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Ruošdami kiekvieną numerį, išgirstame netikėtų pašnekovų minčių, kurioms 
išsakyti tikrai prireikia drąsos. Biomechanikos katedros vedėjas doc. dr. Julius 
Griškevičius tikina, kad atliekant mokslinius tyrimus galima atsidurti akligatvyje. 
„Praeini didelį, klampų nežinomybės kelią, kol patikrini vieną ar kitą hipotezę. O 
kas, jei nėra tyrimų rezultatų?“ – apie tyrėjų darbo užkulisius drąsiai užsimena 
mokslininkas. 

Prof. Tomas Kačerauskas, pasakodamas apie savo patirtį verčiant itin sudėtin-
gą filosofijos kūrinį, drąsiai prisipažįsta: „Puikybės demonas manyje, matyt, glū-
dėjo, vis neleisdamas mesti šio darbo. Kasdien jis mane gundydavo atimti iš savo 
dukrų po kelias valandas, kurias galėjau būti su jomis.“

Paklaustas, ar statybų konstruktoriaus darbe dažnai prireikia kūrybinės drąsos, 
prof. Gediminas Marčiukaitis patikina, kad drąsos jausmas yra kiekvieno kons-
truktoriaus kasdienybė. „Kiekvienas konstruktorius turi turėti drąsos. Nes jei kons-
trukcijos neatlaikys, kaltas bus būtent jis. Mūsų, konstruktorių, atveju drąsa yra 
žinojimas“, – tikina profesorius, kartu su kitais VGTU mokslininkais suprojektavęs 
unikalią senųjų Valdovų rūmų likučius apgaubiančią konstrukciją.

Svajonei reikia drąsos. Viena iš labiausiai įkvepiančių šio žurnalo minčių yra 
apie svajonės siekimą. Kaip žurnalo puslapiuose sako VGTU absolventas Juozas 
Pranckevičius, reikia tiesiog nerti į svajones. Ir neišsigąsti... Pasak absolvento, 
iš pat pradžių vejantis jas gali būti sunku. Tai lyg kokios nors sporto šakos treni-
ruotės. „Jei po dviejų treniruočių nesportuoju kaip olimpinis čempionas, tai turiu 
mesti pasirinktą sportą?“ – suskamba retorinis pašnekovo klausimas. Stambų 
verslą sukūręs VGTU absolventas, jau pora dešimtmečių savo laiką ir gražiausias 
mintis atiduoda tapybai. Nors, kaip pamena Juozas Pranckevičius, vaikystėje ne-
pratrynęs skylės sąsiuvinyje nenupaišydavo net paties paprasčiausio kirvio... 

„Man patinka Šaolino vienuolių pamokymas, kad kol akmeninėse grindyse 
neišspausi duobutės, tol nieko ir neišmoksi. Iš savo asmeninės patirties galiu pa-
sakyti, kad turi praeiti per visą paniekinimą, nepripažinimą, galbūt pajuoką, pa-
tyčias, turi kantriai savo darbu išspausti tą duobutę akmeninėse grindyse. Tiesiog 
reikia tai išgyventi“, – taip akmenuotą kelią į savo svajonę prisimena verslininkas. 

Svajoti apie aviaciją – tai taip pat išstovėti duobutę akmeninėse grindyse... 
Prof. Jonas Stankūnas prisimena save, kai 1967 metais Rodūnės kelyje, kur da-
bar įsikūręs Aviacijos institutas, su didele viltimi ir nerimu laukė Priėmimo komisi-
jos sprendimo. Profesorius iki šiol jaučia pareigą padėti jauniems žmonėms suras-
ti kelią į išsvajotąją profesiją. Kaip jis sako savo studentams: „Gyvenime svarbūs 
du dalykai. Pirmas – svajoti. Antras, siekti to, apie ką svajoji.“

Pagarbiai Jūsų – Edita Jučiūtė
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Doc. dr. Julius Griškevičius: „Biomechanika – 
mažiau kraujuojanti medicina“

VGTU Biomechanikos katedros 
vedėjas doc. dr. Julius Griške-
vičius, kai turi laisvo laiko nuo 
paskaitų, sėda į automobilį ir 
važiuoja į ligonines. „Atlikda-
mas tyrimus labai dažnai bend- 
rauju su gydytojais, o juk ir 
pati biomechanika yra ta pati 
medicina, tik mažiau kraujo. O 
kas yra biomechanikas? Tai – 
ne tik matematikas, fizikas, 
bet ir žmogaus anatomijos ži-
novas“, – sako mokslininkas, 
paskutiniuoju metu pastebintis 
įdomią tendenciją – medicinos 
individualizavimą, prie kurio vis 
daugiau prisideda ir įvairių sri-
čių inžinieriai. 

Edita Jučiūtė



6 SAPERE AUDE  Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 ruduo (VII)

VGTU mokslininkai
Šiuolaikinėje medicinoje pacientų gydymui prade-

dami taikyti matematiniai modeliai, kuriuos kuria įvai-
rių sričių inžinieriai. Universitete esate turbūt vieni iš 
pirmųjų, kurie vienijatės dėl tokių medicinos tyrimų? 

Mechanikos instituto direktoriaus prof. Rimanto 
Kačenausko iniciatyva bandome suvienyti mechanikos 
inžinerijos sritį, biomechaniką, elektroniką ir kitus tarp-
disciplininius tyrimus. Susibūrėme kaip virtuali tyrėjų 
grupė, prie kurios prisidėjo mokslininkai iš Mechanikos, 
Elektronikos ir Fundamentinių mokslų fakultetų. Kartais 
nežinome, ką mes turime, o reikėtų galbūt tik sujungti 
jėgas ir įvyktų mokslo proveržis. Turime tikslą – nagrinėti 
širdies kraujotakos modeliavimą. Mus domina mitralinis 
širdies vožtuvas. Projektas dar tik prasidėjo. Bendradar-
biaujame su Santariškių klinikų profesoriumi Audriumi 
Aidiečiu, kuris garsėja kaip gydytojas, kardiologijos sri-
tyje įdiegęs daug naujų gydymo būdų. Kviečiame moks-
lininkę Nataliją Kizilovą iš Ukrainos, kad ji pasidalytų 
savo modelių kūrimo patirtimi.

Kalbant apie modeliavimą, mokslo pasaulis yra nu-
ėjęs labai toli, todėl turime pasitempti ir pasivyti. Kita 
vertus, kraujas, kaip matematinis modelis, pasaulyje vis 
dar nėra labai lengvai aprašomas. Santariškių klinikų 
gydytojai jau laukia mūsų tyrimų rezultatų: jei sukur-
sime širdies, ypač vožtuvų, elgsenos modelį, gydytojai 
galės žinoti objektyvius faktorius, kurie leis prognozuoti, 
kas bus pacientui, atlikus tam tikrą chirurginę interven-
ciją ar pavartojus vienų ar kitų vaistų, kokia bus jo svei-
kata po kelerių metų. Šiandien dar tikrai trūksta tokių 
modelių, kurie leistų prognozuoti, kokia bus paciento 
sveikata po chirurginės intervencijos, ypač ilgalaikėje 
perspektyvoje, kai ligonis paliks ligoninę ar reabilitacijos 
kliniką. Pasaulyje dabar atliekama daug tokių tyrimų, 
kuriami modeliai. Mūsų virtuali grupė sprendžia tokių 
vožtuvų trūkumus mechaniniu požiūriu. Kodėl projek-
te dalyvauja VGTU elektronikai? Projekte dalyvaujantis 
prof. Andrius Ušinskas yra ultragarso medicininių vaizdų 
specialistas, o tai galutiniams mūsų tyrimų rezultatams 
labai svarbu. Turime įvertinti pacientų būklę, poveikį. 
Tam tinka tik medicininiai vaizdai. 

Viešėjote Charkovo V. N. Karazino nacionaliniame 
universitete, kur kuriami žmogaus kraujagyslių mode-
liai. 

Lankiausi pas prof. Nataliją Kizilovą, kuri yra sukū-
rusi specialų modelį, padedantį nustatyti žmogaus krau-
jagyslių žemėlapį. Matematinis modelis padeda efekty-
viau atlikti įvairias neurologines chirurgines operacijas, 
gydyti pacientus vaistais ar pasiekti geresnių reabilita-

cijos rezultatų. Profesorė kaip tik bendradarbiauja su 
Charkovo Ortopedijos institutu ir atlieka labai įdomius 
eksperimentinius žmogaus kūno dinamikos tyrimus. Pa-
vyzdžiui, žmogus atsistoja ant tam tikro įrenginio – sta-
bilografo, reaguojančio į menkiausią kūno svyravimą, ir 
taip išmatuojami jo pusiausvyros parametrai. Mes net 
ramiai stovėdami nestovime kaip stulpas. Jei stovime 
kaip stulpas, vadinasi, esame negyvi... Kaip žmogus lai-
ko pusiausvyrą? Atrodo, toks savaime suprantamas da-
lykas, bet mokslas iki galo į šį klausimą taip ir neatsakė. 
Viena iš hipotezių, kad žmogaus kūnas skenuoja plokš-
tumą, tada siunčiami signalai į raumenis ir jie koreguoja 
pusiausvyrą. Būdamas institute stebėjau, kaip moksli-
ninkai pacientus, sergančius artritu, turinčius stuburo 
iškrypimą, statydavo ant šių svarstyklių ir bandė atrasti 
tam tikras diagnostines žymes, pagal kurias būtų galima 
spręsti apie ligą. Pats pabandžiau atsistoti ant platfor-
mos ir mano pusiausvyrą matavęs mokslininkas išsyk 
pasakė, kad turiu problemų su stuburu. Tai jau buvo 
man diagnozuota anksčiau. Mokslininkai ištyrė daugybę 
žmonių ir atrado dėsningumų. Kaip pasakojo kolegos, 
buvo ir taip, kad vien jau paciento išvaizda išduodavusi, 

„...Gali turėti idėją, bet ar 
visada gali iš anksto žinoti, 
kad tai pasitvirtins? Praeini 
didelį, klampų nežinomy-
bės kelią, kol patikrini vieną 
ar kitą hipotezę. O kas, jei 
nėra tyrimų rezultatų?“
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jog žmogus serga, tačiau svarstyklės rodydavo visai ką 
kitą... Būtent dėl tokių tyrimų akibrokštų modeliavimas 
mokslininkams ir yra iššūkis, nes nežinai, kada gausi 
reikiamą rezultatą. Susidaro tarsi užburtas ratas: kai tei-
kiame mokslines paraiškas finansavimui, ekspertams, 
kurie priima sprendimus, yra svarbus nustatytos datos 
rezultatas. 

Jūs išsakote drąsią mintį – tyrimai gali nepavykti... 
Vadinasi, būna ir taip, kad mokslinis tyrimas gali netu-
rėti rezultatų?

Būna. Gali turėti idėją, bet ar visada gali iš anksto 
žinoti, kad tai pasitvirtins? Praeini didelį, klampų ne-
žinomybės kelią, kol patikrini vieną ar kitą hipotezę. O 
kas, jei nėra tyrimų rezultatų? Atiduoti skirtus pinigus? 
Kai rašome mokslo paraišką, būna sunku suplanuoti, 
kiek mėgintuvėlių ar popieriaus išnaudosime per tuos 
trejus tyrimų metus. Tokie dalykai išties stabdo greitesnį 
mokslo tyrimų progresą. Matyt, ne veltui vienas jaunas 
VU fizikas yra pasakęs, kad Lietuvoje mokslininkas turi 
daugiau pildyti lenteles nei kurti mokslą. 

Dabartinė Jūsų vadovaujamos katedros doktorantų 
karta taip pat kuria matematinius modelius medicinai?

Vienas mūsų doktorantas dirba kaulinio audinio mo-
deliavimo klausimais. Jo darbo tikslas – gauti modelį, 
leidžiantį prognozuoti kaulų lūžį, kurį lemia kaulo audi-
nio savybės. Dirbame su Lietuvos osteoporozės centru. 
Kitas mano vadovaujamas doktorantas domisi viršutinių 
galūnių funkcijos įvertinimu reabilitacijos metu. Siekia-
me, kad pacientų reabilitacija būtų kuo labiau efektyves-
nė. Pavyzdžiui, žmonėms, kuriuos po insulto sukaustė 
paralyžius, gydytojai taiko mankštas ir kompiuterizuotus 
terapijos metodus, judesio terapijos priemones. Jei žmo-
gus po ligos nevaldo rankos, jam reikia pradinių įgūdžių, 
pavyzdžiui, paimti ir rankose išlaikyti kokį nors daiktą. 
Jam gali būti taikomi keli metodai, kurie geriau atstato 
raumenų darbą. 

Mes siūlome individualizuoti šių ligonių reabilitaciją: 
pirmiausia išmatuoti ligonio būseną prieš reabilitaciją, 
vėliau, turint jo biomechaninį modelį, matematiniais 
metodais įvertinti žmogaus motoriką. Modelis mums 
rodytų, kur yra motorikos trūkumai, kurios raumenų 
grupės dirba prasčiau, kurios yra mažiau paveiktos li-
gos. Taip mes galime parinkti ir geriausią reabilitacijos 
metodą. Pavyzdžiui, jei žmogus turi apsilpusius žasto 
raumenis, jam reikėtų daryti specifinius pratimus, skir-
tus būtent šiai raumenų grupei. Tai vadinamoji modeliu 
grįsta reabilitacija. 

Idėja įdomi, turime reikiamą tyrimams įrangą, galu-
tinis produktas taip pat galėtų būti sukurtas. Tai būtų 
sistema, suteikianti galimybę individualizuotai reabilita-
cijai. Mes išmatuojame judesį, įvertiname savo priemo-
nėmis ir pasiūlome patį geriausią reabilitacijos variantą 
ir netgi konkrečius pratimus. Noriu pabrėžti, kad šiuolai-
kinėje medicinoje yra aiški nauja tendencija – visi tyri-
mai eina link individualizavimo, nes tai, kas gerai veikia 
vieną, gali prastai paveikti kitą. 

Ko trūksta, kad Jūsų ir Jūsų doktoranto tyrimai virs-
tų populiaria, plačiai medicinoje taikoma technologija?

Reikia labai daug darbo. Dabar su reabilitologais ma-
tuojame pacientus. Tam, kad sukurtumėme biomecha-
ninį modelį, reikia išmatuoti labai daug žmonių. Mes juk 
visi skirtingi. Yra ir žmogiškoji problema, pacientas pa-
lieka ligoninę ir nebaigia tyrimų. Būna ir taip, kad mūsų 
siūlomi pratimai pacientui neduoda efekto. Planuojame 
artimiausiu laiku rašyti mokslo paraišką, todėl tikimės, 
kad pavyks konkrečiau apibrėžti tyrimų laiką. Bet turi-
me aiškų tikslą, sunkumų siekiant jo tikrai yra, gal net 
tyrimai nepavyks...
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Galimas ir toks atvejis, kad gal kokių nors tendencijų 

nepastebėsime ir nepavyks prieiti prie galutinių išvadų. 
Nors tikime, kad jau matome šiokią tokią šviesą tunelio 
gale. Tas tunelis labai vingiuotas. Natūralu. Atsimenu ir 
savo disertaciją, kai po stažuotės užsienyje ji išsišakojo 
ir pasukau visai kitu tunelio keliu.

Minite, kad šiuolaikinė medicina ieško alternatyvių 
matematiniais modeliais grįstų gydymo metodų. Kokia 
Jūsų, kaip biomechanikos specialisto, nuomonė, pavyz-
džiui, apie homeopatiją ar akupunktūrą?

Jei jūs pažiūrėtumėte į „Science direct“ duomenų 
bazę, joje nerastumėte nė vieno straipsnio, kuris patvir-
tintų, kad homeopatija yra kažkas daugiau nei placebo 
efektas. Tuo tarpu mitralinio vožtuvo tema straipsnių 
parašyta tūkstančiai. Medicinoje placebo efektas tikrai 
egzistuoja. Akupunktūrą mokslinio pagrįstumo prasme 
pakelčiau laipteliu aukščiau. Noriu pasakyti, kad yra 
labai sunku moksliškai įrodyti poveikį organizmui. Pa-
vyzdžiui, kad ir mūsų darbe: pneumokompresija, mag- 
netinės, radijo bangos ir t. t. Labai sunku išmatuoti 
poveikį, kad tai yra būtent to poveikio, o ne daugelio 
kompleksų visuma. Žmogaus organizme nėra taip, kad 
įjungei mygtuką ir kas nors staigiai pasikeitė. Žmogus 
per reabilitaciją padarė tiek ir tiek pratimų, baigėsi rea-
bilitacija, pacientas užmiršo visus pratimus ir raumenys 
vėl grįžo į pradinę būklę. O biomechanikos esmė ir yra 
nuolatinė palaikomoji būsena. Tai tas pats kaip sporte – 
jei mėnesį nesitreniruosi, maratono ir nenubėgsi. Toks 
yra žmogaus organizmas.

Net jei pacientams pasiūlysime pačiomis moder-
niausiomis technologijomis paremtus pratimus, o jie to 
nedarys nuolat, gerų rezultatų nebus. Teko bendrauti 
su VU onkologijos srities profesoriumi R. Rotomskiu. 
Profesorius ieško kelių atlikti pavienių ląstelių chirurgi-
ją. Tai – didžiulė inovacija onkologijoje, kadangi ligos 
atsiranda pirmiausiai ląsteliniu lygmeniu. Įsiminė pro-
fesoriaus žodžiai, kad medicina ne gydo, o susitvarko 
pats organizmas. Aš taip pat esu įsitikinęs, kad žmogaus 
organizmui medicina tik padeda, organizmas arba turi 
jėgų kovoti, arba ne. 

Pasakojote, kad grįžus iš stažuotės Šveicarijoje Jus 
buvo apėmęs liūdesys. Šveicarai mokslo atžvilgiu turi 
pragmatiškesnį požiūrį?

Šveicarija, pirmiausia, yra šalis Europos viduryje, 
kuri 700 metų nematė karo. Nesusidariau įspūdžio, 
kad universitete pinigai byra iš dangaus, nors sąlygos 
mokslui yra idealios. Doktorantai gauna dideles stipen-

dijas, siekiančias 10 tūkstančių litų, mokslo bazė, infra- 
struktūra sukurta idealiai. Be abejonės, doktorantų at-
ranka irgi yra visai kitokia, priimami tik patys geriausi, 
šviesiausi Europos protai. Matyt, ne veltui universiteto 
ir instituto mokslininkai beveik kiekvienus metus gau-
na Nobelio premiją. Doktorantams duodama pasirink-
ti, ar nori eiti tyrimų kelių, ar akademinio dėstymo. 
Jei doktorantas pasirenka tyrimų kelią, paskaitų gali 
visai neturėti. Šveicarai turi pragmatiškesnį požiūrį nei 
mes. Pavyzdžiui, yra mokslininkų grupė, kuri važinėja 
po garsiausias Europos pramonės, gamybos įmones ir 
ieško uždavinių, kuriuos mokslininkai galėtų išspręsti. 
Tuo metu, kai ten lankiausi, studentai gavo užduotį iš 
„Ferrari“ įmonės. Jiems reikėjo paanalizuoti, kokie po-
kyčiai vyksta žmogaus organizme, kai automobilis labai 
greitai pajuda iš vietos. Gal yra tikimybė gauti traumą, 
gal apkrova pernelyg didelė? Studentų bandymams buvo 
duotas tikras „Ferrari“. Institutas specialiai įkurtas šalia 
ligoninės. Jei kolegoms Šveicarijoje reikia kompiuteri-
nio tomografo, jį jie turi patys. Ir gali naudoti įvairiems 
moksliniams tikslams. Mes Lietuvoje tokios prabangos 
ilgai negalėsime sau leisti, tuo tarpu ten su juo žaidžia 
studentai. Neabejoju, kad jei mūsų valstybė būtų tur-
tingesnė, Europoje biomechanikos srityje nebūtumėme 
vieni iš paskutiniųjų.

Kuo biomechanikos srityje mes galime didžiuotis, 
nors ir esame maži?

Galime didžiuotis savo rengiamais specialistais. Da-
bar mūsų absolventai yra pasklidę po visą pasaulį. Štai 
viena mūsų buvusi studentė studijuoja doktorantūrą 
Portugalijoje. Kiti studentai pagal įgytą specialybę dirba 
Skandinavijoje. Dar kitas absolventas porą metų dirbo 
Rusijoje. Blogai, kad žmonės išvažiuoja, bet, kita vertus, 
tai yra pripažinimas, kad mūsų mokykla turi aukštą lygį. 
Džiugina, kad Lietuvoje mūsų absolventai turi sukūrę 
įmones ir grįžta į katedrą siūlydami studentams praktikų 
vietas, paremia mūsų konferencijas. Šiuo metu Lietuvo-
je yra šešiolika ortopedinių įmonių. Pastaraisiais metais 
ortopedinės įmonės pradėjo orientuotis ne tik į pardavi-
mus ir paslaugų aptarnavimo sritį, o investuoja į kūri-
mą. Pavyzdžiui, „Ortho Baltic“ įmonėje dirbantys mūsų 
absolventai gali suteikti kartais labai reikalingą paslau-
gą – jei norite atsispausdinti savo sąnarį, specialistai nu-
skenuos jūsų kūną, padarys jūsų individualų modelį ir 
suprojektuos reikiamą implantą. Lietuva – mažytė šalis, 
bet gali pasiūlyti pačias naujausias technologijas. Tuo 
tikrai galime pasididžiuoti. Mūsų specialistų rengimas 
universitetui yra brangus, nes per metus jų parengiame 
tik apie 30, bet rezultatai tikrai juntami.
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Ar tiesa, kad Biomechanikos katedros tyrimai įdo-
mūs ir mokslininkams iš JAV?

Katedroje dvejus metus stažavosi podoktorantūros 
stažuotėje dr. Patrick Mark Aubin iš Vašingtono univer-
siteto (Sietlas, JAV). Mus susirado pats. Jis kūrė robotą, 
kuris būtų naudojamas įvairių apatinių galūnių protezų 
gamybai. Pavyzdžiui, jei žmogus neturi čiurnos, jam da-
romas protezas, kurio judesius išbando robotas – tai pa-
deda atkurti kuo natūralesnę eiseną. Apskritai, tai, kas 
daroma biomechanikos srityje JAV, man atrodė tarsi iš 
fantastikos srities. Kas jį nustebino Lietuvoje? Kad dirba-
me pernelyg daug akademinio darbo ir lieka mažai laiko 
mokslo tyrimams. Jam buvo keista, kad studentai nesu-
pranta darbų pristatymo galutinio termino. Mes, norėda-
mi išlaikyti studentus, jiems šiek tiek nuolaidžiaujame. 
Aš iš jo išmokau, kaip reikia siekti tikslo, pavyzdžiui, dėl 
paraiškų rašymo, kaip reikia argumentuoti tyrimų esmę. 
Šis daktaras mums atnešė idėją apie Parkinsono ligos 
tyrimus.

Atliekate Parkinsono ligos tyrimus?

Siekiame sukurti diagnostinę Parkinsono ligos siste-
mą. Liga pasireiškia tam tikrais motorikos sutrikimais, 
jai progresuojant, atsiranda drebėjimas. Kėlėme klausi-
mą, ar galime nustatyti parametrus, kurie leistų identifi-
kuoti Parkinsono ligą nuo dar vienos ligos, kurios simp-
tomai labai panašūs į esencialinio tremoro. Šios ligos 

Kaip įsidarbina Jūsų vadovaujamos katedros stu-
dentai biomechanikai?

