
Nr. 373ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO priedas

Paklaustas apie nacionalinės 
kultūros ir valstybės būklės 
santykį, vienas žymiausių Lietuvos 
kino kūrėjų režisierius Gytis 
Lukšas tik liūdnai atsidūsta: „ak, 
jeigu ne tas nelemtas mūsų noras 
įtikti ir patikti, jeigu ne tas mūsų 
valstybės ir kultūros orientavimas 
į visuotinį patikimą“... Pasak jo, 
anglai didžiuojasi, kad jie anglai, 
italai - kad italai, estai - kad estai, 
ir tik mes vieni taip didžiuojamės 
esantys europiečiai, jog gatavi 
pamiršti net nacionalines šaknis ir 
unikalią savastį, nors ir žinome, kad 
patikti visiems - reiškia pataikauti.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Kai buvau moksleivis, stu-
dentas, Lietuvos kinas, litera-
tūra, teatras, visi kiti menai 
įprastai kalbėjo mums apie mus 
pačius. Menas padėdavo mums 
atpažinti ne tik abstraktų žmo-
gų savyje, bet ir savąsias nacio
nalines šaknis, autentišką lie-
tuvišką pasaulėvoką, unikalią 
kultūrinę prigimtį... Tad ne-
nuostabu, kad šie kultūros su-
žadinti kontekstai sudygo tau-
tos sąmonėje ir ilgainiui įsi-
plieskė Sąjūdžiu.

- Žinoma. Ši dirva buvo nuola-
tos kantriai ir kruopščiai visų pu-
renama tam, kad joje kada nors su-
dygtų mūsų laisvė, kad joje išaug-
tų tas stebuklingas augalas, kurį lig 
tol tegalėjome kiekvienas auginti 
savo širdyje.

Visi, kad ir kuo užsiimtumėm, 
kad ir ką darytumėm, stengėmės 
prisidėti prie to augalo daiginimo, 
darėm tai, kas nuoširdžiai svarbu 
mums patiems, jeigu iš tikrųjų no-
rime būti savimi.

Be abejo, ne visada esant sovie-
tinei priespaudai tai buvo įmanoma, 
bet atvirai paklauskime savęs, ar 
šiandien lietuviui būti savimi len-
gviau? Galbūt, nors asmeniškai aš 
vis dažniau tuo imu abejoti.

Kultūra, ypač menas, tik tada 
yra ko nors verti, jeigu jie - unika-
lūs. Bet kokį menininko kūrinį ly-
ginu su piršto atspaudu. Visi žmo-
nės juos turi, tačiau kiekvieno spau-
das yra unikalus, neatsikartojantis. 
Jeigu būtume tokie pat kaip kiti, jei-
gu ūmai taptumėm visi vienodi - tai 
reikštų meno pražūtį. Pasauliui ne-
reikia gausybės tokių pačių poetų, 
dailininkų ar režisierių. Įdomūs pa-
sauliui būsime tik tuomet, jei tokie 
būsim vieninteliai, turintys auten-
tišką pasaulėjautą, filosofiją, išskir-
tinį pasaulio matymą...

Jei šią mintį plėtotumėm, tur-
būt derėtų akcentuoti, kad ir mūsų 
gimtinė, mūsų valstybė yra svarbi, 
reikšminga, įdomi ir gyvybinga tik 
tuomet, jei ji - vienintelė ir nepa-
kartojama.

 Na, o globalizacija, į kurią 
Lietuva taip džiaugsmingai sta-
čia galva neria, juk skelbia ra-

dikaliai priešingas tiesas  bū-
sime visi vienodi, nebebus dėl 
ko kariauti...

- Kitados, jau po Nepriklauso-
mybės, kai ES vis stiprėjo ir prii-
minėjo naujas nares, iš aukščiausių 
jos instancijų nuolat buvo skelbia-
ma, kad vienas iš svarbiausių ir 
brangiausių dalykų ES yra kultūrų 
įvairovė. Buvo rengiamos konfe-
rencijos, netgi pasauliniai simpoziu-
mai, buvo sakoma, kad net ir ma-
žiausios tautelės kultūra neįkaino-
jamai svarbi pasauliui, todėl nė vie-
nai tautai negalime leisti sunykti, 
prarasti savo unikalumą bei kultū-
ros savitumą, ir atrodė, jog ES dė-
mesys tautų kultūroms  yra nuo-
širdus.

Atmenu tarptautinį simpoziumą 
Romoje, Kapitolijuje, kai pranešė-
jas mums - visiems salėje sėdin-
tiems - liepė atsistoti ir ištarė tik 
vieną vienintelį žodį: „Mikelandže-
lo“... Ir atsidarius salės durims ber-
niukas į salę įstūmė invalido veži-
mėlį, kuriame, po insulto praradęs 
galią vaikščioti ir kalbėti, sėdėjo gar-
sus italų kino režisierius Mikelan-
dželas Antonionis. Štai tuomet išties 
patikėjau šviesia Europos ateitimi. 
Pamaniau, jei Europos šalių vadovai, 
kultūros ministrai ir bankininkai at-
sistoja pagerbdami menininką ir, 
ypač, jeigu salėje užtenka ištarti me-
nininko vardą netgi be pavardės, bet 
visi žino, apie ką kalbama, - kultūra 
dar teka Europos gyslomis...

Tačiau bėgo metai ir visus 
šiuos žodžius it banga nuplovė ra-
dikaliai priešinga tendencija - imta 
vis dažniau sakyti, kad visi mes ly-
gūs, vienodi, kad nereikia mums 
vieniems nuo kitų atsiriboti ne tik 
valstybinėmis, bet net ir naciona-
linėmis, kultūrinėmis „sienomis“, 
kad išskirtinumus demonstruoti 
neetiška - visi mes esam europie-
čiai, todėl ir kultūra turi būti ne 
nacionalinė, o europietiška.

