; šimet iki liepos -keturis, rugpjūti- jau
du su vaistais.
Tarpais ateina banderolės, nereguliariai. Norėtųsi daug ką Jums
papasakoti, tačiau rašysiu trumpai.
Išgąsdino Jus, turbūt, žinios apie mano sveikatos stovi. Iki šiol mano
sveikata buvo nebloga, kuo aš labai džiaugiausi.Tiesa ir tai, kad ši pavasari
pakrypo mano organizmas - kairėj plaučių pusėj prasidėjo tuberkuliozinis
procesas: ar dėl to, kad 4 mėnesius gulėjau šalia sunkaus tuberkuliozinio
ligonio, mano kolegos, kuriam reikėjo padėti; ar nelaimingas atsitiktinumas
(reikia turėti galvoje ir buvusi prieš tris metus eksudatyvini pleuritą).
Dabar patekau i geras ligoninės sąlygas. Tuberkuliozinis procesas tik
prasidėjęs. Ir kaip tik - atėjo vaistai! Maistas geras. Gydo mane taip, kaip
per visą gyvenimą negydė. Gydytojai taiko kombinuotą gydymą. Jau yra
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rezultatai: temperatūra susinormavo, svoris didėja. Mano mielas gydytojas,
kuriuo aš labiau už kitus tikiu, tikras, kad viskas bus gerai. Mano tikėjimas
dar didesnis. Nuotaika gera (bloga ji niekad nebuvo).
Labai prašau, būkite ramios. Ir taip daug visko nesiųskite. Nieko
nereikia iš apsirengimo (viskas lagamine). Daug ką, ką turiu, atiduočiau už
kaliošus: tikiuosi susiremontuoti senuosius, minkštus veltinius (o kaliošai skylėti). Numerio nežinau.
Kaip norėčiau apie Jus viską žinoti! Kaip sveikatos, kas kuo užsiima, kas
kam gimsta ir ar niekas nemiršta? Nors porą žodžių- pagrindines naujienas.
Už viską labai dėkoju.
Būkite sveiki ir laimingi. Nenustokite vilčiŲ. Visus bučiuoju.
Jūsų Antanas Žvironas
-291953, vasario 23

Iš laiško seseriai Veronikai
Visada reikia tikėti geresniąja išeitimi. Priimti gyvenimą tokį koks jis
yra. Prisiminti pagrindinį gyvenimo dėsnį:
Gimimas, Mirtis, Gyvenimas per Mirtį. Niekas neišnyksta be pėdsakų,
taip pat ir mūsų mintys, jausmai, pergyvenimai. Matyt ir dvasiniam gyvenimui
galioja tvarumo dėsnis- analogiškai materijos- energijos tvarumo dėsniui.
Kažin, ar protinga kelti klausimą: ar verta gyventi? Gyvenimas
puikus, nepriklausomai nuo to, saldus jis ar kartus. Galima pasiguosti:
pačiame nelaimingiausiame gyvenime yra laimingų akimirkų, vien dėl kurių
jau verta gyventi. Tokių akimirkų ir aš turėjau. Iš tikrųjų, Vera, aš niekuo
nesiskundžiu. Ne taip aš jau nelaimingas. Ypač, kai palygiim su tuo, ką
pergyveno ir patyrė kiti.< ...>

-30Kirovas, 1953, kovo 2 5

Brangi V era,
Netikėtai perkirtau taigą šiaurės-pietų kryptimi ir artėju prie lapuočių
miškų juostos. Miško-tundroj buvo -25°C, poliarinės pašvaistės, švietė Venera ir
Jupiteris (taip gerai iš vakaro matomi), o čia mūsų tradicinis priešvelykinis oras.
Plaučiuose kaverna dar neužgijo: kelionėj atliktas kraujo tyrimas ir
rentgenoskopija; galvojo hospitalizuoti. Paskui prisiėjo ruoštis į kelionę.

210

Lydėjo

mieli patarimai ir parama (80 rb ). Kelionėj labai gerai buvo Stefos
lašiniai ir sūris, tavo cukrus ir Vidutės vitaminai. Pati kelionė - įvairumas,
nusipurčiau daugelio metų dulkes. Geros sąlygos. O kokios skanios čia
bulvės! Daugybė vandens pirty. Aš prausiausi, skalbiausi.
Esu ramus. Žvalios nuotaikos. Tikiuosi, viską sėkmingai pakelsiu.
Vera, nerašykite man laiškų, nesiųskite siuntinių, kol negausite žinių, kur aš
apsistojau (gal būt gimtosiose Lukiškėse). Visos siuntos, atėjusios po ill. 16, sugrįš.
Pranešk apie mane Vidutei, Onutei, Stefai ir kt.
Būkite sveiki ir ramūs.
Visus bučiuoju.
Jūsų Antanas
Vera, dr. Vladas rūpinsis. Parašyk jam viską, ką apie mane žinai.

MASKVA. 1953-1954
-31Maskva, 1953, birželio 1
Sveikas, mielas, brangus mano Daktare!
Balandžio pradžioje aš dažnai naktimis su Jumis, daugeliu kitų ir pats
su savimi šnekučiuodavausi. Atrodė, atsiveria palatos durys, jose daktaras
Vladas, eina tiesiai prie manęs, sėdasi ant lovos, skaičiuoja pulsą ir ima
mane savo globon. Dažnai. prisimenu Jus, visą Jūsų šeimą. Paskutiniu metu
Jūs pats juk sirgote, gydėtės. Kokie rezultatai? Kaip praėjo pavojingieji
balandžio ir gegužės mėnesiai? Kokia dabar Jūsų sveikata?
Gal būt Jūs žinot ką nors apie manąją kelionės traumą? Sesuo Vera
turėjo pranešti. Žinau, kad domitės savo ligonio, seno pažįstamo, draugo ir
kolegos sveikata. Todėl ir rašau.
Nors ilga kelionė lyg ir nebuvo labai varginanti, visą laiką stengiausi
būt žvalus, parako teužteko lig Maskvos. Jėgos krito, temperatūra pakilo virš
39°C, atguliau. Mane skubiai pervedė į stacionarą ir po dviejų dienų,
balandžio 1 d (ant neštuvų nešamas į mašiną) patekau į srities ligoninę,
geriausią mūsų sąlygomis. Buitinės sąlygos, medicininis aptarnavimas,
aprūpinimas vaistais (nekalbant apie Rentgeną ir laboratorijas) -lenkia visas
viltis. Daugiau nei savaitę temperatūra svyravo tarp 38° ir 39° ir aukščiau.
Nusilpau. Nevalgiau. Svoris krito iki 57 kg (buvo 65 kg). Rodos,
nugrimzdau į gilią, tamsią duobę, iš kurios nebeišsikapstysiu. Apėmė apatija.
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tik vieno - užsnūsti ir daugiau neatsibusti. Reikėjo didelių skauskad atstumčiau Mirtį ir atsigręžčiau veidu į Gyvenimą.< ... >
Nežinau tikslaus vilniškių adreso. Parašiau laišką fakulteto dekanui.
Greit atsišaukė: telegrama, banderolė, 100 ruh., o balandžio 24 d. - pirmas
nuostabus siuntinys. < ...>
Subjektyviai jaučiu, kad, nors ir lėtai, taisausi. Stiprėju. Daugiau jėgų
rankose, kojose, visur. Pradėjau normaliai kalbėti, anksčiau kalbėjau
pašnibždomis. Dusina. Vargino trumpi įkvėpimai. < ... >
Savieji nori mane lankyti. Pradžioje nenorėjau, o dabar galvoju- būtų
gerai pasikalbėti, pasimatyti. Todėl tyrinėju savo vietovės "geografiją'' netoli Baltarusijos stoties, antra tramvajaus stotelė, įejimas iš "Lesnoj" ir pan.
Svoris mano nekyla: 56- 57 kg.
Aš išeinu iš mūsų jaukaus medinio namelio į sodelį pavaikščioti,
pasėdėti. Stebėjau, kaip brendo ir skleidėsi liepų, topolių, drebulių, akacijų,
alyvų ir menkutės kampe išaugusios erškėtrožės pumpurai; kaip vešliai
iškerojo lapija, išsiskleidė žiedai; kaip nenuilsdami straksi ir čirškia žvirbliai,
kuriuos mes maitinam kvietinės duonos trupiniais (juodos d. nelesa); kaip
sklando kregždutės - tai aukštai ramiai danguje, tai žemai, staiga
kaitaliodamos kryptis. Pirmomis dienomis visa tai jaudina mane iki ašarų. Ir
dabar dar negaliu tais vaizdais pasisotinti. Net dangaus skliautas čia atrodo
aukštesnis negu šiaurėj. Ant savo spintelės pasimerkiau kuklią geltonžiedžių
pienių puokštelę. O kitą dieną ten atsirado vešli alyvos šakelė, kuri antra
savaitė mane džiugina.
Mano kaimynai - marga publika. Įvairių profesijų, įvairių tautybių,
tačiau žemiečių - nė vieno. < ... > Po truputį su visais nusistovi kaimyniški
santykiai. Blogo iš nieko nepatyriau. Manęs neskriaudžia.
Vis daugiau skaitau. Reguliariai gaunam "Izvestija", "Moskovskaja
pravda", kitų- ne. Pasirenku knygų mūsų kuklioje bibliotekoje - naujų ir
senų. Radau Turgenevo "Išvakarėse", "Ponią Bovari", Krylovo pasakėčias.
lškapsčiau Dostojevskio "Jaunuolį" (maža kas jį čia skaito). Sunki, patologiška knyga, bet atsitraukti negaliu, su pertraukomis skaitau. Iš Vilniaus
atsiuntė Balzako "Prarastas iliuzijas" originalo kalba (sužavėtas kūrybos
galia ir kalbos turtingumu) ir "Įvadą į atominę fiziką'', vertimas iš anglų k.
Buvusieji mane kankinusieji neuritiniai galvos skausmai (po
apsinuodijimo gyvsidabriu) dingo, gal visiems laikams. Esu silpnas, bet
galva šviesi. Tiktai temperatūra pakyla virš 38°, tarytum sugauna galvą.
Tai štai, mielas Daktare, dabar Jūs jau žinote kai ką apie mano
čionykštį gyvenimą ir tai, kas atsitiko po nelemtosios kelionės traumos.
mingų pastangų,

212

norėtumėt peržiūrėt Rentgeno nuotraukas, pats paklausyt,
Nenustoju vilties, kad dar susitiksim ir gydysiuosi pas Jus.
Siunčiu širdingiausius linkėjimus. Sveikinu D-rą L. Daug kam
norėčiau pasiųsti linkėjimus, kam ranką stipriai paspausti, ką ir išbučiuoti.
Būkit sveikas. Bučiuoju. Laukiu laiško.
Jūsų Antanas
Mano adresas: Maskva 55, p/d 3741

Aišku,

Jūs

apžiūrėt.

-32Maskva, 1953, liepos 20

Iš laiško seseriai Verai
Išlepino mane "maistiniai" siuntiniai: siunčia dažnai, gausiai,
išrankiai. Net kiaušinius, daržoves, kartais ir uogas. Dargi pomidorai ir
agurkai, ridikėliai, svogūnai, salotos ir krapai, vyšnios ir juodieji serbentai,
grietinė ir sausainiai - meilinga ranka surinkti; be to šviežios slyvos ir
agrastai (neatsimenu, kada juos valgiau, pamiršęs esu, kad tokie egzistuoja).
Apsiginklavęs stiklainiais, plastmasiniais šaukštais, dideliu ir mažu,
vandeniu, virintu ir nevirintu, meiliai šeimininkauju, komponuoju salotas ir
šaltibarščius. Rodos, susirinkom kaip kadais gimtuosiuose Galiniuose, gyvi
ir mirusieji, pagyvenę ir vaikai su Motina, triukšmingai sėdam prie stalo,
valgom, kalbamės, dalinamės džiaugsmais, džiaugiamės gyvenimu. Lyg visi
iš tikro būtų susirinkę manęs aplankyti. Ir neužmirštamas Ringutis21 , išėjęs
Nežinomybėn. Ir Ringulytė 22 • Žiūriu aš į jos nuotrauką, tiesiai į veidą: kai
kas pažįstamo ir kartu svetimo. Balsas, turbūt, visai pasikeitęs, nepažint.
Nejaugi tai ta pati, kur taip mėgdavo sėsti man ant kelių, kuri čiauškėjo, kad
visada taip darys, kad nereikia jai nei mokyklos, nei universiteto, kad
suaugusi ji žmonėms šukuos plaukus, pins kasas, be to dar siūs ir kirps. O
dabar - kokia rimta, pabaigė du kursus, parašė kursinį darbą apie atominį
magnetizmą. Nuostabu! Jaudina! Norisi dar gyventi. Ir mirti- rodos, ne baisu.

21

22

Ringutis- sūnus.
Ringulytė - duktė Sigutė.
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Iš laiško šeimai
Mielas šalikas (kašnė ), kurį gavau įsimintiną liepos 16, sukėlė virtinę
prisiminimų. Paskutiniu metu aš ryšėjau ilgą šviesiai pilką (gautą 1951-52
m. žiemą). Mamutės kašne (su tamsiai rudomis juostytėmis) seniai dingo.
Laikotarpiais dėvėjau vilnonį megztą, minkštą švelnų kašne, kurį kadaise,
berods 1937-38 m., padovanojo sesuo Vera; jinai jį numezgė. Gyvenom mes
tada Skadausko name (Nr. 27?), trečiame aukšte, gerai įrengtame bute. Aš
dienas leidau kambary, vangiai pasikeldamas iš viėtos į vietą. Kentėjau nuo
chroniško apsinuodijimo gyvsidabrio garais. Tai buvo po gydymosi Maskvos
centriniame kurortologijos institute, kur gavau sieros vandenilio vonių
"Macesti" kursą (vasaris, kovas, 1937 m.) Po to, pakartojęs vonių ir purvo
vonių kursą Latvijoje, Kemeri (liepos - rugpjūčio mėn., 193 7 m.) gavau tokį
aštrų periferinės nervų sistemos paūmėj imą, kad lygiai pusę metų ne tik
nevaikščiojau, bet ir nesėdėjau, gulėjau tai ant vieno, tai ant kito šono.
Centrinė nervų sistema tačiau atsigavo ir aš vėl pradėjau redaguoti "Gamtą'',
dirbti su ateinančiais pas mane studentais. Sigutė tuo metu sirgo skarlatina. Ji
labai nemėgo ichtiolo, kuriuo jai storai tepdavo kaklą. Mamė - darbe. Ringutis
gal mokykloje, gal daržely, kartu su Mame. Lygumų Babunė šeimininkavo. Mes
su Siga vieni dideliame kampiniame, mano darbo kambary. Sigutė kušetėj
viename, o aš kitame kambario kampe. Šnekučiuojam, patylim. Mėtomės
dideliu kamuoliu. Ji mane ir aptarnaudavo. Išnešdavo, įnešdavo. Ko tik mes
neišsigalvodavom išdykaudami, kokiomis tik temomis nesikalbėjom! Dažnai ji
prieidavo prie manęs, prisiglausdavo ir čia pat užmigdavo šalia arba ant mano
kelių (artinosi vasara, aš pradėjau sėdėti). Tarpais ji eidavo pas Babunę į kitus
kambarius. Kartą ji ilgai kažką veikė valgomajame, staiga pasigirdo indų
barškėjimas bufete. Duslus stuktelėjimas. Vėl tyla. Atsiveria durys. Ant
slenksčio Siga. Rankos, burna, kakta išmozota mėlynių uogiene. Skundžiasi,
vargšelė: atėjo senis su žila barzda ir visą ją ištepė. O kaip jis išėjo?
Pasirodo, senis išėjo per rakto skylę. Durys buvo užrakintas - Babunė buvo
išėjusi į turgų. Tada Sigutei prasidėjo ketvirti metukai. Apsimetu, kad tikiu.
Jos veido išraiška tokia, lyg viskas vyko taip, kaip ji pasakojo.< ... >
Vasara karšta, lietinga, maskviškių nuomone. Naktį berods, liepos 30,
stebėjom tokį galingą žaibavimą, dažnus ir stiprius perkūno trenksmus, tokią
audrą, kokią teprisimenu iš vaikystės, paauglystės Užpaliuose, Galiniuose.
Vasara eina į pabaigą. Mūsų žvirbleliai išaugino antrą kartą, sustiprėjo.
Nebegirdim rytais jų čirškimo. Nužydėjo nasturtos, žydi jurginai, astros,
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gvazdikai ir kt. Nepastebimai peržydėjo aukštosios liepos. Vienas kitas
topolio lapas nutrūksta ir lekia žemyn. Priminimas, kad artėja ruduo, kurį
seniau aš taip mėgau. < ...>
Tris kartus man perpylė I(A) grupės kraują: birželio 11 - 100 g,
rugpjūčio 3 - 225 g ir rugsėjo 8 - 125 g. Pakėliau neblogai. Apskritai,
jaučiuosi geriau.<... > Užvakar užkimau. Kartais aš persūdau. Neseniai daug
kalbėjau, diskutavau su kaimynu inžinierium balistikos, vidinės ir išorinės,
klausimais (sviedinys juda viduje, vamzdyje ir ore), įvairiais mechanikos ir
fizikos klausimais (kaimynas - inžinierius mechanikas). Kartais aš susižaviu,
įsivažiuoju, įsivaizduoju, kad prieš mane ne vienas ar 2-3 pašnekovai, o visa
auditorija; dėstau, klausimų ir pastabų stimuliuojamas. Šita prasme aš, regis,
mažai pasikeičiau, "nepasenau"! Ir šįkart taip buvo. Balso stygos pavargo.
Užkimau. Nieko. Praeina. < ...>
Visiems Jums, mano brangieji, linkiu sveikatos ir laimės.
Visų Jūsų Antanas

-34Maskva, 1953,
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Iš laiško šeimai
Norėtųsi pakalbėti apie eksperimentinės ir teorinės fizikos santykį.
Galima parašyti trumpai, glaustai, tačiau galva "sugauta" (temperatūra), nėra
minties aiškumo. Tačiau pamėginsiu škicuoti!
Teorinė fizika, pasiremdama matematiškai suformuluotais reiškinio
išeities teiginiais, tiria ··mums rūpimą klausimą, naudodamasi grynai
matematiniu mechanizmu, ir gauna tam tikrus rezultatus matematinėj formoj.
Juos galima perkelti į gamtos reiškinių sritį (interpretacija). Eksperimentinė
fizika, išeidama iš tyrimų duomenų, grynai eksperimentiškai, dirbtinai kurdama
sąlygas, tiria, seka reiškinio vyksmą, kaip sakoma, teikia gamtai klausimus ir
gauna į juos atsakymus; atsakymai ateina matuojamų fizinių dydžių pavidalu
(matavimo aparatų parodymai). Čia jau tenka atlikti skaičiavimus, transformacijas (be matematikos neapsieiti), naudotis grafikais ir pan. Iš anksto
nepasiruošę teoriškai, neišnagrinėję reiškinio matematiškai (o kai kada tą
atlikti būna labai sunku, net neįmanoma), gausime gryną empiriką: "taip
darysim ir žiūrėsim, kas išeis". Idealu teoriškai išanalizuoti (jei galima), netgi
numatyti eksperimento rezultatą. Galilėjus, Niutonas - nuostabūs eksperimentininkai ir genialūs teoretikai, mąstytojai. Faradėjus - elektros mokslo Niutonas
- genialus eksperimentininkas, tačiau teoretikas tik intuityviai (težinojo 4
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aritmetikos veiksmus). Jo genialią (intuityviai) teoriją išvystė- Maksvelas. A.
Einšteinas - XX a. Niutonas: išimtinių sugebėjimų teoretikas (matematikas ir
muzikantas), tačiau visada artimas eksperimentui. Fizikos išskyrimas į
eksperimentinę ir teorinę yra dirbtinas: tai audringo mokslo vystymosi ir mūsų
mąstymo aparato silpnumo rezultatas. Ir nereikia mūsų jaunimui ir visiems
mums pamiršti: kiekvienas turime genialumo dalelytę, taip pat kiekvienas
genijus -paprasto žmogaus elementus.
Normaliai paruoštas eksperimentas: gerai susipažinti su klausimu, su
jo teorine puse, numatyti kokybiškai ir kiekybiškai reiškinio vyksmą
eksperimentuojant. Eksperimentininkui reikalinga teorija. Jis pats nepajėgus,
tačiau būtina kooperuotis su teorija. Tiktai eksperirriėnto ir teorijos kooperacija
-sėkmingo mokslinio tyrimo vystymo prielaida. Nereikia užmiršti: viso ko
kriterijus- eksperimentas, faktas. Jei faktai nesutinka su teorija, teorija turi
kapituliuoti. Neretai, kai eksperimento duomenys nesutinka su teoriniais didelis atradimas.
Kokią specializaciją- eksperimentinės ar teorinės fizikos pasirinkti
Vilniaus, Lietuvos sąlygomis? Visų pirma, priklauso nuo polinkių ir sugebė
jimų. Todėl - pažink pats save; šitai nėra taip lengva; reikalinga pagalba iš
šalies.
Keletas pastabų -laiko ir erdvės perspektyvoje.
Neretai studento santykį su disciplinos esme nemažai paveikia
lektorius, profesorius, jo asmens savybės ir pan. Čia daug subjektyvaus.
Pagal galimybes tai reikia eliminuoti (nors ir nelengva).
Vilniaus eksperimentinės ir teorinės katedrų kolektyvai turi puikias
kvalifikacijas ir didelę patirtį. Yra pajėgūs teikti studentams žinias, duoti
jiems patirti mokslo tiriamojo darbo skonį (laboratorijos, seminarai, diplominiai darbai), paruošti vidurinių mokyklų ir institutų dėstytojus, pažadinti
visam gyvenimui susidomėjimą fizika (per literatūrą). O fizika - gamtos
mokslų vedanti šaka, jos reikšmė įvairiose mokslo ir technikos šakose,
filosofijoje didžiulė, gyvenime taip pat. Kitas dalykas - mokslo tiriamasis
darbas, kai turi norų ir galimybių jam pasišvęsti (dirbant aukštosiose
mokyklose, institutuose). Ypač mane domina Vilniaus fizika. Daug ko aš
nežinau, tačiau, atrodo, faktas: nėra nė vienos fizikos disertacijos; mažai ką
pasiekė eksperimentinės fizikos personalas; teorinės fizikos katedra, kolega
Jucys, atrodo, dirba, jis toks atkaklus, jeigu eina į akademikus, vadinasi, turi
mokslinių darbų. Kur viso to priežastys? Da~g apie tai galvoju, trūksta man
faktinių duomenų. Tačiau atrodo: silpna personalo mokykla, svarbiausia sunku Vilniui apsirūpinti brangia aparatūra. Kas iš studentų ateity nori dirbti
mokslo tiriamąjį darbą, reikia padirbėti centruose, Maskvoje, Leningrade,
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įgyti mokslo tiriamojo darbo igūdžius ir tik tada grižti i Lietuvą; toliau
palaikyti ryši su mokslo centrais. Teorinės fizikos situacija dėkinga: igijęs
mokslinio darbo igūdžius, gali dirbti Vilniuje; brangi, reta aparatūra nereikalinga; reikalinga tik mokslinė literatūra, pradžioj - dalykiškas vadovavimas.
Tokie mano bendri samprotavimai. Kol kas pakaks. Lyg ir pamiršau:
klausyk kitų patarimų, o sprendimą priimk pati.
Ačiū už laikraščius, žurnalus.
Atsiųskite man tualetinio muilo gabaliuką ir aliuminiui arbatini šaukšteli.
Veros rugpjūčio 27 d. laiškas -toks liūdnas.
Visą laiką su Jumis
Jūsų kankintojas Antanas

-35Maskva, 1953, spalio 5
Iš laiško seseriai V erai
Taip, dabar tuberkuliozės gydymas taip ištobulėjo, kad, gydantis
geroje ligoninėje, nėra taip jau paprasta ištiesti kojas. Net labai rimtas ligonis
gali girgždėti ir šiaip taip gyventi.
Ir dar viena išvada: kai kuriais atvejais medicina neleidžia žmogui
"savo laiku" numirti. "Savo laiku" suprantant grynai racionaliai. Man,
pavyzdžiui, laikas numirti buvo šių metų balandį o gal būt pereitų metų
rudeni arba "dar geriau" - 1945 m. gale. Būčiau likęs mažesniu parazitu,
mažiau rūpesčių, kančių artimiesiems būčiau suteikęs. Tačiau realybėj mes
stebim, kad žmogus, žmonija savo elgesy vadovaujasi ne tik "blaiviu protu", o
dažnai, priešingai jam, intuicija, instinktu. Ir išeina neblogai, nes instinktas, kaip
taisyklė, neapgauna. Aš gyvenu parazitišką gyvenimą daugeli metų, ko gero,
taip. ir gyvensiu. Žiūrint iš "blaivaus proto" taško, nėra ko kitų kankinti, tuo
labiau, kad ir pačiam nesaldu. Tačiau aš taip gyvenu, daugelis "beprasmiškai"
gyvena. Matyt, taip reikia, taip gerai. Toks gyvenimas ir apskritai žmogaus
gyvenimas - nesusipratimas, beprasmybė ar turi aukštesnį mums nesuvokiamą,
tikslą? Paliksim tuo tarpu ši klausimą atvirą.
Nemažai, rodos, keliavau didelio ir mažo pasaulio kampeliuose. 1926
m. savo likimą susiejau su savo mylimąja fizika. Laikui bėgant vis labiau ir
labiau jai atsidaviau - vis plačiau ir giliau skverbiausi i jos nuostabias
gelmes. Vis mokiausi, rengiausi. Ir jau, rodos, pradėjau atiduoti kitiems metų
metais tai, ką godžiai sugėriau auditorijoj, laboratorijoj, spaudos
puslapiuose. Tik "pradėjau". Atrodė, tikrasis darbas dar prieky, visas
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gyvenimas - ateity. Tačiau gyvenimo ivykiai viską apvertė. Aš kai ką
isisavinau, išauginau, tačiau tikrųjų vaisių nedaviau. Tuščiažiedis. Ateity tuštuma. Toks gyvenimas - beprasmybė ar didelis tikslas? Nežinau. Tačiau
reikia gyventi iki paskutinės ribos, nors ir ne taip, kaip norėtum. Reikia
kankinti kitus ir truputi save. Reikia džiaugtis gyvenimu mums patiems ir
koki nors džiaugsmą (ir kančią) teikti kitiems. Juk vien tik stebėti, matyti
gyvenimą, tegu ir iš nekokių pozicijų, net ligonio lovos, jau pasitenkinimas.
Mūsų Ringulytė su būdingu jai rimtumu ėmėsi pagrindinių klausimų ir
sutriko: kaip suprasti fizikos uždavinius, kas tai yra fizika eksperimentinė ir
fizika teorinė? Kokią specialybę jai trečiame kurse pasirinkti? Gal teorinę
fiziką? Laiške aš truputi paaiškinau. Man gi trūksta žinių apie jos
sugebėjimus eksperimentinėje fizikoje ir teorinėje srityje. Ringulytė skaito
Sečenovą, Pavlovą ir tuoj pat klausia: "Kas yra nervo sudirginimas, impulso
plitimas?" Kokia biologinių reiškinių prigimtis? Kitame laiške aš kai ką
konkrečiai aiškinau ir ... pradėjau filosofuoti. Gal būt aš iškėliau daugiau
klausimų, dar labiau ją sumėčiau. Ir pats susimėčiau. Jinai, vargšelė, nukreipė i mane jauno smalsaus proto maldavimą, primindama man 10-metę Sigą:
būdavo, ateina pas mane su mokykline knyga ir verkia, kad nesupranta. Kai
mums abiems tampa aišku, tai, sėdėdama man ant kelių, šluostosi ašaras ir
spindi Rafaelio angelo šypsena. Kaip pasiilgau bendravimo su jaunimu
auditorijose, laboratorijose, kaip pasiilgau mokslinio darbo, fizikos populiarinimo darbo! ..
Mūsų Emilė (Angelė) man rašė, bėga tekina, kojomis žemės
neliesdama. Mane užplūdo atsiminimai, ir laiške aš aprašiau keletą epizodų
apie Emilę. Su skausmu širdy prisimenu, koks aš buvau grubus ir žiaurus jai,
kai mokiau 1924 ar 1925 m. Lietuvos istorijos ir kt., stebėdamasis jos bloga
atmintimi ar nesugebėjimu (Tu, Vera, geriausiai žinai Emilės s_ugebėjimus ir
natūrą). Prašau Emilės atleidimo. Dėkui jai už viską, už viską. Mūsų moteris
- kaimo ir miesto darbininkė, kuri, mano nuomone, nešė ir neša didesnę
gyvenimo naštą už vyrus.
Tikriausiai Tu Sibire ir jie, Pabaltijy, skaitydami mano laiškus, stebisi:
kodėl jis čia dabar samprotauja apie gyvenimą ir mirtį, kodėl dovanoja, kam
"ačiū", kam "atleisk"? Gal jis atsisveikina su mumis, gal "ruošiasi"? Nieko
panašaus! Paprasčiausiai išdėsčiau savo mintis, samprotavimus, kurių pilna
mano galva. Iš dalies Jūsų laiškai tai išprovokavo, iš dalies "bobų vasara",
pakeitusi ilgą lietingą laikotarpi. O jei jau rimtai kalbėti apie "ruošimąsi", tai
aš seniai "pasiruošęs" visokių rūšių blogoms 'išeitims.
Žinai, V era, kai aš pirmą kartą liepos 9 d. išvydau Ringulytės veidą,
jos nepažinau (laukiau aš ne jos). Pirmą akimirką man pasirodė, kad prieš
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mane stovi Stasė Ramoškaitė (mirusi!): kažkodėl man ją priminė balsas ir
kai kurie veido bruožai. Bet kai ašarodami vis artimiau ir artimiau
šnekučiavomės liepos 16 d., tai devyniolikmetė darėsi vis panašesnė į
šuoliuojančią penkiametę ar dešimtmetę.

-36Maskva, 1953, spalio 12

Iš laiško šeimai
Gyvi atmintinų dėdės Antano Ramoškio vestuvių vaizdai ( 1906 m. ar
1907 m.). Sėdžiu šviesios, jaukios, pilnos linksmų svečių seklyčios kampe.
Nuotaika iškilminga. Patalpas užpildo nuostabios muzikos garsai. Sukasi
poros, imantrūs šokių judesiai. Ten ir mano krikšto močia Emilė Gaigalytė
(vėliau Degesių Vaškelienė), ji pati maloniausia, pati gražiausia man
moteris, aš ją myliu labiau už visus, galbūt net labiau už motiną ir bobutę. Ji
man padavė didelį puikaus vestuvinio pyrago gabalą ir apdovanojo mane
švelniu žvilgsniu; bet kodėl ji šoka tai su vienu, tai su kitu kavalierium (kaip
aš jų nekenčiu) ir taip retai prie manęs prieina? O aš norėčiau, kad ji visą
laiką būtų su manim ir tik su manim vienu. Tai buvo, matyt, mano
(šešiamečio) pirmoji meilė ir pirmoji neapykanta.

-37Maskva, 1953,

lapkričio

2

Iš laiško šeimai
Vakar žiūrėjau "Trečiąjį smūgį". Pavargau ne tiek fiziškai, kiek nuo
karinio triukšmo. Šiais metais mane vis labiau traukia muzikiniai filmai. Čia
aš su dideliu pasitenkinimu žiūrėjau (ne tiek žiūrėjau, kiek klaus iaus) filmus:
"Kompozitorių Glinką'', "Pajacus" (Romos studijos), "Rimskį-Korsakovą'' ir
kitus, kuriuose yra nors kruopelytė geros muzikos. Muzika mane atitraukia
nuo nemielos realybės ir savo spamais akimirksniu nuneša į stebuklingą
įvairiausių pergyvenimų pasaulį. Mieli praeities vaizdai persipina nuostabiausiuose deriniuose; vienus vaizdus keičia kiti, dar labiau viliojantys; laiko
momentai šokinėja be jokios logikos iš praeities į dabartį ir ateitį ir vėl atgal
į praeitį visa ta vaizdų virtinė neįtikėtinais deriniais mainosi, lyg nebūtų nei
pradžios, nei pabaigos. Nuostabu! Nusiplaunu kasdienybės dulkes.
Atsigauna protas ir širdis. Muzikos sukeltuose prisiminimuose kyla praeities
vaizdai, ne bet kokie, o tie, kurie sukelia malonias emocijas, ir net tai, kas
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savo laiku buvo skaudu, kartu, kankino, dabar atgimsta sušvelnintai,
apgaubta minkšto liūdesio, kuris įsilieja į bendrą džiaugsmingų, malonių
vaizdų srautą. Liūdesio ašaros, nusiraminimo ašaros. Taip man būna. L. N.
Tolstojus (berods, "Vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje") kalba: tik tie
žmonės, kurių praeity daug šviesaus, džiaugsmingo, mėgsta muziką; tie,
kurie šito mažai patyrę, muzikos nemėgsta, sunkiai ją pakenčia, kai kada net nekenčia.