Meluočiau, jei sakyčiau, kad mūsų absolventai įsi-
darbina 100 proc. Didžioji dalis stengiasi užsikabinti per 
praktikas. Studentai ateina su motyvacija, jų nėra tiek 
daug. 

Pastebiu, kad dabar studijuoti ateina įdomi jaunų 
žmonių karta. Nepriklausomybės laiku gimę studentai 
yra daugiau pasiruošę, motyvuoti, gudresni. Tikrai ne-
gaila buvusio laikotarpio, kai dėl studentų žinių spragų 
turėjome maksimaliai nuleisti kartelę...

Ar Biomechanikos katedroje atliekami tyrimai prigy-
ja ir medicinoje?

Džiaugiamės, kad medicinoje pradedama diegti 
prof. Mečislovo Mariūno idėja. Profesorius buvo inicija-
vęs dirbtinės širdies, veikiančius bėgančios bangos prin-
cipu, kūrimą. 

Jei šį principą paaiškintumėte populiariai...

Žmogaus su natūralia širdimi kraujas nuolat pulsuo-
ja. Tuo tarpu, esant dirbtinei širdžiai, kraujas yra varinė-
jamas, faktiškai žmogus neturi pulso. Dirbtinių širdžių 
pagrindas – ciklinis siurblys, kuriuo įsiurbiamas ir išsiur-
biamas kraujas pulso ritmu.

Šios dirbtinės širdys turi vieną didelį šalutinį povei-
kį – ligoniui gresia kraujagyslių užsikimšimas, galintis su- 
kelti insultą. Žmogaus širdis per metus susitraukia dau-
giau nei 30 milijonų kartų, todėl naujos kartos mecha-
nikos įrenginiui buvo keliami labai aukšti reikalavimai. 
Be abejonės, tai yra tik laikini sprendimai belaukiant 
donoro.

Kita profesoriaus doktorantė tyrė dirbtinių sąnarių 
susidėvėjimo klausimus. Skirtingos dangos skirtingai 
susigyvena su žmogaus organizmu, todėl buvo atlikti 
bandymai su skirtingomis implantų dangomis. Gaila, 
kad tai taip ir liko teorinių prielaidų lygmenyje, nes im-
plantų susidėvėjimo problemos dabar yra labai aktualios 
medicinoje. 

Medicina laukia ir kitų mokslininkų atsakymų, pavyz-
džiui, implanto įtvirtinimo žmogaus kaule, vadinamojo 
kaulų cemento. Bendraujame su buvusiais absolventais, 
kurie pardavinėja šiuos implantus Lietuvos ligoninėse. 
Jie mus vis patikina, kad, jei sukursime kaulų cementą, 
kuris bus tokių savybių, kaip natūralus žmogaus kau-
las, Nobelio premija mums bus garantuota. Beje, dėl to 
pasaulyje šiuo metu dirbama labai daug, kaulinį audinį 
bandoma išgauti 3D spausdintuvais. 
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Simo Bernoto nuotraukos

kartais neteisingai diagnozuojamos, nors gydymas yra 
visai kitoks. Kartu su studentais važiavome į ligonines 
ir darėme tyrimus: matavome sveikus žmones, sergan-
čius Parkinsono liga ir sergančius esencialiniu tremoru 
ligonius. Turime labai daug duomenų šia tema, dalis jų 
jau apdorota. Dabar pagal tam tikrus parametrus gali-
me atskirti sveikus žmones nuo sergančiųjų Parkinsono 
liga. Kaip tai darome? Tam tikrą fizinį pratimą atliekantį 
žmogų išmatuojame ir pagal turimus duomenis galime 
diagnozuoti, ar jis serga. Žinoma, tvirtai diagnozei reikia 
ir kitų papildomų tyrimų. Atskirti Parkinsono ligos ir tre-
moro kol kas dar negalime, bet tikimės, kad tam reikia 
tik laiko.

Tyrimai reikalauja daug laiko. Ar spėjate skaityti 
paskaitas?

Mielai skaityčiau vieną dalyką, o ne tiek daug jų, kaip 
dabar. Man nereikia didelio kabineto, galėčiau sėdėti rū-
syje ir spręsti uždavinį. Kai sprendžiu kokį nors uždavinį 
ir kai pagaliau išsprendžiu, man yra didelis džiaugsmas. 
Galbūt čia mano asmeninė savybė. 

Ar pradėjęs biomechanikos studijas, suvokėte, kokia 
kasdienybė Jūsų laukia?

1994 metais, kai stojau į biomechaniką, nuėjau į 
atvirų durų dienas. Mūsų laikais tarp geidžiamiausiųjų 
profesijų buvo toks trejetukas – teisė, medicina, ekono-

mika. Stoti į teisę poreikio nebuvo, o į mediciną stoti 
norėjau, bet suabejojau, ar turiu tokį gilų vidinį pašau-
kimą. Atsimenu, nuėjau į ekonomikos atvirų durų die-
nas. Žmonių buvo tiek daug, kad netilpo į salę, todėl 
pasirinkimo net nebesvarsčiau, bet netikėtai pamačiau 
lankstinuką, kviečiantį studijuoti biomechaniką. Pagal-
vojau, kad medicina, tik mažiau kraujuota. Beje, kraujo 
nebijau. Kai per pirmąją praktiką mus vedė į Santariškių 
klinikas pažiūrėti širdies operacijos ir kaip implantuoja-
mas vožtuvas, kelios merginos nualpo. Manęs vaizdas 
tuomet neišgąsdino. Tada netgi pagalvojau, kad galė-
jau tapti chirurgu. Kai prasidėjo studijos, buvo įdomu 
net medžiagų atsparumo dalykai, nes tai yra konkretu, 
skaičių kalba man lengvesnė. Sėdi tris mėnesius, ban-
dai bandai, keli aprašyto modelio lapai, nesiseka. Ir vėl 
nesiseka... Nepamirštamas jausmas, kai išgaudai visas 
klaidas... To savo darbe dabar labai pasigendu. 

Ar kada planavote, kad dirbsite dėstytojo darbą?

Niekada neplanavau, kad būsiu dėstytojas. Mokyk- 
loje niekada nebuvau pirmūnas. Kai pradėjau dėsty-
ti, pradėjau mokytis tiek, kiek niekada nesu mokęsis 
(red. šypsosi). Besiruošdamas paskaitoms sužinau daug 
visokių įvairenybių. Pavyzdžiui, kad žmogaus imuninė 
sistema kovoja su viskuo, kas nepriimtina organizmui. 
Bet, pasirodo, egzistuoja ir proto imuninė sistema, be-
sipriešinanti visoms naujovėms. Geriausias pavyzdys – 
inkvizicijos laikai, kai pasakymas: „Ir vis dėlto ji sukasi“, 
tapo priežastimi degti ant inkvizicijos laužo. Vėliau su 
tokia pat agresija buvo pasitiktas pirmasis sukurtas trau-
kinys, kinas, elektra... 

Proto imuninė sistema užblokavo tai, kas pernelyg 
nauja. Ką, Jūsų nuomone, šiuolaikiniame moksle vėl 
atmeta ši imuninė proto sistema?

Viena iš sričių – nanotechnologijos. Kai jų ideologas 
Drekselis išleido knygą apie nanotechnologijas, moks-
lininkai ją atmetė. Ši dar šiek tiek mistifikuota mokslo 
sritis labai aktuali ortopedijos tyrimuose. Kodėl? Todėl, 
kad žmogaus kūnas yra tarsi automobilių servisas. Są-
narių keitimas, lūžių gydymas artimas automobilių re-
montui, tam naudojami net panašūs įrankiai – pjūklai, 
frezos, grąžtai, vinys. Sukali varžtą ir pataisai. Tuo tarpu 
žmogaus smegenys, stuburo kanalas yra gelinės konsis-
tencijos. Čia nei suverši, nei prisuksi, nei prisiūsi. Todėl 
ir „pataisymas“ yra daug sudėtingesnis. Esu tvirtai įsi-
tikinęs, kad būtent nanotechnologijos ateityje čia tik ir 
pagelbės.

„...Medicina ne gydo, o susi-
tvarko pats organizmas. Aš taip 
pat esu įsitikinęs, kad žmogaus 
organizmui medicina tik pade-
da, organizmas arba turi jėgų 
kovoti, arba ne...“
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Senuosius Valdovų rūmų pamatus 
išsaugoti padėjo paprastas fizikos dėsnis
Edita Jučiūtė 
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Pastatas, pakabintas ore ant konstrukcijų? Tai realu? Esame įpratę, kad kiek- 
vienas pastatas pirmiausia turi turėti pamatus. Kaip rodo Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Statybos fakulteto mokslininkų projektai, pastatas gali 
turėti pamatus, bet nebūtinai po siena… 

MuziEjaus lankytojai stEbisi unikalia in-
žinerine mintimi

Jei lankysitės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmuose, nenustebkite, kad jus lydintis gidas, 
aprodantis muziejaus pasididžiavimą – senuosius Val-
dovų rūmų pamatus, paminės ir VGTU mokslininkų 
pavardes. Žemutinės pilies valdovų rūmų pietiniame, 
vakariniame ir rytiniame korpusuose esančias archeolo-
gines liekanas dengianti konstrukcija yra sukurta būtent 
dalyvaujant VGTU mokslininkams. Idėją, kaip apsaugo-
ti buvusių rūmų rudimentą, pasiūlė, projektui vadova-
vo prof. habil. dr. Gediminas Marčiukaitis, konstrukciją 
projektavęs kartu su žinomais gelžbetoninių konstrukci-
jų specialistais – prof. dr. Juozu Valivoniu ir doc. dr. Bro-
niumi Jonaičiu.

„Mūsų muziejaus lankytojai, ypač vokiečiai ir lenkai, 
stebisi konstrukcinių sprendimų originalumu, kurie itin 

išradingai saugo buvusius Valdovų rūmų pamatus ir sie-
nas. Užsieniečiai stebisi, o kartais ir negali patikėti, kad 
tai lietuvių inžinierių sukurtas ir įgyvendintas projektas. 
Galiu patikinti, kad lankytojai, kurie suvokia sudėtingas 
geologines, archeologines sąlygas, išlieka sužavėti Lietu-
vos konstruktorių inžinerine mintimi“, – tvirtina Valdovų 
rūmų Edukacijos ir lankytojų centro vedėjas Gediminas 
Gendrėnas. 

Kaip pavyko VGTU mokslininkams apskaičiuoti tokį 
unikalų archeologines liekanas atidengiantį karkasą, ant 
kurio laikosi naujai pastatytas keturių aukštų Valdovų 
rūmų pastatas? Profesorius G. Marčiukaitis, paklaustas, 
kaip vyko laikančių konstrukcijų projektavimas, pasako-
ja, kad prie šio projekto teko gerai padirbėti net kelių 
VGTU specialistų grupei. Darbas kartu su garsiais gelž-
betoninių konstrukcijų specialistais tęsėsi du mėnesius. 

„Išgyvenome jausmą, kad prisidedame prie svarbaus 
istorinio projekto – Valdovų rūmų archeologinės dalies 

1970-ieji. Valdovų rūmų likučiai. Nuotraukoje esantys mūrai liko neišsaugoti. 1987 m. buvo pradėti Valdovų rūmų 

teritorijos sistemingi archeologiniai tyrimai ir kilo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių senosios rezidencijos atkūrimo idėja
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išsaugojimo ir eksponavimo ateinančioms kartoms“, – 
unikalų inžinerinį sprendimą prisimena profesorius. Pa-
sak jo, panašių konstrukcinių sprendimų, kai istorinių 
unikalių pastatų apsaugai būtų panaudotas gelžbetonis 
su įtemptąja armatūra, Lietuvoje suprojektuota nėra. Ta-
čiau tokie sprendimai įmanomi. Tiesiog unikalus projek-
tas reikalavo ir unikalių sprendimų. 

Pasiūlytas ProJektas maksimaliai atiden-
gė archeologines vertybes

„Projektuodami konstrukcijas, pasinaudojome pa-
prasčiausiu fizikos ir mechanikos dėsniu – veiksmas 
lygus atoveiksmiui. Tai ir pigu, ir paprasta, ir gražu. Ma-
tyt, ne veltui sklando pasakymas, kad nieko nėra ver-
tingesnio už paprastumą. Būtent tai šis projektas ir pa-
tvirtino. Jei būtumėme nežinoję elementariausių fizikos 
dėsnių, tokio sprendimo Valdovų rūmuose nebūtumėme 
priėmę. Apskritai, veiksmo ir atoveiksmio dėsnis galioja 
visų mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, kėdė turi išlaikyti žmo-
gaus svorį, kad ledas neįlūžtų, jis turi išlaikyti einančio-
jo svorį. Veiksmo ir atoveiksmio dėsniu pagrįstas visas 
konstrukcijų skaičiavimas. Galų gale ir žmogiškuosiuose 
santykiuose galioja tas pats dėsningumas: jei pavaiši-
nai kolegą bokalu alaus, yra tikėtina, kad kitą kartą to 
sulauksi ir iš jo“, – šypsodamasis apie paprastas unika-
laus inžinierinio sprendimo paslaptis pasakoja prof. ha-
bil. dr. G. Marčiukaitis.

Kaip prisimena profesorius, daugiausia problemų 
kėlė konstrukcinės schemos parinkimas ir teisingų ap-
krovų projektavimas. 

„Turėjome atsižvelgti į statybų sudėtingumą ir į ar-
cheologų reikalavimus, kurie vis kito. Archeologai vis 
rasdavo naujų saugotinų radinių, dėl to mes vis iš naujo 
skaičiuodavome konstrukcijas. Ne viską juk buvo galima 
žinoti iš karto. Būtent dėl to labai vieningai ir nesipyk-
dami dirbome tiek su architektais, tiek su archeologais. 
Turėjome bendrą tikslą – reikėjo išsaugoti, nesuardyti 
senųjų sienų ir pamatų likučių. Bandėme ieškoti pačios 
racionaliausios konstrukcinės schemos. Rengiant šį pro-
jektą, teko ne kartą posėdžiauti ir tartis su įvairių sričių 
Lietuvos specialistais. Svarstymų eigoje buvo pasiūlyti 
net penki archeologinių pamatų išsaugojimo variantai. 
Bet, mūsų, VGTU mokslininkų, pasiūlytas projektas 
maksimaliai atidengė visuomenei archeologinius Val-
dovų rūmų likučius bei minimaliai juos gadino – teko 
tik įrengti įtemptas specialaus plieno stygas. Idėją ypač 
palaikė ir padėjo įgyvendinti viso projekto vadovas – ar-
chitektas Rimas Grigas. Žinoma, buvo itin sudėtingas 
ir betonavimas, polių įgręžimas ir stygų įtempimas, ka-
dangi, saugant archeologines liekanas, galinga technika 
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Schema, kurios esmė – įrengti atramines konstrukcijas. 

Toks projektas būtų sunkiai įgyvendinamas

Schema, kurios esmė – apgaubti senuosius 

pastatų likučius, bet pažeidžiant greta 

esančias konstrukcijas
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M1 = M2

M1

M2

P

Apkrovos nuo sienos ir perdangų Apkrovos nuo sienos ir perdangų

Apkrovos nuo sienos ir perdangų

Gembės skaičiavimo schema, panaudota projektuojant 

Valdovų rūmų pamatus ir taip apgaubiant senuosius 

pamatų likučius

Nuotraukoje dešinėje – sija, 
stovinti ant gembių ir lai-
kanti dalį naujojo Valdovų 
rūmų pastato. Nuotraukoje 
apačioje – autentiškos se-
nųjų Valdovų rūmų liekanos
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teko gręžti itin mažame plote. Reikia pripažinti, kad 
projektas ir statybos darbai atlikti labai kvalifikuotai, čia 
tikrai prireikė didelio statybininkų, konstruktorių ir ar-
chitektų profesionalumo“, – apie 2002 metais suprojek-
tuotą unikalią gelžbetonio konstrukciją pasakoja VGTU 
profesorius.

konstrukciJa buvo kurta smuiko stygų 
PrinciPu

Po dvylikos metų apsilankęs Valdovų rūmuose, 
prof. habil. dr. G. Marčiukaitis džiaugiasi, kad tuomet 
sugalvotas konstrukcinis sprendimas buvo tikrai geras. 
„Kaip dabar matau, mūsų darbas nenuėjo perniek, o 
įdarbintas paprastas fizikos dėsnis leidžia muziejaus 
lankytojams grožėtis mūsų senosios valstybės didybe, – 
sako pirmą kartą po Valdovų rūmų atidarymo čia apsi-
lankęs profesorius emeritas. – Todėl norėčiau jauniems 
žmonėms pasakyti, kad matematika, fizika ir mechanika 
nėra tokios jau sudėtingos, bet jas mokėti yra būtina. 
Elementarius fizikos dėsnius turi žinoti net muzikantai. 
Pavyzdžiui, kuo daugiau įtempsi smuiko stygas, tuo 

Senųjų pastatų „atidengimas“ ir sutvirtinimas

Gręžiami poliai. Valdovų rūmų rekonstrukcijos 

darbai – išbandymas ir statybų technikai
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Saugomų senųjų Valdovų rūmų liekanų apgaubimo ir konstrukcijų karkasas

Pagrindinis senųjų ir naujai atstatomų Valdovų rūmų pjūvis 

(UAB Projektavimo ir restauravimo instituto archyvas)

Rekonstruoti Valdovų rūmai. Vaizdas iš rytų, pietų, 

vakarų ir šiaurės (UAB Projektavimo ir restauravimo 

instituto archyvas)

Gelžbetoninis karkasas

Senieji Valdovų 
rūmų likučiai
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aukštesnis bus garsas, kuo mažiau įtempsi – garsas 
bus žemesnis. Stygų įtempimo jėgą turi atlaikyti apatinė 
smuiko dalis. Galima sakyti, kad šis Valdovų rūmų pro-
jektas irgi buvo sukurtas įtemptų stygų principu.“

Profesorius turimas teorines žinias puikiai pritaiko ne 
viename statybų projekte. Jis yra atlikęs daugiau kaip 
dviejų šimtų pastatų ir statinių konstrukcijų būklės ver-
tinimo ekspertizes, paruošęs jų sustiprinimo projektus. 
Yra ne vieno didžiulio pastato, pavyzdžiui, prekybos cent- 
ro „Rimi“, laisvalaikio centro „Forum palace“, Vilniaus 
CUP ir kt. projektų, konstrukcinės dalies autorius.

Paklaustas, ar konstruktoriaus darbe dažnai prirei-
kia kūrybinės drąsos, prof. G. Marčiukaitis patikina, kad 
drąsos jausmas yra kiekvieno konstruktoriaus kasdieny-
bė. 

„Kiekvienas konstruktorius turi turėti drąsos. Nes jei 
konstrukcijos neatlaikys, kaltas bus būtent jis. Mūsų, 
konstruktorių, atveju drąsa yra žinojimas. Valdovų rūmų 
atveju turėjome garantuoti, kad per tiek amžių išliku-
sios vertybės bus išsaugotos ir praeitis bus atverta atei-
čiai“, – sako profesorius.

Pastatų likučių aPgaubimas gelžbetoni-
ne konstrukciJa – Pagrindinis rekonstruk-
ciJos laimėJimas

Kaip teigia VGTU Architektūros pagrindų ir teorijos 
katedros docentas Evaldas Purlys, senųjų pastatų liku-
čių apgaubimas gelžbetonine konstrukcija buvo vienas 
svarbiausių Valdovų rūmų rekonstrukcijos laimėjimų. 
Apgaubimo architektūrinė idėja ir konstrukcijų architek-
tūra išsirutuliojo po daugelio paieškų metų. Autentiškų 
mūrų architektūrinės eksponavimo idėjos, konstruktyvi-
nio sprendimo pradėta ieškoti apie 1995 m. Pasirinktas 
XIV–XVII a. mūrų liekanų eksponavimo būdas išgelbėjo 
projektą ir Valdovų rūmų atkūrimo projekto rengimo kū-
rybinės grupės reputaciją. Kaip prisimena architektas, 
tuomet buvęs Valdovų rūmų projekto architektūrinės da-
lies vadovu, ne visų specialistų nuomonės sutapo. Buvo 
siūloma naujuosius Valdovų rūmus statyti tiesiog ant 
senųjų pamatų (žinoma, pirmiausia juos sutvirtinus), 
restauruoti visus rūsių skliautus. Skliautų atstatymas 
būtų reiškęs ne išlikusių autentiškų, o naujų, restauruo-
tų mūrų eksponavimą. Autorinio kolektyvo pozicijas la-
bai sustiprino teigiamas projektą recenzavusių ekspertų, 
didelės dalies visuomenės. O vėliau prie šio unikalaus 
projekto sėkmės prisidėjo ir ICOMOS specialistų įverti-
nimas. 

„Sunkiai įsivaizduoju, ką dabar matytumėme rūsiuo-
se ir pirmame Valdovų rūmų aukšte, jei nebūtų būtent 
taip eksponuojamos senųjų rūmų liekanos. Juk autentiški 

Pamatų tvirtinimas ir naujų polių įrengimas. Statybas sunki-

no ypač blogos grunto savybės
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XIV amžiaus Rūmų liekanos buvo užkonservuotos. Kiekvienas pastatų likučių centimetras buvo paliestas archeologų rankų. 

Konservavimo procesas užtruko dvejus metus

Senųjų mūrų išsaugojimo darbai. Senieji 

mūrai sutvirtinami plieniniais profiliais

Paramstomi senųjų pastatų likučiai Atskilusios senosios Rūmų sienos primontavimas
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Laikančioji konstrukcija ir virš jos esantis 
gelžbetoninis apvadas. „Išgyvenome jausmą, 
kad prisidedame prie svarbaus istorinio pro-
jekto – Valdovų rūmų archeologinės dalies 
išsaugojimo ir eksponavimo ateinančioms 
kartoms“, – unikalų inžinerinį sprendimą 
prisimena prof. Gediminas Marčiukaitis
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buvusių Valdovų rūmų pastatų likučiai yra svarbiausias 
eksponatas. Įgyvendinta architektūrinė konstrukcijos 
idėja vaizdžiai, įtikinamai atskiria ir kartu sujungia au-
tentišką ir atkurtą pastato dalis“, – tikina mokslininkas. 
Kaip pasakoja doc. E. Purlys, šiuo metu eksponuojamų 
senųjų Valdovų rūmų liekanų konservavimo procesas 
vyko net keletą metų, o šiuo metu konservuojami mūrai, 
kurie bus eksponuojami kitame rūmų atkūrimo etape at-
siversiančiose patalpose. Archeologinės liekanos užkon-
servuotos, kiekvienas jų centimetras sutvirtintas, buvo 
ir tokių mūro plotų, kur, išsiplovus rišamajai medžiagai, 
buvo galima pirštais iškrapštyti skiedinį.

„Daugelis architektūrinių elementų liekanų, pavyz-
džiui, medinių konstrukcijų, medinių laiptų pakopų pėd-
sakai, yra eksponuojami ir prieinami tiek muziejaus lan-
kytojams, tiek mokslininkams. Jei ateityje mokslininkai 
sugalvos dar kartą patyrinėti vieną ar kitą rūmų architek-
tūros ar statybos istorijos momentą, kažką patikrinti ar 
paneigti, jie turės tam puikias galimybes, nes visi išlikę 
mūrai yra išsaugoti, net ir tie, kurių dabar eksponuoti 
nėra galimybės. 

