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Apie pasaulá, kuris mums priklauso
Kalba akademikas, fizikos hab. daktaras Jonas Grigas
Aldona Þemaitytë. Esate,
kaip sakoma, èionykðtis... Varënos rajone, Kabeliuose, kaime, kurá supa puðynai, bet po
erdvius laukus vëjas neðioja
smëlá, prabëgo Jûsø vaikystë.
Pakeleiviui Kabeliai atrodo didelis, iðsiðakojæs lyg koks aðtuonkojis kaimas. Gal tik pirmas toks áspûdis... Atostogas leidþiate vienos ið tø atðakø gale,
tëvø sodyboje – priþiûrëtoje, iðpuoselëtoje, skoningai sutvarkytoje.
Èia ilgai gyveno Jûsø tëvai,
prieðkario Lietuvos darbðtûs,
tvarkingi ir – pagal iðlikusius
trobesius spëju – stiprûs ûkininkai, kaip ir visi iðgyvenæ pokario baisumus, kurie dabartinëms kartoms jau tampa tik
plonu istorijos brûkðniu. Aiðku,
ne visiems... Ið èia iðëjote á
mokslus, kuriø siekëte, tvirtai þinodamas, ko norite. Talentas,
darbðtumas ir aiðkus gyvenimo
tikslo þinojimas iðvedë Jus á pasaulinius mokslo vandenis. Ar
mëgstate nors retsykiais suvesti
savo gyvenimo balansà?
Jonas Grigas. Visà sàmoningà gyvenimà þvelgiau tik á
prieká. Visada turëdavau tikslà, o já pasiekæs, keldavau sau
naujus tikslus. Tie tikslai buvo moksliniai tyrimai, moksliniai projektai, mokslo þinios,
kuriø siekiau, ir mokslinës idëjos, kurias norëdavau patikrinti. Jø ágyvendinimui su kolegomis sukûrëme mikrobanginës feroelektrikø ir faziniø virsmø spektroskopijos laboratorijà, kuri neturëjo lygiø Europoje. Idëjø patikrinti vaþiuodavau á kitas pasaulio ðalis.
Ágyvendinus vienas idëjas, kildavo kitos, o laiko suvesti savo gyvenimo balansà nebuvo.
Já suveda pats gyvenimas...
saulëlydyje.
A. Þ. Kaip ávertintumëte savo veiklà ávairiais gyvenimo etapais? Kada buvote pajëgiausias
ir fizine, ir intelektualine prasme?
J. G. Kiekvienas þmogus apsuka gyvenimo pusratá, pradþioje laipteliais kildamas
aukðtyn: gimsta, þaidþia, mokosi, ágyja patirties ir iðminties,
kuria ðeimà, sprendþia savo
gyvenimo ir visuomenës problemas. Po to nuo virðûnës leidþiasi laipteliais þemyn. Apie
40 – 50 savo gyvenimo metø
þmogus bûna to gyvenimo
pusraèio arba savo fiziniø,
protiniø ir intelektualiniø galiø virðûnëje. Tai buvo bûdinga ir man.
Pirmàjà fizikos daktaro disertacijà apgyniau bûdamas
30 metø, habilituoto daktaro
disertacijà apgyniau bûdamas
42 metø, 44 metø tapau profesoriumi. Paruoðiau 14 fizikos daktarø, kai kurie jø tapo
habilituotais daktarais ir profesoriais bei docentais. Feroelektrikø kristaluose atradome daug naujø reiðkiniø ir savybiø, paskelbëme ðimtus
mokslo darbø pasaulio þurnaluose. Priminsiu, kad feroelektrikai yra perspektyvios telekomunikaciniø technologijø
medþiagos. Mûsø feroelektrikø ir faziniø virsmø tyrimai buvo gerai vertinami pasaulyje,

todël buvau kvieèiamas á pasaulines konferencijas ir simpoziumus, bendriems moksliniams tyrimams, paskaitoms ir
seminarams Europos, Amerikos, Japonijos, Indijos ir kitø
ðaliø universitetuose. Mûsø
mokslo darbus spausdino geriausi pasaulio mokslo þurnalai. Laboratorijos kûrimas, paskaitø skaitymas, vadovavimas
diplomantams ir doktorantams, moksliniø projektø vykdymas, mokslo straipsniø raðymas ir gautø rezultatø pristatymas deðimtyse pasaulio
konferencijø nepalikdavo laiko asmeniniam gyvenimui.
