
Lapkričio 23-iąją, Lietuvai švenčiant tautos 
patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus 
165-ąjį gimtadienį, solidžia valstybine 
J.Basanavičiaus premija, skiriama už 
etninės kultūros tradicijų plėtojimą, 
puoselėjimą ir tyrinėjimą, buvo įvertintas 
žinomas Lietuvos mitologas humanitarinių 
mokslų daktaras Dainius Razauskas.
Nuoširdžiai sveikindami su pelnytu 
įvertinimu, šiandien su laureatu kalbamės 
apie tai, kuo skiriasi ir kuo panašios 
J.Basanavičiaus kurtoji ir šių dienų Lietuvos.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Yra tradicija šios premijos laureatui 
pasodinti ąžuoliuką Ožkabaliuose, Jono 
Basanavičiaus tėviškėje. Ilgainiui išsike-
rosianti vien iškilių ir garbingų Lietuvos 
asmenybių pasodintų ąžuolų giria jau sa-
vaime yra vertybė, bet jums, kaip etnolo-
gui, šis simbolis turbūt byloja ir dar šį tą 
apie nacionalinės kultūros tęstinumą?

- Kadangi lapkričio 23-ioji - ne pats tinka-
miausias metas ąžuoliukui sodinti, šio tradicinio 
laureatui prideramo ritualo dar neatlikau - jis 
laukia pavasarį.

Visa, kas pridera, žinoma, aš atliksiu, bet, 
jei kalbamės visiškai atvirai, visokiems išoriš-
kiems iškilmingiems aktams aš esu gana abe-
jingas, net jei tai ir ąžuoliukų sodinimas. Bene 
būsiu sugadintas sovietinių demonstracijų.

- Abejingas? Ir šitai sako žmogus, ku-
ris, gindamas medį nuo pjūklo, sykį netgi 
buvo prie jo prisirakinęs?

- Prisirakinęs nebuvau, tik savo kūnu už-
stojęs kamieną darbininkams su elektriniais 
pjūklais pasakiau: „Jei pjausite, tai kartu su 
manimi.“

Tą puikų aukštą topolį, kuriuo baikščiai te-
besigėriu pro savo virtuvės langą, tąsyk man 
išgelbėti pavyko, nors teko išsikviesti savival-
dybės valdininkus. Bet darbų vykdytoja nuei-
dama pagrasino: „Sutrukdei mums, už tai dabar 
mes nupjausime kitą medį - ana štai tą.“ Ma-
niau, ji tik erzina mane, negalėdama nieko dau-
giau padaryti, tačiau po kokios savaitės grįžtu 
iš darbo - nebėra medžio, tiktai sveikutėlis kel-
mas rasoja. O prieš man išlekiant ano medžio 
ginti, jie jau buvo spėję kuplią liepą po langais 
sudoroti. Jos kelmas kitais metais dar želmenis 
leido, bet gretimo namo gyventojas ten pradė-
jo statyti automobilį. Kol tą vietą per policiją ir 
savivaldybę nuo automobilių atkovojome, žel-
menys nunyko.

Taigi kiemuose šlamančius, ošiančius me-
džius išpjausime, po langais visus šaligatvius 
su vejomis užleisime nebaudžiamai maitoti - ir 
patys važiuosime medelių sodinti į Ožkabalius, 
kur jie dar niekam netrukdo automobilių sta-
tyti. Bent jau kol kas.

Gal todėl parodomieji medelių sodinimai 
iškilmingomis progomis manęs nejaudina.

- Pritariu. O ar nebyloja apie dvilypį 
mūsų gyvenimą ir pati J.Basanavičiaus 
premija, teikiama už nacionalinės kultū-
ros puoselėjimą šalyje, kuri save dekla-
ruoja kaip trokšte trokštančią globalizuo-
tis, kurioje tautinės vertybės skelbiamos 
reakcinga atgyvena, tiek Briuseliui įsi-
teikti norinčių šalies politikų, tiek didžio-
sios šalies žiniasklaidos, tiek pedagogų?..

- Lietuva visai netrokšta globalizuotis ir 
tautiškumo visai neketina išsižadėti. Tiesiog 
dalis žmonių mūsų visuomenėje be atokvėpio 
šaukia apie „ėjimą į Europą“, ir šaukia taip 
garsiai, kad iš šalies ima atrodyti, neva šaukia-
me mes visi. Tuos šaukiančiuosius aš vadinu 
komjaunuoliais (dar taikliau - komsomolcais). 
Ne tai svarbiausia, kuris iš jų tikrai anuomet 
buvo komjaunimo sekretorius, kuris nebu-

vo, - svarbu čia pati laikysena ir jos dvasinis 
turinys. Tiksliau - visiška jo stoka.

Pats aš esu išmokęs to „komjaunuoliško“ 
šūkavimo nebegirdėti. Užtat įdėmiai įsiklausęs 
į gyvus žmones galiu pasakyti, kad didesnioji 
dalis Lietuvos visuomenės yra labai išsiilgusi 
tautiškumo ir Tėvynės meilės. Širdyse ji ruse-
na, bet jai lyg ir nepadoru pasireikšti. O pa-
kurstyti ją taip, kad suliepsnotų ir nušviestų, 
sušildytų mūsų gyvenimus, daugeliui trūksta 
drąsos. Žmonės tų komjaunuolių kažkodėl bijo, 
bijo jų pikto pravardžiavimo. O juk jie tėra ap-
gailėtini suskiai.

Beje, Tėvynę mylėti ir jos labui darbuotis 
ES, mano galva, visai netrukdo. ES samprata 
gali keistis ir keičiasi drauge su jos parlamenta-

rais Briuselyje. Viena nesikeičia - laisvų ir dva-
siškai sveikų žmonių poreikis gerbti vieniems 
kitus ir būti gerbiamiems, ir bendradarbiauti, ir 
netgi draugauti, kai tik tai tampa įmanoma. Užtat 
kai koks kvailys įkyri rėkdamas apie „ėjimą į 
Europą“, reikia ne Europą keikti ir ne nuo Eu-
ropos nusigręžti, o nuo to rėkiančio kvailio. Ma-
nau, laisvas ir lygiavertis bendradarbiavimas su 
kitomis tautomis ir valstybėmis - vienintelis įma-
nomas sugyvenimo būdas.

Aš nesakau, kad į visus ES reiškinius žiū-
riu palankiai, kad kiekvienas Briuselio priimtas 
nutarimas man yra geras, o tik tai, kad tai, kas 
nėra gerai, reikia ne sugriauti, o pataisyti. Argi 
ne taip pat Lietuvoje? Argi mylėti Tėvynę - tai 
manyti, kad čia viskas gera ir tobula? Aš ma-
nau visai priešingai: mylėti reiškia ne užsi-
merkti ir ne apsimesti, kad viskas gerai, o ypač 
akylai, tiesiog priekabiai įžiūrėti visus trūku-
mus ir imtis juos taisyti. Kaip tik tai reiškia 
meilę ir atsakomybę. ES irgi reikia ne idea-
lizuoti ar demonizuoti, o dorai, garbingai ir 
drąsiai naudotis jos teikiamais privalumais.

