
Proga dar kartą su gimtadieniu 
pasveikinti kovotoją už Lietuvos 
laisvę, disidentę Nijolę Sadūnaitę, 
liepą šventusią savo 80-ąjį 
jubiliejų, buvo italų režisieriaus 
Rikardo Denaro (Riccardo Denaro) 
dokumentinio-vaidybinio filmo 
„Dangus lageryje“ pristatymas 
Vilniuje. Italus sužavėjo 
lietuvės vienuolės, ištvėrusios 
KGB rūmų pragarą, kalėjimą, 
tremtį ir neišdavusios nei 
bendražygių, nei savo idealų, 
gyvenimo istorija, jos elgesys, 
kurį jie pavadino „gailestingumo 
sėkla“, „liudijimu su šypsena iš 
lagerio“, o ją pačią - „žmogumi, 
laisvu nuo neapykantos“. 
Ir visam pasauliui tapusią 
nenugalėtos Lietuvos simboliu.

Irena BABKAUSKIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

- Kaip gyvenate, sese Nijole?
- Dešimt su pliusu. Tikrai gerai, 

tiesiog sąžinė graužia. Žmonės 
vargsta, o aš „kaip inkstas taukuose“ 
(juokiasi).

- Gyvenate ten pat, Pavil-
nyje?

- Taip. Čia yra rekolekcijų namai. 
Pas mus atvažiuoja ir kunigai, ir vie-
nuoliai, ir pasauliečiai, ir jaunimas 
susikaupimui. Patarnaujame tiems 
žmonėms. Daug piligrimų atvažiuo-
ja iš įvairių šalių. Tai specialūs namai.

- Ir tie namai yra Švenčiau-
sios Nekaltosios Mergelės Mari-
jos tarnaičių kongreagacijos, ku-
rios narė esate nuo 1956 metų, 
ar ne?

- Taip, niekas nepasikeitė. Aš jau 
daugiau nei 60 metų neturiu jokio 
turto. Visas mūsų turtas yra bend-
ruomenės. Kongreagacijos namų tu-
rime daug. Marijos tarnaičių yra Ru-
andoje, Konge, Lenkijoje, Baltarusi-
joje, Italijoje, JAV. Nuo tų laikų, kai 
okupacijos metais pradėti steigti po-
grindiniai vienuolynai, kuriuose abi-
tas nebuvo vilkimas, viskas taip ir 
liko iki šių dienų - nenešiojame abi-
to. Lietuvoje yra apie 50 vienuolijos 
seserų.

- Jūs vadinama Lietuvos sąži-
ne. Noriu paklausti, kaip, jūsų 
akimis, šiandien gyvena Lietuva?

- Kažkaip į materializmą žmonės 
pasukę, jaunimui tik malonumai, pi-
nigai galvoje. Toks egoizmas aplink, 
viskas - tik sau, dėl savęs. Toks nu-
dvasėjimas. Džiaugsmo mažai. Viso-
kie narkotikai, iškrypimai, visokios 
baisiausios nesąmonės. Žmogus jau-
čia tuštumą ir nori ją užpildyti tais 
„malonumais“.

Ir teisingumo trūksta mūsų šale-
lėje. Ypač prokuratūroje, teismuose. 
Liūdniausia, kad tie prokurorai, kurie 
daro nusikaltimus, tikrąja to žodžio 
prasme, paskui paaukštinami parei-
gose. Pavyzdžiui, Justas Laucius. Jis 
10 metų tyčiojosi iš Eglės Kusaitės 
(kaltintos pasikėsinimu įvykdyti te-
roro aktą - aut. past.), su antrankiais 
ją laikydavo. Jokio kagėbisto nema-
čiau taip įsiutusio, kaip jis tuose teis-
muose draskydavosi. Ir va - jis pa-
aukštintas. O Eglės gyvenimas su-

gadintas, nors Aukščiausiasis Teis-
mas ją išteisino. Dėl jos skaudu. Ar-
ba paskutiniojo Lietuvos partizano 
Antano Kraujalio istorija. Jį, nuo 16 
metų partizanavusį, dabar, remda-
miesi to meto KGB dokumentais, 
norėjo pripažinti kaltu - esą jis ban-
ditas, žudęs nekaltus. Absurdo vir-
šūnė. Kuo vadovavosi? KGB doku-
mentais. Ten juk kagėbistų šmeižtai 
surašyti. Jeigu žmogų saugojo ir rė-
mė visa Lietuva (kitaip jis nebūtų taip 
ilgai išsilaikęs nepagautas), koks jis 
nusikaltėlis? Man tokie teismai - tai 
dangaus keršto šaukiantys nusikalti-
mai. Arba kitas pavyzdys. Vyskupas 
Sigitas Tamkevičius, Antanas Terlec-
kas, Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Skuo-
dis ir kiti, pasirodo, esame melagiai, 
o kagėbistai - teisuoliai, tiesos viršū-
nė. Esą nebuvo jokių tardymų, mus 
tik apklausinėjo, nebuvo imtasi jokių 
priemonių prieš mus, jokių narkoti-

kų, jokių švitinimų nebuvo. Nes esą 
jokių patvirtinimų nerasta KGB rū-
siuose. Vadinasi, mes išsigalvojome 
viską. Mes sakome: nenorime, kad 
tuos vargšus kagėbistus teistų ar so-
dintų, bet tegul prisipažįsta - jų sąži-
nei būtų lengviau. Taip, buvo Mas-
kvos spaudimas, išsigandome, tru-
pučiuką perlenkėme lazdą tardydami 
iš baimės, na, dovanokit.

