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Žvilgsnis į senovę

Prieš keletą metų Italijoje buvo sukurtas kom-
piuterinis modelis, apskaičiuojantis svarbiausius 
Babelio bokšto matmenis. Šis modelis kurtas 
pagal  Piterio Breigelio vyresniojo paveikslą, 
nutapytą 1563 m. (1 pav.), manant, kad pama-
tas turėjo 24 taisyklingus kampus, maksimalus 
bokšto aukštis turėjo būti  95 metrai, o pamato 
ploto perimetras – 300 metrų.

1 pav. Piterio  Breigelio vyresniojo paveikslas „Babelio 
bokštas“ (1563 m.) 

Projektuojant tokį pastatą, reikia atsakyti į 
daugelį klausimų. Vienas iš svarbiausių klausi-
mų –konstrukcijos patvarumas. Tikrinti patva-
rumą naudojant struktūrinę analizę pradėta tik 
maždaug prieš 200 metų. 

Galimybė išmatuoti ir skaičiais įvertinti sta-
tinio patvarumą panaikino anksčiau architek-
tūrą supusią paslaptingumo aurą. Paslaptingos 
buvo techninės žinios, kurios viduramžiais buvo 
perduodamos iš kartos į kartą. Techninių žinių 
paslaptis turėjo apsaugoti paslaptį nuo nekon-
troliuojamo plitimo ir taip sukurti konkurencinį 
pranašumą. Mokslas, kaip paslaptingas procesas, 
viduramžiais buvo pasitelkiamas labai ribotai ir 
perkeltine prasme galėjo būti suprantamas kaip 
priešprieša universaliajai žmonijos kalbai. 

Vienoje iš Apokrifų knygų – „Minėjimų 
knyga“ (The Book of Jubilees) Babelio bokšto 
konstrukcijos techninės detalės buvo aprašytos 
taip: „Ir jie statė bokštą. Statė jį keturiasdešimt 
trejus metus. Jo plotį sudarė 203 plytos, o plytos 
aukštis buvo viena trečioji jos ilgio. Bokštas iškilo 
iki 5 433 uolekčių, dviejų delnų bei 13 stadijų 
aukščio“ (Charles 1913). Šis išsamus aprašymas 
tikrai nebuvo priežastis, dėl kurios „Minėjimų 
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knyga“ nebuvo kanonizuota. Remiantis gnostikų 
mokymais, joks pašalietis negalėjo susipažinti su 
knygos turiniu. Panašiai kaip ir esant Rytų pa-
slapčių kultui, tik vienai draugijai priklausantys 
žmonės gali būti išganyti žinodami paslaptis. Ar 
mokslas – tai priemonė įgyti žinioms ir prireikus 
jas panaudoti? Aišku, kad taip! Bet ar tai-išsigel-
bėjimo būdas? Jei taip, negalima atmesti mokslo, 
kaip kelio į nelaimes galimybės. 

2. Viduramžiai 

Palikime Babelio bokšto statinį ir pereikime prie 
Karolio tilto, einančio per Vltavos upę Prahoje 
(2 pav.). Jis buvo pradėtas statyti imperatoriaus 
Karolio IV įsakymu 1357 m. Tiltas yra ne tik 
puikus meno kūrinys, bet taip pat yra liaupsi-
namas dėl jo konstrukcijos, kuri yra nuostabus 
technikos laimėjimas. 

Žlugus Romos imperijai, ilgai nebuvo jokių 
įžymių tiltų statybos laimėjimų. Pagaliau XII a. 
viduryje, 1146 m., buvo pastatytas pirmasis 
didelis tiltas. Tai buvo akmeninis tiltas per Du-
nojų Regensburgo mieste, kurio konstrukciją 
sudarė 16 arkų (3 pav.). 

Visoje Europoje buvo du žymūs akmeniniai 
tiltai. Vienas – per Dunojaus upę, o kitas – per 
Vltavos upę (4 pav.). Beje, pagrindinis Karolio 
tilto inžinierius buvo Piteris Parleris – Šv. Vitaus 
katedros Prahoje architektas. 

Kaip visa tai susiję su mokslo raida ir vi-
suotine žmonijos kalba? Tai, kad Karolio tiltas 
taip pat turi 16 arkų, reiškia, kad šį tiltą Prahoje 
statę darbininkai tikriausiai žinojo apie akme-
ninį tiltą Regensburge. Šią išvadą patvirtina 

seno metraščio komentaras, kuriame rašoma, 
kad darbininkai Regensburge buvo iš brigados, 
pastačiusios ankstesnįjį tiltą Prahoje – Juditos 
tiltą. Nors galbūt tai ir neatspindi viduramžių 
statybos inžinerijos kaip visuotinio proceso taip, 
kaip jis yra suvokiamas šiais laikais, o statybos 
inžinieriai – nėra asmenys, naudojantys mokslą 
kaip visuotinę žmonijos kalbą, vis dėlto tai rodo, 
kaip techninės žinios buvo perduodamos nepa-
prastai toli, atsižvelgiant į tais laikais buvusius 
judumo suvaržymus. 