- Ir aš esu už bendradarbiaujančią, dar-
nią Europą, bet aš - už bendravimą tarp 
tautų, o ne apsimetinėjimą, kad tautų įvai-
rovės išvis nėra.

- Galbūt aš klystu, nes nesu politikas ir ne-
išmanau daugybės subtilybių, bet man atrodo, 

kad tas noras nuneigti tautines skirtybes sklin-
da ne iš Briuselio, o būtent iš Lietuvos „kom-
jaunuolių“. Gal jie patys ir mano, kad šitaip elg-
damiesi pataikauja Briuseliui, kaip sovietiniais 
laikais įsiteikinėjo Maskvai, bet nemanau, kad 
tai būtinas ar vienintelis įmanomas santykis. 
Manau, kad, jeigu lietuviai drąsiai ir ūkiškai im-
tųsi šeimininkauti savo šalyje, Briuselis pasiro-
dytų ne kaip kokia kliūtis, o kaip labai palanki 
aplinkybė Lietuvai augti ir suklestėti. Kliūtis 
yra rėkaujančių „komjaunuolių“ pridengta vie-
tinė korupcija, dėl kuriuos didelė dalis Briuselio 
paramos nuėjo šuniui ant uodegos - buvo „įsi-
savinta“ tiesiogine buitine prasme.

Aš esu įsitikinęs, kad didžiausias Lietuvos 
priešas yra vidinė išdavystė. Savi išdavikai - 

tie, kuriems asmeninis pilvas yra svarbiau nei 
tauta ir valstybė, nei žmonių gerovė apskritai. 
Iš tikrųjų jie patys jaučiasi nevisaverčiai, o 
kad nukreiptų dėmesį nuo savęs, pirštu rodo 
į Lietuvą, sakydami, kad Lietuva provinciali, 
neįgali, nevisavertė, mažytė, vadina ją Lietu-
vėle ir t.t.

Aš už tautų Europą. Ir kiek teko bendrauti, 
dauguma kitų ES valstybių piliečių yra už tau-
tų Europą. Antai neseniai teko šiltai ir atvirai 
pasišnekėti su keliais Belgijos flamandais. Mū-
sų tautinės skirtybės mūsų ne nutolino, o prie-
šingai - suartino. Beje, pajutau iš jų didelę pa-
garbą tautiškumui, patriotizmui ir slaptą panie-
ką pasirengimui už ilgesnį eurą lįsti į užpakalį, 
prie kurio jie perdėm įpratę ir kuriuo bodisi. Ir 
Lietuva tuo jokia išimtis. Esu tikras, kad toks 
dalykas kaip pagarba apskritai įmanoma tik tarp 
skirtingų, tarp tokių, kurie žino, kas jie yra. 
Tiek žmonių, tiek tautų. Nes tik tas, kuris turi 
savigarbos, gali gerbti kitą.

Tarp mankurtų, nuolat išduodančių save ir 
jau praradusių sielas dėl sotesnio pilvo ir pa-
togesnės buities, pagarba neįmanoma. Todėl 
manyti, kad tautų, religijų ir kultūrų skirtumai 
yra tarpusavio nesantaikų priežastis, yra klaida. 
Juk savo kailiu patyrėme, kaip sovietų suvie-
nodinti, sulyginti (norisi pridurti - su žeme) 
žmonės nemirktelėję gali vienas kitą parduoti, 
engti, žudyti.

- O kaip mums derėtų tvarkytis su tais 
„komjaunuoliais“?

- Yra du būdai, kaip ir gydantis nuo bet ko-
kios ligos: galima nukreipti visas jėgas prieš 
puolančias iš aplinkos bakterijas ar virusus, o 
galima stiprinti imunitetą, savo organizmo imu-
ninę sistemą, kad aplinkoje nuolat besiveisian-
tys virusai neįstengtų taip lengvai mūsų su-
sargdinti. Pirmasis būdas skubesnis ir daugiau 
trumpalaikis, o antrasis, nors lėtesnis, man at-
rodo daug svarbesnis. Tai mokymasis mąstyti 
savo galva, jausti savo širdimi ir tiesiog gyva-
plaukiais skirti pelus nuo grūdų.

- Kaip manote, kas lėmė, kad J.Basa-
navičiaus laikais Lietuvos imuninė siste-
ma veikė, ir ko trūksta mums, kad ji ge-
riau veiktų dabar?

- J.Basanavičiaus laikų Lietuvoje dar dau-
gmaž visuotinai buvo suvokiama tiesa, kad dar-
bas - tai ne tik pragyvenimo šaltinis. Aš esu 
radęs sau tokią formulę: dirbti reikia už pini-
gus, bet ne dėl pinigų. Į darbą žmogų turi ves-
ti širdis. Mėgstamą, mylimą darbą dirbdamas 
žmogus ilsisi ir šypsosi, ir dažiausiai padaro jį 
gerai. O tas, kuris tedirba dėl pinigų, tėra ver-
gas, net ne visai žmogus. Darbas nėra tik eko-
nominė veikla. Darbas, kai į jį žmogus įdeda 
širdį, arba jame suranda širdį, virsta pirmiausia 
dvasine veikla.

Mes šią paprastą tiesą, deja, baigiame pa-
miršti.

Dar prisiminkime daugybę kartų praktiškai 
patikrintą dėsnį: žygyje niekas neserga. Ne-
kalbu apie traumas, susižeidimus, o apie viso-
kius peršalimus. Nes žygis įprasmina, suteikia 
pastangoms tikslą, kryptį ir šitaip sutelkia, mo-
bilizuoja, įkvepia. Ir padaro atsparų ligoms.

Tad štai - Lietuvai, Lietuvos vidinei svei-
katai šiandien labai trūksta žygio ir žygio tai-
syklių: našta žygyje, nori nenori, visiems pa-
dalijama daugmaž po lygiai. Ar matėte žygį, 
kuriame nešulius neštų tik dalis, o kiti eitų 
tušti ir dar niekintų nešančius? Tokia nelygy-
bė žygį greitai sustabdo. Ir košė prie laužo - gal 
kam ir daugiau atsitiktinai teks arba liks pa-
kartoti, bet į dubenėlius dedama po lygiai. 
Bent minimalus socialinis teisingumas žygyje 
yra visiškai būtinas, privalomas. O jeigu esi 
stip resnis ir gali daugiau už kitus, tai užsidėk 
sunkesnę kuprinę, paimk ką nors iš silpnesnio. 
Jei dorai padėsi, anksčiau ar vėliau jie patys 
prie katilo pasakys: „Įdėkite jam daugiau, jis 
daugiau nešė!“ Ir tai bus pelnyta tavo garbė!

Tautinio solidarumo visai be socialinio so-
lidarumo pasiekti neįmanoma. O socialinis so-
lidarumas neįmanomas be socialinio teisingu-
mo, apskritai be teisingumo. Kitaip tai ne so-
lidarumas, o apgavystė, kuri labai greitai su-
bliūkšta kaip muilo burbulas.