Daugelis dabartiniuose rūmuose esančių išorės ir vi-
daus architektūros elementų atkurti remiantis archeolo-
giniais radiniais. Smiltaininiai langų apvadai, sandrikai, 
akmeninės langų kryžmos ištašytos pagal kasinėjimų 
metu surinktus pavyzdžius, kokliai, keraminės ir akmens 
grindų plokštės atkurtos pagal autentiškus radinius, ras-
tus kasinėjant buvusių rūmų liekanas. Įdomu, kad yra 
surinkti net kelių skirtingų krosnių koklių pavyzdžių 
komplektai. Tarp jų yra net gotikinių“, – džiaugiasi VGTU 
mokslininkas. Surinkta bene didžiausia XVI–XVII a. pir-
mos pusės koklių kolekcija Europoje.

Doc. E. Purlys vadovavo ir Žemutinės pilies Senojo 
arsenalo rekonstrukcijai, kai plačiajai visuomenei buvo 
atverti senosios gynybinės sienos likučiai. Už šį rekons-
trukcijos projektą jam ir autoriniam kolektyvui buvo 
įteikta valstybinė premija. Dabar VGTU mokslininkas 
vykdo Vilniaus Sapiegų rūmų restauravimo projektą. 

Architektas sako, kad archeologinių žemės sluoks-
nių eksponavimas plačiajai visuomenei daugelyje šalių 
ir dabar kelia labai daug problemų. 

Dėl to dažniausiai pasirenkama eksponuoti tik nedi-
delius jų fragmentus. Archeologinius sluoksnius bandyta 
eksponuoti Senajame arsenale, tik nelabai sėkmingai. 
Valdovų rūmų kontūre išsaugoti du netyrinėti plotai ga-
limiems būsimiems archeologiniams tyrimams. Būtent 
todėl senųjų Valdovų rūmų mūrų apgaubimas gelžbeto-
nine konstrukcija yra vertingas inžinerinis sprendimas, 
padėjęs išsaugoti ir eksponuoti XIV–XVI amžių menan-
čias rūmų liekanas. Laikančiųjų konstrukcijų 

montavimo darbai Simo Bernoto ir doc. Evaldo Purlio nuotraukos
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Virš prof. Gedimino Marčiukaičio – 
naujuosius Valdovų rūmus laikanti sija, 
kuri remiasi ant gembių – pagrindinio 
konstrukcinio elemento  
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Kurdami Aviacijos institutą, padarėme tai, ko nepajė-
gė kaimyninės valstybės, – sukūrėme įstaigą, kuri gali 
konkuruoti tarptautiniu mastu. Kodėl? Įprasta, kad kiek- 
viena aviacijos mokymo įstaiga rengia vienos srities 
specialistus – arba orlaivių pilotavimo, arba skrydžių 
valdymo, arba aviacinės mechanikos, arba avionikos. O 
A. Gustaičio aviacijos institute ruošiame visų šių avia-
cijos sričių specialistus. Tai yra unikalu ir kartu labai 
ekonomiška. Tiek įvairių specialistų ruošiančių aviacijos 
centrų pasaulyje yra vienetai. 

Aviacijos specialistų parengimas yra brangus visame 
pasaulyje. Specialistus reikia ruošti labai kruopščiai. La-
bai svarbi ir praktinio mokymo kokybė. Aviacijoje nėra 
smulkmenų, visos taisyklės yra parašytos, išgrynintos ir 
nekeičiamos. Dėl to juokaujama, kad piloto parengimo 
kaina tolygi kainai gabalo aukso, sveriančio tiek, kiek 
sveria pats pilotas... Institute pilotams parengti reikia 
apie 200 tūkstančių litų. Kodėl tokios brangios pilotų ir 
skrydžių vadovų studijos? Pirmiausia tai susiję su mate-
rialinėmis sąnaudomis, nes reikalingi lėktuvai, treniruo-
kliai, tepalai, kuras. Antra, žmogiškieji ištekliai – avia- 
torių studijos yra individualios, todėl, kai treniruojasi bū-
simasis pilotas, su juo išsyk dirba mažiausiai keturi žmo-
nės: instruktorius, technikas, skrydžių koordinatorius ir 
degalų užpylimo operatorius. Ruošdami aviacijos spe-
cialistus, maksimaliai išnaudojame universiteto ištek- 
lius – prie specialistų rengimo prisideda Mechanikos, 
Elektronikos, Fundamentinių ir net Kūrybinių industrijų 

fakultetų mokslininkai. Taip išleidžiame prie geriausių 
akademinių tradicijų prisilietusius absolventus. Drįstu 
teigti, kad tokio išsilavinimo nesuteiks jokia privati avia- 
cijos mokykla.

Mes, mūsų valstybė turime turėti savus aviacijos 
specialistus, nepaisant to, kad tai kainuoja labai bran-
giai. Ir tam reikia ruoštis dešimtmečiais. Kodėl? Tarki-
me, parengti ir licencijuoti instruktorių ar kitą studijoms 
reikalingą specialistą užtrunka 3–5 metus, sukomplek-
tuoti mokomąją įrangą ir mokymui reikalingą infra- 
struktūrą – dar ilgiau. Ką daryti, kad išlaikytumėme tai, 
kas sukurta per 21 metus? Paklausykime apie bet kurio 
verslo pradžią Lietuvoje. Juk viskas prasideda nuo inves-
ticijų. Kai turi infrastruktūrą, gali tikėtis pelno. Turime 
Kyviškių praktikų bazę, kurioje jau įrengta labai daug 
infrastruktūros. Belieka rekonstruoti kilimo ir tūpimo 
taką, nes senasis buvo įrengtas prieš 31 metus ir yra vi-
sai susidėvėjęs, duobėtas, kelia akmenukus, kurie daužo 
oro sraigtus, tako ir riedėjimo takų matmenys netenkina 
mokymams skirtam aerodromui taikomų reikalavimų. 
14 milijonų – tiek reikia naujam takui. Tam iš studijų 
pajamų patys niekada nesutaupysime... 

Išgirstu kritiškų nuomonių, kad galime naudotis ir 
truputį paremontuotu senu lėktuvų tūpimo taku, lėktu-
vai gali kuo puikiausiai leistis. Bet čia turiu pacituoti 
Civilinės aviacijos administracijos vadovą Kęstutį Aury-
lą: „Kyviškių aerodromas – mokymo priemonė, ten, kur 
skraido ne profesionalai, o mokiniai, tad jo takai turi 

Kam Lietuvai reikia specialistų, kurių 
rengimas prilygsta aukso kainai? 
Prieš du dešimtmečius, dar tik pradėjus atkurti Lietuvos valstybingumą, tarp 
aviatorių ir susisiekimo specialistų sklandė viską lemianti idėja: „Jeigu mes pa-
tys nesuformuosime savo aviacijos politikos, visada atsiras, kas tai padarys už 
mus.“ Kodėl Lietuvai ir dabar reikia taip brangiai ruošiamų aviacijos specialis-
tų? Kokią pridėtinę naudą duoda ši viena brangiausiai kainuojančių profesijų?

Prof. habil. dr. Jonas stankūnas
vgtu antano gustaičio aviacijos instituto direktorius
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Prof. habil. dr. Jonas Stankūnas nuo 2008 m. yra Europos aeronautikos mokslo tinklo (EASN – European Aeronautics 

Science Network) nacionalinis atstovas 

Nuo 2006 m. – Europos orlaivių kūrimo studijų seminaro (EWADE – European Workshop on Aircraft Design Education) 

narys. 

Nuo 2006 m. – Lietuvos aviacijos inžinierių sąjungos atstovas Tarptautinėje aeronautikos mokslo taryboje (ICAS – 

International Council of the Aeronautical Sciences). 

Nuo 2000 m. – Tarptautinio mokslinio seminaro „Naujausi tyrimai aviacijoje ir jų įtaka studijų procesui“ (RDDPAE – Recent 

research and design progress in aeronautical engineering and its influence on education) organizacinio komiteto narys. 
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turėti nepatyrusiam mokiniui reikiamus ilgio ir pločio 
rezervus.“ Patyręs lakūnas akrobatas gali nusileisti ir 
5 metrų pločio take, o mokomajam takui reikalingas 
30–35 metrų plotis ir 1 200 metrų ilgis. O šiuo metu 
mūsų turimo Kyviškių tūpimo tako ilgis tėra 540 me-
trų. Reikia baigti atnaujinti ir lėktuvų parką, nes iš jų 
šeši yra net 1973–1974 metų gamybos. Tokios didelės 
investicijos reikalingos ne tik mums, bet ir Vilniaus re-
giono visuomenei, aeroklubams. Kyviškės yra naudingos 
miestui, aviaciniam turizmui, verslui – juk verslininkai 
jau numatę kurtis šalia. 

Lietuviškoji aviacija turi puikias galimybes plėstis ir 
toliau. Išskirčiau dvi lygiagretes. Valstybės aviacijos sis-
temai ir jai artimoms šakoms prognozuočiau nuolatinę 
ir gana tolygią plėtrą, nes tai reikalinga valstybės funk-
cijoms ir jos konkurencingumui užtikrinti. Privataus sek-

toriaus aviacija visuomet labiau pažeidžiama nuolatinės 
konkurencinės kovos, jos augimas yra labai dinamiškas, 
nes verslas nuolat ieško ir randa netikėčiausias nišas.

Negaliu pasitraukti iš aktyvaus instituto gyvenimo. 
Jei sustoji nors savaitei ar mėnesiui, instituto reikalai 

eina prastyn. Tada 20 metų darbas gali nueiti šuniui ant 
uodegos. 

Džiaugiuosi, kad pastangos nenueina veltui, kad 
praradus kelias į Gariūnus išėjusias galimų mokslininkų 
kartas institute auga karta, kuri mane pakeis.

Vis dėlto pastebiu žmonių abejingumą aviacijai. Pa-
vyzdžiui, griuvo „Lietuvos avialinijos“. Daugeliui atrodė, 
kad bala nematė... Po to kai kam atrodo, kad nelabai 
svarbu, ar bus Lietuvoje institutas, ruošiantis aukščiau-
sio lygio aviacijos specialistus, ar ne. Įsijautę į nacio-
nalinio vežėjo turėjimo euforijos ir jo netekimo gedulo 
nuotaikas daugelis nepastebėjo, kad iš esmės pasikeitė 
tendencijos aviacijos verslo rinkoje. Lietuvai dabar ats-
tovauja ne vienas oro vežėjas, buvusios „Lietuvos avia-
linijos“, o 10 Lietuvoje registruotų oro bendrovių, kurios 
sėkmingai funkcionuoja tarptautinėje rinkoje, o jų veikla 
išplitusi po visą pasaulį. Orlaivių skaičiumi, specialistų 
poreikiu, savo veiklos apimtimis ir pelnu šios bendrovės 
daug kartų lenkia buvusias „Lietuvos avialinijas“. Taigi, 
Susisiekimo ministerijos duomenimis, kvalifikuotų avia-
cijos specialistų reikia 3 kartus daugiau nei dabar rengia 

Aviacijos institutas. Nė vienas instituto absolventas ne-
lieka be darbo.

Jaučiuosi kaip milijonierius: instituto turtas siekia 
apie 45–50 milijonų litų. Per du dešimtmečius padarė-
me išties daug. Tikiu, kad ruošdami aviacijos specialis-
tus kuriame Lietuvos ateitį. Institute mokosi jaunimas, 
kuriam atveriame duris į gerą išsilavinimą ir kvalifikuotą 
darbą. Atsimenu ir pats save, kai 1967 metais tame 
pačiame Rodūnės kelyje, kur dabar įsikūręs institutas, 
su didele viltimi ir nerimu laukiau Priėmimo komisijos 
sprendimo: priims ar nepriims į aviaciją. Kad įstočiau į 
Aviacijos institutą, būčiau lakūnu, dariau viską: sporta-
vau, medaliu baigiau mokyklą. Kai kartu su bendražygiu, 
du kaimo berniokai, stojome į lakūnų mokyklą, deja, la-
bai greitai supratome, kad mūsų svajonė atsitrenkė į rea- 
lybę – specialybė buvo pasiekiama tik aviatorių dinas-

tijoms priklausantiems vaikams. Teko 
keisti kryptį – rinktis inžinerines studijas 
Krivoj Rogo civilinės aviacijos mokyklo-
je. Vėliau prisiekiau, kad jei subursiu 
aviacijos mokyklą Lietuvoje, tie, kurie 
tikrai norės skraidyti, pasieks tai be jo-
kių „užkulisių“. Norėjau, kad aviacijos 
entuziastai, tie, kurių akyse dangus, 
galėtų čia, Lietuvoje, įgyti gerą aukštąjį 

išsilavinimą. Todėl ir dabar džiaugiuosi, kai į institutą 
ateina jauni žmonės, norintys dirbti aviacijoje, daugu-
ma labai motyvuoti ir siekiantys tikslo. Visą gyvenimą 
jaučiau pareigą padėti jauniems žmonėms surasti kelią į 
išsvajotąją aviaciją ir gauti gerą, prestižinį išsilavinimą. 
Jei valstybėje turime sukūrę tokį mokymo įrankį – aukš-
tąją aviacijos mokyklą, kodėl juo nesinaudoti? 

Kuo išskirtinė aviatoriaus profesija? Turbūt tuo, kad 
joje nėra kasdienybės. Darbas ir šventė čia visada kar-
tu. Darbas, kur nėra smulkmenų, kur negalima ko nors 
nežinoti ar būti aplaidžiam. Šventė, nes visuomet jauti, 
kad darai tai, kas yra už žmogaus įgimtų galimybių ribų, 
pajunti tai, ko negalėtum, jei nebūtum aviatorius, tar-
nauji tam, kas dar tik prieš šimtą metų žmogui buvo ne-
pasiekiama. Be to, tas erdvės, laisvės pojūtis... Kiekvie-
no skrydį palydinčio techniko, inžinieriaus, skrydžių va-
dovo ar pilotų kabinoje esančio lakūno griežtas darbines 
operacijas lydi ir pakilus, šventinis jaudulys. Be pojūčio, 
kad tu tikrai nori būti tik aviatorius, pro šiuos vartus eiti 
neverta, nes susižavėjus tik išorine romantika pakliūsi į 
tikrovę, kuri gali tapti nepakeliama. Taip pat esu įsitiki-
nęs, kad net vienas išsilavinęs žmogus gali labai daug 
padaryti. Turiu mintyje kad ir generolą Antaną Gustaitį. 
Prieš karą Lietuvoje dirbo tik 3 žmonės, turintys univer-
sitetinį išsilavinimą aviacijos srityje, iš kurių pradedantis 
konstruktorius Jurgis Dobkevičius žuvo jaunas. 

„Įsijautę į nacionalinio vežėjo turėjimo eu-
forijos ir jo netekimo gedulo nuotaikas dau-
gelis nepastebėjo, kad iš esmės pasikeitė 
tendencijos aviacijos verslo rinkoje...“
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Tuo tarpu Antanas Gustaitis puikiai realizavo savo 
galimybes. Iš esmės dėl jo veiklos tarpukario Lietuvoje 
aviacija pakilo iki tarptautinio lygio. Generolo pastango-
mis jau prieš karą buvo pasiektas ir ypač aukštas avia- 
cijos konstravimo ir gamybos lygis. Šis gabus žmogus 
pačioje aviacijos mokslų gimimo pradžioje sugebėjo 
sukurti net devynis lėktuvų tipus ir paleisti juos į seri-
jinę gamybą. ANBO-V kaip mokomasis lėktuvas buvo 
parduodamas į užsienį, o ANBO-VII, sukurtas prieš pat 
karą, šiuolaikiškas net žiūrint ir šių dienų akimis. Ma-
nau, kad susiklosčius šiek tiek kitoms istorinėms aplin-
kybėms, dabar po Europą skraidytume ne „Airbus’ais“, 
o lietuviškais ANBO... 

Dabar tokių išsilavinusių žmonių jau parengėme apie 
pusantro tūkstančio. Jeigu suteiksime jiems galimybę, 
jaunoji karta padarys labai daug. Kita vertus, jei šian-
dien jų nebūtų, Lietuva aviacijos srityje iš viso negalėtų 
nieko daryti. Ir nebūtų dešimties visame pasaulyje dir-
bančių Lietuvos oro bendrovių, nesikurtų aukšto lygio 
aviacinės technikos remonto įmonės, patys nevaldytume 
skrydžių Lietuvos kontroliuojamoje oro erdvėje, nebūtų 
ką samdyti Karinėms oro pajėgoms ir Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos aviacijos rinktinei. Su džiaugsmu iš-
girstu, kad užsienio bendrovių atstovai mielai renkasi 
lietuvius. Kodėl? Dėl to, kad lietuviai turi labai gerą išsi-
lavinimą. Kai sukuriame didelį specialistų debesį, šalia 

pradeda kurtis kitos mokslo įstaigos ir verslo įmonės. Tai 
tikrai teigiamai veikia visą Lietuvos ekonomiką.

Ar nepavargau kovoti už institutą ir jame ruošiamus 
jaunus žmones? Manau, kad jei jau gimiau čia, esu čia, 
vadinasi, turiu dirbti savo kraštui. Ar nesinori mesti klau-
sytis aidinčių skeptikų balsų, kad institutas brangiai kai-
nuoja, ir važiuoti į savo gimtinės kaimą Pakenę? Kartais 
norisi. Kadangi Pakenės pelkėse dabar nuo paukščių 
giesmių ausys plyšta... Kai ištrūkstu į gamtą, pabūnu po 
senelio sodintu ąžuolu, pasiklausau paukščių, atgaunu 
jėgas ir turiu įkvėpimo kovoti toliau. Mano proseneliai 
kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę, kodėl dabar negaliu 
pakovoti už Lietuvos aviacijos ateitį? Man tikrai negaila 
laiko, kurį atiduodu institutui. Tikrai negaila. Galų gale 
darbas AGAI man yra įpareigojimas. Man, vieninteliam 
iš visų universiteto žmonių, prieš dvidešimt vienerius 
metus buvo suteikta ši didelė galimybė – teisė kurti avia- 
cijos institutą. Todėl to gailėtis negalima. Didelė laimė, 
kai žmogus gali dirbti. 

Tikiu, kad Lietuvos aviacijos specialistai turi ir turės 
ateitį. Kai žmonės turi noro ir idėjų, jie paprastai kokia 
nors forma vis tiek tai pasiekia. Žinoma, šiandienėje Lie-
tuvos aviacijoje svarbu ne tik idėja, bet ir pinigai. Turime 
būti optimistai. Dažnai sakau savo studentams: „Gyve-
nime svarbūs du dalykai. Pirmas – svajoti. Antras – siek-
ti to, apie ką svajoji.“

Kyviškių aerodromas iš paukščio skrydžio (nuotrauka iš Kęstučio Šilkaičio archyvo)
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Nors technologija vis dar tobulinama, vieninteliai 
Lietuvoje vaikščiojančių robotų tyrėjai jau gavo keletą 
pasiūlymų pritaikyti ją versle. VGTU Elektronikos fakul-
teto Automatikos katedros asistentas dr. Tomas Lunec-
kas pasakojo, jog verslininkai pasiūlė įdarbinti robotus 
pavojinguose ir sunkiuose žmonėms darbuose, pavyz-
džiui, kad ir valant dangoraižių langus.

sukurtasis robotas ne tik atkartoJa 
vabzdžio eiseną

„Šešiakojo roboto idėja kilo iš susižavėjimo ir susido-
mėjimo vabzdžiais. Tai – priežastis, kodėl ši robotų rūšis 
man įdomiausia“, – sakė Automatikos katedros moks-
lininkas T. Luneckas, kuris robotą kūrė stengdamasis 
atkartoti ir imituoti vabzdžių eisenas. 

Pasaulyje įprasta, jog robotai, atkartojantys vabzdžių 
eiseną, atsiduria biologų ir robotikos inžinierių rankose. 
Šie analizuoja skirtingus robotų judėjimo būdus ir aiški-
nasi, kodėl gyvūnai naudoja vienokią ar kitokią eiseną, 
kuo viena geresnė už kitą. 

Tomo Lunecko ir jo kolegų sukurtas žingsniuojantis 
robotas ne tik imituoja šešiakojo vabzdžio eiseną, bet 
ir turi šiek tiek daugiau intelekto... ir gali įvertinti daug 
daugiau informacijos nei važinėjantis robotas. 

Tuo tarpu važinėjantis robotas objektus ir paviršius 
skirsto į robotui „praeinamus“, „sunkiai prieinamus“ 
arba „visiškai nepraeinamus“, vertina tik trukdančias 
judėti kliūtis, o VGTU mokslininko sukurtas robotas su-
geba įvertinti liečiamo paviršiaus parametrus – kliūčių 
aukštį, šlaitus.

PakEis žmones sudėtinguose ir PavoJin-
guose darbuose

Šešiakojai robotai yra stabiliausi iš visų vaikščiojan-
čių robotų, dėl to jie gali būti taikomi kaip robotinė plat-
forma įvairiems darbams atlikti. 

Tai ypač svarbu dirbant ant nelygių paviršių, tarkime, 
griuvėsiuose, žemės ūkyje ar žemdirbystėje.

Šešios kojos leidžia robotui su paviršiumi turėti dau-
giau sąlyčio taškų nei keturkojui ar dvikojui. „Šešiakojis 

VGTU mokslininkai: 
išminuotojus ir gelbėtojus 
tuoj pakeis robotai

Paulina makūnaitė

Ar kada mąstėte, kaip juda šešiakojis vabzdys? Kaip jis dėlioja 
kojas ar įveikia paviršiaus nelygumus? Štai tokius klausimus 
kėlė Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai. 
Bandydami tai suprasti, jie sukonstravo šešiakojį robotą, kurį 
kitaip galima vadinti heksapodu. 
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robotas – tinkamas darbams sudėtingomis sąlygomis 
dėl stabilumo, kuris užtikrinamas bent trimis sąlyčio 
su paviršiumi taškais. Tai – minimalus skaičius taškų, 
reikalingų plokštumai išvesti ir statiniam stabilumui įgy-
ti“, – aiškino T. Luneckas. 

Pastaruoju metu susidomėta ne tik nelygiais, bet ir 
vertikaliais paviršiais. Sienomis laipioti galintys robotai 
galėtų atlikti dangoraižių fasadų apžiūros ar remonto, 
statybos, langų plovimo darbus. 

Šie robotai gali būti pritaikyti ir sudėtingoms gelbė-
jimo operacijoms, bombų išminavimui... Kitaip tariant, 
jie galėtų atlikti tuos darbus, kurie yra pavojingi ar per 
sunkūs žmonėms.

Tai – viena priežasčių, kodėl T. Luneckas šešiakojį 
robotą laiko perspektyvia technologija: „Tobulindami ją, 
būsime vieni pirmųjų, pasiūlysiančių jos pritaikymo bū-
dus.“

Tiesa, kaip patikino Tomas Luneckas, jaudintis, jog 
iš plieno, laidų ir lazerių sukurti vabzdžiai pakeis žmo-
nes jų darbo vietose, neverta.

„Tikėtina, kad robotai pakeis tik žmonių darbo pobū-
dį: žmogus taps roboto prižiūrėtoju, turinčiu neribotas 
galimybes ir nerizikuojančiu savo gyvybe“, – sakė VGTU 
mokslininkas.