Mane ir vyskupą Tamkevičių 
1989 m. liepos 18 d., net be mūsų 
prašymo, LTSR Aukščiausiasis Teis-
mas išteisino. Iki tol aš jau buvau 
parašiusi dvi knygas, jos išverstos į 
8 kalbas. Ten aprašyta, kaip mane 
pusę metų „psichuške“ gąsdindami 
tildė, kaip 1987 metais narkotikais 
apsvaigino, vežiojo po miškus. Yra 
dokumentai likę. Niekas nežiūri. Te-
gul Dievas būna gailestingas visiems 
tiems broliams kagėbistams. Man jų 
gaila. Kaip V.Putinas sakė, buvusių 

kagėbistų nėra: arba dirba, arba la-
vonas. Dabar jie visi apimti baimės. 
Ta baimė sukausčiusi ir Lietuvą, kaž-
kokia baimės migla aptraukusi mus.

- Liepos 22-ąją jums sukako 
80 metų. Tiek visko patyrėte, bet 
visada sakėte, jog esate laiminga.

- Tikrai laiminga. Toks gyveni-
mas - mano pašaukimas. O pastan-
gų visur reikia. Argi šeimoje jų ne-
reikia? Gyveni, gal susižavi kitu, o 
čia - šeimos kasdienybė, vargai, rū-
pesčiai, ir charakterių skirtumai. Ir 
tikrai reikia pastangų, kad liktum 
ištikimas, kad mylėtum tą šeimą. Ir 
pasiaukojimo reikia. Turiu savo tėvo 
pavyzdį. Mes pabėgome nuo trem-
ties. Tada tėvelis dėstė Žemės ūkio 
akdemijoje, buvome įtraukti į išve-
žamųjų sąrašus - geri žmonės per-
spėjo. Pabėgome iš Dotnuvos į Tel-
šius, iš ten - į Anykščius. Mamytė 
jauna susirgo. Mačiau tėvo pasiau-
kojimą du mažus vaikus ir ligonę iš-
laikyti. Jį palaikė tikėjimo jėga - ne-
mačiau jo supykusio, nors dirbo už 
tris. Visuomet su malda. Tai tikėjimo 
galia, Dievo malonės parama.

- Švęsdama jubiliejų juokavo-
te, jog vis dar griešijate liežuviu. 
Iš kur tas jūsų gebėjimas apie 
tragiškus dalykus kalbėti su hu-
moru, ta saviironija?

- Taip, griešiju. Esu sangvinikė, 
į viską reaguoju labai staigiai. Nors 
žinau, kad negalima teisiančiai kal-
bėti, bet kartais nesusilaikau. Aišku, 
blogį reikia teisti, bet... Blogiu blogio 
niekada nepataisysi.

- Jūsų veidą nuolat puošia 
šypsena. Ar kas nors kada nors 
matė jus įpykusią?

- Matė, kaip nematys. Aš žmogus. 
O šypsena... Tai duotybė. Dievo duo-
tas charakteris. Tai iš mano tėvo - jis 
toks visada besišypsantis, švytintis 
buvo, nepaisant to, kad jo gyvenimas 
sunkus. Broliukas - melancholikas 
buvo, toks rimtas, susikaupęs. Jis - į 
mamytę, aš - į tėvelį.

- Praėjusiais metais tapote 
Laisvės premijos laureate. Atsi-
imdama šį apdovanojimą sakėte, 
kad mieliau jį atiduotumėte par-
tizanams. Manote, jog jie ir jų 
pasiaukojimas vis dar nepakan-
kamai įvertinti?

- Taip. Ir dar tas nuo KGB laikų 
išlikęs bandymas juos apžmeižti. Vi-
sa Lietuva rėmė partizanus. Visiems 
ekskursantams, kai atvažiuoja į KGB 
muziejų iš Prancūzijos, Vokietijos ar 
kitur ir prašo pabūti gide, sakau, kad 
istorijoje nėra kito tokio fakto, kaip 
mūsų trys milijonai beveik 10 metų 
kovojo prieš 200 milijonų okupantų. 
Sotūs, apsirengę, viskuo aprūpinti 
okupantai gaudydavo tuos vargšus 
iš žeminių. Kokios jų sąlygos gyven-
ti ten, miške, buvo - baisu. Visa Lie-
tuva juos rėmė, todėl tas partizaninis 
karas taip ilgai tęsėsi. Ką kagėbistai, 
tegul Dievas jiems atleidžia, jie tikri 
satanistai, išdarinėdavo. Jie apsi-
rengdavo partizanų rūbais ir žudy-
davo geriausias šeimas, degindavo 
namus, kiek tokių faktų žinau. Svė-
dasuose mes rekolekcijas atlikdavo-
me, buvo toks namelis prie senų ka-

pinių. Vieną gražią vasaros dieną tė-
velis išėjo vištų lesinti. Žiūri, už ka-
pinių kitoje pusėje dega namas, jame 
gera šeima gyveno. Matė, kad išeina 
partizanų drabužiais apsirengę vyrai, 
gale eina toks stribas Kolia, ryžas ir 
gimęs šlubas - iškart atpažinsi. Su-
pratome, kad stribai padegė tą namą. 
Senose Svėdasų kapinėse palaidota 
ta šeima - iki šios dienos ant jų kapų 
parašyta: Lietuvos nacionalistų išžu-
dyta šeima. Kiek sykių sakiau KGB 
muziejaus darbuotojams - jūs pakeis-
kite lentelę, juk dar buvo gyvi liudi-
ninkai. Niekam tai nerūpėjo ir nerū-
pi. Tai yra tokia mafija baisi. Žinoma, 
buvo ir tokių, kurie apsimetę parti-
zanais, banditavo. Bet jei būdavai 
partizanų gretose, niekas tokių da-
lykų neleisdavo daryti. Veikė karo 
lauko teismas. O tie stribai tikrai 
daug nuveikė - toks žmonių nuteiki-
mas prieš partizanus, toks juodini-
mas.