- Šventa tiesa, tik kas ja Lietuvos vi-
suomenę beišmokys kliautis, idant ji virs-
tų mūsų tik rove?

- Niekas kitas, tik švietimas. O švietimas 
yra toks, kokia kultūra. Todėl pirmiausia bū-
tų gerai iš „komjaunuolių“ atsiėmus kultūrą. 
Tiksliau, supratus, kad ji jiems niekada ne-
priklausė ir kad jie čia kaip tik mažiausiai 
įgalūs. Bet galiausiai kultūra yra tokia, koks 
žmonių dvasinis gyvenimas. Nes tautiškumo 
branduolys yra ne ekonomika, ne politika ir 
ne karyba, o kultūra ir dvasingumas. Ne išo-
rinės jo formos, ne parodomasis religingu-
mas, o tylus nuolatinis dvasinis darbas. Dva-
sios įtūžis pro sukąstus dantis, pamažėle iš-
judinantis traukinį. Kaip Jono Basanavičiaus. 
Kaip Sąjūdžio.

- Dar reikia pasirinkti teisingą kryptį?
- Teisinga kryptis tėra viena - stačiai aukš-

tyn, į Didžiąją Šviesą. Linkstant bet kuria kryp-
timi į šalį tegalima nulinkti. O jei išsitiesi aug-
ti, tai tik aukštyn.  

Didžiausias Lietuvos priešas - vidinė išdavystė
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Apie tai prie ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Seimo Ekonomikos komi-
teto narys Artūras SKARDŽIUS, 
Vilniaus universiteto dėstytoja 
socia linių mokslų dr. Jolanta SOL-
NYŠKINIENĖ, Lietuvos smulkiojo 
ir vidutinio verslo valdybos narys 
Saulius ŽILINSKAS, ekonomikos 
mokslų dr. Povilas GYLYS. Disku-
siją vedė žalgirietis Gediminas 
JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Štai „Swed-
bank“ ekonomistas Nerijus Ma-
čiulis kalba, kad artinasi nauja 
krizė, o jos priežastimis įvardi-
jo „Brexit“, Donaldo Trampo 
Amerikoje ir „žaliųjų“ Lietuvo-
je išrinkimą. Be to, ir Prancū-
zijoje į prezidentus išrinko „ne 
tuos“ kandidatus.

A.SKARDŽIUS: Tikimybę, 
kad pasikartos 2008 metų finansų 
krizė, pasaulio ekonomistai vertina 
30 proc. To ženklas visų pirma yra 
lėtėjantis Kinijos ekonomikos augi-
mas. Dabar gamybos lėšos perorien-
tuojamos į paslaugas. Be abejo, tai 
yra susiję su Kinijai žaliavas tiekian-
čiomis šalimis. Tai yra naftos pro-
duktai, dujos, metalas, visa kita. Per 
keletą metų Kinijos BVP krito be-
veik 1,3 proc. Prognozuojama, kad 
šiais metais BVP sumažės 6 proc.

Nors JAV ir Europos ekonomi-
ka per tą laikotarpį augo, matomas 
Kinijos sulėtėjimas. Tai siunčia 
tam tikrus ženklus. Kinija buvo 
viena pagrindinių investuotojų. 
Neapibrėžtumas, o kas gi bus to-
liau, kaip klostysis reikalai Kinijo-
je, visą pasaulį verčia sunerimti dėl 
investicijų.

Europos bankas stengiasi ap-
rūpinti pigiais pinigais. Bet tų pigių 
pinigų vėlgi nereikia tiek, kad pa-
tenkintum visas investicijas. Todėl 
susidaro užburtas ratas.

Pasikeitus situacijai Kinijoje, 
yra įvairiausių scenarijų, kaip ją su-
valdyti. Kalbant apie Europą, Lie-
tuva yra tarp augančių valstybių, 
priešingai nei Ispanija, Graikija, 
kurios Europą traukia į dugną. Lie-
tuva galbūt gali lygiuotis į Prancū-
ziją, Vokietiją. Aišku, ne tie maste-
liai. Bet vektoriaus kryptis yra to-
kia, kad ekonomika auga.

Lietuvoje susiduriame su dau-
gybe problemų. Didėja importas, 
kyla kainos. Gal ir gerai, gal tai pa-
skatins infliaciją ir mes baigsime 
defliacijos režimą. Nežinia, kaip da-
bar suveiks mechanizmai, kai ribo-
jamas biudžeto deficitas.

Centrinis bankas mums taiko 
griežtą politiką. Nors pinigai yra 
pigūs, neleidžiama mums skolintis, 
kad tuos pinigus galėtume skirti 
energetikos, kelių transporto inf-
rastruktūros plėtrai. Tai būtų lo-
giška, panaikintų sąstingį. Yra gerų 
ženklų, yra ir blogų ženklų.

G.JAKAVONIS: Tikrai ne 
Lietuva sukėlė 2008 metų kri-
zę. Mes per maži paveikti pa-
saulį. Tai kaip galėtume pasi-
ruošti artėjančiai krizei?

J.SOLNYŠKINIENĖ: Galiu 
remtis savo įžvalgomis ir kolegų 
mokslininkų, praktikų įvairiomis 
ataskaitomis. Krizė yra natūrali 
rinkos ekonomikos būsena. Ir kri-
zių yra įvairių rūšių. Jos gali būti 
kažkuriame regione. Bet tikėtis pa-

saulinės krizės reikia, apie tai tik-
rai kalbama.

Krizė yra siejama su ketvirtąja 
pramonės revoliucija. Galbūt tai 
susiję su ciklišku ekonomikos vys-
tymusi, kai nuo žinių ekonomikos 
pereinama prie vadinamosios išma-
niosios ekonomikos.

Prognozuojama, kad pasaulis 
su krize susidurs 2025-2030 me-
tais. Kadangi dauguma valstybių 
yra daugiau mažiau įsitraukusios į 
ekonominius mainus, tai turbūt pa-
lies bet kurią valstybę. Tiktai klau-
simas, kaip jos yra įsitraukusios į 
globalizacijos procesą, į tarptauti-
nės prekybos procesus.

Tam tikras šalių grupes palies 
lokalios krizės. Tų krizių priežas-
tys yra susijusios su Tarptautinio 
valiutos fondo ir kitų institucijų 
vykdyta humanitarine pagalba ša-
lims, kurios vadinamos pereinamo-
sios ekonomikos šalimis. Tai yra 
Pietryčių Azija, Afrika, mūsų Rytų 
ir Vidurio Europos šalys.

2016 metais Jungtinės Tautos 
patvirtino, kad bandoma atsisakyti 
minčių apie globalizacijos plėtrą, 
liberalizavimą, kapitalo rinkas kaip 
ekonomikos gerovės kūrimo pa-
grindą. Dabar sakoma, kad toks 
kursas nesudaro prielaidos augti 
tolygiai ekonomikai visuose pasau-
lio regionuose.