-38Maskva, 1954, sausio 4

Iš laiško seserims V erai ir Onai
Jūsų laiškai, brangios seserys Vera ir Ance, pirmasis Kalėdų švenčių
išvakarėse, antrasis kolektyvinis prieš pat Naujus Metus, praskambėjo kaip
dvi nuostabios simfonijos. Jos niekada manyje nenutildavo, visada many
skambėdavo - tai silpniau, tai stipriau, priklausomai nuo negęstančių
prisiminimų ryškumo, bet dabar, beskaitant Jūsų laiškus, jos suskambo
stipriai, užpildydamos mano vidų meilingu turiniu. Muzika - tai trumpiausia
ir kilniausia žmogiškos kūrybos forma, geriausiai pakeičianti proto ir širdies
judesių subtilybes ir gilumą, geriausiai nutolinanti nuo smulkios kasdienybės,
tobuliausiai atspindinti žmogaus pergyvenimų pasaulį atspindinti jo gyvenimą,
gamtos gyvenimą, apskritai viską. Viską, kuo žmogus gyvena, kaip pasireiškia
gyvenime, tampa nepertraukiama daugybe nesibaigiančių melodijų. Jeigu
mūsų emocijos, proto ir širdies veikla pakankamai stiprūs ir nepertraukiami,
tai tos melodijos besiklausančiųjų individų sąmonėje išlieka visą gyvenimą,
o gal ir po jo, toliau "skamba"? Juk pagal A. Mickevičių, stipri meilė tęsiasi
iki gyvenimo pabaigos ir po jo ...
Paskutiniais metais mane vis labiau traukia ir domina muzikos
pasaulis. Gaila, kad vaikystėje negavau muzikinės kultūros pagrindų, o
vėliau tik retsykiais priartėdavau prie muzikos. Vis trūko laiko, negalėdavau,
nespėdavau pasigilinti, atidėliojau rytdienai. Atrodė, kad gyvenimas dar
ateityje... Gana. Laikas atsitraukti nuo muzikos pasaulio ir abstrakcijų
krantų. Įklimpau ir nuskęsiu.
Laikui bėgant mūsų fizinės jėgos mažėja, senstam, raukšlėjamės,
silpstam. Tačiau dvasinės jėgos gali išlikti, o jei mąžta, tai daug menkesniu
laipsniu negu fizinės. Galime senatvėje likti jauni. Ne visiems tai pasiseka.
Daug ką lemia prigimtis. Tačiau labai daug ką galime pasiekti pastoviai
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treniruodami ,jaunystės jėgas". Pagyrimas ir garbė tiems, kurie lieka jauni
iki "gyvenimo pabaigos".
Vera, po Tavo gyvenimo filosofija pasirašau visomis keturiomis.
Tačiau su tuo, kad aš "nelaimingas kankinys", nesutinku. Daugelis kankinasi
taip vadinamame "gerame", normaliame gyvenime, lygiai taip kiti mažai
kenčia sunkesnėse sąlygose, kokios teko ir mano daliai. Aš asmeniškai
nelaikau savęs kankiniu. Esu savo artimųjų, brangių man žmonių kankintojas. Tu gi žinai- kodėl.

-39Maskva, 1954, sausio 17

Iš laiško šeimai
Sausio 9 aš Jums rašiau, kad LTSR Aukšč. Tarybos Pirmininko vardu
parašiau pareiškimą: prašau atleisti nuo likusios bausmės, suteikti galimybę
grįžti į Lietuvą, kur, sustiprėjęs ligoninėje, galėčiau pradėti dirbti savo
specialybėje; jei to nebūtų galima įgyvendinti, - tai leisti man apsigyventi
pas seserį Oną Narvaišiuose, kur aš, sustiprėjęs "kaimo sanatorijoje",
galėčiau pradėti dirbti visuomenei naudingą darbą; gyvenimas tremtyje ar
invalidų namuose man būtų betikslis vegetavimas. Tokį tekstą tepasiryžau
rašyti gruodžio mėn., kai prasidėjo tikresnis sveikatos gerėjimas, kai pats
patikėjau, kad išeinu iš vegetavimo būklės ir galėsiu pradėti dirbti
pedagoginį mokslo tiriamąjį ar fizikos, gamtos mokslų populiarinimo darbą
(pagal tai, kokios bus galimybės). Netekau daug fizinės sveikatos, aš dabarinvalidas. Tačiau man paVyko išvengti intelektualinio invalidumo: padėjo
mokslo-tiriamasis darbas (bendra ir medicininė klimatologija), galimybė
naudotis moksline biblioteka, nors dalinai sekti fizikos mokslo eigą, darbas
su knyga, sisteminga intelektualinė mankšta. Visai neseniai sužinojau, kad
turiu įskaitų (začiotų) ne 7 mėn. kaip maniau, o 9 mėn. ir 19 dienų. Todėl
bausmės pabaiga balandžio 19 d. (o ne liepą). Jei tą būčiau žinojęs, anksčiau
būčiau rašęs Justui 23 •

23

Justui Paleckiui.
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-40Maskva, 1954, sausio 24
Mano brangieji,
Skaitau Jūsų atsiųstas knygas. Šiomis dienomis pradėjau Romen
Rolano "Kola Briunjoną''. Prisimenu, pirmą kartą originalą skaičiau 1937 m:
Albina atnešė man, sergančiam, iš savo vyro Jono bibliotekos (taip pat "Žaną
Kristofą'' - 1O Paryžiuje išleistų knygelių). Maža beliko iš to skaitymo, tik
bendras fonas: 1) po apsinuodijimo gyvsidabriu mažai kas laikėsi galvoje; 2)
daug prancūziškų išsireiškimų, daug neaiškaus, kalba nuostabiai turtinga. V ėliau
"Kola Briunjoną'' skaičiau iš Kazio bibliotekos - prabangus Maskvos leidinys.
Dabar- puikų M. Lozinskio vertimą. Lyg iš naujo skaitau knygą. Sotinuosi ir
persisotinu Burgundijos folkloru. Kiek sveikos linksmybės, prancūziško jumoro,
meilės, grožio, blaivaus proto! < .. .> Smaližauju nedidelėmis porcijomis,
atskirais skyreliais. Kiekvienas jų- novelė.
Neseniai perskaičiau "Eugenijų Oneginą''- tą patį kurį kadaise
gimnazijoj ne kartą skaičiau, apie pusę mintinai mokėjau. Dabar- pažįsta
ma, bet ir kažkas nauja. Ne vien dėl to, kad laikui bėgant suvokta po truputį
išgaruoja.
Yra kita, esmingesnė priežastis, kurią reiktų paanalizuoti ...
Reikalas štai koks.
Prieš jus gėlių puokštė, peizažas. Tai - objektas. Mes - subjektas.
Jutiminio patyrimo dėka atsiranda jutiminis turinys (raudona, geltona ...
kvapai ... formos paveiksle ... ). Naudodamiesi gyvenime įgyta logika,
konstruojam daiktus, duodam jiems pavadinimus (gėlės, medžiai, namai ... ),
priskiriam jiems savybes (raudona gėlė, žalias medis, kvepiantys alyvų
žiedai ... ), darom išvadas, apibendrinimus (ant upės kranto - namas,
tolumoje- miškas ... ). Toliau abstrahuojam: apžvelgiami daiktai veikia mus,
sukelia įspūdžius, iššaukia prisiminimus, sukelia norus, viltis ir t. t. ir t. t.,
tokiu būdu, sąveikaujant objektui (puokštė, paveikslas) ir subjektui ("aš" su
jutiminiu patyrimu - pirma ir paskutinė realybė) gimsta sprendimai, galų
gale - žinios, daiktų pažinimas. Svarbu pažymėti, kad tiek objektas, tiek
subjektas yra aktyvūs,. sąveikauja vienas su kitu. Šitos sąveikos rezultatas objekto pažinimas, žinios apie jį. Be subjekto nėra daikto, objekto, šia
prasme. Subjektas lygiai kaip ir objektas nėra nekintami, jie yra keitimosi
būvyje. Todėl nuolat kinta ir daiktai, kuriuos_mes pažįstam.
Jeigu objektai (namas, miškas, upė ... ) per neilgą laiką (valandą,
dieną... ) mažai pakinta, tai subjektai gali pakisti labiau, ypač tais atvejais,
kai jutiminio patyrimo duomenų apie daiktus pagrindu daromi toli siekiantys
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apibendrinimai, abstrakcijos (prisiminimai, pergyvenimai ... ). Kitas momentas
ir nauji nusiteikimai (nauji norai, viltys), vadinasi, naujas subjektas, reiškia, ir
naujas daiktas Qei ne visas, tai dalinai), naujas vaizdas, naujas įspūdis rezultatas sąveikavimo ir nekintamo objekto, ir labai kintančio subjekto.
Štai ir paslaptis įminta, kiek kartų žiūriu į paveikslą, vis nauja
pastebiu, naujus pergyvenimus, prisiminimus jis man sukelia.
Tas pats pakartotinai skaitant knygą. Skaičiau aš "Eugenijų Oneginą"
jaunystėj; skaitau dabar, praėjus 30-40 metų. Kiek pasikeičiau per tą laiką
"aš" - subjektas; nueitas didelis gabalas gyvenimo, turiu kitą gyvenimišką
patirtį kitus požiūrius, nuotaikas ... - kitu žmogumi aš tapau! Todėl kitoks
man ir "Eugenijus Oneginas", nors A. Puškina tekstas- tas pats. Rytoj būsiu
"aš" kitoks, negu buvau vakar (šiandieninis "aš" tarum neegzistuoja, nes
kiekvienas momentas ir su juo susijusi žmogaus būsena, "aš", - dabar jau
atitinka praeitį), todėl rytoj bus kitoks ir "Eugenijus Oneginas", kai jį
skaitysim. Tas pats skaitant "Kola Briunjoną'' ar kurią kitą knygą - mielą
protui ir širdžiai. < ...>

-41Maskva, 1954, kovo 1
Mano mieli,

brangūs,

Turėjau netikėtumą, kai sausio pradžioje man pranešė, jog aš iš čia
išeisiu balandžio mėn. Dabar man sako: ne balandžio, bet birželio. (Taip aš ir
pats buvau apskaičiavęs.) Nesusipratimas. Aš Jus suklaidinau ir LTSR
Aukšč. Tarybos Pirmininkui neteisingą datą nurodžiau. Jei bus proga,
paaiškinkite. Man labai nepatogu: aš savo gyvenime nieko nesu falsifikavęs.
Tiksli birželio data dar nenurodyta. Greit sužinosiu, pranešiu. Buvau
susigyvenęs su balandžio terminu, vidiniai ruošiausi. Kai nieko pats negali
daryti, save ramini: gerai, taip ir reikia, viskas į gera ir pan. Ir dabar galvoju:
gal pavasario mėnesius neblogai prabūti vietoje, ligoninėje; birželio gale,
užbaigusios mokslo metus, ir Jūs būsite laisvesnės. < ...>
"Kai užsimerkiu, geriau matau", - sako Kola Briunjonas, prie lovos
prikaustytas po kojos lūžio.
Ne kartą esu patyręs ir nuolat įsitikinu liaudies išminties teisingumu ir
gilia prasme. Romen Rolano kūryboje liaudies išmintis įkūnyta Kola
Briunjono asmeny. Tai prancūzų liaudies Genijus, Burgundijos provincijos
mažyčio miestelio Klamsi (tai autoriaus tėviškė) stalius - filosofas. XVII
amžiaus pradžia.
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Iš tikro - žiūri atviromis akimis į pasaulį stebi mažyčio kampelio su
jo smulkiais interesais, su diena iš dienos besikartojančia pilka kasdienybe,
gyvenimą. Užsimerki - ir plačiu žvilgsniu aprėpi didelį pasaulį matai ne
mažiau ryškiai, negu atviromis akimis, kas dedasi už mažojo kampelio kaimyniniuose kampeliuose, namuose, visame mieste, laukų, miškų, kalnų ir
jūrų platybėse, gali mintyse matyti savo tautos gyvenimą, kitų tautų, visų
Žemės žmonių. Taip, naudodamiesi "erdvės perspektyva" galime savąjį
"kampelį" ir savo "aš" susieti su kitais "aš" ir su visa žmonija. Stebėdami
vykstančius savam "kampely" įvykius sąryšy su kitais kampelio įvykiais ne
tik dabarty, bet praeity ir tolimoj ateity, įgyjame dar ir "laiko perspektyvą''.
Tiktai vieningo pasaulio "laiko-erdvės" perspektyva (panašiai, kaip fizikoj fizinės "erdvės-laiko" pasaulis) leidžia orientuotis mus supančiame pasaulyje,
rasti savojo "kampelio" ir savo "aš" vietą pasaulio įvykių grandinėje.
Pagrindinė mintis, aišku, ne mano, nėra ji originali. Ji vaisinga tiriant
ne tik fizinio pasaulio įvykius, bet ir atskiros asmenybės pasaulio įvykius.
Gana samprotavimų.
Bučiuoju visus.
Jūsų Antanas

-42Maskva, 1954, kovo 8

Iš laiško šeimai
<...> Mūsų lietuvių kalba yra labai turtinga, tačiau mūsų literatūroje
išnaudoti toli gražu ne visi lobiai, savo šaknimis siekiantys liaudies kūrybos
gelmes. Autoritetingas mokslininkas, Hegelio žinovas, jo vertėjas tarp kitko
yra pareiškęs (jis ne lietuvis), kad lietuvių kalba, jo supratimu, pagal savo
dvasią ir charakterį geriausiai tinka Hegelio filosofiniams rašiniams
(turiningiems, sunkiai išverčiamiems.) Nepaprastai aukštai vertinamas Janio
Rainio (atliktas prieš 50 m) Gėtės "Fausto" vertimas į latvių kalbą, kuri yra
gimininga lietuvių kalbai. Iš visų Vakarų Europos ne slaviškų kalbų pagal
kalbines konstrukcijas ir gramatiką rusų kalba, berods, panaši į prancūzų
kalbą. Tuo vis labiau įsitikinu dabar, skaitydamas prancūziškai Balzaką.
Perskaičiau beveik visas mane dominusias mūsų bibliotekėlės knygas.
Vėl grįžau prie O. Balzako "Prarastų iliuzijų". Tai vienas iš 97 romanų
(buvo sumanyta 143!), susietų vieninga idėja, kurie sudaro monumentalią
"Žmogiškosios komedijos" epopėją- "La komedie humaine" (panašiai, kaip
A. Dantės "Dieviškoji komedija"- "Divina comedia"). Epopėja visapusiškai
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atspindi pirmos XIX a. pusės visuomenės gyvenimą. Po ilgos pertraukos ( 68 mėn.) skaitinėju vienas vietas antrą, kitas - net trečią kartą. Ir kaskart iš
naujo gėriuosi nepalenkiama prancūzų realizmo meistro nuostabia kūryba.
Daug dėmesio skiriu prancūzų kalbai. Aš juk ne taip gerai ją žinau kaip rusų,
kurią moku taip pat laisvai kaip gimtąją lietuvių kalbą, tačiau ne taip gerai
kaip vokiečių, kurią pakankamai gerai mokėjau, tačiau nepraktikuodamas
gerokai primiršau. Prancūzų k. (kaip ir anglų) aš studijavau teoriškai, kad
galėčiau naudotis moksline literatūra. Kalbėtis jomis neteko. Pakankamai
laisvai prancūzų ir anglų kalbomis skaitau specialiąją literatūrą. Kitas
dalykas - grožinė. O. Balzako kalba- nepaprastai turtinga, įvairi, sultinga.
Turinį suprantu, bet daug žodžių nepakankamai aiškių ir neaiškių. Žodynėlio
neturiu. Ką darau? Atskiras vietas skaitau po keletą kartų, ir man aiškėja,
dažnai visai išaiškėja žodžio prasmė. Išrašinėju besikartojančius neaiškius
žodžius ir, lygindamas skirtingus kontekstus, po truputį šifruoju. Nemažai
žodžių prasmių tokių būdu išsiaiškinau, tačiau daugelis paliko neaiškūs.
Lyginu prancūzų, rusų ir lietuvių kalbas. Svetimas kalbas aš mokiausi
daugiausia vartodamas rusiškus žodynus, todėl dabar dažnai pirmiausia
"kreipiuos" į rusų kalbą, o paskui- į gimtąją.< ...>

-43Maskva, 1954, balandžio 12

Brangi Vera,
Tarpais dar pasninga, krinta sniego kruopos. Bet saulė vis labiau šildo
mano kambarį vis daugiau žada, vis linksmiau čirškia už lango žvirbliukai.
Pavasaris ateina. Angaras taigoj, reik manyt, pavasaris reiškiasi daug triukšmingiau ir didingiau. Pavasaris gamtoj. Norėtųsi, kad pavasaris aplankytų
mūsų širdis ir jas atšildytų.
· Gruodžio mėn. aš nuo Tavęs, Vera, gavau laišką, paskui antrą- Tavo
su Onute. Aš Tau rašiau sausio pradžioje. Vis labiau pasinerdamas į muzikos
pasaulį perpildytas muzikinių pergyvenimų - savo nuotaikas ir mintis
išliejau "muzikiniame laiške". Daugiau negavau nuo Tavęs laiškų. Ir aš Tau
nerašiau. Tik šiokius tokius tolimus atgarsius išgirdau apie Tave; ir apie
Praną, kuris parašė man rudenį. Aš Jam atsakiau.
Pavasario silpnumas gali mus paveikt. Tikiuosi ištverti balandžio
drėgmę, pavasarinių orų nepastovumą. Vasarą sustiprėsiu.

Taip norisi palikti

būstą- dėžutę,

krūtine įkvėpti gimtų laukų orą,

valgyti

persikelti gamtos prieglobstin, pilna
gamindavo Motina

tokį maistą, kokį
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pailsėti ir pagyventi brangių artimųjų tarpe! Rodos, tvirtai
ant kojų ir pradėčiau darbuotis - kolūkio sargu, mokslo žinių
propaguotoju ar pan. O Maniškiai taip nori mane perkelti pas save, į Tėvynę!
Sausio mėn. aš parašiau Tarybų Lietuvos Aukščiausios Tarybos Pirmininkui,
prašydamas leisti apsigyventi pas seserį Oną Janonienę Narvaišių kaime
(Utenos raj., Užpalių v.). Atsakymo dar negavau. Vilčių yra. Ringulytė žada
atvažiuoti pas mane liepos 1Od.
Mano sveikata?- Tokia pati.

ir Seserys,

atsistočiau

-44Maskva, 1954, balandžio 18
Iš laiško šeimai
Taip, mano brangieji, pas mus taip pat vėsu, drėgnas balandis, orai
nepastovūs. Dar nėra pavasario šilumos, kuo ypač nepatenkinti mūsų
žvirbliukai už lango. Nuotaika vis dėlto pavasariška. Sveikata pastovi.
Gavau du siuntinius šį mėnesį - balandžio 5 ir vakar (balandžio 17).
Viskas visiškai tvarkoje. Kadugio su uogomis aš seniai seniai nesu matęs.
Vaistai - mikstūra - siurprizas; gydytojas nuspręs, kaip jį naudoti. Jau ir
nebežinau, kaip bedėkoti Jums visiems, taipogi Emilei su vaikais už viską.
Visos šios dovanos ir dar laiškas taip mane sujaudino, kad 12 v. naktį nuėjau
pas budinčią seserL kažką davė, kad užmigčiau. Aš gėriau kartųjį vaistą, o ji
uostė kadugL šakelę sudegino ir vis džiaugėsi tuo stipriu kvapu, kurL sakė,
labai mėgdavusi jos motina.
Ačiū už "Tiesą'' ir kt. laikraščius, kuriuose atsispindi mūsų literatūros
ir meno dekada. Yra išsamus įvertinimas, kritika ir mūsų meno vertybių,
mūsų menininkų - atlikėjų įvertinimas. Dar kartą norisi pakartoti: visi
šaunuoliai, bet didžiausias malačius - mūsų tauta ir mūsų nuostabios liaudies
pasakos, dainos, muzika, tautiški siuviniai, drožiniai, ornamentika - visa tai,
ką mūsų tauta sukūrė šimtmečiais, nuostabiu būdu išlaikė ir perduoda
sekančioms kartoms. Čia yra neišsemiamas mūsų literatūrinės, muzikinės,
vokalinės, choreografinės ir visokios kitos kūrybos šaltinis. Liaudyje šaltinis visų gyvastingų, kūrybinių jėgų, kurios mus pagimdė ir peni mus
visus ir kiekvieną visą gyvenimą. Mūsų pareiga - grąžinti tautai kaip galima
daugiau išaugintų jėgų, vertybių ir taip palaikyti tautos gyvastL puošti mūsų
visų gyvenimą.
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-45Maskva, 1954,

gegužės

23

Brangus Pranai,
Seniai aš Tau berašiau, tik kažkokius atgarsius apie Tave girdėjau. Iš
Tavojo gegužės 2 laiško (gavau jį gegužės 15) viskas paaiškėjo. Tu gyvas,
bet ne sveikas. Sunki liga (vis tie inkstai ir galvos skausmai?) Tave kankino
visą žiemą ir dabar dar, aišku, esi nestiprus. Angiutė irgi serga. Liūdna. Ką
daryti? Nenustokim vilčių, laikykimės dvasiškai. Džiugu, kad sūnūs sveiki
auga gerose mūsų seserų rankose (ačiū joms). Tikėkimės, kad taps gerais
žmonėmis - mūsų atrama ir gyvenimo tęsiniu.
Pas mane nieko ypatingai naujo. Aš taip pat negaliu pasigirti sveikata.
Organizmas išsekintas, sunkiai kovoja su ligomis. Prispaudė mane plaučių
tuberkuliozė. Širdis silpna. Plaučiuose dusulys (enfizema). Didelė
mažakraujystė, silpnumas. Ir inkstai nesveiki. Jie neleidžia gerti kai kurių
svarbių (dėl tuberkuliozės) vaistų. Virškinimo mechanizmas pasilpęs: te galiu
mažai valgyti, ne tiek, kiek reikia. Tačiau aš patekau į puikias gydymo
sąlygas. Savieji padeda neįsivaizduojamai - 3-4 siuntiniai per mėnesį
šviežūs maisto produktai ir kai kurie svarbūs vaistai. Jei ne šita pagalba, aš,
tikriausiai, jau būčiau patiesęs kojas. Ligos toliau neprogresuoja. Tačiau
taisausi vangiai. Greit (apie liepos 1O d.) iš čia išvažiuosiu; gal būt pradžiai
įsikursiu Narvaišiuose, nors tiksliai dar nieko nežinau.
Daug tikiuosi iš klimato pakeitimo. Pasikeis gyvenimo sąlygos,
išsiveršiu iš uždarų patalpų gamtos prieglobstin. Kvėpuoti grynu gimtų
laukų, miškų oru, valgyti. ,paprastus kaimiškus valgius, prie kurių pripratau
vaikystėje ir nuo kurių niekada neatpratau, gyventi tarp savų brangių
žmonių, daryti ką nori, laisvai, mažiau vaistų (gal ir visiškai pamiršti
termometrą) - keletas mėnesių tokio gyvenimo, ir aš, rodos, atsistočiau ant
kojų, atsisukčiau į gyvenimą. Lakštingalų giesmė rasotais rytmečiais, varlių
kurkimas tyliais vakarais - būtų geriausias gydymas. Tačiau kaip viskas
susiklostys, dar neaišku. Siga ruošiasi pas mane atvažiuoti ir padėti man
sugrįžti. Daug metų aš varginu kitus, parazituoju. Ir kada tai baigsis? Ta
mintis manęs nepalieka. Nes ne taip ruošiausi gyventi. Bet vienas dalykasmūsų troškimai, kitas- realybė.
Linkiu Tau su Angiute sveikatų, giedrios nuotaikos ir viso ko
geriausio.
Bučiuoju, Jūsų Antanas
Šiuo adresu man daugiau nerašykite, ir aš Jums tuo tarpu nerašysiu.

---
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-46Maskva, 1954, birželio 14

Iš laiško šeimai
Kur neatsidurdavau, visada su džiaugsmu grįždavau pas savuosius
aplankyti mielų iš vaikystės kampelių. Gausus "Galinių jauniklių" būrys
išaugo ir išlakioje. Tačiau tradicinėmis dienomis mes visada susirinkdavome
gimtajame lizde - pasimatyti su artimaisiais, sustiprinti giminystės ryšių.
Niekada per visą savo gyvenimą, mano brangios globėjos, nejaučiau tokio
aistringo troškimo aplankyti visus ir kiekvieną atskirai, - kaip dabar.
Pasiilgau ligi kaulų smegenų! Rodos, apeičiau pėsčias visą Lietuvą, nuo
krašto ligi krašto, nusilenkčiau brangiems laukams, miškams, pievoms,
kalvoms, ežerams, aplankyčiau visus artimus žmones, artimus ir tolimus
giminaičius, gerus kaimynus, draugus, pakvėpuočiau gaivinančiu oru,
atsigerčiau šaltinių vandens, nusimesčiau nuo pečių sunkią praeities naštą ir
atgimčiau naujam gyvenimui. Tačiau tai tik nesuvaldomos fantazijos
nuostabi svajonė. Rl:ikia skaitytis su realybe. Dabartinė mano kukli svajonė
- sėsti į traukinį pailsėti Vilniuje, sėst į lengvą mašiną, kurioje galėčiau
patogiau įsitaisyti, įkvėpti gaivaus oro ir su kuo nors iš artimųjų važiuoti
brangiais gimto krašto keliais, aplankant brangiuosius mano maitintojus.
Būtinai - Emilę su šeima. Galutinis punktas - Ona. Reikia greičiau atsirasti
Užpaliuose, kur archyvuose galėjo išlikti mano gimimo dokumentacija arba
gal yra dar žmonių, kurie mane pažinojo ir prisimena. Aš turiu ten
registruotis, rajone gauti pasą- įteisinti savo buvimą pas Oną Narvaišiuose.
Taip, mano mieli brangieji. <...>
Iki greito pasimatymo.
Jūsų Antanas
-47Maskva, 1954, birželis

Iš paskutinio laiško
Jūsų pinigai (300 rb.), kuriuos žadėjote išsiųsti birželio 17, dar manęs
nepasiekė (pradžioje jie patenka į gosbanką, kuris praneša ligoninei, vėliau
gaunu žinią aš- kelias ne toks trumpas). Du bilietai (su pristatymu) kainuos
apie 350. Aš turiu 300. Jei iki liepos 1 d., kai prašysiu užsakyti du bilietus,
ne gausiu pasiųstųjų, tai trūkstamus 50 rb. teks skolintis. Kai mane liepos 1O
lankysite, prašau, turėkite dėl visa ko 50 rb., kad galėčiau grąžinti skolą.

Daug saulės ir šilumos birželi. Karšta. Tarpais tvanku, sunku kvėpuo
ti. Labai pasiilgau miškų, laukų, sodų oro.
Antelė mano, raudonsnapė, raudonpirštė, vis labiau nekantrauja. Vis
dažniau ji man primena, kad laikas palikti šią vietą, laikas ruoštis i kelionę.
Jau kelia sparnelius, pasirengusi pabėgėti išskleistais sparneliais ir, saviškai
sušukus, pakilti i orą. Skristi i Vakarus, pas savo seserį i Tėvynę. Mane irgi
gundo. Laikas. Reikia ramiai, kantriai laukti ilgai trokštos dienos. Tikėkim,
ištversim ligi galo.
Iki greito pasimatymo.
Jūsų Antanas

VILNIUS- NARVAIŠIAI. 1954
-48Vilnius, 1954, liepos 16
Iš laiško dukrai Sigutei
Penkios dienos, kai aš ISeJau už vartų, už kurių liko tasai mano
pasaulis, brangi mano Sigute. Toks griežtas ir staigus aplinkos pakitimas,
tiek daug ispūdžių, pergyvenimų, kad man iš tikro ne taip jau lengva su visu
tuo susidoroti. Išalkęs aš esu be galo, bet ir maitinamas kartais be saiko.
Nenuostabu, kad po 3-4 dienų pasisotinau (laikinai, kuriam laikui) ir dabar
jaučiu nuovargi- fizini ir intelektualini. Nesinori nieko veikti, tik snausti, ilsėtis,
greičiau vykti i Narvaiši~s. Bet sutinki mielą žmogų, užmiršti suglebimą,
kalbiesi vėl, daliniesi ispūdžiais. Po to jauti dar didesni suglebimą - bet
neskaudų, o lyg po didelio, naudingo ir malonaus darbo. Narvaišiuose laukia
malonus kermošius ir, žinoma, po jo - ištižimas. Bet kartu tas malonu ir
reikalinga. Praūš kermošiaus valandos, dienos. Sveikatai, manau, tai nepakenks.
Įtempti dirgsniai atsileis, gal būt retkarčiais papliupdami negeistinais, bet šiuo
metu neišvengiamais, lyg ir nesveikais prasiveržimais, ir bus viskas gerai.
Sunormuosiu dienas, valandas, pailsėsiu naujo, sveikatingo ir gyvastingo,
fizinio ir moralinio klimato aplinkoje. Kaip ilgai tai truks, -pamatysim.
Kai man norėjosi su Sigu matytis, bendrauti, Vidutę, kuri prieš mane
atsistojo visai kita, nei aš vaizdavausi, jau, rodos, kaip ir pažinau. Bet Sigu
visai mažai tepažistu. Tik atskirus jos esybės fragmentus, kurių nesulipdau i
visumą- itikinamai realią, tikrą, teisingą (mano požiūriu). Prisimenu ją iš
praeities, iš pastarųjų laiškų (viso dviejų), iš Mamės pasakojimų, iš to, ką esu
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dėlto

tai tik atskiri gabalai, skeveldros, ne viena
patyriau, kas Jus abidvi domina mokslo srityse,
taip pat ir vieną kitą Jūsų intymesnio pasaulio užkampį (tegu ir neaiškiai,
spėjamai). Greitosiomis apžvelgiau knygas, kurių esi prisirinkusi - įsigijusi
ar pasiėmusi skaityti. Visų pirma, kiek daug Sigu yra įsigijusi vertingų,
brangių fizikos ir matematikos knygų, taip pat ir šalutinių mokslų, literatūros
ir pan.! Koks didelis domėjimosi diapazonas! Ir koks veržlumas siekti žmogaus
pažinimo gelmių, o ne tenkintis paviršutinišku. Nuostabu. Didelis man
pasitenkinimas. Lyg ir dalinis atpildas už tai, ko aš taip norėjau, troškau, tačiau
ką taip mažai paveikti te galėjau. Dėkingas Tau be galo, brangi Sigute.
Dabar svarbiausia - sveikata. Pas Tave nieko tragiško, blogo nėra.
Kas galėjo būti, likviduota, iš kalno užkirsta. Didžiausias čia nuopelnas Mamės. Apskritai mes visi kupini dėkingumo tai mūsų Mamei, nuostabiai
pakėlusiai tokią sunkią naštą, taip vykusiai išvairavusiai su sunkiu,
neužtamautu gyvenimo vežimu.
Sigu, Tu turi daug laiko. Nekvaršink galvos sunkiomis, tamsiomis
mintimis. Mes tikim - abu su Mame - kad Tu dabar jau lengvai nugalėsi
likusius gydymo nemalonumus, sunkumus, kad viršų ims Jaunystė, Gyvenimas. Be kita ko, apdūmok, Sigute: nereik žaisti sveikata, reikia ją saugoti,
kiekvienas pažeidimas anksčiau ar vėliau atsiliepia, keršija. Kiek jaunystėje
sutaupysi, tiek ilgesnį amžių būsi jaunas, darbingas - savo ir kitų džiaugsmui, naudai.
Kokia ca-ca ta Onutė! Niekas man būtų nesudaręs tokios komfortiškos
ir malonios kelionės (aš nekalbu apie Tave -jei būtum galėjusi atvažiuoti).
Didžiai dėkingas aš jai esu.
Būk sveika ir linksma, brangi Sigute.
Bučiuoju, Tavo Tetka
ištisinė asmenybė.
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Pranai ir Angiute,
Pagaliau aš Narvaišiuose. Liepos 11 d atsisveikinau su ligonine,
kurioje išbuvau 15 mėnesių. Sėdau į patogų traukinį miegamasis kupe,
palydovas (Sigutės draugė, studentė). Liepos 12 d. vakare Vilniuje. Pirmoji
mane sutiko Vidutė su gėlėmis (ir kiti). Prasidėjo laimingos kermošiaus
dienos- tą pat vakarą, sekančiomis dienomis. Liepos 17 d. - Narvaišiuose
24

Onutė Tatarincevaitė- Kubiliūnienė.
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(patogiai, lengva mašina). Tą pat subatvakarį atvažiavo iš Kupiškio Emilė su
visais vaikais ir kiti. Praūžė karštos kermošiaus dienos. Džiaugėmės,
liūdėjom, ašarojam, juokėmės, pagaliau raminomės. Pasilikau globojamas
sesers Onos, kuri parodė ir rodo tokią gražią ir gerą širdį taip ir visų kitų:
giminių, apygiminių, gerų kaimynų. Dabar esu maloniai pavargęs. Nieko
nesinori dirbti, tik tingėti ir tyliai džiaugtis, snausti, miegoti, valgyti (nelabai
iš karto viską galiu). Jaučiuos palaimos krašte. Neaprašinėsiu - Jūs mane
suprasite. Ką reiškia vien tik gimtinės laukų, miškelių vaizdai, garsai, kvapai
ir visa kita,. ką pateikia akis, ausis, uoslė, kiti jutimai! Džiaugsmas ir
sveikata! Kartais nesinori tikėti, kad tai tikrovė. (Rodos, dar nugirdau
pavėluotą varlių kurkimą, kurio buvau taip išsiilgęs.)
-50Narvaišiai, 1954, liepa

Brangi V era,
Visi mes siunčiame Tau nuoširdžius sveikinimus ir geriausius
linkėjimus. Esame giliai susirūpinę, visą pusmetį (o kai kas iš mūsų ir
daugiau) iš Tavęs negauname jokių žinių. Nenorime tikėti, kad Tavęs nebebūtų gyvųjų tarpe. Bet kas gi su Tavimi atsitiko? Laukiame iš Tavęs žinių,
laukiame ir nesulaukiame. Aš Tau iš Maskvos šįmet rašiau du kartus; metų
pradžioje ir apie balandžio-gegužės mėnesį. Nenustojame vilčių iš Tavęs
sulaukti šiokių ar tokių žinių.
Pagaliau aš Narvaišiuose. Kadaise apie tai nedrąsiai svajojau, paskui
norėjau, geidžiau ir troškau.. Išsipildė. Liepos 11 d. traukiny: iš kalno užsakytam
patogiam kupe su palydovu- studente Onute, Sigutės drauge (Sigutė ligoninėj
baigia gydyti meningitą, tikimės, laimingai). Liepos 12 d. vakare nuostabiajam Vilniaus mieste. Traukinį pirmoji pasitiko su gėlėmis Vidutė ir
kiti (Vera J25 ., Genutė, Jonas Kirvelis26). 22 bute27 - pirmosios kermošiaus
dienos. Kitą dieną aplankiau Sigutę Antakalnyje ir patekau į geraširdės
gydytojos28 rankas: apžiūrėjo, tyrė rentgenu ir viską padarė, kad aš ten
gulčiau tuojau pat ar kitą dieną. Vos-ne-vos išsiderėjau Narvaišių atostogas.
Liepos 17 d. subatvakarį su Adze lengva mašina - į Narvaišius. Ten, jau
patamsy, atburbėjo mašina iš Kupiškio: Emilė st: visais trimis vaikais, Jonas
Vera Janonytė.
Jonas Kirvelis- Emilijos Žvironaitės vyras.
27
Bute Vilniuje, Didžioji 24-22.
28
Birutės Ignatavičiūtės.
25

26
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Janonis ir kt. Kermošiaus valandos ir dienos. Emilė gązo antradieni (ir
Adzė). Palikau vienas su Ona29 ir dar: Untaniukas30 , Dobiliukas31 , Tėvas 32 •
Liepos 24-25 viešėjo Ancė.
Svarbiausia, Vera, atsiliepk! Parašyk. Nenustok gerų vilčių. Visi laukiame Tavęs.
Visi linkime Tau gražios sveikatos.
Viso ko geriausio, bučiuojame.
Antanas ir kiti
-51Narvaišiai, 1954,

rugpjūčio
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Vis stovi akyse Jūsų (Mamės ir Onutės) išvažiavimo iš čia dienos:
kaip prisikapstėte su nešuliais iki Užpalių, Bronytės 33 ? < ...>
Pas mus tyku. Niekas neateina. Ramu. Mes net i lauką mažai einam:
lietus, vėjai, lieteliai, kol kas drėgna.
Aš vis daugiau pažistu Vidutę. Kalbų mums niekad nepritrūksta.
Apskritai ji su visais gražiai sugyvena, nuo Untės iki Tetulės. Vis dėlto
geriausias draugas jai Dobiliukas: idomus, geras, nenuobodus, niekad
nesupykstąs ir niekad su niekuo nesimušąs (Raima esąs piktesnis, o kai kada,
kai ji išnervina, ir mušąsis). Žiūriu aš i Vidutę, stebiu, gėriuosi jąja ir
neatsigėriu. Toks malonus, įdomus, turtingas, gražiai išauklėtas vabaliukas!
Jos dirbtinumas, efektacija, pozavimas- laikina, laikinų išorės įtakų išdava;
man rodos, čia, labai natūralių santykių aplinkoje, tatai garuoja, mažėja.