Kai augau Anykščiuose, šalia 
stribinė buvo. Mūsų šeima nuomavo 
kambariuką, o šalia stribai buvo pu-
sę namo užėmę. Iš vieno šulinio 
vandenį sėmėme. Iš ryto išmesdavo 
tuos nukankintus jaunus žmones. 
Mes, vaikai, žaidžiame kieme, o stri-
bai eina, šlapinasi ant jų lavonų. Pas-
kui juos išvelka miestelio aikštėn 
išdarkytus. Siaubo viršūnė. Jie net 
iš mirusiųjų tyčiojosi. Tai buvo ge-
riausia pamoka, kas yra bolševiz-
mas, kas yra tie mūsų „vaduotojai“.

- Visada buvote vilties, tikė-
jimo ir meilės įkvėpėja. Kokius 
žodžius rastumėte šiandien, kai 
Lietuva, ypač jos jaunimas, išsi-
vaikšto?

- Mano nuomonė tokia - nors gy-
venimas būtų tik su duona ir druska, 
bet vis dėlto savo Tėvynėje geriau 
gyventi. Ir padėti jai. Reikia sąmo-
ningai rinkimuose dalyvauti ir rinkti 
į valdžią tuos, kurie turi moralinių 
vertybių, o ne milijonierius, kurie 
milijonus susikrovę. Ką nori sakyk, 
bet neįmanoma dorai tų milijonų su-
sikrauti. Kodėl žmonės emigruoja? 
Nėra sąmoningumo. Juk Lietuva, 
ypač atėjus tarybų valdžiai, neteko 
apie milijoną žmonių. Komunistai 
elitą, visą tautos protą sunaikino, iš-
trėmė tuos, kurie mylėjo Dievą, Tė-
vynę ir žmogų. Liko tie, kurie prisi-
taikė, aš jų nesmerkiu. Tai darė dėl 
savo šeimos, dėl vaikų. O jų vaikai 
jau jokių dvasinių vertybių nebega-
vo, tik tas materialines. Esame dva-
siškai nukraujavę. O kai žmogus ne-
beturi dvasinių vertybių, žiūri tik 
kaip pilvą prikimšti. Klesti savanau-
diškumas - viskas tik man, man. Ir 
kitu nesirūpina. Visada sakau - my-
lėkite. Meilė galingesnė už neapy-
kantą. Ir duok, Dievuli, mums vi-
siems meilės.

N.Sadūnaitė - nenugalėtos Lietuvos veidas

Režisieriaus R.Denaro doku-
mentinis-vaidybinis filmas „Dan-
gus lageryje“ pristatytas Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Adolfo Damušio de-
mokratijos studijų centre.

Pati filmo atsiradimo istorija ga-
lėtų tapti kitu filmu. Italė mokytoja 
Paola Ida Orlandi, keletą metų gy-
venusi Vilniuje, aplankė KGB rūmus, 
čia esantį muziejų. Tąkart ekskursiją 
vedė vienuolė Nijolė, išgyvenusi šių 
rūmų pragarą. Susitikimo įspūdis 
buvo sukrečiantis. Švytintis ir gied-
ras sesės Nijolės veidas ir pasakoji-
mas apie kalėjimo patirtį, nejaučant 
jokios neapykantos savo kankin-
tojams. Atvirkščiai, ji jų nuoširdžai 
gailėjosi kaip nelaimingų žmonių. 
O kreipinys „Broliai kagėbistai, aš jus 
myliu!“ tapo visų jos areštų ir teismų 
leitmotyvu. Italė mokytoja norėjo 
savo mokiniams ir draugams paro-
dyti Nijolės istoriją, tą krikščionišką 

patirtį, kai nuoširdžai atleidi savo 
kančių kaltininkams. Surado rėmė-
jus, filmo kūrėjus.

Vienuolės Nijolės paveikslas 
filme lyg apibūdina okupantų 
neparklupdytą Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią. Kai kunigai, vienuolės, 
leidę „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kroniką“, kurioje fiksavo sovieti-
nių okupantų nusikaltimus, buvo 
likę lyg tas nepajudinams bastio-
nas, gynęs ne tik tikinčiųjų teises, 
bet ir kovojęs už Lietuvos laisvę.

Filme užfiksuotas netikėtumas 
susitinkant su žmonėmis, kurie pa-
keičia mūsų gyvenimą. Taip nutiko 
ir Mateo, filmo personažui, kuris 
susipažino su N.Sadūnaite, lietuve 
vienuole, patyrusia KGB persekio-
jimą. Moterimi, kurios istorija ita-
lams tokia tolima, o žmogiškumas 
toks artimas, liudijančia, kad įma-
noma būti laisvam net ir blogiau-
siame iš žemiškųjų pragarų.