2 pav. Karolio tiltas per Vltavos upę (1367–1406)

3 pav. Akmeninis tiltas per Dunojų Regensburge 
(1136–1146)

4 pav. Akmeninis tiltas Regensburge ir 
Karolio tiltas Prahoje
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3. Universitetai viduramžių pabaigoje

Apsistokime Prahoje. 1348 m. buvo įkurtas Karo-
lio universitetas. Jo steigimo dokumentuose yra 
visa tai, kas apibūdina viduramžių universitetą – 
studentų ir profesorių privilegijos, licentia docendi, 
ir galimybė įgyti bet kuriame universitete visuo-
tinai galiojančius mokslo laipsnius. Karaliaus de-
kretu buvo nuspręsta įkurti visuose fakultetuose 
studium generale ir pasiūlyti finansinę paramą 
bei veiksmingą daktarų, magistrų ir studentų 
apsaugą, keliaujant jiems į Prahą ir grįžtant iš jos 
namo. 1360 m. paskelbtame arkivyskupo dekrete 
pirmą kartą buvo paminėtos keturios studentų, 
studijuojančių Karolio universitete, nationes – 
Bohemijos, Saksonijos, Bavarijos ir Silezijos 
tautos, nurodant studentų gimtąsias šalis. 

Įvairių tautų studentai ir profesoriai pri-
sidėjo prie mokslo į visuotinę žmonijos kalbą 
plėtros. Šį faktą reikia įvertinti atsižvelgiant į an-
trosios XIV amžiaus pusės judumo galimybes. 

Kaip matome iš Jano Huso (5 pav.) likimo, 
kartais mokslas būdavo laikomas pavojingu 
dalyku. Remiamas karaliaus ir žmonių, Husas 
toliau išliko pamokslininkas, nepaisydamas 
popiežiaus Jono XXIII bulės, palaikančios in-
dulgencijas ir kryžiaus žygius. Tačiau 1412 m. 
teologijos fakultetas sukilo prieš Husą, kuris 
buvo priverstas bėgti į Pietų Bohemiją. 

Netgi tada, kaip žinome iš ankstyvosios Ka-
rolio universiteto medicinos fakulteto istorijos, 
moksliniai tyrimai nebuvo pelningi. Gaudami 
mažus atlyginimus, penki medicinos profeso-
riai pirmenybę teikė imperatoriško  gydytojo 
praktikai didikų rūmuose. Todėl jie nepaisė 
savo pareigų dėstyti ir rengti studentus tapti 
medikais. 

4. Dabartiniai laikai

Palikime viduramžius ir pereikime prie XX a. 
pabaigos. 1998 m. Amerikos ekonomistas ir 
futurologas J. Rifkin savo knygos „Biotech-
nologijų amžius“ įžangoje rašė: „Kitą amžių 
galima vadinti biotechnologijų amžiumi dėl 
dviejų priežasčių. Kaip tik dabar dėl pokyčių  
genetikos srityje ji ir kompiuterinės technolo-
gijos vienijasi, kad sukurtų mokslinį, techninį ir 
komercinį falangą galingai naujai realybei, kuri 
labai paveiks mūsų asmeninį gyvenimą ir ko-
lektyvinį bendrumą ateinančiais dešimtmečiais. 
Be to, kai kurie įspūdingi mokslinio laimėjimai, 
kurie buvo išpranašauti prieš 20 metų, tik dabar 
palieka laboratorijas ir ras didesnį pritaikymą 
ekonomikoje“ (Rifkin 1998).

Šioje citatoje atsispindi keli pagrindiniai 
šiuolaikinio mokslo pasaulio faktai. Viena 
vertus, įvairūs dalykai yra susieti į sistemą ir 
jau negali būti atskirti, kaip, pvz., gamtos ir 
technikos mokslai. Be to, moksliniai tyrimai 
ir ekonomika taip pat priklauso šiai sistemai. 
Beje, reikėtų paminėti, kad humanitariniai ir 
socialiniai mokslai jau seniai yra kompiuterinių 
technologijų dalis. Kalbant perkeltine prasme, 
kompiuterinės kalbos labai prisidėjo prie moks-
lo tapimo visuotine žmonijos kalba. 

5. Žinių kūrimas ir platinimas

Žinios atsiranda kartu sudėjus patirtį ir gautas 
išvadas. Šis ankstyvojo žinių kaupimo principas 
yra pagrįstas stebėjimų sistemų sukūrimu. Bė-
gant laikui, atsiranda žinių sistema, nes susiejus 
žinias atsiranda geresnis supratimas ir esmin-
gesnės žinių sistemos. Šis procesas remiasi 
žmogaus troškimu žinoti daugiau apie aplinką, 
pasaulį ir visatą. 

5 pav. Janas Husas (gimė maždaug 1372 m. Husinece, 
Bohemijoje. 1415 m. liepos 6 d. buvo sudegintas ant 
laužo Konstance, Vokietijoje) 
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Anksčiau  žinias visose kultūros srityse 
skleidė įžymūs žmonės. Pavyzdžiui, Herodotas 
į savo gimtąją šalį atvežė mokslinių žinių iš 
Egipto tyrinėtojų, architektų, statybos inžinie-
rių, statybininkų ir kt.  Tada tokios žinios buvo 
siejamos su graikų antika, iš kur jos pateko į 
įvairiais „mokyklas“, ypač įgimtų filosofų. 