PirmoJi ŠeŠiakoJo roboto idėJa kilo dar 
vaikystėJe

T. Luneckas pasakojo, jog pirmasis jo šešiakojis 
robotas gimė dar mokantis mokykloje. Jis buvo sukurtas 

iš metalo konstruktoriaus ir lanksčiųjų diskelių (angl. 
floppy disc) įrenginių, kurie pasitarnavo kaip žingsninių 
variklių donorai. 

Norėdamas pasigaminti tikrą judantį robotą, Tomas 
dar vaikystėje domėjosi vaikščiojančių robotų ėjimo 
principais, eisenų tipais, jų techniniu realizavimu. 

„Kol dar mokiausi mokykloje, tai buvo panašiau į 
laisvalaikio užsiėmimą, tačiau po truputį konstravimas 
peraugo į rimtą susidomėjimą robotika ir netgi prisidėjo 
prie daktaro laipsnio įgijimo“, – apie savo domėjimąsi 
šešiakojais robotais pasakojo T. Luneckas.

Universitete Tomas Luneckas įgijo žinių apie kom-
piuterinį projektavimą, mikrovaldiklių programavimą, 
robotų kinematiką, transformacijų matricas, kompiute-
rinį modeliavimą...

Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslinin-
kas prisiminė, jog pirmasis jo robotas nepaėjo dėl silpnų 
variklių, negalėjusių pakelti roboto konstrukcijos. Ilgai-
niui, įgijęs reikiamų žinių ir tinkamas pavaras, Tomas 
sukonstravo dabartinio roboto prototipą. Tačiau šis ro-
botas vos vos krutėjo: valdymo programa veikė teisingai, 
„padarą“ stabdė tik neištobulinti mechaniniai sprendi-
mai. 

O tada Tomas įstojo į doktorantūrą ir kūrybinis proce-
sas vyko profesionaliau: pirmiausia robotas sumodeliuo-
tas kompiuteriu, gautas konstrukcinis jo brėžinys, ir tik 
galiausiai sukonstruotas fizinis prototipas.

Šiuo metu VGTU Automatikos katedros mokslininkas 
T. Luneckas ir jo kolegos svarsto, ko robotą mokyti to-
liau. Simo Bernoto nuotraukos
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Šiuolaikiniai robotai vis dažniau ir plačiau prade-
dami taikyti nežinomoje dinamiškoje aplinkoje. Atvi-
rose lauko sąlygose robotams tenka prisitaikyti prie 
besikeičiančių išorinių veiksnių. Vienas iš svarbiausių 
aplinkos veiksnių, kuriuos turi įveikti mobilūs robotai, 
yra paviršiaus nelygumai. Važiuojantys robotai sunkiai 
įveikia kliūtis, kurių aukštis yra pusė jų rato skersmens, 
ir negali įveikti kliūčių didesnių už šį aukštį.

Paviršiaus savybių atpažinimas ir vertinimas yra 
viena iš svarbiausių robotų inžinerijos problemų. Kurios 
išsprendimas nulems gerokai platesnį mobilių robotų 
taikymą. Dėl šios priežasties reikia tobulinti esamus ir 
kuri naujus paviršiaus savybių atpažinimo ir vertinimo 
metodus. Literatūroje galima rasti paviršiaus savybių 
suskirstymo į kategorijas aprašymų. Toks suskirstymas 
leidžia lengviau įvertinti paviršiaus savybes ir praeina-
mumą. Tačiau nėra aiškiai įvardijamas paviršiaus savy-
bių fizinių dydžių pagrįstumas. Todėl viena iš problemų 
yra konkrečių paviršiaus savybių fizinių dydžių apibrė-
žimas ir santykio su roboto matmenimis nustatymas.

Viena iš didžiausių neišspręstų problemų yra pa-
viršiaus savybių atpažinimas ir vertinimas. Šiuo metu 
paviršiaus savybių atpažinimui plačiausiai naudojamos 

vaizdo kamerų ir lazerinių atstumo jutiklių sistemos. 
Norint su šiomis sistemomis išgauti duomenis apie pa-
viršių, reikalingi sudėtingi algoritmai. Todėl tarp duo-
menų gavimo, jų apdorojimo ir sprendimo priėmimo 
gali susidaryti laiko delsos, kurios turės įtakos roboto 
veikimui realiu laiku ir robotas negalės reaguoti į stai-
giai besikeičiančias aplinkos sąlygas. Be to, vaizdinės 
aplinkos atpažinimo sistemos yra priklausomos nuo 
matomo vaizdo ryškumo (aiškumo) ir gali prastai veikti 
(arba išvis neveikti) esant blogam matomumui. Dėl šių 
priežasčių yra svarbu sukurti metodus, kurie leistų at-
pažinti paviršiaus savybes naudojant ne vaizdinę infor-
maciją bei paprastus algoritmus, kuriuos galėtų vykdyti 
įterptinis roboto valdiklis.

Atpažinus paviršiaus savybes, svarbu jas įvertinti 
ir teisingai interpretuoti. Šiuo metu aplinkos objektai 
arba paviršius skirstomas į robotui praeinamą, sunkiai 
praeinamą arba visiškai nepraeinamą. Stengiamasi 
išskirti tik tokias kliūtis, kurios trukdo robotui judėti. 
Tačiau žingsniuojantys robotai gali judėti kur kas nely-
gesniu paviršiumi nei važiuojantys, todėl paviršiaus sa-
vybės turėtų būti skirstomos į gerokai daugiau katego-
rijų arba turi tiesiogiai veikti roboto judėjimą ir elgseną.

dr. tomas luneckas. robotai ir Jų JudėJimo nežinomu nelygiu PavirŠiumi valdymas
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Choras techniškajame universitete: 
muzikos poveikis prikelia miegančią sielą
Bėgant metams, universitetuose pasikeitė ne tik mokslo tyri-
mų įranga, bet ir studijų pobūdis. Tačiau kai kas universite-
tuose fenomenaliai nesikeičia. 1956-aisiais įsteigus Kauno 
politechnikos instituto (KPI) vakarinio fakulteto Vilniaus vaka-
rinį skyrių, jau 1964-aisiais buvo suburtas instituto studentų 
choras „Gabija“. Šiandien jau penkis dešimtmečius gyvuo-
jančio choro misija išliko ta pati – muzikos poveikiu sušildyti 
jaunų žmonių ir klausytojų sielas.

choro įkūrimas.
1964 m. kovo 8 d. filialo vadovybė ir studentų aktyvas nutarė suburti chorą. Chorui vadovauti buvo pakviestas 
maestro Klemensas Griauzdė (1905–1983). 

PirmoJi rePeticiJa. 
1964 m. kovo 23 dieną įvyko pirmoji choro repeticija. Jai vadovavo K. Griauzdė ir chormeisteriai Elona Paškūnienė 
bei Boleslovas Zubrickas. Viena pirmųjų choro dainų – J. Bendoriaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Mergu-
žėle lelijėle“.

Pirmasis koncertas. 
1964 m. vasarą choras dirbo ir repetavo Anykščių rajono „Atžalyno“ kolūkyje. Čia ir buvo surengtas pirmasis choro 
koncertas.

„Gabijos“ Pasirodymai. 
Per 50 gyvavimo metų VGTU choras surengė daugiau nei 1 000 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, giedojo ir koncer-
tavo 34-iose Vilniaus bažnyčiose ir cerkvėse, dalyvavo daugybėje festivalių, konkursų Lietuvoje ir užsienyje

choristai. 
„Gabija“ išugdė beveik 1,5 tūkstančio puikių dainininkų. Šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitete dirba 
17 darbuotojų, įvairiu laiku dainavusių „Gabijos“ chore.

choro metraŠtis. 
Choro istorija yra sugulusi į 2 storus metraščio tomus. Šiuo metu jau rašomas trečiasis gabijiečių gyvenimo tomas.
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į chorą Priimami ir visiŠki „beklausiai“

Pasak ilgametės choro „Gabija“ vadovės Rasos Vis-
kantaitės, paslaptis, kodėl į choro veiklą įsitraukia jauni 
žmonės, yra bendravimas, kurį jungia muzika. Ne veltui 
sakoma, jog muzika yra tiesiausias kelias į dvasinį pa-
saulį. Ji gydo, ramina, suteikia džiaugsmo, pasitenkini-
mo, sukelia jausmą, jog egzistuoja tobulesnis pasaulis... 
„Muzikuodami chore tarp bendraminčių, studentai gali 
pasislėpti nuo pasaulio blogybių, neteisybės, atsikraty-
ti nereikalingų dvasios taršalų, palavinti kitą smegenų 
pusrutulį ir jaustis reikalingi, nes suteikia džiaugsmo ki-
tiems“, – mintimis dalijasi choro vadovė, kuri išleido jau 
ne vieną choristų kartą.

Repeticijos, galybė koncertų netikėčiausiose erdvėse, 
festivaliai, konkursai, šventės, koncertinės kelionės po 
Lietuvą ir užsienį, daugybė patirčių, pažinčių, nuotykių, 
vestuvių – toks choro gyvenimas vis dar tebetraukia jau-
nus žmones. O kaip tikina Rasa Viskantaitė, dainuoti 
chore „Gabija“ gali kiekvienas, net neturintis išlavintos 
klausos. Anot vadovės, tai nėra jokia kliūtis, į chorą  
tikrai priimami visi norintys dainuoti universiteto studen-
tai. 

„Daug kam tai yra nesuprantama. Mano tėtis Felik-
sas Viskantas į chorą priimdavo visus, net ir visiškus 
„beklausius“. Juk vadinamasis „beklausis“ nėra kurčias! 
Viskas priklauso nuo noro! Jei būčiau kartu su tėčiu ne-
dirbusi, matyt, būčiau ir nežinojusi, jog net 20-mečiui 
ar 30-mečiui gali būti išugdoma klausa. Jis laikėsi nuos-
tatos, kad klausos trūkumas – tai tam tikra invalidumo 
rūšis, kurią reikia pašalinti: sujungti klausos aparatą su 
balso klostėmis. Aš sakyčiau kitaip – reikia pažadinti 
miegančią, tinginčią sielą, o ją labai sunku pažadinti... 
Deja, daug kas nusispjauna ir palieka ją ramybėje. Tėtis 
niekada nepalikdavo. Atsimenu, vieną „beklausį“ stu-
dentą taip išlavino, kad jis po kurio laiko užvesdavo liau-
dies dainas... Pastebėjau, kad ir dabartinėje „Gabijoje“ 
tie vyrukai ir merginos, kurie iš pradžių nepataikydavo į 
natą, bet labai stengėsi, dabar ne tik puikiai dainuoja, 
bet ir savo profesijoje yra daug daugiau pasiekę“, – pa-
stebi R. Viskantaitė.

Kaip atsimena choro vadovė, jos tėtis F. Viskantas 
dažnai sakydavo: „Jei kiekvienas žmogus būtų padai-
navęs chore nors dvejus metus, mes gyventume visiškai 
kitaip...“

trūksta iŠsamesnių muzikos Poveikio as-
menybei tyrimų

Choro vadovė mano, kad visuomenei reikėtų išsa-
mesnių muzikos poveikio asmenybei tyrimų, nes muzi-

ka gali pažadinti iš sąstingio ir net išgydyti paralyžiuotą 
žmogų. Gaila, jog Lietuva šioje srityje yra dar atsilikusi. 
„Teko dalyvauti UNESCO seminare. Amerikietė lektorė, 
buvusi aktorė, pasakojo, kad dėl skiepų suparalyžiuotai 
jos dukrai, negalėjusiai nei judėti, nei kalbėti, taikė mu-
zikos terapiją, ir vaikas pasveiko, aukštąjį mokslą baigė. 
„Jei ji įeitų dabar pro duris, nepatikėtumėte, kad jai buvo 
tokia nelaimė atsitikusi“, – sakė lektorė. Mano tėvai pa-
sakojo, jog mane mažą, kol nebuvo lovytės, migdė ant 
kabinetinio rojalio. Jei verkdavau, tėtis pagrodavo ir nu-
rimdavau“, – apie muzikos poveikį kalba choro vadovė. 

Viename interviu garsusis maestro Gintaras Rinke-
vičius yra pasakęs: „Jei atliktume vien roko balades ar 
miuziklų muziką, salės visada būtų pilnos. Bet negalime 
sau to leisti, nes turime groti Bethoveną ir Čaikovskį.“ Į 
kokią muziką orientuojasi šiuolaikinė „Gabijos“ karta? 

„Mokiausi M. K. Čiurlionio meno mokykloje, kurioje, 
beje, mokėsi ir G. Rinkevičius. Ši mokykla suformuoja 
tvirtas muzikanto vertybines nuostatas, nuo to vėliau 
priklauso ir pasirinktas repertuaras. Be to, mano tėtis 
buvo chorvedys, puikus muzikantas. Iš jo nejučia gavau 
dar daugiau.

Kadangi „Gabijoje“ ugdau neprofesionalus, galime 
dainuoti viską. Ir tą, kas patinka publikai, ir tą, kas gal 
ne visiems patinka, bet ugdo, augina studentą kaip vi-
sapusišką asmenybę. Svarbiausia, kad tai būtų vertinga, 
muzikalu arba tiesiog nuoširdu. Mano nuomone, klasi-
kinė muzika skatina mąstyti ir jausti giliau. O to šiame 
amžiuje jau pradeda stigti. Juk ne vien strakalioti ir šėlti 
esame sutverti. Turėtumėme norėti, kad po mūsų Žemė 
taptų šiek tiek gražesnė, švaresnė, taikesnė. Rimtesni 
dalykai palieka didesnį ir ilgiau trunkantį įspūdį“, – sako 
Rasa Viskantaitė.
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žodį, paguosti, apkabinti ar tiesiog pakalbinti. Man vi-
sada norėjosi tai, ką aš gavau iš „Gabijos“, perduoti at-
einantiems naujiems gabijiečiams ir kad jie čia atrastų 
tai, ką aš atradau. O atradau aš save. Mokykloje negalė-
jau pakęsti rašinėlių, o chore išaiškėjo, kad šį tą sugebu 
ir parašyti. Maniau, kad esu sausa tiksliukė, o pasirodo, 
kad turiu nemažai kūrybinių idėjų“, – apie buvimą choro 
bendruomenėje pasakoja choristė.

Dainavimas chore yra laisvalaikis, kurį VGTU stu-
dentai praleidžia kartu su bendraminčiais, bet, kita ver-
tus, koncertuodami ir siekdami bendro tikslo studentai 
įprasmina ir repeticijose praleistą laiką. V. Ašmonaitės 
nuomone, tie studentai, kurie pajunta, kad atiduodami 
dalelę savo širdies klausytojams pasisemia jėgų bei įgyja 
kur kas daugiau ir patys, tai jie chore pasilieka daug 
ilgesniam laikui. „Visi juk ieškome kažkokios prasmės, 
tad kas gali būti geriau, nei daryti gerus darbus ir su-
teikti malonumą aplinkiniams? Man asmeniškai ne tik 
studijavimas, bet ir studentavimas be „Gabijos“ nebū-
tų buvęs toks prasmingas“, – tikina aštuonerius metus 
„Gabijos“ prezidente buvusi pašnekovė.

Muzikos Poveikis: aŠaras Šluosto ir klau-
sytoJai, ir Patys choristai

Paklausta, koks įvykis iš „Gabijos“ gyvenimo jai buvo 
pats įsimintiniausias, ilgametė „Gabijos“ prezidentė ne-
įvardijo vieno. Labai daug jų buvo tikrai įspūdingų ir įsi-
mintinų... 

„Iš kiekvienos aplankytos užsienio šalies, kur koncer-
tuojame, parsivežame po tokį įsimintiniausią. Koncertai 
kalėjime, neįgalių vaikų globos namuose yra tokie pat 
įsimintini, kaip ir kaimo bažnytėlėje, kurioje apsiverkusi 
senučiukė dėkoja už koncertą. Sankt Peterburge Lietu-
vos konsulo Eitvydo Bajarūno padovanota gabijiečiams 
pilna bagažinė alaus įsimintina panašiai, kaip ir baltas 
balandis, nutūpęs virš choristų galvų giedant „Sanc-
tus“... Kaip ir Šiaurės Velse tarptautiniame konkurse 
„Gabijos“ pasirodymas, įvertintas geriausiai iš visų Eu-
ropos chorų, kažin ar pranoks įspūdį, kai S. Šimkaus 
konkurse Klaipėdoje laukėme rezultatų visi susikabinę 
rankomis ir vėliau drauge visą naktį apverkėme III vie-
tą“, – gražiausias choristų gyvenimo akimirkas vardija 
V. Ašmonaitė.

O kaip įsimintiniausiai į choro pasirodymus yra su-
reagavę klausytojai? Buvusi choro prezidentė nesuskai-
čiuoja, kiek kartų „Gabijos“ pasirodymai yra pravirkdę 
klausytojus. Jai daugiau atmintyje išliko kitokie momen-
tai: „Buvo atvejų, kai mes patys dainuodami jau trauk-
davomės nosines. Man iš tokių įsimintinesnių buvo Lie-
tuvos tūkstantmečio dainų šventė, kai mums, visiems 

choras – tarsi antrasis universitetas

Kodėl dažniausiai tiksliuosius mokslus pasirinkę uni-
versiteto studentai savo laisvalaikį leidžia akademinia-
me chore? Kaip pastebi buvusi ilgametė choro preziden-
tė Vilma Ašmonaitė, dažniausiai studentai renkasi chorą 
dėl to, kad tiesiog mėgsta ir nori dainuoti, tačiau būna 
ir tokių, kurie jau yra girdėję, jog „Gabija“ garsėja kaip 
draugiškas kolektyvas, tad ateina ieškodami pramogos. 
Bet pastarieji arba ilgai neužsibūna, arba atranda ir tą 

tikresnį muzikos pajutimą, kuris „užkabina“ ilgesniam 
laikui.

Kaip pripažįsta V. Ašmonaitė, dainavimas chore jai 
buvo tarsi antrasis universitetas. Chore, pasak jos, be 
muzikos vyko ir nuolatinės draugiškumo, pagarbos, tole-
rancijos, nuoširdumo, savęs pažinimo, patriotizmo, kū-
rybingumo, psichologijos, vieningumo, pasiaukojimo ir 
baimių nugalėjimo pamokos. 

„Per paskaitas universitete aš augau profesine pra-
sme, o „Gabijoje“ augau ir brendau kaip asmenybė. 
Atėjau pirmame kurse ir patekau tarp skirtingų kursų 
studentų bei studijas baigusių, įvairiausių specialybių, 
iš įvairiausių Lietuvos miestų, netgi kalbančių ne vie-
na kalba žmonių. Visi su savo įsitikinimais, skirtingomis 
nuomonėmis, įvairiausiais požiūriais į gyvenimą ir tik su 
vieninteliu bendru tikslu – noru dainuoti. Neįsivaizduo-
ju geresnės erdvės žmogaus brendimui. Tai buvo ideali 
terpė kiekvienam ugdyti ir savo lyderio savybes. Iš tokių 
žmonių aš ir mokiausi: kaip įtraukti ir padrąsinti tyles-
nius, labiau užsidariusius žmones, kaip pakreipti tei-
singa linkme ir atsargiai sutramdyti užsispyrėlius, kaip 
su didele kantrybe kalbėti ir sugebėti įtikinti priešiškai 
nusistačiusį, kada ir kam pasakyti pagiriamąjį ar šiltesnį 
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Pirmasis choro vadovas 
Chorą subūręs klemensas griauzdė (chorui va-

dovavęs 1964–1974 metais), mokėjo sudaryti jam 
geras darbo sąlygas. Jis pasirinkdavo gerus chormeis-
terius, vokalo pedagogus bei koncertmeisterius, subur-
davo veiklias choro tarybas. K. Griauzdė buvo didelis 
eruditas ir bendravimo gyslelę turintis menininkas. Jo 
vadovavimo metu choras kūrė savas tradicijas, pama-

žu stiprėjo. Taip atsirado pirmakursių krikštynos, pas- 
kutinė metų repeticija, krikšto sutvirtinimo apeigos. 
Kolektyvas rengdavo kūrybines stovyklas Nidoje ir 
Aukštadvaryje. K. Griauzdė daug dėmesio skyrė muzi-
kos rašto mokymui ir choristų vokalinės technikos ug-
dymui. Jo interpretacijose buvo išryškinti kontrastai, 
labai raiški dikcija, nors skambesys būdavo aštrokas. 
K. Griauzdės diriguojamas choras klausytojams sukel-
davo didelį įspūdį ir palikdavo stiprų emocinį poveikį. 
Jo chorvedybinis talentas ypač atsiskleisdavo interpre-
tuojant lietuvių klasikų kūrinius. Ypač daug K. Griauz-
dė prisidėjo prie Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų 
chorų organizavimo ir jų meninės kultūros ugdymo. Su 
chorais daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, daly-
vavo respublikinėse dainų šventėse ir jų konkursuose, 
taip pat Baltijos studentų dainų šventėse „Gaudeamus“. 
K. Griauzdė buvo didelis visuomenininkas. Tarpukario 
Lietuvos įvairių draugijų ir organizacijų dainų švenčių di-
rigentas, pokario metų daugelio rajonų ir miestų dainų 
švenčių dirigentas, respublikinių dainų švenčių konsul-
tantas, įvairių metodinių ir meno komisijų narys, chorų 
apžiūrų ir konkursų žiuri pirmininkas arba narys, res-
publikinių dainų švenčių (1960, 1970) vyr. dirigentas, 
Baltijos studentų dainų švenčių „Gaudeamus“ organi-
zatorius ir vyr. dirigentas (1956, 1958, 1967, 1971). 
1965 m. dirigentui K. Griauzdei suteiktas nusipelniusio 
artisto garbės vardas.
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Feliksas viskantas (chorui vadovavo 1975–
1995 m.). Per 20 vadovavimo „Gabijos“ chorui metų 
F. Viskantas jį pakėlė į labai aukštą lygį. F. Viskanto in-
terpretuojami kūriniai sugebėdavo paveikti klausytoją, 
žavėjo subtilia interpretacija, muzikalumu ir geru mu-
zikiniu skoniu. Dirigento mostai buvo be galo tikslūs, 
aiškūs ir suprantami. F. Viskantas neieškojo efektų nei 
diriguojant, nei dainuojant. Jo diriguojami koncertai ža-

vėjo šiluma ir nuoširdumu. Tai buvo vienas iš gražiau-
siai dirigavusių Lietuvos chorvedžių. „Gabijos“ choras 
F. Viskanto vadovavimo laikais buvo kaip studija. Kiek 
čia išugdyta chormeisterių! F. Viskantas buvo atsidavęs 
savo darbui, labai reiklus sau ir chormeisteriams, todėl 
jie dažnokai keitėsi, tačiau tai buvo gero darbo su cho-
ru mokykla. Įvairiu metu chore dirbo šie chorvedžiai: 
J. Talžūnas, P. Grigaliūnienė, K. Beliavskaja, A. Raginis, 
A. Ivaškevičius, I. Akonaitė, G. Grigaliūnaitė, K. Karna-
ševičius, E. Jucevičius, D. Lašakauskienė, T. Vilkelis, 
L. Kačiušytė, S. Tamašauskaitė.

F. Viskantas atliko didelį visuomeninį darbą. Buvo 
Vilniaus miesto chorvedžių tarybos narys, respublikinių 
dainų švenčių konsultantas, chorų apžiūrų ir konkursų 
žiuri narys, „Dainų dainelės“ konkursų žiuri narys, res-
publikinių studentų dainų švenčių Klaipėdoje (1977), 
Marijampolėje (1981) ir Šiauliuose (1984), Baltijos 
studentų dainų švenčių „Gaudeamus“ Rygoje (1981), 
Taline (1984), Vilniuje (1988), Liepojoje ir Uogrėje 
(1991), taip pat Tartu (1995), Lietuvos tautinės dainų 
šventės (1990) ir Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniu-
je (1994) dirigentas.