Apie „DAngų lAgeryje“
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Iš trečiųjų šalių į Lietuvą 
plūsta verslininkų 
išskėstomis rankomis 
laukiami darbo ieškantys 
imigrantai, o lietuviai ir 
toliau geresnio uždarbio 
žvalgosi užsieniuose. Ką 
turėtų padaryti šalies 
valdžia, kad sustabdytų 
pražūtingus valstybei 
procesus ir ateityje 
išvengtume galimų 
socialinių įtampų? 

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Nepriklausomybės At-
kūrimo Akto signataras, ekono-
mistas Audrius RUDYS, Lietu-
vos prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų generalinis direktorius 
Rimantas ŠIDLAUSKAS, Smul-
kaus ir vidutinio verslo asociaci-
jos valdybos tarybos narys Saulius 
ŽILINSKAS, Seimo narys Artūras 
SKARDŽIUS. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Viešojoje 
erdvėje pasirodė įvairūs įsta-
tyminės bazės keitimai, mūsų 
darbo rinkai reikia daugiau 
užsieniečių, kadangi daugelis 
lietuvių randa darbą užsieny-
je ir išvažiuoja iš Lietuvos, o 
ta vieta tuščia nebūna. Mano 
nuomone, šiuo metu yra dide-
lis žmonių antplūdis iš trečių-
jų šalių. Keičiasi mūsų demo-
grafinė situacija, kyla daug 
problemų. Ukrainiečiai, kurių 
įsileidžiame vis daugiau, ir ku-
rie čia uždirba daugiau nei pas 
save, numuša visas uždarbio 
kainas mūsų darbuotojams, 
tad šie dar labiau mąsto apie 
emigraciją. Mums reikia 
spręsti šią problemą, tačiau 
kokie būtų geriausi jos spren-
dimo būdai? Kas vyksta Lie-
tuvoje, kad prireikė net keisti 

įstatymus?
A.SKARDŽIUS: Manau, kad 

šventa darbo vieta tuščia niekada 
nebūna. Reikia kurti pridėtinę 
vertę valstybėje, Lietuvos vers-
lui konkuruoti tarptautiniu mas-
tu, sunešti mokesčius į biudžetą, 
kuris dalinamas socialinėms in-
vesticijoms ir visam viešajam 
sektoriui. Toks yra pagrindinis 
valdžios uždavinys. Verslas nori 
būti konkurencingas. Jeigu pilie-
čiai, į kuriuos valstybė investavo 
mažiausiai 18-20 metų mokslin-

dama ir suteikdama profesijas, 
susiranda darbo vietą ir kuria pri-
dėtinę vertę kitoje valstybėje, 
kurioje yra palankesnė terpė, kur 
yra geriau apmokama darbo jėga, 
jie emig ruoja. Žiauru būtų jiems 
neleisti to daryti ir turbūt nėra 
tokio mechanizmo, kuris sutruk-
dytų. Šiandien bent jau Europos 
Sąjungos mastu yra laisvas darbo 
jėgos judėjimas. Toks procesas 
yra natūralus ir, kad ir kaip būtų 
gaila, jis vyksta. Aš kalbu su di-
džiausiu apgailestavimu, nes ne-
tekdama tokių žmonių, to poten-
cialo, pradedant aukštos kvalifi-
kacijos specia listais ir baigiant 
paklausiomis profesijomis, vals-
tybė gali bank rutuoti. Šiandien 
vieną socialiai išlaikomą pilietį, 
išėjusį į pensiją, išlaiko tik vienas 
dirbantis pilietis.

G.JAKAVONIS: Sauliau, 
jūs atstovaujate smulkiajam 
ir vidutiniajam verslui, kuris 
daugiau koncentruojasi pro-
vincijose, mažuose mieste-
liuose. Pats, būdamas ūkinin-
ku, negaliu susirasti pagalbi-
nių darbuotojų. Matau užsida-
rančias smulkaus verslo įmo-
nėles, parduotuvėles. Kaip 
šioje terpėje jūs matote visą 
dinamiką, tos įstatyminės ba-
zės keitimo reikalingumą ir 
galimas pasekmes?

S.ŽILINSKAS: Čia yra keli 
aspektai. Mes, jeigu kalbėtume 
apie įmonių ir dirbančiųjų skaičių, 
dabar esame istorinėse aukštumo-
se. Jeigu vadovausimės „Sod ros“ 
duomenimis, Lietuvoje yra 99 
tūkst. 724 įmonės, kuriose dirba 
bent vienas darbuotojas. Dar eg-
zistuoja apie 20-30 tūkst. žmonių, 
kurie nesidarbina įmonės statusu, 
o dirba pagal įvairius patentus, 
verslo liudijimus ir pan. Dar yra 
ūkininkų, kurių priskaičiuojama 
apie 100 tūkst. Tai šios 99 tūkst. 
įmonių, o istoriškai šis skaičius yra 
siekęs net 102 tūkst., yra įdarbinu-
sios 1 353 893 darbuotojus. Iš to 
kyla kita problema - regionuose 
nėra žmonių, nebėra perkamosios 
galios. Gal ten dar ir būtų įmano-
ma ką nors pritraukti, tačiau jeigu 
kaime nėra žmonių, tai kaime nė-
ra ir parduotuvės. Smulkusis vers-

las, jei žiūrėsime kiekiniu mastu, 
tai jis jau pasisukęs į miestą.

