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Juozapas Baldauskas. Virginijos Valuckienës nuotrauka

Taip jau yra, kad ilgametis þurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ vyriausiasis redaktorius, kultûros veikëjas Juozapas (draugams jis visada Juozas) Baldauskas savo gimtadiená ðvenèia vasarà, birþelio
27-àjà, kai daugelis jo kolegø, draugø ir bièiuliø atostogauja ar bûna
uþsiëmæ kitais rûpeèiais. Ið dalies dël to Juozas kartais ið jø sveikinimø sulaukia gimtadieniui jau praëjus. Pernai kai kurie ið bièiuliø
Juozo ir su apvaliu jubiliejumi nesiskubino sveikinti. Ið dalies dël to,
kad, kol paties Juozo dokumentø nepavartai, net negali ir patikëti, kad
ta jo metø kraitë jau tokia solidi, juo labaiu, kad jis pernai vis dar dirbo
þurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ vyriausiuoju redaktoriumi.
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Vilniaus þemaièiams Juozas – saviðkis, kaip ir sostinës þurnalistams sinjorams. Gimë jis 1932 m. tuometinio Papilës valsèiaus
Þiliø kaime. 1965 m. baigë Vilniaus universitetà. Savo þurnalistiná
kelià Juozas pradëjo 1956 m. tuometinio Kurðënø rajono laikraðèio
„Komunizmo keliu“ redakcijoje. Èia dirbdamas tapo Lietuvos þurnalistø sàjungos nariu (nuo 1977 m. jis buvo ðios sàjungos valdybos narys, vadovavo Mokslo populiarinimo sekcijai). Po ðeðeriø
metø (1962-aisiais) jam buvo patikëta dirbti Plungës rajono laikraðèio „Socialistinis kelias“ (nuo 1963 m. – „Kibirkðtis“, nuo nuo
1990 m. spalio 1 d. – „Þemaitis“) redaktoriumi. Dirbdamas Plungëje uþbaigë þurnalistikos studijas Vilniaus universitete, o 1967 m. ið
Plungës persikëlë gyventi á Vilniø ir pradëjo dirbti tuometiniame
LKP CK. 1975 m. jam buvo pasiûlyta vël sugráþti á þurnalistikà –
perimti á savo rankas þurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ vairà. Nepaisant to, kad jau buvo sukaupta didelë patirtis dirbant rajoninëje
spaudoje, LKP CK, o studijø metais ágyta ne tik þurnalistikos, bet ir
teisës þiniø, pasiryþti tapti 1957 metais „Þinijos“ draugijos ásteigto,
tuo metu vieno ið svarbiausiø Lietuvoje leidþiamø þurnalø redaktoriumi Juozui nebuvo lengva. Ankstesniais metais ðio leidinio vyr.
redaktoriais dirbæ Karolis Jankevièius, kuris vyr. redaktoriaus pareigas ëjo nuo pat leidinio ákûrimo (1957 m.) iki 1961 m., ir Jonas
Karosas, kuris redakcijai vadovavo 1961–1975 m., jau buvo suformavæ savità ðio mokslo populiarinimo ir mokslo istorijos mënesinio þurnalo veidà bei koncepcijà ir bendrame Lietuvos kontekte
pasiekæ aukðtà leidinio turinio ir poligrafinës kokybës lygá. Juozui
reikëjo ne tik tà lygá iðlaikyti, bet ir kasmet, atsiþvelgiant á besikeièianèias spaudos ir gyvenimo tendencijas, já atnaujinti taip, kad
þurnalas visada bûtø laukiamas skaitytojø. Daugelis þmoniø tais
metais savo gyvenimà sunkiai ásivaizduodavo be ðio þurnalo. Èia
galëjai rasti solidþiø straipsniø ávairiais mokslo klausimais, pradedant filosofija, teise, transportu, ryðiais, medicina, pramone, technika, kultûra, ðvietimu, kalba, literatûra, gamtos, visuomenës, þemës ûkio, kosmonautikos mokslu. Svarbiausias þinias apie tai,
kas nauja ir paþangu ne tik Lietuvos, bet ir kitø pasaulio ðaliø moksle, kà tais metais buvo galima publikuoti tokiame leidinyje, galëjai
surasti þurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ puslapiuose. Nemaþai
mokslo populiarinimo straipsniø, kelioniø apybraiþø tais laikais
ðiame leidinyje skelbdavo ir pats redaktorius.
Tø metø statistika áspûdinga: 1982 m. þurnalas buvo leidþiamas
185 tûkstanèiø egzemplioriø tiraþu. Tais þurnalo didþiausio pakilimo metais jo vyr. redaktoriui J. Baldauskui buvo suteiktas Lietuvos
nusipelniusio þurnalisto garbës vardas.
„Mokslo ir gyvenimo“ redakcijoje yra dirbæ daug Lietuvoje þinomø þurnalistø, raðytojø, tarp jø ir Gedvydas Vainauskas, Antanas
Semaðka, Rièardas Gavelis, Elena Sliesoriûnienë. 1992 m. þurnalas tapo savarankiðku – já pradëjo leisti „Mokslas ir gyvenimas“
redakcija. Leidinio redakcinëje kolegijoje visada bûdavo aukðtøjø
mokyklø vadovø, akademikø, net ir prezidentas Valdas Adamkus
ne vienerius metus ðiai kolegijai priklausë.
Paskutinieji deðimtmeèiai Lietuvos spaudos istorijoje buvo labai permainingi. Didëjant televizijos, radijo, interneto átakai, periodiniø leidiniø tiraþai gerokai sumaþëjo. Pasikeitë ir patys skaitytojai. Ta karta, kuri þurnalà „Mokslas gyvenimas“ ne tik skaitydavo,
bet ir komplektuodavo, gerokai praretëjo. Atsirado daug naujø leidiniø, kurie ðiandien turi galimybæ átaigiai pateikti anksèiau tik „Mokslo
(Nukelta á 62 p.)
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Þurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ virðeliai

