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Vilkaviškio r. ūkininkai Alytė ir 
Eugenijus Valuckai didžiąsias 
metų šventes šiemet sutiko 
Laplandijoje. Tokią dovaną 
šeima pasidovanojo norėdama 
atitrūkti nuo ūkio darbų bei 
savųjų rate paminėti reikšmingą 
šeimos sukaktį. Didesnę pusę 
kartu pragyvento laiko Valuckai 
atidavė bendro ūkio kūrimui, 
todėl kalba nuo to, kaip sukurti 
patvarius šeimos pamatus, 
nejučiomis vis krypsta į darbą, 
į kaimo rūpesčius, į Lietuvos 
ateitį. Buvusi pedagogė 
A.Valuckienė džiaugiasi, kad 
jų vaikų nepaviliojo užsienis 
bei tiki, kad ir anūkai liks 
dirbti gimtinei. Veikli, kaimo 
gyvenimą gerai pažįstanti 
moteris apgailestauja, kad 
būti laimingam Lietuvoje 
tampa vis sudėtingiau. 

- Kas jums yra didžiausia 
vertybė, palaima? - klausiau Aly-
tės VALUCKIENĖS.

 - Didžiausia palaima man - važi-
nėti po savo laukus, gėrėtis žaluma 
ir dar telefoną namuose palikti (juo-
kiasi). O apskritai didžiausia verty-
bė man yra šeima. Visi mano arti-
mieji -  vaikai, anūkai, broliai, sese-
rys. Didesnės vertybės neturiu. O 
kalbant apskritai, vertybė yra stabi-
lumas, žodžio laikymasis, garbė, at-
sakingumas. Aš pati stengiuosi lai-
kytis žodžio ir noriu, kad manimi 
pasitikėtų. Niekada nieko nesu pik-
tybiškai apgavusi, išsireikalavusi, 
paėmusi. Žinau, kaip galima užsi-
dirbti pinigų, bet viską darau sąži-
ningai. Jeigu nusideriu, tai supran-
tu, kad žmogus gali tai sau leisti. 
Jeigu pasako „ne“,  mūsų derybos 
baigiasi. Dauguma ūkininkų, kaip ir 
mes, ūkininkauti pradėjo nežinoda-
mi, kas tos Europos išmokos. Bu-
vome neišlepinti. Ūkininkais pasi-
tikėjau, galvojau, kad ir kas būtų, 
žemės artojas tikrai neapgaus. Bet 
yra buvę visko, esu daug nukentė-
jusi per patiklumą. Man atrodo, jei 
pažadėjai, trūks plyš, privalai paža-
dą išpildyti. Nors tai man truputį 
kenkia, bet už tai po to gerai jau-
čiuosi, sąžinė negraužia. Nemanau, 
kad žmonės nesąžiningais tampa dėl 
kito jam padarytos skriaudos.  Ne-
sąžiningais ne tampama, tai atsine-
šama iš šeimos. Mano mamytė sa-
kydavo: „Vaikai, radot, palikit, tegul 
geriau supūna, tik neimkit ne savo.“ 

 - Ar gali būti suinteresuotas 
kovoti už Tautą, pasaulį politi-
kas, pats neturintis šeimos, 
vaikų?

 - Tegul jie kalba, ką nori, visi 
suprantame, kad šeimos neturin-
tis žmogus negali turėti atsako-
mybės už ateitį jausmo, nes ne-
turi supratimo, kas laukia vaikų, 
anūkų. Jam giliai  širdy tiesiog  tas 
pats, ar išliks šalis, kas atsitiks 
su jos gamta. Jis negali daug ko 
suprasti, prisiimti atsakomybės, 
jis tik įsivaizduoja, kad supranta. 
Aš turiu tokią nuostatą, kad mo-
kykloms, ikimokyklinėms įstai-
goms negali vadovauti žmogus, 

neturintis savo vaikų. Jei neturi 
savo vaiko, anūko, tad ir su kitais 
elgiesi kaip su daiktais. 

 - Su vyru Eugenijumi kartu 
nugyvenote 45-erius metus. 
Kas buvo sunkiausia? 

 - Sunku niekada nebuvo, kai 
buvome jauni.  Niekada nedeja-
vome, kad trūksta pinigų. Mes 
turėjome darbus ir greta to kažką 
darydavome, norėdami prisidurti.  
Auginome dekoratyvines žuvy-
tes, paukščius. Veždavome par-
duoti į Rygą, Taliną, Rusiją. Pa-
vykdavo uždirbti, nors per kraš-
tus niekada nebyrėjo. Niekada 
nepirkau brangių daiktų, nerūpė-
jo turėti naudingų pažįstamų, kad 
gautum naują sofą, kilimą. Mes 
pirmiau nusipirkome palapinę, o 
ne gerus baldus. Kai kaimynai su-
žinojo, kad mano vyras už 300 
rub lių Maskvoje nusipirko šuniu-
ką, kvailiais mus išvadino. Bet 
mes buvome laimingi. 