-52Narvaišiai, 1954,

rugpjūčio

7

5 d. Nutarėm su Ona važiuoti i Dusetas. Po to,
3 d. atlikau reikalus apylinkėje (su Ona padarėme bandomąji
važiavimą, kuris nepaliko jokių negeistinų pėdsakų), įgavau pasitikėjimą
savimi. Ryžomės. Gavome tinkamą arkli (storą, rambią, ramią kumelę). Ona
pataisė gerai vežimą: aš galėjau ir sėdėti, patogiai atsilošęs ir atsirėmęs i šieno
Įsidėmėtina rugpjūčio

kai

rugpjūčio

Ona Janonienė.
Untaniuks- brolio Prano Žvirono sūnus.
31
Dobiliukas - Dobilas Kirvelis.
32
Tėvas- Antanas Janonis- Onos vyras.
33
Bronytė Žemaitytė -Naruševičienė.
29

30
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maišą,

ir gulėti ant kurio nors šono. Anksti rytą smarkiai nulijo. Paskum pradėjo
šviestis. Tyku, ramu, šilta. Niekad nemaniau, kad tokie gražūs Žeibiškių
pušynėliai, miškeliai (mišrių medžių), kalneliai, slėniai, pašlaitės. Viską kloja
sodri sidabrinė rasa. Oras pritvinkęs rimties, ramumo, vasariškos palaimos.
Nesinori skirtis su burtų kupinu gamtovaizdžiu. Nors ir visas kelias iki
Dusetų - pasigėrėtinas, Zarasų krašto pradžia.
Sustojome pas Onos pažįstamas davatkėles mažytėj trobelytėj. Aš
nusvyravau palengva į "Pasų stalą''. Viską atlikau, įteikiau blankus, viskas
tvarkoje. Kibk, ką gi prikibsi! Laukt 17 val., kai atvyks Dusetų skyr.
milicijos viršininkas, pasirašys, padės antspaudą, ir aš jų ar jo (Pasų stalo
viršininko) akivaizdoje pasirašys iu. Laisvo laikotarpio- per 4 val. Apsigyvenau pas davatkėles. Obuoliai savi. Gavo man du žalius kiaušinius. Sėdėjau.
Plepėjom. Atsiguliau į minkštą lovą (ant viršaus, nenusirengęs), snūduria
vau. Ilsėjausi kaip namie. Ona žygius atlikinėjo- paštas, vaistinė (skrandžio
sultys). Sužinojo apie mano atvykimą mano senas pažįstamas, Salemos34
brolis Dominykas V 35 ., siuvėjas, krautuvininkas ir entuziastas "pažangos"
švietėjas apylinkėje ("Liet. žinios", "Jaunimas", "Kultūra", knygos platintojas), kovotojas "su tamsybėmis", net "revoliucionierius" anų laikų
(save taip vadina); dabar - 83 metų seniukas, plaučių vėžio graužiamas.
Slaugoj į mokytoja V-tė (brolio duktė, akiniuota, mane iš seno pažįsta). Ona
atnešė iš jų sveikinimus: puikus obuolys ir butelis Moldavijos vynuogių
sunkos (be alkoholio), ir būtinai - atgabenti mane pas juos. Nuvažiavom, be
galo krašto kalbėjomės. Mamė žinai, kad tokiais atvejais aš paimu iniciatyvą
ir beveik vienas "užpildau programą''. Ir prašmatnūs pietūs, daržovių sriuba
jautienos buljone, skaniai pataisytos kepenys ir tasai Mold. skystimėlis. Lyg
ir mano atvykimo proga kolūkyje krito karvė ir miestelėnai išsidalino šviežių
mėsų. Grįždami atgal stabtelėjam ties knygynu, ir aš išsikaštijau: Vidutei
(vasarojimui Narvaišiuose prisiminti) nupirkau Ch. De Kostaro "Legendą
apie Ulenšpigelį" (iš pranc. k.). Skaityti ir grožėtis mažiems ir dideliems!
1954 m. leidinys- gražus ir brangus (19 rb.). Teko ilgai laukti milic. v-ko,
net iki 19 val., keliolika interesantų. Mane "pauvažojo", ir aš pirmas gavau
pasą, t. y. "Laikiną liudijimą" šešiems mėnesiams, ir įregistravo į Narvaišių
gryčios lapą. Pirmuosius penkis km. aš gulėjau, snūduriavau, kaip lopšy liūliuo
jamas. Paskum Ona pasakojo savo mergavimo, tekėjimo dienas, pirmuosius 10
metų Narvaišiuose. Nė nepastebėjom, kaip privažiavom Ilčiukų tiltą (prie
malūno) per Šventąją, per kurį iš tiesų baugu važiuoti. Tiesa, pradžioje
34

35

Salema Valiulytė.
Dominykas Valiulis.
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kelionės, rytą, leidžiantis nuo kalno Žeibiškių laukuose, mums išsikinkė
Dobiliuko pakinkytas arklys. Šiaip taip susitvarkėm, sustabdę ritimąsi
žemyn, ienas pasukėm, jas trumpindami. Bet dar Ilčiukų malūno vyrukai,
mūsų paprašyti perkinkę, taip įsuko (ir sutrumpino) ienas, taip stipriai sumetė sumatą, kad mes buvom tikri dėl pakinkymo ir Dusetose neiškinkėm. O
brigadininko iš vakaro įtepti ratai švelniai sukosi. Grįžom apie 21 30 • Vaikai
laukė, budėjo. Pirmoji Vidutė (širdelė buvusi visą dieną nerami), paskum
Dobiliukas ir Untaniukas toli pasitiko. Visiems buvo gera, linksma, džiugu.

-53Narvaišiai, 1954,

rugpjūčio
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Iš laiško seseriai Emilei
Su dideliu dėkingumu aš skaitau Jūsų, miela Emile ir miela Ance,
kvietimą vykti pas Jus į Kupiškį- svečiuotis, ilsėtis. Tik šiuo metu aš tuo
maloniu kvietimu pasinaudoti negaliu. Baigiasi mano "kermošiaus dienos"
Narvaišiuose. Jei niekas nesutrukdys, mėnesio pabaigoje turiu būti Vilniuj ir
gulti į rimtą ligoninę. Aš čia atvažiavau ne gydytis ir pailsėti (mane Vilniuje
liepos 13 d. norėjo prievarta paguldyti), bet atbūti "kermošių", pasimatyti su
saviškiais, su gerais kaimynais, išlieti tai, kas buvo ant širdies ilgus metus
prisirinkę, ir, rodos, ramiausiai tupėjo, pamatyti gimtinės laukus, pievas,
miškus, upę ir paupes, pasiklausyti išsiilgtų garsų (tiesa, lakštingalos jau
nebečiulbėjo, bet varlės dar kurkė, o gandrai ir dabar dar klega), pakvėpuoti
gimtųjų erdvių oru, pauostyti gimtųjų kvapų, atsikvėpti, atsidusti laisvai,
atpalaiduoti nervų įtempimą, kurio anksčiau lyg ir nepastebėdavau, ištuštinti tai, kas buvo susikaupę ir slėgė. Tatai man pavyko. Bet ir kainavo.
Pirmučiausia širdis, kuriai teko labai daug pakelti per visas keliavimo (nuo
pat liepos 11 d. Maskvoje), susitikimų, kalbų, jaudinimųsi, džiaugsmų ir
ašarų valandos, - gerokai pavargo. Širdis reikalauja ramumo, poilsio ir
pastiprinimo. Čia truktų mėnesiais (ramiai gyvenant, daug cukraus valgant ir
pan.), o ligoninėj bus greičiau. Iš viso, jei aš dar galiu kiek atsiremontuoti,
kad galėčiau ne tik šiaip taip gyventi, bet gyventi ir šį tą dirbti, tai man
reikalingas stiprus paraginimas, parama (ne vien širdžiai, plaučiams) gerose
ligoninės sąlygose, kur yra įvairių specialybių gydytojai, tyrimo
laboratorijos, rentgenas ir pan. Kiek tai pavyks, sunku pasakyti. Bet vilčių
nenustoju. Taigi važiuosiu į Vilnių ir gulsiu iki pavasario Uei kas
nesukliudys ).
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Brangiosios,
Gal kam ši vasara šlapia, niūri, netikusi, bet man ji - ištisinė šviesa,
giedra, geruma. Vaikštinėju aš sodybos ribose, sėdinėju, gulinėju patogioj
lovoj šiltai susisupęs ir akis įbedęs į dangų ar užsimerkęs, guliu aš seklyčioj
ir žiūriu pro atvirą langą, net kai lietus žliumbia, krapena, dieną ir naktį gilioj
tamsoj ar blankioj mėnesienoj, kai pašėlusiai žaibuoja ir griaudžia,- vis dar
aš neatsižiūriu, neatsiklausau, neatsiuostau, neatsigrožėju tuo, nuo ko ilgus
metus buvau atskirtas. Nė nemaniau, kad būčiau taip išsiilgęs.
Daug kas įsidėmėtina, neužmirština, nuostabu. Bene visų daugiausia
paveikė sąmonę, į ją giliausiai įsmigo rugpjūčio 5 dienos kelionė į Dusetas,
beprasidedančio Zarasų krašto gamtovaizdžio aplinkumoje. Ir visų įspūdin
giausias buvo kelelis pradžioje Žeibiškių kalneliais, pašlaitėmis, pušynėliais,
beržynėliais. Po smarkaus nakties lietaus dabar oras giedroje buvo pritvinkęs
vasariško sodrumo, kažkokio sotaus tingumo. Visiška tyla, ramumas. Rodos,
regėjau ne vieną miškinį (ožio, teliuko, stirnos kojomis) beržynėlių
tankmėje, o ramiose Šventosios užuolankose, netoli vos besilaikančio
Ilčiukų malūno tilto, - eibę vandens deivių: vienos nardė ramiam, vandens
lelijų bei nendrių išklotam vandens paviršiuje, kitos tingiai raivės ant žalio
kranto, viliodamos ir jauną, ir seną.
Kai liepos 11 d. išėjau pro didelius vartus, tai anasai ilgų metų
pasaulis staiga nutolo nuo manęs ir sustojo tokiam nuotoly, įgavo tokią
santvarką, kad netikėtai pajutau, lyg kad aš visai nebūčiau jame buvęs, lyg
tai jis ne mano, o jei įsižiūrėjęs gerai ir pažįstu jį buvus mano, tai dabar jis
man nesukelia jokių sunkių pergyvenimų, nė kiek neslegia manęs.
Sėdėdamas puošnioj valgykloj ir valgydamas užu prašmatniai serviruoto
stalo, lygiai kaip važiuodamas kultūringų keleivių aplinkoje, jaučiausi, lyg
kad vakar šį įprastinį pasaulį būčiau apleidęs. Tuo klausimu nemažai buvau
galvojęs prieš tai. Nieko nuostabaus. Normalus žmogaus gebėjimas greit
užmiršti visa tai, kas slėgė, vargino, kankino ir sąmonėj palikti tai, kas
malonu, kas skatina gyvenimą ("savisaugos instinktas"); nuostabi strategija
gamtos, kuri stengiasi gyvybę išlaikyti, ją plėsti, dauginti (kaip išaiškinti šios
strategijos mechanizmo esmę, kilmę? jei nesitenkini trafaretiniais
atsakymais). Nemažą reikšmę čia turi- nuolatinis, ilgai trunkąs intelektualinis treniravimas negeistinoms to pasaulio įtakoms tramdyti ir mintyse vis
daugiau būti įprastiniame, normaliame pasaulyje.
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Neįsivaizduoju konkrečiai, kaip Mama su Sigute gyvena. Mes gi čia
su Vidute gan gerai. Vidutė išgeria bent jau du puodelius pieno, valgo visko
labai daug, o obuolių- be skaičiaus; kartais net baugu darosi į vaikus žiūrint,
kaip jie be jokios tvarkos obuolius ir paskum visa kita stačiai naikinte
naikina. Meškinas bent apytikriai laikosi tvarkos: anksti rytą, 4-5 val., du
obuoliai, 6-7 val. - šilto pieno stiklas, kurį paprastai Ona į lovą atneša.
Pusryčiai apie 9 val.: 2-3 blynai (penkis suvalgiau tik kartą ir tai per du
kartus - ligi pietų), kava. Dveji pietūs - apie 14 val. ir apie 18-20 val.
Vakare dažniausiai tik pienas. Valgiai įvairūs: kiaušiniai, viščiuko sriuba ir
viščiukas (per 3 dienas), įvairūs prėskiniai (bulviniai arba kruopiniai miežių, manų, "Herkules"), parpeliai, sviestas, sūris, varškė, grietinė rūgšti,
truputį šviežiai rauginto agurko ir
pačirškintų lašinių skiltelę, skanios
duonos plutos, bulvių kuo mažiausiai, obuolių žalių ir kopūstų (nusibodo).
Žinia, ne viskas kasdieną, kas čia išvardinta, bet daugumoj iš šio asortimento
ir palyginti nedidelėmis dozėmis. Jūsų "skrandininkams" gal tai ir netinka
Uokių košių aš dabar nevalgau - prisivalgiau ir gal dar prisivalgysiu), bet
man tai tinka. Virškinimo mechanizmas apsitvarkė, nors dar ne visai,
norėčiau daugiau valgyti, bet tenka susilaikyti.
Sviestą patys sukam. Jau kelintą kartą Onos brigada neša per 20 1 į
pieninę, ten sušildo, separuoja, namie grietinėlė kiek rauginama, ir Vidutė su
Unta suka. Skaičiuojam, kiek turi išeiti sviesto, išeinant iš to, kad pieno
riebumas 4% ar 3,8%. Sekmadienį Ona Utenoje nupirko puikių pomidorų: 5
rb - 1 kg. Ir kam Mamė vis rengiesi dar mums juos siųsti?
Rugpjūčio 21 - Ona visokių valgių turi, visko prasimano. Pati dažnai
ir visko gan gerai valgo. Nesigaili nei sviesto, nei cukraus, nei ko kito. "Jei
taip anksčiau būčia su valgiu prisilaikius, gal ir sveikatos taip greit nebūčia
nustojus",- ji sako. Iš krautuvės (neseniai pas kaimyną Povilą įrengta) Ona
parsinešė "portveiną", ir mes gurkšnojam. Pas kaimynus Paškonius atvažiavo atostogauti med. sesuo, ir Onai į veną leidžia gliukozę (su askorb. rūgšt.),
1O amp. Ona taisosi. Raimučio padedama, tikisi tesėsianti. Raimutis gi nepaprastas padėjėjas. Atnešt, išnešt, pašert -jam niekis. Petras Gaidukovas
parodė, kaip pjauti, ir jis greit išmoko. Nupjovė darže išsikerojusį (pjauti
nepatogu) mišinį. Pradėjo pjauti šieną, kur pakraščiais. Jei leis orai, tai
prisigraibstys ir šieno. Veja gerus pančius, vadeles. Kabliais operuoja kaip
prityręs bernas. Be abejo, mokslui linkimo ir gebėjimų nedaug, bet
ūkiškiems darbams - labai visam kam turi "naravą'' kaip tėvas.
Visai netikę orai. Daug lyja. Viskas pradeda pūti. Pažliugę, drėgna.
Gulinėju daugiau lovoj. Nuo šiandien statau lovytę prie lango: daugiau
šviesumo ir skaityt galima. Kambaryje - su veltiniais.
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Ir mes su Vidute laukiam pirmadienio: paskutinė injekcija Sigutei,
tyrimai ir, tikimės, viskas gerai, tik poilsis.
Jau gavau atsakymą iš Prano. Kaip paprastai, ilgas, įdomus laiškas.
Vera gyva ir tur būt ne taip jau liguista. Jos vyras išvažiavo į laisvę. Ji
kviečia Pranus pas ją atvažiuoti. Užsirūstinusi ant visų giminių ir su nieku
nesusirašinėja. Aš jai parašiau (kaip ir Pranui), bet dar atsakymo negavau.
Dvi dienas Ona virė bruknes (15 kg iš Utenos parsivežė). Pridėjo du
krepšius geriausių alyvinių obuolių nuraškytų, daug cukraus. Man uzboniuką
davė. Aš valginėju. O tą gydomąją košę atidaviau Vidutei, kuri su Raimiu ir
Untaniuku per dieną ir išknabojo.
Antro siuntinio dar negavom ir nenorėtume gauti: be reikalo mums
siunčiate.

Labai mums daug patarnauja elektros lemputė.
12 valanda. Ką tik gavom siuntinį. Mes su Vida širdingai dėkojam už
viską, tik apgailestaujam - dėl rūpesčių, vargų, išlaidų - šis laiškas,
manome, mūsų paskutinis.
Buč. Meškinas

ATSIMINIMAI APIE A. ŽVIRONĄ
Adolfina ŽVIRONIENĖ
Atsiminimai, 1993
Apibūdinti Antaną man labai sunku, nes jis buvo šakota asmenybė,
visa grindžianti mokslu. Antanas visada labai brangino laiką ir kiekvienai
dienai turėjo darbo planą, kurį sąžiningai vykdydavo, buvo labai punktualus,
visuomet viską laiku padarydavo. Kartą kalbėjomės apie mūsų bendrą
gyvenimą. Jis sakė, kad dienos laiką skirsto taip: mokslui, visuomeniniam
darbui ir šeimai. Viskas buvo kruopščiai atliekama.
Taigi, mokslas pirmiausia. Pirmojo pasaulinio karo metais mokslą tęsė
Rusijoje, Tomsko gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Tomsko technologijos
institutą, baigė du jo kursus. Ten besimokydamas pažino rusų jaunimą, apie
kurį maloniai atsiliepdavo. Kad galėtų pragyventi, vertėsi privačiomis
pamokomis. Tomske gyveno kartu su dėde Povilu Žvironu, kuris buvo
išsilavinęs, ypač gerai nusimanė istorijos dalykuose, gražiai pasakojo apie
įvairius karus, gerai pažinojo Rusiją ir jos žmones. Į Lietuvą sugrįžo abu. Čia
Antaną mobilizavo į Lietuvos kariuomenę ir pasiuntė mokytis į karo
mokyklą (1922-1924). Ją baigęs, kaip karininkas dar turėjo tarnauti
artilerijoje 2 metus. Karininko gyvenimas jam nepatiko. Karininkai
girtuokliavo, o jis laikėsi nuošaly, nes nei gėrė, nei rūkė, ir karininkai jį
vadino "boba". Vieną kartą į "Socialdemokratą'' parašė feljetoną iš karininkų
gyvenimo, kuris labai nepatiko vadovybei, ir jie vis ieškojo autoriaus,
parašiusio tą feljetoną. Galų gale vienas karininkas susidraugavo su
laikraščio redakcijos darbuotoja, kuri ir išdavė autorių. Antanas gavo baudą
- "stovėti po šautuvu". Po to įvykio tapo kariuomenėje nepatikimu. Dar
būdamas karininku 1924 m. pradėjo studijuoti fiziką universitete. Nuo 1926
m. jau dirbo universitete laborantu, priklausė jaunųjų socialdemokratų
organizacijai "Žaizdras", skaitydavo jaunimui paskaitas įvairiais klausimais.
Jau tada buvo tautininkų valdžios persekiojamas, o po Tauragės pučo suimtas ir sėdėjo kalėjime. Tuo metu buvo areštuoti ne tik socialdemokratai,
bet ir valstiečių-liaudininkų bei kitų partijų atstovai. Teisė juos kariuomenės
teismas. Išėjęs iš kalėjimo Antanas vėl dirbo universitete. Taip jo gyvenime
susipynė mokslas ir politika.
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Moksle, kaip ir politikoje, jis stengėsi viską išsiaiškinti iki galo.
Dirbdamas gilinosi į įvairias mokslo sritis. Grįžęs iš darbo dažnai
pasakodavo, ką nuveikęs. Rūpinosi gamtos mokslų populiarinimu. Pradėjus
eiti "Gamtai", joje spausdina daug straipsnių įvairiais mokslo klausimais.
Priklausė socialdemokratų partijai. Ypatingai nemėgo tautininkų, apie
juos sakydavo - "supuvus i bala". Visuomeniniame gyvenime rūpinosi
vargingaisiais (bedarbiais ir kaimo samdiniais), bendravo su darbininkais. Tų
žmonių padėtis jį labai jaudino. Rašė į spaudą apie jų reikalus. Kaime
susitikdavo ·su nelegaliais komunistų partijos nariais, aiškindavo jiems
komunistų taktikos dalykus. Gimtajame kaime Žvironus vadindavo
komunistais. Dažniausiai taip juos apšaukdavo klerikalai. Dėl to Antano
motina labai pergyveno, ir kartą, kunigų pakonsultuota, mūsų Ringutį ir
Sigutę Šventojoje pati pakrikštijo švęstu vandeniu.
Antanas visuomeninį darbą mėgo. Jam šis darbas buvo šventas. Kaip
ir mokslui, visuomeniniam darbui skyrė visas savo išgales.Ypač daug rašė
atsišaukimų ir pats juos platindavo. Jokios baimės dėl savo visuomeninės
politinės veiklos nejautė, tik sakydavo, kad politinis darbas yra rizika.
Smetoniškoji žvalgyba nuolat jį sekė, o dar iki 1940 metų buvo paskirtas ir
nuolatinis šnipas, kuris stypsodavo netoli mūsų namų, o kai eidavome
miegoti, gesindavome šviesas, jis iš savo stebėjimo posto pranykdavo. Į
mūsų namus pasitarti įvairiais politikos klausimais užeidavo daug draugų,
juos taip pat sekė žvalgyba. Apie šiuos sekimus žinojo ir prof. M. Biržiška.
Kartą jis ir paklausė Vidaus reikalų ministerį kiek gi per metus valstybei
kainuoja Antano Žvirono sekimas?
Savo kalbose Antanas dažnai iškeldavo valdžios žiaurumus. Pokalbiuose
jis dažnai minėdavo Stalino komunistų aukas V. Putnąi ir J. Uborevičių2 , kurių
didžiai gailėdavo. Dažnai minėdavo generolus M. Tuchačevsk[, G. Žukovą4 •
Antanas mėgo rusų literatūrą, daug skaitė ir labai vertino A. Čechovą,
M .. Gorkį A. Puškiną.
Vokiečių okupacijos metais (1943) Antanas buvo iškviestas į gestapą.
Į namus atėjo kažkoks vyras, padarė bute kratą. Peržiūrėjo knygas, kurias
paskui, areštavus Antaną, išvežė. Akte jos nebuvo įrašytos ir dingo. Gavęs
1

2

3

4

Vytautas Putna (1893-1937), tarybinis karo veikėjas, diplomatas (TSRS karo atašė
Japonijoje, Suomijoje, Vokietijoje, D.Britanijoje). Sušaudytas 1937.VI.ll.
Jeronimas Uborevičius (1896-1937), TSRS karo veikėjas, I rango armijos vadas (1937).
Sušaudytas 1937. VI.ll.
Michailas Tuchačevskis (1893-1937), Tarybų Sąjungos maršalas (1935). Sušaudytas
1937.VI.11.
Georgijus Žukovas (1896-1974), Tarybų Sąjungos maršalas.
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kvietimą, į gestapą

jis nuėjo kitą dieną iš ryto. Jam skaudėjo dantį ir jis,
už žando, sėdėjo susilenkęs. Staiga prie jo priėjo gestapininkas ir iš
visų jėgų smogė jam į veidą, dar pasakė, jog už tai, kad neatsistojo, kai įėjo
Teismo nariai. Ant teisėjų stalo prinešė krūvas visokių bylų, knygų. Antaną
kaltino, kad jis perduoda žinias bolševikams. Už tai grėsė sušaudymas. Po
ilgų kalbųjį paleido (1943.XI.12), bet paliko gestapo priežiūroje.
Šeimoje Antanas buvo labai delikatus, niekuomet nepykdayo,
visuomet šypsojosi, mėgo jumorą, buvo labai pastabus. Labai mylėjo šeimą,
vaikus. Auklėdamas vaikus buvo labai švelnus, visada elgdavosi pedagogiškai.
Gimus Ringučiui, girdavosi draugams, kad savo sūnelį moka suvystyti trimis
būdais. Šeimai -tėvams, broliams, seserims- padėdavo visokiais patarimais,
tam skirdamas visą savo išmanymą. Visiems mažiems ir dideliems buvo atviras
ir teisingas.
1944 m. liepos 26 d. Galiniuose žuvo mūsų Ringutis (gimęs 1931 m.
rugpjūčio 4 d.). Prano sūnus Jonukas, Ringutis ir piemenukas žuvo sprogus
granatai - rado vaikai sode prie vyšnių dėžutę... Didelis skausmas buvo
palaidotas Užpalių kapinėse. Jį kartu su Jonuku į kapines vežė visų mūsų
mylimas Širmis. Ir seneliai Širmio į kapines buvo nuvežti. Taigi Širmis tapo
mūsų šeimos tragiškų įvykių liudininku.
Taip susipynė gyvenime viskas į vieną pynę - mokslas, politika, meilė
ir pareiga šeimai. Tačiau nežiūrint visų nelaimių, sekimų ir areštų Antanas
buvo karštas socialdemokratas ir iš to kelio nesitraukė iki paskutinio
atodūsio tarybiniais laikais. Po Antano suėmimo 1945 m.
jo draugai
akademikai ir kiti mokslo žmonės kiek nesikreipė į LKP CK sekretorių
A.Sniečkų- jo buvo vienas atsakymas, kad Žvirono likimas priklauso nuo jo
paties. J.Paleckis, kai aš prašiau padėti Antanui, atsakė: "Nuėjo su banditais
ir aš niekuo negaliu padėti".
Mirė Antanas 1954 m. spalio 6 d. Vilniuje, palaidotas Užpaliuose
greta Ringučio.
susiėmęs

Sigutė ŽVIRONAITĖ

Iš

atsiminimų

apie

Tėvą

Jei kas vaikystėje būtų pasakęs, kad profesorius kažkuo skiriasi nuo
batsiuvio ar siuvėjo, būčiau nepatikėjusi. Tėvo lūpose žodžiai Batsiuvys,
Siuvėjas skambėjo tarsi iš didžiosios raidės; Visi žmonės mums atrodė
garbingi savo srities žinovai. Augome nesuprasdami, kad mūsų Tėvelis
kažkuo skiriasi nuo kitų mus supančių žmonių.
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Ir štai man 13-14 metų. Didėj a, auga laiškų iš Šiaurės lagerių krūvelė.
prie stalo, vartinėju juos, skaitau viską iš eilės. Dar
ir dar kartą. Vis daugiau ir daugiau suprantu, ašaroju. Esu sukrėsta.
Pasislepiu ir labai verkiu. Tai - Tėvo atradimas (kai jį suėmė Galiniuose
1945 m., man buvo 11 metų - dar nebuvau pajėgi jį suvokti). Nuo to
momento Tėvas visada su manimi. Toli, bet čia pat. Tarsi neskirtų mūsų
tūkstančiai kilometrų. Kartu viskas labai tragiška, nes jau suprantu, kad tai
ne tik Tėvas, kad tai - žmogus, didelio intelekto ir aukštos moralės
asmenybė. Žiauriose sąlygose su silpna sveikata.
Girdėdavau Mamytę sakant: "Mano vyras turi tris aistras: mokslą,
politiką ir šeimą''. Daugybė rūpestingai parašytų laiškų mums, vaikams,
visada prisitaikant prie mūsų amžiaus. Ilgi prisiminimų pobūdžio laiškai man
gimtadienių proga iš Pečioros lagerių. Bet užvis brangiausias rusiškai rašyto
(tada kitaip nebuvo galima) laiško iš Butyrkų kalėjimo gabalėlis:
"Prisimenu, kaip 1942 ar 1943 metais šeštadienį vasaros popietę mudu
su Sigu keliavome pėsti iš Utenos į Galinius- ne vieškeliu dulkėtu, o keliais,
takais, per pievas, miškelius, raistus ir kalvas tiesiai į Vyžuonėles, Luknius,
Pašilius ir Galinius. Mamu ir Ringu liko Utenoje. O mes, palikę anksčiau
Sigutės mokyklą, papietavę, leidomės į kelią, man pažįstamą ir mielą nuo
jaunystės. Pradžioje būkštavau, kaip išlaikys mūsų aštuonmetė į smilgą
panaši Sigu dvylikos kilometrų kelią. Tačiau mūsų Smilga šokavo nuo
kupstelio prie kupstelio, nuo vieno žiedelio prie kito, kartu su drugiais,
palinkdama prie skruzdėlyčių, vis niūniuodama, tarpais išdykėliška, tarpais
susikaupianti stebėjimams, ir ... Pemešiau aš ją du ar tris kartus per upelius,
šlapias vietas ir nepastebimai priėjom Luknių, po to Pašilių kaimus,
perkirtam didelį Vyžuonų šilo kampą ir išėjom prie puikiojo Girbio.
Vakarėja. Ėmė lynoti smulkus lietutis. Jau temo. Kiek sudrėkę, bet
nepermirkę, niekeno nepastebėti įžengėm į Galinių gryčią. Ką tik buvo
pakilta nuo stalo, ant kurio dar matėsi bulvių, rūgštaus ir saldaus pieno
likučiai. "Vaikeliai!.."- sutiko mus džiaugsmingai nustebusi Motina. Čia ir
miela Emilė, broliai, dėdė Povilas ir kt. Laimingas gyvenimo metas!"
(1954.VI.21, Maskva. Vertimas mano).
Gal nemažiau mano sesuo Vida brangina jai - 9 mėnesių kūdikiui rašytą laišką į Uteną vokiečių okupacijos metais, spalvotą vaikišką atvirutę:
"Vidute, rašau Tau laišką. Aš tave prisimenu kasdiena. Tikiu, kad Tu
manęs neužmiršti. Žinau, kad esi sveika, gražiai augi, gerai šneki ir visiems
džiaugsmą beri.
Tik Tu, Vidute, greičiau stokis ant kojų, nesiduok guldoma, prašykis,
kad Tave paneštų, pasodintų, ant kojų stovinčią palaikytų. Graušk plutas ir
Vieną vakarą, atsisėdusi
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prašyk obuolio. Gerk pieną ir šauk košės. Srėbk buljoną ir reikalauk mėsos.
Dieną spardykis, vartykis, burbuliuok, išdykauk, o naktį miegok ramiai,
giliai, nenubusdama. Pridabok, kad Mamutė ramiai miegotų, kad nenusiklotų
ir lempos nežibintų. Vežimuke lauke važiuok, o miegok lovytėj, kurioje
kadaise miegojo Sigutė ir Ringutis. Iš Užpalių turi lovytę atvežti.
Ką Tau atvežti iš Vilniaus: žaisliuką ar knygutę? O gal reikia lazurkos
suknutėms skalbti? < ...>"