Dieve mano, aš pusę gyvenimo 
pragyvenau santvarkoje, kurioje 
nuolat kiekvienam buvo kalama, kad 
nepakeičiamų žmonių nėra. Man tai 
visada atrodė ciniškas, baisus ir ne-
doras požiūris - esu įsitikinęs, kad 
nė vienas nesame pakeičiami, an-
traip yra kalbama ne apie žmogų, o 
apie iki funkcijos nužmogintą, indi-
vidualių savybių neturinį darbo re-
sursų vienetą, kuris tarsi niekuo ne-
siskiria nuo tą pačią funkciją atlikti 
gebančio roboto. Žmogaus užprogra-
mavimas atlikti tik konkrečias funk-
cijas, kartoti tik reikalingus žodžius, 
negalvoti, nevertinti, neturėti asme-
ninių emocijų - pražūtingas proce-
sas, nesvarbu, kaip visa tai mėgintų 
apibūdinti propaganda. Bet kuri pro-

paganda vienoda, ji visuomet tarnau-
ja užsakovams, piešdama pasaulį 
vienpusiškai, vaizduodama įvykius 
pagal užsakovo pageidavimus, pa-
versdama tuos įvykius laikraščių iš-
karpomis, žmones - kartoninėmis 
figūromis, spalvų spektrą susiaurin-
dama iki juodo ir balto, nes taip pa-
prasčiau ir patogiau valdyti. O žmo-
gaus gebėjimas mąstyti ir vertinti 
valdovams netiko praeityje, netinka 
dabar ir netiks per amžius.

 Bet kodėl Lietuvos kultū-
ra, būtent menas, šiandien ne-
sielgia taip, kaip elgėsi sovieti-
niais laikais, telkdamas tautą į 
vienį, tvirtindamas nacionali-
nes šaknis, pasakodamas apie 
istorines dominantes, tiesinda-
mas nacionalinį stuburą, kvies-
damas paisyti savų interesų?..

- O kas šiais laikais yra menas 
ir menininkai? Tarp profesionalaus 
meno ir mėgėjų saviraiškos šian-
dien yra sąmoningai nutrinta riba. 
Knygas rašo ne kas sugeba, o kas 
pageidauja. Štai išleido koks žmo-
gelis knygą, o visuomenė su žinias-
klaida priešakyje, užuot panagrinė-
jusi jo kūrinio meninę vertę, jau 

visuotinai tituluoja jį rašytoju ir 
klauso jo postringavimų. Arba mer-
gaitė suvaidina kaži kokį vaidme-
nėlį seriale - štai ji jau ir aktorė, 
galinti sau leisti vertinti aktorystę, 
kino meną ar panašiai...

Jau ketvirtis amžiaus, kai esame 
išsivadavę iš sovietų gniaužtų, bet 
keleto Lenino tezių taip ir negalime 
išmesti iš galvos. Viena tokių: „Me-
nas priklauso liaudžiai“. O juk me-
nas liaudžiai niekada nepriklausė - 
liaudžiai priklauso liaudies menas. 
O kai skirtumo tarp profesionalaus 
menininko ir „projektų“ autoriaus 
nebejaučiame, kai jokios kokybinės 
hierarchijos kaip ir nėra - tik visiems 
bendra teisė bandyti, - tuomet labai 
sunku tikėtis, kad menas galėtų 

veikti kryptingai ir daryti poveikį 
valstybės gyvenimo turiniui.

Esate matęs Andžejaus Vai-
dos filmą „Viskas parduodama“? 
Jis, nors sukurtas dar 1969 me-
tais ir pasakoja dramatišką akto-
riaus istoriją, manau, jau savo pa-
vadinimu atsako į jūsų klausimą: 
nes šiandien ir mene - viskas par-
duodama.

Štai dabar mėgstama tvirtinti, 
kad iš Sovietų Sąjungos priespau-
dos Lietuva išėjo teturėdama vien 
kultūros griuvėsius, o nūdienos 
kultūros skiepytojai ją dabar reani-
muoja. Juokinga visa tai girdėti.

O kada buvo parašyti esminiai 
Juozo Apučio, Romualdo Granaus-
ko, Justino Marcinkevičiaus, Jono 
Strielkūno, Marcelijaus Martinai-
čio kūriniai? O kinas?.. Ką ir kal-
bėti - aš ir pats sovietiniais laikais, 
tuose griuvėsiuose gyvendamas, 
sugebėjau sukurti vienuolika kino 
filmų, o nepriklausomoje Lietuvo-
je - tris. Suprantu, kinas - labai 
brangus menas, jam valstybė ne-
turi pinigų. Kita vertus, jeigu vals-
tybė neturi pinigų kultūrai, menui, 
tai kaip iš viso ji gali egzistuoti? 
Kas galėtų valstybei būti svarbiau 

už kultūrą? Man taip atrodo. Ne 
man vienam.

Poetas Aidas Marčėnas itin 
tiksliai yra pasakęs apie mano ilga-
mečio bičiulio poeto Marcelijaus 
Martinaičio eilėraščius - tai kregž-
džių seilės, sulipdančios valstybę. 
Absoliuti tiesa, bet juk tą patį būtų 
galima pasakyti apie kiekvieną ti-
krą menininką ir jo kūrinius. O jei-
gu šalies vadovybei atrodo, kad tų 
„kregždžių seilių“ nebereikia, tuo-
met akivaizdu, jog jai nereikia nei 
tautos, nei pačios valstybės.

O ir tarptautinėje plotmėje... 
Kuo mes dar galėtume stebinti pa-
saulį, pelnyti jo pripažinimą bei 
pagarbą, jeigu ne kultūra? Pramo-
ne? Turtais? Karine galia? Krepši-
niu - ir tiktai? Ne. Manau, būtent 
menininkai, kurių, ačiū Dievui, tu-
rime puikių, gali padaryti Lietuvą 
žinomą, reikšmingą, svarbią ir di-
delę. Juk dydis matuojamas ne vien 
kvadratiniais kilometrais.

 Pabaigoje norėčiau pa-
klausti, kaip vaduotis nuo to 
nacionalinio išglebimo ir ar ma-
tote kokią nors išeitį šiame kul-
tūrinio dekadanso ir globalizmo 
kontekste. Ar sulauksime dar 
vieno tautinio atgimimo?

- Ak, jeigu ne tas nelemtas mū-
sų noras įtikti ir patikti, jeigu ne tas 
mūsų valstybės ir kultūros orienta-
vimas į visuotinį patikimą... Visiems 
patikti - reiškia pataikauti. Juk aiš-
kiai žinome, kad visiems patikti ne-
įmanoma, bet labai jau stengiamės 
globalizuotis, nors kitos tautos taip 
nesielgia: anglai didžiuojasi, kad jie 
anglai, italai - kad italai, estai - kad 
estai, lenkai - kad lenkai. O mes? 
Kartais pagalvoju: jau taip didžiuo-
jamės, kad esame europiečiai, jog 
gatavi pamiršti net nacionalines ša-
knis ir unikalią savastį. Visai neeu-
ropietiškas savęs išsižadėjimas.