Tokia žinių kūrimo ir skleidimo forma at-
sispindi visoje žmonijos istorijoje. Žinios buvo 
perduodamos, plečiamos ir stiprinamos iš kar-
tos į kartą taip pat verčiant senus dokumentus. 
Pvz., arabų dėka Hipokrato ar Galeno medici-
nos užrašai tapo prieinami Europos mokslui. 
Išradus spausdinimą, tapo lengviau skleisti 
žinias iš šių šaltinių. Agricola ir Vitruvius raštais 
buvo remiamasi daug amžių, jie padėjo atsirasti 
kelioms naujoms mokslo disciplinoms, kurios 
yra  šios sistemos pratęsimo dalis. 

Universitetų pastangomis šie laimėjimai 
tapo esamų žinių dalis. Universitetai pasinaudo-
jo savo žinių perdavimo būdais platindami šias 
žinias, kad jos taptų prieinamos visoje Europoje 
ir toliau būtų plėtojamas. 

Šiuolaikiniame amžiuje mokslo tyrinėtojai 
yra susiję visame pasaulyje, jie keičiasi informa-
cija ir naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais. 
Pasaulinis žinių tinklas internetas turi daug 
reikšmės plėtojant žinias. Šis „visuotinis žinių 
tinklas“ buvo sukurtas Ženevoje, svarbiausio-
je Europos mokslinių tyrimų laboratorijoje 
CERN. Mokslo bendruomenės suformuluoja 
savo srities problemas ir savo disciplinas apibū-
dina teikdamos tam tikrus klausimus. Be to, iš 
visai skirtingų disciplinų yra gaunami akstinai, 
paskatos ir būdai, kurie iš esmės pakeičia moks-
linius tyrimus ir sukuria naujas taikymo sritis. 
Antai lazeris yra naudojamas daugybėje moksli-
nių disciplinų, tokių kaip medicina ir inžinerija. 
Kitas pavyzdys yra baigtinio elemento metodas. 
Be šios galingos skaičiavimo priemonės nebūtų 
galima išspręsti daugybės sunkių mokslo ir (ar) 
technologijų problemų. 

6. Baigtinio elemento metodas (BEM)

Koks iš tikrųjų yra šio metodo, kurio pasaulinė 
sėkmė būtų neįmanoma be skaitmeninio kom-
piuterio atsiradimo, mokslinis pamatas? Tai 

norėčiau paaiškinti pateikdamas pavyzdį, kuris 
remiasi BEM pritaikymu plokštei, veikiamai 
apkrovos pačioje plokštumoje (6 pav.). 

6 pav. Baigtinių elementų metodo (BEM) taikymas 
sprendžiant plokštumos problemą: a) sritis, b) baig tiių 
elementų diskretizacija, c) CST elementas, e, d) lini-
jinio poslinkio interpoliacijos funkcija dėl elemento e 
susikirtimo taško i

Plokštė yra plokščia konstrukcija (6 pav., a). 
Plokštumoje  esantys mechaniniai ir šiluminiai 
krūviai sukelia deformacijas plokštės viduryje. 
Kitaip tariant, ši plokštuma patiria įtempimą ir 
slėgimą, bet ne lenkimą. Plokštės skaičiavimus 
reikėtų suskaidyti į be galo mažų elementų 
begalinį skaičių. Atsiradusią ribinės reikšmės 
problemą, kurią apibrėžia dalinės diferenciali-
nės lygtys, tokios kaip magnetinio lauko lygtys 
ir atitinkamos ribinės sąlygos, galima būtų 
išspręsti, jei apskritai tai galima būtų padaryti 
esant  labai griežtoms prielaidoms. Bendrąjį 
sprendimą pritaikyti prie realių paribio sąlygų 
būtų neįmanoma. Tai primena seną patarlę, kad 
Dievas sukūrė diferencialines lygtis, o velnia – 
ribines sąlygas. Būdami XXI a. amžininkai, 
pripažįstame ribinės reikšmės problemų anali-
tinių sprendimų apribojimus. BEM ribose mes 
suskaidome plokštę į baigtinį elementų skaičių 
(6 pav., b). Būdingas baigtinis elementas yra 
pavaizduotas (6 pav., c). Kitaip nei be galo mažų 
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elementų, baigtiniams elementams tarp susikir-
timų taškų būtina taikyti ieškomų funkcijų in-
terpoliaciją. 6 pav., d yra pavaizduota poslinkio 
komponentui būdinga interpoliacijos funkcija. 
Statiniam krūviui BEM taikomas vienalaikėms 
algebros lygtims, kurias iš esmės galima lengvai 
išspręsti skaitmeninio kompiuterio priemo-
nėmis. Rezultatų tikslumas padidėja tinkamai 
didinant baigtinių elementų skaičių. 

Dinaminiai krūviai, sudėtingas materialinis 
būvis ir  didelės deformacijos gali būti įvertin-
tos taikant BEM. Šis metodas siūlo precedento 
neturinčius mokslinių tyrimų biologijos ir me-
dicinos sričių pokyčius. 