Susidarė įdomi situacija - vadi-
namosios trečiosios šalys vis labiau 
tolsta nuo industrinių šalių ir iš to 
kyla daugybė problemų. Pirmiausia 
pabėgėliai. Tai yra ne tik karo, bet 
ir ekonominiai pabėgėliai, kurie ju-
da didesnės gerovės link.

Kad Kinija pasivytų JAV lygį, 
išlaikydama tuos pačius augimo 
tempus, jai prireiktų maždaug 7 
metų, Indijai - 32, Filipinams - 19, 
Kenijai - 39. O jeigu pasižiūrėsime 
mažąsias Šiaurės Afrikos šalis, tai 
jų ekonomikos išsivystymo lygis 
yra labai labai žemas. Lyg ir nor-
malus yra žmonių judėjimas, bet 
tai bus tiesiog pokolonijinės siste-
mos politika. Tai paaštrina išsivys-
tymo skirtumus.

G.JAKAVONIS: Smulkusis 
ir vidutinis verslas yra tas, ku-
ris turėtų Lietuvoje sustiprinti 
vidurinę klasę. Juk krizės di-
džiajam kapitalui nėra tokios 
baisios, kaip smulkiajam ir vi-
dutiniam?

S.ŽILINSKAS: Gyvenimas 
greitėja. Žmonių informavimo ir 
informacijos dalijimosi tempas au-
ga. Ir tradiciniai matavimo būdai, 
kuriuos mes turime ekonomikai 
matuoti, pvz., statistika, beviltiškai 
atsilieka.

Revoliucijos pasistūmėjo į inter-
netinę terpę, vyksta šiuolaikinės 
komunikacijos. O ekonomikoje at-
sirado naujas veiksnys, kuris beveik 
nėra aprašytas rinkoje. Ekonomika 
pradėta matuoti ne objektyviais da-
lykais, o lūkesčiais. Visi indeksai ir 
visa kita keičiasi dėl to, kad JAV pre-
zidentu išrinko Donaldą Trampą 
(Donald Trump). Ką jis darys, dar 

niekas nežino. Mes turime visiškai 
neapibrėžtą dalyką, kuris labai stip-
riai veikia mūsų gyvenimą.

G.JAKAVONIS: Du mūsų 
Lietuvos bankai užima turbūt 
3 proc. rinkos. Tai kiek mes pa-
tys galime veikti savo ekono-
miką? Visi skandinavų bankų 
pranašai dirba privačiam kapi-
talui, abejoju, kad mūsų vals-
tybei, ir jie čia mus gąsdina. 
Ekonomistas N.Mačiulis įvar-
dijo politinės krizės priežastis.

P.GYLYS: Vertybinių popierių 
indeksai dabar klesti. „Dow Jones“ 
indeksas prieš krizę, 2008 metų 
pavasarį, buvo 14 tūkst. punktų, 
per krizę - 7 tūkst. Kurį laiką vyko 
atsigavimo procesas, dabar indek-
sas yra 19 tūkst. Ir kiti indeksai 
kyla. Šiuo požiūriu turėtume būti 
kupini optimizmo, nes tai iš dalies 
yra objektyvu.

Bet, matote, finansų rinkos 
šiandien klesti gerokai atskirai, 

nes jos nėra realioje ekonomikoje. 
Minėjote Ispaniją, Graikiją. Jeigu 
jaunimo nedarbas sudaro 50 proc., 
suaugusiųjų nedarbas - 20-25 proc., 
ar galima kalbėti, kad krizė baigė-
si? Tai yra baisūs skaičiai. 50 proc. 
jaunų žmonių nedirba.

S.ŽILINSKAS: Arba yra susi-
tarimas, kas yra stagnacija, kas yra 
krizė.

P.GYLYS: Galima susitarti, 
bet vis tiek realija bado akis. Tai 
yra krizės požymis. Nesusitvar-
kome su ekonomikos valdymu. Ir 
čia dabar galime pakilti į politinį 
lygmenį.

JAV prezidentu išrinko D.Tram-
pą. Ką tai rodo? Žmonės nori per-
mainų, jie nenori, kad procesas tęs-
tųsi. Žmonės mato JAV vidaus ir 
tarptautinės politikos stagnaciją. 
D.Trampas pareiškė, kad jis nu-
trauks tarptautinius prekybinius su-
sitarimus, ypač Ramiojo vandenyno 
partnerystės. Taigi gali būti perfor-
muota pasaulinė ekonominė tvarka.

Dabar vyksta antrasis šaltasis 
karas. Tai reiškia ekonomines 
sankcijas, kurios griauna tarptau-
tinę prekybinę ir apskritai ekono-
minę tvarką. Anksčiau būdavo su-
sitarimų, kad negalima taikyti po-
litinių preferencijų arba, atvirkš-
čiai, politiškai diskriminuoti šalių. 
Dabar vyksta abipusė diskrimina-
cija, o tai griauna liberalią tarptau-
tinės prekybos sistemą.

Ką daro Pasaulio Prekybos Or-
ganizacija? Ji kenčia. Manau, kad 
Jungtinės Tautos, kaip globalaus val-
dymo institucija, yra labai silpnos. 
Jos negali išspręsti konfliktų - Siri-

jos, Ukrainos, Irako, Sudano. Vadi-
nasi, yra valdymo krizė.

Sutinku, kad verslas veikia cik-
liškai ir kad XIX amžiuje krizė na-
tūraliai ištikdavo. Bet juk, be verslo, 
yra viešasis sektorius, viešoji eko-
nomika. Tai, kas vyksta viešajame 
Europos gyvenime, yra rimti krizi-
niai procesai ir jie griauna šitą dari-
nį. Aš nesu euroskeptikas, bet skep-
tiškai žiūriu į ES ateitį. Matau para-
lelių tarp Tarybų Sąjungos žlugimo 
išvakarių ir tai, kas vyksta dabar.

Galima pasmerkti rinkėjus, kad 
jie Prancūzijoje ketina išrinkti Ma-
rin Le Pen (Marine Le Pen). Bet 
jeigu jie taip renka, vadinasi, yra 
rimta priežastis. Rinkėjai intuity-
viai ieško išeities ir vyraujančiuose 
elituose neranda žmonių. Tada jie 
ieško už elito ribų. Amerikoje su-
rado. „Brexit“ yra aiški ES, elito ir 
britų krizė.

G.JAKAVONIS: Su Angela 
Merkel atsitiko lygiai tas pats.

P.GYLYS: Vokietijoje socialde-
mokratų deleguotas Martinas Šul-
cas (Martin Schulz) nori grįžti iš 
Briuselio ir kandidatuoti į kancle-
rius. A.Merkel bus sunku šiuose rin-
kimuose.

Globaliame viešajame gyveni-
me matome kritišką situaciją, o tai 
darys įtaką verslui, ne tik smulkia-
jam, vidutiniam, bet ir didžiajam. 
Viešajame gyvenime gali būti labai 
destruktyvių procesų, ir jie griaus 
sąlygas, kuriomis veikia verslas. 
Čia nėra ciklas, čia jau yra viešojo 
gyvenimo krizės įtaka verslui.