(Atkelta ið 61 p.)
ir gyvenimo“ srièiai tradiciðkai priskiriamas publikacijas. Spaudos
pasaulyje egzistuoja ir konkurencija. Visa tai atsiliepë ir þurnalui.
1994 m. jo tiraþas buvo tik 10 000, 2007 m. – 2 500. Na o 2012 m.
rugsëjo 21 d. portalo www.alfa.lt vienas ið vedamøjø straipsniø
pavadinimø paskelbë: „Mirðta „Mokslas ir gyvenimas“. Portalas
raðë: „Jei greitai neatsiras kas galëtø ir norëtø iðgelbëti „Mokslà ir
gyvenimà“, mûsø akyse jau ðiais metais numirs dar viena, kaþkada, rodës, neatskiriama tautos kultûros dalis, á karstà bus ákalta dar
viena, toli graþu nebe pirmoji, vinis.“
Kai tà þinià patvirtino ir á mûsø redakcijà paskambinæs þurnalo
redaktorius J. Baldauskas, tàsyk jam sakëme tuos paèius þodþius,
kaip kad ir daugelis kitø ilgameèiø þurnalo skaitytojø: negalima
leisti, kad 55 metus kas mënesá skaitytojus lankæs þurnalas, kuris
ne vienà lietuviø kartà þavëjo mokslu, paþanga, kûryba, uþgestø.
Sunku iðsiskirti su tuo, prie ko priprasta, ko kas mënesá nekantriai laukdavome. Jug dar taip neseniai, anot portalo www.alfa.lt
þurnalistø, „Pilkoje tarybinëje kasdienybëje þurnalo straipsniai apie
tolimà gundantá pasaulá uþ geleþinës sienos buvo kaip vilties þiburëlis tamsià, slegianèià naktá. Dar ir dabar ne vienuose namuose
yra iðlikæ kaþkada rûpestingai surinkti ir suriðti daugelio metø ar
net deðimtmeèiø „Mokslo ir gyvenimo“ ryðulëliai. Ið pradþiø – maþyèiai, kaip paþymiø knygelës, vëliau – pilno formato. Net ir dabar
smagu atsiversti ir paskaitinëti jau apdulkëjusá, bet vis dar nepraradusá savo ádomumo septinto ar aðtunto deðimtmeèio þurnalà.“
Þurnalà galëjo iðgelbëti tik solidi ir nevienadienë parama, kurios

dëka bûtø buvæ galima ið esmës reorganizuoti leidiná, kad jis taptø
labiau patrauklus, ádomus ðiuolaikiniam skaitytojui. Taigi reikëjo
nuolatinio rëmëjo, nuolatiniø dotacijø, nes ið Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondo gaunama kukli parama þurnalo jau negelbëjo.
Gaudamas tik tokià paramà, jis galëjo tik vegetuoti, vis labiau maþinti redakcijoje dirbanèiø etatiniø darbuotojø skaièiø, ir tik tiek. Na
o tokio leidinio ðiais laikais skaitytojai daþniausiai jau nebeprenumeruoja ir spaudos kioskuose nebeieðko.
Pernai savo aðtuoniasdeðimtmetá paþymintis redaktorius Juozapas Baldauskas ir pats dar nenorëjo „guldyti leidinio á karstà“.
Vis dar ieðkojo iðeities ið susidariusios padëties ir tikëjo, kad jà
ras. Buvo planuojama laikinai pereiti prie tik internetinio leidinio
versijos. Tad ðiemet, ásijungæ internetà, vël surinkome þurnalo internetinës svetainës adresà http://ausis.gf.vu.lt/mg/ , bet ten naujojo þurnalo numerio nepamatëme. Apsidþiaugëme bent tuo, kad
vis dar ðioje svetainëje galime skaityti visus nuo 1998 m. iðleistus
„Mokslo ir gyvenimo“ numerius, kad pati svetainë veikia. Todël,
nors sakoma, kad viskas turi pradþià ir pabaigà, vis dëlto, neapleidþia viltis, kad þurnalas atgims. Redaktorius J. Baldauskas taip pat
tikisi, kad atsiras, kas já pakeis ir suteiks leidiniui naujà gyvenimà.
Taigi, sveikindami Juozapà su graþiu praëjusiu jubiliejumi, stebëdamiesi jo sugebëjimu tiek metø vadovauti leidiniui, jo atsakomybe
ir pastangomis iðeinant ið „Mokslo ir gyvenimo“ redakcijos galutinai
neuþrakinti jos durø pasauliui, kaip ir Juozas tikime, kad leidinys
sugráð á Lietuvos erdvæ ir vël turësime „Mokslà ir gyvenimà“.

Juozas Baldauskas savo bièiuliø þemaièiø ir bendraþygiø bûryje 2012 m. Vilniaus mokytojø namuose vykusio Þemaièiø kultûros draugijos Vilniaus
skyriaus kultûros vakaro metu. Virginijos Valuckienës nuotraukos
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