7. „Dvigubo naudojimo“ principas 

Moksle, kaip visuotiniame procese, taip pat yra 
pavojų. Naujos technologijos, dažnai taikomos 
kariniams tikslams, jomis televizija piktnau-
džiauja propagandos srityje. Prisiminkime 
„Voksempfanger“ – pigų vokišką radijo imtuvą, 
pagamintą Antrojo pasaulinio karo laikais, 
kurio radijo bangų priėmimo pajėgumas buvo 
labai apribotas. Taip pat norėčiau paminėti 
karinių ir civilinių mokslinių tyrimų abipusio 
naudojimo problemą, nes jo įtaka vis labiau 
didėja vykdant Europos Sąjungos technologijų 
politiką. 

Mokslas – visuotinė žmonijos kalba. Poreikis, 
tapęs realybe 

Šį poreikį galima būtų pateisinti tuo, kad 
žinios, bent jau moksle, yra pagrįstos visuotinės 
erdvės, laiko ir socialiniu požiūriu. Mokslinis 
pagrįstumas nepriklauso nuo vietos, kurioje 
tokia paraiška buvo padaryta. Jis veikia visoje 
Žemėje. Tokios paraiškos pagrįstumas nepri-
klauso nuo laiko, kada jis buvo parengtas. Tai, 
kad teorija buvo sukurta prieš daug metų, ne-
reiškia, kad ji yra teisinga. Galime kalbėti apie 
socialinį universalumą. Teorija galioja visiems 
žmonėms, nepaisant to, ar jie kada nors yra 
apie tai girdėję ir ar suprato jos turinį. Kalbant 
apie mokslo universalumą, privalome pami-
nėti Gottfried Wilhelm Leibniz (7 pav.), kuris 
dažnai yra laikomas paskutiniu universaliuoju 
mokslininku. 

7 pav. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) ant 
pašto ženklo: skaičiavimai, binarinių skaičių sistema

8. Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz rašytinį palikimą 
sudaro 60 000 darbų, užrašų, ištraukų ir laiškų. 
Savo laiškuose jis retkarčiais skųsdavosi, kad 
nėra pajėgus įgyvendinti savo užsibrėžtų dar-
bų. Nesibaigiantis naujų žinių siekimas galėjo 
būti viena iš priežasčių, kodėl jis neužbaigė 
daugybės savo veikalų. Universalumo ieškoji-
mas skatino G. W. Leibniz visą savo gyvenimą 
skirti šiuolaikinėms žinioms apibendrinti. „Ieš-
koti kažko naujo nežinant, kad kažkas tai jau 
pasiekė, nėra verta“, – sakydavo G. W. Leibniz. 
Kad žinios būtų visiems prieinamos, būtina jas 
sistemingai rinkti ir rūšiuoti. G. W. Leibniz 
norėjo sukurti didžiulę enciklopediją, kurioje, 
prieš tampant prieinamoms visuotinai, būtų 
sistemingai surūšiuotos visos žmonijos isto-
rijoje esančios žinios. G. W. Leibniz pasiūlė 
įkurti mokslų akademijas, kurios tvarkytų 
sudėtingas žinias, jas sistemintų, suburtų kom-
petentingus mokslininkus. 

G. W. Leibniz buvo įsitikinęs, kad galima 
gauti naujų žinių susiejant įvairių sričių žinias. 
„Dažniausiai tik tie, kurie gali susieti įvairias 
disciplinas, padaro didžiulius atradimus. Dėl to 
atsiranda kažkas naujo ir nuostabaus, kas kitaip 
negalėtų įvykti“, – sakė G. W. Leibniz.

Įvairiapusiškumas, kurio G. W. Leibniz  
reikalavo iš mokslininkų, apima tiek įvairias 
disciplinas, tiek įvairius metodus. G. W. Leibniz 
manė, kad jo universalumas ir gebėjimas daryti 
išvadas buvo svarbiausios jo mokslinių laimė-
jimų priežastys. Toks universalumas padėjo 
mokslui tapti universalia žmonijos kalba. 
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9. Metodinio žinių pateikimo šalininkai 

Siekimas sutvarkyti esamas žinias yra daug 
senesnis noras. Aristotelis (384–322 prieš Kris-
tų) tikriausiai buvo vienas iš pirmųjų, kurie 
bandė metodiškai pateikti žinių apie gamtą. Jis 
sistemingai rinko faktus apie gamtą ir žmonių 
gyvenimą. Savo „Gamtos kopėčiose“ jis pabandė 
gamtą skirstyti tokiu pačiu būdu, kaip ir logines 
formuluotes. Nors jam buvo žinomi gyvūnų 
išsivystymo iki žmonių etapai, jis niekada nesu-
kūrė klasių evoliucijos teorijos ar nustatė rūšių 
ir genčių ryšį. 

Pirmajame šimtmetyje po Kristaus Plinijus 
Vyresnysis savo veikale „Naturalis historia“, 
kurią sudarė 37 tomai, tuometines žinias api-
bendrino. Šis veikalas yra neįkainojamas žinių 
apie antikinį pasaulį šaltinis. Plinijus nurodė, 
kad šiame įspūdingame kūrinyje yra pateikta 
20 000 svarbių faktų apie antropologiją, vais-
tus – pradedant medžiagomis, gaunamomis 
iš augalų ir gyvūnų, botaniką, etnografiją, 
sodininkystę, geografiją, kosmologiją, menų 
istoriją, mediciną, metalo apdirbimą, žmogaus 
fiziologiją, mineralogiją, vaizduojamąjį meną, 
zoologiją, kurie buvo surinkti iš 2 000 knygų, 
kurias parašė 100 autorių. 