G.JAKAVONIS: Pats gyve-
nu Varėnoje, matau ten užsi-
darinėjančias parduotuves, 
senstančius žmones gatvėse, 
darbo vietų taip pat nėra. Visi 
prieš rinkimus kalba apie pri-
traukiamas investicijas, ta-
čiau visa tai man skamba kaip 
iš fantastikos srities. Gal ga-
lėtumėte ką nors pasiūlyti? 

R.ŠIDLAUSKAS: Pažiūrė-
kime į save, kaip į veidrodį. Ne-

priklausomybės laikotarpiu apie 
700 tūkst. žmonių išvažiavo iš 
Lietuvos. O išvažiavo kas? Ga-
biausi, net ir be kvalifikacijos, 
bet inicia tyvūs piliečiai, kurie 
geba adaptuotis kitoje aplinkoje. 
Nesvarbu, kokioje srityje. Jie vi-
si dirba ir uždirba, o pas mus at-
sirado vakuumas. Mes pernai 
regionuose darėme apklausas. 
Trūksta visko. Kai kuriose sfe-
rose tu negali kaltinti darbdavio, 
kad jis per mažai moka, nes jis 
negali daugiau mokėti. Aukštos 
klasės suvirintojas Norvegijoje 
gauna 5,5 tūkst. Eur, atskaičius 
mokesčius, tad ten jam yra „kos-
mosas“. Lietuvoje nėra tokių 
kainų. Trūksta čia ir statybinin-
kų. Niekur nuo to nepasislėpsi-
me, nes, kaip ponas Skardžius 
sakė, Europos Sąjungoje yra lais-
vas darbo jėgos judėjimas. Kal-
bant apie užsieniečius, jeigu yra 
darbo jėgos paklausa, tai tą nišą 
turi kas nors užpildyti. Kad reikia 
keisti teisinę bazę, pritariu 100 
proc., nes prikurta absurdiškų 
teisės aktų. Kaip indėnai pasi-
statome stulpą ir šokame aplink 
jį, tartum negalėtume nieko pa-
keisti.

Mums yra labai aktualūs 
regio nai, kadangi turime plačią 
struktūrą, esame didžiuosiuose 
miestuose, turime daug filialų, 
skyrių ir taip toliau. Ką mes ma-
tome? Kai kurių valstybinių 
struktūrų veikimas turėtų būti 
truputėlį kitoks. Aš visuomet 
galvodavau, kaip mums, lietu-
viams, galima būtų pritraukti 
daugiau investicijų. Pavyzdžiui, 
vyksta tiesioginiai mero rinki-
mai, susiformuoja naujos tary-
bos, jose sėdi žmonės. Aš nekal-
bu apie jų gebėjimą kalbėti už-

sienio kalba. Dažnai nei meras, 
nei tarybos neturi galios pri-
traukti tų investicijų. Gal Lietu-
vai pirmiausia reikėtų padaryti 
tokį šviečiamąjį darbą, ką tas ra-
jonas turi turėti, kad jis būtų pa-
siruošęs tą investiciją priimti. 
Tu turi turėti žemės, elektrą, 
nuotekų valymą. Turi būti tam 
pasiruošęs, jeigu kas nors pasa-
kytų: „Parduokit man.“ Tačiau 

Lietuvoje viso šito nėra. Todėl 
formuojasi dvipolis, tripolis Lie-
tuvos vaizdas: Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda. Aš labai džiaugiuosi 
pokyčiais, kurie vyksta pakeitus 
profesinio mokymo įstatymą, 
džiaugiuosi Darbo biržos veiki-
mo pertvarka. Per tuos metus 
darėme apklausą, ką ruošia pro-
fesinis sektorius profesinio mo-
kymo rinkai? Tyrimas parodė, 
kad pirmoje vietoje vyrauja gro-
žio seg mentas: kirpėjai, visažis-
tai ir pan. Tačiau mes juos ruo-
šiame emigracijai, nes pas mus 
nėra tiek darbo pasiūlymų. Džiu-
gu, kad dabar yra tokia sistema, 
kuri leidžia ekspertams matyti, 
kokių specia listų Lietuvoje 
trūksta labiausiai ir kokias kva-
lifikacijas reikėtų pasiūlyti žmo-
nėms. Tik nepamirškime, kad 

Lietuva nėra išimtis pasaulyje ir 
3-5 proc. niekada nenori dirbti, 
jie yra „pašalpiniai“ psichologiš-
kai, pagal mentalitetą ir t.t. Mes 
niekuomet nepasieksime, kad 
visi 100 proc. dirbtų.

G.JAKAVONIS: Ši diskusi-
ja turėjo būti kodiniu pavadi-
nimu: „Ar išgelbės Lietuvą 
įvežama darbo jėga?“. Minė-
jote ukrainiečius. Ukraina dar 
nėra Europos Sąjungos narė, 
iš Europos Sąjungos nėra čia 
tokio didelio darbo jėgos judė-

jimo, kaip iš Ukrainos... Ar 
mus išgelbės ukrainiečiai?

A.RUDYS: Emigracija ar 
imig racija yra viena neatskiriama 
problema. Aš čia matau naciona-
linį interesą ir valstybės strategi-
nį išlikimo klausimą. Kodėl taip? 
Todėl, kad dabar mes priimame 
tokius sprendimus, kurie atsi-
lieps artimoje aplinkoje, ir ypač 
tolimoje. Jeigu išliks dabartinės 
tendencijos, tai tokios Lietuvos, 
kokia ji neseniai buvo, ir tokios, 
kokia ji yra dabar, nebus. 