Mano 1982 metais kurto filmo 
„Vasara baigiasi rudenį“ pabaigoje 
mažą, jaukią lietuvišką sodybą iš 
visų pusių apsupa riaumojantys 
buldozeriai. Man ta sodyba - ma-
nosios Tėvynės metafora, - štai ją 
apsupo buldozeriai, prieš kuriuos, 
regis, kovoti neįmanoma, o filmo 
herojus, kurį suvaidino Valentinas 
Masalskis, vis tiek iškelia kastuvė-
lį, pasirengęs sodybą ginti. Štai šis 
noras ginti - jei prireiks, nors ir 
nuo viso pasaulio - savąjį brangiau-
sią žemės lopinėlį, jei tik jo nepra-
rasime, ir išves mus iš dabartinio 
išglebimo būsenos.

Mūsų broliai latviai ir estai tą 
jau aktyviai daro - sąmoningai sten-
giasi savo mene atspindėti pačius 
svarbiausius, pačius skaudžiausius, 
tebūnie šiuo metu dviprasmiškai 
vertinamus, bet tautai svarbius is-
torinius įvykius.

Manau, kad atsipeikėsime ir 
mes - neleisime nebūčiai sulesti 
mūsų sielų. Tegaliu pasakyti, jog 
netikiu, kad Lietuvą išgelbės poli-
tikai. O kad kultūra, kad menas - 
tikiu.

Jeigu valstybė neturi pinigų 
kultūrai, kaip ji gali egzistuoti?
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 � Netikiu, kad Lietuvą 
išgelbės politikai. 
O kad kultūra, kad 
menas - tikiu



Apie tai prie žAlGiRiO NA-
CiO NAliNiO PAsiPRiEŠiNiMO 
JuDĖJiMO apskritojo stalo disku-
tavo Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto signataras Audrius buTKE-
ViČius, seimo narys, daugiametis 
lietuvos atstovas Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje Egidi-
jus VAREiKis, Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signataras, buvęs 
europarlamentaras ir seimo narys, 
ilgametis lietuvos ambasadorius 
Justas PAlECKis ir seimo Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komi-
teto pirmininkas Artūras PAu-
lAusKAs. Diskusiją vedė žalgirie-
tis Gediminas JAKAVONis.

G.JAKAVONIS: Kaip pasau
lis vertintų žinią apie tai, jog 
JAV žmonės prezidentu išsirin
ko D.Trampą?

A.BUTKEVIČIUS: Verčiate 
mus užsiimti futurologija. Aš toli 
gražu netikiu, kad D.Trampas yra 
garantuotai laimėsiantis kandida-
tas. Net atvirkščiai numanau, kad 
jo asmenybė ir būdas vesti rinkimų 
kampaniją suteikia papildomų šan-
sų H.Klinton, kuri šiame fone at-
rodo labai prognozuojama ir rimta 
kandidatė, galinti išlaikyti pagrin-
dines JAV politikos linijas. Iš žmo-
nių, kurie laukia ne staigmenų ir 
greitų pokyčių, o stabilumo, 
H.Klinton šitame fone, manau, su-
lauks papildomų balsų. Taip pat ir 
iš respublikonų. Aš sutinku kalbė-
tis apie tai, kas būtų, jei būtų. Bet 
noriu pasakyti, kad pats balsuočiau 
už H.Klinton.

Pakalbėkime, kaip prognozuo-
ti D.Trampo elgesį svarbiausiose 
politinėse kryptyse. Viena iš jų 
yra ES ir JAV transatlantinė pre-
kybos ir investicijų sutartis. Tai, 
ko gero, vienas pagrindinių šian-
dienos iššūkių. Koks bus D.Tram-
pas šiuo klausimu? Nė kiek ne 
mažiau svarbi tema - tai ES gyny-
bos klausimai ir D.Trampas, dek-
laruojantis, kad JAV neturi ginti ir 
taip turtingų europiečių. Kur at-
ves jo politika šioje srityje? Taip 
pat, manyčiau, labai svarbu aptar-
ti D.Trampo politiką Rusijos at-
žvilgiu. Ar jis ir toliau pristatys 
save kaip Vladimiro Putino gerbė-
ją? Tai jis ne kartą yra sakęs. O 
gal pabus ir pradės numušinėti ru-

sų lėktuvus? Tai irgi yra pažadėjęs 
daryti. Ir ketvirtoji tema, be jokios 
abejonės, yra Ramiojo vandenyno 
politika, arba D.Trampas ir Kini-
ja  - pagrindinė galia, su kuria JAV 
teks konkuruoti.

Pradėkime nuo to, kad D.Tram-
pas, manau, bus labai aktyvus tran-
satlantinės prekybos ir investicijų 
partnerystės rėmėjas. Ir jeigu jis 
laimėtų, tos jėgos, kurios net JAV 
turi rezervuotą požiūrį dėl šios su-
tarties pasirašymo, įgis rimtą prie-
šininką. ES gynybos klausimu, ma-
nau, jis pasisakys, kad Europa for-
muotų savas gynybines pajėgas, ir 
Vokietija sulauks rimtos paramos 
šiuo klausimu. Vokiečių idėjos, kad 
Europos tvirtovė turi būti ginama, 
sulauks dar vieno pagalbininko. Ru-
sija ir sankcijų tema. Manau, D.
Trampas labai greitai pasijus įžeis-

tas ir aploštas keliais guviais Vladi-
mirovičiaus ėjimais. Ir tada jis ban-
dys save reabilituoti šaunia, greita 
reakcija, kuri, jo manymu, turėtų 
duoti pakankamą stimulą jį palai-
kantiems asmenims. Tokia mano 
nuomonė daugiau pagrįsta tuo įvaiz-
džiu, kurį D.Trampas pristato rinki-
mų kampanijoje, nei jo paties, kaip 
politinio veikėjo, vertinimais. Nes 
mes nežinome, koks jis yra iš tiesų. 
Su Kinija, manau, D.Trampas eis į 
konfliktą kartu stimuliuodamas Eu-
ropos ir JAV transatlantinę sutartį. 
Uždarys rinką kinų prekėms ir taip 
silpnins jų pozicijas.