F. Viskantas sukūrė dainų chorams ir vokaliniams 
ansambliams. Labiausiai išpopuliarėjo jo dainos „Trauki-
nių dainelė“ ir „Ežerėliai“. 1985 m. dirigentui suteiktas 
nusipelniusio artisto garbės vardas. Išaugino tris dukras, 
iš kurių Rasa ir Daina tapo kvalifikuotomis dirigentėmis.
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dalyviams, uždainavus „Lietuviais esame mes gimę“, 
tūkstantinė Vingio parke ant žolės sutūpusių klausytojų 
minia pakilo su vėliavomis... Tuomet sujaudinti patrio- 
tizmo bangos daugelis pro ašaras negalėjome įžiūrėti 
natų.“

Kaip pastebi choristė, į muziką jautriausiai ir natū-
raliausiai reaguoja vaikai ir vyresni žmonės. Pavyzdžiui, 
koncerte Vilniaus vaikų ir jaunimo pensione vaikai dar 
dainuojant choristams tiesiog lipo choro vadovei ant 
kaklo ir neslėpdami emocijų džiaugėsi, kad jiems dai-
nuojama. „Dar viena man asmeniškai labai įsiminti-
na klausytojo reakcija buvo kiek kitokia  – Tilžės akto 
90-ųjų metinių minėjimo koncerte, dėkodamas vienas 
klausytojas pakilo iš salės, išsitraukė 100 litų banknotą 
ir įteikė vadovei, sakydamas, kad tai choro seniūnei“,– 
ypatingas klausytojų reakcijas vardija V. Ašmonaitė.

susiburia bendraminčių ratas

Šiuolaikinėje, o ypač jaunų žmonių visuomenėje vis 
aštresnė tampa susvetimėjimo problema. Tuo tarpu, pa-
sak pašnekovės, dalyvavimas universiteto chore suteikia 
bendrystės jausmą. 

Studentai įsilieja į išsilavinusių jaunų žmonių ben-
druomenę ir atveria platų pažinčių ratą. „Gabijoje“ išlie-
ka glaudus ryšys su visų kartų gabijiečiais, tad ir pažįs-
tamų žmonių ratas išsiplečia iki įvairių sričių skirtingas 
pareigas užimančių specialistų. Todėl jei reikia neforma-
laus architekto, orlaivių piloto, informatiko, geodezinin-
ko, transportininko, elektronikos ar kitos srities specia- 
listo patarimo, visada jo chore galima sulaukti labai grei-
tai. 

„Esame savotiškas gabijiečių „klanas“. Būna, kad 
sutinki žmogų, kurio net nepažįsti, bet šis netyčia prasi-
taria, kad yra dainavęs VGTU „Gabijoje“, ir tarsi burta-
žodį ištarus pajunti jam draugiškumą, – sako V. Ašmo-
naitė, kuri pati apie „Gabiją“ pirmiausia išgirdo iš savo 
tėvų, VISI absolventų. – Kai sesuo įstojo į VGTU ir atėjo 
dainuoti į „Gabiją“, aš dar buvau 11 klasėje. Tuo metu 
vadovė R. Viskantaitė skambindavo į namus ir sumaišiu-
si mūsų su sese balsus vis kvietė ir mane ateiti dainuoti 
su studentais. Sakė, kad priimtų mane dar mokyklinu-
kę, nes seserų ar brolių balso tembrų vienodumas labai 
naudingas dainuojant chore. Oi, kaip didžiavausi tokiu 
pasiūlymu!“

Aktyvi veikla choro taryboje ir prezidentavimas V. Aš-
monaitę išmokė dirbti komandoje, organizuoti ir struk-
tūrizuoti darbus, atstovauti kolektyvui oficialiuose ren-
giniuose, kalbėti prieš auditoriją, rašyti oficialius raštus 
įvairioms valdžios institucijoms, projektus ir prašymus 
įmonėms. Ši praktika labai praverčia ir darbe. 

1980-ieji. „Gabiją“ sveikina VISI rektorius 

akademikas Aleksandras Čyras

1981-ieji. „Gaudeamus“ šventėje Rygoje. 

Diriguoja Feliksas Viskantas

1995-ieji. „Gabijos“ koncertas. 

Diriguoja Feliksas Viskantas
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rasa viskantaitė. Nuo 1995 m. gruodžio mėn. – Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto studentų mišraus 
choro „Gabija“ meno vadovė ir vyr. dirigentė.

Nuo 1997 m. – Lietuvos chorų sąjungos narė. Nuo 
1994 m. kasmet dalyvauja meistriškumo bei kvalifika-
cijos kėlimo kursuose, kuriuos veda žymiausi pasaulio 
chorų dirigentai: Bo Holten, Gari Graden, Johannes 
Prinz, Ira Spaulding, Werner Pfaff, Karmina Šilec, Jen-
nifer Tham ir kiti.

VGTU akademinio choro „Gabija“ meno vadovės ir 
vyr. dirigentės darbas įvertintas aukščiausiais choro ap-
dovanojimais bei asmeniniais medaliais: VGTU X metų 
medalis – 2000, Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ 
medalis – 2003, VGTU jubiliejinis sidabro medalis – 
2006, Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ medalis – 
2007 (vyr. dirigentė), Lietuvos tūkstantmečio dainų 
šventės „Amžių sutartinė“ medalis – 2009 (vyr. dirigen-

tė), 2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ 
medalis.

Vadovaujant R. Viskantaitei, VGTU choras „Gabija“ 
ir toliau tęsia čia susiformavusias kūrybinio bei koncer-
tinio darbo tradicijas, išlaiko aukštą muzikalumo lygį, 
pelno geriausius įvertinimus tarptautiniuose muzikos 
renginiuose, tampa daugelio konkursų nugalėtoju. Cho-
ras „Gabija“ Lietuvos tūkstantmečio metais pripažin-
tas Ryškiausia Lietuvos žvaigžde ir jam įteikta „Aukso 
paukštė“ – aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų apdo-
vanojimas.

Ji dirigavo Baltijos valstybių studentų dainų šventėse 
„Gaudeamus“ Vilniuje (1999, 2011, buvo šių švenčių 
kūrybinės grupės narė), Rygoje (Latvija, 2004), Tartu 
(Estija, 2006), Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“ 
(2007), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių 
sutartinė“ (2009), Kauno m. dainų šventėje, skirtoje Žal-
girio mūšio 600-osioms metinėms (2010) ir Kauno m. 
Dainų šventėje „Graži tu, mano brangi Tėvyne...“, skirto-
je Maironio 150-osioms gimimo metinėms (2012).

R. Viskantaitė ypatingą dėmesį skiria lietuviškai dai-
nai, lietuvių kompozitorių kūrybai, todėl choro repertua- 
re be įvairaus žanro kūrinių gausu lietuviškos muzikos. 
„Gabijos“ dainos netyla ir skamba visur. Tai – Dainų 
šventės, „Gaudeamus“, įvairūs festivaliai, tarptautiniai 
universitetų teatrų forumai, „Poezijos pavasaris“, knygų 
pristatymai... 

Choras atlieka ir stambios formos kūrinius, koncerta-
vo su žymiu džiazo pianistu Sauliumi Šiaučiuliu, operos 
solistu Virgilijumi Noreika, Pauliaus Zdanavičiaus džiazo 
trio.

Choras „Gabija“ Lietuvos 

tūkstantmečio metais 

pripažintas Ryškiausia 

Lietuvos žvaigžde ir jam 

įteikta „Aukso paukštė“ – 

aukščiausias mėgėjų meno 

kolektyvų apdovanojimas. 

Koncertas Šv. Kotrynos 

bažnyčioje
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Šiais metais Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje akademinis choras „Gabija“ minėjo savo kūrybinės veiklos 50-metį

2008-ieji. Konkurse Šiaurės Velse choras tapo geriausiu iš visų Europos chorų
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„Didžiulė patirtis buvo ir tai, kad su grupele aktyvių 

choristų įkūrėme asociaciją, kurioje patiems teko rašyti 
įstatus ir pažinti visą biurokratijos grandinę. Universi-
tete gavau nemažai teorijos žinių, kurias choro veikloje 
galima buvo pritaikyti ir išbandyti. Tik dėl choro praėju-
siais metais gavau ir muzikos mokyklos diplomą. Dėl ko 
dabar vis dar dainuoju chore? Turbūt dėl to, kad „Gabi-
ja“ mane išmokė visai kitomis akimis pažvelgti į didįjį 
meną, išmokė pajausti muziką ir ją pamilti“, – mintimis 
dalijasi choristė.

vaiva laukaitienė: tikrai neverta užsi-
sklęsti vien skaičių PasaulyJe

„Mano meilė chorinei muzikai įsižiebė dar paauglys-
tėje, netikėtai, staiga ir visam likusiam gyvenimui. Gim-
tojo miestelio Betygalos kultūros namuose koncertavo 

„Šatrijos“ fabriko choras. Tai buvo pirmas rimtas mano 
gyvai išgirstas choras. Atlikęs tada privalomus pašlovini-
mus „brangiajam“ Leninui ir „mylimai“ partijai – „mūsų 
vairininkams“, užtraukė „Vergų chorą“ iš „Nabuko“. Pa-
menu, buvau pakerėta ir priblokšta. Tas galingas skam-
besys, akordų grožis ir harmonija, sodrūs galingi vyriški 
ir krištoliniai moteriški balsai man paliko neišdildomą 
įspūdį. Augau mokytojų šeimoje, puoselėjusioje huma-
nistinius idealus. Mūsų namuose stovėjo trofėjinis pia-
ninas „Zimmerman“, kurį mano tėvas, aistringai mėgęs 
muziką, karo metais kažkokiais būdais perpirko iš vokie-
čių karininko. Ant jo surinkau pirmąją gamą ir akordus. 
Ir todėl, nepaisant to, kad po mokyklos pasirinkau tech-
niškąjį universitetą ir gana technišką inžinierės ekono-
mistės specialybę, man visada atrodė, kad gyvenimas 
yra daug plačiau negu vien inžinerija ir tiesioginis dar-

bas, kad gyvenimo pilnatvę gali suteikti tik veiklos, su-
sijusios su kūryba, o ypač menais. Ir dabar manau, kad 
techniškųjų universitetų studentai daug praranda, jei 
studijų metais apsiriboja vien studijomis, atsisako meno 
kolektyvų ir kūrybos. Užsisklęsti vien tik skaičių ir kons-
trukcijų pasaulyje tikrai neverta. Ir techniškasis universi-
tetas turi turėti humanitarinį aspektą, suteikti galimybę 
studentams lavintis įvairiapusiškai, tapti turtingomis as-
menybėmis, ne vien sausais technokratais. Kokia laimė, 
kad universitetai turi ir puoselėja meno kolektyvus“, – 
mintimis apie žmogaus poreikį menui ir ypač muzikai 
dalijasi „Gabijos“ veteranė Vaiva Laukaitienė. 

Įstojusi į buvusį Kauno politechnikos institutą, 
V. Laukaitienė iškart nuėjo dainuoti į chorą „Jaunystė“, jį 
lankė visus studijų metus ir tai, kaip ji sako, nepaprastai 
praturtino jos studentišką gyvenimą. Žinoma, repeticijos 
atimdavo nemažai laiko, dalyvavimas chore yra ir dar-
bas: du vakarus per savaitę tekdavo eiti repetuoti, prieš 
koncertus ar konkursus – ir dar daugiau. Tačiau tai teikė 
daug džiaugsmo, pasitenkinimo ir buvo labai prasmin-
gas laiko leidimas. 

„Gyvenau bendrabutyje ir išeidama į repeticijas pa-
likdavau draugių pulkelį beplepant viename kambary-
je, o grįžusi rasdavau jas tebeulbančias, gal tik kitame 
kambaryje, gal kita sudėtimi. Tokiais momentais jaus-
davausi, kad savo laiko veltui nešvaistau. Kai po studijų 
pradėjau dirbti VISI, į chorą „Gabija“ mane pasikvietė 
choro vadovas F. Viskantas. Su džiaugsmu sutikau! Juo-
lab kad iki tol su „Gabija“ jau teko bendrauti konkursų, 
dainų švenčių metu. O ir choro dainavimo stilius man 
labai patiko. Suprantama, po įtemptos darbo dienos 
susiruošti į repeticijas nebuvo jau taip lengva, betgi tai 
ir buvo ta papildoma veikla, be kurios žmogaus dvasia 
skursta“, – prisimena 1976 metais „Gabijoje“ pradėjusi 
dainuoti VGTU Mokslo direkcijos darbuotoja.

aPiE koncertus bažnyčiose vyresniųJų 
kartų choristai nedrįso svaJoti

Kaip pastebi „Gabijos“ veteranė, dabar visuomenėje 
labai daug kalbama apie darnųjį vystymąsi. O juk dar-
nos, kitaip – harmonijos, žmonija ieškojo nuo savo isto-
rijos pradžios. „Prieinamiausia“ sritis toms paieškoms ir 
saviraiškai buvo garsas, muzika. Pati muzika yra harmo-
nija! Ir ypač kolektyvinis muzikavimas. Manau, kad kiek- 
vienam choristui ar orkestro muzikantui yra pažįstamas 
tas ypatingas susiklausymo ir vienybės jausmas su greta 
stovinčiu, su dirigentu, su kolektyvu, su kūriniu ir su sa-
vimi. Visada malonu klausyti gero solisto, betgi garsai, 
kylantys iš daugybės į visumą susiderinusių balsų, kelia 
ypatingą jausmą, ypatingą malonumą. Tai ir yra tikra 
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„Gabijai“ – 50
harmonija“, – mintimis dalijasi V. Laukaitienė. Kaip pri-
simena VGTU darbuotoja, dainuojant chore tų ypatingo 
jausmo ir įkvėpimo valandų buvo tikrai daug. Tai ir pa-
vykusios repeticijos, ir koncertai, ir koncertinės kelionės, 
ir dainų šventės – Lietuvos ir studentų „Gaudeamus“. 

„Turbūt visam gyvenimui didžiulį įspūdį paliko kū-
rybinės stovyklos Aukštadvaryje! Patyliukais sutemus 
išsėlindavome iš stovyklos, kad netrikdytume rimties ir 
tylos, prie kitapus kelio esančio ežero Navo. Pakrantėje 
susikurdavome laužiuką ir dainuodavome, dainuodavo-
me iki paryčių... Reikia nepamiršti ir to, kad tai buvo 
gūdus sovietmetis ir chorinis judėjimas tuo metu buvo 
tam tikra paslėptos rezistencijos forma. Visi mokėjome 
tų ypatingų partizanų dainų, kurių viešai dainuoti niekas 
nebūtų išdrįsęs, betgi patyliukais leisdavome sau pasi-
mėgauti, pavyzdžiui, daina „Sėk, sesute, žalią rūtą...“ 

siaurame bendraminčių rate, o tokie ir buvo choro drau-
gai“, – pasakoja V. Laukaitienė.

Beje, kaip tikina buvusi gabijietė, baigusi dainuoti 
šiame chore, nustojo lankytis ir Dainų šventėse. Kodėl? 
„Kontrastas tarp to, ką reiškia stovėti Vingio parko estra-
doje ir dainuoti ar sėdėti priešais estradą ir klausyti yra 
pernelyg didelis. Kas yra pats buvęs Dainų šventės daly-
viu, ne žiūrovu, mane puikiai supras. Būti žiūrovu – tai 
laižyti cukrų pro stiklą. Teatleidžia man Dainų švenčių 
žiūrovai, tiesiog tokia mano asmeninė patirtis, – tikina 
V. Laukaitienė. – Užtenka pažiūrėti į žmonių akis, kai jie 
dainuoja. Pažvelkite kad ir į „Gabijos“ 50-metį švenčian-
čių choristų nuotraukas. Jų akys spindi, jų veidai švyti! 
Tai nepaprasta bendrystė muzikoje, įkvepiantis vienybės 
pojūtis, ypatinga sielos būsena.“

Choro veteranė džiaugiasi, kad šiuolaikinė „Gabija“ 
dabar dainuoja bažnyčiose. Jos supratimu, tai turėtų 
būti neįkainojamas potyris, apie kurį anais laikais gabi-
jiečiai net nedrįso svajoti. Tiesa, V. Laukaitienei su „Ga-
bija“ teko dainuoti Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Bet 
tuomet tai tebuvo Vilniaus paveikslų galerija.

„Mes stovėjome ant scenos pakylos dabartinio alto-
rius vietoje ir aš net sapnuose nesapnavau, kad kažkada 
toje vietoje melsimės. O ir repertuaras būdavo cenzūruo-
jamas. Buvo atvejų, kai ilgai ir su įkvėpimu repetuotų 
religinio turinio labai meniškų kūrinių mums taip ir nete-
ko atlikti viešai koncertuose, nes neleido... Anot tų laikų 
ideologų, religija – tai liaudies opiumas, nedera tarybi-

nės liaudies nuodyti. Taigi dabar atsivėrusi laisvė rinktis 
repertuarą, laisvė koncertuoti visur, taip pat galimybė 
chorui laisvai vykti į užsienį, norintiems prisiliesti prie 
chorinės muzikos studentams suteikia daug platesnes 
galimybes ir dvasinį patyrimą“, – skirtingų kartų choris-
tų gyvenimą lygina V. Laukaitienė.

choristai – universiteto ambasadoriai

Kaip pastebi „Gabijos“ veteranė, svarbus ir pats il-
gametis universiteto ir choro bei kitų meno kolektyvų 
santykis.

„Kai dainavau „Gabijoje“, tuometis VISI rektorius 
Aleksandras Čyras meno kolektyvus labai palaikė. Su-
kūręs tuo metu aukščiausio lygio statybinės mechanikos 
mokyklą (kaip sausa, ar ne!?), tuo pačiu labai domėjo-

si menu, pats grojo fortepijonu, 
buvo nuolatinis klasikinės mu-
zikos koncertų lankytojas. Buvo 
savaime suprantamas dalykas, 
kad dalyvavimas meno saviveik- 
los kolektyvuose studentui yra 
didelis privalumas. Akademi-

kas A. Čyras suprato, kad choras vienaip ar kitaip yra 
aukštosios mokyklos ambasadorius. Choras – ambasa-
dorius? O argi ne? Juk nuo kiekvienos scenos skelbiama, 
kad tai – VGTU (tada – VISI) choras. Ir kuo geriau pavy-
kęs koncertas, tuo daugiau vertės balų tenka aukštajai 
mokyklai. Nežinau, kaip dabar, bet mes dainavome vi-
sur. Prieš keliones, per keliones ir po kelionių. Trumpam 
išlipę iš traukinių tarpinėse geležinkelio stotyse ar stab-
telėjus autobusui pailsėti, mes traukdavome lietuviškas 
dainas. Nesvarbu, ar tai Karpatai, ar Karelija, ar Veng- 
rija, ar Panevėžys, ar koks Balbieriškis ir Giedraičiai. 
Aplink susirinkdavo susidomėję žmonės, klausydavosi, 
plodavo, klausdavo, iš kur mes, kieno mes. Argi tai ne 
savosios Alma Mater ir Lietuvos garsinimas? Ir kas gali 
paneigti, kad iš kelių universitetų, siūlančių panašią spe-
cialybę, abiturientas nepasirenka būtent to, kurio meno 
kolektyvai žinomi, girdimi, nesibodi provincijos salių ar 
viešų erdvių ir renginių. Tikiu, kad tai supranta ir dabar-
tiniai universiteto vadovai. Ne veltui „Gabiją“ matome 
iškilminguose renginiuose, universiteto bendruomenės 
susibūrimuose. Tai tikra tokių renginių puošmena, su-
teikianti jiems ir solidumo, ir šilumos“, – svarsto V. Lau-
kaitienė.

Muzikos poreikis, kaip sako buvusi choristė, univer-
sitete visada buvo ir privalo būti, kaip patyrimas, kaip 
įkvėpimas, kaip džiaugsmas, kaip gyvensena, kaip am-
žina meilė...

Visada malonu klausyti gero solisto, betgi garsai, 
kylantys iš daugybės į visumą susiderinusių bal-
sų, kelia ypatingą jausmą, ypatingą malonumą.

Simo Bernoto, Alekso Jauniaus ir „Gabijos“ archyvo nuotraukos



42 SAPERE AUDE  Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 ruduo (VII)

VGTU absolventaiAbsolventai

42 SAPERE AUDE  Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 ruduo (VII)



SAPERE AUDE  Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 ruduo (VII) 43

VGTU absolventaiAbsolventai

43SAPERE AUDE  Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 ruduo (VII)

Siekti svajonės – 
tai išstovėti duobutę 
akmeninėse grindyse

Edita Jučiūtė

„Vieno laikraščio „Inžinerijos“ numerio karikatūras piešdavo garsus 
architektas, buvęs ministras Henrikas Žukauskas, kito – aš. Atsime-
nu profesoriaus A. Kudzio vadovaujamą diplominį darbą – 400 vietų 
viešbutį Kaliningrade. Atmintyje išliko, kaip akvarele spalvinau to 
viešbučio fasadus. Nors tai tada daryti buvo tikrai nebūtina. Vienaip 
ar kitaip, diplominis darbas davė naudos – viešbutį visgi teko staty-
ti“, – atsimindamas studijas universitete šypsosi VGTU absolventas, o 
dabar ir viešbučio „Europa City“ savininkas Juozas Pranckevičius. Bet 
netikėčiausias faktas tas, kad verslininkas, įgyvendinęs ambicingus 
verslo planus, pasinėrė į seną svajonę – tapybą ir per kelis dešimt- 
mečius pasiekė aukštą meninį lygį. 
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kardinalūs gyvenimo Pokyčiai

Iš architektūros ir statybos studijų tuometiniame 
VISI į vadovavimą transporto ūkiui, iš jo – į asmeninį 
verslą, viešbučio „Europa City“ kūrimą. Iš verslo – į sva-
jonę tapyti...

Tokie, daugeliui turbūt atrodytų drastiški ir kardina-
lūs, buvo VGTU absolvento gyvenimo pokyčiai. Baigęs 
studijas VGTU, Juozas Pranckevičius netrukus pradėjo 
vadovauti Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos auto-
mobilių ūkiui. Darbas, anot jo, tikrai nebuvo susijęs nei 
su daile, nei su specialybe.

„Man tada buvo 32-eji. Kolektyve dirbo 500 darbuo-
tojų. Transporto gedimai, detalės – priešinga tam, ko 
mokiausi, ko siekiau. Atsimenu dar iš vaikystės, kad jei 
išardydavau kokį įrenginį, jam sudėti kantrybės jau ne-
beužtekdavo. Todėl toks darbas – vadovauti transporto 
ūkiui – buvo tikra likimo ironija. Žinoma, vadovui gal ir 

nereikia žinoti, kodėl neužsiveda automobilis, o daugiau 
reikia personalo vadybos, ekonomikos žinių. Mokykloje 
buvau geras matematikas, tai man vėliau labai padė-
jo. Turbūt šeštoje ar septintoje klasėje pradėjau domėtis 
daile. Matematikos mokytojas kviesdavo į namus ir mo-
kydavo lieti akvarele. Kai studijavau architektūrą, taip 
pat teko piešti. Vėliau piešiau kariuomenėje – mane pa-
skyrė įrengti Lenino kambarį, daryti plakatus, stendus. 
Paišiau kažką panašaus į Berlyno mūšių scenas“, – pri-
simena VGTU absolventas.