Kokia būtų pastaba dėl emig-
racijos? Lieka labai daug tuščių 
vietų ir tuščių regionų. Pirmiau-
sia, manau, kad už tai yra atsakin-
gi du subjektai: valstybė ir vers-
las. Verslas yra atsakingas tuo, 
kad turėdamas 75 proc. Europos 
Sąjungos vidutinio bendrojo vi-

daus produkto lygio, moka 45 
proc. Europos Sąjungos vidurkio 
atlyginimus. Aš nekalbu apie ats-
kirą šaką, nes atskiroje šakoje ga-
li būti visiškai kiti reikalai. Tačiau 
šie rodikliai yra priežastis dauge-
liui žmonių, kodėl jie emigravo iš 
Lietuvos. Vadinasi, dabar nereikia 
verkti, o reikia ieškoti būdų, kaip 

šį dalyką ištaisyti. Valstybė, jeigu 
ji būtų strategiškai mąsčiusi, tu-
rėjo neleisti tokios situacijos. Li-
beraliosios ideologijos įsivyravi-
mas būtent taip ir darė. Tai yra 
ekonominė pusė.

Imigracijos kodekse numato-
ma, kad imigrantai turi gauti tiek, 
kiek ir Lietuvos piliečiai, tačiau 
kai tie patys ukrainiečiai ateina 
sutikdami gauti žymiai mažesnį 
atlyginimą, tai tada ir mūsų pilie-
čių atlyginimai krinta. Ką reikėtų 
daryti, kad sumažėtų emigracija 
ir ne taip reikėtų imigracijos? 
Valstybė turi sąmoningai siekti 
pakeisti santykį ir per penkerius 
metus pasiekti, kad koks yra dar-
bo našumas valstybėje, palyginti 
su Europos Sąjunga, tai tokio ly-
gio turi būti ir mūsų žmonių atly-
ginimai. Imigracija reiškia, kad 
kuo daugiau kitokių žmonių at-
vyksta į visuomenę, tuo labiau 
didėja įtampa pačioje visuome-
nėje. Dažnai sakoma, kad mišrios 
visuomenės, mišrios kultūros 
yra gėris, klestėjimas, tobulėji-
mas ir pan. Bet pažiūrėkite, nak-
tį dega visiškai nekaltų žmonių 
automobiliai, deginamos parduo-
tuvės. Tai vyksta todėl, kad yra 
įtampa, kuri išeina ne iš žmogaus 
santykio su žmogumi, bet išeina 
iš žmonių grupių tarpusavio san-
tykio. 

Jeigu kalbame apie smulkųjį 
verslą, tai pažiūrėkite, kas įvyko 
Vokietijoje. Kai emigrantai masiš-
kai įsikėlė, jie ėjo į vokiečių par-
duotuves, bet po dvejų, trejų me-
tų nustojo ten lankytis. Nustojo 
todėl, kad susikūrė paralelinį 
verslą. Tada vokiečiai pradėjo ei-
ti į jų parduotuves, nes ten galėjo 
gauti neblogesnę kokybę, o su-
mokėti mažesnę kainą. Tačiau 
verslui masinis konkurentų atėji-
mas yra pražūtis. Norėčiau vers-
lininkų paklausti, kodėl lietuviai 
Anglijoje turi daug didesnę pa-
klausą negu pakistaniečiai? Todėl, 
kad jie geriau dirba. Jie turi ge-
resnį išsilavinimą ir geresnį po-
žiūrį į reguliarų, normalų samdo-
mą darbą. Ar mes norime, kad ir 
toliau vyktų šis procesas? 

Pas mus yra labai didelė ru-
sų kultūros įtaka. Ukrainiečiai 
čia neatveža ukrainietiškos kul-
tūros, jie čia atvažiavę įsilieja į 

rusišką kultūrą. Kitaip tariant, 
su kiek viena „porcija“ ukrainie-
čių čia stip rėja Rusijos įtaka. Aš 
kalbu ne apie politinę, o apie 
kultūrinę įtaką. Didėja spaudi-
mas lietuvių kalbai, o lietuvių 
kalba yra tai, kas reglamentuo-
ja valstybę. Vadinasi, masiškai 
įsiveždami kitos kultūros asme-
nis, kurie net nesiruošia inte-
gruotis į lietuvių visuomenę ir 
lietuvių kultūrinę aplinką, mes 
vėl dedame kryžių ant Lietuvos 

valstybės. Reikia, kad valstybė-
je apsispręstų verslas, kas yra 
svarbiau - ar jis nori gyvuoti ir 
ateityje.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Artūrai, ar čia yra tik Lietuvos 
bėdos?Ar mes galime susitvar-
kyti šiuos dalykus? Nesame 
„pasaulio bamba“, galinti dik-
tuoti visiems atvažiuojantiems 
ir išvažiuojantiems. Bet kiek 
mes patys galime paveikti 
šiuos procesus? Ar mes esame 
valstybė, kuri turi tik aptarna-
vimo sferą, buitinius reikalus? 
Seniai neturime laivyno, ato-
minės elektrinės, „Mažeikių 
naftą“ pardavėme, didelę dalį 
pramonės įmonių uždarėme. 
Tiesa, ruošiame gerus medi-
kus, tačiau jie arba dirba Va-
karuose, arba kelias savaites 
būna Kazachstane ir panašiai. 
Kokios, jūsų manymu, gali bū-
ti viso to pasek mės?