G.JAKAVONIS: Lietuvoje 
atėjo nauja valdžia. Nesakysi, 
kad netradicinė partija. Tradi-
cinė, bet su protesto balsais 
prieš visus buvusius. Kokie lau-
kia pasaulio procesai  ir kaip 
galime apsisaugoti Lietuvoje?

A.SKARDŽIUS: Išties dabar 
yra šaltojo karo etapas. Tai yra ka-
ras, prasidėjęs pakankamai seniai, 
dar tada, kai Lietuvai buvo taiko-
mos išskirtinės energijos išteklių, 
ypač dujų, kainos. Dėl to, kad Lie-
tuva buvo aktyvi NATO plėtros 
propaguotoja į Rytus. Mes su len-
kais, rodos, esame labiausiai nusi-
pelnę už šią plėtrą.

Be abejo, ginklų žvanginimas 
aplink Baltijos valstybes sukuria 
tam tikrą vidinį geopolitinį kon-
tekstą. Karas Sirijoje, Ukrainoje, 
Krymo aneksija. Blokuojamas Pa-
saulio Prekybos Organizacijos lais-
vas prekių judėjimas.

Sako, ieškokite rinkų už Atlanto, 
ieškokite rinkų Azijos šalyse, Kinijo-
je. Tie politikai, kurie aktyviai daly-
vauja šaltajame kare, taip pat ir Lie-
tuvos politikai, taip pasako Lietuvos 
verslui. Bet ar verslas pajėgus tai pa-
daryti? Kokia lieka pelno marža, kai 
verslas tradicinį produktą eksportuo-
ja už jūrų marių, už Atlanto arba į Ki-
niją? Ar verslas pajėgus mokėti kon-
kurencingą atlygį, ar jo produktas yra 
konkurencingas? Tuo labiau kad di-
dėja ir energetinių išteklių sąnaudos.

Žmonės, matydami tokią situa-
ciją, traukiantis eksporto rinkoms 
arba pelningumui, mažėjant pagrin-
dinių Lietuvos įmonių, ieško ge-
resnio gyvenimo, emigruoja. Taip 
jie prisideda prie globalios ekono-
minės emigracijos.

Esame ES, bet kiekviena di-
džioji ES valstybė elgiasi savitai. 
Graikai elgiasi vienaip. Vokiečiai, 
sakykime, prisidėjo prie pabėgė-
lių krizės. Didžioji Britanija po 
„Brexit“ pasitraukė iš ES. O mes 
neturime bendros politikos, koor-
dinuojamų veiksmų. Tačiau apy-
nasris yra užtraukiamas mažo-
sioms valstybėms, tokioms kaip 
Lietuva.

Ką reiškia naujoji valdžia? 
Kalbėjausi su kolegomis parla-
mentarais, iš tų nedaugelio, kurie 
liko parlamente, mažiau negu pu-
sė. Paimti valdžią su durtuvais, 
protesto banga labai lengva, net 
iš S.Daukanto aikštės keikiant 
valdžią, įvardijant ją nužmogėju-
sia. Kas darėsi formuojant Vyriau-
sybę? 

Matome, kad imami tie patys 
žmonės, kurie dirbo A.Kubiliaus 
Vyriausybėje. Jie deleguojami per 
prezidento instituciją ir jie dabar 

mums gaivins ekonomiką? Vadi-
nasi, valdžią paėmė vieni, o poli-
tiką finansų, energetikos, trans-
porto, susisiekimo srityse for-
muos kiti.

Įvardijama, kad tai apolitiški 
žmonės, bet matyti, kad tai grynai 
konservatorių su prezidentės pa-
galba deleguoti žmonės. Man la-
bai neramu, ar jie turi pakankamai 
patirties, kokią jie vykdys politi-
ką, ar ta politika bus naudinga 
Lietuvai. Ar nebus tai nauja Lie-
tuvos interesų praradimo banga, 
kaip atsitiko finansų, energetikos 
sektoriuje?

Dabar bus transporto infrast-
ruktūros praradimų. Turiu omeny-
je oro uostų koncesiją, „Rail Balti-
ca“ projektą, kuris šiandieną jau 
valdomas ir koordinuojamas iš Lat-
vijos, geležinkelių išskaidymą ir 
krovinių perėmimą į privačias ran-
kas. Infrastruktūrą ir keleivių ve-
žimą gali tekti dotuoti iš biudžeto.

J.SOLNYŠKINIENĖ: Po 
2008 metų finansų krizės Graiki-
joje ir kitose ES šalyse matome 
didelį nedarbą. Yra didžiulė pajamų 
nelygybė. Mes dabar raškome savo 
ekonominių procesų nesupratimo 
vaisius.

Dėl ketvirtosios pramonės re-
voliucijos ir išmaniosios ekonomi-
kos radimosi. Ne visos vyriausybės 
suvokia, kas darosi. Pasaulyje gy-
vena daugiau nei 7 mlrd. žmonių, 
7,2 ar 7,3 mlrd. Darbo vietų yra 
3 mlrd. Sakoma, kad per 15 metų 
buvo sunaikinta 50 proc. darbo vie-
tų, susijusių su informacinėmis 
technologijomis, bet vietoj tų dar-
bo vietų atsirado dar daugiau darbo 
vietų.

Kas darosi šiuolaikinėje ekono-
mikoje ir kas darysis ateityje? 
Prog nozuojama, kad 15-20 metų 
laikotarpiu stipriai keisis darbo jė-
gos pasiskirstymas ekonomikos 

sektoriuje. Liks tik 10 proc. dabar 
esančių darbo vietų. Vadinasi, 
90 proc. darbo vietų iš principo kei-
sis. Ir dabar jos keičiasi.

Rinkoje juntamas inžinerijos, 
informacinių technologijų specia-
listų poreikis. Tie žmonės prižiūri 
išmaniuosius įrenginius. Lietuvos 
ir daugelio industrinių šalių ekono-
mikoje vyrauja smulkusis ir vidu-
tinis verslas. Jis nėra labai pajėgus 
be vyriausybės pagalbos imtis šių 
pertvarkų.

Į darbo rinką patenka labai 
daug žmonių, kurie nėra pasiruo-
šę naujiems iššūkiams. Vyriausy-
bė nėra pasirengusi nei padėti 
smulkiajam ir vidutiniam verslui, 
nei pertvarkyti šakas. Reikia da-
ryti struktūrinę sisteminę ekono-
mikos pertvarką.

Kitas dalykas - žmonės senėja. 
Auga vidutinė gyvenimo trukmė. 
Kyla didelis spaudimas socialinės 
apsaugos sistemai, ją reikia per-
tvarkyti. Dėl technologijų auga ne-
darbas, dėl technologinio neraštin-
gumo didėja pajamų nelygybė. Di-
džiulė grupė žmonių bus nepajėgi 
to perimti. Laikotarpis, kada įvyks 
tie procesai, nėra labai ilgas - 15-20 
metų.