Kaip pasakoja pats verslininkas, meninė gyslelė, 
matyt, jau buvo užprogramuota nuo vaikystės. „Manęs 
vaikystėje visai nedomino technika ar lėlės, – linksmai 
svarsto absolventas. – Na taip, likimas nedavė galimy-
bės tęsti architektūros studijų, baigiau pramoninės civili-
nės statybos studijas. O gal, jei būčiau tapęs architektu, 
nebūčiau atradęs tapybos? Jei būčiau turėjęs turtingus 
tėvus, gal būčiau tapęs bohemos atstovu?“
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Juozas Pranckevičius prisimena, kad ir dirbdamas vi-

sai su menu nesusijusį darbą, atrasdavo laiko ir kūrybai 
bei asmeniniams ieškojimams. „Nuo 1985 metų lan-
kiau Grąžtų gamykloje esančią dailės studiją. Gamyk- 
loje, perlipęs visas detales, pasiekdavau palėpę, į kurią 
susirinkdavome mokytis tapyti. Mus mokė garsus daili-
ninkas Svajūnas Armonas. Vėliau tapau „Individualistų“ 
grupės nariu, prisidėjau prie tapybos entuziastų studi-
jos. Pradėjau aktyviai dalyvauti dailininkų pleneruose, 
per metus dalyvaudavau daugiau nei dešimtyje plenerų. 
Surengiau 20 asmeninių parodų, per metus nutapyda-
vau po 100 paveikslų. Vėliau tapau ir Lietuvos dailinin-
kų sąjungos nariu. Dabar verslą perdaviau vaikams ir 
visą savo laiką skiriu tapybai – savo svajonei“, – sakė 
VGTU absolventas.

iš stambaus vieŠbučių verslo – į taPybos 
džiaugsmą

„Esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi paslėptą 
talentą, tik ne kiekvienas gali save išbandyti. Būna, kad 
pradiniame etape sunku užčiuopti žmogaus talentą, tai 
išryškėja vėliau. Juk į realybės šou atėję žmonės dažnai 
nieko nemoka, o paskui pradeda gražiai šokti, dainuoti 
ar čiuožti. Visiems žmonėms siūlyčiau drąsiau bandyti ir 
atsisakyti požiūrio: „Ai, aš nemoku...“ Atsimenu ir save 
pirmoje klasėje, kai Mama, žiūrėdama į mano piešinius, 
vis dejuodavo ir retoriškai klausdavo, į ką tas vaikas bus 
atsigimęs, jei nemoka nė kirvio nupaišyti, jį piešdamas 
ištrina didžiausią skylę sąsiuvinyje, – šypsosi Juozas 
Pranckevičius. – Šeimoje visi buvo linkę į tiksliuosius 
mokslus. Kad būsiu dailininkas, turbūt niekas negalvo-
jo.“

Daug metų praleidęs pragmatiškame verslo pasau-
lyje, Juozas Pranckevičius šiandien yra įsitikinęs, kad 
gyvenime reikia siekti svajonės. „Gal net drįsčiau pasa-
kyti – reikia stačia galva nerti į savo svajones. Ir neišsi-
gąsti. Iš pat pradžių, vejantis išsvajotą dalyką, gali būti 
sunku. Tai lyg kokios nors sporto šakos treniruotės. Jei 
po dviejų treniruočių nesportuoju kaip olimpinis čem-
pionas, tai turiu mesti pasirinktą sportą? Man patinka 
Šaolino vienuolių pamokymas, kad kol akmeninėse 
grindyse neišspausi duobutės, tol nieko ir neišmoksi. Iš 
savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad turi pereiti 
per visą paniekinimą, nepripažinimą, galbūt pajuoką, 
patyčias, turi kantriai savo darbu išspausti tą duobutę 
akmeninėse grindyse. Tiesiog reikia tai išgyventi“, – ti-
kina pašnekovas.

Pats tapytojas šiandien prisimena, kad jo kelias į ta-
pybą buvo sunkus ir, kaip prisipažįsta, pirmieji darbai 
tikrai nebuvo aukšto lygio. „Kai pradėjau tapyti, gerų 

dažų buvo galima įsigyti tik tuometėje P. Cvirkos gatvėje 
buvusiame Dailės fonde. Ir tik pagal sąrašą... Buvo lai-
kai, kai tik ten dailininkai įsigydavo teptukų. Ateidavau 
į tą Dailės fondą su saldainių dėže pas pardavėjas ir jos 
man parduodavo dažų, kurių nepirkdavo profesionalūs 
dailininkai – tamsiai rudos, tamsiai mėlynos, tamsiai ža-
lios. Todėl pirmieji mano darbai ir buvo tokie – tamsiai 
žali ir tamsiai mėlyni... Visi vis klausdavo, kodėl tapau 
taip niūriai... O ir pinigų nebuvo tiek daug. Po studijų 
trejus metus dirbau Architektūros katedroje. Tuo metu 
fakultete studijavo dabar garsūs architektai Algirdas 
Kaušpėdas, Artūras Blotnys, Algimantas Kančas, Hen-
rikas Žukauskas. Jau tada jie savo talentu buvo praaugę 
bendraamžius. Atsimenu, kad docentas A. Keturka taip 
pat liejo akvareles, todėl greitai suradau bendraminčių. 
Buvo ir kuriozų: būdavo, kad kol kolegos nubėgdavo į 

Davoso kalnai. Šveicarija. 

Popierius, akvarelė. 30 x 40 cm, 2010

Davosas. Popierius, akvarelė. 30 x 40 cm, 2010
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šalia esantį rūsį užsakyti rėmų, aš jau būdavau sponta-
niškai nupiešęs paveikslą. Kartais net piešdavau guašu, 
o paskui nulakuodavau. Atrodydavo kaip aliejiniais da-
žais nutapytas“, – Juozas Pranckevičius atsimena savo 
kūrybos pradžią.

absolvento taPytas Paveikslas – dovana 
ALMA MATER

Dailininkas įsitikinęs, kad materialinis aspektas 
padeda laisviau kurti, rizikuoti, eksperimentuoti. Galų 
gale, būdamas sėkmingas verslininkas, gali nusipirkti 
reikalingų medžiagų, dažų, surengti gerą savo darbų 
parodą. Paklaustas, ko reikia, kad dailininkai galėtų ge-
rai gyventi finansiškai, Juozas Pranckevičius atsako, kad 
tam visgi reikia dar vieno gebėjimo – verslo talento. „Be 
abejonės, menininkui, norinčiam gerai parduoti savo 
darbus, reikia mokėti bendrauti, būti charizmatiškam,  

Žirgai. Drobė, aliejus. 73 x 90 cm, 2012

Provansas. Drobė, aliejus. 80 x 100 cm, 2010
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Druskininkai žiemą. Drobė, aliejus. 60 x 80 cm, 2010

Saint-Malo. Drobė, aliejus. 73 x 97 cm, 2010

Žiemos peizažas. Drobė, aliejus. 65 x 80 cm, 2008
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Kopa. Drobė, aliejus. 68 x 92 cm, 2012

Narušiškių kaimas. Drobė, aliejus. 60 x 80 cm, 2006 Kompozicija. Drobė, aliejus. 65 x 81 cm, 2012
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Nidos bažnyčia. Drobė, aliejus. 65 x 81 cm, 2009

Vilniaus senamiestis. Drobė, aliejus. 70 x 92 cm, 2011 Italija. Koplyčia. Drobė, aliejus. 60 x 80 cm, 2007
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Ženeva. Drobė, aliejus. 67 x 72 cm, 2009Provansas. Drobė, aliejus. 61 x 80 cm, 2012

Monako pliažas. Drobė, aliejus. 70 x 100 cm, 2010
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Livadijos rūmai Jaltoje. Drobė, aliejus. 72 x 90 cm, 2010

Provansas. Drobė, aliejus. 80 x 100 cm, 2011 Jachtos. Drobė, aliejus. 70 x 100 cm, 2011
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nei su nuopelnais“, – apie savo kūrybą pasakoja Juozas 
Pranckevičius.

Verslininkas savo kūryba ypač noriai dalijasi ir da-
lija kitiems. Praėjusį rudenį savo darbų parodą suren-
gęs VGTU bibliotekos Galerijoje A, Juozas Pranckevičius 
vieną savo tapybos darbą padovanojo pačiai bibliotekai. 
Neseniai 12 paveikslų dovanojo ir vienai Vilniaus mokyk- 
lai, savo darbus nuolat atiduoda labdaringiems aukcio- 
nams. „Savo darbus dovanoju labai lengva ranka... Ir 
dar džiaugiuosi, kad tą dovaną priima. Būtų tikrai blo-
gai, jei nenorėtų priimti“, – sako absolventas.

vieŠbutis vilniuJe taPo ir dailės galeriJa

Tapyba reikalauja nuolat atnaujinti žinias. Kaip 
sako verslininkas, vienas iš kelių, atvedusių jį į tapy-
bą, – polinkis ir meilė menui. Daug metų verslininkas 
domisi dailės literatūra, namuose yra sukaupęs didžiulę 
kolekciją albumų, meno dirbinių, į kurį pasaulio kraštą 
bevažiuotų, būtinai aplanko visas dailės galerijas. „La-
biausiai mane žavi impresionistai – E. Dega, K. Manė, 
F. Pisaro, A. Sislėjus. Mėgstu V. Van Gogą. Važinėjant 

neužsidaryti asmeniniame savo paties talento bokšte. 
Juk meno žmonės – įdomūs, visi nori su jais pabendrau-
ti. Reikia tuo naudotis ir stengtis plėsti savo kūrybos 
gerbėjų ratą. Tegul tarp tų gerbėjų atsiranda ne tik stu-
dentai, bet ir turtingi bankininkai, teisininkai, gydytojai. 
Juk visi garsūs dailininkai visais laikais pasikliovė asme-
ninių mecenatų parama.“

Juozas Pranckevičius savo tapybą priskiria ekspre-
sionistų srovei. „Save priskiriu vokiečių grupei, kūrusiai 
prieš 100 metų. Beje, ją įkūrė vokiečių architektai, daug 
tapę Nidoje. Mano paveiksluose vyrauja urbanistiniai, 
marinistiniai ar tiesiog gamtos peizažai. Gamta mano 
tapyboje nėra realistinė. Čia – ne fotografija, stengiuosi 
atspindėti kondensuotą vaizdą, spalvų chaosą ir tame 
chaose gyvenančią harmoniją. Gamtoje esu praleidęs 
visą vaikystę, gal dėl to ji man artimiausia. Mano nuo-
mone, kiekvienas tapytojas turi turėti unikalų pažiūrį į 
kūrybos objektą, matyti svarbiausias jo detales, konden-
suoti vaizdą ir jį supaprastinti – jokiu būdu nekopijuoti 
ir nedetalizuoti. Tapyba man – emocijos ir dvasiniai iš-
gyvenimai, perteikti drobėje. Apskritai menas man – gy-
venimo dovana, neturinti nieko bendra nei su morale, 

Švendubrės apylinkės. Drobė, aliejus. 72 x 96 cm, 2009
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po plenerus turbūt didžiausią įspūdį paliko Prancūzijos 
peizažas. Todėl šiais metais svajoju nuvažiuoti patapyti 
ten, kur tapė V. Van Gogas.“

Juozo Pranckevičiaus vadovaujamas viešbutis „Euro-
pa City“ jau seniai tapo viešbučiu-galerija. „Visi viešbu-
čio kambariai, koridoriai, laisvos erdvės iškabintos mano 
ir kitų Lietuvos dailininkų kurtais paveikslais, skulptūro-
mis, meno dirbiniais. Mano tapyti darbai jau nebetelpa 
ant sienų, todėl daug jų saugau viešbučio palėpėje“, – 
prisipažįsta verslininkas.

Prieš porą metų, vienydamas Lietuvos menininkus, 
Juozas Pranckevičius įkūrė meno renginių erdvę „Juo-
zasArt“, kurią įrengė buvusiame populiariame Vilniaus 
klube „Muzikinis angaras“. Verslininkas nesiekia pelno, 
tik tikisi, kad renginiai ir meno parodos vyks sėkmingai 
ir pavyks išsilaikyti. Kadangi galeriją išlaikyti yra labai 
sunku, jos išlaidas dengia čia organizuojamų renginių 
ir konferencijų pelnas. VGTU absolventas taip pat ren-
gia įvairius meno plenerus, kūrybines dirbtuves ir yra 

įsitikinęs, kad bandyti piešti, tapyti gali visi, kurie tik to 
panorėtų. Tam net rengiami specialūs plenerai, kuriuo-
se nepatyrusius ir rankose teptuko nelaikiusius piešėjus 
moko profesionalūs dailininkai.

„Dažnai pastebiu, kad tai, kas patinka mėgėjams, tas 
nepatinka profesionalams. Ir atvirkščiai. Žmonės kartais 
žiūri, kad būtų auksiniai rėmeliai, o paties meno darbo 
esmė jiems visai nerūpi. Geras meninis skonis, matyt, 
susiformuoja su mamos pienu. Bet, kita vertus, esu 
tikras, kad jei žmogus pradės domėtis daile, aplankys 
nors 50 meno parodų, tikrai išlavins savo skonį ir pra-
dės atskirti tikrąjį meną. Mene yra ir pavydo, ir nesu(si)-
pratimo, ir miesčioniškumo. Juk kažkada ir pasaulinio 
garso impresionistus aštriai sukritikavo tuomečiai meno 
teoretikai, o Edvardo Muncho paveikslų paroda Berlyne 
buvo uždaryta dėl to, kad parodos rengėjams atrodė, jog 
tokie tuomet dar nežinomo norvegų dailininko kūriniai 
yra tiesiog didelis nesusipratimas“, – tikina pašnekovas.

Simo Bernoto nuotraukos
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aPiE sunkioJo metalo Paskaitas ir vertė-
Jo Puikybės demoną. Vertimui paskyriau trejus, o 
ruošiausi apie dešimt metų. Taip susiklostė aplinkybės, 
kad du pusmečius (2001 ir 2006 m.) stažavausi Frei-
burgo universitete, kuriame didžiąją dalį savo gyvenimo 
praleido M. Heideggeris. Mano tyrimai ir disertacijos 
tema buvo labai arti šio filosofo nuostatų. Klausiausi 
M. Heideggerio mokinio ir jo raštų leidėjo F. W. von Her-
mano paskaitų, kurias mes vadindavome sunkiuoju 

Apie sunkiojo metalo paskaitas, 
M. Heideggerio vertimą 
ir kitus puikybės demonus

VGTU leidykla „Technika“ šiemet pri-
statė M. Heideggerio knygą „Būtis ir 
laikas“, kurią iš vokiečių kalbos išvertė 
VGTU Filosofijos ir politologijos kated- 
ros vedėjas prof. dr. Tomas Kačeraus-
kas. Šis vertimas į Lietuvos filosofijos 
istoriją įeis kaip pirmasis svarbiausio 
M. Heideggerio veikalo vertimas į lie-
tuvių kalbą. Iki šiol šis filosofinės min-
ties klasiko kūrinys verstas tik frag- 
mentiškai. Pasak filosofų, epochinio 
veikalo, parašyto beveik prieš 100 
metų, vertimas į lietuvių kalbą yra 
avantiūra, kurios taip reikėjo Lietuvos 
filosofijos mokslui. 

metalu, nes jos trukdavo 3 val. be pertraukos. Klausy-
damasis tų sunkiojo metalo paskaitų, bendraudamas 
su F. W. von Hermanu, rinkdamas pagalbinę literatūrą 
(pirmiausia M. Heideggerio terminų aiškinamuosius žo-
dynus), gilinausi į sudėtingą filosofinę mintį ir taip po 
truputį brendau „Būties ir laiko“ vertimui. 

Versdamas tekstą patyriau didelį vargą. Žinoma, 
ne tik vargą, bet ir džiaugsmą, kad pagaliau įveikiau šį 
statų kalną. Vertimas, be abejonės, neatsiejamas nuo 
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mano simpatijų M. Heideggeriui. Tikrai ne visi mano, 
kad M. Heideggeris vertas ditirambų ir vertimų į kitas 
kalbas. Kaip teigė kai kurie filosofo amžininkai (pvz., 
R. Carnapas), tai yra „tuščia, beprasmė kalba“. Turiu 
ir keletą atsiliepimų apie mano, prisipažįstu, prastus 
pirmuosius vertimo bandymus žurnale „Santalka: filo-
sofija, komunikacija“. Viename man atsiųstame laiške 
rašoma, kad šis vertimas – minties pakeitimas kažkuo 
nenusakomu, kad tai baisybės ir kliedesiai. Kitame elek-
troniniame laiške buvau kviečiamas pasimelsti. „Žinau, 
jog malda daro stebuklus, todėl meldžiuosi prašydamas, 
kad Viešpats apšviestų jums protą, atvertų jums širdį 
ir išvaduotų jus nuo klastingo puikybės demono. Labai 
prašau, meskite į šiukšlyną tą nelemtą „vertimą“, ver-
čiau prisijunkite prie mano maldos“, – rašė kitas M. Hei-
deggerio žinovas. Vis dėlto dauguma atsiliepimų buvo 
dalykiški ir geranoriški: beveik į visus juos atsižvelgiau 
koreguodamas vertimą. Turėčiau prisipažinti, kad puiky-
bės demonas manyje, matyt, glūdėjo, vis neleisdamas 
mesti šio darbo. Kasdien jis mane gundydavo atimti iš 
savo dukrų po kelias valandas, kurias galėjau pabūti su 
jomis.

aPiE knygos vertimo taktiką. Pradėjęs darbą, 
pirmiausia blaškiausi pats. Paskelbęs nedidelę M. Hei-
deggerio vertimo ištrauką žurnale „Santalka: filosofija, 
komunikacija“, kreipiausi į publiką, prašydamas pata-
rimo, kaip toliau versti tekstą. Tai buvo tarsi šauksmas 
tyruose. Jei šį filosofinį veikalą versčiau pažodžiui, lie-
tuvių kalba tekstas taptų visai nesuprantamas: kaip mi-
nėta, tai būtų „baisybės ir kliedesiai“. Viena, vertėjas 
neturi užgožti autoriaus ir kaip galima tiksliau pristatyti 
autoriaus mintį. Kita, tikslus, t. y. pažodinis, vertimas ne 
priartina, o atitolina nuo autoriaus minties tiek dėl žo-
džių kilmės, tiek dėl jų prasminių sąsajų, tiek dėl sakinių 
sandaros neatitikimo. Iš pirmo žvilgsnio tekstas neatro-
do klampus ir painus, ypač skaitant vokiškai. Problemų 
atsiranda bandant jį išversti. Ne veltui ši dar 1927 me-
tais paskelbta knyga per tiek metų visa taip ir nebuvo iš-
versta į lietuvių kalbą – vien jos fragmentai. Kai paklau-
siau teksto fragmentų pirmojo vertėjo į lietuvių kalbą 
prof. habil. dr. A. Šliogerio, ar jis neketina išversti visos 
knygos, atsakymas buvo toks: tai padaryti neįmanoma. 
Koją čia pakiša ir naujadarų gausa: vokiečių kalboje ir 
ypač M. Heideggerio kontekste jie atrodo natūralūs ar 
net buitiški (įrankiški, perfrazuojant M. Heideggerį), ta-
čiau jų vertimas spraudžia vertėją į akligatvį be išeities. 

Galiausiai, versdamas šį tekstą, pasirinkau vidurio 
kelio taktiką: turėjau vartoti tam tikrą žodyną, stengtis 
priartinti skaitytoją prie šio filosofo minties. Čia kyla 
klausimas: kokia ta mintis? Kitaip tariant, vertėjas – 

neišvengiamai interpretatorius, turintis išsiaiškinti kiek- 
vieną sakinį. Vertimo metu besiaiškindamas susidariau 
4,5 tūkst. M. Heideggerio vartojamų terminų žodyną, 
kuriame kiekvienas žodis turėjo po kelias reikšmes. Pa-
sirinkęs tinkamus terminus, vėl iš naujo išverčiau, o tre-
čiajame vertimo etape gludinau lietuvių kalbą, šlifavau 
kiekvieną sakinį. Galiausiai kiekvieną sakinį lyginau su 
rusišku ir angliškais vertimais. Šia prasme užtikrinu, kad 
vertime nėra nė vieno savavališko sakinio. Žinoma, tai 
nereiškia, kad mano interpretacija sutampa su V. Bibi-
chino (vertėjo į rusų k.) ir J. Stambough (vertėjos į ang- 
lų k.) interpretacijomis, juolab kad šių vertėjų požiūriai 
į vertimo strategijas – visiškai skirtingi. Tiesiog tai leido 
ieškoti savojo kelio, kuris nevirstų klystkeliu. 

aPiE vertėJo darbą. Vertėjo darbas visiškai ne-
palankus finansiniu požiūriu. Atrodo, reikia būti pasku-
tiniu kvailiu, kad imtumeis tokios iniciatyvos. Vietoj to 
galėjau savo laiką išnaudoti daug efektyviau ir pelnin-
giau, bet vis tik pasirinkau versti. Suprantama, ne dėl pi-
nigų ar menamos garbės. Neturėjau iliuzijų dėl vertimo 
kritikos: koks bebūtų M. Heideggerio vertimas, visada 
atsiras žmonių, kurie pasakys, kad galėjo išversti geriau, 
kad autorius visai ne tai norėjo pasakyti. Tą mes matė-
me po A. Šliogerio vertimo, tas pats yra kitose šalyse – 
žinau tai pabendravęs su vertėjais į kitas kalbas. Matyt, 
dėl šių slypinčių pavojų niekas Lietuvoje šio darbo ir ne-
drįso imtis. Vis dėlto, manau, kad M. Heideggerio kalbos 
(tikiuosi, ir vertimo) erdvumas (nepaisant, o gal kaip tik 
dėl jos tam tikro buitiškumo), t. y. galimybė įvairiai inter-
pretuoti, yra ne trūkumas, bet privalumas. Man atrodė, 
kad mes negalime prisistatyti tarptautinei filosofų bend- 
ruomenei, jei neskiriame pakankamo dėmesio M. Hei-
deggerio vertimams. Kitaip tariant, jaučiau diskomfortą 
ir atsakomybę dėl šios apverktinos padėties. Be to, ir 
kolegos nuolat duodavo niuksus: kas kitas, jei ne tu? 

aPiE Pastaruosius deŠimt metų, Praleis-
tų vgtu. Man asmeniškai M. Heideggeris yra neatsie-
jamas nuo mano egzistencinio pasirinkimo, netgi, saky-
čiau, pirmoji meilė, nuo to ir prasidėjo mano susidomė-
jimas filosofija. Versdamas šio filosofo kūrinį, tarsi norė-
jau atiduoti savotišką skolą dėl savo pasirinkto gyvenimo 
kelio, kurį, beje, pasirinkęs jaučiuosi laimingas. Be to, 
norėjau supažindinti Lietuvos skaitytojus su šiuo tekstu. 
Gal kas pasakys, kad tai ir yra manyje slypinti puiky-
bė? Jei ši puikybė padėjo man išversti tekstą, tai ačiū 
jai. Dabar, kai darbas jau padarytas, galima sukviesti 
filosofų bendruomenės egzorcistus ir varyti iš manęs šį 
puikybės demoną... Nors spėju, kad Lietuvoje originalo 
kalba M. Heideggerį skaito gal tik trys ar keturi žmonės... 
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Kiek bebūčiau patyręs gyvenimo vingių, niekada ne-

išmečiau iš galvos minties, kad galėčiau ir turėčiau iš-
versti šį kūrinį. Pastaruosius dešimt metų dirbu VGTU, 
bet paradoksalu, kad būtent čia atsirado geriausia terpė 
šiam sunkiam ir komplikuotam vertimui – tiek dėl vado-
vybės palaikymo, tiek dėl leidyklos puikaus darbo, tiek 
dėl apskritai kūrybingos atmosferos, tiek dėl iškilusio 
poreikio po to, kai sukūrėme komunikacijos programas. 