Kalbant apie kitą žinių sisteminimo pavyzdį, 
reikėtų paminėti švedų mokslininką Karlą Li-
nėjų (8 pav.). Savo pagrindiniame veikale „Sys-
tema naturae“ (1973 m.) jis pristatė tris gamtos 
sritis – akmenis, augalus ir gyvūnus. Linėjus 
atkreipė dėmesį į tai, kad yra būtina aprašyti 
naujas surastas rūšis, ir paaiškino pagrindinius 
principus įvardijant didįjį botanikos skirstymą 
į klases, rūšis, gimines ir t. t.

Šiandien prisimename K. Linėjų kaip dvina-
rės terminologijos taikymo rūšims pradininką. 
Ją taikydamas jis susistemino augalų ir gyvūnų 
įvairovę. 

10. Mokslo tyrimai 

Grįžkime prie mokslo, kaip universalios žmoni-
jos kalbos, idėjos  taikymo mūsų laikais. Su šiuo 
universalumu susiję procesai vyksta įvairiais 
lygiais, ypač institucijų ir asmeniniais. 

Instituciniu lygiu jie yra skirstomi į univer-
sitetus, akademijas ir kitas mokslinius tyrimus 
vykdančias organizacijas. Universitetams tenka 
privilegija suteikti visuotinai pripažįstamus 
mokslinius laipsnius. XIX a. pradžioje vyra-
vo mokslinių tyrimų ir mokymo vientisumo 
Humboldto  dėsnis. Remiantis šiuo modeliu, 
akademinių institucijų dėstytojai, be dėstymo, 
turėjo atlikti ir mokslinius tyrimus, kad būtų iš-
laikytas akademinio mokymo lygis, o studentai 
įgytų geresnę akademinę kvalifikaciją. 

Mokslų akademijos iš pradžių buvo su-
prantamos kaip tyrinėtojų mokslo draugijos ir 
institucijos, skatinančios mokslinius tyrimus. 
Tradicinėse akademijose dėmesys buvo ski-
riamas nuolatinėms draugijoms, kurių nariais 
buvo aukštos kompetencijos mokslininkai. 
Šiandien mokslų akademijos yra arba privačios 
institucijos, arba remiamos valstybės. Nuo uni-
versitetų jos skiriasi tuo, kad tai nėra mokymo 
institucijos.

Kai XVII ir XVIII amžiais buvo įkurtos 
tokios nuostabios akademijos kaip Karališkoji 
draugija ir Prancūzų akademija, jose gimė 
naujas mąstymas, pagrįstas žiniomis, kilusio-
mis iš mokslo. Akademijos platino mokslinių 

8 pav. Karlas Linėjus (1707–1778 m.)
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tyrimų priemones, vertino gautus rezultatus ir 
kartu susiejo atskiras disciplinas. Šių akademijų 
prezidentai – I. Niutonas ir A. Lavuazjė – buvo 
neginčijami savo laikotarpio autoritetai. 

Tarp kitų puikių šiandien esančių mokslinių 
tyrimų institucijų reikėtų paminėti Max-Planck 
draugiją ir Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

Aš sąmoningai pabrėžiau Karlo universiteto 
Prahoje pavyzdį, minėdamas keturias tautybes 
studentų, kurie ten mokėsi, atsižvelgiant į jų 
gimtąsias šalis. Panaši padėtis buvo ir 1365 m. 
įkurtame Vienos universitete. Tuo metu jame 
mokėsi studentai iš Reino regiono, Austrijos, 
Vengrijos ir Saksonijos. Iš pradžių buvo mažai 
galimybių kur nors kitur studijuoti. Šiauriniame 
Alpių regione Karlo ir Vienos universitetai, o 
vėliau – Krokuvos universitetas buvo vienin-
teliai universitetai. Vėliau buvo įprasta įgyti 
akademinį išsilavinimą daugiau nei viename 
universitete. 

Europos mokslinių tyrimų srityje tebevyks-
tančios diskusijos dėl ne iš Austrijos kilusių 
studentų galimybių studijuoti Austrijos univer-
sitetuose mediciną ar vieną iš kelių kitų perpil-
dytų akademinių disciplinų atrodo perdėtos. 
Vis dėlto galimybė pratęsti programas, kurios 
padidintų Austrijos studentų judumą, yra svar-
biau. Tai padėtų lengviau išmokti universalią 
mokslo kalbą. 

11. Mokslo tyrimai tarptautiniu lygiu

Dialogas, sutartys tarp mokslinių disciplinų, 
nepaisant to, ar tai yra disciplinų, daugelio dis-
ciplinų ar transdisciplininių mokslinių tyrimų 
projektai, yra pamatiniai šiuolaikinio mokslo 
elementai. Tyrimų grupės, atliekančios moks-
linius tyrimus įvairiose institucijose, priklauso 
nacionalinio, Europos mokslinių tyrimų erdvės 
ir pasaulinio lygmenio tinklams. Tokią padėtį 
galima būtų pavadinti moksline globalizacija. 

