
 

„Mokslas ir gyvenimas“ apie Vilnių 1980-1985 m. 

1980–1985 m. – tipiškas socializmo brandos laikotarpis Sovietų Sąjungoje, taip pat ir Sovietų Lietuvoje. 

A. Mickevičiaus bibliotekos fonduose saugoma daug to laiko periodikos. Pasirinkta vieno mokslinio žurnalo 5 

metų publikacijų apžvalga Vilniaus istorijos ir kultūros tematikos požiūriu.  

 

„Mokslas ir gyvenimas“ buvo mokslinis žurnalas, kuriame buvo spausdinami naujausi mokslo pasiekimai, 

pristatomi išradimai, tyrinėjimai. Ideologinį angažuotumą liudijo redkolegijos sudėtis ir medžiagos pateikimo 

struktūra: lemiamą balsą turėjo LKP vadovai, jų publikacijos visad buvo talpinamos leidinio pradžioje kaip 

ideologinė nuostata. Kartais juos pakeisdavo politiškai svarbių institucijų vadovų ar autoritetingų tarybinių 

autorių straipsniai. Jų antraštės būdavo spausdinamos padidintu šriftu ir kartais dar spalviniame fone 

(pvz, Bronius Vaitkevičius. Lietuvos tarybinio valstybingumo sukūrimas // Mokslas ir gyvenimas, 1983, Nr.12, 

p. 2-3). Pasikeitus TSKP CK sekretoriui, „Mokslas ir gyvenimas“ privalomai informuodavo apie tai savo 

skaitytojus, jam skirdavo visą atvartą: Antrajame viršelio puslapyje būdavo pateikiama politiko nuotrauka ir 

biografija(apie K. Černenką, 1984/3, apie M. Gorbačiovą 1985/4 ), o kitame puslapyje buvo publikuojama jo 

kalba. Tokiu pačiu būdu pranešama apie aukštų partijos veikėjų apdovanojimus (apie L. Brežnevą, 1982/1). 

Toliau jau aptinkame ir neideologizuotų ar beveik neideologizuotų publikacijų iš įvairių sričių, taip pat iš 

senosios Lietuvos istorijos, kultūros, kalbos, baltų etnogenezės, jų pasaulėžiūros, (pvz. 1980/3, p. 26-27), 

filosofijos (1983/2, p.22). 

Žurnalo pirmojo straipsnio autorius paprastai būdavo Pirmasis LKP sekretorius P. Griškevičius ar ideologiškai 

patikimi Romas Šarmaitis, Vladas Niunka, Lionginas Šepetys. Žurnalo viduryje galima rasti ne tik oficialiųjų 



 

istorikų Juozo Jurginio ar Broniaus Vaitkevičiaus, bet ir mokslines Romo Batūros, Broniaus Dundulio, Juozo 

Barzdaičio (Juozas Barzdaitis. Pažiūros į krikščionybę senovės Lietuvoje // Mokslas ir gyvenimas, 1982, Nr. 5, 

p. 22-24), Edvardo Gudavičiaus publikacijas (Edvardas Gudavičius. Mindaugo įsigalėjimas Lietuvoje // Mokslas 

ir gyvenimas, 1983, Nr.6, p. 30-31). 

   



 

 

 



 

 



 

 

 

Vilnius dažniausiai minimas ne tik kaip didžiųjų Lietuvos kunigaikščių, bet ir žymių mokslininkų ar kultūros 

veikėjų gyvenimo ir kūrybos vieta. Tai ir universiteto profesoriai, garsūs spaustuvininkai (A. Ickevičius. 

Juozapas Zavadskis // Mokslas ir gyvenimas, 1983, Nr.1, p. 30), miestą statę architektai ir puošę dailininkai.  



 

 

 

 

Vilnius figūruoja daugelio žymių baltistų biografijose. „Mokslas ir gyvenimas“ rašo apie vokiečio baltisto 

V. Falkenhano domėjimąsi lietuvių kalba ir jo 80-ąjį gimtadienį Vilniuje (1983, Nr.5, p. 5). 



 

 

Vartant žurnalo komplektus pastovų redakcijos dėmesį galima jausti gimtosios kalbos problemoms, jų 

tarptautiniams tyrinėjimams. 1983 Nr. 11 pateikiama medžiagos apie tamprius Vilniaus ir Leningrado baltistų 

ryšius (A. Sabaliauskas. Lituanistinės Leningrado tradicijos // Mokslas ir gyvenimas,1983, Nr.11, p. 26-27). 