Ar galėčiau interpretuoti M. Heideggerio mintis? Ne-
norėčiau. Gal dėl to, kad kiekvieną knygos sakinį esu iš-
narstęs 8–10 kartų: kaip ir mokantis eilėraštį mokykloje, 
persimokymas tampa kliūtimi sklandžiai deklamuoti. Be 
to, kaip vertėjas įsipareigojau jo neinterpretuoti, bent jau 
lietuviškojo vertimo įvade. Žinoma, niekas nedraudžia 
teksto interpretuoti kitomis progomis. Pagaliau verti-
mas, kaip minėjau, – jau interpretacija. 

aPiE m. heideggerio FilosoFiJą. Renkantis 
vieną ar kitą lietuviškoje filosofinėje apytakoje cirku-
liuojantį terminą, ne tik vadovavausi minėtu aiškumo ir 
paprastumo principu, bet ir atsižvelgiau į termino svorį 
lyginant su konkuruojančiais terminais. Čia lenkiu galvą 
prieš pirmąjį (tegu tik ištraukų) „Būties ir laiko“ vertėją 
A. Šliogerį, kurio nuopelnas – ne tik pralaužti vertimo 
ledai, ne tik įtvirtinti kai kurie vertiniai Lietuvos padan-
gėje, bet ir M. Heideggerio bei apskritai fenomenologinių 
idėjų interpretacija. M. Heideggerio pavyzdys rodo, kad 
fenomenologija gyva tol, kol ji gyvai interpretuojama.

aPiE Pasaulinio garso FilosoFų ir m. hei-
deggerio Fundamentalumą. Kurdamas kūrinį 
(meno, filosofijos, mokslo, technikos – nesvarbu) kūrė-
jas niekada nežino, ar jis taps iškiliu. Kiekvienas kūrė-
jas intuityviai siekia iškilti iš savo kūrybinės aplinkos, 
kuri vėliau į jį lygiuotųsi, bet problema ta, kad ta pati 
aplinka jį ir suformuoja. Taigi iš jos pakilti – tas pat, kas 
save iškelti už plaukų iš pelkės. Kaip žinia, tą sugebė-
jo tik baronas Miunhauzenas, kuriam didžiausia pelkė 
buvo žmonių patiklumas. Kūrėjo iškilumą lemia daugy-
bė veiksnių: tūkstančiai kūrėjų, įskaitant filosofus, nu-
grimzta į nežinią, palankiai nesusiklosčius tam tikriems 
atsitiktinumams – jų kūrybinė veikla čia niekuo dėta. Vis 
dėlto su M. Heideggeriu taip neatsitiko. Retrospektyviai 
filosofo reikšmingumą vertinti paprasta: patikimiausias 
kriterijus – jo paveikumas filosofijos raidai. Kiekybiškai 
tai išreiškia cituojamumo rodiklis. Dabar, praėjus beveik 
90 metų po jo pagrindinio veikalo pasirodymo, beveik 
nerasime socialinių ir humanitarinių mokslų krypties, kur 
M. Heideggeris nebūtų padaręs įtakos: ne tik filosofija, 
bet ir sociologija, filologija, literatūrologija, psichologija, 
edukologija plėtojosi atsižvelgdamos į M. Heideggerio 

indėlį, kurį galima pavadinti egzistencinės filosofijos, fe-
nomenologijos, hermeneutikos ir ontologijos sinteze. Jei 
prisiminsime kitus iškilius kūrėjus (pvz., J. S. Bachą), jie 
taip pat nebuvo dideli novatoriai, veikiau sintetintojai, 
sujungę skirtingas prieigas į vientisą polifoniją. Antras 
dalykas, prisidėjęs prie jo reikšmingumo, – talpus mąs-
tymas, kuris neatsiejamas nuo minties abstraktumo, t. y. 
pakylėtumo. Ši jo filosofavimo savybė ypač stebina, nes 
ji derinama su „sugrįžimo prie daiktų“ strategija (beje, 
irgi neoriginalia – tai jo mokytojo E. Husserlio mintis). 
Šią strategiją M. Heideggeris įgyvendina tiek įsąvokinda-
mas buitinę kalbą (iš čia garsieji jo brūkšneliai sudurti-
niuose žodžiuose), tiek apeliuodamas į buities įrankius, 
tiek filosofuodamas apie parankumą bei kasdienybės fe-
nomenus. Po M. Heideggerio įvairiais pavidalais sociali-
niuose ir humanitariniuose moksluose nuvilnijo kasdie-
nybės fenomenų tyrimų bangos. Be to, M. Heideggeris 
atsigręžė ne tik į mus supančius daiktus (įskaitant tech-
niką), bet ir į kalbą (tiesa, tai daugiau pasakytina apie 
vėlyvąjį periodą). Tai rezonavo su kito reikšmingo XX a. 
filosofo L. Wittgensteino tyrimais ir tapo postūmiu ne tik 
kalbos filosofijos, bet ir komunikacijos mokslo raidai. Vis 
dėlto M. Heideggeris tapo vienu iš miunhauzenų ne tiek 
dėl žmonių patiklumo (nepatiklieji – būtent iš L. Witt-
gensteino pasekėjų), kiek dėl jo netikėjimo, kad „Būtis 
ir laikas“ – genialus kūrinys. Jei jis būtų taip manęs, 
nebūtų sukūręs kitų šimto tomų.

aPiE mitinę m. heideggerio asmenybę. Tiek 
filosofijos profesionalai, tiek mėgėjai labiausiai „kočioja“ 
du M. Heideggerio biografijos faktus: jo kolaboravimą 
su naciais ir jo romaną su savo mokine, vėliau tapusia 
pasaulinio garso filosofe (beje, jos knygų į lietuvių kalbą 
išversta daugiau nei M. Heideggerio). Pastarasis faktas 
man kur kas įdomesnis. Vis tik labiausiai mane jaudina 
kitas jo gyvenimo epizodas, apie kurį išgirdau iš vieno 
vokiečių profesoriaus stažuodamasis Freiburge. Todėl tai 
pavadinkime akademiniu gandu – jokiu būdu ne faktu. 
Pasak šio gando, vienas iš M. Heideggerio sūnų yra ne 
jo. Įdomiausia tai, kad „tikrasis“ jo sūnus neparodė jo-
kio susidomėjimo savo tėvo kūryba ir filosofija apskritai, 
o „netikrasis“ ėmėsi uoliai tvarkyti M. Heideggerio pa-
likimo reikalus. Mane domina ne pats faktas, kurį čia 
vadinu gandu, bet tikrumo kriterijai. Tarkim, man kas 
nors pasako, kad mano jaunesnioji duktė, prie kurios 
esu ypač prisirišęs, yra „netikra“, nes buvo sukeista gim-
dymo namuose ir kad dabar, po ketverių metų (maždaug 
tiek ir truko „Būties ir laiko“ vertimas), aš galiu atsikeisti 
savo „tikrąją“ dukrą. Ar dėl to ta mergaitė, kurios kas-
dien ilgiuosi būdamas darbe, taptų man netikra? Jokiu 
būdu ne.
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aPiE svaJones versti knygas. Ar yra filosofi-
nių kūrinių, kurie dar nėra išversti į lietuvių kalbą, nors 
ir vertėtų? Nors neišverstų reikšmingų veikalų yra daugy-
bė, paminėsiu tik tris: Aristotelio „Metafiziką“, E. Levino 
„Totalybę ir begalybę“ bei Gadamerio „Tiesą ir metodą“. 

Už pasiryžimą versti „Būtį ir laiką“ tam tikra prasme 
esu dėkingas Aristoteliui ir jo pagrindinio veikalo būsi-
mam vertėjui: po vieno kolegos habilitacijos (dar kai jos 
buvo Lietuvoje) mes su juo sukirtome rankomis dėl šių 
vertimų. Mūsų „tikras“ tautietis E. Levinas – didžiau-
sias Lietuvos ambasadorius filosofijos šalyje. Jis yra ne 
mažiau reikšmingas už M. Heideggerį ir geras ne tik to-
dėl, kad gimė ir augo Kaune. Šiuolaikinė etika (įskaitant 

bioetiką) neįsivaizduojama be E. Levino, rašiusio pran-
cūziškai, kalbėjusio šeimoje rusiškai, bet laikiusio save 
žydu, indėlio. „Tiesa ir metodas“ – iškiliausias herme-
neutikos veikalas. Jeigu Aristotelio ir E. Levino veikalų 
vertimai – ne mano nosiai dėl nepakankamo sen. graikų 
ir prancūzų kalbų mokėjimo, tai „Tiesą ir metodą“ pa-
svarstau versti. Tiesa, mielai šį katorgišką darbą per-
leisčiau kitiems. Tačiau lauksiu 5 metus – ne ilgiau. Jei 
per tą laiką neiškils kitas patriotas-idiotas, kuris švaisto 
savo brangų laiką tokiems niekams, kaip filosofijos teks-
tų vertimai, imsiuos šio nedėkingo ir beveik neapmoka-
mo darbo...  

Kalbėjosi Edita Jučiūtė

1950-ieji. Vienas iš reikšmingiausių XX a. filosofų – Martinas Heideggeris. 

Iš asmeninio dr. Hermano Heideggerio archyvo
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edita Jučiūtė

Sudėtingo likimo dvaras vis dar 
laukia didesnio visuomenės dėmesio
Lietuvoje turime europinio lygio dvarų paveldo. Maždaug 40 kilome-
trų spinduliu aplink Vilnių išsidėstę kažkada prabanga spindėjo grafų 
Tiškevičių giminei priklausę Lentvario, Trakų Vokės ir Užutrakio dva-
rai. Nepaisant to, visos šių dvarų paslaptys niekada nebus atskleis-
tos ir kiekvienas jų turi savo likimą. Apie dar visuomenės neįvertintą 
Lentvario dvarą ir jo parką pasakoja VGTU Architektūros fakulteto 
doktorantės.
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dvarų PaslaPtys niekada nebus Pakanka-

Mai aiškios

Kaip teigia VGTU doktorantė, Kultūros paveldo cent- 
ro Statinių poskyrio vedėja Indrė Kačinskaitė, Lietuvoje 
dvarai formavosi ankstyvojoje visuomenėje ir daugelis jų 
kilmės paslapčių niekada nebus pakankamai aiškios. 

Dvarai, pasak jos, yra pamatinė valstybės struktūros 
grandis, jų atsiradimas yra neatsiejamas nuo valstybės 
formavimosi raidos. XV–XVI a. iš valdovo dvaro išaugo 
pagrindinės krašto politinės institucijos. Dvarai lėmė kul-
tūrinę šalies plėtrą, buvo ir pagrindiniai Vakarų Europoje 
susiformavusių architektūros stilių židiniai Lietuvoje.

„Turtingiausių XIX a. Lietuvos didikų Tiškevičių Trakų 
Vokės, Lentvario, Užutrakio, Palangos dvaruose dirbo 
europinės architektūros mokyklos atstovai: L. J. Marco-
ni, J. Husas, de Waeghas, F. H. Schwechtenas. Grafų 
Tiškevičių rezidencijų istorizmo stiliaus parkų kūrėjas 
prancūzų kraštovaizdžio architektas E. F. Andrė parkams 
suteikė papildomų, Lietuvos kraštovaizdžiui nebūdingų 
egzotiškų kalnų peizažo bruožų, parkų projektavimą Lie-
tuvoje pakylėjo iki išvystytų europinio lygio kraštovaiz-
dinių struktūrų. Tuo tarpu vidutiniai ir smulkieji bajorai 
statėsi kur kas kuklesnius ansamblius, kuriuose istorinė 
stilistika dažnai sumišdavo ir su išsaugotomis etninės 
architektūros tradicijomis“, – apie Lentvario dvaro iš-
skirtinumą Lietuvos dvarų kontekste pasakoja Indrė Ka-
činskaitė.

Kaip tvirtina paveldo specialistė, Lentvario dvaro so-
dyba, kaip ir Palangos, Trakų Vokės, Užutrakio dvarai, 
šiandien priskirtina europinio lygio kultūros paveldo ver-
tybėms. Nors Lentvaris minimas jau XVI amžiuje, bet 
XIX amžiaus pabaiga įvardijama kaip ryškiausias dvaro 
klestėjimo laikas, kai apie 1850 m. 16 valakų dvarą nu-
pirko grafas Juozapas. Po grafo mirties (1890 m.) dvarą 
paveldėjo jo sūnus Vladislovas. 1936 m. paskutiniuoju 

Lentvario savininku tapo Vladislovo sūnus grafas Euge-
nijus Tiškevičius, čia gyvenęs iki 1939 m. 

„Mūsų dienas pasiekusio Lentvario ansamblio plani-
nė erdvinė kompozicija, pastatų architektūrinės formos 
atspindi du ansamblio kūrimo etapus: pirmasis prasidė-
jo XIX a. viduryje, kai dvaras atiteko Juozapui Tiškevi-
čiui, antrasis – Lentvaryje šeimininkaujant jo sūnui“, – 
tikina I. Kačinskaitė.

dvaro aukso amžius – valdant graFui vla-
dislovui tiŠkevičiui

Paveldo specialistė pasakoja, kad Juozas Tiškevičius 
savo rezidenciją įkūrė šiauriniame Lentvario ežero kran-

Lentvaryje buvo aktyviai plėtojama kurortinio miestelio 

dvasia. Atvirukas, skirtas reklamuoti Lentvario dvarą ir 

gražias jo apylinkes 
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te. 1850–1873 m. laikotarpiu ežeras buvo praplatintas, 
per jį supiltas pylimas, apsodintas tuopoms. Pylimas 
jungė miestelį su dvaro sodyba, iš trijų pusių apsupta 
ežero. XIX a. 6–7 dešimtmetyje ant aukštos terasos gra-
fas pasistatydino 2 ir 3 aukštų rūmus su penkiaaukščiu 
bokštu, plačiu privažiuojamuoju prieangiu pagrindinia-
me fasade, su kreneliažu pietvakarių pusėje, o kitoje 
pusėje – su žemesniu sparnu. Manoma, kad šių rūmų 
projekto autorius galėjo būti architektas Gustavas Šach-
tas. Amžininkų atsiminimuose rūmai apibūdinami kaip 
rūmelis, pastatytas šveicarišku stiliumi, su bokštu, kurį 
laiko stulpai. Dvarą tuo metu iš visų pusių supo sodai.

„Mirus grafui Juozapui Tiškevičiui, dvaras atiteko jo 
sūnui Vladislovui, kuris nusprendė rūmus rekonstruoti. 

Pradėjus rūmų archeologinius tyrimus, rasta labai daug 

unikalių rūmų dekoro nuolaužų



62 SAPERE AUDE  Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas  2014 ruduo (VII)

Žvilgsnis kitaip

perteikia Viduržiemio kurortų dvasią). Čia praleisti ke-
lias dienas ir pakoncertuoti sustodavo ir garsūs to meto 
Rusijos bei Lenkijos artistai. 

„Vladislovas Tiškevičius garsėjo kaip didelis antikva-
riato mėgėjas. Buvo sukaupęs vertingų paveikslų, baldų 
kolekciją ir juos atsivežė į Lentvarį iš Milano XIX amžiaus 
pabaigoje. Po Pirmojo pasaulinio karo dvaro klestėjimas 
geso, dvarininkai negalėjo išlaikyti ir apšildyti didelių 
rūmų. Buvo sunki pati dvarininkų dvasinė būsena, bi-
jodami grobstymų, dvaro šeimininkai kai kuriuos vertin-
gus daiktus išvežė į Varšuvą, antruosius savo namus, 
daugelio vertybių likimas yra nežinomas“, – apie prasi-
dėjusį dvaro nykimą pasakoja V. Deveikienė.

aPgailėtina dabartis slePia Praeities 
Prabangą

 
Tarybiniais laikais Lentvario dvaro likimą pakrei-

pė čia įsikūręs Lentvario kilimų fabrikas. Kilimų fabriko 
gamybos korpusai buvo įsteigti buvusio Tiškevičių fabri-
ko teritorijoje, o fabriko administracija – pagrindiniuose 
dvaro rūmuose. Rūmų interjeras buvo visiškai perdary-
tas, pristačius trečiąjį aukštą rūmai prarado dalį savo 
grakštumo. 

Tuomet Lentvario rūmai įgavo itin ryškias neogotikines 
formas, sudėtingą tūrį, kuris baigėsi neogotikinių formų 
bokštu su aštuoniasienės piramidės smaile. Perstatytų 
rūmų architektūra, įkvėpta anglų vėlyvosios gotikos, 
galėtų būti apibūdinta kaip išskirtinis Lietuvos dvarų 
neogotikinės architektūros pavyzdys. Ir šiandien rūmai 
tebetraukia akį savo unikaliu Lietuvoje tūriu, architektū-
rinių formų turtingumu“, – apie Lentvario rūmus pasa-
koja I. Kačinskaitė. 

Dabar Lentvario dvaro rūmuose nebėra autentiško 
interjero, meno kūrinių, tačiau išlikusi informacija iš 
XIX a. periodikos, amžininkų prisiminimų leidžia nors 
fragmentiškai susidaryti rūmų vidaus vaizdą.

kurortinė lentvario miestelio viziJa

Tam, kad Lentvario dvaro architektūra yra unikali, 
pritaria ir VGTU doktorantė, Vilniaus savivaldybės Mies-
to estetikos skyriaus vedėja Vaiva Deveikienė. Pasak jos, 
net ūkiniai dvaro pastatai žavi vientisu medžiagiškumu, 
raudonomis molio plytomis. Tam, beje, naudotos čia 
pat, dvare, vietiniame plytų fabrikėlyje, darytos įvairių 
piešinių, įvairaus profilio plytos, gamintos iš vietinių mo-
lio resursų. „Tiek pastatai, tiek vartai išmūryti tartum 
neogotikiniais plytų nėriniais, betono lipdiniais“, – žavisi 
architektė.

Įdomu ir tai, kaip mini pašnekovė, kad grafas Vladis-
lavas Tiškevičius, statydamas naujus rūmus, tuo pačiu 
plėtė ir kurortinę Lentvario miestelio idėją. Miestelis tiek 
Lietuvoje, tiek Lenkijoje pradėjo garsėti kaip poilsiui pa-
traukli vieta, kurios pasiekiamumą didino pro jį einantis 
naujas geležinkelis iš Sankt Peterburgo į Varšuvą. Dėl 
grafo apsukrumo Lentvaryje buvo įkurta geležinkelio sto-
tis. Grafas keliautojams pastatė poilsio namelius, taip 
svečiai iš užsienio galėjo labai patogiai sustoti ir paatos-
togauti. Ežere palei Lentvario rūmus plaukiojo muzikinis 
plaustas, veikė vasaros kavinė „Rivjera“ (pavadinimas 

Tapybiškas vaizdas nuo kavinės „Rivjera“. 

Grafo V. Tiškevičiaus laikų atvirukas

Kavinės „Rivjera“ fasadą puošia dviejų atlantų skulptūros 
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„Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Lentvario kilimų 
fabrikas tapo uždarąja akcine bendrove ir ilgainiui dva-
ro rūmus pardavė verslininkui, tuomet turėjusiam planų 
atgaivinti pagrindinius dvaro pastatus ir centrinę parko 
dalį. Ištikus ekonominei krizei, rūmai liko apleisti“, – 
apie dvaro likimą pasakoja VGTU doktorantė V. Devei-
kienė. Nepaisant dabartinės situacijos, Lentvario dvaro 
estetikos paslaptys itin domina specialistus. Restaura-
cijos pradžioje buvo atlikti išsamūs istoriniai, archeo-
loginiai, menotyriniai, dendrologiniai ir kt. tyrimai tiek 
parke, tiek rūmuose. Tačiau viskas sustojo, nes nebuvo 
tęsiami darbai. Kaip teigia V. Deveikienė, bet kurių isto-
rinių pastatų sunykimas, tarp jų ir Lentvario dvaro rūmų 
bei kitų pastatų, yra liūdnas dalykas. Sunaikintą paveldą 
atkurti yra daug sudėtingiau, negu restauruoti pastatus, 
kol jų būklė bent jau patenkinama. 

„Istorinių tyrimų metu buvo dirbama Lietuvos ir Len-
kijos archyvuose bei muziejuose, kur buvo rasta daug 
vertingos istorinės ikonografijos – nuotraukų, planų, ap-
rašymų. Rasta labai daug parko restauracijai naudingų 
nuotraukų, kuriose matomi tik ką sukurto Lentvario dva-
ro parko vaizdai. Pradėjus rūmų archeologinių tyrimų 
darbus, rasta labai daug vertingų, unikalių rūmų dekoro 
nuolaužų, kurios, matyt, sovietmečiu buvo suverstos 

kaip statybinis laužas. Praardžius pirmojo aukšto grin-
dis, buvo atrasti senųjų rūmų elementai. 

Parko gamta nelaukia teisinių sPrendimų
 
„Dvarai turi savininkus ir savo likimus. Rūmai ir kiti 

pastatai net ir apleisti stovi, kol jų visiškai nesugriauna 
laikas. Bet visai kas kita yra dvaro laikais sukurti parkai. 
Parkas – žmogaus sukurtas gamtos objektas, o gam-
ta nelaukia teisinių sprendimų, užauga žolės, medžiai 

Kavinė „Rivjera“ dabar stovi nenaudojama. V. Tiškevičiaus laikais joje buvo rodomas kinas, vykdavo spektakliai ir koncertai

Vaikų kambarys. Dabar rūmuose nebėra autentiško interjero, 

tačiau specialistų turima informacija leidžia jį rekonstruoti
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perauga arba prisisėja spontaniškai, užauga vandens 
telkiniai. Per ilgus nepriežiūros metus Lentvario parke 
susiformavo naujų augalų bendrijos, tapybiškos parko 
erdvės užžėlė, parkas prarado dalį vaizdingumo ir raiš-
kumo. Lentvario parke yra daug išraiškingų architektūri-
nių elementų, kurie, deja, yra stipriai sunykę arba ava-
rinės būklės. Parko grožiui palaikyti reikalinga nuolatinė 
priežiūra. Už Lentvario parko priežiūrą atsakinga Trakų 
rajono savivaldybė. Labai svarbu, kad visais lygiais būtų 
suprastas Lentvario parko unikalumas, ypatinga jo me-
ninė vertė. Šiuo metu yra patvirtintas specialusis pla-
nas, numatantis Lentvario dvaro, kaip kultūros paveldo 
objekto, ribas, tvarkybos reglamentus, apsaugines zo-
nas, bet realybėje atsakingoms institucijoms sureguliuo-
ti situaciją yra labai sunku“, – apie unikalų Lentvario 
parką pasakoja V. Deveikienė.