Mokslo tyrėjų sąsajos prasideda jaunesniųjų 
mokslininkų lygiu ir tampa vis labiau svarbios. 
Jis yra labai susijęs su jaunųjų mokslininkų ska-
tinimu. Čia norėčiau paminėti Austrijos mokslų 

akademijos, kuri yra viena iš trijų didžiausių 
stipendijas teikiančių institucijų Austrijoje, 
stipendijų programas. Šiuo metu akademijoje 
yra šešios skatinimo programos, kurios apima 
visas mokslinių tyrimų sritis. Projektai, ku-
riems skiriamos stipendijos, gali būti vykdomi 
arba Austrijoje, arba užsienyje. Didžiuma lėšų 
įvairioms programoms yra skiriama iš Aus-
trijos federalinės mokslo ir mokslinių tyrimų 
ministerijos. 

Mokslinių tyrimų kokybė yra vertinama 
taikant tarptautinius vertinimus. Patariamosios 
tarybos ir tarptautiniai recenzentai sudaro šios 
srities pertvarkymo sistemą. 

Europos mokslinių tyrimų atstovams svar-
bu diegti nacionalinių ir regioninių mokslinių 
tyrimų rezultatus. Šios koncepcijos esmė yra 
toliau išplėsti ir papildyti nacionalinių moksli-
nių tyrimų iniciatyvą taikant tam tikrą sistemą 
Europos lygiu. Tai yra suderinta su bendrąją 
mokslinių tyrimų ES politika. Vykstant dis-
kusijoms dėl pirmojo Europos Komisijos 
pasiūlymo dėl ES septintosios pagrindų pro-
gramos, Europos mokslinių tyrimų reikšmė 
siekiant Barselonos ir Lisabonos tikslų vis 
labiau didėjo. 

12. Žmogaus genomo organizacija

Norėčiau pateikti dviejų pasaulio mastu vyks-
tančių mokslinių tyrimų pavyzdžių. Pirmasis 
iš jų yra žmogaus genomo projektas, kurį 
administruoja Žmogaus genomo organizacija, 
trumpinama HUGO (9 pav.). 

Šis projektas buvo pradėtas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose 1988 m. Jo trukmė buvo 

9 pav. Žmogaus genomo organizacija (HUGO) 
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numatyta 11 metų. Projektas priskirtas prie am-
bicingiausių gyvosios gamtos mokslų projektų, 
tai yra klasikinis visuotinai taikomo atsakymo 
į mokslinių tyrimų klausimus pavyzdys. Šios 
projekto tikslas buvo apibūdinti visus žmogaus 
genus. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir 
pažangių techninių galimybių projektas pažengė 
į priekį greičiau nei buvo numatyta. 2003 m. 
mokslininkai paskelbė sėkmingai baigę iššif-
ruoti žmogaus genomą. 

Iš pat pradžių, vykdant šį projektą, buvo 
laikomasi politikos  pateikti visuomenei visus 
gautus duomenis ir turimą medžiagą. Taigi 
visi duomenys buvo sudėti į viešus duomenų 
bankus. Šiais duomenimis galima naudotis be 
apribojimų. 

Dvidešimt JAV, Didžiosios Britanijos, Japo-
nijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Kinijos moksli-
nių tyrimų skyrių dalyvavo atliekant nuoseklią 
genomo analizę. Šiame projekte dalyvavo apie 
1 000 viso pasaulio mokslininkų. Kitas pavyzdys 
būtų kosminės erdvės moksliniai tyrimai. Šis 
tyrimas reikalauja viso pasaulio institucijų ir 
tyrimų komandų bendradarbiavimo. Nesvar-
bu, ar tai būtų Europos kosmoso organizacija, 
ar Jungtinių Amerikos Valstijų, Prancūzijos, 
Japonijos ar Kinijos nacionalinės kosmoso 
organizacijos, vykdant tarptautines misijas, vi-
sada bendradarbiauja daugelio šalių partneriai. 
Pavyzdžiui, Austrijos mokslų akademijos kos-
moso tyrimų institutas, įsikūręs Grazo mieste, 
bendradarbiauja su daugiau nei 100 mokslinių 
tyrimų institucijų visame pasaulyje. 

13. Naujasis Austrijos tunelių kasimo 
metodas (NATM)

Kitas pavyzdys (10 pav.) yra naujas tunelio 
įrengimo metodas Austrijoje (NATM), kuris, 
viena vertus, rodo mokslo galimybes, o kita 
vertus – jo universalumą. 

Šį būdą, Antrajam pasauliniui karui pasi-
baigus, sukūrė Grazo technologijos universiteto 
profesorius Ladislus von Rbacewicz. Tai nėra 
tunelio konstrukcijos būdas, tai uolos mecha-
nizmo koncepcija. Pagrindinis jo principas yra 
optimaliai panaudoti uolos, supančios iškastą 

tunelį, krūvio išlaikymo galias ir kontroliuoti 
tolesnius tunelio kasimo darbus taikant po-
slinkių matavimo priemones. Šio matavimo 
išaiškinimas leidžia aptikti kritinį mechaninį 
uolienos išsidėstymą.