A.SKARDŽIUS: Sutinku su 
visais čia pasisakiusiais. Bet kur 
yra ta vertikalioji ašis, kad ma-
tytumėm valstybę kaip erdvinę 
figūrą trimatėje erdvėje? Kiek-
vienas čia kalbėjęs yra teisus 
tam tikroje plokštumoje - tiek 
patriotiškumo, tiek valstybingu-
mo, valstybės išlikimo ir t.t. Bet 
kur ta vertikalioji ašis, kad galė-
tumėm matyti bendrą valstybės 
vaizdą? Nėra to bendro matymo 
ir nėra bendro siekio, tikslo. Kas 
turėtų tą tikslą generuoti, nusta-
tyti? Įsivaizduokite, Lietuvoje 
prasideda karas - emigrantų bū-
tų ne mažiau kaip buvo prieš 
Ant rąjį pasaulinį karą. Kas galė-
jo, tas bėgo. O kas gynė Lietuvą? 
Tik vienetai. Tas pats yra ir dar-
bo rinkoje. Jeigu mes užaugina-
me pilnavertį valstybės pilietį, 
jis turi atiduoti savo įgūdžius ir 
dirbti iki garbingos senatvės. Bet 
mes tokio modelio nematome. 
Visi daro klaidų. Pirmiausia tie, 
kurie pelningiausius valstybės 
sektorius lengva ranka išdalino 
arba pusvelčiui atidavė kitoms 
valstybėms. Mūsų edukacinė 
sistema ruošia kitoms valsty-
bėms pridėtinę vertę kuriančius 
žmones. Nėra nustatyti valsty-
bės prioritetai, nėra valstybės 
investicinės programos, investi-
cinės krypties. Kodėl tokia vals-

tybė kaip Korėja, sugebėjo nusi-
statyti kryptį. O turi tik smėlį, 
vandenį ir daugiau nieko, gal dar 
akmenų. Bet ėmė elektroninius 
prietaisus, jų vaikai nuo pat vai-
kystės pradėjo žaisti su „planše-
tėmis“ ir t.t. Ir tai yra tos vals-
tybės vertikalioji ašis, kuri yra 
nepajudinama.

Laisvas darbo jėgos judėji-
mas? Taip. Tačiau Europa iš mū-
sų norėjo padaryti vartojimo rin-
ką. Neapdairiai panaudojome eu-
ropines lėšas, už ką dabar moka-
me. Kiekvienas sektorius sten-
giasi praryti didžiulę europinių 
pinigų dalį. Ar tuos pinigus efek-
tingai panaudojo, niekas to ne-
vertina. Mes neturime jokių 
gamtinių, iškastinių išteklių. 
Mes galime tik kryptingai veik-
ti, ruošti specialistus, kurie kur-
tų didžiausią pridėtinę vertę. 
Reikia turėti aiškią politiką, to-
kią, kad kiek vienas valdininkas, 
valdantis žemės lopinėlį - Lietu-
vos savivaldybę, - žinotų savo 
galimybes ir kad jam niekas ne-
maišytų pritraukti tas investici-
jas, kurias jis gali pritraukti. Ma-
nau, kad Lietuvai labiausiai 
trūksta tos vertikalios ašies, vie-
ningo tikslo.

G.JAKAVONIS: Kai Euro-
pos Sąjunga priėmė 15 naujų 
valstybių, kilo klausimas, ko-
dėl priimama Bulgarija ir Ru-
munija. Tokio skurdo, kaip 
Rumunijoje, nesu matęs. Buvo 
pateiktas aiškus atsakymas, 
kad laimėjo senosios valsty-
bės, prasiplėtė rinka, reikalin-
ga pigi darbo jėga. Vadinasi, 
buvo aiškiai užprogramuota, 
kad žmonės iš čia bėgs...

S.ŽILINSKAS: Laikai labai 
keičiasi ir vienas iš dalykų, ma-

no supratimu, dėl kurio mes la-
bai kenčiame, yra tas, kad nėra 
valstybės bendrumo. Šiuolaiki-
nėje valstybėje labai svarbus in-
dividualus požiūris į žmogų, 
valstybės tarnautojo pareiga yra 
paisyti individo poreikių. Lygiai 
tas pats vyksta ir versle. Kiek-
vienas verslas turi savo specifi-
ką ir kokias valstybė sugebės 
sudaryti sąlygas, nebūtinai tik 
mokestines, tiesiog tokias, ku-
rios leis individualizuoti priėji-
mą prie kiekvieno problemų, ta-
da ir vystymasis bus svarbesnis. 
Tik 38-42 proc. įmonių dekla-
ruoja pelningumą. Matote, kur 
yra problema: kai yra svyruoja-
ma ant ribos - išgyvensiu ar ne-
išgyvensiu, - tuomet darbo už-

mokesčio didinimas 30 proc. yra 
labai rimtas iššūkis. Be abejo, 
vieno sprendimo būdo, kuris nu-
spręstų emigracijos ir imigraci-
jos pakitimą - nėra. Kultūrinės 
terpės pasikeitimas nėra svei-
kintinas dalykas ir nepatartinas. 
Klausimas yra kitoks - ką rea-
liomis sąlygomis galime padary-
ti? Mano nuomone, reikia vals-
tybėje kelti tokias nuostatas, 
kurios leistų kiekvienam indivi-
dui kuo efektyviau pasireikšti. 