***

Garsiosiose Maskvos Butyrkose mums buvo lemta susitikti 1953 m.
liepą. Aš, trečio kurso Fizikos-matematikos fakult~to studentė, važiuoju jo
aplankyti. Senoviška lenkta gatvė, aklina mūro siena (netoli Baltarusijos
stoties). Joje vartai - "broma". Paspaudžiu mygtuką. Girdžiu skambant
skambutį ir skardžiai aidinčius žingsnius. Masyvias duris milžiniško dydžio
raktu atrakina jaunas kariška uniforma apsirengęs vyriškis. Einu aš paskui jį
per daugybę kambarių, kiemelių, "bromų.". Vis tokiu pat dideliu raktu jis
atrakina ir užrakina duris. Mūsų žingsniai skamba aidu tarp tuščių mūrų.
Gūdu. Pagaliau įeiname į kambarį su ilgu stalu vidury. Iš vienos stalo pusės
sėdi plikai kirpti kaliniai, iš kitos - iš įvairiausių vietovių atvykę lankytojai.
Kambarys gaudžia daugybės balsų lalėjimu. Vyksta pasimatymai (tartum tai
ne politiniai kaliniai). Man su Tėvu leidžia pasimatyti gretimoje patalpoje.
Tai - lyg koridoriukas, kurio sienoje iškirstas langelis. Sienos storis apie
vieną metrą. Per langelį galima persisverti, paduoti ranką, netgi pasibučiuoti.
Ir štai prieš mane Tėvas. Juodu chalatu, raudonai-mėlynai-juodai-baltai
languotu šaliku (mūsų atsiųstu). Ant galvos - tamsi beretė. Atėjo jaudindamasis, spėliodamas, kas atvyko pasimatyti: "Vera?" - klausia. "Čia aš,
Siga!.." - susijaudinusi šnabždu. Esame nesimatę 9 metus: paliko mane
vienuolikos metų, dabar man dvidešimt... Kalbėti leidžiama tik rusiškai. "Čia
ta pati Sigu, kuri, sėdėdama man ant kelių, kartodavo, kad niekad nesimokys
gimnazijoje, universitete, dabar trečio kurso studentė, berašanti kursinį darbą
apie atomo magnetizmą?!" - kalbina mane, kartu mandagiai sudarydamas
sąlygas dalyvauti mūsų pašnekesy sargybiniui. Sargybinis mums leidžia
tarpais pakalbėti lietuviškai ir ... prailgina pasimatymą dvigubai! Priima net
mano laukinių gėlių iš Maskvos turgelio puokštę, prieš tai paburbėjęs: "Što,
on ich kušatj budet?" Vėliau apie tą dieną mūsų kalinys rašys: "Jaudinančios
agrastų dienos ... " (turgelyje buvau pirkusi agrastų ir daržovių).
Metams praėjus susitikome Vilniaus tuberkuliozės institute, kai 1954
m. liepos 12 d. jis mane, sergančią the meningitu, aplankė. Tik prieš dieną
buvo parvykęs iš Maskvos kalėjimo ligoninės. Aplankė ir, mačiau, nepapras-
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tai susijaudino. Nuo jo buvo slepiama, kad aš sergu tokia sunkia liga (buvo
pasakyta lengvesnė diagnozė). Tačiau jo vizito metu atvažiavo slaugė manęs
vežti į procedūrinį kabinetą lumbalinei punkcijai. Mane kėlė į vežimėlį
griežtai horizontalioj padėty. Ir jis viską suprato. Garsiai pravirko. Negandų
našta buvo per didelė. Jo rauda buvo prislopinta, tačiau buvo labai skaudu
matyti jį raudant. V ėliau jis man paaiškino, kad Maskvos kalėjimo ligoninėj,
išvykdamas, jis paliko ta pačia liga beviltiškai sergantį jau netekusį sąmonės
savo bičiulį vokietį žymų Berlyno profesorių Burkhardtą.
Mane aplankęs Tėvas veržiasi į gimtinę- Užpalius (nors reikia rimtai
gydytis stacionare). Traukia, vilioja tėviškės vaizdai, spalvos, kvapai (žr. Narvaišių
laiškus). Sveikata Narvaišiuose blogėja. Tenka gulti į Tuberkuliozės institutą (kai
mane lankė, plaučiuose buvo nustatytos penkios kavernos).
Mamytė pasakojo: "Kai ėjome pro Tub. instituto vartus, pasakė: "Jei
neišeisiu iš čia, tai ... Užpaliuose jau esu pabuvojęs".
Ir štai, mes abu toje pačioje ligoninėje. Man leista truputį vaikščioti.
Nelengva jį surasti, sunku prie jo "prisimušti": sodely, prie jo sudedamos
lovelės, nuolat spiečiasi būrelis žmonių, jų apie dvidešimt. O jis vis kalba,
kalba. "Labai esu išsiilgęs auditorijos"- sakydavo man. Lankytojų dėl Tėvo
sveikatos pablogėjimo buvo atsisakyta. Taip ir liko, kad pasikalbėjo tik su
Kaziu Boruta, kurio apsilankymo buvo labai nudžiugintas. "Tikras draugas"
- sakė. (Prof. P.Brazdžiūno ir kitų vizitus buvome atidėję.) Lankė tik
giminės ir Adelė Matulienė, Juozo Matulio žmona.
Tėvo gydytoja - Birutė Ignatavičiūtė, buvusi jo studentė (dabar jau
seniai medicinos mokslų daktarė, profesorė), kuri (ir visa puikioji Raseinių
mokytojų Ignatavičių šeima) taip nuoširdžiai ėmėsi mus prižiūrėti ir gydyti.
Tada nebuvo taip paprasta lagerininką globoti, kviesti jam solidžius
konsultantus iš kitų medicinos įstaigų. Daktarės Birutės principingumas to
laikmečio fone iš tikro buvo didvyriškas.
Palata didelė (daugiau nei I O lovų). Tarp ligonių - lagerio draugas
Juozas iš Rokiškio apskrities. Ypač rūpestingai Tėvą globojo jaunas vilnietis
teisininkas Kazys Rakauskas. Visi palatos draugai - rimti ligoniai, bet kai
Tėvo būklė pablogėja, vyrai pasikeisdami prie jo budėjo (tai aš sužinojau
vėliau). Paskutinę lemtingą naktį vyrai rūpestingai uždangstė langus, kad iš
mano palatos nieko nebūtų matyti (mūsų palatų langai buvo priešais). 1954
m. spalio 6 d. prieš pusryčius daktarė Ignatavičiūtė priėjo prie manęs su
žodžiais: "Eisim, Sigute ... " Supratau. Mane nuvedė prie mirštančio Tėvo.
Agonija buvo ilga ir sunki. Buvo netekęs regėjimo (dėl organizmo apsinuodijimo nykstant inkstams), nebeturėjo sąmonės. Išgirdau lėtu, tragišku balsu
sakomą tarsi prakalbą, tarpais nutylant. Sulig žodžiais " ... asmenybė, patekusi

ATSIMINIMAI~ 243

Tai buvo apie savo epochą, apie juos visus Ašaroja gydytojai, seselės, slaugės. Pašarvotas
buvo Tuberkuliozės instituto sodelyje, po obelimi (prieš išlydint į Užpalius).
Vida, atėjusi su morkų sultimis (pagal žolininko Turbylos receptą) į
Tub. institutą lankyti Tėvo, jo neberado. Ir štai, ta pati vienuolikos metų
mergytė motinos - rimtai sunegalavusios dėl nervų sukrėtimo - pasiųsta eina
į Kalinausko gatvę pirkti karsto. Tokia buvo realybė.
po istorijos ratais ... "

užgęso.

tūkstančius tragiškų likimų.

***

Paskutiniai rašiniai ant jo spintelės buvo: laiškelių man (į kitą palatą)
nuotrupos ir, svarbiausia, pieštuku, jau kiek deforp1uota rašysena dėstytas
pozityvizmo idėjos ("Be subjekto nėra objekto ... "ir pan., beveik tas pat, kas
buvo rašyta laiške iš Maskvos).

***

Na, o prieš tai ne kartą kalbėjome. Jis visada stengdavosi man ką nors
esminio papasakoti apie didelę Žvironų šeimą: brolius, seseris. Ir labai
jaudinosi, kad nepajėgia kalbėti apie paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį.
Jėgoms silpstant, jausdamas besiartinančią atomazgą, manęs buvo
prašęs: "Aš pasitraukiu ... Jūs liekat: Mamu, Vidu, Sigu ... Kaip tai gražu ...
Būk tvirta, Sigu. Jei gali, neišvažiuok iš Vilniaus, lik - Mamutei bus lengviau". (Man buvo rengiamas kelialapis į Kulautuvos sanatoriją, kad
nebesitraumuočiau. Į Kulautuvą išvažiuoti atsisakiau.)
Dieną prieš mirtį pasijautė geriau, stipriai suspaudė man alkūnę ir
pasakė: "Sigu, gal dar mes bėgiosim?!"
Tą pačią dieną labai jaudindamasis man pasakė: "Apie tą 1O-ties metų
laikotarpį papasakosiu vėliau, kai būsiu stipresnis. Tai buvo metas, kai
žmogiškąja prasme mes vieni kitiems buvome labai reikalingi, daugiausia
galėjome duoti. Tas laikotarpis buvo prasmingiausias mano gyvenime".
Su Abezės laikotarpiu susijęs slogus, turėjęs tolimas tragiškas
pasekmes, epizodas. Tėvas bendravo ir dažnai šnekučiuodavosi su kaliniu,
praeityje Leningrade veikusios menševikų organizacijos nariu Marku
Levinu. Kai Levinui baigėsi bausmės laikas, norėdami sukurpti jam antrą
bylą, lagerio pareigūnai ėmė tardyti jo bičiulius. Po ilgai trukusio tardymo
Tėvas grįžo taip sužalotas, kad sąmonės neatgavo savaitę. (Levino liudijimu,
iš Žvirono žinių apie jį neišgauta.)
Buvau įpareigota apie jo paskutines dienas ir mirtį parašyti jo
artimiausiems bičiuliams į Sibirą. Man jis davė šių žmonių adresus: 1)
Janinos Borzdynskos (vilniškės lenkaitės, dirbusios su juo kartu NIB'e); 2)
Vlado Šimkūno, rūpestingai jį slaugiusio ir gydžiusio Abezėje gydytojo
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jis man padėtų... Jis taip gerai žino mano ligas"); 3)
- pasitraukusio į Vakarus socialdemokrato inžinieriaus
prof. S. Kairio žmonos; 4) sesers Veros ir brolio Prano.
Rašiau laiškus. Ėjo atsakymai.

("0, jei Vladas

būtų čia,

Onutės Kairienės

***

Neprisimenu, kurie buvo metai, gal 1957-tieji. Prof. L. Laucevičius
pranešė, kad ką nors iš A. Žvirono šeimos norėtų pamatyti prof. G.M.
Daniševskis, kuris tuo metu ilsėjosi Palangoje.
Nuėjau. Mane pasitiko žemo ūgio, judrus, skaisčios odos, tamsių akių,
bėginėjančio žvilgsnio žmogutis. Tai prof. Grigorijus Michailovičius
Daniševskis. Keturkampis stalas kambario viduryje buvo apkrautas rankraščiais, mašinraščio lapais. Aš labai jaudinausi. Tačiau man kalbėti beveik
nereikėjo. "Jūsų tėvas buvo nepaprastas žmogus, nepaprastas ... Protingas,
gabus, visada malonus ir visada pasitempęs • Tvarkingas bet kuriomis
sąlygomis ... " Pas jį užtrukau neilgai. Supratau, kad ir jam nelengvas tas
susitikimas.
5

***

A. Žvirono 70-ųjų ir 75-ųjų gimimo metinių proga 1969 ir 1974 metų
rudenį profesorius P. Brazdžiūnas su kolegomis (H. Horodničiumi, H.
Jonaičiu ir A. Misiūnu) aplankė A. Žvirono kapą Užpaliuose.
1979 m. liepos mėnesį gavau profesoriaus P. Brazdžiūno laiškelį
kuriame rašė: "<...> Rugsėjo mėn. kurį sekmadienį rengiamės aplankyti ir
paminėti profesoriaus 80-metį Užpaliuose, jeigu, žinoma, iš Tamstų pusės
neprieštarausite. Tuo reikalu kalbėjau su gerb. Kaziuku (Konstantinavičiumi
- S.Ž.). Kurį sekmadienį- gal sutarsim vėliau ... "
Išaušo gražus rugsėjo rytas. Apie 11 val. trys ar keturios mašinos mūsų kieme. Profesorių, kaip visada, vežė Jonas Banys. Tarp fizikų- vienas
matematikas - docentas Vytautas Paulauskas.
Profesorius gaišti nenorėjo, skubėjo į kapines, tačiau padavė man
ryšulėlį su kai kuriais spausdiniais ir keliomis tėvo nuotraukomis iš Kauno
universiteto laikų. Tarp spaudinių - Vytauto Didžiojo universiteto
Matematikos-gamtos fakulteto darbai ( 1934, t. VIII), kuriame išspausdintas
A. Žvirono Ciūriche atliktas disertacinis darbas, A. Žvirono straipsnio
atspaudas iš žurnalo "Nature". Tėvo ranka užrašyta "P. Brazdžiūnui" ir "18
fizikos praktikos darbų", A. Žvirono ranka perrašytų ir parengtų studentams.
"Tai viskas, kas pas mane buvo užsilikę",- pasakė profesorius.
5

Rusiškų žodžių žaismas: "Bcer.n:a npH51THbiH H acer.n:a onp51THbiH".

ATSIMINIMAI~ 245

Nuvažiavome i kapines. Padėjome gėles prie paminklinio akmens.
< ...> Pietavome ir ilsėjomės kartu. Profesorius stojasi, siūlo pasidalinti
prisiminimais apie profesorių A. Žvironą. Pradeda kalbėti pats. "A. Žvironas
buvo politikas, - sako profesorius P. Brazdžiūnas, - jei tik politinės
permainos, sakydavome jam: "Antanai, kraukis maišą''. Arba "karo metais,
kai po rusų užėjo vokiečiai, reikėjo fakultete pakabinti A. Hitlerio portretą.
Laborantas, turėjęs tai atlikti, klausia: "Kur kabinsim Hitleri?" - "Užklosim
ant Stalino - sako profesorius Antanas. - Dvi gyvatės vienoj vietoj ...
Neužilgo Hitleri teks nuimti". Taip prof. P. Brazdžiūnas pailiustravo
A. Žvirono neva politini "ižvalgumą''.
Pakalbėję apie A. Žvirono mokslini darbą ir organizacinę veiklą
universitete (vadovėlių rašymą, terminų rinkimą), perdavė žodi kolegom.
Šiek tiek pasisakė H. Horodničius, H. Jonaitis ir A. Misiūnas.
Šiame susibūrime pasiūliau garsiai perskaityti vieną A. Žvirono
memuarinio pobūdžio laiškų- Ciūricho laikų prisiminimus. O. Kubiliūnienė
pradėjo skaityti. Stojo tokia tyla, kokios, atrodo, niekad ir niekur nebūna.
Mirtina tyla. Supratau, kad kolegos pasijuto tarsi betarpiškai klausytų
A. Žvirono. Per profesoriaus P. Brazdžiūno veidą lėtai ritosi ašaros.

Sesers Veros atsiminimai
Iš rankraščio. Šeimos archyvas
A. Žvironas troško dirbti mokslini bei pedagogini darbą. Jis buvo
kad žmogų perauklėti iš karto, staigiai - neimanoma, kad tam
reikia ilgoko laikotarpio. Prievarta čia nieko nepasieksi.
Ir kai 1945 m. sausio mėn. vidurinių mokyklų direktorių suvažiavime 6,
pakviestas dalyvauti diskusijoje, Antanas, nepagarbinęs nei partijos, nei
Stalino, pareiškė tuos savo samprotavimus, tai auditorija jam vieninteliam iš
visų, dalyvavusių diskusijose, daugiausia ir aktyviausiai plojo. Ir kai
oficialūs valdžiai atstovavę oponentai - "Tiesos" vyr. redaktorius Genrikas
Zimanas ir Švietimo ministras, buvęs socialdemokratas, Antano draugas
Juozas Žiugžda - savo gražbylystėmis griežtai kritikavo Antano pasisakymą
diskusijoje, aš nusigandau. Pajutau partijos pasmerkimą, pajutau katastrofą.
Juk Antanas vienas vienintelis driso pasisakyti prieš partijos liniją.
isitikinęs,

6

"Lietuvos TSR miestų ir apskričių vykdomųjų komitetų švietimo skyriaus vedėjų ir
gimnazijų bei mokytojų seminarijų direktorių" konferencija, ivykusi Vilniuje 1945 m.
sausio 26-28 d. (Red.pastaba).
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Netrukus, po keleto dienų, 1945 02 08, paaiškėjo, kad tomis sausio
dienomis Antano areštas jau buvo nuspręstas: ir Zimanas, ir Žiugžda, o gal ir
kiti jo draugai žinojo apie Antanui iškilusį pavojų, jį pakvietė į diskusiją,
pasitikėdami jo atvirumu, nuoširdumu. Tai buvo proga jį "demaskuoti"
direktorių akyse kaip priešą, antitarybinį žmogų. Bet jie klydo. Dorieji
Lietuvos pedagogai suprato jį teisingai, nes ir patys buvo taip nusiteikę.
Po šito suvažiavimo paskutinį vakarą su Antanu ilgai kalbėjomės. Dėl
nevykusių diskusijų nesijaudina. Jaudinosi dėl bendros padėties, dėl
lietuvius ištikusios žiaurios tragedijos. Jis man sakė: "Labai norėčia dirbti ir
būti naudingas universitetui, mokslui, visuomenei ... " Matyt, jausdamas, kad
gali jį suimti, prašė jo nusistatymą perduoti prof. A. Purėnui. Kelis kartus
pakartojo: "Pasakyk Purėnui". Džiaugėsi, kad baigia rašyti fizikos vadovėlį
jautė gerą parašęs. Man dar kartą padėkojo už rašomąją mašinėlę (aš buvau
nupirkusi jam dovanų) ir pasidžiaugė, kad ji jam labai daug laiko sutaupo.
Tik skundėsi, kad universiteto organizavimas, vokiečių okupantams
nusiaubus šią mokslo įstaigą, kadrų trūkumas, jų nesiorientavimas ir pan.
pozityvų darbą labai apsunkina. Skundėsi sveikata, galvos skausmais
(apsinuodijimo gyvsidabrio garais rezultatas), nuovargiu. Be to, kažkokia
niežėjimu erzinanti egzema buvo išbėrusi kūną.
Šeima- Adzė su Sigute ir Vidute- gyveno Galiniuose, tai jis dažną
šeštadienį važiuodavo į tėviškę. O tais laikais susisiekimas buvo labai
sunkus. Reikėjo vežti lagaminą, o Antanas negalėjo nešti didesnio svorio.
Bet Galiniuose buvo pusė jo gyvenimo: jo mylimoji šeima, brolis Pranas,
mylima tėviškė, Šventoji, Obelų KrūmaF ...
Galiniuose jį ir . areštavo. Visus tris rašomo fizikos vadovėlio
egzempliorius paėmė, nors vienas buvo bute Vilniuje, antras - Galiniuose,
trečias - universitete, kabinete. Rodos buvo daryta apdairiai, bet štai koks
žiaurus likimas - rankraštis dingo. Kiek kartų, jau po teismo, buvo MGB
ieškota to rankraščio ir asmeniškai, ir per pažįstamus - be rezultatų.
Sunaikino ar kas juo pasinaudojo. Šitiek kruopštaus kelerių metų darbo, taip
reikalingo universitetui -jaunuomenės mokslinimui! .. Žuvo ir visi Antano
dienoraščiai, biblioteka - kito turto neturėjo. Bet visa tai nepalyginama su
paties žmogaus žuvimu, nežmonišku, suplanuotu ...
Antano areštas sukrėtė studentus, universiteto darbuotojus. Studentai,
kiti visuomenės atstovai rašė kolektyvinius pareiškimus dėl profesoriaus
paleidimo. Bet tais laikais visos durys buvo uždarytos, visi viršininkai buvo
7

Obelų Krūmai- tai beržyno juosta, priklausiusi Galinių kaimo ūkininkms. Žinoma kaip

grybinga vieta.
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kurti prašymams ir ašaroms. <...> Mes, namiškiai, buvome tik smulkmė, į
kurią niekas nekreipia dėmesio Aš buvau nuėjusi pas pirmojo CK
sekretoriaus A. Sniečkaus artimiausią bendradarbį "Tiesos" redaktorių G.
Zimaną (su juo kartu mokiausi universitete), bet jis labai šaltai pasakė: "Jei
jūsų brolis yra nekaltas, tai teismas jį išteisins, nes tarybinis teismas niekada
neapsirinka!" Koks baisus pasityčiojimas iš žmogaus orumo ir jo idealų! ..
Neatsižvelgė nei į Antano antifašistinę veiklą Smetonos laikais, nei į tai, kad
globojo žydus ir tarybinius partizanus. Tik vienas Kostas Dudlauskas8
nepabijojo nei žodžiu, nei raštu gražiai pasisakyti už Antaną.
Savo areštą Galiniuose, kelionę į Vilnių, MGB kalėjimą, Lukiškes,
etapą į Pečiorą, Abezę, Butyrkų kalėjimą jis' yra aprašęs laiškuose
saviesiems, dienoraščiuose, kurių dauguma atkeliavę iš pragaro žuvo. Jo
likusių laiškų pluoštelis ir dalis dienoraščio - tai jo gyvenimo, kurio beveik
dešimt metų praėjo lageriuose, dokumentinė medžiaga.
9

Gražina KADŽYTĖ
Galinių Žvironai,
"Šeima", 1991, Nr. 12, p. 3-4 10

Lygia dalimi, o gal net ir daugiau pritiktų juos vadinti ne tik Galinių,
bet ir Užpalių Žvironais. Čia, Užpaliuose, Žvironų pavardė minima bažnyčios
metrikų knygoje jau nuo XVIII a. vidurio (kas žino, gal giliau kastum - daugiau
rastum? ...). Lauryno sūnus Mykolas, šio sūnus Juozapas, pastarojo - Jonas.
Viršaičio Jono Žvirono šeimoje išaugo aštuoni vaikai. Čia, miestelio kapinėse,
lauko akmuo su iškaltais visų vardais ... Čia 1991-ųjų pavasarį prie Užpalių
mokyklos pastatytas koplytstulpis __garbiems šio krašto profesoriams Kaziui
Pakštui, Pranui Jodelei ir Antanui Zvironui, per kurį ir mūsų akys nukrypo į
vieną iš lietuviško kaimo ūkininkų šeimų- Žvironų šeimą..
Nevienodi buvo tie aštuoni vieno tėvo ir motinos vaikai. Nevienodi ir
jų likimai. Juozas- vyriausias. Pramoko bitininkauti ir staliaus meistrystės,
klajodamas po pasaulį įgijo dar ir veterinarijos, farmacijos, teisės žinių.
Jaunuose metuose spėjo perkeliauti ne vieną Azijos ir Europos šalį. Vėliau
silpnesnė sveikata jam lėmė laikytis arčiau namų. Su jo sugrįžimu iš
8

Kostas Dudlauskas - kaimynas Galiniuose.
.
Parengti spaudai dukros S. Žvironaitės ir šeimos rūpesčiu išleisti 1992 m. [306]
(Red. pastaba).
10
Pakeitimai ir redakcija (1999 03 29) autorės

9
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Tolimųjų Rytų, kur buvo nubloškę Pirmojo pasaulinio karo audros, Žvironų
namuose ėmė burtis Galinių ir aplinkinių kaimų jaunimas. Daugiau tas, kuris
buvo susižavėjęs laisvamanybės idėjomis, Rusijoje nugriaudėjusios revoliucijos
romantika. Ne be Juozo itakos Galiniai pagarsėjo valsčiuje laisvamanių kaimu, o
jaunimas, pasistatęs Galinių raudonąji laivą, plaukiodavo Šventąja palei miesteli
per sekmadienio pamaldas, organizuodavo laisvamanių gegužines paupy ties
Jociškėmis, Vilkabrukiais. Matyt, per Galinius bus atėjusi daina "Mes esam
solidarūs, kitaip ir būt negali, mes esam rytų krašto iš tolimų Užpalių ... ".
Argi Juozo neprisidėta, kad Galinių kaimas gautų net dvi pravardes? Vienoje
pusėje Bradesos upelio - "Maksva" (Maskva), kitoj - "Rymas" (mat, iš
pastarosios, arčiau Užpalių bažnyčios, ne vienas stipresnių ūkininkų sūnus
buvo išėjęs i kunigus). Net ir legenda tarp užpalėnų išlikusi: sako, vyriausias
Žvironiokas, kai užėjo pirmieji rusai, kai prasidėjo trėmimai, kalėjimai,
žudymai, už galvos susiėmęs vaikščiojo: "Ne to mes laukėm, ne to!" Mirė
Juozas 1942 m., nebesulaukęs dar skaudesnių Lietuvos laikų, kurie tiesiogiai
palietė jau ir Žvironų šeimą.
Artimiausias amžiumi ir sutarimu brolis profesorius Antanas kalėjo
Vorkutoje ir, praradęs ten visą sveikatą, teišgalėjo sugrižti i Lietuvą numirti
1954-aisiais ...
Ūkio paveldėtojas Pranas po Sibiro tremties irgi nebeištesėjo išgyventi
viso skirto gyvenimo - ligos pabaigė sugraužti 1965-aisiais ... Kartu sunyko
ir Galinių sodyba, tų aštuonių Žvironiokų ir Žvironaičių kartos kūrinys,
neaprėpęs netgi vienos kartos gyvenimo. Ten tiek medžio darbų buvo
padariusios Juozo rankos.
Kazys, buvęs ~ietuvos pasiuntinybės Maskvoje sekretorius,
stebuklingai išlikęs per pirmąji bolševikų užėjimą, antrojo, suprantama, jau
nebelaukė. Emigranto klajonės ji bloškė tai i Australiją, tai i Pietų Afriką...
Galop, perėmęs dailininko, gero savo bičiulio A. Domšaičio palikimą, vedęs
jo našlę, atrodo, galutinai isikūrė Havajuose. Prieš kokius dešimti metų buvo
netikėtai pasirodęs, kaip vasaros sniegas. Susirado miestelio J. Basanavičiaus
gatvėje sodybą, kurioje, beje, ir gimęs 1904 m. Pažvejojo Šventojoj. Aplankė
Galinių palaukes, senąją sodybvietę, kur triūsta sodinant sodą ir tveriant
sesių darželius, kur su broliais svajota nuveikti didelius darbus... Ir vėl
dingo. Toks jis visada buvo - mažiausiai prisirišęs prie savųjų, nors visų
labai mylimas.
Jauniausias brolis Povilas žuvo tuoj po karo, kartu su kitais šio krašto
Lietuvos partizanais. Jis buvęs visiška priešingybė vyriausiajam Juozui tylus, rimtas, giliai tikintis.
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Mažiau linkę į mokslus vaikai tvirta tėvo ranka buvo iš karto pririšti
prie ūkio. Sesuo Ona nuo trylikos metų jau dirbo suaugusios mergos darbus.
Anksti nutekėjo į Norvaišių kaimą už gerokai vyresnio ūkininko Janonio.
Čia tykiai pralaukė visas karo audras, išaugino vaikus. Nukaršino dėdę
Povilą, kuris, buvęs Tomsko geležinkelietis, pergyvenęs kelias revoliucijas ir
aibę visokiausių sumišimų, griežtai atsisakė keltis iš lovos ir su Prano šeima
važiuoti į tremtį, į Sibirą. Ko jis ten nematęs?! Ir keista- enkavedistai paliko
senolį, nors šiaip, kiek žinoma, jokie argumentai jų neįtikindavę ... Liko ir
Prano vaikai, kuriuos vėliau priglaudė teta Ona. Ta kantri ir darbšti
moteriškė, nuo vaikystės įpratinta prie sunkiausių darbų, buvusi pagrindinis
ramstis tėvų ūkyje, vėliau patyrusi marčios dalią, kuri, matyt, buvo gan karti,
prieš mirtį 1955-aisiais išsitarė: "Jei yra pragaras, tai aš jau žemėje jį
atkentėj au ... "
Vos tik ištekėjus Onai ir motinai pajutus neapglobsiant visų
šeimininkės pareigų, tėvų žvilgsnis stabtelėjo ties abiem jaunesniosiomis
sesutėmis. Kadangi Veronikos mokslams jau buvo sudėta daug pinigų, tai
parikiavo pasiimti namo antraklasę Emiliją. Žinoma, buvo ašarų jūra. Bet
tais laikais tėvų žodis - šventas. Tėvai davė gyvybę, tėvai gali tvarkyti ir
gyvenimus, taip kaip, anot jų, būsią naudingiau ūkio ir šeimos interesams.
Emilijai teko atsisakyti mokslo. Jau daug vėliau, po ilgų klajonių,
gimtuosiuose Užpaliuose vėl apsistojo jauniausioji Žvironaitė - Emilija
Kirvelienė. Vėl jos namai glaudė visus tuos, kuriems artimas ir mielas
Užpalių židinys. Pas Kirvelius paskutiniuosius gyvenimo metus praleido
mokytoja, giminės metraštininkė Veronika Žvironaitė, kurios rankraščius ir
kitą dokumentinį palikimą kruopščiai tvarko Antano dukra Sigutė.
Nors lemiant vaikų likimus mokslesniems ir buvo padaryta šiokių
tokių nuolaidų, bet, kai vėliau brolio Juozo skolos buvo varžytinėmis pakibę
virš Žvironų ūkio, savo auką atiduoti turėjo ir Veronika. "Kas žino, jeigu ne
tie metai... Aš labiau norėjau būti gydytoja, o tapau mokytoja ... " Mat
gimnazistė, užuot tapusi studente, turėjo pradėti mokytojauti kaimo pradžios
mokykloje ir savo algą pridėti prie namų mokesčių. Neilgas laikas tai buvometai. Bet jaunystėje ir jie vieneri gali pasukti visą gyvenimą - Veronika
tapo mokytoja. Po Sibiro tremties apsigyvenusi Užpaliuose, diena iš dienos
rašė antroji Žvironų dukra šeimos metraštį. Vienam šeimos nariui skirtas
vienas, du mokykliniai sąsiuviniai. Gal ir subjektyviai aprašyti, tačiau
kiekvienas su savo pranašumais ir ydomis, gerais ir blogais darbais. Tokie,
kokie buvo. Gal tik truputėlį paretušuoti mylinčios sesers simpatijų ar
nuoskaudų... 1983-siais įrašyti jau paskutinieji Veronikos prisiminimų
puslapiai...
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Žemė ir mokslas. Dvi vertybės, kurios abstrakčiai viena kitai
neprieštarauja. Tačiau gyvenime paprastai viena užgožia kitos dalį. Žemė
senajam Žvironui bus buvusi pirmutinė iš visų vertybių. Tokia, kuriai
paaukoti reikia viską be nuolaidų. Gal tokia gili žemdirbio meilė ir nulėmė
visišką toleranciją, sakykim, vaikų pasaulėžiūros dalykams. Giliai tikinti
motina labai pergyveno vyresniųjų priešpriešą, o paskui ir jaunesniųjų
atšalimą tikėjimo dalykams. Bet pasiguodžioti, rodos, neturėjo kam. Tėvas
nebūtų supratęs: juk visi darbai nudirbti, tai ko dar? Gal todėl ir pažymėti
visi vaikai ·visais įmanomais Lietuvos lemties ženklais? Ant kiekvieno
galvos - vis kitas: profesorius - kalinys, ūkininkas - tremtinys, diplomatas emigrantas, Lietuvos partizanas, gimnazijos direktorė - tremtinė. Argi tai ne
tie vardai, kuriuos dabar šimtais skaitome perrašomoje Lietuvos istorijoje?
Lietuva išliko. Ir jau stiebiasi naujos atžalos, naujas Žvironų šeimos
atžalynas.
1999 03 29