Kaip ji pastebi, pradėjus tvarkyti parko teritoriją, 
tapo akivaizdu, kad vien nuolat šienaujant ir surenkant 
šiukšles galima atskleisti visai naują vaizdą. Pavyzdžiui, 
nešienaujama, iki metro auganti garšva ar kita piktžo-
lė iškart niveliuoja ir uždengia plastišką parko reljefą. 
Specialistė yra įsitikinusi, kad tvarkant istorinius parkus 

reikia pasirinkti kraštovaizdžio tvarkymo metodą, nu-
statyti prioritetus. Jei teritorija nėra paskelbta gamtiniu 
rezervatu, vertėtų saugoti ne visus augalus iš eilės, bet 
rekonstruoti esminius parko vaizdus, atkurti erdves ir 
kompozicinius elementus. 

„Turime E. F. Andrė kurto Lentvario parko projekto 
originalą. Žinant šio kūrėjo estetines nuostatas ir XIX a. 
pabaigos parkų kūrimo principus, labai svarbu juos pri-
taikyti atkuriant buvusias parko erdves. Tik tuomet par-
kas atsiskleis visu savo grožiu, plastika, šešėlių ir šviesos 
kaita. Pastebėta, kad atkuriant autentiškas pako erdves, 
atsigauna ir autentiška parkų flora. O nepaisydami par-
kų kūrėjų projektų, mes teturime paslėptą kūrinį, kuriuo 
nesinaudojame. Pavyzdžiui, Lentvario dvaro centrinė 
dalis po daugelio nepriežiūros metų dabar yra uždengta 
peraugusiomis tujomis. E. F. Andrė sumanymu tujos tu-
rėjo būti tik maži akcentai, maždaug iki metro aukščio. 
Nepaisant dabartinio išsikerojusių tujų gamtinio vertin-
gumo, estetine menine prasme jos jau formuoja visai 
kitą dvaro aplinkos charakterį“, – sako V. Deveikienė.

Lentvario parko kompozicija yra laikoma mišraus 
stiliaus. Kaip atskleidžia pašnekovė, tai būdinga XIX a. 

Lentvario parke yra išlikusios autentiškos kolonos, tik nuo jų 

dingo vertingos vazos

Parke esančių laiptų reikšmė nėra paprasta: jie – liudininkai, 

kad čia pamatysite kažką įdomaus 
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antroje pusėje kurtų parkų kompozicija, kai geometrinė 
statiška parko dalis buvo formuojama arčiau prie rūmų. 
Taisyklingais takais, ašių sistema, parteriais išryškina-
mas ryšys tarp pastato architektūros ir aplinkos. Tolstant 
nuo rūmų, parko erdvės įgauna plastišką tapybišką pavi-
dalą, palaipsniui pereidamos į visiškai natūralią.

 
Parke dar ir dabar Juntamas ŠveicariJos 

jausMas

„XIX a. Europos aukštuomenė buvo susižavėjusi 
Šveicarijos kalnais. Būtent todėl ir parkuose buvo itin 
svarbu įrengti kažką panašaus į Alpių siluetą. Akmenų 
imitacijos, grotos, vandens kaskados, bėgantis per su-
kurtas kliūtis vanduo, primenantis Alpių kalnų upelio 
garsą. Taip parkuose, tarp jų ir Lentvario, buvo išgauna-
mas Šveicarijos įspūdis“, – aiškina V. Deveikienė.

Specialistė pasakoja, kad Lentvario parke yra išlikusi 
unikali grota. Tai vienintelis tokio pobūdžio statinys Lie-
tuvoje. Lentvario parke esanti grota yra autentiška, be-
veik nepakitusi. „1904 metais darytoje nuotraukoje ma-
tome lygiai tokį pat vaizdą. Matyt, tai buvo labai mėgs-

tama šeimininkų ir svečių vieta, ryškus parko akcentas. 
Grota – neabejotinai vienas vertingiausių E. F. Andrė 
kūrinių, tai pripažino net čia atvykę prancūzų specialis-
tai“, – sako VGTU doktorantė.

Grotų statybų madai XIX a. kelią atvėrė ir betono at-
siradimas. Kuriant grotą Lentvaryje buvo naudojamas 
akmuo, o kai kur akmens, uolos siluetas išgaunamas 
būtent iš armuoto betono. 

Šiandien didžiausias kraštovaizdžio specialistų dis-
kusijų objektas – virš grotos augantis medis. Įsišaknijęs 
medis kelia pavojų šio unikalaus statinio likimui. Specia- 
listai sprendžia, kirsti jį ar ne. 

Lentvario parke dar ir šiandien galime pamatyti ir 
kitų įdomių architektūrinių elementų, pavyzdžiui, laiptų 
ir kolonų. „Dar yra išlikusios autentiškos kolonos, tik, 
deja, nuo jų dingo vertingos vazos. Parke dominuoja 
akmeniniai laiptai, jie tarsi iškalti uoloje, primenantys 
kalnų takus. Laiptų reikšmė nėra tokia paprasta, jie čia 
yra liudininkai, kad verta eiti, kad pamatysite kažką įdo-
maus. Ties kiekvienu laiptų posūkiu verta sustoti ir žvilg-
terėti į supantį vis kitokį vaizdą“, – apie parko detales 
pasakoja V. Deveikienė.

Kaip teigia specialistai, Lentvario parkas yra ne mažiau vertingas už patį dvarą. Rekonstruojant parką, būtina kuo daugiau 

atsižvelgti į pradinį jį kūrusio architekto sumanymą
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Kadangi parkuose per 100 metų lieka tik apie 
10 proc. autentiškų medžių, specialistė yra įsitikinu-
si, kad atkuriant parką labai svarbu suplanuoti medžių 
„kaimynystę“, koks tapybiškas vaizdas atsiskleis po de-
šimties ar dvidešimties metų. 

„Lentvario parko architektas E. F. Andrė tai labai 
gerai apgalvojo. Pavyzdžiui, neatsitiktinai sidabriška 
baltojo gluosnio forma buvo sodinta tamsių spygliuočių 
fone. Juk taip buvo kuriamos kompozicijos, sąmoningai 
paryškinami labai svarbūs apžvalgos taškai. Dar vienas 
svarbus Lentvario parko projektavimo momentas – są-
moningai sukurti atspindžių efektai. Apskritai atspin-
džiai labai svarbūs parkų mene, o šiame parke tai at-
siskleidžia pačiomis įdomiausiomis gamomis“, – sako 
architektė.

1904-ųjų nuotrauka. Parko grota – vienas vertingiausių 

E. F. Andrė kūrinių. Ji išliko autentiška iki šių dienų

Parko „Šveicarija“. Ją atspindi išlikusios akmenų imitacijos, grotos, vandens kaskados, bėgantis per sukurtas kliūtis vanduo

J. Grigorovič ir Nacionalinio Lenkijos archyvo nuotr.
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Apie sunkią temą studentai
prabilo grafikos kalba 
Pirmosios vietos nugalėtojos plakatas buvo viešinamas 
Lietuvos didmiesčių autobusų stotelėse, o studentų su-
kurtų plakatų ekspozicija „Žmogus – ne prekė“ aplankė 
ne tik VGTU, bet ir daugelį Lietuvos miestų. Numatoma 
parodą nuvežti į Latviją, galbūt ir į Daniją bei Islandiją.
„Vienas iš Soroptimisčių klubo tikslų – kova su smur-
tu prieš moteris ir vaikus. Kilo idėja pakabinti plakatus 
Lietuvos miestų autobusų stotelėse. Apie smurtą kalbėti 
nėra paprasta. Vilniaus Gedimino technikos universite-
te paskelbėme konkursą „Soroptimistės prieš prekybą 
žmonėmis“, kuriame dalyvavo universiteto Kūrybinių 
industrijų bei Fundamentinių mokslų fakultetų studen-
tai“, – apie VGTU surengtą konkursą sakė buvusi Lie-
tuvos soroptimisčių sąjungos klubų valdytoja Nijolė Ne-
tikšienė.

„VGTU studentus mokau grafikos dalykų, todėl, suži-
nojusi apie šį konkursą, pasiūliau jame dalyvauti kom-
piuterinę grafiką studijuojantiems studentams. Nors 
buvo praėjusios tik kelios paskaitos, studentai noriai 
ėmėsi idėjos įgyvendinimo. Norėjau, kad kuo daugiau 
studentų dalyvautų, todėl pasiūliau į konkursą įsitraukti 
ir Kūrybinių industrijų fakulteto studentams. Nuostabu, 
kad kai kurie studentai, neturėdami daug žinių, nesto-
kojo entuziazmo. Kai kurie studentų darbai buvo tokie 
profesionalūs, kad net buvau sunerimusi, ar jie nėra nu-
kopijuoti“, – apie studentų plakatus pasakojo Grafinių 
sistemų katedros dėstytoja dr. Rytė Žiūrienė.

Kūrybinių industrijų fakulteto studentė Lauryna Mo-
tiejūnaitė, surengtame konkurse užėmusi antrąją vietą, 

Edita Jučiūtė 

Lauryna Motiejūnaitė (II vieta) 
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto erdvėse buvo eks-
ponuojama studentų sukurtų plakatų ekspozicija „Žmogus – 
ne prekė“. Studentai, išreikšdami savo nuomonę apie smurtą 
prieš moteris ir vaikus, prabilo grafikos kalba. Konkursą orga-
nizavo Soroptimisčių klubas. 

Jekaterina Aleksiejeva (I vieta)
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pasakoja, kad plakatą kurti buvo pakankamai sunku. 
Ilgai teko kurti idėją, o ir gebėjimai dirbti grafinėmis 
programomis dar nebuvo patys geriausi. Kai sugalvojo, 
kaip plakatas turi atrodyti, pradėjo domėtis, kaip išpil-
dyti idėją, informacijos ieškojo internete, klausė draugų. 
Kurdama plakatą, VGTU studentė pramoko dirbti grafi-
nėmis programomis. 

„Prekyba žmonėmis man – pati baisiausia prekyba. 
Man tai tiek fiziniai, tiek dvasiniai dalykai. Jei moterys 
parduodamos ir išnaudojamos prieš jų norą, jos tikrai 
susidurs su skaudžiomis pasekmėmis: psichologinėmis, 
dvasinėmis, socialinėmis, fizinėmis ir dar daug kitų. Prie 
šių pasekmių prisideda ne tik moterų išnaudotojai, bet 
ir visa visuomenė, kuri jas smerkia ir joms įskiepija gė-
dos, baimės ir nevisavertiškumo jausmą. Čia labai tiktų 
viena Senekos frazė: „Neskubėk teisti, skubėk suprasti.“ 
Žinoma, kitokia situacija yra su moterimis, kurios pačios 
pasirenka tokį kelią“, – mintimis dalijosi plakato kūrėja.
Lauryna Motiejūnaitė savo kurtame plakate dėmesį sutelkė 

Tomas Jaskauskas (III vieta)

Giedrius Znutas
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Marija Glinskaja

Ugnė Bazytė

Lukas Sabaliauskas Miglė Aliukonytė

Giedrė Tauraitė
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ties skelbimo metafora. Tai leidžia daugiau įsijausti į 
pačią idėją, įspūdingiau perduoda žinutę, nei tiesiog 
paprastas užrašas „Nepirk“ ar „Nesmurtauk“. Skelbime 
vaizduojamos merginų ir moterų nuotraukos lyg suta-
patinamos su daiktais, su kuriais galima daryti viską: 
parduoti, pirkti, išmesti. 

„Skelbimo lapeliai nukreipti būtent prieš egzistuojan-
čią problemą. Ant lapelių užrašyti ne telefono numeriai, 
o žodžiai „Nepirksiu“ leidžia suprasti prevencinę plakato 
idėją ir egzistuojančią problemą. Keletas nuplėštų lape-
lių čia simbolizuoja, jog jau dalis vyrų ar šios nelegalios 
industrijos atstovų pasisakė prieš prekybą moterimis. 
Kuo daugiau nuplėštų lapelių, tuo daugiau žmonių, pa-
sisakančių prieš egzistuojančią problemą. Juk ir papras-
tuose skelbimuose, jei nuplėšta daug lapelių su telefono 
numeriu, vadinasi, skelbimas populiarus, o ir to lapelio 
turėjimas kišenėje leidžia, vos tik prireikus kažkokios 
prekės ar paslaugos, pasižiūrėti, paskambinti ir nusi-
pirkti. Manau, tai priverčia susimąstyti“, – sakė Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto studentė.

Trečiąją vietą konkurse užėmęs Tomas Jaskauskas iš 
Fundamentinių mokslų fakulteto savo idėjai išreikšti pa-
sirinko prekybos vežimėlio motyvą. Šį motyvą pasirinkti 
jį paskatino visuomenėje juntamas nuolatinis žmonių 

Vismantė Ruzgaitė 

Lina Braziulytė Tomas Balinas
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Aktualijos
geismas kažką įsigyti. Kadangi prekyba žmonėmis yra 
masinis reiškinys, tai labiausiai primena prekybos cent- 
rą. 

Kaip pasakojo Fundamentinių mokslų fakulteto stu-
dentas, šiame konkurse nusprendė dalyvauti norėdamas 
propaguoti žmogaus teises. Imtis plakato kūrimo traukė 
ir tai, jog yra galimybė kažką sukurti ir pranešti svarbią 
žinią savo aplinkai. 

„Mėgstu užsiimti grafika ir dažnai ką nors studijų ar 
laisvalaikio metu kuriu, todėl tai buvo puiki proga pri-
sidėti prie socialinės veiklos. Sunkiausia darbo dalis 
buvo sugeneruoti patrauklią ir originalią idėją, todėl iš 
pradžių darbas judėjo labai lėtai, teko pasisemti idėjų 
iš aplinkinių ir pažįstamų. Visas kūrybos procesas už-
truko nemažai laiko. 3D grafikos panaudojimas plakate 
buvo sunkaus darbo vaisius, – prisiminė Tomas Jas-
kauskas. – Visuomenės informavimas apie vykstančius 
svarbius įvykius visuomet yra svarbus. Asmeniškai man 
prekyba moterimis yra labiau susijusi su moralinėmis 
pasekmėmis nei su fizinėmis, kadangi padariniai mote-
rų vidiniame pasaulyje būna didžiuliai. Prekyba žmonė-
mis – pakankamai aštri problema, o apie tai informuota 
tik mažuma, todėl tikiu, kad mūsų sukurti plakatai turės 
ilgai išliekančią šviečiamąją misiją.“

Rokas Mežetis

Rusnė Kniukštaitė Ugnė Rumzytė

Jaunoji VGTU karta
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When Head of the Department of Biomechanics, Associate Professor, Doctor Julius Griškevičius, has got free time 
from lectures, he takes his car and visits hospitals. “In carrying out investigations, very often I am communicating 
with doctors, because after all, biomechanics is the same medicine, only with less blood. What is a bio mechanic? 
It’s not just a mathematician, physicist, and a connoisseur of human anatomy,” - says the scientist, who noticed an 
interesting trend in the medicine lately – the individualisation of medicine, to which engineers from different areas 
are increasingly contributing.

Associate Professor Julius Griškevičius is currently seeking to develop a diagnostic system for Parkinson’s dis-
ease. Medicine, according to the researcher, is looking forward to much more answers to be answered by other 
professionals in biomechanics. For example, technology of consolidation of an implant to the human bone. “We 
communicate with our former graduates, selling these implants in Lithuanian hospitals. They assure us that if we 
create a bone cement of similar properties to the natural human bone, the Nobel Prize will be guaranteed for us”, - 
the scientist is joking.

Associate professor, Doctor Julius Griškevičius: 
“Biomechanics is medicine with less blood”
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If you visit the Palace of the Grand Dukes of Lithuania, you will be surprised when your guide, explaining about the 
pride of the Museum - the old foundations of the Grand Dukes’ Palace - will mention the names of the researchers 
of VGTU. The shell framework, covering the archaeological remains at the southern, western and eastern parts of 
the Lower Castle of the Grand Dukes’ Palace, has been created with participation of VGTU researchers. The project 
leader, Prof. Habil. Dr. Gediminas Marčiukaitis, who designed the framework together with Prof. Dr. Juozas Valivonis 
and Assoc. Prof. Dr. Bronius Jonaitis, the renowned specialists in reinforced concrete structures, suggested the idea 
how to protect the vestige of the former Chambers. 

“Designing the constructions, we used the simplest law of physics and mechanics – the action is equal to the 
counteraction. It is simple, cheap and beautiful. There is a saying: simplicity is the most precious thing, and this 
project exactly confirmed it. If we had not known the simple laws of physics, we would not have taken such a good 
solution at the Palace of the Grand Dukes,” - Gediminas Marčiukaitis told about the unique VGTU project.

A simple law of physics helped to save the old foundations of the Palace 
of the Grand Dukes of Lithuania
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VGTU scientists: de-miners and rescuers will be soon replaced by robots
Have you ever thought how a six-legged insect is mov-
ing? How is it putting feet on uneven surface? Such 
questions were raised by VGTU scientists. Trying to 
understand it, they have built a robot with six legs, 
otherwise called hexapod.

Walking robot, developed by Tomas Luneckas, As-
sistant of the Department of Automation of the Faculty 
of Electronics at VGTU together with his colleagues, 
can not only imitate the gait of the six-legged insect, 
but has also got more intelligence, and can assess a 
lot more information as compared to a driver robot. 
The latter divides all objects and surfaces into “pass-
able”, “difficult to pass” or “fully impassable” for the 
robot, assessing only the interfering moving obstacles. 
Tom’s robot is able to assess the parameters of all 
touched surfaces, such as height and slopes of ob-
stacles.

Although the technology is still under development, 
the only walking robots’ researchers in Lithuania have 
already received several suggestions for adapting it 
to business. Tomas Luneckas told that businessmen 
have already suggested to employ robots in dangerous 
and difficult for people jobs, e.g. cleaning windows of 
skyscrapers.

“The idea of hexapod robot has originated from 
my admiration and interest in insects. This is the rea-
son why this type of robot is the most interesting for 
me,” – said T. Luneckas, who created this robot, try-
ing to reproduce and imitate the insect‘s gait.

Why are such aviation professionals, whose training is equivalent to the price of gold, necessary for Lithuania? 
What is the value added benefit of this most expensive profession? 

“While establishing our Aviation Institute, we did, what our neighbouring countries were not able to do – we 
have created an institution which can compete internationally. Why? Because an aviation institution usually pre-
pares specialists either in aircraft piloting, air traffic control, aviation mechanics or avionics. In Antanas Gustaitis’ 
Aviation Institute, professionals in all four areas are being trained. That is both unique and very cost effective. 
The aviation centres, training such a wide range of professionals, are rare in the world,” - says Professor Jonas 
Stankūnas, Director of Antanas Gustaitis’ Aviation Institute at VGTU. 

The professor believes in the perspectives and future of Lithuanian aviation specialists. According to him, if 
people have got ideas and willingness to implement them, they will reach their goals, anyway. Nowadays, not only 
ideas are important for aviation in Lithuania, but also money.

Why are the professionals, whose training is equivalent to the price of gold, 
necessary for Lithuania?
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From the studies of architecture and civil engineering 
at the former Vilnius Engineering Building Institute, to 
the management of transport economy, and later – to 
his private business, establishing the Hotel Europa 
City. From business to painting... Such drastic changes 
Juozas Pranckevičius, graduate of VGTU, now owner 
of the Hotel Europa City, experienced in his life. But 
the most unexpected fact is, that the businessman, af-
ter implementation of his ambitious plans, delved into 
his old dream – painting – and within several decades, 
has reached a very high artistic level.

After spending many years in the pragmatic busi-
ness world, Juozas Pranckevičius today strongly be-
lieves that one should try to achieve his dreams. “May-
be I even dare say – you have to dive headlong into your 
dreams. And do not be afraid to fight, though at first it 
could have been difficult. It’s like starting any kind of 
sport. If after two training lessons you are not an Olym-
pic champion, should you leave the selected sport? I 
like the saying of Shaolin monks: to learn something, 
you should squeeze a hole in the stone floor. From my 
personal experience I can tell you, that you have to 
pass through the contempt, lack of acknowledgement, 
perhaps even bullying, in other words, you have to pa-
tiently squeeze the hole in the stone floor. You have to 
survive,”– says the magazine interviewer.

To reach your dream, you should 
squeeze a hole in the stone floor

This year Professor, Doctor Tomas Kačerauskas, Head of Department of Philosophy and Political Theory, translated 
from German language and presented to the public M. Heidegger’s book “Being and Time”. In the history of philos-
ophy of Lithuania, this is the first translation of the most important Heidegger’s book into the Lithuanian language. 
So far, only separate fragments of this classic work of philosophical thought have been translated. According to 
the philosophers, the translation of this famous work, written almost one hundred years ago, can be considered an 
adventure, so necessary for the Lithuanian science of philosophy.

“Translating the work of this philosopher, I felt as if I wanted to give back a sort of debt, because of my chosen 
life path, in which, by the way, I feel happy. Besides, I wanted to present this text to Lithuanian readers. Maybe 
someone could tell, that it was just the pride in me. If this pride helped me to translate this book, I am grateful for 
it. I must admit, that my demon of hubris, apparently, stopped me from abandoning the translation. Every day the 
demon tempted me to translate the book instead of spending several hours with my daughters”, - Professor Tomas 
Kačerauskas shares his impressions about the translation of the book.

About lectures on heavy metal, translation of M. Heidegger’s book 
and other demons of false pride
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Last autumn exposition of posters, created by our students, 
was exhibited at Vilnius Gediminas Technical University. Stu-
dents, expressing their views on violence against women and 
children, used the language of graphics. The copies of the 
first-place winning poster were exposed at the public trans-
port stops in six cities of Lithuania, and students’ poster exhi-
bition “Human beings are not for sale” was exhibited not only 
at VGTU in Vilnius, but also in many other Lithuanian cities. 
The exhibition is expected to be transported to Latvia and, 
perhaps, to Denmark and Iceland.

“I teach VGTU students graphic arts, therefore after be-
coming aware of this contest, I invited computer graphics 
students to participate at the contest. Although only several 
lectures on graphics have been held, my students started 
to implement their ideas bravely. In order to have more stu-
dents, participating at the contest, I suggested the students 
of creative industries faculty to get involved. It was amaz-
ing, that many students were so enthusiastic, even without 
sufficient knowledge. Some of the students’ works were so 
professional, that I was even doubted if they did the work 
themselves”, - Dr. Rytė Žiūrienė, lecturer of Department of 
Graphic systems, told about students’ posters.

Students expressed their thoughts in the language of graphics 

A Manor of complicated fate is still waiting for the greater public attention
There are manor heritage objects of the European-level in 
Lithuania. Within approximately forty kilometres in radius 
around Vilnius, one can find formerly luxury Manors of Lent-
varis, Trakų Vokė and Užutrakis, once belonging to the Count 
Tiškevičiai family. Nevertheless, all the secrets of these es-
tates will never be revealed, each of them having their own 
destiny.

“It is very important, at all levels, to understand the 
uniqueness and special artistic value of Lentvaris Manor and 
its Park. Currently, a special plan has been approved, project-
ing frontiers, management regulations and protection zones 
of Lentvaris Manor, as a cultural heritage object, but in real-
ity, for the responsible authorities, it is very difficult to settle 
the situation”, - about the unique Park of Lentvaris explains 
Vaiva Deveikienė, PhD at VGTU, specialist of landscape.

The specialist is confident, that for handling historical 
parks, an appropriate method of landscape management 
should be selected and priorities defined. It is worth to recon-
struct the essential Park images, to recreate spaces, as well 
as structural elements, instead of preserving every existing 
plant, if the area is not declared a natural reserve. 
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