Štai Vokietija po krizės dalį 
bedarbių priverstinai perkvalifi-
kavo į darbininkus inžinierius. Ir 
rinka labai gražiai juos sugėrė. 
Taip šalis išsprendė nedarbo 
prob lemą ir apsirūpino kvalifi-
kuota darbo jėga.

Visi tie procesai atrodo labai toli 
ir juos nereikia spręsti vienos kaden-
cijos politikams. Jie yra atidėliojami, 
bet jie kuria ekonominę aplinką.

Vis tiek Europai ir visam pa-
sauliui teks spręsti pajamų nelygy-
bės problemą, kuri virsta pabėgėlių 
krize. Ekonominių pabėgėlių tikrai 
daugės. JAV, išrinkusios D.Trampą, 
labai aiškiai orientuojasi į protek-
cionizmą, vietos rinkos gynimą. 
Vadinasi, keisis tarptautinės pre-
kybos taisyklės. Ne visos šalys yra 
tam vienodai pasiruošusios, ne vi-
sos pasirengusios krizėms.

S.ŽILINSKAS: Mes bandome 
atsisakyti lūkesčių ir jautimo ekono-
mikos, bandome matuoti. Kiekvie-
nas gali įeiti į tinklalapį „cr.lt“ ir pa-
sižiūrėti, koks yra darbdavių skolos 
indeksas. Turime visiškai paprastą 
kriterijų - kiek Lietuvos įmonės yra 
skolingos „Sodrai“. Nuo 2011 metų 
„Sodra“ skelbia tokius duomenis ir 
tie duomenys yra unikaliai geri.

Pirma, juos skelbia kasdieną, 
yra 3 dienų vėlavimas. Antra, 
„Sod ra“ nuo sovietmečio paveldė-
jo vieną teisę, kurios neturi niekas 
kitas, išskyrus Mokesčių inspek-
ciją, - jie inkasiniu pavedimu gali 
patys nurašyti pinigus iš sąskaitos.

Visas „Sodros“ skolos grafikas 
yra tokios „šukos“: kiekvieno mė-
nesio 15 dieną atsiranda skola ir po 
to ji staigiai krinta, kai nurašo iš sąs-
kaitos. Vadinasi, atkrinta visi veiks-
niai - ar teikia informaciją, arba ne-
teikia, „sergu“, „negaliu“, „neno-

riu“. Ir yra vienintelis objektyvus 
kriterijus - „sąskaitoje nėra pinigų“.

Dėl pinigų kiekio turime labai 
gražią situaciją, kai skola „Sodrai“ 
mažėja. Tarkim, darbdavys, už dar-
buotojus „Sodrai“ privalantis per-

vesti mokesčius, tėra skolingas 
376 eurus. Prieš metus jis buvo 
skolingas 431 eurą. Ekonominė si-
tuacija gerėja. Bet yra vienas niu-
ansas. Mato vienetas yra būtent 
darbdavys.

Lietuvoje darbdaviai augo nuo 
pat 1990 metų. 2015 metų balan-
dį 100 tūkst. įmonių Lietuvoje tu-
rėjo bent vieną ir daugiau darbuo-
tojų. Aišku, 94 proc. yra smulku-
sis verslas.

Dėl penktojo minimalaus mė-
nesinio atlyginimo (MMA) padidi-
nimo, kuris įvyko dar praeitoje ka-
dencijoje liepą. Galima pasiginčyti, 
ar iš tikrųjų laikas visiems kelti mi-
nimalų atlyginimą, ar tai buvo rin-
kimų žingsnis.

Kai MMA pakėlė nuo 350 iki 
380 eurų, tai yra 7,9 proc., įmonių 
sumažėjo tik 1,9 proc. Per pajamų 
srautą šito dalyko dar nesimato. 
Per 2015 metus mokesčių mokė-
tojų padaugėjo 2438, o šiais metais 
yra minus 807. Ar tai krizė, ar tai 
ne krizė, logika labai paprasta: iki 
liepos kreivė kilo, nuo liepos lei-
dosi žemyn.

Mes nekėlėme triukšmo, nie-
ko nesakėme liepos mėnesį. Su-
mažėjo 1156 įmonėmis. Ir tai įvy-
ko dėl labai paprastos priežasties. 
Keičiantis žaidimo taisyklėms, 
šiuo atveju ekonominėms sąly-
goms, kai valdžia nustato minima-
lų darbo užmokestį, kažkas turi 
mirti. Tai atsiliepia įmonių gyvy-
bingumui. Bet kai įmonių pradėjo 
mažėti ir spalį, ir lapkritį, tada jau 
iš tikrųjų reikia sakyti, kad tai yra 
tendencija.

Klausiate, ar Lietuvoje yra kri-
zė. Jeigu vertinsite pagal mokesčių 
mokėtojų, kurie moka „Sodrai“, 
kriterijų, tai taip, Lietuvoje objek-
tyvi krizė yra jau šiandien. 

P.GYLYS: Yra ekonomikoje 
sub jektyvus veiksnys, nes veikia 
realūs žmonės. Yra labai daug la-
bilių veiksnių. Atėjo viena valdžia, 
pasielgs vienaip, atėjo kita valdžia, 
pasielgs kitaip. Nuo to, kaip elgia-
si valdžia, priklauso smulkusis ir 
vidutinis verslas.

Gyvename labai nelengvus lai-
kus. Nors mūsų BVP auga, tai yra 
tik vienas iš rodiklių. Prancūzijos 
prezidentas Nikola Sarkozi (Nico-
las Sarkozy) su Nobelio premijos 
laureatu Džozefu Štiglicu (Joseph 
Stiglitz) buvo suorganizavęs gru-
pę, kad ji sukonstruotų realistiš-
kesnį rodiklį. Jis vadinasi gryno-
sios pažangos rodikliu. Tai ten yra 
ne tik BVP, bet ir viešojo gyveni-
mo reikalai, demokratija, valdžios 
efektyvumas ir t.t. Tai iš tikrųjų, 

kokius lūkesčius sukelia dabarti-
nė valdžia?

Ko gero, pildosi pranašystė, 
kad viena didžiausių bėdų Lietu-
voje yra politikos kokybė. Sakysi-
me, smulkųjį ir vidutinį verslą vei-
kia ne vienas veiksnys. Minimalios 
algos kėlimas vieniems buvo 
skausmingas, kiti lengvai tai pakė-
lė. Juk viskas priklauso nuo to, 
koks yra verslas, kokioje vietoje, 
kaime ar mieste.

Vienas po kito steigiami di-
džiuliai prekybos centrai. Nekal-
tinkime visada vien valdžios. 
Smulkusis verslas yra planktonas, 

o yra ir aukštesnės gyvybės for-
mos, vidutinis verslas. Juk jie duo-
da gyvybę, ne tik milžinai. Bangi-
nių visur yra, jie irgi reikalingi 
ekonominėje faunoje.