G.JAKAVONIS: Ar D.Tram
po negalima lyginti su Europos 

tautininkais? Vengrų premjeras 
Viktoras Orbanas stato sienas 
imigrantams, o D.Trampas ža
da neįsileisti meksikiečių. Ar 
nepriėjome prie tos ribos, kai 
nacionaliniai dalykai kiekvie
nai valstybei tapo svarbūs ir 
žmonės atsigręžė į savo tautos 
šaknis?

A.BUTKEVIČIUS: Ilgai ne-
sprendus problemų, vedančių į 
krizę, elektoratas pajuto tam tikro 
tipo lyderio poreikį. Labai dažnai 
toks lyderis yra demonstratyvus, 
pristato save kaip tėvišką globėją, 
žinantį visus atsakymus. Labai 
dažnai jis yra drastiškas savo 
veiksmais, rodantis, kad tik ener-
ginga ir efektyvi politika gali duo-
ti rezultatą. Tad kai kurie šio tipo 
lyderiai tiesiog simuliuoja tokias 
savybes. Tai aš galėčiau pasakyti 
apie V.Orbaną. Jis tiesiog save taip 
pristato.

G.JAKAVONIS: Tai buvęs li
beralų frakcijos narys Europos 
Taryboje.

A.BUTKEVIČIUS: Be abejo. 
Jis tiesiog naudoja makiažą. Ir mes 
dažnai matome perspaustus spren-
dimus, kurie negali atvesti iki pa-
geidaujamo efekto ar iki konflikto, 
kurį galėtų sukelti. Jis tiesiog save 
tokį paišo.

O D.Trampas yra verslininkas, 
atėjęs į politiką, ir šioje srityje jis 
yra pavojingas, nes nejaučia fak-
tūros, nejaučia medžiagos, su ku-
ria jam tenka dirbti. Jis pasitiki 
trumpalaikiais sprendimais, kaip 
versle, ir tikisi, kad toks pats grei-
tas rezultatas čia yra įmanomas. 
Tačiau politinė materija stipriai 
priešinasi. Ji reikalauja kur kas il-
gesnio įdirbio. Ar D.Trampas tai 
suvokia, ar klauso savo patarėjų, 
ar tik žaidžia rinkimų kampaniją 
pasirinkęs tokį įvaizdį, ar jis iš ti-
krųjų bandys save tokį realizuo-
ti  - deja, negaliu atsakyti.

G.JAKAVONIS: Esama nuo
monės, neva nėra didelio skir
tumo, kas laimės JAV preziden
to rinkimus  D.Trampas ar 

H.Klinton. Kitą dieną po perga
lės pas juos ateis kas nors iš 
valdančių pasaulį toli gražu ne 
politikų, o finansininkų  Rot
šildų ar Rokfelerių  ir nurodys 
toliau spausdinti pinigus. Esą 
Amerikos politika nuo to nepa
sikeis, nes viskas liks tų pačių 
žmonių rankose.

E.VAREIKIS: Tai viena iš to-
kių dar vidurinėje mokykloje iš-
moktų vulgarybių, kad pasaulį val-
do kažkokia pasislėpusi pasaulio 
vyriausybė, kuri nerodo savo vei-
do, bet visus tampo už siūliukų. 
Laukiu, kada ir mane už tų siūliu-
kų patampys, bet netampo. Man 
atrodo, nei Vytauto Landsbergio, 
nei J.Paleckio, nei V.Putino tie fi-
nansininkai netampo. Atsiprašau, 
tai tik teorija, kad kažkas mus val-
do, o visa kita tėra žaidimas. Neva 
žaidžiame karus, taikas, jungtines 
tautas, o valdo pinigai. Taip nėra. 
Tie pinigai ateina tada, kai mato, 
kad galima ar reikia ateiti.

Apie D.Trampą pirmiausia rei-
kia pasakyti, kad jis yra ne tran-
satlantinės bendrijos prezidentas, 
ne kinų derybininkas, jis nori bū-
ti JAV prezidentu. Kokie bus jo 
santykiai su V.Putinu, su Kinija, 
tai bus pasekmė to, koks jis bus 
Amerikos prezidentas. Mes visi, 
bent kiek pabuvę politikoje, žino-
me, kad ateiti su visai naujomis 
idėjomis į valstybės mašiną, pa-
sukti ją kita kryptimi gali tikėtis 
tik žmogus, kuris valdžioje nieka-
da nebuvo. Kaskart prieš Seimo 
rinkimus ateina daug jaunų žmo-

nių, kurie turi labai gražių idėjų, 
sako, mes čia per kelis mėnesius 
viską pakeisime ir viskas bus ge-
rai, nes mes žinome kaip. Bet ta 
valstybės mašina taip greitai ne-
pasikeičia. Kad ir koks preziden-
tas ateitų, valstybės mašina juda 
tik tam tikra kryptimi ir joks pre-
zidentas nekeis Amerikos įsipa-

reigojimų. Mes irgi kartais labai 
norime pakeisti Lietuvos įsiparei-
gojimus, bet kad ir kokia valdžia 
dabar pas mus bus, išeiti iš ES, iš 
NATO, iš euro zonos nebūtų len-
gva. Daug kas yra taip susiklostę, 
kad nieko čia nepakeisi. Todėl ti-
kėtis, kad kitą dieną D.Trampas 
pakeis Ameriką, taip pat nerealu.

Pats D.Trampas yra labai įdo-
mus kandidatas į prezidentus. Jis 
ne toks, kaip iki šiol buvo. Galiu 
pasakyti, kad tai gal šiuo metu pa-
sauliui ir reikalinga, nes mes esa-
me įpratę pasaulyje matyti Šaltojo 
karo pabaigos atmosferą. Pasibai-
gė Šaltasis karas, baigėsi istorija 
ir dabar vaidiname, kad istorijos 
jau nebėra, o demokratija - tik lai-
ko klausimas. Bet nuo Šaltojo ka-
ro pabaigos jau praėjo 26 metai, 
jei ne daugiau.

A.BUTKEVIČIUS: Ir naujas 
prasidėjo.