Knygoje „Paþinimo keliais“
(2013) apraðiau, koks gyvenimas laukia mokslo kelià pasirinkusio þmogaus. Raðiau, kad
jaunimas suprastø, kam skiria
savo gyvenimà besirenkantis
mokslininko profesijà.
A. Þ. Daþnai kartojama stereotipinë frazë, kad intelektas
priklauso mokslininko tipui, o
emocijos – menininkui. Ar tai
dësninga ir nulemta genetikos?
O gal tik atsitiktinumø virtinës
pasekmë? Kaip apibûdintumët
savyje ðias dvi, ið pirmo þvilgsnio viena kitai prieðtaraujanèias, psichofizines asmenybines
savybes?
J. G. Intelektas yra bûtinas
kiekvienai kûrybinei veiklai.
Jei jo trûksta – kûryba yra
blanki, bûsi vidutinybë visur –
moksle, mene, muzikoje,
sporte ir t. t. Kiekvieno þmogaus darbas yra vertingas, bet
pasaulio varomoji jëga yra asmenybës, iðsiskirianèios ið vidutinybiø. Ne tik intelektà ar
emocijas, bet ir daugelá þmoniø savybiø lemia genetika ir
aplinka.
Bet mokslininkas ir menininkas nëra prieðtaringos asmenybës, nors mokslas ir menas yra skirtingos kûrybos sritys. Muzika ir dailë yra emocijø iðraiðka. O mokslas – sisteminga þmoniø veikla. Mokslininkai renka þinias apie pasaulá ir kondensuoja jas á patikimus dësnius ir taisykles.
Mokslu laikau tà veiklos sritá,
kurià anglosaksai vadina
science. Mokslas apibûdina
pasaulá. Jis atskleidþia, kaip
veikia gamta nuo maþiausiø
materijos daleliø iki visatos ir
mûsø paèiø bei mûsø minèiø,
ir kaip viskas tarpusavyje susieta. Mokslas ágalina numatyti, kas tam tikromis aplinkybëmis gali atsitikti. Tai ir sudaro mokslo groþá. Mokslas
keièia mûsø gyvenimà, atskleisdamas gamtos tvarkà ir
groþá. Tad mokslas atskleidþia
subtiliausià Kûrëjo menà.
Moksliniai tyrimai tam tikra
prasme yra meno rûðis. Mokslininkas daþnai galvoja kaip
poetas. Jis stovi prieð lentoje
priraðytø formuliø gausà ir
mato sudëtingiausià reiðkiná,
kaip dailininkas, stovëdamas
prieð molbertà, arba kaip raðytojas, apmàstydamas ir jau
vaizduotëje regëdamas savo
kûriná. Þiûrëdamas á formules
ar grafikus mokslininkas taip
pat patiria emocijas, savo vaizduotëje ieðkodamas reiðkiniø
paaiðkinimo arba iðvadø, klau-

simø ir atsakymø. Kûrybos lygis moksle, kaip ir mene, priklauso ir nuo vaizduotës, ir
nuo talento.
Kur mes ðiandien bûtume
be mokslo? Ar galëtume patogiai gyventi be mokslo vaisiø – elektros, radijo, televizoriaus ir telefono, maðinø, traukiniø ir lëktuvø? Mokslas veikia kasdiená mûsø gyvenimà
labiau nei menas. Mums reikalinga mokslo paþanga, kad
iðgyventume besikeièianèiame
vis sudëtingesniame pasaulyje. Mokslas lemia visuomenës
gyvenimo bûdà ir ateitá.