Galime sistemiškai pažiūrėti, 
kaip jaučiasi smulkusis verslas. O 
mes vienu matu matuojame visas 
šakas, visas teritorijas, nes mums 
įkalė liberalią filosofiją, visiems 
vienodai. Pvz., kodėl liberalai ne-
mėgsta PVM išimčių? Nes jų tokia 
ideologija. O mano manymu, visa-
me civilizuotame pasaulyje yra di-
ferenciacija. Kai diferencijuoji, ga-
li ir nepataikyti.

Emigracija yra didžiulės krizės 
požymis. Mes netenkame pagrin-
dinio nacionalinio turto, kuris kuria 
kitą turtą. Juk BVP kūrėjas yra 
žmogus, organizacijos, verslai.

Nacionalinį turtą, tiktai ne 
BVP forma, kuria švietimas, 
mokslas. O mums tai yra parazitai. 
Per 25 metus suformuota nuosta-
ta, kad mokslininkas yra išlaikyti-
nis. Na, bet duosime jam iš iner-
cijos. Kai mokslų daktaras uždirba 
500 eurų, mes klausiame, kodėl 
nekyla paskaitų, mokslinės pro-
dukcijos kokybė. O tai atsiliepia ir 
politikai. Kadangi studentas išmo-
komas nežinia ko, tai nuvilnija per 
visą visuomenę. Kaip žmonės gal-
voja, taip jie ir kuria. Mąstoma tik 
apie BVP, o mes niekaip negalime 
pamatyti emigracijos, sisteminių 
jos priežasčių.

Yra politikos degradavimas. 
Kalbu apie reiškinį. Ne tik Ameri-
koje yra degradavimo problema, 
bet ir Lietuvoje. Tai yra suvereno 
signalas.  Mums reikia permainų. 
Kažkas ne taip.

Parengė Janina PELECKIENĖ 

 � Yra didžiulė 
pajamų nelygybė. 
Mes dabar 
raškome savo 
ekonominių 
procesų 
nesupratimo 
vaisius

Jolanta SOLnYŠkinienĖ
Vilniaus universiteto dėstytoja, 

socialinių mokslų daktarė

 � Tikrai ne Lietuva 
sukėlė 2008 
metų krizę. 
Mes per maži

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis

Ar sulauksime naujos krizės bangos?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

 � Yra politikos 
degradavimas. 
Kalbu apie 
reiškinį. Ne tik 
Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje

Povilas GYLYS
Ekonomikos mokslų daktaras

 � Galima 
pasiginčyti, 
ar iš tikrųjų 
laikas visiems 
kelti minimalų 
atlyginimą

Saulius ŽiLinSkaS
Lietuvos smulkiojo ir vidutinio 

verslo valdybos narys

 � Ar nebus tai nauja 
Lietuvos interesų 
praradimo 
banga, kaip 
atsitiko finansų, 
energetikos 
sektoriuje?

Artūras SkaRDŽiuS
Seimo Ekonomikos komiteto narys

 � Kas darosi šiuolaikinėje 
ekonomikoje ir kas 
darysis ateityje? 
Ekonomikos sektoriuje 
liks tik 10 proc. dabar 
esančių darbo vietų

Vieni ekonomistai sako, kad 
artėja nauja krizės banga. 
Kiti - kad dar senoji krizė nėra 
pasibaigusi. Kaip yra iš tikrųjų? 
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Olga stefanija Januševičiūtė-
Merkienė gimė prieš 110 metų, 
1906 m. (mėnuo ir diena niekur 
neminimi; gal per Pirmąjį pasaulinį 
karą dingo dokumentai?) Rietave, 
mirė 1982 vasarį Vilniuje. Gimė 
antano Januševičiaus, baigusio 
Bogdano Oginskio (1848-1909) 
įsteigtą ir išlaikomą muzikos 
mokyklą bei vargonininkavusio 
Rietavo bažnyčioje, šeimoje. 
Vėliau tėvai persikėlė į Panevėžį, 
vaikus leido į gimnaziją, bet tėvas 
nebeturėjo nuolatinio darbo.

O.Merkienės dukra rašė: „Šeima 
vertėsi sunkiai, todėl, baigusi gim-
naziją, mama žinojo, kad siekiančios 
aukštojo mokslo jos niekas nerems. 
Tačiau ryžosi ir įstojo studijuoti ma-
tematikos. Universiteto matemati-
kos studijų programa buvo orientuo-
ta į baigusių rea lines gimnazijas. At-
ėjusiems iš humanitarinės gimnazi-
jos teko gerokai paplušėti. Stipendi-
jos pirmą semestrą negavo, o vėliau 
gaudavo tik pusę - 75 litus. Teko im-
tis privačių pamokų ir kitokio darbo. 
Mokslo metams baigiantis, jaunajai 
studentei buvo nustatyta plaučių 
džiova, atrodė, žlunga visos svajo-
nės. Ji nuėjo pas fakulteto dekaną 
prof. Zigmą Žemaitį atsiimti doku-
mentų...“. Dekanas studentę nura-
mino, pasiūlė per vasarą pamokyti 
dvarininkų vaikus, kur gerai maitin-
damasi atkuto. Prof. Petras Juodakis 
(1872-1940), Chemijos fakulteto de-
kanas, pakvietė studentę visam stu-
dijų laikotarpiui pietauti jo šeimoje.

Tačiau liga nesitraukė. Ketvirta-
me kurse teko nutraukti studijas ir 
išvykti mokytojauti į Zarasus. Svei-
kata nesitaisė. Apskrities viršininkas 
Juozas Merkys, jaunosios mokytojos 
sužadėtinis, savo lėšomis išsiuntė ją 
gydytis į Šveicariją. Lėšų paskolino ir 
sesuo, 500 litų suaukojo kolegos mo-
kytojai, nes gydymas buvo brangus. 
Kalnų kurortai padėjo. Nors vestuves 
teko atidėti trejiems metams, per juos 
studentė išlaikė visus likusius egza-
minus. Susituokė 1931 m. ir ėmė 
dirbti Kaišiadoryse, kur apskrities 
viršininku buvo perkeltas vyras.