Mokslo, kaip bendrosios žmonijos kalbos, 
universalumas  reiškia visuotinę konkurenciją. 
Būtent dėl pasaulinės konkurencijos buvo abe-
jojama plačiu NATM pritaikymu. Pagrindinis 
argumentas buvo tas, kad negalima matematiš-
kai nustatyti NATM koncepcijos. 

Vienos technologijos universiteto Medžia-
gų mechanikos ir struktūrų institute buvo 
sukurtas hibridinis metodas, kaip apskaičiuoti 
torkretbetonio gaubto, taikomo kasinėjimo 
darbams apsaugoti, naudingumo koeficientą 
(Hellmich, 1999). Šis būdas vadinamas hibri-
diniu, nes ribinės reikšmės remiasi poslinkio 
matavimais. 

Norint apsisaugoti nuo galimų pavojų ka-
sant tunelį, būtini greiti sprendimai. Reikalingos 
lygios struktūros. Kur jų nėra, naujas tunelių 
įrengimo metodas Austrijoje net ir šiandien 
sulaukia priešpriešos. Nepaisant mokslo pro-
ceso universalumo, dideli regioniniai struktūrų 
mechanizmai prieštarauja universalumui, ir ne 
tik tunelį įrengiant. 

14. Didelio masto moksliniai tyrimai 

Keletą žodžių reikėtų pasakyti apie didelių tarp-
tautinių mokslinių tyrimų institucijas. Austrijos 

10 pav. Naujas tunelio įrengimo metodas Austrijoje 
(NATM)
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dalyvavimas tokios institucijose, kaip, pavyz-
džiui, Europos branduolinių mokslinių tyrimų 
organizacijoje (CERN), yra būtina sąlyga norint 
nacionalinėms mokslinių tyrimų grupėms daly-
vauti Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Todėl 
turi būti kuriami arba plečiami tokie didelių 
mokslinių tyrimų skyriai, kaip Free Electron 
Laser (X_FEL) DESY mokslinių tyrimų cen-
tre Hamburge arba FAIR projekto vykdymas 
Gesellschaft für Schwerionenfurschung (GSI) 
centre Darmštate. 

CERN buvo įkurtas 1954 m.  kaip Europos 
branduolinių mokslinių tyrimų organizacija. 
Šiuo metu ją sudaro 19 valstybių narių ir 5  
valstybės arba supranacionalinės organizaci-
jos, turinčios stebėtojos statusą. Didžiausioje 
pasaulyje mokslinių tyrimų laboratorijoje, 
skirtoje  didelės energijos fizikai, CERN dirba 
3 000 darbuotojų, 120 kooperacijų iš 40 šalių, 
371 institucija. 1984 m. du jos direktoriai gavo 
Nobelio apdovanojimą, įrodę, kad yra silpnosios 
sąveikos dalelių. CERN mokslas yra supranta-
mas kaip visuotinis procesas.

Šiuo metu CERN yra įgyvendinamas pa-
grindinis projektas. Jos tikslas yra leisti vienas 
į kitą protonus siekiant gauti kaip galima 
didesnę energiją didžiajame hadronų prieš-
priešinių srautų greitintuve (11 pav.). Protonai 
yra lengviausi hadronai, kuriantys atominio 
branduolio blokus. Jie išlieka pastovūs kosminį 

laiką. Protonų kaupimo žiedų tuneliai yra įtvir-
tinti žemėje 50–150 metrų gylyje. Pagrindinio 
kaupimo žiedo ilgis yra 27 kilometrai. Jis yra 
Šveicarijos ir Prancūzijos pasienyje. Paveiksle 
yra parodyta supaprastinta kaupimo žiedų topo-
logija. Ankstesnysis superprotonų sinchotronas 
(SPS) buvo nužemintas į pradinį stimuliuojantį 
kaupimo žiedą. 

ATLAS detektorius (12 pav.) yra 45 metrų 
ilgio, penkių aukštų namo dydžio ir 3 000 tonų 
svorio aparatas. 1 800 mokslininkų ir 150 labora-
torijų kartu su pramonės atstovais suprojektavo 
ir pastatė detektorių. Jį išbandyti buvo numatyta 
2005 m. pabaigoje. ATLAS detektorių sudaro 
trys pagrindinės dalys. Vidinis (geltonasis) de-
tektorius turi stiprų magnetinį lauką impulsams 
ir yrančių dalelių elektrinams krūviams matuoti. 
Kalorimetras (žalias) fiksuoja išskirtą energiją. 
Išorinė dalis – miuonų spektrometras (rusvai 
oranžinės spalvos) fiksuoja miuonus, kurie yra 
sunkesnės, giminingos elektronams dalelės. 

Pagrindinis klausimas, į kurį, tikėsimės, bus 
atsakyta, yra mechanizmas, kurį naudojant visų 
trijų rūšių dalelėms priskiriamos jų masės. 

Šiuo metu Austrijoje nėra didelių susijusių 
mokslinių tyrimų skyrių. Todėl būtina suteikti 
mūsų jauniesiems mokslininkams galimybę 
pasinaudoti mokslinių tyrimų bazėmis Euro-
pos lygiu. Dabar tokia galimybė yra dėl ypač 
gerų Austrijos ryšių su tokiomis pagrindinėmis 
pasaulinio lygio Europos mokslinių tyrimų 
institucijomis kaip CERN, ILL, ESRF ir JET ir 
kitomis. Pageidautina tvirtinti Austrijos ryšius 
su šiomis mokslinių tyrimų institucijomis. 