E.VAREIKIS: Galbūt prasi-
dėjo. Stebėdamas mūsų politinį 
gyvenimą Europos Taryboje, Eu-
ropos Parlamente, atkreipiau dė-
mesį, kad vis dažniau vartojame 
sąvokas „nesisteminė partija“ ar 
„nesisteminis politikas“. Piktina-
mės, kad ateina kažkokia „nesis-

tema“. Sakau, jeigu jūs, politolo-
gai, esate protingi, tai įžvelkite 
toje „nesistemoje“ naują sistemą. 
Sistema keičiasi. Jūs žinote, kad 
dabar nelengva tradicinėms poli-
tinėms jėgoms. Tie patys liberalai 
išgyvena krizę. Nebeliko tikrų, 
grynakraujų politinių jėgų. Taigi 
D.Trampas atneša kažką nauja, ko 
politologai dar nesugeba gerai su-
prasti, todėl jie pyksta ir ieško, 
kaip prie jo prikibti. Neva kažką 
ne taip leptelėjo.

Manau, D.Trampas iki šiol savo 
politinės platformos, ką jis darys, 
kai bus prezidentas, neišdėstė. Jo 
pagrindinis uždavinys buvo laimė-
ti respublikonų partijos nominaciją. 
Ir jis gerai suprato, sakyčiau, vieną 
dalyką. Tą nominaciją galima lai-
mėti einant su populistiniais šū-
kiais, sukeliant žmonių emocijas. 
Jis nenorėjo publikos informuoti, 
kas jis toks ir ką jis darys, bet tas 
emocijas laimėjo.

Išmanantys Amerikos politiką 
žmonės daugkart sakė, kad geras 
dešinysis kandidatas, toks, kurį 
rinktų Amerikos liaudis, paprastai 
nepereina respublikonų filtro. Jie 
nustato tokius rėmus, kad jis po 
to nebesurenka populiarių balsų. 
Užtat pastaruoju metu respubli-
konai pralaimi. Bet D.Trampas į 
visa tai spjovė. Jis pasitelkė popu-
lizmą ir, kaip matome, respubliko-
nų nominaciją laimėjo. Jei dabar 
jam bus prikišama, neva tu sakei, 
kad myli Putiną ar kad numuši jo 

lėktuvus, tai jis rytoj pasakys visai 
kitaip ir dėl to nė kiek nesijaudins.

Beje, mūsų žiniasklaidos reak-
cija į D.Trampą panaši į vos ne prieš 
40 metų buvusią reakciją į Ronaldą 
Reiganą (Ronald Reagan). Esą atei-
na kažkoks artistas, profsojuznikas, 
kuris nieko neišmano. Liberalioji 
Vakarų spauda tada rašė: oi, jis su-
kels karą, o mes, europiečiai, tyliai 
tyliai su rusais kalbame. Bet paaiš-
kėjo, kad jis vis dėlto, leisiu sau pa-
sakyti, - geriausias XX amžiaus JAV 
prezidentas. Todėl ir dabar nesku-
bėčiau pasiduoti populistinei nuo-
monei, kad čia ateina kažkoks tur-
tingas kvailys.

G.JAKAVONIS: Sakykime, 
D.Trampas bus už transatlanti
nę sutartį. Bet tai Amerikos 
Europai pakišama sutartis. Ir 
aš manau, kad jos pasekmes 
prognozuoti labai paprasta: eu
ropiečiai vėl bus apkvailinti, 
nes jei ji bus pasirašyta, Ame
rika numuš dolerio kursą ir Eu
ropa turės tokių ekonominių 
problemų, kokių dar neturėjo.

E.VAREIKIS: O iš kur jūs iš-
traukėte, kad Amerikai yra kaž-
koks interesas skriausti Europą?

G.JAKAVONIS: Ji siekia do
minuoti pasaulyje.

E.VAREIKIS: Kai man aiški-
na, kad Amerika nori mus, Europos 
Sąjungą, priimti, paskui parduoti, 
išprievartauti ir pan., man kyla 
klausimas - o koks amerikiečių in-
teresas taip elgtis? Ar tikrai jūs ti-
kite tomis nesąmonėmis? Jie do-

minuoja pasaulyje kaip tik padėda-
mi Europai. Kodėl jūs manote, kad 
JAV interesas yra visus suvalgyti 
ir dominuoti? Jei manęs paklaus-
tumėte, sakyčiau, kad savo intere-
sus realizuoju, kai draugauju su 
kitais, o ne kai juos valgau.

J.PALECKIS: Aš irgi nepri-
tariu įtarumo teorijoms, bet rei-
kėtų atsižvelgti, jog ekonomiškai 
Amerika yra stipresnė, todėl gali 
mėginti diktuoti ir spausti. Tačiau 
Europa iš visų jėgų stengsis ne-
pasiduoti ir išsiderėti sau palan-
kias sąlygas. Tiesa, nemanau, kad 
D.Trampas bus didelis transatlan-
tinės sutarties šalininkas, nes jis 
apskritai sako, kad reikia perside-
rėti visas sutartis ir su Kinija, ir 
su kitomis šalimis, ir labai kriti-
kuoja Baraką Obamą (Barack Oba-
ma), kuris yra pats didžiausias tos 
sutarties įkvėpėjas ir kuris bijo, 
kad net laimėjus H.Klinton ši su-
tartis bus atidėta į šalį.

Prieš metus tas, kuris būtų sta-
tęs, kad D.Trampas laimės respu-
blikonų nominaciją, turėtų vieną 
galimybę laimėti iš 5 tūkstančių. O 
jis tapo. Ir gan įtikinamai. Tad da-
bar apklausos, kurios rodo H.Klin-
ton pranašumą, yra toli gražu ne 
lemiamas dalykas. Nes jis jau nu-
stebino per metus. O jis turi dar 
pusę metų. Be abejonės, buvo įma-
noma situacija, kad rinkimuose ko-
votų H.Klinton ir Džebas Bušas 
(Jeb Bush). Tuomet atrodytų, kad 
tik dvi ar trys šeimos valdo Ame-
riką. Na, negražu. Ir tai dirba 
D.Trampo naudai. Iš esmės jis yra, 
mano manymu, populistas, konser-
vatorius ir nacionalistas.

G.JAKAVONIS: Sutinkate 
su tuo, kad jis savo tautine po
litika kažkuo panašus į V.Orba
ną?