Labai jaudinančiai O.Merkienė 
aprašė savo paskutines darbo valan-

das Zarasuose: „Mielas direktorius 
Jonas Steponavičius susitarė, kad 
dvyliktą valandą į Kauną vykstantis 
autobusas pakeliui sustotų prie 
gimnazijos ir mane paimtų. Mano 
paskutinė pamoka kaip tik buvo 
auk lėjamojoje klasėje. Ir tik likus 
penkioms minutėms iki skambučio 
susijaudinusi pasakiau, kad tai mano 
paskutinė pamoka šioje mokykloje. 
Mokiniai apstulbo, beveik visos 
mergaitės ėmė verkti. Vos begalė-
jau padėkoti jiems už gerą elgesį, 
gerą mokslą ir palinkėti sėkmės 
ateičiai. Turėjau labai susikaupti, 
kad pati nepravirkčiau, taip man bu-
vo graudu su jais išsiskirti. Po 
skambučio jie mane apsupo, klausi-
nėjo, linkėjo laimės, iš susijaudini-
mo mažai ką ir tegirdėjau. Mokyto-
jų kambary padėkojau direktoriui ir 
kolegoms mokytojams už draugiš-
kumą. Prie mokyklos gatvėje spie-
tėsi mokiniai su rudens gėlėmis. 
Čia ir direktorius, ir mokytojai, ir 
mokinių atstovai dėkojo man, linkė-
jo sėkmės, teikė gėles. O autobuso 
keleiviai išlipę mus stebėjo. Kai aš 
autobuse atsisėdau prie vyresnio 
amžiaus vyriškio, jis man ir sako: 
„Šis atsisveikinimo vaizdas liks 
jums visam gyvenimui.“ Jis buvo 
teisus. Ir šiandien, po daugelio me-
tų, matau tą sceną ir seną, daug iš-
gyvenusią širdį sušildo tos tolimos 
praeities vaizdas: tie mieli, brangūs 
mokiniai, tas energingas direktorius 
ir tie nuoširdūs mokytojai.“

Sustiprėjus sveikatai, neskubant 
buvo parašytas ir apgintas diplominis 
darbas „Begalinių mažybių analizis 
XVII-ame amžiuje“ (vadovas prof. 
Z.Žemaitis). Diplomas O.Merkienei 
buvo įteiktas 1936-ųjų gruodžio 15 
dieną. Beje, įdomiai O.Merkienė ap-
rašė sėkmingą savo specialybės pa-
sirinkimą: „Anais laikais buvo išleis-
tas potvarkis, kad gerą atlyginimą 
gaunančių vyrų žmonos nedirbtų. 
Kai aš nuvažiavau į Švietimo minis-
teriją pasiteirauti, ar man išeiti iš dar-
bo, tai man pasakė - žinoma, ne. Ma-
tematikai yra aukso vertės, nes jų 
trūksta.“ Tad ji su dideliu dėkingumu 
prisiminė bendraklasį Panevėžio 
gimnazijoje Vincą Rastenį: „Jis pata-
rė studijuoti matematiką, nes tai sun-

kus mokslas, stojančių bus mažiau ir 
ateityje nebus jokios konkurencijos. 
Taigi aš, Barbutė (Šegamogaitė - 
A.A.) ir Katrytė (Masiliūnaitė - A.A.) 
nutarėm studijuoti matematiką.“

Sekėsi O.Merkienei ir darbas 
Kaišiadoryse. Vadovavo ji ir moky-
klos merginoms - šaulėms. 1940 m. 
okupavus Lietuvą SSRS kariuome-
nei, vyras buvo atleistas iš pareigų. 
Šeima su trimis vaikais persikėlė į 
Panevėžį, O.Merkienė ėmė mokyto-
jauti gimnazijoje, 1941 m. visi buvo 
išvežti į Sibirą. „Tėvas buvo atskirtas 

nuo šeimos, - rašė dukra, - įkalintas 
Rešiotų lageriuose, kur ir mirė. Ma-
ma dėl sveikatos fizinio darbo dirbti 
negalėjo. Pirmus metus Altajaus 
krašte gyvenome keisdami daiktus 

į maistą. Po metų buvome nuvežti į 
Užpoliarę Jakutijoje ir atsidūrėm bai-
siam skurde. Sužinojusi, kad ruošia-
masi atidaryti mokyklą, mama nuėjo 
prašyti darbo, tikėdamasi būti priim-
ta valytoja. Bet ta išsvajota vieta jau 
buvo užimta, tremtinius priimti mo-
kytojauti buvo neleidžiama. Bet švie-
timo skyriaus darbuotojams padarė 

įspūdį, kad mama yra baigusi univer-
sitetą ir dėsčiusi gimnazijoje, o ma-
tematiko mokykla neturėjo. Po ilgų 
derybų tremtinių komendantas nu-
sileido. Taip mes buvome išgelbėti 
nuo neabejotinos mirties. Beteisei 
tremtinei išsilaikyti mokytojos parei-
gose buvo nelengva. Kelis kartus 
buvo atleista ir, jei ne matematikų 
trūkumas, motinai nebūtų pasisekę 
sugrįžti į darbą.“

O.Merkienei teko mokytojauti 
Tit Arų, Bykovo rago, Jakutsko mo-
kyklose. Apie darbą pirmosiose 
dviejose mokyklose ji rašė: „Kokia 
mokykla? Tamsi, apšerkšnijusiom 
sienom, vietoj langų stiklo ledo lui-
tai. Išbadėję, sutinusiais sąnariais, 
išopėjusiom dantenom lietuviukai, 
dažnai balanos šviesoje ruošiantys 
pamokas, neatsilikdavo, kartais ir 
pralenkdavo vietinių tarnautojų so-
čius, viskuo aprūpintus vaikus.“

1956 m. šeima grįžo į Lietuvą. 
Padedant studijų laikų kolegai mate-
matikui doc. Gerardui Žilinskui 
(1910-1936), pavyko apsigyventi ir 
per porą metų nuo grįžimo įsidarbin-
ti mokykloje Vilniuje, kur ir išdirbo 
iki pensijos. Tiesa, pasitarnavo ir 
SSRS kariuomenės maršalo Georgi-
jaus Žukovo (1896-1974) užtarimas: 
iš pradžių niekaip negalėjusi įsidar-
binti Vilniuje O.Merkienė kaip tuo 
metu kariuomenėje tarnavusio ka-
reivio motina parašė jam. Dukrai Ry-
tei Nunilei Merkytei (1933-2016), 
baigusiai matematikos mokslus Ja-
kutsko pedagoginiame institute, įsi-
darbinti padėjo prof. Jonas Kubilius 
(1921-2011). Ji 1956 m. metais pra-
dėjo dirbti Fizikos ir matematikos 
instituto Matematikos sektoriaus 
vyresniąja laborante. Nuo 1967 m. 
dirbo Tikimybių teorijos sekto-
riaus jaunesniąja moksline bendra-
darbe. 1972 m. apgynė disertaciją 
fizikos-matematikos mokslų kandi-
dato (dab. - daktaro) laipsniui gauti. 
1981 m. išrinkta vyresniąja moksline 
bendradarbe Matematinės statisti-
kos skyriuje. Šias pareigas ji ėjo iki 
1992 m. R.N.Merkytė nuo pat pir-
mųjų darbo metų domėjosi tada dar 
nauja mokslo šaka - matematine lin-
gvistika. Pradėjo rinkti lietuvių kal-
bos statistiką ir ją tirti. 

Habil. dr. Algirdas AŽUBALIS, 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademijos profesorius 

O.Merkienė - matematikė, nepalūžusi 
Sibiro tremtyje

 � Rašytoja Sigita Narbutaitė-Lipovienė: 
„Nors atrodė trapi ir gležna - atlaikė 
tremtį. Grįžusi važinėjo į turistines 
keliones, bendravo su draugais. Mokėjo 
žaismingai bendrauti su vaikais“

 �knygos „aš - Olga, Juozo žmona“ viršelis 