Marija NATKEVIČAITĖ-IV ANAUSKIENĖ
Iš A. Žvirono 90-mečio minėjimo fonogramos 11
Pažinojusieji Antaną Žvironą prisimena jį kaip nuostabų, stiprios
dvasios žmogų. Dar 193 7-193 8 metais gyvsidabrio suardyta sveikata A.
Žvironas neatsisakė nei mokslo, nei visuomeninio darbo. V ėliau jo
nepalaužė nei kalėjimai, nei lageriai. Pakliuvęs į Šiaurę (labai reta, kad esant
tokioms sąlygoms žmogus galvotų apie mokslą), A. Žvironas ir ten įsijungė į
mokslinį darbą. Gyvenimo pradžioje jis tarytum tvirtai buvo pasirinkęs
mokslininko kelią (jis galėjo labai sėkmingai dirbti ir susikurti asmeninę
gerovę), bet jį visą laikąjaudino gyvenimo neteisybės. A. Žvirono interesaimokslas ir visuomeninė pareiga - atsidūrė tam tikroje sankirtoje. Smetonos
laikais jis atsidūrė netgi fortuose. Pareiga mokslui pralaimėjo prieš pareigą
.
.
visuomenei.
Nepriklausomybės laikais jis buvo aktyvus pilietis. Matematikosgamtos fakultete, kokiame žmonių sambūryje jis beatsidurtų, visuomet
būdavo aktyvus ir imdavo vadovauti. Koks tai buvo aktyvumas? Tada, anais
laikais, iškilus klausimams mes burdavomės į bendraminčių ratelius patys,
savanoriškai, nebuvo jokių oficialių, fakulteto vadovybės organizuojamų
posėdžių. Kartais sukviesdavome ne tik universiteto, bet ir Kauno
11
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visuomenę,

kad išgvildentume vieną ar kitą ideologinį klausimą. Būdavo
ir vien tik Matematikos-gamtos fakulteto studentų seminarai,
kuriuose mes užsiiminėdavom savišvieta, nagrinėdavome ne tik mokslo, bet
ir ideologijos temas. Tai daugiausia atlikdavo susiorganizavusi Lietuvos
gamtininkų draugija, kurios pagrindinis uždavinys buvo gamtos mokslų
populiarinimas. Veiklūs buvo mūsų profesoriai, o iš jaunesniųjų išsiskyrė A. Žvironas ir J. Matulis. Jie buvo pagrindiniai Lietuvos gamtininkų draugijos
veiklos iniciatoriai, sėkmingai rengdavo pranešimus seminaruose. Juose buvo
svarstomos įvairiausios temos ir tie seminarai visada buvo laukiami.
1944-1945 m. A. Žvironas buvo, galima sakyti, mūsų Matematikosgamtos fakulteto paskutinis dekanas, nes, perorganizavus tą fakultetą, jo
vietoje atsirado jau trys. Ir čia vėl kolizija tarp mokslo ir politikos. A.
Žvironas parašė atsišaukimą Lietuvos jaunimui, paveiktas tų vaizdų, kuriuos
matė, keliaudamas į tėviškę, - aikštėje išguldytus šešiolikmečius ... Savo
atsišaukime jis įspėjo, kad jaunimas neitų į miškus, kad nebūtų išprovokuotas brolžudiškoms žudynėms. Žodžiu, jis įsitraukė į veiklą, už kurią jam
teko sumokėti savo gyvenimu. Čia vėlgi mokslą paaukojo visuomeninei
pareigai.
Artimųjų dėka pakėlęs lagerių sunkumus, grįžo į Lietuvą. Jau gulėda
mas mirties patale, kai prašviesėdavo sąmonė, kalbėdavo apie asmens kultą
- tą mus visus užgriuvusią nelaimę.
Ir šiandien, kai išgirsti mitinguose žmones šaukiant, kad Lietuvai
reikia vado, kuris mus vestų, tai pagalvoji, ar dar neužteko mums vadų, kurie
mus vedė į totalitarinę valstybę, o paklusniųjų minia sekė paskui. Manau,
kad mums turėtų būti pavyzdžiu tokios asmenybės kaip Antanas Žvironas.
Būkime asmenybėmis, būkime tokie kaip A. Žvironas- mąstantys ir veikiantys!
Atrodo, kad yra apie ką pagalvoti, peržvelgus šio žmogaus gyvenimą.
kviečiami

Juozas MATULIS
Iš A.Žvirono 90-mečio minėjimo fonogramos 12
Su Antanu Žvironu susipažinau, kai jis atėjo į universitetą. Dar
studijuodamas jis dirbo laborantu, vėliau asistentu, paskui ir vyresniuoju
asistentu. Universitete aš buvau nuolat globojamas vyresniųjų. Tokius pat
globėjus turėjo ir A. Žvironas. Pirmučiausia, tai Lietuvos socialdemokratų
lyderis Steponas Kairys, kuris buvo universiteto profesorius, inžinierius,
12

A. Žvirono 90-mečio minėjimas ivyko 1989 m. spalio 3 d. Mokslų akademijos
Mokslininkų rūmuose.

252

vandentiekio ir kanalizacijos specialistas. Fizikoje Antano proteguotojas ir
globėjas buvo vyriausias mokytojas, kuris ir amžiumi buvo vyriausias, -tai
profesorius Vincas Čepinskis. Pas Kairį aš gyvenau, samdžiau kambarį
susitikdavom kasdien, dažniausiai prausykloje, laukdavom, kada ateis eilė
kuriam nusiprausti. Kitas mano pažįstamas universitete - chemikas
organikas Antanas Purėnas (su juo mes iš vieno kaimo, tik vieno tėvų sodyba
buvo viename kaimo gale, kito - kitame). Labai nuo senų laikų buvome
pažįstami. Jie - ir S. Kairys, ir A. Purėnas - labai daug man yra pasakoję
apie A. Žvironą. Jis buvo ne tik labai turininga asmenybė, bet ir labai geras
fizikas. Aš manau, kad jeigu jis būtų išlikęs, tai būtų pirmas fizikas
Lietuvoje. Jau tais laikais jis bendravo su pasaulio fizikais. A. Žvironas
pradėjo mokslinį darbą tuo metu, kai fizikos moksle vyko perversmas iš
klasikinės į kvantinę fiziką. Kūrėsi atomo teorija, buvo daug naujų atradimų.
A. Žvironas tuo labai domėjosi, stengėsi tuos klausimus ne tik labai gerai
išsiaiškinti, bet ir populiarinti.
A. Žvironas buvo ir politikas, ir visuomenininkas. Sunku jį vadinti tų
laikų politiku, aš manau, kad tiksliau būtų- visuomenininku.
Kaip politikas jis padarė vieną didelę klaidą. Būtent tada, kai teisme
(1945 m.) prisipažino, kad pats parašė atsišaukimą. Žinoma, jis tai sakė
gelbėdamas savo draugus, bet maža to, jis lyg ir pasakęs, kad jeigu išeitų iš
kalėjimo, tai vėl tą patį darytų. O kaip žinoma, saugumiečiai- ne tie žmonės,
su kuriais galima atvirai kalbėti. Kai A. Žvironą areštavo, daug kartų esu
buvęs pas aukštus partinius darbuotojus - A. Sniečkų, M. Gedvilą, J.
Paleckį V. Niunką, K. Preikšą. Tuo metu aš buvau Vilniaus universiteto
prorektorius mokslo rei~alams, na, ir, žinoma, man tekdavo eiti pas juos.
Kiekvieną kartą išgirsdavau vieną ir tą patį atsakymą - viskas priklausys
nuo to, kaip Antanas Žvironas elgsis. O kaip jis turi elgtis, man niekas
nepasakydavo. Tik vėliau, gal po dešimties ar daugiau metų, V. Niunką
išklausinėjau, ką reiškė tas jų pasakymas. Tada jis man paaiškino, nežinau ar
tai teisybė, ar ne, kad nuo teismo Žvirono negalima buvo išgelbėti, vis tiek jį
būtų nuteisę. Tik jie tikėjosi po kurio laiko surasti A. Žvironą ir grąžinti atgal
į universitetą. Deja, taip neatsitiko, ir tai, kas įvyko, buvo labai didelė
tragedija, padaryta labai didelė žala mūsų mokslui. Labai didelė.
Man teko su A. Žvironu artimiau bendradarbiauti pirmučiausia
gamtininkų draugijoje, ypač, kai susikūrė fizikos ir chemijos sekcija. V ėliau
teko dirbti dar vieną bendrą darbą, tada mes labai gerai vienas kitą pažinom.
Jis, kaip ir visi jaunieji, buvo didelis universiteto reformos šalininkas.
Daugelis mūsų jaunųjų, štai čia esantis draugas Dagys ir kiti, buvo nepatenkinti mokslu ir mokymu Kauno universitete. Pirmučiausia tai biologija,
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chemija ir fizika. Tos disciplinos buvo dviejų ciklų. Vienas ciklas -bendras
studento parengimas. Jis buvo neblogas. Studentai laikydavo išklausytų
kursų egzaminus. Kitas - studento parengimas moksliniam darbui, jo
mokslinio darbo temos paieškos. Tai, mums atrodė, ir turėtų būti labiausiai
pertvarkoma. Reikėjo skatinti, kad studentai norėtų pasirinkti mokslinį
darbą. Mes norėjome, kad tokia sistema būtų įvesta visame universitete. Na,
nebuvo patalpų, sunkumai buvo dideli, tai tiesa, bet reikėjo pertvarkos. Buvo
sudaryta komisija tam klausimui spręsti. Mane paskyrė pirmininku. Toje
komisijoje buvo A. Žvironas, A. Purėnas, V. Lašas, T. Ivanauskas ir kiti.
Mes, pasiskirstę Europos ir Amerikos universitetus ir susipažinę, kaip tie
klausimai sprendžiami ten, pradėjome dirbti.· Mes su A. Žvironu
susipažinome su vokiško stiliaus universitetais. A. Žvironas geriau žinojo
Ciūricho, aš - Leipcigo, apskritai vokiečių universitetus. Mes tada parašėm
bendrą apžvalgą ir norėjom pateikti konkrečius siūlymus, bet prasidėjo
Antrasis pasaulinis karas ir mūsų darbas pasidarė niekam nebereikalingas. Tų
tyrinėjimų medžiaga turėtų būti kuriame nors rankraštyne. Dar vėliau su A.
Žvironu teko bendradarbiauti pačiame Matematikos-gamtos mokslų fakultete. Su
juo buvo labai lengva dirbti bet kurioje srityje. Jis plepalais neužsiimdavo, darbe
buvo labai konkretus, jam padėjo dar ir tai, kad jis buvo didelis eruditas, neblogai
išmanė daugelį mokslų. Visai kitaip dabar: po valandą dvi diskutuoja, nieko
nepasako, ir užrašyti nėra ko.
A. Žvironas buvo labai aukštos kultūros, humaniškas žmogus. Jo didis
humanizmas pasireiškė, kai užėjo vokiečiai. Jis gelbėjo žydus. Aš visų
dalykų nežinau, bet jis bandė gelbėti gydytoją L. Epšteiną, universiteto
dėstytoją J. Žimauską. Pastarasis buvo "komandiruotas", kaip sakyti, į mūsų
provinciją, į Rytų Lietuvą, ten ir išsislapstė. Po karo jis dirbo Vilniaus
universiteto Fizinės chemijos katedroje. O L. Epšteinui nieko negalėjo
padėti. Čia buvo daug slaptų dalykų, intrigų, o prie tų intrigų daug prisidėjo
didelis katalikas. Kartais žydams padirbdavo dokumentus (centrinėje
bibliotekoje rasdavo fotografijų, gyvenimo aprašymų) ir su tais padirbtais
dokumentais žydai išeidavo iš geto ir pasislėpdavo. Man atrodo, kad
A. Žvirono biografijai galima pateikti konkrečių faktų, jų turėtų būti Mokslų
akademijos centrinėje ar universiteto bibliotekose. Jis atliko didelį ir
pavojingą darbą, nebijojo rizikuoti.
Antanas Žvironas buvo linksmas žmogus. Kartą mes ėjome Ciūriche,
ežero pakrante, - Antanas, chemikas A. Zuprys ir aš. A. Žvironas mums
pasakojo apie vieną savo profesorių, kuriam vis kelnės smukdavo ir jis jas
vis aukšyn traukdavo. Tai Antanas ir ėmė parodijuoti tą profesorių (žymus
buvo profesorius, prisidėjęs prie naujosios fizikos kūrimo, išaiškinęs kažkokius
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draudžiamus šuolius atome). Labai vykusiai Antanas jį parodijavo
ir apie jį pasakojo. Eina vokiečiai, ir mes einam ir garsiai juokiamės. O jeigu
rimtai, tai A. Žvironas Ciūriche labai daug dirbo, tyrinėdamas gyvsidabrio
rezonanso liniją užsisėdėdavo laboratorijoje iki vėlumos.
Stalino kulto laikais labai daug mokslininkų nukentėjo, buvo
sunaikinti. Daug Rusijos biologų-genetikų akademikų į kalėjimą sukišo už
tai, kad muselę drosofilą tyrinėjo. Ir Antaną Žvironą sunaikino. Jis
nesuprato, kad su žmogžudžiais negali būti jokių diskusijų. Juk buvo užėjusi
žmogžudžių ·valdžia.

Kazimieras MEŠKAUSKAS
Mano pažintis su prof. Antanu Žvironu
Ėjo 4-tasis XX amžiaus dešimtmetis. Ką tik buvo praūžusi neturėjusi
pagal savo mastą ir reikšmę analogų 1929-1933 m. pasaulinė ekonominė
krizė. Sekusi po jos ekonominė depresija dar nesudarė kiek geresnių sąlygų
atsitiesti krizės sunkumų išvargintiems valstiečiams. Buvo trošku. Atmosferą
kaitino į savo rankas paėmęs valdžią itališkasis ir vokiškasis fašizmas,
Franko ir kitų diktatorių siautėjimas.
Gyvenau tuo metu (1939 m.) Kaune, dirbau pulkininko Stašenio
namuose Parodos gatvėje naktiniu kūriku, už tai man leisdavo gyventi
katilinėje, mokiausi J. Gvildžio ir Mikalkevičiaus komerciniuose kursuose ir
visomis išgalėmis ruošiausi laikyti egzaminus eksterno teisėmis brandos
atestatui gauti.
Netoli mano darbovietės, Parodos gatvės pradžioje (Parodos, 1), buvo
nedidelė duonos parduotuvė, priklausanti d-rui Ladui Serbentai. Joje vedėju,
kartu ir pardavėju, dirbo mano geras draugas, ką tik iš kalėjimo grįžęs Jonas
Dudlauskas. Jis už politinius įsitikimus buvo nuteistas 1O-čiai metų sunkiųjų
darbų kalėjimo. Žinodamas, kad aš materialiai gyvenu labai sunkiai, jis su
savininko L. Serbentos žinia man duodavo nemokamai kareiviškos duonos
(1 kg. kainuodavo 17 centų), kurios, deja, aš ne visada galėjau nusipirkti.
J. Dudlauskas man pasakė, kad kartkartėmis vakarais į krautuvėlę ateina
universiteto fizikos katedros docentas A. Žvironas ir skaito visuomeninio
pobūdžio paskaitas ir kad aš galiu ateiti jų pasiklausyti. Aš su malonumu
priėmiau šį pasiūlymą ir paskaitas lankiau. A. Žvironas paskaitas skaitė labai
įdomiai. Temų diapazonas buvo labai platus. Jis stengdavosi mus supažindinti su to meto įvykiais, besiklostančiais visuomeniniais santykiais, partijomis ir jų programomis. Kalbėjo apie įvairiausias partijas - demokratines
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liberalines, socialistines darbo, fašistines, oportunistines ir kitas. Ypač daug
pasakodavo apie socialdemokratinįjudėjimą. Paskaitose daug dėmesio buvo
skiriama žmonių gerbūvio problemoms, švietimui, savišvietai, mokslui.
Man, ypač turint omenyje, kad tuo metu formavosi mano pasaulėžiūra,
tos paskaitos davė didžiulę naudą ir darė man atitinkamą poveikį. Nežiūrint į
tai, kad rengiausi atskirų disciplinų egzaminams brandos atestatui gauti ir
nemažai skaičiau įvairaus pobūdžio knygų, daug ko A. Žvirono paskaitose
nesupratau. Matyt, kad mano to meto išsilavinimo aiškiai neužteko prof.
A. Žvirono skaitomoms paskaitoms suprasti.
Tai buvo pirmoji, gana trumpa pažintis su A. Žvironu. Bėgo metai,
mokiausi Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, išklausiau Teisės
fakulteto paskaitas, domėjausi gamtos mokslais, nes mano specialybė pramonės ekonomika buvo glaudžiai susijusi su gamtinių resursų įsisavini
mu ir jų panaudojimu materialinėje gamyboje, reikalavo gan daug žinių ne
vien tik iš ekonomikos, bet ir iš kitų gamtos, technikos, technologijos,
energetikos, matematikos, teisės bei kitų mokslo sričių.
194 7 m. baigęs universitetą iš Valstybės kontrolės, kurioje dirbau
kontrolieriaus pareigose, perėjau dirbti į Mokslų akademijos Ekonomikos
institutą. Tarnybiniais darbo reikalais susipažinau su MA centrinės bibliotekos
skaityklos vedėja A. Janulevičiūte-Žvironiene. Su ja pasikalbėdavome ir apie
prof. A. Žvironą, jo likimą.
Tuo metu gyvenau Komisarų tarybos namuose Tilto gatvėje Nr 3.
Tame pačiame 30-me bute gyveno ir advokatas Antanas Rėklys, kuris buvo
paskirtas ginti A. Žvironą teisme. A. Rėklys buvo gana menkas advokatas,
neiškalbus, išsilavinimo lygis buvo gana žemas, o be to jis buvo labai bailus.
Žinoma, tuometinėje tarybinėje santvarkoje ir geras advokatas ne kažką
galėjo padaryti. Teismo nuosprendžiai buvo išankstiniai ir "aiškūs"
penkeri-dešimt, penkiolika-dvidešimt ir net dvidešimt penkeri metai kalėji
mo ir po to dar keli ar keliolika metų tremties. Mirties bausmę paprastai
skirdavo "Troika".
Advokatas A. Rėklys pokalbiuose man negalėjo paaiškinti, kuo buvo
kaltinamas A. Žvironas. Matyt, kad ir jis pats gerai nesuprato, nes
nusikaltimo objekto nebuvo. Žmogus buvo teisiamas už įsitikinimus, už
pažiūras, už tai, kad siekė savo tautai laisvės. Prof. A. Žvironas 1945 m.
buvo nuteistas dešimtį metų kalėti. Iš kalėjimo jis grįžo 1954 m. vasarą.
Tuo metu aš jau buvau apgynęs mokslų kandidato disertaciją, dirbau
Mokslų akademijos Ekonomikos instituto direktoriumi ir vadovavau labai
svarbiai kompleksinei mokslinei problemai - "Lietuvos respublikos gamybinių jėgų išvystymas ryšium su Nemuno kaskado kompleksiniu panaudo-
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jimu". Šiai problemai spręsti buvo sutelktos ne tik MA, bet ir nemažai
aukštųjų mokyklų dėstytojų bei gamybininkų praktikų.
Grįžus A. Žvironui iš lagerio į mane kreipėsi jo žmona ir paklausė, ar
aš negalėčiau nuvežti ką tik iš kalėjimo grįžusį A. Žvironą į jo gimtinę Užpalius. Aš, prisimindamas netolimą praeitį jo paskaitas, kurių teko
klausytis, mielai sutikau. Tai buvo 1954 metų lietinga, ūkanota vasaros
diena. Prof. A. Žvironas neatsitraukdamas nuo mano lėtai važiuojančio
"Opel Kadeto" lango atidžiai sekė kraštovaizdį ir visą kelią manęs klausinėjo
apie Respublikos ekonomiką, įvairias ūkio šakas, naujas gamyklas, ūkio
augimą ir daugelį kitų svarbiausių to meto ekonominių rodiklių. Aš mielai
atsakinėjau savo profesoriui. Tai buvo visai nesunku, nes man buvo gerai
žinoma Respublikos ekonomikos raidos sritis.
Nuo Užpalių pasukome į Narvaišius jau prastesniu keliuku. Iki ašių
pasinerdamas į didžiules ant kelio telkšančias balas ,,Kadetas" vos-ne-vos ištempė.
Sulaukusi brolio sesuo Ona mus vaišino viskuo, ko tik turėjo.
Vakarienės metu pokalbiai buvo be galo nuoširdūs, jautrūs ir
džiaugsmingi. Greta manęs sėdėjęs prof. A. Žvironas, nežiūrint gausios
vakarienės, paprašė puodelio rūgusio pieno ir juodos ruginės duonos.
Žiūrėdamas į be galo išsekusį iškankintą žmogų ir prisimindamas,
koks jis buvo, kai skaitė mums paskaitas duonos krautuvėlėje, aš galvojauViešpatie Dieve, ką jam padarė gulagai! Kaip žiauriai jie sunaikino taurų,
didelio masto, plačių užmojų mokslininką, tačiau nesunaikino jo laisvos
dvasios, jo tikėjimo Lietuvos ateitimi.
Tokį aš pažinojau profesorių Antaną Žvironą. Jį visados prisimenu su
meile ir pagarba.

P.S. 13 Antaną Ž vironą prisiminus
"Darbas", 1956, Nr 314, p. 41-42

1926 metų rugsėjo mėnesį bendras draugas supažindino mane su
Antanu Žvironu Kaune, Laisvės Alėjos vidury. Žvironas buvo su artilerijos
karininko uniforma. Karininkas ir socialdemokratas. Tai nebuvo labai dažna.
Atsimenu, aš paklausiau, ar jis galvoja likti kariškiu ir siekti karinės karjeros.
Atsakė, kad dar galutinai nėra apsisprendęs. Turįs du pasiūlymus: vieną pasilikti kariuomenėje ir važiuoti baigti aukštąjį karo mokslą akademijoj
Prancūzijoj ar Čekoslovakijoj; kitą- pasilikti universitete fizikos laborantu ir
ruoštis profesūrai. Mat, Žvironas, būdamas kariuomenėje, lankė universitetą
13

Straipsnis pasirašytas slapyraidžiu. Pavardės nustatyti nepavyko.
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ir baigė fizikos-matematikos fakultetą (Matematikos-gamtos fak. Fizikos skyrių.
Red pastaba). Matematikos ir fizikos žinios labai praverstų artilerijos moksle.
Be to, Žvirono būdo ypatybės buvo karinės vadovybės aukštai vertinamos.
V ėliau bendri pažįstami, kariškiai, yra daug kartų tai patvirtinę.
Mano pirmo susitikimo su Žvironu metu labai plačiai išsikalbėjome.
Nepajutome, kaip pravaikščiojome pora valandų, bekalbėdami apie
kariuomenę, bendrus pažįstamus karininkus, fiziką, profesines sąjungas,
bendrą politinę padėtį universitetą, studentus ir kt. Nuo pirmo susitikimo
kalba lengvai mezgėsi, buvo lengva, įdomu ir malonu su Žvironu kalbėti.
Susitikdavome su Žvironu dažnai. Jis išėjo iš kariuomenės ir pasiliko
universitete. Gilino anglų kalbos žinias ir dažnai nėšiojosi mokslinius fizikos
žurnalus anglų kalba. Bendravo su prof. Vincu Čepinskiu ir prof. Keistučiu
Šliūpu, kurie anglų kalbą gerai mokėjo ir gaudavo mokslinius žurnalus.
Žvironas dažnai entuziastingai aiškindavo "fiziochemijos" ateities
galimybes. Iš jo pirmą kartą išgirdau, kad senoji aksioma, jog atomas yra
mažiausia materijos dalis, kurios negalima suskaldyti, jau nebėra tokia tvirta.
Žvironas tvirtino, kad atomas (turimas omenyje atomo branduolys. Red.
pastaba) bus suskaldytas, ir minėdavo anglų mokslininkų fizikų darbus. Kai
po dvidešimties metų per radiją išgirdau apie numestas atomines
(branduolines. Red. pastaba) bombas Japonijoj, tuojau prisiminiau Žvironą,
aiškinantį apie atomo suskaldymo galimybes. Tada pagalvojau: kur jis
dabar? .. Iš tremtinių girdėjau, kad vokiečių okupacijos metu jis buvęs
vyriausiu pogrindžio kovos su vokiečiais karišku viršininku, o anglų šaltiniai
nurodinėjo, kad jis esąs ištremtas kažkur į Uralo kalnus. Vienas anglas
naiviai klausė, kodėl rusai tremia žmogų, kuris kariavo prieš vokiečius. Kitas
spėliojo, kad gal jį išsivežė moksliniams tyrinėjimams.
1926-1934 metų laikotarpiu man tekdavo dažnai susitikti su Žvironu,
bendrauti, dalyvauti studentų susirinkimuose, veikti socialdemokratų
politiniame gyvenime. Atsimenu, kartą aušrininkai surengė universitete
paskaitą ir diskusijas ideologiniais klausimais. Paskaitą skaitė [Vladas]
Karosa, kuris įrodinėjo idealistinės ideologijos būtinumą ir rėmėsi esero
Michailovskio tezėmis. Stipriausiu ir piktu oponentu pasireiškė biologas
Leonas Čeraška, kuris įrodinėjo idealistinės ideologijos nepagrįstumą
marksistiniu požiūriu. Be kitų kalbėjo ir Žvironas. Jo tonas buvo ramus ir
patrauklus. Neatrodė, kad jis svarsto problemas iš esmės, kaip Čeraška,
tačiau jis neabejotinai ieškojo jungiančių kelių tarp atskirų socialistinių
ideologijų ir nurodinėjo būtinumą rišti jas s~ gyvenimu. Žvironas mokėjo
gražiai formuluoti savo mintis, tačiau jis nebuvo spalvingas kalbėtojas.
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Su Antanu Žvironu ir Leonu Čeraška dažnai sueidavome pasikelbėti
tuometiniais klausimais ir aptarti politinius įvykius. Po [ 1926 m.] gruodžio
17 dienos perversmo Čeraška ėmėsi visu įkarščiu burti jėgas, kurios galėtų
atstatyti demokratinę santvarką. Tada jis dirbo universiteto gamtos muziejuje, senamiestyje, netoli seimo. Daug kas pas jį ten užeidavo. Kelis kartus
man teko ten susitikti su Žvironu, o kartais susitikdavome ir privačiame
Leono Čeraškos bute.
Pasipriešinimo tautininkams banga buvo gana stipri ir atvira, tik
neorganizuota. Darbininkai atvirai plėšė komendanto [V. Grigaliūno-]
Glovackio iškabintus plakatus. Puskarininkiai viršilos atvirai kalbėjo, kad jie
buvo apgauti karininkų, kurie klastos būdu nuvertė prezidentą K.Grinių.
Tarp kariškių ir civilių užsimezgė ryšiai, ir kai kur kareivinėse buvo surengti
susirinkimai, kuriuose dalyvavo demokratiniai kalbėtojai. Žvironas ragino
būti atsargiems ir politiniais klausimais nekalbėdavo su mažiau pažįstamais.
Pirmasis spontaniškas bruzdėj imas prieš tautininkų režimą pasibaigė
dr. J. Pajaujo ir kitų byla, kurioje karo lauko teismai nuteisė nemažai
puskarininkių, viršilų ir kelis karininkus. Be kitų buvo suimti Žvironas ir
Čeraška, tada jie buvo išteisinti. V ėliau kratos, areštai ir tardymai buvo
dažni. Žvironas ir Čeraška visuomet buvo areštuojami kartu. Smetonos
žvalgyba šitiems jauniems mokslininkams ramybės neduodavo. Kur buvę
nebuvę jie ir vėl turėdavo prisistatyti tardymui. Po vieno tokio arešto karo
lauko teismas juos nuteisė, ir kurį laiką jiems teko kalėti. Kaip kalinys
"Mickevičiaus Akademijoj" Žvironas nė kiek nebuvo pasikeitęs: visada
ramus, sąmojingas, studijuojąs ("Mickevičiaus Akademija" tada vadindavo
kalėjimą, esantį Mickeyičiaus gatvėje. Tuo laiku jame kalėjo nemažai
studentų. Kadangi ir universitetas buvo Mickevičiaus gatvėje, tai sakydavo studijuoti persikėlė iš universiteto į akademiją).
Smetonos-Voldemaro režimui pasikeitus į Smetonos-Tubelio svainių
režimą, daug nuteistųjų socialdemokratų buvo paleista iš kalėjimo- tarp jų ir
Žvironas. Teko dažnai su juo bendrauti. Jis visada būdavo santūrus ir
taktiškas. Jo samprotavimai - šalti ir logiški. Tačiau negalima buvo pavadinti Žvirono "sausu", nes jis turėjo gražaus jumoro dovaną. Mėgdavo į reikalus
iš juokingosios pusės pažiūrėti, gardžiai pasijuokti. Žvironas turėjo
nepaprastą sugebėjimą sklandžiai formuluoti tezes, rezoliucijas, ideologinius
skirtumus ir bendrumus. Jo matematiškas protas mėgo tvarkingumą ir
aiškumą. Socialdemokratų teoretikai jį žavėjo, ir jis buvo Kautskio marksizmo interpretacijos uolus šalininkas bei jo raštų populiarintojas lietuvių kalba.
Žvirono ankstyva mirtis yra nuostolis mokslui, socialdemokratams,
lietuvių tautai ir žmonijai. Dėl nepalankių politinių sąlygų, dėl karo ir

ATSIMINIMAI _d 259

okupacijų

jis nepajėgė išvystyti savo stebėtinų gabumų ir palikti daug
svaresnio savo pasiekimų palikimo. Tačiau jis gyveno pilnu gyvenimu. Jis
buvo retas žmogus, neeilinis mokslininkas, kuklus visuomenininkas,
atsidavęs kovotojas už laisvę. Bendravimas su Antanu Žvironu ir Leonu
Čeraška man paliko šviesių atsiminimų, kurie neišdilo nė per keliasdešimt
metų, pragyventų svetimuose kraštuose.