J.PALECKIS: Taip, be abejo, 
yra panašumų, nors V.Orbanas ne 
tiek spalvingas. Be to, D.Trampas 
iš tiesų daug kuo panašus į R.Rei-
ganą. Ateina beveik iš niekur. 
Tas - buvęs aktorius, šis - buvusi 
televizijos žvaigždė. Iš esmės tai 
rodo amerikiečių propaguojamos 
klasikinės demokratijos krizę. Į 
valdžią dabar ir JAV, ir Europoje 
ateina radikalai. Štai Filipinuose 
laimėjo visai neaiškus kandidatas, 
kuris pasiruošęs visus šaudyti, 
karti ir keiktis prieš televiziją... 
Jei į tą pusę rieda pasaulis, man 
nelabai linksma. Bet reikia pripa-
žinti, kad D.Trampas turi daug ko-
zirių ir, be abejo, juos panaudos. 
Kita vertus, jis neturi politinės pa-
tirties ir bus priverstas bent porą 

metų mokytis, bus priklausomas 
nuo savo patarėjų.

A.BUTKEVIČIUS: Aš ma-
niau, kad svarstome, kaip D.Tram-
po atėjimas į JAV prezidento postą 
atsilieptų pirmiausia mums, Lietu-
vai. Ir todėl mane domina kaip tik 
užsienio politikos funkcijos, o ne 
tai, ką jis kurs savo šalies pilie-
čiams ar kaip save pateikia. Mes 

mažai apie jį žinome, todėl ir pa-
siūliau diskutuoti apie tuos užsie-
nio politikos aspektus, kurie būti-
nai palies mus.

Tas pusmetis, kuris liko iki 
D.Trampo atėjimo į valdžią, nebe-
leidžia tęsti diskusijos tokiu pat 
stiliumi, kaip jis ją iki šiol vedė. 
Dar pusę metų kalbėti niekus, 
nuolatos kaitalioti poziciją, aptari-
nėti klausimus, kurių gerai nesu-
pranta, - tolygu prarasti paramą 
tų, kurie juo pačioje pradžioje ža-
vėjosi. H.Klinton yra savo farva-
teryje, ir tai jai padeda užsikariau-
ti daug balsų. Kitas dalykas, ma-
nau, D.Trampą lyginti su R.Reiga-
nu galima būtų tik tuo atveju, jei-
gu jis, neduok Dieve, patirtų tai, 
ką patyrė R.Reiganas. Paskutinę 
kadenciją jis buvo priklausomas 
nuo patarėjų ir iš esmės jo politi-
ka buvo sėkminga, nes jis neturė-
jo daug savo valios, o klausė pata-
rėjų. Prezidentas sirgo. Tad jei 
mes prognozuojame, kad D.Tram-
pas taip pat girdės, ką jam kalba 
jo ekspertai, galima jam pranašau-
ti sėkmingą prezidentavimą.

J.PALECKIS: Jei kalbėtume 
apie D.Trampo biografiją ir asme-
ninį gyvenimą, didžiulė pinigų val-
džia, kurią jis turėjo ir tebeturi, be 
to, didžiulė politinė valdžia, jei jis 
taps galingiausios pasaulio valsty-
bės prezidentu, yra pavojingas mi-
šinys. Ir atsparumas pagundoms, 
jei lygintume su tuo pačiu Bilu 
Klintonu (Bill Clinton), bus gerokai 
mažesnis. D.Trampas turėjo tris 
žmonas, dvi iš jų buvo miss ir mo-
deliai. Beje, iš Rytų Europos. Ir aš 
neabejoju, kad žiniasklaida, sensa-
cijų, pikantiškų naujienų ieškotojai 
turės labai daug peno, jeigu jis taps 
prezidentu.

O jei lygintume su R.Reiganu, jis 
yra Reiganas kvadratu. R.Reiganas 
buvo daugiau pasiruošęs tam dar-
bui - dalyvavo ir profsąjungų judėji-
me, ir nebuvo padaręs pareiškimų, 
kurie netelpa į jokius rėmus. Tačiau 
tas laisvumas, nepanašumas į kitus 
amerikiečius, kurie mėgsta riziką, 
kurie turi laukinių Vakarų prigimtį, 
imponuoja. Tai gali ir pasiteisinti, bet 
gali turėti ir labai blogų pasekmių.

A.PAULAUSKAS: D.Trampas 
politikoje yra visai nežinomas ir 
sunkiai prognozuojamas. Tai, ką jis 
kalba, man kitą kartą atrodo bravū-
ra, bet ji labai patinka amerikie-
čiams. Bent dabar matome, kad jis 
populiarus. Apie imigrantus jis sa-
ko, esą juos reikia išvyti ar užda-
ryti, atimti darbo vietas, net legalią 
migraciją riboti. Žodžiu, jis lyg ir 
rūpinasi savo žmonėmis, o imig-
rantus laiko antrarūšiais.

Kas mane privertė suklusti? Jo 
pasakymai apie JAV vaidmenį pa-
saulyje, dalyvavimą NATO ir 

sprendžiant pasaulio problemas. 
Nežinau, kiek jis tai rimtai ir ap-
galvotai pasakė, bet jis teigė, neva 
pakaks visus, kurie iš mūsų gyve-
na, šerti, esą mes neturime visų 
ginti ir remti, tegul jie pasirūpina 
savimi. Kalbėjo ir apie NATO fi-
nansavimo mažinimą. Jeigu tie jo 
pasakymai yra rimti, man atrodo, 
tai būtų labai didelis posūkis Ame-
rikos užsienio politikoje. Ir tai 
mums nelabai ką gero žada. Nors, 
žiūriu, kai davė interviu CNN ir jo 
paklausė, ar visa tai sakydamas tu-
rėjo galvoje, kad JAV pasitrauks iš 
NATO, tada jis atsakė „ne“ ir ban-
dė keisti savo ankstesnę poziciją.

J.PALECKIS: Manau, Lietuvai 
vis dėlto būtų naudinga labiau orien-
tuotis į Briuselį, o ne į Vašingtoną. 
Dėl to ne visai pritariu dabartinei 
Lietuvos užsienio politikai, kuri aiš-
kiai daugiau siekia įtikti Amerikai. 
Mes ne kartą ir ne du vis iškrisda-
vome iš bendro ES konteksto bū-
tent tam, kad palaikytume ameri-
kietišką poziciją. Ir dėl Izraelio bei 
Palestinos reikalų, ir dėl santykių 
su Rusija. Kaip tik prieš savaitę bu-
vau Briuselyje ir girdėjau iš kolegų 
tokių pastabų Lietuvos atžvilgiu.