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Rimantai, turbūt visi sutiksi-
me, kad Lietuvai reikalinga 
gamyba, ant kurios visi laiky-
tumėmės. Mūsų visa finansinė 
rinka yra okupuota skandina-
vų. Koks skandinavas duos 

man, sugalvojusiam kokį nors 
verslo projektą, kepti ne kaž-
kokias bandeles, bet gaminti 
lėktuvus, automobilius ir pan. 
Ar gausiu iš tų bankų kreditą, 
jeigu būsiu konkurentas skan-
dinavams?

R.ŠIDLAUSKAS: Esu rea-
listas, bet turiu tokią vieną 
bend rą pastabą. Žinote, kuo nau-
dojasi politikai? Kai ką nors blo-
gai padaro, pasiteisinimai būna 
du: Europos Sąjunga neleidžia 
arba rusų įtaka. O jeigu aš esu 
„glušas“, tai šis dalykas neeg-
zistuoja. Artūras sakė, kad jeigu 
mes neturime ilgalaikės vizijos, 

tai nieko niekada ir nebus. Ta-
čiau yra dvi   valstybės sampra-
tos. Viena - tradicijos, istorija, 
žemė. Antra - tai mūsų išrinkta 
valdžia, kurią mes blogai kontro-
liuojame, kuri mums „nuleidinė-
ja“ įstatymus. Ji savo veiklą pla-
nuoja ketveriems metams. Susi-
renka naujas Seimas, pirmus 
metus jis mokosi ir kritikuoja 
buvusio Seimo darbą, paskui pu-
santrų metų būna kažkokios 
veik los ir galiausiai - rengimasis 
įtikti publikai prieš artėjančius 
rinkimus. O svarbius klausimus 
spręsti vengia. Ko trūksta Lie-
tuvoje? Pirmiausia - vizijos, ku-
ri turi būti ilgalaikė.

Tuoj bus 30 metų Lietuvos 
nepriklausomai valstybei. Joje 

turbūt yra kažkas ne taip, jei 
partijos yra kuriamos ne progra-
miniu, ideologiniu pagrindu, o 
nacio naliniu, pvz., rusų ir pan. 
Vadinasi, kažkas yra negerai, jei 
per 30 metų mes nesugebėjome 
jų integ ruoti, neleidome jiems 
pasijausti tikrais piliečiais, kurie 
kažką gali, kurie kovoja dėl idė-
jos, o ne nacionaliniu principu. 
Visi iš tribūnų rėkia: „Lietuviai, 
grįžkit atgal“. Ar lietuviai grįš 
čia vien todėl, kad čia Lietuva? 
Čia valdymo sistema yra labiau 
orientuota į kapitalą, o ne į žmo-
gų. Mūsų valstybėje pagarbos 
žmogui nėra. Jei aš noriu duoti 
darbuotojui 1000 Eur „į rankas“, 
tai man reikia 700 Eur atiduoti 
mokesčiams. Čia yra didelė bė-
da. Jeigu mes norime, kad ma-
žose gyvenvietėse kurtųsi vers-
las, tai leiskim jam bent porą 
mėnesių pailsėti, o ne reikalau-
kim pinigų nuo pat pirmos darbo 

dienos. Leiskime padirbėti porą 
mėnesių ir tik tada reikalaukime 
mokesčių. Tai garantuos tvaru-
mą. Reikia nustoti išradinėti dvi-
ratį, reikia pasodinti valdžią į 
kruizinį laivą ir nuvežti į Airiją, 
tegul pažiūri, kaip verslininkai 
turi dirbti. Ten yra sėkmingiau-
si pavyzdžiai.

G.JAKAVONIS: Audriau, 
ar turite optimizmo, kad Lie-
tuvoje gyvensime geriau?

A.RUDYS: Šiuo metu nesu 
optimistas, nes mūsų valstybė 
dabar vykdo susinaikinimo pro-
gramą. Kad ir ką mes čia nu-
tartume, kad ir dėl ko sutartu-
me, - kaip nuo žąsies vanduo. 
Štai buvo nacionalinės idėjos 
reikalas, tarsi buvo norima ko-
pijuoti Airiją. Paimkime tas tris 
pirmąsias. Nejaugi manote, kad 
jos ką nors išspręs? Visiškai nie-
ko. Šis nacionalinis vajus buvo 
dėl vieno vienintelio dalyko - pa-
ruošti Tautą priimti dvigubą pi-
lietybę. Ko mums reikia? Susi-
grąžinti valstybei valstybę. Da-
bar mes elgiamės kaip guberni-
ja, kuri nori dar labiau sumažin-
ti savo statusą. Mums reikia 
politinės valios ir politinės ga-
lios. Politinės galios gal dar šiek 
tiek būtų, tačiau politinė valia 
yra nukreipta į priešingą pusę. 
Mes neturime ateities vizijos... 
Aš manau, kad kažkas, kam tar-
nauja mūsų valstybė, tą viziją 
turi. Mūsų valstybei reikia susi-
grąžinti tuos valstybės įgalioji-
mus, kuriuos dar pagal Europos 
apynasrį galime turėti.

A.SKARDŽIUS: Kol nebu-
vome Europos Sąjungoje, mūsų 
ekomonika augo 9 proc. Šian-
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