Jono Palionio nedidelės apimties straipsnis apie „Aušrą“ atskleidžia ne tik kalbos, bet ir XIX a. visuomeninės 

politinės situacijos niuansus Lietuvoje (1983/3, p. 14-15). 

„Mokslas ir gyvenimas“ parengdavo publikacijas įvairių jubiliejų proga. Antai išsamiu muziejaus vadovo 

Dainiaus Trinkūno straipsniu pažymėtas Vilniaus pilies muziejaus 25-metis (1985/7, p. 28-29). 



 

 

Žinių apie Vilnių aptinkame ir rubrikoje „Atsakymai į klausimus“, pvz. Gedimino Vaitkevičiaus straipsnyje apie 

dviašmenį raginį kirvį Gedimino kalne (1983/1, p. 31).  

„Mokslas ir gyvenimas“ spausdino ir žymių vilniečių biografijas. Teisininkas Zenonas Namavičius savo 

publikacijoje apie garsų advokatą Tadą Vrublevskį pateikia ne tik politinę, bet ir žymiai platesnę – 

visuomeninę-kultūrinę jo gyvenimo ir veiklos charakteristiką (1983/11, p. 31-32). 



 

 

„Mokslas ir gyvenimas“ reguliariai publikavo straipsnius apie žymius kultūros veikėjus. Iš J. Minkevičiaus 

publikacijos apie M. Liuterio pasekėjus Lietuvoje sužinome, kad A. Kulvietis Vilniuje įsteigė pirmąją 

aukštesniąją evangelikų mokyklą ir jai vadovavo 1539–1542 m. (1983/11, p. 24-25). 

Kartais iš „Mokslo ir gyvenimo“ publikacijų sužinome apie gana keistus žmonių likimus ar pamatome visai 

netikėtas žmonių veiklas. Štai karinis veikėjas Vytautas Putna, mums žinomas kaip Raudonosios Armijos  

27-osios divizijos generolas, pasirodo buvo ne tik karo atašė Londone, bet ir anglų aukštuomenei žinomas 

dailininkas. Baigęs Rygos dailės mokyklą, jis 1914 m. dalyvavo dailės parodoje Vilniuje (1983/4, p. 30-31). 

Karas ir kariuomenė pakeitė šio talento likimą. 

 

„Mokslas ir gyvenimas“ spausdino garsių mokslininkų ir menininkų biografijas arba jų santykį su Vilniumi ar 

Lietuva. Minimas ir Adomas Mickevičius. (1985/7, p. 18-19), Ignas Domeika (1982/2, p. 31-32), Janas 

Sniadeckis (1981/9, p. 18-19), Pranciškus Skorina (198  1/9, p. 10-11), Vydūnas (1981/9, p. 22-24), Zenonas 

Ivinskis (1981/10, p. 11) ir daug kitų. 



 

 

 



 

 



 

 

Dažnos D. Kauno publikacijos apie bibliotekas, knygas, knygynus. Jo straipsniai pavadinti labai siaurai, tačiau 

pačiame tekste atskleidžiami bendrai Lietuvos kultūrai svarbūs faktai apie XX a. pradžios Vilniaus knygius, 



 

Lietuvos mokslo draugijos veiklą Vilniuje, jos sukauptą biblioteką ir kt. (1981/6, p.22-23,1983/2, p. 31, 

1983/7, p.32). 

 

 

 

Vilniaus miesto istorijos požiūriu įdomios publikacijos apie seniausius Lietuvos miestų planus. Autorių 

aptariamas XVI a. faktiškos būklės Vilniaus planas, vertingas miesto užstatymo raidos aspektu. Taip pat 

įdomios publikacijos apie Vilniaus priemiesčius. 