Jonas LELIS
Atsiminimai
Prieškarinės Lietuvos Vytauto Didžiojo universitete fizikos mokslas
buvo pasiekęs gan aukštą lygį. Lietuvos fizikos mokyklos vadovas prof.
Vincas Čepinskis garsėjo ne tiktai kaip žymus mokslininkas, stambaus
fizikos vadovėlio autorius, bet ir kaip mokslo organizatorius. Jis sugebėjo iš
daugybės savo mokinių atrinkti pačius perspektyviausius ir atidaryti jiems
kelią toliau vystyti savo neeilinius gabumus. Jau tada, 1933 - 1934 metais,
tarp studentų medikų, kurie pirmus dvejus studijų metus privalėjo mokytis
fizikos ir laikyti egzaminus, sklido gandai, kad "pas Čepinskį" dirba
nepaprastai gabūs jo mokiniai Juozas Matulis, Antanas Žvironas ir kiti.
Mums fiziką skaitė prof. Ignas Končius, o asistentais dirbo tada dar
nežinomi, bet vėliau pagarsėję, tapę akademikais ir sukūrę savo fizikos
mokyklas, talentingieji Povilas Prazdžiūnas, Adolfas Jucys, Kazimieras
Baršauskas. Pastarasis, tada nesolidžios išvaizdos, mažo ūgio, su ūseliais ir
golfo kelnėmis laborantas vadovavo mūsų fizikos pratyboms.
Deja, studentai medikai fizikos nemėgo, nes manė, kad ji jiems visai
nereikalinga. Dar daugiau: buvo manoma, kad viena iš šaunaus mediko
žymių yra ta, kad jis išlaiko fiziką tik patenkinamai, jos visai
nemokėdamas ... Medikus egzaminuodavo pora profesorių ir docentų, tarp jų
ir tada neseniai grįžęs iš studijų Šveicarijoje doc. Antanas Žvironas. Pas jį
norėdavom laikyti egzaminą, nes, skirtingai negu griežtasis profesorius
Kazys Sleževičius, Antanas Žvironas garsėjo kaip nelabai griežtas
egzaminuotojas, buvo švelnaus būdo, džentelmeniškas.
Per fizikos egzaminą man pavyko: pakliuvau pas A. Žvironą ir
iš laikiau egzaminą "gerai", tuo kiek pažeisdamas "šaunaus mediko" įvaizdį.
Deja, išlaikiau nelabai dorai, ir, nors gėda, tenka tai papasakoti. Atėjau
laikyti egzaminą silpnai pasiruošęs iš K. Šakenio fizikos vadovėlio, skirto
gimnazistams. V. Čepinskio kelių tomų fizikos paskaitų konspektas, pagal
paplitusią nuomonę, medikams buvo neįkandamas. Salėje už atskirų staliukų
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rinkosi egzaminuotojai. Vyr. asistentas P. Brazdžiūnas, tramdydamas
studentus, išdėliojo ant staliuko egzaminų klausimų
lapelius. Jam kiek pasitraukus į šalį, pripuolęs atidengiau vieną lapuką ir
žvilgtelėjęs įjį vos neaiktelėjau: "Entropija. Antrasis Tomsono termodinamikos dėsnis" ir t. t. Nieko net negirdėjau apie tokius fizikos "delikatesus"!
Griebęs antrą bilietą pradžiugau: "termometrai, barometrai" ir dar kažkas
girdėta. Abiejų bilietų vietas ant staliuko gerai įsidėmėjau.
Bet gyvenime būna taip: padaręs vieną nedorybę esi priverstas daryti
ir antrą, ir trečią. Pripuolusi prie manęs kolegė žydaitė (jų mūsų kurse buvo
apie 50% ), pareikalavo pasakyti jai abiejų bilietų klausimus. Kitaip grasino
čia pat atskleisti mano nedorybę! Taigi nebuvo kur dingti, turėjau ryžtis
naujai šunybei - pameluoti. Bilietą apie termometrus pristačiau jai kaip
"entropinį ir termodinaminį", prašydamas jo neimti, nes aš neva šiuos
klausimus gerai išstudijavęs... Pašaukta prie staliuko kolegė nedvejodama
griebė antrąjį, tariamai apie termometrus, bilietą, ir labai nustebo pamačiusi,
jog tai visai ne "termometrai", o "entropija" ... Metusi piktą žvilgsnį mano
pusėn, netvirtais žingsniais nuėjo pas griežtąjį prof. K. Sleževičių, ir, aišku,
po beviltiškos ir nelygios kovos buvo priversta kapituliuoti. Nors fizikos
egzaminą išlaikiau, didelio malonumo nejaučiau. Yra tokių gerų, padorių
žmonių, kurių akivaizdoje neįmanoma, tiesiog gėda daryti šunybes Toks
buvo Antanas Žvironas.
Praėjus 15 metų, vedęs profesoriaus Antano Žvirono sesers Onos
dukrą gydytoją Veroniką Janonytę, tapau jo giminaičiu. Deja, tuo metu šis
puikus žmogus ir talentingas fizikas "stažavosi" Gulago "universitetuose".
Mat, grįžus 1944 m. raudonarmiečiams "išvaduotojams" per kratą A.
Žvirono bute tarp daugybės knygų rado ir A. Hitlerio "Mein Kampf",
greičiausiai įsigytą dar studijuojant Šveicarijoje. Primityviose envakvedistų
makaulėse netilpo mintis, kad šiam aukšto intelekto mokslininkui yra
visiškai nepriimtinos ne tiktai nacizmo, bet ir kitos totalitarizmo bei tironijos
doktrinos, bet tai visai netrukdo šias nežmoniškas doktrinas pastudijuoti.
Mokslininkas buvo nuteistas laisvės atėmimu dešimčiai metų. Jo šeima žmona ir dvi dukros - 1948 m. vos išvengė išvežtųjų likimo. Išgelbėjo geri
žmonės, kurių ir tarybiniais laikais netrūko. Namo, kuriame gyveno
mokslininko šeima, sargas perspėjo Žvironienę, kad enkavedistai teiravosi,
kur gyvena nuteisto mokslininko šeima, ir net išmatavo vartus, ar
sunkvežimis galės įvažiuoti į kiemą. Žvironienė su dukromis nieko nelaukdamos pasislėpė, o atvažiavę jų išvežti deportuotojai galėjo tik užplombuoti
tuščią butą. Bet kiek gi galima slapstytis? Laimei, Mokslų akademijos
prezidentas J. Matulis per patikimus žmones pranešė besislapstančiai šeimai,
triukšmaujančius

ATSIMINIMAI _d 261

kad ji gali grįžti į savo butą, nes išvežimas jai nebegresiąs. Taigi, labai
atsakingi darbuotojai galėdavo masinių trėmimų metu pasiekti, kad viena
kita šeima būtų išbraukta iš pasmerktųjų sąrašų.
1954 m. liepos 11 d., išbuvęs gulaguose dešimt metų, visiškai palaužta
sveikata, sirgdamas tuberkulioze, Antanas Žvironas grįžo į Lietuvą. Trumpai
paviešėjęs savo tėviškėje, Narvaišių vienkiemyje netoli Užpalių, atvažiavo į
Vilnių gydytis. Jau tada sunkiai vaikščiojo, buvo nusilpęs, oda atrodė Jyg
permatoma. Spėjau jam papasakoti, kaip kadaise laikiau pas jį fizikos
egzaminą, ir atsiprašiau už savo nedorybę. Norėdamas kiek pralinksminti
ligonį pridūriau, kad tada, studijuodamas biologiją pas prof. P. Šivickį
buvau susipažinęs su Darvino teorija apie kovą už' būvį ir suvokiau, kad tik
prisitaikiusios prie aplinkos gyvių rūšys sugeba išlikti. Staiga susigriebiau:
mielasis mano profesorius galėjo suprasti, kad tai taikoma jam,
nesugebėjusiam prisitaikyti prie žiaurios aplinkos. Greičiausiai A. Žvironas
taip nepagalvoja, o mano atsiprašymą dėl fizikos egzamino šypsodamasis
nutraukė: "Argi dabar tai turi bent kokią reikšmę?"
Nepaisant gydymo Tuberkuliozės institute, šis grįžęs iš gulagų
pragaro mokslininkas galėjo pasidžiaugti laisve tik tris mėnesius. Mirė 1954
m. spalio 6 d. Palaidotas Užpalių kapinėse. Praslinkus 30 metų, 1988 m.
spalio 25 d. A. Žvironas buvo rebilituotas "nesant nusikaltimo sudėties".
Kaip ironija skamba paties A. Žvirono kažkada pasakyti žodžiai: "Argi
šiandien tai turi bent kokią reikšmę?"
Talentingą mokslininką ir puikų žmogų be jokio pagrindo sunaikino
nežmoniška sistema, atsakinga už daugelio milijonų nekaltų žmonių
kankinimą, luošinimą ir žudymą, už tautų, tarp jų ir lietuvių naikinimą.

Iš knygos "Domas

Cesevičius"

Vilnius, 1998, p. 92-93

"Važiavau į Lietuvą apimtas prieštaringų jausmų, sumišęs. Grįžau
1945 m. sausio mėnesį. Išlipu Vilniuje. Stoties nėra. Einu, kažkur kulkosvaidžiai trata. Nesupratau, kas ten buvo. Matyt nieko ypatingo. Vėlyvas
vakaras. Stovi vežikai. Prašau, kad nuvežtų mane į "Žoržo" viešbutį. Jie
atsako: "Panie, niema viešbučio!" Sugriautas. Prisiminiau, kad Didžiojoje
gatvėje yra universiteto profesūros bendrabutis. Nuvykau, matau ant durų
lenteles: prof. V. Sezemanas, prof. J. Vabalas-Gudaitis, P. Pakarklis ir kiti.
Paskambinus niekas durų neatidaro. Gal namie nėra. J. Vabalo-Gudaičio
žmona pravėrė duris per užtrauktą grandinėlę. Karo metu su nepažįstamais
žmonėmis visi elgdavosi atsargiai. Paties profesoriaus nebuvo namie.
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Besiaiškinant pro plyšį iš gretimo buto išėjo prof. A. Žvironas. Tuoj pat
įsivedė į savo butą. Pavaišino vakariene, apnakvyndino".
Jiedu visą naktį šnekėjosi. A. Žvironas nušvietė padėtį Lietuvoje,
kalbėjo apie perspektyvą. Rytą D. Cesevičius susirado kolegas Dz. Budrį J.
Bučą. Jie kvietė D. Cesevičių grįžti į fakultetą< ... >
"Po karo universitete dirbau vos pusantrų metų. Malonu prisiminti
tuos laikus. Buvo senų draugų, atsirado naujų. < ...> Darbo nuotaika buvo
gera. Tačiau tą nuotaiką trikdė profesorių ir studentų areštai, teismai,
trėmimai. Suėmė profesorių Žvironą ir kitus."
A. Žvironas buvo suimtas 1945 m., o D. Cesevičius 1950 m. buvo
suimtas antrą kartą.

Algirdas ŠERĖNAS
Iš knygos "Vorkutos mirties lageriai"
1997, p. 314-315, 506-511

išformavo. Valdybą,
Salechardo miesto
rajoną. Ištuštėjusiose zonose įrengė Bruno spirales, sargybos bokšteliuose
sustatė kulkosvaidžius, išplėtė ligoninės miestelį. Abezės lageris virto
ypatinguoju lageriu, dešimtuoju Mineralinio lagerio (Minlago) skyriumi. Čia
į spygliuota viela aptvertus barakus tais metais ėmė vežti senukus, invalidus
ir ligonius < .. .>
Ko tik čia nebuvo - buvęs mokslinis Ermitažo sekretorius, vienas
Anos Achmatovos vyrų,· profesorius Nikalojus Puninas, F. Dzeržinskio
padėjėja A. Andrejeva, iki mirties ištikima čekistė, Rumunijos karaliaus
Michajaus Nekroponte adjutantas ir garsiojo chemiko žmona Ana Mendelejeva, pirmasis Kamčiatkos srities komiteto partijos sekretorius Morozovas,
patėkęs į lagerį už tai, kad pakliuvo vokiečiams i nelaisvę, ir Vakarų
Ukrainos kardinolas Slipijus, kompozitoriaus Sergejaus Prokofjevo žmonaIspanijos pilietė dainininkė Lina Luvera, lietuvis fizikas Antanas Žvironas ir
garsusis žvalgas, artistas Bogojavlenskis. Abezės lagerio kapinėse palaidotas
įžymus mąstytojas ir istorikas Levas Karsavinas, Lietuvos kariuomenės
generolas Jonas Juodišius. Visų įžymybių neišvardinsi. < ...>
Reikėtų kiek smulkiau papasakoti apie Pečioros mokslo tiriamąją bazę
(rus. trumpinys NIB'as). Nuo 1937 metų Pečioros lageriuose didelę savo
bausmę atliko profesorius Grigorijus Daniševskis, garsus kurortologijos ir
gydytojų tobulinimosi institutų įkūrėjas ir pirmasis direktorius. Jį suėmė
1948 metais

Abezės

geležinkelio

tiesėjų lagerį

daugumą kalinių, dalį dirbtuvių įrengimų pervežė į
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1937 metais, kaltinant neva prisidėjus prie Gorkio numanmmo (na ir
gyvybingas buvo "revoliucijos audronaša"! Dėl jo mirties lageriuose buvo
įkalinta ne mažiau kaip šimtas gydytojų) ir už šnipinėjimą. Profesorius buvo
be galo išmintingas, toliaregis ir geraširdis. Iki 1944 metų Daniševskis vilko
jungą įvairiuose šiaurės lageriuose.
< .. .>
Jau 1943 metų pabaigoje jis suprato, kad Sovietų Sąjunga karą laimėjo
ir iš esmės imperijos režimas nepasikeis. Reikia pasikliauti tik savimi ir tęsti
nutrauktą mokslinį darbą. Ir galbūt ten "viršuje" jį pastebės ir galų gale išsiaiškins.
Jo siaura medicinos kurortologijos specialybė lageryje nebuvo populiari. Į
įvairių komisijų nedrąsius priekaištus dėl kaliniŲ žūties nuo distrofijos ir
šalčio lagerio viršininkas be paliovos kartojo: "Ne į kurortąjuos atvežė".
< ... >Komijos žemės gelmėse glūdi beveik visų Mendelejevo lentelės
elementų klodai ir po karo čia plūstels naujos kalinių bangos. Ilgo rublio
vaikydamiesi laisvieji čia patrauks su žmonomis ir vaikais. Įžvalgusis
profesorius Daniševskis buvo tikras, kad anksčiau ar vėliau Šiaurėje iškils
opi žmogaus aklimatizacijos problema. <... >
Daniševskis sugebėjo įtikinti Pečželdorlago ir Pečstrojaus viršininkus,
kad mokslinė veikla lageryje pakeis jų prestižą, prie mokslo galės prisijungti
laisvieji medicinos skyriaus medikai ir vėliau gaus mokslinius laipsnius (už
kalinių darbus). Atsargiai, bet reikšmingai, kam reikia, priminė apie savo
seną draugystę su medicinos šviesuliais N. Burdenka14 ir N. Semaška15 •
Po ilgų abejonių aukštenioji lagerio vadovybė leido organizuoti prie
Pečioros persiuntimo punkto Pečioros mokslo tiriamąją bazę ir kliniką.
1945 metų pabaigoje iš Čiumo lagerio ligoninės (į šiaurę nuo Abezės)
į Pečiorą atvyko ką tik išlaisvintas, bet neturintis teisės išvažiuoti gydytojas
žemaitis Vladas Šarka. Su juo Daniševskis sukūrė bazės organizacinio darbo
planą. Šarka pakvietė iš gretimos ligoninės kiek anksčiau išsilaisvinusį savo
bendrakursį iš Kauno universiteto Stasį Garai į kalinę patyrusią farmacininkę
Genovaitę Eidimtienę ir kitus lietuvius. 1945 m. gruodžio pabaigoje
persiuntimo punkto ligoninėje jie aptiko fiziką Antaną Žvironą. Profesorius
sirgo pleuritu ir buvo prie distrofijos ribos. V. Šarka pasiūlė Daniševskiui į
mokslinius bendradarbius Žvironą, ir šis mielai sutiko. Tarnyboje jam teko
14

N. Burdenka ( 1876-1946)- chirurgas, medicinos tarnybos generolas pulkininkas,
Medicinos MA prezidentas (1944-46). 1934 m. su kitais ikūrė Neurochirurgijos in-tą,
karo metais buvo vyriausias Raudonosios armijos chirurgas.
15
N. Semaška ( 1874-1949)- medikas, higienistas, sveikatos apsaugos organizatorius, 191830 m. RTFSR sveikatos apsaugos liaudies komisaras, "Didžiosios medicinos enciklopedijos" I leidimo vyriausiasis redaktorius, Sąjunginės higienistų mokslinės dr-jos pirmininkas.

264

daug bendrauti su lietuviais gydytojais: Liubomiru

Laucevičiumi,

Simonu

Jonavičiumi, medikais "iš nelaimės" L. Bistru, Šikeriu (Lietuvos kariuomenės

veterinarijos tarnybos pulkininku) ir kitais. Jis juos vertino už aukštą
ir sąžiningumą. Daniševskis pirmojo penkmečio sovietinis mokslininkas, taigi rimtas tyrinėtojas jis nebuvo. Norint
reabilituotis per mokslą, geras fizikas klimatologiniams tyrinėjimams jam
buvo reikalingas kaip oras.
Sergantį Žvironąjie paguldė į organizuojamą kliniką, kur jam pamažu
grįžo sveikata, tada ir jis rūpinosi klinikos plėtote. Oficialiai klinika atidaryta
1945 m. gruodžio 23 dieną, praslinkus 9 dienoms po profesoriaus atvykimo į
Centrinį Pečiorlago persiuntimo punktą. Pirmosiomis dienomis Daniševskis
paveda Žvironui organizuoti Šiaurės muziejų. Darbas nesudėtingas ir
savotiškai įdomus. Jie braižė diagramas, apiformina dar vasarą paruoštus
vaistingųjų augalų pavyzdžius, dėlioja ant lentynų buteliukus su konservuotomis uogomis, vitaminų preparatais. Bendromis pastangomis Daniševskis,
Žvironas ir Šarka detaliai parengė NIB 'o mokslo kryptis. Abu profesoriai
įniko į mokslo problemas, Šarka rinko tyrinėtojų ir juodadarbių kadrus.
Pagal parengtą planą mokslo tiriamasis darbas turėjo vykti šiomis kryptimis:
1. Pečioros šiaurės klimatas ir jo įtaka žmogaus organizmui. D vitamino
balansas ir tolimosios Šiaurės šviesos režimas. Organizmo sistemų sutrikimo
simptomai aklimatizacijos laikotarpiu. Amžius ir aklimatizacija. Gimstamumas, vaikų augimas ir vystymasis šiaurėje. Šis daugiaplanis darbas gulė ant
Žvirono, gydytojų Jurijaus Lakozos, Stasio Garalio ir Vlado Šarkos pečių. 2.
Gydymas purvu (gyd. D. Gracianskis). 3. Šiaurės Pečioros vitaminingoji
flora (gyd. A. Voronova,. botanikas M.Priachinas, inžinierius chemikas A.
Arefjevas, farmacininkė G. Eidimtienė). 4. Kraštinė (gal ribinė ar dar kaip?)
patologija (gyd.: J. Lakora, V. Šarka, S. Garalis).
Lagerio sąlygomis kokie nors fundamentalūs moksliniai atradimai
negalimi, ir tai nebuvo numatyta. Kaip kiekviename moksle, pradėta nuo
anksčiau sukauptų žinių rinkimo ir sisteminimo, jų svarstymo, analizės ir išvadų.
Pečioros NIB 'e Žvironas buvo vienintelis rimtas tyrinėtojas, nemėgo
gyrimosi ir faktų iškraipymo. Komijos šiaurės meteorologijos stočių
darbuotojai buvo sukaupę duomenų apie Pečioros regiono klimatą, bet
profesorius niekuo netikėjo. Jis asmeniškai pats daug kartų skrupulingai
patikrino klimato parametrus, taisė oficialias lenteles. Didelė erudicija ir
darbštumas leido jam per trumpą laiką suvokti normaliosios ir patologinės
fiziologijos pagrindus. Po metų profesorius fizikas jau galėjo pakeisti
"vakarietišką" profesionalumą

patyrusį gydytoją fizioterapeutą.
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Darbą

kolektyvas pradėjo tuščioje vietoje. Nebuvo prietaisų,
ir reikalingos literatūros. Teko rinkti iš lagerių gydytojų
duomenis, juos apibendrinti, sisteminti, analizuoti, o gautuosius rezultatus
aptarti ir daryti išvadas. Ilgainiui iš SANO (sanitarinio skyriaus) sandėlių
gavo šiokių tokių trofėjinių laboratorinių prietaisų, kai ką pavyko gauti iš
Kožvos vidurinės mokyklos ir aerouosto meteorologinės stoties, literatūrą
giminės atsiuntė iš namų. Miško laukymėje Žvironas įrengė aerosoliariumą,
kur saulėtomis dienomis ant sudedamųjų lovelių gulėjo klipatos.
<. .. >
Sovietinis mokslas, ypač lageriuose, neįsivaizduojamas be pasirodymo, antraip jį išvaikytų. 1946 m. rugpjūčio 22 d. Komijos respublika šventė
savosios "autonomijos" 25-metį. Ta proga sostinėje Syktyvkare ruoštasi
iškilmėms. Ant Sysolos upės kranto Kirovo parke surengta paroda Komijos krašto laimėjimai sovietiniu laikotarpiu. Viename iš pavilijonų
demonstruota ir Pečioros mokslo tiriamosios bazės laimėj imai. Čia gidu
buvo neseniai iš lagerio išėjęs V. Šarka. Vienas iš parodos meninių
apiformintojų buvo atvežtas iš Uchtižemlago dailininkas Boleslovas MotuzaMatuzevičius16, o iškilmingame koncerte dainavo Vorkutos kalinys Juozas
Indra17 •
194 7 metų sausio pabaigoje Abezėje vyko medicininė mokslinė
praktinė Pečioros lagerių konferencija. Be Žvirono, joje dalyvavo jau
laisvais tapę lietuviai: V. Šarka ir S. Garalis. Galingų lempų apšviestoje
Abezės klubo tribūnoje išvargęs profesorius skaito pranešimą "Vidurio
Pečioros klimato ypatumai". Bukoką viršininkiją Žvironas palenkė savo
erudicija, o jo pranešimas patraukė naudingumu ir dėstymo populiarumu.
Bendradarbiai sveikina jį ori viršininkija su antpečiais kalbasi: "Tik
pamanykit! O mes ir nežinojome. Sako, jis buvo profesoriumi, Šveicarijoje
atominę energetiką studijavo" ... Daniševskis patenkintas ir, atrodo, nepavydi.
Per dvejus ir pusę egzistavimo metų (nuo 1945 m. gruodžio iki 1948
m. rugpjūčio) mokslinės tyrimo bazės darbuotojai atliko didelį darbą surinko, apibendrino, patikrino ir susistemino duomenis, susijusius su
žmogaus adaptacija šiaurėje. Padarytos išvados, pateiktos rekomendacijos.
Profesorius Žvironas nusakė Šiaurės Pečioros temperatūrinius ypatumus,
tiesioginės saulės radiacijos spektrinę sudėtį saulei esant įvairiame aukštyje,
atmosferos slėgį oro drėgnumą, vėjų kryptį ir stiprumą, kritulių kiekį ir
aparatūros, reaktyvų

B. Motuza-Matuzevičius (1910-1990)- dailininkas, tapytojas, mozaikininkas, grafikas.
1933 -1945 m. kalėjo šiaurės lageriuose.
17
Juoza Indra (1918-1964)- dainininkas (tenoras), kompozitorius ir dirigentas, penktajame
dešimtmetyje kalėjo šiaurės lageriuose.

16
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sezoninius ypatumus. Visus šiuos tyrinėjimus profesorius atliko remdamasis
ne tik bendrąja, bet ir medicinos klimatologija. < ... > [Visose tose tyrimų
srityse] profesorius pasirodė esąs kruopštus tyrinėtojas. < ...>
Pečioro NIB'o darbuotojų įnašas į fundamentalųjį mokslą nedidelis,
bet jie galėjo tuo prisidengę išsaugoti savo gyvybę ir palengvinti dalią
daugeliui savo nelaimės draugų. Už visa tai reikia dėkoti Daniševskiui, kuris,
gelbėdamas save, sudarė galimybę ir kitiems išgyventi.
Pečioros NIB 'e susitelkė nemažai lietuvių. Be Žvirono, Šarkos,
Garalio ir Eidimtienės, čia dirbo: ūkvedys Juozas Žemaitis iš Vilkaviškio,
klinikos sesuo šeimininkė Zosė Astrauskaitė, felčerė fizioterapeutė Zosė
Medišauskaitė iš Kauno, sanitarė Teklė Marmienė - Genės Eidimtienės
motina, agronomas Albinas Kirša ir kt. Jie kiek galėdami stengėsi gelbėti
kraštiečius, patekusius į Centrinį persiuntimo punktą, įvairiausiais būdais
stengėsi įdarbinti juos ligoninėje arba padėti patekti bent jau į geresnį
OLP'ą18 • 1945 m. gruodžio mėn pabaigoje landusis Juozas Žemaitis
persiuntimo punkte aptiko lietuvį žurnalistą Juozą Keliuotį. Bandė jį įtaisyti į
NIB'ą neva moksliniu sekretoriumi, tačiau šis prastai mokėjo rusų kalbą
nepavyko. Tuomet nutarė žurnalistą paversti daktaro padėjėju. Žvironas,
padedamas medicinos sesers Liudos Kulikovos, apmokė Keliuotį
fizioterapijos abėcėlės, ir šis sėkmingai dirbo Pečioros pirmojoje lagerio
ligoninėje. Panašiu būdu įtaisė į antrąją ligoninę ir Aldoną Gudaitę iš Kauno.
Tokių pavyzdžių buvo ir daugiau.
Debesys Pečioros NIB'ą užgulė 1947 m. viduryje, kai VKP(b)
politinio biuro nariai, vadovavę lageriams ir GULAG'o vadovybei, Stalinui
paliepus, nutarė sutelkti yisus politinius kalinius į Y patinguosius katorgos
režimo lagerius. Komijos žemėje buvo kuriamas Rečlagas Vorkutoje,
Minlagas Intoje ir Abezėje.< ... >
Pečioros mokslo tiriamoji bazė nustojo egzistuoti 1948 m. liepos
mėnesį. Beveik visi jos darbuotojai buvo išbarstyti po Minlago OLP'us ir
501 statybos kolonas. Profesorius Žvironas į etapą nepateko, nes jam
paūmėjo pleuritas; jis dvejus metus išbuvo Kanino (dabar Pečioros m.)
gyvenvietės lagerio ligoninėje. 1950 metais vis dėlto jį išvežė į Abezės Iosios ligoninės OLP' o tuberkuliozės baraką.

18

OLP (rus.)- atskiras lagerio punktas.
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Vladas ŠARKA
Iš knygos "Pragaro turguje"
1992,p.132-137
Vieną

pradžios pavakarį atbėgo kiek pridusęs ir susijaumane nusivedė į nuošalesnę vietą ir paslapčia pasakė,
kad su nauju etapu iš Lietuvos yra atvežtas Vilniaus universiteto profesorius
Antanas Žvironas, kuris ilgai buvęs kalėjime, yra labai nusilpęs, suvargęs.
Man ši pavardė buvo girdėta, kai dar pirmame Medicinos fakulteto kurse
klausėme docento I. Končiaus fizikos paskaitų ir atlikome fizikos praktikos
darbus, kuriuos vedė asistentai P. Brazdžiūnas, ·K. Baršauskas ir kiti. Abu
nuskubėjome į persiuntimo punktą pasimatyti su tokiu brangiu, netikėtu
svečiu. Profesorius buvo labai išvargęs, pablyškusiu veidu, patinusiais
paakiais, prislėgtos nuotaikos. Buvo aišku, kad leisti jam vykti į Šiaurę tolygu pasiųsti mirčiai. Keliais žodžiais prisiminė areštą, tardymus, teismą, o
svarbiausia, - nežiniai paliktą žmoną su dviem mažametėm dukrelėm.
Supratau, kad ši kančia jam buvo didžiausia. Su juo palikęs Juozą, skubėjau
pas Grigorijų Michailovičių20 , kuriam išsakiau savo mintis: reikia skubiai
gelbėti ant pražūties slenksčio atsidūrusį garbingą žmogų. Jis neprieštaravo, tik
paklausė, pagal kokį straipsnį teistas ir kokia bausmė. ,,Kaip ir visi mokslų žmonės
-dešimt metų'',- atsakiau. Daugiau jis nebesiteiravo, nes galbūt prisiminė, kad
ir jis pats atvažiavo su penkiolikos metų "dovana".
Dėl jo hospitalizacijos buvo sutarta, ir grįžęs į persiuntimo punktą
paprašiau Juozą tuoj šį reikalą sutvarkyti. Po valandos prof. A. Žvironas jau
gulėjo švarioje stacionaro lovoje.
Kitą rytą jo nuotaika jau buvo kiek pasitaisiusi: akys švietė kažkokia
viltimi, pirmą kartą veide pasirodė šypsena. Atlikus reikiamus tyrimus, buvo
rasta inkstų patologija (pasirodo, kad jis, darydamas mokslinius tyrimus su
gyvsidabriu, buvo apsinuodijęs gyvsidabrio garais, dėl ko ir buvo pažeisti
inkstai - nefrozė su nefrotiniu sindromu). Tiriant rentgenu, vienoje plaučių
viršūnėje buvo aptikti tuberkuliozinio proceso paūmėjimo požymiai. Ryški
alimentarinė distrofija. Jam buvo skiriama reikiama dieta, pagal turėtas
galimybes - ir medikamentinis gydymas. Sveikata taisėsi palengva: pagerėjo
apetitas ir nuotaika, pradėjo didėti kūno svoris, išnyko veido ir kojų tinimai,
mažėjo alimentarinės distrofijos reiškiniai.
Jau po trijų gydymo savaičių prof. A. Žvironas pasidarė lyg ir
neramus: jam nusibodo gyvenimas be darbo. Jam buvo labai gaila, kad be
1946

metų

dinęs Juozas 19 , suradęs

19
20

NIB'o ūkvedys Juozas Žemaitis.
NIB'o organizatorius gydytojas Grigorijus Michailovičius Daniševskis.
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jokio darbo ir naudos jis praleido tiek mėnesių, savaičių ir dienų NKVD
požemiuose ar kalėjimo kamerose. Tai buvo didžiausia jo gyvenime kančia.
Labiau pagerėjus sveikatai, jis pradėjo gyvai domėtis aplinka, tuo
nauju "gyvenimu", kuris iki tol jam buvo dar nežinomas. Jo gera atmintis,
nuosekli galvosena ir idomi pasakojimo forma visuomet domindavo
pašnekovą, buvo malonu su juo bendrauti. O tam bendravimui laiko ir sąlygų
buvo pakankamai daug - klinikos patalpose kasdien matydavomės po keletą
kartų. Apie save jis kalbėdavo nenoriai.< ... >
1944 metais, prie Lietuvos artėjant frontui, nemaža Lietuvos
inteligentijos dalis traukėsi i Vakarus, bijodama tarybinės "tvarkos" ivedimo
padarinių Lietuvoje, nes daugelis dar gerai prisiminė 1940 metų Lietuvos
okupacijos žiaurumus. Bet ar visa Lietuvos inteligentija tuo laiku galėjo
palikti Lietuvą? Antanas Žvironas buvo vienas iš nedaugelio, kurie ryžosi
likti Lietuvoje, padėti jai, būti kartu su ja.
Jis tikėjo, kad, frontui pasislinkus toliau i vakarus, Lietuvai bus duota
didesnė laisvė tvarkant savo vidaus reikalus, vykdant sugriauta liaudies ūkio,
mokslo, kultūros atkuriamąji darbą. O vilčiai atsirasti turėjo reikšmės tai, jog
Tarybų Sajungai sunkiu karo laikotarpiu ji buvo paskelbusi kai kuriuos
vidaus politikos pakeitimus (likviduotas Komintemas, kelios bažnyčios
grąžintas tikintiesiems, steigiamos sąjunginių respublikų užsienio reikalų
ministerijos, kariuomenės uniformos ir jos skiriamieji ženklai suvienodinami
pagal Vakarų kariuomenės formą ir pan.). Be to, tarp gyventojų buvo
skleidžiami gandai, kad bus žmonėms grąžinama žemė, nebus steigiami
kolūkiai, draskomi kaimai.
Bet vos fronto linij~l pasistūmėjo i vakarus, jau pirmieji vadinamieji
"apsaugos būriai" pradėjo savo juodąji darbą. Kartojosi 1940 - 1941 metų
istorija: prasidėjo masiniai žmonių areštai, imtos deginti sodybos kartu su
žmonėmis, jei buvo itariama, kad jose lankosi miškiniai. Gaudomi i
kariuomenę tam tikro amžiaus žmonės. Žmonės, ypač jaunimas, ėmė
slapstytis, bėgo i miškus ir prasidėjo rezistencinė kova. 1944 metais netikėtai
žuvo A. Žvirono mylimas sūnus.
1945 metų sausio vidury, aplankęs savo sūnaus kapą ir griždamas i
namus, Užpalių miestelio aikštėje jis pamatė nužudytų miškinių išniekintus
lavonus. Stiprus skausmas spaudė jo širdi, ašaros plūdo iš akių. Jam buvę
sunkiau negu dar taip neseniai laidojant savo sūnų. Ir čia, prie šių aikštėje
gulinčių rezistencinės kovos aukų, jis pasiryžo pradėti ideologinę kovą.
Buvo aišku, kad ginkluotos kovos būdas tuo metu negalėjo būti sėkmingas,
nes kovotojų jėgos buvo labai nelygios. Netikėjo ir galima Vakarų karine
pagalba, apie kurią buvo daug kalbama.
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Kai po kelių dienų grįžo į Vilnių, susirinko socialdemokratų idėjos
draugai (A. Žvironas, A. Jurskis, V. Jurgutis, o vėliau prie jų prisijungė ir
T. Zaleskis ), aptarė A. Žvirono parengtą atsišaukimo į Lietuvos tautą
projektą, kuriam visi pritarė, ir pasirašė Lietuvos išsivadavimo komiteto
vardu. Šiame dokumente jie neragina lietuvių kilti į ginkluotą kovą, o siūlė
reformuoti esamą politinę tvarką suteikiant Lietuvai savarankiškumą
ekonomikos, teisės, kultūros, švietimo srityse, nes Lietuvai peršamos idėjos
ir deformuoto gyvenimo principai esą jai svetimi ir nepriimtini. Padauginus
minėtą atsišaukimą, buvo nutarta platinti jį Vilniuje, Kaune ir kitose
Respublikos vietose.
Nelaimės ilgai laukti nereikėjo: 1945 m. vasario 1O d. ankstyvą rytą
prof. A. Žvironas savo gimtinėje buvo areštuotas ir išvežtas į Vilnių.
Prisimindamas savo areštą ir tardymus, pasakodavo nedaug. Saugumo
ir tardymo kamerose buvę daug grasinimų, nes norėta, kad jis prisipažintų
nepadarytus nusikaltimus. Bylos dalyviai buvo kaltinami, kad įkūrė
pogrindinį komitetą, kuris turėjęs sujungti visas Lietuvos pogrindines
organizacijas, jėga nuversti esamą santvarką ir atkurti profašistinę valdžią
Lietuvoje. Žinoma, tardymas tokios kaltinamosios medžiagos neturėjo, todėl
ir teismas priėmė "švelnią'' bausmę - visi buvo nubausti po dešimt metų
lagerio.
A. Žvironas buvo didelės mokslinės erudicijos, kuklus, didelės vidinės
kultūros žmogus, mokąs artimai bendrauti su įvairių pažiūrų ir charakterių
žmonėmis, jautrus kitų žmonių nelaimėms, jų skausmui.
Jis greitai apsiprato su savo palatos ir kitais ligoniais, su kliniką
aptarnaujančiu personalu, kuris jį pamilo ir gerbė. Greitai susidraugavo ir su
prof. G. Daniševskiu, kuris dažnai pabrėždavo prof. A. Žvirono aukštą
bendravimo kultūrą, erudiciją.
Dar besigydydamas jis pradėjo domėtis NIB'o sprendžiamų klausimų
problematika, plėtė meteorologinių tyrimų diapazoną, vėliau apibendrino
daugelio šiaurės TSRS dalies zonų klimatinius duomenis.
Jo stebėjimo ir tyrimo darbai buvo panaudojami ir NIB'o klinikoje,
nagrinėjant kintančių meteorologinių reiškinių (žiemos pūgų, elektromagnetinių
bangų "audrų", staigių atmosferos slėgio svyravimų ir kt.) reikšmę gyventojų
sergamumui ir ligų paūmėjimui.
Sunkokas ir sudėtingas buvo prof. A. Žvirono pradėtas darbas: jis
neturėjo atsivežęs reikalingos literatūros, to~ėl neretai jam teko pasikliauti
savo gera atmintimi. Jis rašė savo namiškiams ir draugams, dirbantiems
universitete, kad jam parūpintų kai kurias jo darbui reikalingas knygas. Bet
visi gerai žinojo blogą to meto pašto darbą, griežtą NKVD įvestą laiškų ir
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ypač siunčiamų knygų cenzūrą,

tuo labiau, jei siunctama kaliniams į
lagerius: neretai ji sulaikoma, sunaikinama. Kadangi mokslinė literatūra
buvo sunkiai gaunama, todėl niekas nenorėjo siųsti rizikuodamas ją prarasti.
Antra vertus, pasilikusių dar laisvėje žmonių kontaktai su "zekais"21 buvo
nepageidaujami, bendraujantieji buvo įtarinėjami ir dažniausiai sekami.
Neretai fiktyviai išsiskyrusios šeimos savo žmonai ar vyrui vengė rašyti
laiškus, kad namuose išlikusius šeimos narius išgelbėtų nuo galimų represijų.
Antanas irgi vengė rašyti laiškus savo seseriai V erai, kuri tuo laiku dirbo
Kaune, Kauno V vidurinės mokyklos direktore (Miško g-vėje). "Supažindino"
mane ir aš savo vardu rašydavau jai laiškus su tam tikrom užuominom
įvairiais mus dominančiais klausimais, nors asmeniškai dar nebuvome
pažįstami.