11 pav. CERN: supaprastinta kaupimo žiedų topo-
logija

12 pav. CERN ATLAS detektorius
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15. Taipei 101 – ypatingas inžinerijos 
laimėjimas

Ypatingi mokslo ir inžinerijos laimėjimai nepri-
klauso vien tik Jungtinėms Amerikos Valstijoms 
ar Europai. Būdamas inžinieriumi statybininku 
manau, kad Taipei 101 (13 pav.), kuris yra 509 
metrų aukščio ir 101 aukšto, yra vertas susi-
domėjimo ir didelės pagarbos. Šiuo metu tai 
yra technologiškai pažangiausias dangoraižis. 
Reikėjo didelių pastangų norint stabilizuoti 550 
stulpų konstrukciją, kurios aukštis 80 metrų, 
kad ji nejudėtų klampioje žemėje. Bokštas buvo 
stabilizuotas pritaikius sferinį 800 tonų svorio 
masės amortizatorių, todėl konstrukcija gali iš-
tlaikyti daugiau nei 7 balų pagal Richterio skalę 
žemės drebėjimą ir vėją, kurio greitis siekia dau-
giau nei 60 metrų per sekundę. Dangoraižyje 
veikia 67 liftai, iš kurių du kyla iki 89-ame  aukš-
te esančios stebėjimo aikštelės, ir dviejų aukštų 
aukščio, kurie kyla 60,6 km/val. greičiu. 

Taipei 101 pastatas nėra mūsų techninių 
galimybių riba statant dangoraižius. Specia-
listai mano, kad galima pastatyti 1 200 metrų 
pastatus. 

16. Žvilgsnis į priekį

Nuo Taipei 101 dangoraižio grįžkime prie Ba-
belio bokšto. Pagal Senąjį testamentą Babelio 
bokštas sukėlė Kūrėjo įtarimų, nes šį nepaprastą 
techninį laimėjimą jis suvokė kaip beveik neri-
botų žemės gyventojų galimybių ženklą. Taigi ar 
turėtų mus stebinti tai, kad šiais laikais žmonės 

13 pav. Taipei 101 (šiuo metu aukščiausias pasaulio 
dangoraižis)

bijo nekontroliuojamų padarinių, kuriuos gali 
lemti mokslo ir technologijos laimėjimai, ir 
paveikti didelę Žemės dalį? 14 paveikslas yra į 
tai užuomina. 

14 pav. Babelio bokšto su hiperboliniu aušinimo 
bokštu simbiozė

Šiuo paveikslu Austrijos mokslų akademijos 
technologijų įvertinimo institutas nori padidinti 
techninės raidos padarinių supratimą. Tarpda-
lykiniai moksliniai tyrimai, esantys technologijų 
ir visuomenės sandūroje, yra svarbiausi kaitos 
veiksmai, kurie sulauks atgarsių visuomenėje ir 
sukels diskusijų dėl dizaino strategijos ir spren-
dimus priimančių asmenų nepasitikėjimo.

Norėčiau grįžti prie Babelio bokšto – ne tik 
remdamasis Senuoju testamentu, kad kons-
trukcija, kuri kyla aukštai į dangų, gali būti 
laikoma žmogaus arogancijos simboliu. Pagal 
seną patarlę „Kas aukštai kyla, tas žemai krenta“, 
„Minėjimų knygoje“ Babelio bokšto griuvimas 
yra aprašomas taip: „Dievas atsiuntė priešais 
bokštą stiprų vėją ir sugriovė jį iki pamatų. Tai 
įvyko tarp Assuro ir Babilono Sinear žemėje, o 
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kas liko, buvo pavadinta „griuvėsiais“ (Karolis 
1913). 

Net dabartinis mokslas negali įveikti gamtos, 
kartu ir vėjo jėgos. Tačiau tinkamomis skaitme-
ninėmis imitacijomis šių jėgų poveikis  kons-
trukcijoms gali būti gana tiksliai apskaičiuotas. 
Konstrukcijos turi būti tokios, kad šis poveikis 
būtų kiek galima mažesnis. Tai yra viena iš 
daugelio dabartinės statybos inžinerijos moks-
lų problemų. Inžinieriai statybininkai sugeba 
imituoti  Babelio bokšto griūtį pasitelkdami 
technikos priemones, matematinius skaičiavi-
mus, apdorodami elektroninius duomenis ir 
atkurdami rezultatus ekrane. Tai tapo įmanoma 
dėl proceso universalumo. 

Būtini šio proceso elementai yra žmogaus 
smalsumas ir vaizduotė. Siūlyčiau skaitytojams 
įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti P. Breigelio 
šedevras, pakeitus jo pavadinimą į „Babelio 
bokšto griūtis“. 

17. Išvada

Mokslo raida nuo Babilono laikų kalbų maiša-
ties iki visuotinės kalbos yra vienas įdomiausių 
žmonijos istorijos etapų. 
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