Apie „Organinių būtybių teoriją“:
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Pirmą kartą pateikia medžiagų apykaitos teoriją, jai skiria svarbiausią vaidmenį organizmo gyvavimui palaikyti; gyvybės atsiradimą aiškina idealistiniu
pagrindu (Wrzosek A., 1910).
Vienas pirmųjų organinės chemijos teorijos veikalų pasaulyje, sukurtas Vilniaus universitete, apibrėžė pagrindus būsimam biochemijos mokslui. (Piročkinas A.; Šidlauskas A., 1984).
Pirmą kartą pateiktas saulės šviesos dalyvavimo fotosintezėje aprašymas
(Merkys A., 2002), pirmą kartą mokslo istorijoje iškelta prielaida, kad pagrindinis gyvybės šaltinis yra saulė (Piročkinas A.; Šidlauskas A., 1984).
Išplėtotas organizuojančios jėgos gyvame organizme vaidmuo (Darwin E.
1794), sukurtos evoliucionizmo mokslo prielaidos pasaulio moksle (Plečkaitis
R., 1979).
Laikytina ekologijos – mokslo apie aplinką – pradininke (Piročkinas A.; Šidlauskas A., 1984).
Išsamus gydymo meno veikalas, pateikiantis gyvuose kūnuose vykstančių
cheminių procesų apžvalgą, naujausių gydymo teorijų analizę, kartu – žmogaus anatomijos ir fiziologijos aprašymą (Goliński J., 2018).
Stebėtinai tiksliai aprašo mūsų smegenų veikimo mechanizmus. Praėjus šimtmečiams pažangiausi šių dienų neuromoksliniai eksperimentai patvirtina
A. Sniadeckio įžvalgas apie smegenų veikimo principus, gebėjimą dalyti dėmesį, mūsų suvokimo santykį su realybe (Neniškytė U., 2018).
Buvo ne tik svarbus įvykis lenkiškojoje gamtos mokslų literatūroje, ji taip pat
tapo svariu XIX a. pradžios gyvybės mokslų paminklu (Surman J., 2018).
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„Organinių būtybių teoriją“ Hermannas von Helmholtzas pavadino pirmąja
moksline fiziologine medicinos teorija. Džiugu, kad šiuo leidiniu susigrąžiname
ir reikšmingą dalį Lietuvos mokslo istorijos, kuri gulėjo bibliotekų fonduose“
(Jankauskas R., 2018).
Andrius Sniadeckis, gyvenęs ir dirbęs Vilniuje 1797–1838 metais, buvo universalus mokslininkas, eruditas, poliglotas, kurio opus magnum „Organinių būtybių
teorija“ yra, neabejotinai, reikšmingiausias mokslinis veikalas, parašytas ir paskelbtas Vilniaus universitete XIX amžiaus pradžioje, o gal ir per visą universiteto gyvavimo istoriją! (Baranauskas R., 2018).

Lectiones Andreae Sniadecki organizuojami nuo 2012 metų. Renginių sumanytoja ir
vedėja – dr. Birutė Railienė. Svarbiausias rengėjų noras – viešinti Andriaus Sniadeckio mokslinį ir publicistinį palikimą. Skaitymai vyko istorinėse vietose, menančiose
A. Sniadeckio gyvenimą ir veiklą: 2012 m. kavinėje Paris | 2013 m. Vilniaus universitete Chemijos (dabar – Chemijos ir geomokslų) fakultete | 2014 m. Švietimo ir mokslo
ministerijoje | 2015 m. Balinskių dvaro rūmuose, Jašiūnuose | 2016 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete | 2017 m. Vilniaus universiteto bibliotekoje | 2018 m. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre

Plačiau andrewsniadecki.org
Programėlę parengė dr. Birutė Railienė, dailininkė Miglė Datkūnaitė, spausdino Petro ofsetas
Iliustracijoms panaudoti: Antonio Oleščinskio (Antoni Oleszcynski 1794–1879) Andriaus Sniadeckio portretas pagal Bonaventūrą Klembovskį. Plieno raižinys, 10 x 16, sign. klišėje, Paryžius, Chardonaine et Fiils, 1850.
R. ir R. Baranauskų kolekcija. | Andriaus Sniadeckio rankraščio Organinių būtybių teorija fragmentas. In:
Teorya iestestw organicznych (…) 1804. vub rs f19-9.
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Andriaus Sniadeckio skaitymai
Lectiones Andreae Sniadecki
2018 m. lapkričio 30 d.
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras,
Saulėtekio al. 7, Vilnius, R 401–402 auditorija
Renginio metu veiks virtuali
Andriaus Sniadeckio portretų paroda.
Parodos rengėja dr. Neringa Markauskaitė,
Lietuvos MA Vrublevskių biblioteka
Renginio vedėja dr. Birutė Railienė
Rėmėjai: Rūta ir Rimvydas Baranauskai
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Programa
15.00–15.30

Registracija, kava

15.30–15.45

Atidarymas. Apie A. Sniadeckio knygą „Organinių
būtybių teorija“ anglų ir lietuvių kalba

15.45–16.00

Vertėjas Kšyštofas Mazurekas. Travel in time.
Six months in Śniadecki’s Vilnius

16.00–16.15

Angliško vertimo mokslinis redaktorius dr.
Janas Surmanas. Jan and Jędrzej Śniadecki and
the language(s) of science of their time

17.30–17.45

Andriaus Sniadeckio stipendijos inauguracija.
Mecenatas Thermo Fisher Scientific

17.45–18.00

Diskusijos

18.00

Autobusu vykstama į VU Šv. Jonų bažnyčią

19.00–20.00 Koncertas 250-osioms Andriaus Sniadeckio gimimo
metinėms. VU Šv. Jonų bažnyčioje koncertuos „Ąžuolų
klubo“ vyrų choras. Meno vadovas ir dirigentas prof. Povilas
Gylys. Akompanuos Renata Marcinkutė Lesieur
Ch. Gounod (1818–1893). Messe c-dur.
Kyrie | Gloria | Sanctus, Benedictus | Agnus Dei

16.15–16.30

Angliško vertimo dalyko redaktorius prof. Gervydas
Dienys. Metafizikos kritika „Organinių būtybių teorijoje“

A. Lotti (1667–1740). Vere languores nostros

16.30–16.45

Angliško vertimo dalyko redaktorius doc. Rimantas
Vaitkus. Mokslo lygmuo „Organinių būtybių teorijoje“

V. Augustinas (g. 1959). Tėvyne mūsų. V. Braziūno eilės

16.45–17.00

Lietuviško vertimo mokslinis redaktorius prof.
Rimantas Jankauskas. Andrius Sniadeckis
ir šiuolaikinės fiziologijos ištakos

in terra pax | Gratias agimus tibi | Propter magnam

17.00–17.30

„Organinių būtybių teorijos“ ištraukas skaito
ir komentuoja dr. Urtė Neniškytė

F. Mendelssohn Bartholdy (1809–4847). Beati mortui, op. 115
V. Miškinis (g. 1954). Tu graži esi. A. Paulavičiaus
eilėsA. Vivaldi (1678–1741). Gloria in excelsis Deo | Et