Tuo laiku, besigydant prof. A. Žvironui ir Juozui Keliuočiui, klinikos
terapiniame skyriuje gydėsi keli įvairių specialybių ligoniai, išsiskiriantys iš
kitų bendravimo kultūra, inteligencija. Be šių dviejų ligonių, dar buvo
Latvijos rusas pulkininkas karo inžinierius Chlebovas, ukrainietis laivų
statybos inžinierius Ivanas Komeičiukas ir dar pora žmonių (pavardžių
nepamenu). Kad kultūringiau ir įdomiau praleistų lagery lėtai slenkantį laiką,
jie susitarė susirinkti į prof. A. Žvirono palatą vieną du kartus per savaitę ir
dalytis savo gyvenimo, studijų, darbų patirtimi ar pasakoti apie įdomesnę
skaitytą literatūrą. Tai truko keletą mėnesių, iki jais pradėjo domėtis į šiuos
pokalbius nekviečiami "organai".

Stasys GUDAITIS
Iš A.Žvirono 90-mečio minėjimo fonogramos 22
Abėzė

- už Poliarinio rato prie Vorkutos geležinkelio, nuo jos dar
maždaug 180 km iki Vorkutos. Toje vietoje 1951 m. suvedė likimas ir mus.
A. Žvironas mane vadino jaunuoliu todėl, kad aš ten patekau tik baigęs
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos 7-tą klasę. Tuo metu buvau
"aukščiausios klasės" invalidas, sirgau labai sunkia stuburo tuberkulioze.
Taigi, 1951 metai. Įsivaizduokite maždaug dvigubai didesnę kaip ši
Mokslininkų rūmų salė patalpą, buvusį garvežių depą, kažkada pertvertą
priešgaisrine siena. Ta siena buvo pastatyta iš nedegtų plytų, todėl nuo
kalinių prakaito, susikondensavusių vandens garų ištižo ir nugriuvo,
21
22

zekas- (rus.) trumpinimas zakliučionnij- įkalintas.
A.Žvirono 90-mečio minėjimas įvyko 1989 m. spalio 3 d. Mokslų akademijos Mokslininkų
rūmuose. Tekstą peržiūrėjo ir papildė atsiminimų autorius.
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Toje didžiulėje aukštoje patalpoje pastatyti
narai, viduryje - stalas. Kaliniai po tą patalpą galėjo
pasivaikštinėti. Aš į sąsiuvinuką iš vadovėlio perrašinėjau angliškus žodžius.
Juk laiko buvo, į didelius darbus nevarė, nes aš jau vos pajėgiau paeiti.
Prieina prie manęs kalinys su berete ir lietuviškai klausia, ką aš veikiu.
Sakau, kad mokausi anglų kalbos, gal, sakau, dar teks sugrįžti, gal reikės, laiko tai yra. "Mielas mano,- sako,- kam tau šitai? Ar tu dar galvoji iš čia
kažką išsinešti, kažką pasiekti? Tu sugebėk išlikti lietuviu ir doru žmogumi,
tai tau šito bus į valias. Juk tu matai, kas aplinkui darosi - smurtas ir iš
valdžios, ir iš kalinių pusės". Nors tuo metu ten buvo dauguma politinių
kalinių, bet tarp jų buvo ir recidyvistų, kurie politinius kalinius terorizavo.
Jiems padedant, lagerio vyriausybei buvo lengviau valdyti kalinius. Abezės
lageris, viso 5 punktai, tuo metu buvo Intos Ypatingojo lagerio, vadinamo
"MHHepanbHhiii" (mineraliniu), padalinys. Čia buvo daugiau senyvo
amžiaus, mokslo žmonių, daug žydų, dvasiškių. Dauguma jų iš Lietuvos ir
kitų Pabaltijo respublikų.
Tai buvo mūsų pirmasis susitikimas. V ėliau sužinojau, kad tai
profesorius Antanas Žvironas. Jis paprastai vaikščiojo su pluoštu laikraščių
ir visą laiką ką nors skaitydavo. Kai susipažinome artimiau ir jis sužinojo,
kad esu kilęs iš Šakių apskrities, tai profesorius kartą papasakojo apie savo
"tremtį" Griškabūdyje: kaip 1927 m. rudenį jį į Pilviškių geležinkelio stotį
molinu Suvalkijos vieškeliu vos tempė pora arklių, kaip miestelio kirpėjas jį
skuto atšipusiu neišgaląstu skustuvu.
Maždaug po metų, kai aš jau visiškai negalėjau paeiti, mane paguldė į
ligoninę. Padėjo daktaras Vladas Šimkūnas. Tokia ten ligoninė: tos pačios
šimtasiūlės, tie patys narai ... Tik tiems, kurie jau negali nueiti iki valgyklos,
atnešdavo maistą, lankydavo gydytojas. Man skyrė viršutinį gultą, bet užlipti
nepajėgiau, tai paguldė apačioje. Iš vienos pusės gulėjo profesorius
A. Žvironas, o iš kitos profesorius L. Karsavinas. Su Žvironu mes jau buvom
pažįstami. Taip aš, žalias Lietuvos bemaitis, atsidūriau tarp dviejų mokslo
vyrų. Girdžiu- jie labai daug filosofuoja, labai daug šnekasi. Tai aš ir sakau:
"Gal, gerbiamieji profesoriai, susikeičiam vietom. Jums bus patogiau
bendrauti". Aš perėjau į kitą pusę, ir abu profesoriai atsidūrė greta, galėjo
laisviau kalbėtis. Profesorius L.Karsavinas buvo gerai išmokęs lietuvių
kalbą, bet filosofuoti jam buvo lengviau rusiškai. Aš jų klausiau klausiau tik
mažai ką supratau. Taip greta jų praleidau porą mėnesių.
Mano liga progresavo, 1952 m. balandžio pradžioj iš vadinamos
"pusiau stacionarinės ligoninės" mane su visu gultu paguldė ant kalinių
tempiamų rogių ir, lydimą dviejų sargybinių, nugabeno į Centrinę ligoninę,
prispausdama

dviejų aukštų

keletą žmonių.
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už poros kilometrų. Levą Karsaviną perkėlė i tą pačią Centrinę
kurioje jis netrukus mirė nuo plaučių tuberkuliozės. Aš tuo metu
gulėjau ligoninėje nebepasikeldamas. Su profesoriumi A. Žvironu daugiau
nesusitikome.
Mano atmintyje išliko šviesus profesoriaus veidas, jo draugiškas šiltas
žvilgsnis, juoda beretė, su kuria jis beveik niekados nesiskirdavo.
esančią

ligoninę,

Anatolijus

Anatoljevičius

V ANEJEV AS 23

< ... >Stacionaro gydytojas Vladas Šimkūnas žinojo, kad Karsavinas
yra Vilniaus universiteto profesorius, ir pasirūpino, kad Karsavino vieta
palatoje būtų greta to paties universiteto profesoriaus Žvirono, fiziko. "Jūsų
ir mano asmenyje,- pasakė Karsavinas Žvironui,- fizika suartėjo su metafizika". Suartėjimas buvo tiesiogine prasme, nes jie sėdėdami vienas prieš
kitą beveik lietėsi keliais. Tačiau Žvironas panoro tai suprasti kaip metaforą.
"Mūsų laikais tai nėra nieko ypatingo, -pasakė jis- šiuolaikinė fizika pati
beveik tapo metafizika. Be to ir fizikus, ir metafizikus ištinka tas pats
likimas".
<... > Karsavinas baigė perrašinėti "Sonetų vainiko" švarrašti ir davė
skaityti Žvironui. Kai Žvironas, perskaitęs Sonetus, su pagarba ir atidumu
grąžino lapų pluoštą Karsavinui, mes visi pradėjome prašyti, norėdami juos
paskaityti. "Sonetų vainiko" buvo 21 O eilučių.
< ... > Arbatos gėrimas prie ligoninės spintelės. Nikolajus Nikolajevičius Puninas kartą, geriant arbatą, tarė, kad arbata turi rišančių savybių. Ne
tik rišančių, bet ir surišančių.
Karsavino filosofijos ivadas ir diskusija pažinimo tema. Apie atskirų
individų visumą. Žvirono pastaba, kiekviena styga turi savo toną ir daugybę
obertonų, priklauso nuo to, kur styga bus užgauta, ji skambės kitu tonu.
<. .. >"Tai labai vykęs pavyzdys, - nurodė Karsavinas, - kai žmogus
veikia nuo šeimos- jis yra šeimos interesų atstovas, veikdamas nuo partijos,
jis save sutapatina su partijos interesais ir t.t."
Iš pašmaikštavimų:
"Kartą Karsavinas vietoj pieštuko nuo spintelės paėmė medini
pypkiakoti. "Profesoriškas išsiblaškymas" - pasakė Žvironas. Karsavinas
paprieštaravo: "Ne išsiblaškymas, bet susikaupimas".
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Juozas KELIUOTIS
"Dangus nusidažo raudonai"
1986, p. 229-231, 321-322

[ 1946 m. pradžia, Pečioros

ligoninė]

Dviejų gydytojų lietuvių -

Šarkos ir Žemaičio - gydomas ir
globojamas, aš iš lėto pradedu sveikti. Greitai vietoj mirusio mokytojo čia
pat paguldomas fizikos profesorius A. Žvironas. Tai gyvo bei veiklaus
temperamento ir šviesaus proto žmogus. Jis nuoširdus socialdemokratas ir
linkęs būti liaudies tribūna. Jis dešimčiai metų nuteistas buvo vežamas į
Vorkutą bausmei atlikti, bet prof. Daniševskis,. sužinojęs, jog tai rimtas
fizikas, pasirūpino jį čia įdarbinti. Poliklinikos medicininiams eksperimentams organizuoti jam būtinai reikalingas kompetetingas fizikas. Tad Pečioros
stotyje, tikrindamas vežamųjų sveikatą, pripažįsta Žvironą esant ligonį ir
pasiima į polikliniką. V ėliau pasirodo, jog jis iš tiesų rimtas ligonis, < ...> o
dabar jis mūsų palatos "siela". Prof. Daniševskis buvo nusprendęs, jog
ligonius reikia gydyti ne tik vaistais, bet ir dvasinėmis priemonėmis. Tam jis
į mūsų palatą patalpina daugiau išsilavinusių žmonių, galinčių sudaryti
šviesią intelektualinę atmosferą, kuri šiuos ligonius intelektualus galėtų
geriau gydyti negu kokie nors vaistai.
Jis įsako paeiliui kiekvienam iš savo specialybės sistemiškai, kasdien,
skaityti paskaitas. Prof. A. Žvironas pirmas jas ir pradeda. Jis ištisą savaitę,
kasdien, mums skaito po paskaitą iš garso ir vaizdo fizikos ir estetikos kurso.
Kalba jis dalykiškai ir aiškiai, vaizdingai ir su tikru įkvėpimu. Mes atsidėję
klausomės jo paskaitų, jomis žavimės ir daug ką naujo sužinome. < ... >
Kartkartėmis mus aplanko ir gretimos ligoninės direktorius gydytojas
Garelis. Jis praneša mums jo girdėtas paskutines užsienio radijo naujienas.
Mes imdavome jas gyvai komentuoti ir daryti fantastiškiausių politinių
prognozių. Ypatingai politika domisi prof. A. Žvironas. Jis tiesiog su
smalsumu žibančiomis akimis klausosi politinių naujienų ir tuojau jas gyvai
komentuoja. Aš daugiau už jį išprusęs sociologijoje ir filosofijoje, jį
koreguoju. Jis dėkoja man už korektyvas ir greit pasisavina daugelį mano
sociologinių ir filosofinių minčių, ima jas dėstyti kaip savo. Tas iš dalies
mane džiugina ir erzina. Bet, nežiūrint į nieką, mudviejų santykiai pasilieka
labai draugiški, nuoširdūs ir korektiški. < ...>
[Atgavęs laisvę J.Keliuotis grįžta iš Šiaurės. Pakeliui Pečiora, 1950 m.]
Tuojau užsuku į polikliniką pas prof. A. Žvironą. Jis čia kaip

specialistas darbuojasi prie elektros įrenginių. Budintis - šaunus ir drąsus
vyras Žemaitis, taip pat kalinys, iš pradžių bando manęs neįleisti: girdi, jau
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naktis, dabar ne kalbamosios valandos. Bet mane pažinęs tuojau pat nuveda į
kurioje miega profesorius. Tik gražiai paprašo nekelti triukšmo ir
nepažadinti ligonių. Žvironas jau miega. Aš jį tyliai pažadinu. Jis apsivelka
chalatu ir abu išeiname į koridorių. Jo tolimiausiame kampe aš išdėstau jam
savo būklę. Jis labai apsidžiaugia, kad aš jau laisvas, ir pasiūlo savo "koikę"
išsimiegoti. Aš protestuoju prieš jo pasiūlymą. Jis atmeta mano protestą.
- Jau ištisa para, kaip tu be normalaus poilsio. O rytoj vakare vėl
turėsi išvažiuoti. Tau dabar reikia gerai pailsėti, o aš čia padūlinėsiu savo
darbo kabinete. Be jokių kalbų tuojau pat gulk ir ramiai ilsėkis. Aš tave
pažadinsiu dar prieš ateinant medicinos seseriai.
Nieko negaliu pasakyti prieš tokį logišką sprendimą. Aplinkui visur
mirties tyla. Valandėlę dar šnekučiuojamės. Profesorius džiaugiasi mano
laimėta laisve. Aš jam pranašauju tokią pat laimę. Jis prašo aplankyti jo
šeimą ir visus Vilniuje gyvenančius jo bičiulius.
palatą,

Ona TATARINCEVAITĖ-KUBILIŪNIENĖ
Bendravimo su profesoriumi valandos
Su profesoriaus Antano Žvirono dukra Sigute 1951 m. kartu
studijuoti fiziką Vilniaus universitete. Susidraugavome. Dažnai
apsilankydavau jos bute Didžiojoje gatvėje, Chodkevičių rūmų kiemo
kairiajame kampe. Dabar ten yra Vilniaus dailės galerija. Tada šie pastatai,
išlaikę karo audras, liko nesugriauti, bet buvo seniai remontuoti, apleisti.
Viename iš tų namų buvo įsikūrusi Aukštųjų mokyklų poliklinika, kituose
gyveno Vilniaus universit~to dėstytojai ar dirbusiųjųjame šeimos.
Penkių pereinamų kambarių bute, kur gyveno Sigutė, glaudėsi trys
šeimos. Pro jų du kambarius vaikščiojo antrosios šeimos nariai, o Sigutė su
mama ir sesute Vida eidavo į virtuvę pro trečiosios šeimos kambarį. Sigutės
kambarys buvo panašus į proto darbininko kambarį. Prie sienos, šalia
didžiulio rašomojo stalo, stovėjo aukštos, knygų prikrautos lentynos.
Sigutės šeima man, atvykusiai studijoms į Vilnių, buvo geranoriška ir
maloni. Iš pradžių atrodė, kad Sigutės tėvai išsiskyrę, nes mamos Adolfinos
pavardė buvo mergautinė. Jaučiau, kad šeima turi ne tik materialinių
sunkumų, bet ir kitų, iš pradžių man neįvardintų, rūpesčių. Paskiau supratau,
kad skyrybos buvo formalios. Tik taip šeima galėjo išvengti represijų.
Fizikos-matematikos fakultete negalėjau nepastebėti vyresnių
amžiumi dėstytojų ir profesorių jai reiškiamos pagarbos. Kiek vėliau Sigutė
atskleidė šeimos paslaptį. Papasakojo apie tėvą- fiziką, Vilniaus universiteto profesorių, buvusį Bendrosios fizikos katedros vedėją, už savo politinę
pradėjome
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socialdemokrato veiklą nuteistą 1O metų kalėti. Sigutė parodė man A.
Žvirono Ciūriche parašytą daktaro disertacijos knygelę, populiarius
straipsnius, atspausdintus tarpukario Lietuvos "Gamtos" ir "Kultūros"
žurnaluose. Ji duodavo man paskaityti tėvo laiškų, siunčiamų iš sovietinių
gulagų pašalinių žmonių adresais. Oficialiai šeima privalėjo nepalaikyti su
A. Žvironu jokių santykių. Susirašinėjimas, nuolatinis siuntinių siuntimas
turėjo būti laikomas paslaptyje. Sigutė jautė dvasinį ryšį su tėvu.
Intelektualaus tėvo, Mokytojo ilgesys man, taip pat vaikystėje jo netekusiai,
buvo labai artimas ir suprantamas.
1954 m. liepos mėnesį profesorius, atsėdėjęs sovietiniuose
kalėjimuose ir lageriuose daugiau nei devynerius· metus, turėjo būti išleistas
iš Butyrkų kalėjimo į laisvę. Tačiau ilgai lauktas Sigutės susitikimas su tėvu,
išeinančiu iš kalėjimo, negalėjo įvykti. Sigutė sunkiai sirgdama gulėjo
ligoninėje. A. Žvirono žmona ir giminės nutarė prašyti manęs, artimiausios
Sigutės draugės, parlydėti profesorių iš Maskvos kalėjimo i Vilnių,
manydami, kad artimiausi žmonės tokiomis aplinkybėmis galėsią jį
sujaudinti ir dar labiau pabloginti jo sunkią sveikatos būklę. Juolab, kad aš
turėjau kur Maskvos centre apsistoti. Tais metais liepos mėnuo Maskvoje
buvo be galo karštas. Dieną gyvsidabrio termometro stulpelis pakildavo virš
35°C. Naktį įkaitę mūrai bei gatvių asfaltas išspinduliuodavo dieną sugertą
šilumą, ir oro temperatūra nenukrisdavo žemiau 28°C. Mieste padaugėjo
staigių mirčių. Buvau susirūpinusi kelione traukiniu, esant tokiam karščiui.
Liepos 9 ar 1O dieną aplankiau profesorių Butyrkų kalėjime. Norėjau
perduoti ne tik maisto, bet ir gėlių, tačiau prižiūrėtojas pasakė, kad jos
kaliniams nepriklausančios. Labai jaudinausi prieš susitikimą su abstrakčiai
pažįstamu ir konkrečiai nepažįstamu žmogumi. Pasimatymas vyko didžiuliame kambaryje prie ilgo, rusiškos "n" raidės pavidalo stalo. Kaliniai sėdėjo
prie sienų, išorinėje stalo pusėje, lankytojai - vidinėje. Laimei, storos
kalėjimo sienos dar buvo nespėjusios įkaisti, ir jo viduje buvo pakenčiama
temperatūra. Susipažinome. Kalinių lankymo kambaryje buvo prietema, ir aš
negalėjau įsižiūrėti į profesorių. Perteikiau jam kai kurių žinių apie šeimą,
kaip buvo aptarta Vilniuje. Sutarėme laiką, kada ateisiu prie kalėjimo vartų,
ir mes važiuosime į Baltarusijos geležinkelio stotį. Beje, profesorius paprašė
nupirkti jam beretę. Dėl apsinuodijimo gyvsidabriu, atliekant mokslinius
eksperimentus, jo galva buvo nuplikusi. Gal todėl, kad jo galvai buvo
nuolatos šalta, o gal estetiniais sumetimais profesorius norėjo galvos
apdangalo. Tą pačią dieną apieškojau daugelį Maskvos parduotuvių, tačiau
beretės neradau. Nupirkau tamsiai žalią siuvinėtą uzbekišką tiubeteiką. Be
to, norėdama, kad profesoriui pirmoji laisvės diena skirtųsi nuo kalėjimo,
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fiziko Polio Lanževeno straipsnių rinkinį
k.). Tokią pat knygą tai dienai atminti nusipirkau ir sau.
Pagaminau skanaus maisto.
Visą pasiruošimo kelionei metą, net naktį galvojau apie tai, kaip
turėtų jaustis kalinys, išeidamas po devynerių metų į laisvę. Kitą dieną,
atėjusi prie kalėjimo vartų, pasitikau profesorių su ryšulėliu rankoje. Jo
veidas dėl ilgo buvimo kalėjime ir ligos buvo labai išbalęs. Tuoj pat ant
galvos užsidėjo jam labai patikusią tiubeteiką. Laikėsi oriai, nepasakė nė
vienos retorinės frazės. Profesoriaus laikyseną tokią akimirką tikriausiai
galima paaiškinti tuo, kad jis kalėjimuose niekada nebuvo praradęs dvasinės
laisvės. Profesorius buvo dvasiškai laisvesnis už žmones anapus kalėjimo
sienų. Tvirti įsitikinimai, nuolatinis protinis aktyvumas gulaguose neleido jo
dvasiai palūžti, nors fiziškai jis atrodė labai išsekęs.
Važiavome traukiniu viename kupe su dviem inteligentiškom
pagyvenusiom maskvietėm, tikriausiai menančiam ikirevoliucinę Maskvą.
Keistasis išblyškęs, lyg iš kokio rūsio išėjęs bendrakeleivis ir jo neįprastos
šnekos kėlė joms nepasitikėjimą ir baimę. Profesorius kalbėjo apie
gyvenimą, remdamasis laikraščių žiniomis, kurios tada labai skyrėsi nuo
tikrovės. Be to, jis pasakojo apie savo gyvenimo Šveicarijoje periodą, o tais
laikais teigiamai vertinti kapitalistinį pasaulį bei jų žmonių papročius buvo
nepriimtina, vos ne nusikalstama.
Gražiai baltomis servetėlėmis serviruotas traukinio stalas profesorių
maloniai nustebino. Taip pat patiko patiekalai, ypač vyšnių kompotas, kurį
jis nusprendė taupiai gerti, kad užtektų visai kelionei. Vos pajudėjus
traukiniui prapliupo liūtis su žaibais ir perkūnija. Dėl to oras, mūsų laimei,
atvėso, o kompotas, nelaimei, sugyžo, ir jį teko išpilti.
Profesorius buvo tikras estetas. Jis labai vertino grožį ir tvarkingumą.
Toks mano pastangų įvertinimas suteikė man pasitikėjimo. Šie buitiniai
menkniekiai sukėlė jame daug teigiamų emocijų ir virtinę šveicariškų
prisiminimų. Jis pasakojo apie šveicarų buities kultūrą, mokslininkų
nupirkau

baltų servetėlių, prancūzų

(vertimą į rusų

leidžiamą laisvalaikį slidinėjimą, grožėjimąsi Alpėmis.

P. Lanževeno knyga profesorių sujaudino. Tai buvo jo grįžimo į fiziką
simbolis. Vėliau, jau Vilniuje, jis paprašė manęs ką nors užrašyti ant jos.
Norėjo ir pats įrašyti keletą sakinių manojoje, tačiau aš tuo metu nebuvau
pasiėmusi savojo egzemplioriaus. Nesugalvojau paprašyti, kad užrašytų
lapelyje, kurį vėliau būčiau galėjusi įklijuoti į knygą. Taip joje "liko"
nežinomų profesoriaus žodžių, bet žinomų paskatų "menamas" įrašas.
Profesoriui grįžus į Vilnių, giminių "taryba" nutarė, kad jam reikėtų
pailsėti kaime, netoli tėviškės. Pripažino, kad ir aš po sunkios egzaminų
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sesijos ir

sėkmingai įvykdytas

misijos esu nusipelniusi poilsio. Taip mes abu
pas profesoriaus seserį- Oną Janonienę Narvaišių kaime, netoli
Užpalių. Daugiau nei savaitę gyvenau kartu su profesoriumi ir jo jauniausias
sesers Emilės Kirvelienės 13-14 metų sūnumi Dobilu po vaišingos tetos
Onos stogu.
Teta Ona kas rytą pamylėdavo savo garbingą brolį o taip pat ir mus
aukštaitiškais blynais, iškeptais duonkepėje. Prie blynų patiekdavo medų,
grietinę ir mirkalą. Per pusryčius sėdėdamas seklyčioje garbingiausioje
vietoje - stalo gale, profesorius daugiausia bendraudavo su seserimi.
Profesorius keldavosi labai anksti - su saule. Iki pusryčių mėgdavo
pasivaikščioti po sodą, pasidžiaugti gamtos grožybėmis. Man ir Sigutės
pusbroliui švelniai priekaištaudavo dėl ilgo miego. Sakydavo, kad anksti
kėlęs žmogus daug gražaus galįs regėti, patirti, nuveikti.
Daugiausia laiko mums profesorius skirdavo pavakary. Atsisėsdavo
sode ant kėdės, o mes D ant žolyno prie jo kojų. Taip po atviru dangumi
vykdavo improvizuotas "paskaitos", pasakojami įvairūs prisiminimai.
Viename tokiame pasėdėjime dalyvavo ir bendrakursė - užpalietė Bronė
atsidūrėme

Žemaitytė (vėliau Naruševičienė).
Kalbų

temos buvo labai įvairios, apimančios daug sričių. Profesoriui
politiniai, visuomeniniai santykiai tarpukario Lietuvoje,
ypač socialdemokratų ir krikščionių demokratų konfrontacija. Labai nemėgo
krikdemų. Pats buvo laisvamanis, siekiantis apsišvietusios visuomenės ir
socialinio teisingumo. Pasakojo apie konkrečius įvykius, minėdamas
konkrečius veikėjus. Jį jaudina ir universiteto problemos prieš suėmimą.
Viena iš temų buvo filosofija, susijusi su fizika, pažinimu. Mes, tuometiniai
studentai, prigrūsti vienpusiško marksizmo-leninizmo, buvome gerokai
atsilikę nuo pasaulinės filosofijos, taip gerai pažįstamos profesoriui. Be to,
jis pasakojo mums apie žymiuosius pasaulio žmones, keliautojus, manydamas, kad šios istorijos mums gali būti įdomios.
Turėdamas daug žinių, profesorius buvo geros iškalbos, puikus
lektorius. Išsiilgęs jo klausančios auditorijos su mumis bendravo daugiau
monologo, o ne dialogo būdu. Taip stengėsi perteikti ne tik žinių, bet ir savo
asmenines nuostatas bei visuomenines pozicijas. Mūsų draugė Bronė,
minėdama šiuos pasėdėjimus su profesoriumi, visada stebėdavosi jo
atmintimi, nes pati negalėdavo prisiminti pasakojimų turinio. Taip pat ir man
pavardės, istorijos ir jų detalės išblėso iš at~inties. Jeigu nujaustume, kad
šios bendravimo su profesoriumi valandos yra paskutinės, gal būtume
užsirašę jo minčių metmenis.
buvo labai

svarbūs
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Vos kelis mėnesius profesoriui buvo skirta gyventi laisvėje. Kalėjimai,
lageriai pakirto jo sveikatą. Kai rugsėjo 1 dieną grįžau į studijas, profesorius
gulėjo ligoninėje ir buvo nepajėgus ilgiau bendrauti. Negalėjau dalyvauti ir
jo laidotuvėse, nes mes, studentai, išsiųsti žemės ūkio darbams į kolūkį
neturėjome jokio ryšio su Vilniumi.
Esu dėkinga likimui, kad pažinau A. Žvirono šeimą, buvau
profesoriaus išėjimo iš kalėjimo liudininke, turėjau galimybę su juo nors
trumpai bendrauti. Gyvenimo kelyje, ypač jaunystėje, dažnai nesuvokiame
akimirkų, valandų trapumo, baigtinumo, negrįžtamumo ir nepakankamai
semiame iš trykštančių šaltinių.
Teklė KAČIUKAITĖ

Iš knygos "Atleiskim savo priešams"
1992, p. 125-127

Profesoriaus Žvirono žmona man pranešė, kad jos vyras jau grįžo iš
tremties ir labai nori su manimi susitikti. Ji dirbo Mokslų akademijos
bibliotekoje, pažįstamos buvome jau seniai. Profesorių buvau mačiusi dar
prieš karą, bet bendrauti nepasitaikė progos.
Kai mane įleido į kambarį fotelyje sėdėjo baltas kaip drobė žmogus, o
gal tik jo pavidalas. Gyvas jis ar miręs - iš karto negalėjai suvokti. Jeigu
žmona nebūtų jo pristačiusi, būčiau jokiu būdu nepažinusi, nes prieš karą
profesorius Žvironas buvo įspūdingas vyras.
Pradėjom kalbėtis. Apsidžiaugiau, kad jis dar pajėgia šnekėti.
Žvironas perdavė man linkėjimų nuo vyskupo Ramanausko, papasakojo apie
lagerio gyvenimą, apie tai; 'kąjie ten iškentėjo. Pateiksiu kai kurias jo mintis.
"Aš visą laiką buvau laisvamanis. Į Dievą netikėjau, bet ir komunizmo
nepripažinau. Niekaip nesupratau, už ką jie mane areštavo -jokia veikla
prieš juos ir jų santvarką neužsiiminėjau.
Lageryje išbuvau dešimt metų, tačiau iki šios dienos man nepasakė, už
ką buvau ištremtas. Ten praradau sveikatą, pasidariau visiškas invalidas.
Dabar mane paleido į savo kraštą numirti. Manau, kad ilgiau kaip du tris
mėnesius neišgyvensiu. Tačiau džiaugiuosi, kad mirsiu namie.
Pats nežinau kodėl, bet jaunystėje nemėgau tikinčiųjų. Dabar mano
nuomonė pasikeitė. Lageris parodė, kad patys geriausi ir ištvermingiausi
žmonės - tikintieji. Jie dalydavosi su kitais paskutiniu kąsniu, guosdavo
nuliūdusius ir pasiligojusius.
Ypač mums padėdavo vyskupas P. Ramanauskas ir S. Ladygienė.
Vyskupas gaudavo siuntinių iš Lietuvos ir visus šelpė, o Ladygienė garsėjo
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savo paslaugumu, medicinos pagalba. Juos gerbė net blogieji kaliniai kriminaliniai. Vieni sakydavo, kad tai šventi žmonės, kiti - kad "varijotai",
kurių vieta psichiatrinėje - atseit, kuris sveiko proto žmogus lagerio sąlygomis
žiūrės kitų, o ne savęs ... "

***

Profesorius Žvironas mirė 1956 m. spalio pabaigoje (spalio 6 d. Red.
pastaba) Vilniaus tuberkuliozės institute. Dalyvavau jo laidotuvėse. Iš
tremties jau buvo grįžęs ir vyskupas P. Ramanauskas, bet dėl ligos jis
negalėjo palydėti savo likimo draugo į paskutinę kelionę.