Taèiau mokslas yra uþ visuomenës vidinio þiedo ribø. Vakarø civilizacijos kultûrinis
centras daþniausiai sukasi apie
menus, o mokslas skrieja saugioje nuo jø orbitoje. Manau,
kad XXI amþius iðliks ateinanèiø kartø atmintyje ne dël
ðiuolaikinio dþiazo ar dailës, o
dël mokslo pasiekimø ir jo pagimdytø technologijø. Ironiðka, kad mokslui sëdint paskutinëje kultûros eilëje, jo nuostabûs vaisiai – mikrofonai, telefonai, garsiakalbiai, radijas,
televizija, kompiuteriai ir kitokios elektronikos priemonës
klesti menais besiremianèioje
kultûroje. Paradoksalu: kuo
labiau mokslui sekasi kurti
menams tarpininkaujanèià
aplinkà, tuo labiau jis netenka kultûrinës reikðmës. Taèiau
mokslas ir kultûra yra dvi vieno medþio ðakos. Didelis visuomenës turtas yra þmogaus
intelektas, kokia forma jis besireikðtø. Intelektas ir emocijos bûdingos mums visiems,
tik ðias savybes nevienodai iðpuoselëjame ir nevienodai leidþiame joms pasireikðti.
A. Þ. Kuris gyvenimo etapas
Jums buvo kûrybingiausias ir
ádomiausias?
J. G. Kûrybingiausias ir ádomiausias gyvenimo etapas buvo esant minëtame gyvenimo
pusraèio arba savo fiziniø,
protiniø ir intelektualiniø galiø virðûnëje. Bendravau su
daugelio ðaliø garsiais mokslininkais ir mokiausi ið jø, keitëmës tarpusavio vizitais ir
idëjomis, tikrinome jas, kartu
bërëme grûdus á bendrà pasaulinio mokslo þiniø aruodà.
Su daugeliu tø þmoniø ryðiai
nenutrûko iki ðiol. Kai kurie
jau paliko ðá pasaulá. Lipdamas
gyvenimo rato laipteliais þemyn ir prieð keletà metø tapæs
Vilniaus universiteto profesoriumi emeritu, ágijau teisæ daryti tik tai, kas patinka.
Manydamas, kad kiekvienas mokslininkas per deðimtmeèius sukauptø mokslo þiniø
neturi teisës slëpti, nes joms
ágyti visuomenë ið mokesèiø
mokëtojø pinigø skyrë daug
lëðø, tas sukauptas þinias stengiuosi skleisti visuomenei
mokslo populiarinimo knygomis. Paraðiau mokslo populiarinimo knygas „Kiek trunka sekundë“ (2011, 2012, 2013),
„Kokiame pasaulyje gyvename” (2012), „Paþinimo keliais”
(2013). O ðiø metø gale pasirodys knyga „Ateitis jau atëjo“.
Todël kiekvienas gyvenimo
etapas arba laiptelis buvo kû-

rybingas ir ádomus.
A. Þ. Kà labiausiai branginate savo ðeimoje, bendradarbiuose, visuomenëje, aplinkoje?
J. G. Pasaulyje pagrindinës
þmoniðkosios vertybës susijaukë. Net tai, kas prasideda iðtikimybës priesaika, daþnai baigiasi iðdavyste. Todël labiausiai branginu artimøjø, bendradarbiø ir visø þmoniø sàþiningumà, meilæ vienas kitam,
atvirumà, darbðtumà, punktualumà, þodþio laikymàsi, tiesos sakymà, t. y., tas savybes,
kurios þmogø daro þmogumi,
kuriuo galima pasitikëti ir á kurá galima atsiremti.
Aplinkoje vertinu groþá ir
natûralià harmonijà. Pabuvojæs daugelyje pasaulio ðaliø
supratau, kad prisilietimas
prie groþio þmogø daro kilnesná savo vidumi. Àþuolø ir liepø apsuptoje savo kaimo sodyboje matau daugiau groþio,
harmonijos ir ramybës nei
mieste, kuriame atitrûkæ nuo
natûralios aplinkos, mûriniuose narveliuose uþdaryti þmonës kvëpuoja automobiliø iðmetamosiomis dujomis ir
rungtyniaudami dël bûvio
nuolat kenèia stresà.