Jei prezidentu taptų D.Tram-
pas, tai daryti būtų dar sunkiau, 
nes, be abejo, jis yra izoliacionistas 
ir siekia, kad JAV vaidmuo pasau-
lyje mažėtų ir visas dėmesys būtų 
sutelktas į amerikiečių gyvenimo 
lygio gerinimą. Vienas iš galimų 
mūsų atsakymų į tai yra Europos 
kariuomenės kūrimas. Ir tokių pla-
nų seniai yra ES, bet visąlaik buvo 
pasikliaujama, kad Amerika čia yra 
svarbiausias veiksnys. Jeigu D.
Trampas keis JAV politiką, jis ma-
žins išlaidas kariuomenės išlaiky-
mui Europoje. Tuomet, be abejo, 
reikės ir kitiems pasitempti.

Amerikiečiai tikrai niekad ne-
kariavo savo teritorijoje. Globalinis 
saugumas dabar yra bendras, bet 
D.Trampas yra antiglobalistas. Man 
įdomu, kaip šiuo atveju suveiks 
Amerikos kontrolės ir balanso sis-
tema. Nors JAV prezidentas labai 
galingas, jis toli gražu nėra visaga-
lis. Yra ir kongresas, ir teismų val-
džia. Jei ši kontrolės ir balanso sis-
tema bus pažeista ir jei prezidentas 
sugebės ją suardyti (kaip tai padarė 
V.Orbanas), manau, bus tikrai nege-
rai pasauliui. Tuo labiau kad, kaip 
minėjau, Amerika yra didžiausia tos 
demokratinės sistemos nešėja, gy-
nėja ir palaikytoja. Ir Lietuvai būtų 
tikrai negerai, jei pasiteisinusi sis-
tema būtų išbalansuota.

Bet kuriuo atveju D.Trampas 
yra katė maiše, o tai politikoje nė-
ra gerai. Rizika gali pasiteisinti, o 
gali ir nepasiteisinti - kaubojus 
Trampas ir kaubojus Putinas gali 
pradėti vienas į kitą šaudyti, o gali 
ir susitarti.

Bet kuriuo atveju Lietuvai ne-
būtų naudinga, jei įsiliepsnotų di-
desnis konfliktas ar tuo labiau ka-
ras Europoje.

Parengė Darius KAuZANAs

 � D.Trampas 
politikoje yra 
visai nežinomas 
ir sunkiai 
prognozuojamas

Artūras PauLauSkaS
Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininkas

 � D.Trampas yra 
verslininkas, 
atėjęs į politiką, 
ir šioje srityje jis 
yra pavojingas, 
nes greitas 
rezultatas čia 
yra įmanomas

Audrius ButkevičiuS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

Ko tikėtis pasauliui iš rinkimų JAV?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

JaV prezidento rinkimuose 
ryškėja du stiprūs kandidatai -  
Hilari klinton (Hilary Clinton) 
ir Donaldas Trampas (Donald 
Trump). Turbūt jie rungsis 
finaliniame etape. D.Trampas 
laikomas charizmatiška 
asmenybe, amerikos laimės - 
pinigų - uždirbinėtoju, yra 
išleidęs daug knygų. Ir štai 
šiam milijardieriui pasukus 
į politiką jo globaliniam 
pasauliui nepatinkanti retorika 
sukėlė daug klausimų.
kas būtų, jei amerikiečiai 
prezidentu išsirinktų D.Trampą?
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 � D.Trampas yra 
labai įdomus 
kandidatas į 
prezidentus. Jis 
ne toks, kaip 
iki šiol buvo. 
Tai gal šiuo 
metu pasauliui 
ir reikalinga?

Egidijus vaReikiS
Seimo narys, daugiametis Lietuvos atstovas 
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 � Bet kuriuo atveju 
D.Trampas yra 
katė maiše, o 
tai politikoje 
nėra gerai

Justas PaLeCkiS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, 

buvęs europarlamentaras ir Seimo narys, 
ilgametis Lietuvos ambasadorius

 � Ar D.Trampo 
negalima lyginti 
su Europos 
tautininkais?

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis



Paulius slavėnas gimė 1901 07 21  
Maskvoje, mirė 1991 02 24 
Vilniuje. Gimė prieš 115 
metų medicinos daktaro 
Vinco slavėno (1874-1939) ir 
akušerės Liubovės kovalkovos-
Burštein šeimoje. 1920-1922 m. 
P.slavėnas tarnavo Raudonojoje 
armijoje. Tėvas į Lietuvą grįžo 
1922 m. rudenį ir įsikūrė 
Marijampolėje. Motina į tolimą, 
nepažįstamą kraštą, toli nuo 
savųjų giminių vykti nesiryžo. 
Be to, jai reikėjo slaugyti I 
pasauliniame kare suluošintą 
sūnų iš pirmosios santuokos.

P.Slavėnas Maskvos universi-
tete baigė tris matematikos specia-
lybės kursus ir į Lietuvą atvyko 
1923 m. bei įstojo į Lietuvos uni-
versiteto Matematikos ir gamtos 
fakulteto (LU MGF) IV kursą. Kar-
tu pradėjo dirbti Bernardo Kodačio 
(1879-1957 JAV) vadovaujamoje 
Astronomijos katedroje laborantu.

1925 m. LU MGF tarybos pro-
tokolų knygoje įrašyta: „Povilo Sla-
vėno prašymas. Dekanas pareiškė, 
kad Slavėnas yra išlaikęs visus nu-
statytus egzaminus ir parašęs dip-
lominį darbą apie Rymano pavir-
šiaus sudarymą algebrinei dviejų 
kintamųjų lygčiai. P.Slavėnas prašo 
išduoti atatinkamą diplomą. Fakul-
tetas nutarė: laikyti Povilą Slavėną 
baigusiu Matematikos skyrių ir iš-
duoti jam nustatytą liūdymą ir dip-
lomą. Liūdymo ir diplomo turinys 
bus fakulteto priimtas Dekanatui 
patiekus jų projektus.“

Aukštojo mokslo baigimo teisės 
pripažintos 1925 05 30, išduodant 
diplomą. Taigi P.Slavėnas buvo pir-
masis LU diplomantas. Gavęs Rok-
felerio fondo stipendiją, jis studijavo 
JAV Jeilio universitete Niu Heiveno 
mieste astronomiją ir kai kuriuos 
fizikos dalykus, 1928 06 20 įgijo fi-
losofijos daktaro laipsnį, apgynęs 
disertaciją „Žvaigždinis trijų kūnų 
problemos atvejis“ (mokslinis va-
dovas - prof. Ernestas Viljamas 
Braunas (Brown, 1866-1938).