Jonas BANYS
Kelionės į Užpalius

Gyvenimas taip lėmė, kad, tapęs prof. P. Brazdžiūno šeimos nariu, ne
jo pasakojimus apie pirmuosius aukštojo mokslo žingsnius
Nepriklausomoje Lietuvoje. Teko daug naujo išgirsti apie Lietuvos
universiteto profesūrą, mokslui gabius to meto studentus, kurie su didžiuliu
noru ir pasiryžimu siekė žinių ir aukštojo mokslo diplomo, kad galėtų
sėkmingai darbuotis Lietuvos labui. Dalis jų, gavę valstybės finansinę
paramą, tęsė studijas Vakarų Europos ar JAV universitetuose. Vienas iš
tokių Lietuvos universiteto absolventų buvo ir Antanas Žvironas. Prof. P.
Brazdžiūnas visada jį prisimindavo kaip labai gabų ir visapusiškai
išsilavinusį mokslo draugą ir kolegą. Su juo dažnai diskutuodavę ne tik
fizikos, bet ir įvairiomis visuomeninėmis ar politinėmis temomis.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, jie nepasitraukė į Vakarus, o
liko Lietuvoje. Tolimesnis jų gyvenimas susiklostė labai skirtingai: prof. P.
Brazdžiūnas išliko Lietuvoje ir visą savo išmanymą ir energiją skyrė fizikos
mokslo ugdymui tiek aukštosiose mokyklose, tiek Mokslų akademijos
institutuose, o prof. A. Žvironas buvo suimtas ir nuteistas dešimčiai metų
kalėjimo, grįžo į Lietuvą su visiškai palaužta sveikata ir netrukus mirė. Prof.
P. Brazdžiūnas skaudžiai išgyveno tą netektį.
Dažnai šeimoje su didele pagarba būdavo minimas A. Žvirono vardas.
Kartą kilo mintis aplankyti A. Žvirono amžinojo poilsio vietą. Pirmą kartą į
Užpalius važiavome dviese. Nuvykę suradome kapines ir ilgokai jose
ieškojome A. Žvirono kapo. Diena buvo saulėta, ant paminklų mirguliavo
krintantys medžių šešėliai ir slėpė įrašytas akmenyje pavardes. Suradę Lietuvos
laukų riedulį su Žvironų giminės vardais ir pavardėmis, pastovėjome, atidavėme
pagarbą profesoriaus jaunystės draugui, mokslo vyrui, tiek daug kentėjusiam ir
per anksti žuvusiam, o galėjusiam taip daug nuveikti Lietuvos mokslui.
kartą girdėjau
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V ėliau prof. A. Žvirono gtmtmo ir mirties sukatys buvo mmtmos
platesniame jo buvusių bendradarbių rate. Tie paminėjimai vykdavo
Užpaliuose. Į juos važiuodavo tie fizikai ir matematikai, kurie pažinojo prof.
A. Žvironą. Tai būdavo fizikai P. Brazdžiūnas, H. Jonaitis, H. Horodničius,
A. Misiūnas, matematikas Vytautas Paulauskas. Paminėjimai būdavo
maždaug tokie: aplankydavome A. Žvirono kapą, padėdavome gėles, po to
eietaudavome, prisimindavome velionį. Prisiminimai apimdavo įvairius A.
Zvirono gyvenimo tarpsnius, kartais iškildavo viena ar kita nauja jo
gyvenimo detalė, epizodas. Daug pasakodavo jo sesuo Veronika, žmona
Adolfina Žvironienė, dukros Vida- gydytoja ir Sigutė- fizikė, kiti artimieji.
Kartą, dukrai Sigutei pasiūlius, buvo perskaitytas prof. A. Žvirono laiškas iš
kalėjimo apie gimtinę, studijas Ciūriche. Tas laiškas mus visus giliai sukrėtė,
paliko neišdildomą įspūdį.
Apsilankydami Užpaliuose kiekvieną kartą susipažindavome su vis
kitomis nuostabiomis jų apylinkėmis. Kartą aplankėme netoli Užpalių esantį
piliakalnį ir grožėjomės nuo jo viršukalnės atsiveriančiais vaizdais, kitą kartą
-nuostabiomis Šventosios pakrantėmis ir jas supančiais pušynais.
Paskutinį kartą važiavome paminėti A. Žvirono 90-metį jau be
profesoriaus Brazdžiūno. Minėjimas vyko prasidėjus Atgimimui Užpalių
mokykloje. Jame dalyvavo daug fizikų iš Vilniaus aukštųjų mokyklų,
Mokslų akademijos fizikos institutų. Pirmą kartą taip gražiai ir iškilmingai
buvo pagerbtas šviesus prof. A. Žvirono atminimas, tinkamai įvertintas jo
indėlis į fizikos raidą ir gamtos mokslų kultūrą Lietuvoje.
1998 12 28

APIE ATSIMINIMŲ IR STRAIPSNIŲ
AUTORIUS
BANYS Jonas (g. 1932) matematikas, mokslų daktaras, VPU docentas.
CESEVIČIUS Domas (1902-1986) ekonomistas teoretikas, mokslų
daktaras, Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas (1939-1940), tremtas ir
kalintas (1941-1945 ir 1950-1954).
GUDAITIS Stasys (g. 1928), tremtinys, kalėjo Archangelsko, Intos ir
Abezės lageriuose (1946-1956). Grįžo į Lietuvą, Konservatorijoje studijavo
ir 1964 m. baigė choro dirigavimą.
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KAČIUKAITĖ Teklė knygos apie vyskupą Pranciškų Ramanauską
autorė.

KADŽYTĖ Gražina (g. 1954) tautosakininkė, LLTI Lietuvių tauto-

sakos archyvo

asistentė, Uteniškių

kraštotyros klubo "Indraja" vicepir-

mininkė, užpalietė.

KELIUOTIS Juozas (1902-1983) žurnalistas, vertėjas, žurnalo ''Naujoji
Romuva" redaktorius. Du kartus suimtas ir ištremtas į Šiaurę (1945-1950 ir
1951-1956).
KIRVELIS Dobilas (g. 1940) biofizikas, gamtos mokslų daktaras, VU
docentas. A. Žvirono sesers Emilijos sūnus.
KUBILIŪNIENĖ-Tatarincevaitė Ona (g. 1929) fizikė, gamtos mokslų
daktarė, Klaipėdos universiteto docentė.
LELIS Jonas (g. 1914) gydytojas dermatologas venerologas, habil.
medicinos mokslų daktaras, VU profesorius. A. Žvirono sesers Onos žentas.
MAKARIŪNIENĖ Eglė (g. 1933) fizikė, gamtos mokslų daktarė.
MARTIŠIUS Jonas Algirdas (g. 1927) fizikas, mokslo istorikas,
gamtos mokslų daktaras, VPU docentas.
MA TULIS Juozas ( 1899-1993) chemikas, akademikas, Lietuvos MA
prezidentas.
MEŠKAUSKAS Kazimieras (g. 1917) ekonomistas, Lietuvos MA
akademikas.
NATKEVIČAITĖ-Ivanauskienė Marija (1905-1996) geobotanikė,
biologijos mokslų habil. daktarė, VU profesorė.
ŠARKA Vladas (1916-1998) medikas, kalėjo Pečioroje (1945-1945),
lagerio gydytojas, antrą kartą ištremtas (1951-1958). Knygos "Pragaro
turguje" autorius.
ŠENAVIČIENĖ Ieva (g. 1948) fizikė, mokslo istorikė, istorijos
mokslų daktarė.

ŠERĖNAS Algirdas (1930-1997) veterinarijos gydytojas, 1941 m. su
išvežtas į Sibirą. Kelis kartus bėgo į Lietuvą. 1963 m. baigė Maskvos
veterinarijos akademiją. Dirbo Šiaurėje, yra išleidęs knygų veterinarijos
klausimais, knygų apie tremtį Šiaurės lagerius.
VANEJEVAS Anatolijus Anatoljevičius (1922-1985) chemikas,
kalėjo Šiaurės lageriuose (1945-1954), po reabilitacijos dirbo Leningrado
mokytojų tobulinimosi instituto fizikos kabineto vedėju. Sovietmečiu jo
kūriniai apie L.Karsaviną ėjo kaip samizdato (savilaidos) literatūra.
tėvais
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ŽVIRONAITĖ Sigutė (g. 1934) fizikė, gamtos mokslų daktarė. A.
Žvirono dukra.
ŽVIRONAITĖ Veronika (1906-1983) botanikė, baigusi VDU. Kauno
V mergaičių gimnazijos direktorė. 1948 m. ištremta i Sibirą, grižo 1956 m.
A. Žvirono sesuo.
ŽVIRONIENĖ Janulevičiūtė-Janulytė Adolfina (1904-1995) baigė
VDU botaniką, vėliau dirbo LMA bibliotekoje, A. Žvirono žmona.

Tevai

-

Jonas ir Ur5ule Lvironai, 1925 m.

Adolfina ir Antanas Zvironai Kaune, 1931 m.

Matematikq fizikq kursai Vytauto DidZiojo universitete, 1930 m. gruodis.
I eileje (i5 kaires): 2-oji Janina Bradauskaite-Banaitiene, 7-oji Liucina Volodkaite;

II eileje:

1-as Kazys SleZevidius, 9-as
Antanas PuodZiukynas.

A. Lvironas; III eileje:

1-as Ignas Kondius, 3-dias

Lietuvos universiteto studentq susi5elpimo draugijos valdyba, 1927 m.
I5 kaires: Dzidas Budrys, J. Audickas, Antanas Zvironas, Matas Krygeris

K. Kri5diflnas.

Broliai Lvironai,1934 m. I5 kaires:
Povilas - rezistencijos dalyvis, Zuvgs
1946 m.; Kazys - pasitraukgs I
Vakarus; Pranas - fikininkas, i5tremtas i
Sibir41947 m., mirgs Lietuvoje; Juozas
- mirEs 1943 m. ir Antanas - kalintas
1945-1954, mirgs 1954 m.

Vokiediq okupacijos metais Vilniuje, 1942 m. geguZes l3 d. I5 kaires: Ringis ir Antanas
Zvironai, Emile, Jonas ir Dobilas Kirveliai.

Sigute, Vidute ir mama

-

Adolfina

Zvironiene , 1946 m. geguZes l7 d.

Vilniuje.
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Lai5ko i5 Pedioros faksimile.

Lietuvos universiteto fizikų ir matematikų 1928 m. laida. Iš kairės: Antanas Žvironas, Pranas Lesauskis, Michaelis Gotleras,
Vincas Mockus. Pirmoji iš dešinės Petronėlė Kaunaitė.

Seserys Zvironaites. I5 kaires:
Ona, Emile ir Vera. Per 5v. On4
Galiniuose,1934 m.

1939 m. Galiniuose svediuojasi Purenai ir Juozas Matulis. I eileje i5 de5ines:
uZ jos Vera, greta sedi AdolfinaLvironiene su Sigute, dede Povilas
Zvironas, motina UrSule Zvironiene, Prano Zmona Augute su s[num Jonuku, Stovi i5
de5ines: A. Lvironas, J. Matulis, Emile ir Pranas.

Liuda Pureniene,

Pečiora,

NIB'as 1947 m. rugpjūčio 17 d.Centre baltu chalatu G. Daniševskis,
pirmas iš dešinės baltu chalatu A Žvironas.

Abezės konferencijai parengtas trijų dalių (Klimatas -Žmogus- Flora) stendas.

BIBLIOGRAFIJA
LITERATŪROS RODYKLĖ
PRATARMĖ
Dvi A. Žvirono literatūros rodyklės dalys buvo išleistos 1988 m. I
dalyje buvo moksliniai ir populiarinamieji straipsniai bei literatūra apie
autorių ir II dalyje - straipsniai visuomeniniais bei socialdemokratų veiklos
klausimais [320]. Per praėjusį dešimties metų laikotarpį literatūros sąrašas
pasipildė beveik 100 pozicijų: tai straipsniai, išspausdinti "Lietuvių enciklopedijoje" [294-304], atskira knyga išleisti A. Žvirono laiškai ir dienoraščiai
[306], literatūra apie A. Žvironą.
Rengiant šią papildytą literatūros rodyklę 1 , palyginus su išleista 1988
m., be bendrų bibliografinių leidinių, buvo išsamiau peržiūrėti išeivijos leidiniai. Grįžtant prie straipsnių, išspausdintų "Lietuvių enciklopedijoje", reikia
paminėti, kad nors ten jie spausdinami be parašo, bet tie, kurie visiškai
sutampa su išspausdintais "Lietuviškoje enciklopedijoje", buvo įtraukti į
darbų rodyklę.

Šią papildytą A. Žvirono mokslo, mokslo populiarinamųjų bei
publicistinių straipsnių literatūros rodyklę,

kaip ir ankstesnę 1988 m., sudaro
keturios dalys: I. Knygos. Straipsniai, II. A. Žvironas - vertėjas, III.
A. Žvironas - redaktorius, IV. Literatūra apie A. Žvironą. Literatūros rodyklėje surinktos publikacijos apima laikotarpį nuo 1923 iki 1999 m.
Pirmame skyriuje "Knygos. Straipsniai" publikacijos pateikiamos
chronologine, metų leidiniai - abėcėlės tvarka. Kituose skyriuose publikacijos išdėstytos abėcėlės tvarka. Literatūros rodyklės gale pateikiamos kelios
suvestinės, padedančios greičiau surasti norimą informaciją.
Literatūros rodyklėje yra užregistruota 306 pozicijos A. Žvirono
knygų ir straipsnių bei 85 pozicijos - literatūros apie A. Žvironą. Likusios
pozicijos tenka A. Žvironui -vertėjui ir redaktoriui.
Iš 306 pozicijų A. Žvirono originaliosios kūrybos apie 134 yra straipsniai, skirti politikos, socialdemokratinės veiklos, mokslo ir visuomenės
savitarpio klausimams bei kt. Per 170 - knygos, straipsniai, skirti fizikai,
1

Bibliografinis aprašas parengtas remiantis knyga: Danutė Kastinauskaitė. Bibliografinis
mokslo darbo apipavidalinimas: Mokomoji priemonė Komunikacijos fakulteto studentams.
-V.: VU 1-kla, 1998.-92 p.
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mokslo populiarinimui. Populiarinamųjų straipsnių randame ne tik fizikos,
bet ir kitų mokslo sričių - klimatologijos, meteorologijos, klimato įtakos
žmogui, gamtai. Nemažą straipsnių dalį sudaro trumpos žinutės apie
technikos naujoves. Šiuos straipsnius ir žinutes A. Žvironas pasirašydavo
pavarde, jos trumpiniais arba inicialais (žr. priedus).
Politikos klausimais A. Žvironas rašė trumpesnes ar ilgesnes žinutes
dienos aktualijomis, feljetonus, teikė informaciją iš įvairių Lietuvos kampelių
bei Europos šalių, pvz., apie darbininkų judėjimo ypatumus Austrijoje,
Šveicarijoje, Vokietijoje, Čekijoje ir kitur, aptardavo socializmo ir kapitalizmo
vystymosi bruožus. Daug yra rašęs apie darbininkų švietimą, fizinį lavinimą,
"alkolio" žalą. Yra straipsnių, skirtų žymiems socialdemokratams, darbo
inteligentijos vaidmeniui visuomenėje, profsąjungų veiklai. 1939-1940 m.
daug rašė apie karo grėsmę, atgautojo Vilniaus ekonomines problemas.
Jei mokslo populiarinimo straipsnius A. Žvironas paprastai pasirašydavo
pavarde ar iš jos padarytais kriptonimais, tai publicistinius straipsnius
partinėje spaudoje - tik slapyvardžiais ar kriptonimais (žr. priedus šioje
knygoje). Jo slapyvardžių ir slapyraidžių pagrindimą, o kai kurių ir išaiškinimą trumpai aptarsime.
Dažniausias A. Žvirono slapyvardis pagal prasmę giminingas pavardei:
Žvironas ~Smėliūnas. Jis nurodytas ,,Lietuvių enciklopedijoje" [398].
Spaudos apžvalgas, kandžius feljetonus, ironizuojamas visuomenės
gyvenimo aktualijas A. Žvironas pasirašinėdavo slapyvardžiu Pipiras arba
trumpiniu Pip. Šį slapyvardį pokalbyje su straipsnio autore atskleidė to meto
socia1demokratinių leidinių redaktorius ir daugelio publikacijų autorius
advokatas Alfonsas Jakubėnas. Apie šio slapyvardžio priskyrimą A. Žvironui
buvo rašyta spaudoje2 • ··
Viena žinutė apie akademinį gyvenimą, susidedanti iš kelių dalių,
pasirašyta Grikvabalio slapyvardžiu. Jį nurodė duktė Sigutė Žvironaitė,
remdamasi prof. Alfonso Gučo, "Žaizdro" redaktoriaus, teigimu.
Keli A. Žvirono slapyvardžiai, kaip antai, Ringys, Ringėnas, Girbinis,
yra tėviškės vandenvardžiai arba jų dariniai: Ringys - upelis gimtuosiuose
Užpaliuose, Girbys- gimtinės apylinkių ežerėlis.
Slapyvardžiais A. Ringys, Ringėnas pasirašyta keletas straipsnių,
išspausdintų 1926-1931 m. V ėliau jais A. Žvironas nepasirašinėjo.
Girbinio vardu A. Žvironas pasirašinėjo visą vėlyvesniąją publicistiką,
spausdintą 1934-1940 m. žurnaluose "Darbo visuomenė" ir "Mintis".
Pirmojo straipsnelio, išspausdinta 1923 m., slapyvardį Žirnis pavyko
2

Leonas Gudaitis. Laiko balsai. -V., 1985.- P. 98.
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nustatyti, remiantis A. Žvirono rašteliu "Socialdemokrato" redakcijaP, kuriame
jis nurodo, kad siunčia apsakymėlį "Kūmų ašaros" ir prašo publikuoti Žirnio
pseudonimu. Daugiau straipsnių, pasirašytų šiuo slapyvardžiu, neaptikta.
Netrukus "Socialdemokrate" išspausdintas kitas feljetonėlis, pasirašytas
slapyvardžiu Pupa [10] (Žirnis B Pupa). Jis cenzūros išbraukytas, rašymo
stiliumi artimas anksčiau aptartajam [1], dėl to įtrauktas į A. Žvirono, nors ir
abejotinos autorystės, darbų sąrašą.
A. Žvironui priskiriami keli straipsniai, publikuoti be parašo. Tai
Socialdemokratų partijos programos projektas [97], įtrauktas į rodyklę
remiantis "Lietuvių enciklopedija" 4 , kurioje nurodyta, kad A. Žvironas yra
vienas iš programos bendraautorių. Du "Žaizdro" vedamieji straipsniai,
"Greičiau iš balos" [48] ir "Tiesiu keliu" [50], kurie nors ir išspausdinti be
parašo, bet A. Žvironui skirtini to leidinio redaktoriaus A.Jakubėno teigimu.
Dar keli publicistiniai straipsniai be parašo [118, 119, 123, 133] traukiami į
rodyklę remiantis juose pateikta medžiaga, artima A. Žvirono publikuotajai.
Dalis straipsnių, pasirašytų slapyvardžiais A., Ant., Anton., Prof.
Bloknotas, Sviriūnas (dar žr. "A. Žvirono slapyraidžių ir slapyvardžių"
lentelę šio leidinio priede), pagal juose pateiktą medžiagą bei rašymo stilių
galėtų būti priskiriama A. Žvironui, tačiau per dešimtį metų neatsiradus
tiesioginių tų straipsnių autorystės įrodymų, skiriami prie abejotinų ir
"Literatūros rodyklėje" žymimi žvaigždute.
Čia pateikiame socialdemokratinių periodinių leidinių, kuriuose gana daug
straipsnių spausdina arba galėjo spausdinti (ne visų straipsnių autorystę pavyko
nustatyti) A. Žvironas, sąrašą. Leidiniai pateikiami chronologine seka su trumpu
5
jų apibūdinimu, remiamasi enciklopedijų straipsniais ir J. Tamošaičio knyga •
"Socialdemokratas" - savaitinis Lietuvos socialdemokratų laikraštis,
ėjęs 1919-1933 m. Kaune. Redaktoriai - J. Čiurlys, K. Bielinis, S. Kairys.
1933 m. tautininkų valdžios uždarytas.
"Žiežirba" - socialdemokratų žurnalas jaunimui, leistas 1922 m. vasario
mėn.- 1926 .m. Kaune. Iš pradžių ėjo kas mėnesį vėliau kas du mėnesiai. Leido
socialdemokratųjaunimo organizacija ,.J;iežirba". Redaktoriai.- K. Savickas, D.
Budrys, A. Jakubėnas. Išėjo 39 numeriai.
,,Naujoji banga"- socialdemokratų moksleivių laikraštis, ėjęs 1923
m. Kaune. Redaktorius- P. Janeliūnas. Išėjo 1 numeris.
,,Mūsųfrontas" -socialdemokratų moksleivių žurnalas, leistas 1925 m.
Kaune. Redaktorius- P. Janeliūnas. Išėjo 2 n~meriai. 1926 m. išleistas pava3
4

5

CVA, f. 938, ap. 1, b. 9, l. 368.
Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1957.- T. 10.- P.254.
Julius Tamošaitis. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija, 1832-1982.- Kaunas, 1991.
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dimu ,,Naujas frontas" Redaktorius -A. Jakubėnas.
,,Naujas frontas" - socialdemokratų moksleivių žurnalas, leistas 1926
m. Kaune. Redaktorius- A. Jakubėnas. Išėjo 1 numeris.
,,Naujoji gadynė"- mėnesinis žurnalas, leistas nuo 1926 m. rugpjūčio 1 d.
Kaune. Leido J. Jauniškis, bendradarbiavo K. Bielinis, V. Bielskis, S. Kailys, A.
Purėnas, A. Žvironas ir kt. 1927 m. 2 numeris konfiskuotas, o žurnalas uždarytas.
,,Pirmyn" - dvisavaitinis socialdemokratų laikraštis, leistas 19271930 m. Vilniuje. Leidėjas redaktorius Feliksas Smosarskis, fakt. redaktoriai.
-studentas Pranas Ancevičius, Jeronimas Plečkaitis. Nuo 1930 m. pavadinimu ,,Kova" leistas Berlyne, vėliau Paryžiuje.
"Žaizdras" - socialdemokratų moksleivių mėnesinis žurnalas, leistas
1928-1929 m. Kaune. Redaktoriai. - A. Jakubėnas, A. Valinčius, A. Gučas,
J. Dagys. Išėjo 11 numerių.
,,Brėkšta" - išleistas 1929 m. gegužės 11 d. Kaune socialdemokratų
leidinys, pasirodė uždraudus partiją (1929 m. balandžio 30 d.) ir jos laikraštį
"Socialdemokratą".
"Kova" - socialdemokratų

laikraštis, leistas

politinių

emigrantų,

pasitraukusių iš Lietuvos po plečkaitininkų pučo Tauragėje (1927).
Nereguliariai ėjo nuo 1930 m. lapkričio 20 d. iki 1935 m. Berlyne vėliau
Paryžiuje. Išėjo 40 numerių. Redaktoriai J. Jauniškis, [Vytautas Kauneckas].
"Lietuvos darbo balsas" - savaitinis socialdemokratų laikraštis, leistas
1933 m. Kaune vietoj uždaryta "Socialdemokrato". Redaktorė Liuda
Purėnienė. Uždarius šį laikraštį imta leisti ,,Mūsų kelias".
,,Mūsų kelias" - socialdemokratų laikraštis, ėjęs 1933-1934 m.
Kaune. Karo komendanto uždarytas. Redaktorius Alfonsas Gučas.
,,Darbo visuomenė'~ - mėnesinis socialdemokratų žurnalas, leistas
1934-1936 m. Kaune. Redaktorė Ona Leonaitė Kairienė. 1934 m. Nr 2 konfiskuotas. 1936 m. uždraudus opozicines partijas uždarytas ir šis žurnalas.
"Mintis" - mėnesinis socialdemokratų žurnalas, ėjęs 1939-1940 m.
Kaune. Redaktorė Ona Leonaitė Kairienė. 1939 m. išėjo 11 numerių (Nr 8/9
-dvigubas), 1940 m.- 5 nr. (Nr 2/3- dvigubas).
Bibliografijos pabaigoje pateikiamos kai kurios pagalbinės rodyklės.
Šioje naujai parengtoje literatūros rodyklėje pilniau atsiskleidžia A.
Žvirono- aktyvaus mokslininko ir visuomenininko įvairiapusiška veikla.
Rengiant literatūros rodyklę nemažai pasidarbavo jos redaktorė
bibliotekininkė ir bibliografė Irena Blažienė, susiorientuoti neaprėpiamuose
bibliografinės informacijos leidiniuose labai nuoširdžiai pagelbėdavo MA
bibliotekos darbuotojos. Visom joms nuoširdžiai dėkoju.
Literatūros rodyklės sudarytoja E.Makariūnienė
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LITERATŪROS RODYKLĖ

KNYGOS. STRAIPSNIAI
1924
1. Kūmų ašaros: apsakymėlis I parašas: Žirnis II Socialdemokratas. -1923, saus. 18, Nr 2.

1924
2. Gėdijasi savo veido I parašas A.Z. II Žiežirba.- 1924, Nr 2, p. 10.
3-. Įstatymas dėl nelaimingų atsitikimų I parašas: Ant. II Socialdemokratas. - 1924,
geg. 29, Nr 22.
4-. Kolekcija: feljetonėlis I parašas: prof. Bloknotas II Socialdemokratas. - 1924,
birž. 12, Nr 25.
5-. Kompensacijos įstatymas ir darbo federacija I parašas: Ant. II Socialdemokratas.1924, geg. 29, Nr 22.
6-. Matematika: didžiai mokslinga paskaita: feljetonėlis I parašas: prof. Bloknotas II
Socialdemokratas.- 1924, geg. 1, Nr 18.
7. Pakriko I parašas: Pipiras II Socialdemokratas. - 1924, sp al. 16, Nr 42.
8. Papos manifestas ir mes I parašas: Pipiras II Žiežirba.- 1924, Nr 10111, p. 18-19..
9. Skaudvilė I parašas: Pipiras II Socialdemokratas.- 1924, bai. 3, Nr 14.
10-. Traukinėlyje I parašas: Pupa II Socialdemokratas.- 1924, saus. 3, Nr 5.

1925
11-. Baisūs laikai: feljetonėlis I parašas: prof. Bloknotas II Socialdemokratas. - 1925,
birž. 18, Nr. 25.
12. Kelias dūšias žmogus turi?: feljetonas I parašas: Pipiras II Socialdemokratas. 1925, kovo 19, Nr 12.
13. Mintys ir įspūdžiai I parašas: Pipiras II Socialdemokratas.- 1925, saus. 22, Nr 4.
14-. Profesinių sąjungų veikimo subendrinimas I parašas: prof. Bloknotas II
Socialdemokratas.- 1925, rugpj. 13, Nr 33
15. Rūmų statyba, plyšiai ir, bendrai, mūsiška kūryba I parašas: Pipiras II
Socialdemokratas.- 1925, lapkr. 12, Nr 45.
16. Šių dienų nuotrupos: feljetonas I parašas: Pipiras II Socialdemokratas. - 1925,
birž. 11, Nr 24.
17. Šių dienų skeveldros: feljetonas: [kaip ir "Šių dienų nuo trupų" tęsinys] I parašas:
Pipiras II Socialdemokratas.- 1925, spal. 1, Nr 39.

1926
18. Darbininkų fiziško lavinimo reikalu I parašas:A. Žr. II Naujoji gadynė. - 1926,
Nr 24, p. 44.
19-. Iš Lietuvos: Kaunas I parašas: Anton II Socialdemokratas.- 1926, birž. 24, Nr 25.
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20*. Miesto sodne:[susikompromitavę partijų lyderiai renkasi miesto sodne, tarp jų ir
krikdemas A.M.Brozaitis] I parašas: Prof. Bloknotas// Socialdemokratas.- 1926, rugpj. 19,
Nr33.
21. K. Mykolaitis: į atsargą palydint // Artileristas. - 1926, Nr 1, p.21. - Rankr.
padaugintas šapirografu.
22. Naujoviškas sportas: feljetonėlis, skiriamas mokomosios baterijos karininkų
valgyklai I parašas: Ringys // Artileristas. - 1926, Nr 1, p.22-24. - Rankr. padaugintas
šapirografu.
23. Pasaka ne pasaka apie muilių federaciją, jos tėvą Mykolą Juodabarzdį ir nekaltai
pradėtą gražuolį Kazį Bezobrazaitį I parašas: Pipiras// Socialdemokratas.- 1926, bai. 29, Nr 17.
24. Pirmąją vagą pradedant I parašas: Nuo redakcijos// Artileristas. - 1926, Nr 1. Rankr. padaugintas šapirografu.
25. Socializmas ir kova su alkoliu I parašas: Ant. Žvr. //Naujoji gadynė. - 1926, Nr
5, p. 135-138; 1927, Nr 1, p. 14-21.
26. Veiksmai artilerijos prietaisais: [artilerijos kampo apibrėžimas, pabūklo krypties
nustatymo prietaisai].- Iliustr. II Artileristas. - 1926, Nr 1, p. 6-12; 1927, Nr 2, p. 2-13. Rankr. padaugintas šapirografu.

1927
27. Austrų socialdemokratija I parašas: A. Smėliūnas //Naujoji gadynė. - 1927, Nr
2/3, p. 57-58.
28. Čekų ir socialdemokratų partijos Čekoslovakijoj I parašas: A. Smėliūnas II Socialdemokratas.- 1927, rugpj. 4, Nr 30.
29. Eksproprijacija. 1905 metų vaizdelis I parašas: A. Smėliūnas // Socialdemokratas.- 1927, spal. 27, Nr 42.
30. Jėga ir prievarta: laisvai sekant Plechanovą I parašas: A. Smėliūnas // Socialdemokratas.- 1927, liep. 21, Nr 28.
31. Ką kiekvienas susipratęs darbininkas turi žinoti apie savo darbo jėgą I parašas: A.
Smėliūnas //Naujoji gadynė.- 1927, Nr 1, p. 5-11.
32. Kaunas, bet ne Kowno I parašas: A.Ž. II Socialdemokratas. -1927, spal. 27, Nr 42.
33. Kova gatvėse ir revoliucija. Vienos riaušių pamoka: [atpasakojamas Fr. Stamperio
vedamasis vokiečių socialdemokratų laikraštyje "Vorwarts", liep. 20 d.] I parašas: A. Sm. II
Socialdemokratas.- 1927, rugpj. 4, Nr 30.
34. "Kultūros" būreliai:[ apie Šiauliuose leidžiamą "Kultūros" žurnalą ir būrelius] I parašas:
A. Sm. II Socialdemokratas.- 1927, liep. 28, Nr 29.
35. Laisvoji gyvenimo mokykla I parašas: A. Smėliūnas II Pirmyn.- 1927, lapkr. 27,
Nr 2, p. 8-11; gruod. 11, Nr 3/4, p. 8-11.
36. Lietuvos darbo inteligentija, moksleivija ir darbininkų klasė I parašas: A.
Smėliūnas //Naujoji gadynė.- 1927, Nr 2/3, p. 61-67.
37. Paryžiaus demonstracijos dėl Sacco ir Vanzetti nužudymo I parašas: Sml. //
Socialdemokratas. -1927, rugs. 1, Nr 34.
38. Po didelio darbo poilsis: feljetonas I parašas: Pipiras// Socialdemokratas.- 1927,
rugpj. 4, Nr 10.
39. Prieš istorijos teismą/ parašas: A.Z. II Socialdemokratas.- 1927, lapkr. 24, Nr 46.
40. Prieš svetimųjų įsikišimą/ parašas: A.Z. II Socialdemokratas. -1927, gruod. 1, Nr 47.
41. Profesinių sąjungų diena Berlyne I parašas: Sml. // Socialdemo-kratas. - 1927,
rugs. 8, Nr 35.
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42. Rumunijos muzika I parašas: A.Ž. II Socialdemokratas. - 1927, lapkr. 1O, Nr 44.
43. Suomių parlamentą išrinkus I parašas: A Sm. II Socialdemokratas. - 1927, liep.
28, Nr 10.
44. Vienos darbininkai kovoja I parašas: A Smėl. II Socialdemokratas.- 1927, rugpj.
18, Nr 32.
45. Vienos įvykių pamokos I parašas: ASm. II Socialdemokratas. -1927, rugpj. 18, Nr 32.

1928
46. 18 fizikos praktikos darbų: [skyriai: mechanika, skysčiai, dujos, šiluma, garsas,
elektra].- K.: [Lietuvos un-tas], 1928. - 31 p.:.iliustr. - (Lietuvos un-to Mat.-gamt. fak-to
leid.).- Rankr., padaugintas šapirografu.
47. Ant greitųjų pagalvojus I parašas: Pip. II Žaizdras.- 1928, Nr 2, p. 5; Nr 3, p. 4-5.
48. Greičiau iš balos. -Be parašo II Žaizdras. - 1928; Nr 2, p. 1.
49. Nematomieji spinduliai - ateities technikos jėga: [apie įvairių sričių
elektromagnetinę spinduliuotę, remiantis O.Chvolsonu ir inž. M.Kochu].- Iliustr. II Kultūra.
- 1928, t. 6, Nr 11, p. 453-456; Nr 12, p. 506-512.
50. Tiesiu keliu.- Be parašo II Žaizdras.- 1928, Nr 1, p. 1.
51. 1918 m. vokiečių revoliucijos bruožai: 1O-mečiui pažymėti I parašas: A.Smėliūnas
II Socialdemokratas.- 1928, lapkr. 8, 18, 22, Nr 45-47; gruod. 5, 13, 20, Nr 49-51.
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