A. Þ. Daug vasarø leidþiate
savo tëviðkëje Kabeliuose. Iðpuoselëjote sodybà, kuri gali bûti parodomàja, pavyzdine visiems, kurie ne tik jauèia traukà tëviðkei, bet ir, turëdami
ágimtà estetiná jausmà, stengiasi puoselëti groþá. Kà manote
apie tokias tëviðkes ne tik Dzûkijoje, bet ir visoje Lietuvoje?
Kà pasiûlytumëte þmonëms,
norintiems jas atgaivinti?
J. G. Tikrai visada daug laiko leisdavau ir dar daugiau uþsibûnu dabar Dzûkijos puðynø apsuptame tëviðkës vienkiemyje Kabeliuose. Taèiau
nemanau, kad að sodybà iðpuoselëjau. Sodybas iðpuoselëja turtingi aukðti valdininkai
ir politikai bei þmonës, pralobæ ne ið atlyginimo. O ið algos
gyvenantis profesorius turtingas nebûna. Mano tëvas buvo
tvarkingas þmogus, ir að stengiuosi ðiek tiek priþiûrëti tëvo
paliktà sodybà, palaikyti jo
tvarkà. Manau, kad tëvø atminimas tiek Dzûkijoje, tiek bet
kur kitur yra ne paminklinis
akmuo kapinëse, bet jø darbø
tæsimas ir darbo vaisiø iðsaugojimas. Net jei tie vaisiai yra
tik namas ar sodybà supantys
tëvø sodinti medþiai.
Nesuprantu tø vaikø, kurie,
palikæ griûèiai savo tëvø sodybas, sulûþusias tvoras, ðlaistosi miestuose ar miesteliuose,
kartais net neturëdami darbo.
Manau, kad jie negerbia nei
savo tëvø, nei savæs. Atitrûkæ
nuo savo ðaknø jie greit tampa socialiai paþeidþiami. Pravaþiuojant pro kaimus, graudu matyti griûvanèius namus,
kai þinai, kad keletas vaikø gyvena aplinkiniuose miesteliuose. Bûtø graþu ir prasminga, jeigu vaikai, nors iðëjæ á
pensijà, gráþtø á tëviðkes ir atgaivintø tëvø sodybas. Jie pagerbtø tëvø atminimà ir papuoðtø Lietuvà.
A. Þ. Kà Jums reiðkë ir tebe-

reiðkia Jûsø tëvai
ir vaikai?
J. G. Tëvai
man suteikë ne
tik gyvybæ ir sàlygas sunkiais laikais ágyti iðsimokslinimà.
Sunkiai dirbdami
nederlingà Dzûkijos þemæ, augindami javus ir
gyvulius, keturis
kartus per mano
gyvenimà okupantø lenkø, rusø, vokieèiø ir vël
rusø engiami, skriaudþiami,
gàsdinami ir plëðiami, savo pavyzdþiu ir gyvenimu sukûrë ir
man ádiegë esmines moralines
ir etines normas – poþiûrá á gërá ir blogá, tiesà ir teisingumà,
meilæ, darbðtumà ir sàþiningumà bei doro ir garbingo gyvenimo prasmæ. O dvi mano
dukros Asta ir Rûta yra mano
gyvenimo tàsa. Norëèiau, kad
jos perimtø mano geràsias savybes ir iðmestø ið savo gyvenimo mano bûdo trûkumus.
Þinoma, að jas myliu ir dþiaugiuosi jø sëkme, dþiaugiuosi
vaikaièiais, kurie perima minëtàsias moralines ir etines
normas.
A. Þ. Popieþius Pranciðkus iðsitarë, kad pasaulis stovi ant treèiojo pasaulinio karo slenksèio.
Ar Jums neatrodo, kad tas treèiasis pasaulinis karas, tapæs
permanentiniu, jau pergalingai
þygiuoja per Afrikos, Europos ir
Azijos þemynus?
J. G. Þmonës per amþius
kariavo. Dabar vykstantys lokaliniai karai ávairiuose þemynuose yra dar ne treèiasis pasaulinis karas. Bet ðie vietiniai
karai gali já áþiebti. Rusijos informacinis karas ir kibernetinës atakos nori sugriauti pasaulio tvarkà. Dabar nëra didesnio pavojaus þmonijai uþ
karà.