Studijuodamas jis lankėsi dau-
gelyje JAV observatorijų, o kai ku-
riose ir stažavosi, skaitė mokslo 
populiarinimo paskaitas, bendravo 
su JAV lietuviais, paskelbė moksli-
nių straipsnių, skaitė pranešimus 
konferencijose. Visa tai atkreipė 
daugelio specialistų dėmesį ir savo 
nariu P.Slavėną išrinko kelios moks-
linės draugijos: Tarptautinė astro-

nomų sąjunga, Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos astronomų 
draugijos, Astronomijos ir kosmi-
nės fizikos bičiulių susivienijimas.

1928-1929 m. P.Slavėnas - LU 
MGF vyr. asistentas, 1929-1930 m. 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
(tuo metu tai buvo kiekvieno svei-
ko vyro iki 30 metų konstitucinė 
prievolė; niekam nebuvo daromos 
jokios išimtys), Vyriausiojo štabo 
topografijos skyriuje, dalyvavo 
trian guliacijos darbuose Tauragės 
ir Kretingos apskrityse, Kuršių ne-
rijoje. 1930-1940 m. P.Slavėnas - 
VDU privatdocentas, docentas.

Apie jį kaip dėstytoją buvęs jo 
studentas A.Pakalniškis rašė: „Sla-
vėnas skaitė astronomijos įvadą. 
Buvo jis amerikoniško auklėjimo 
žmogus ir su savo paskaitų klau-
sytojais, kurių tik keli tebuvome, 
elgdavosi kaip su sau lygiais. Su-
kurdavo tokią atmosferą, kad pro-
fesorius atrodydavo tik vienas iš 
visų, net ir savo žiniomis nedaug 

tesiskiriąs nuo studentų. Kartais 
imdavo atrodyti, kad ast ronomija 
yra toks mažas mokslelis, kad nė 
norint nebūtų daug ko ten per pas-
kaitas pasakoti. O tačiau skaitė Sla-
vėnas paskaitas ir daug mums pa-
pasakojo. Astronomijos ir kartu 
žmogaus minties vystymasis, kalen-
doriaus istorija, visatos vaizdas - 
viskas buvo nepaprastai įdomu. Jo 
paskaitos buvo įdomiausios iš visų 
kitų mano klausytų dalykų.“

1940-1941 m. P.Slavėnas - Ma-
tematikos katedros vedėjas, pro-
rektorius, nuo 1941 m. - profeso-
rius. Vokiečių okupacijos metais iš 
darbo atleistas. Dirbo psichiatrijos 
ligoninėje buhalteriu. Nuo 1941 m. 
- fizikos ir matematikos mokslų 
daktaras (dab. habil. dr.). 1944-
1969 m. P.Slavėnas dėstė Vilniaus 
universitete, 1944-1952 ir 1956-
1969 m. - Astronomijos katedros 
ir observatorijos vedėjas.

„Profesorius mus stebino ne tik 
astronomijos, bet ir fizikos ir mate-

matikos žiniomis. Jis puikiai išmanė 
naujausias kvantinės mechanikos, 
reliatyvumo ir kitas teorijas. Mes, 
studentai, į jį žiūrėjome su didžiule 
pagarba, kaip į nepaprastą mokslo 
žmogų. Visas paskaitas P.Slavėnas 
skaitė atmintinai, be jokių konspek-
tų ar užrašų. Tai buvo ne tik įdomios 
paskaitos, mums didelės reikšmės 
turėjo ir jose vyravusi <...> drau-
giška atmosfera“, - rašė apie prof. 
P.Slavėno paskaitas pokaryje buvęs 
jo studentas Adolfas Bolotinas, vė-
liau pats tapęs profesoriumi.

1949-1953 m. P.Slavėnas buvo 
Lietuvos mokslų akademijos (MA) 
prezidiumo mokslinis sekretorius, 
1950-1971 m. - gamtos mokslų ir 
technikos istorijos komisijos, nuo 
1971 m. - probleminės mokslinės 
tarybos „Mokslo ir technikos isto-
rija Lietuvoje“ pirmininkas. 1957-
1959 m. - Vilniaus dirbtinių Žemės 
palydovų stebėjimo stoties viršinin-
kas, 1957-1959 m. - Mažosios lietu-
viškosios tarybinės enciklopedijos 
vyr. redaktoriaus pavaduotojas, 
1960-1968 m. - Lietuvos fizikų drau-
gijos pirmininkas. 1958 m. jam su-
teiktas nusipelniusio mokslo veikė-
jo vardas, 1966 m. išrinktas Tarptau-
tinės mokslų istorijos akademijos 
nariu korespondentu, 1968 m. - Lie-
tuvos MA akademiku.

P.Slavėnas buvo vienas iš Di-
džiosios ir Mažosios Lietuvos kul-
tūrinio bendradarbiavimo sąjungos 
steigėjų 1933 m., jos biuletenio re-
daktorius. Persiorganizavus šiai są-
jungai į Lietuvos vakarų sąjungą - 
jos pirmininkas (1936-1939). Šiai 
persiorganizavus į Tėvynės sąjungą, 
parengė jos leidinius „Tėvynės są-
junga ir ko ji siekia“ (1939), „Mintys 
ir darbai“ (1940, su K. Binkiu). 1940 
m. įstojo į tautininkų sąjungą. Skai-
tė paskaitas per radiją ir visuome-
nei. 1938 m. išleido astronomijos 
vadovėlio studentams I dalį. Kitos 
3 dalys dėl tolesnių įvykių liko ne-
parašytos.

P.Slavėnas per savo gyvenimą 
iš viso parašė apie 900 mokslinių 
ir mokslo populiarinimo knygų, 
brošiūrų bei straipsnių apie astro-
nomiją, fiziką, matematiką, biolo-
giją, kalbotyrą, mokslo istoriją ir 
sistematiką. Jo iniciatyva 1960 m. 
pradėtas leisti straipsnių rinkinys 
„Iš mokslų istorijos Lietuvoje“.

Prof. habil. dr. Algirdas AžubAlis 
Generolo Jono žemaičio  

lietuvos karo akademija

Akademikas P.Slavėnas - pirmasis 
Lietuvos universiteto diplomantas
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