 

 



 

 

 

Č. Kudabos straipsniai pateikia specifinių geografinių žinių apie Vilniaus apylinkes (1983/5, p.8), 

hidrotechnikos specialistai A. Rimkus ir S. Vaikasas pristato Neries hidrologinius tyrinėjimus ir perspektyvinius 

vagos tvarkymus Vilniuje (1983/5, p. 18-19). 



 

 

Žurnale randame publikacijų apie kai kuriuos techninius sprendimus bei Vilniaus susisiekimo gerinimo 

projektus. Štai N. Dūda savo straipsnyje kalba apie tiltus per Nerį bei numatytą per kelerius metus pastatyti 

naująjį tiltą prie Vilniaus pedagoginio instituto. Tiltas suprojektuotas Leningrado valstybiniame tiltų 

projektavimo institute (Napoleonas Dūda. Naujas statinys Vilniuje // Mokslas ir gyvenimas, 1983, Nr. 11, 

p. 29). 



 

 

 

Apibendrinant pasakytina, kad „Mokslas ir gyvenimas“ 1980 – 1985 m. tebeliko tarybinės ideologijos ribose, 

bet spausdino daug neideologizuotos medžiagos, akademinio pobūdžio straipsnių iš labai įvairių sričių. 



 

Skaitant 1980 – 1985 m. „Mokslo ir gyvenimo“ komplektus, būtina atminti redakcijos nuostatą – pateikti 

ideologiškai neutralų ar lojalų publikacijos pavadinimą ir tada jau pilnai dėstyti temą. Tai – mokslo 

populiarinimo žurnalas, kuris publikavo tiek techninių, tiek humanitarinių sričių išradimus bei garsino jų 

autorius, pristatydavo matematikos, fizikos, medicinos, astronomijos autorių tyrinėjimus, spausdino jaunųjų 

mokslininkų, ypač apgynusių kandidatines disertacijas, straipsnius. Gana plačiai buvo rašoma apie LDK 

kunigaikščius, jų karus su Rusia (garsesnių mūšių jubiliejų progomis), pristatomi etnogenezės tyrinėjimai 

(kitur tokių publikacijų išvis nebuvo, nebent išeivijos ar Vakarų leidiniuose). Daug publikacijų skirta 

kompleksiniams baltistų tyrinėjimams. Žinoma, aptariamu laikotarpiu pirmiausia buvo nušviečiama 

revoliucinė ir proletarinė Vilniaus istorijos bei kultūros tematika, trumpai pristatomi tarybinės praeities 

veikėjai, bet dažnai marksistiniai straipsnių pavadinimai būdavo tik duoklė cenzūrai, o tekstuose buvo 

pateikiama platesnė medžiaga bei pasaulinis įvykių kontekstas. Pavyzdžiui, viename savo straipsnių, kuris 

skirtas ateistui Liščinskiui, Juozas Jurginis apžvelgia XVI – XVIII a. visuomeninės minties raidą, filosofinius 

jėzuitų ir protestantų ginčus, mini Vilniaus didikus, vyskupus, bajorus... Ideologiškai teisingas žodis „ateistas“ 

straipsnio pavadinime leido autoriui nušviesti humanistinių idėjų sklaidą Lietuvoje ir Vilniuje, kuris 

universiteto ir jo profesorių dėka buvo progresyvios minties centras Rytų Europoje. Toks gudravimas 

nesunkiai pastebimas ir kitose šio autoriaus publikacijose (pvz. apie karalaitį Kazimierą, (1984/4, p. 11-12). 

Kai būdavo publikuojama ideologiškai nepatogi (pvz.religinio turinio) medžiaga, puslapio apačioje būdavo 

prierašas „skaitytojams pageidaujant“ (žr. straipsnį apie Vilniaus Jeruzalę).  

„Mokslas ir gyvenimas“ populiarino ne tik Lietuvos mokslą, bet garbingai pristatydavo iškiliausius jo atstovus. 

Antrajame žurnalo viršelyje tradiciškai buvo spausdinama jubiliejų švenčiančio žymaus savo srities 

mokslininko nuotrauka ir redakcijos sveikinimas, o toliau būdavo publikuojamas jo straipsnis. Žurnalo 

redakcija siekė skelbti žymiausius Lietuvos pasiekimus įvairiose srityse – technikos moksluose, medicinoje, 

fizikoje, biologijoje, humanistikoje. 