Karà suprantant kaip militarizmà, karo kultûrà, armijas,
ginklus, karo pramonæ, karo
politikà, jo planus, atneðamà
þalà ir propagandà, kuri mirtinus konfliktus paverèia ne tik
galimais, bet ir tikëtinais. Karas didina kitas problemas,
áskaitant klimato kaità, skurdà, priespaudà ir ligas – tiesiogiai arba naudojant brangius
gamtos iðteklius. Ne klimato
kaita, atmosferos tarða, spartus þmoniø skaièiaus pasaulyje didëjimas ir þmonijos senëjimas, priespauda, skurdas,
nelygybë, badas ar ligos ar net
pavojingiausias Ebolos virusas
kelia didþiausià pavojø. Didþiausias nelaimes atneða karas. Karas gilina kitas problemas. Karas sugriauna demokratijà ir skatina tironijà bei
fanatizmà, þudo, kamuoja ir
nuskurdina þmones, nuniokoja gamtà.
Karas yra kertinis problemos akmuo, kurio iðnaikinimas padarytø kitas socialines
problemas daug lengviau áveikiamas. Karas yra visiðkas
þmoniø kûrinys, þmoniø pasirinkimo produktas. Bet koks
karas baigtøsi rytoj, jeigu santykinai maþa þmoniø grupë

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

pasaulyje nuspræstø já baigti.
Karas yra baisus moralinis nusikaltimas. Karas paverèia
þmones veidmainiais, o þmonijos progresà – parodija. Negalime vadinti civilizuotomis
tø ðaliø, kurios kursto ir tæsia
karus, arba jais grasina.
Deja, turime gyventi ðalia
tokios ðalies. Þinoma, karo
aukø skaièius nuo XX amþiaus pirmosios pusës labai sumaþëjo. Per pastaruosius kelis deðimtmeèius karai praþudë maþiau þmoniø nei vëþys ar
automobiliø avarijos. Bet atominiø, bakteriologiniø, cheminiø ir kitø moderniø ginklø
prikimðtame pasaulyje, kaip
niekada anksèiau, naikinanèio
karo galimybë iðlieka reali. Pasaulinis karas pakeltø tuos masinio þmoniø naikinimo ginklus. Prievartos pasaulyje yra
per daug ir ji nuolat eskaluojama. Amerikieèiai turi didþiausià karinæ galià pasaulyje. Jie kovoja su terorizmu, o
gimstanti Islamo valstybë ir
Rusija gimdo terorizmà. Rusijos tankais, artilerija ir raketomis ginkluoti „atostogaujantys“ þalieji þmogeliukai ir desantininkai „netyèia“ atsiranda kitoje valstybëje, o prezidentas Putinas jau grasina pasauliui atominiu karu.
Jeigu amerikieèiai kovoja su
kitø ðaliø teroristais, tai rusai,
kariaudami nepaskelbtus karus Gruzijoje, Kryme ar Ukrainoje, þudo taikius þmones,
kaip XX amþiaus pradþioje
bolðevikai þudë nenorëjusius
tapti mankurtais. Dauguma
þmoniø karà laiko nuolatiniu
þmoniø egzistavimo reiðkiniu.
Bet ðis fataliðkas poþiûris yra
klaidingas, nes jis áamþina karà, atimdamas þmonëms dràsà siekti sprendimø. Kiekvienas sveikos psichikos þmogus
nori taikos. Jei visi þmonës
siektø baigti karus, tai þmonija iðspræstø ðá didþiausià iððûká ir nusimestø virð galvø nuolat ant plono siûlo kabantá Damoklo kardà kilti treèiajam
pasauliniam karui. Daugelis
þmoniø pamirðo, kad jau kelis deðimtmeèius pasaulinio
atominio karo laikrodis rodo
vos keletà minuèiø iki vidurnakèio (iki katastrofos). Ir popieþius Pranciðkus ne be pagrindo tai priminë.
A. Þ. Dëkodama uþ turiningà pokalbá, linkiu akademikui
Jonui Grigui bûsimos knygos
sëkmës, Kûrëjo suteiktos sveikatos nuveikti dar daug darbø
mûsø visø labui...
Aldona ÞEMAITYTË