 - O dabar? 
 - Dabar sunkiau. Turiu minty 

ne romantiką, o verslą. Esame ne-
priklausomi verslininkai, bet kartu 
esame tiek priklausomi nuo Euro-
pos Sąjungos, kad labiau priklau-
somas būti negali. Mūsų šeima au-
gina bulves, jų sėklą įsivežame iš 
Europos, nes lietuviškų veislių 
bulvių sėklos pas mus nėra. Atsi-
vežame sėklą, o kartu ir prievolę 
už savo pinigus vykdyti brangiai 
kainuojančią bulvių ligų kontrolę. 
Jei paaiškėja, kad užaugintos bul-
vės užkrėstos, visą derlių privalo-
me sunaikinti savo rankomis, be 
jokio žalos atlyginimo. Investuoji 
pinigus į sėklą ir gyveni bijodamas. 

Buvo tokia bulvių liga, ją tyrė, bet 
nerado priemonių suvaldyti ir pa-
liko. O ūkininkai tą ligą mato, 
nuostolius patiria.

 - Kaip su tuo kiaulių maru: 
ieško vaistų, neišranda, o pa-
sekmės tenka žmonėms...

- Ir kam tokių priemonių reikia? 
Nė viena šalis taip nesmaugia sa-
viškių. Žmogelis kaime nori augin-
ti kiaules, bet iš jo atimama pasku-
tinė galimybė užsidirbti. Ar žmogus 
kaltas, kad jo naminė kiaulė užsi-
krėtė laukinės kiaulės maru? Len-
kijoje tikrai to nėra. Jei tu pats kal-
tas, atsinešei tą ligą iš miško, nugaiš 
tavo kiaulė, užkask ją, o kitos tegul 
auga. Tuo labiau kad žmogaus svei-
katai tai nekenkia. Tai - genocidas, 
savo Tautos skurdinimas. Dėl visų 
tų nesąmonių ūkininkas įstumia-
mas į depresiją, jis visą laiką pri-
verstas galvoti - reikės derlių, gy-
vulius sunaikinti, ar viskas baigsis 
laimingai? Nežinai, kas tavęs laukia. 
Aš nebijau gamtos stichijų, bus kaip 
bus, bet baisu, kai sava valdžia kilpą 
veržia. Man atrodo, kad ji visada 
perlenkia lazdą dėl tų europinių rei-
kalavimų. Žiūrėkit, kaip daro lenkai. 
Jie derybose sėdės per naktį, bet 
dėl savo žmonių laimės. Atrodo, 
mūsiškiams neįdomu, kad viską, ką 
užauginame, išvežame perdirbti ki-
tur. Nėra pramonės - nereikia dar-
bininkų. Tegul tik važiuoja lauk.

- Jūs darniai nugyvenote 
gražią gyvenimo atkarpą. Kaip, 
jūsų akimis,  vaikus paveikia 
tėvų skyrybos? Ar dalydamiesi 
tarp vieno ir kito tėvų vaikai 
gali būti laimingi?

 - Niekada nesutiksiu, kad vai-
kams tėvų skyrybos yra tas pats. 
Man atrodo, kad tai skausmingiau-
sia. Skausmingas ir buvimas kartu, 
kai būti kartu negali. Jei tėvai auko-
sis, vaikai vis tiek pastebės, nejaus 
šilumos, kuri sklinda nuo laimingų 
tėvų. Bėda ta, kad žmonės kuria šei-
mą negalvodami, ar galės nugyven-
ti kartu gyvenimą. Negaliu pasaky-
ti, ką mes tuokdamiesi galvojome, 

bet neturėjome jokių išskaičiavimų. 
Ne turtas yra esmė. Man reikia tu-
rėti tik tiek, kad verslas nežlugtų, 
būtų modernus, konkurencingas, 
kad vaikams paliktume jį tvarkingą. 
Man ne tas pats, kas po manęs bus. 
Jei daug dirbi, turi teisę patogiau gy-
venti. Man nereikia kažko demonst-
ruoti. Kitoms moterims reikia daug 
rankinių, madingų drabužių, o man 
pakanka tiek, kad būtų patogu. Ver-
čiau daugiau pamatau, patiriu. 

 - Ar yra rinkinys patarimų, 
kaip vaikus užauginti gerais 
žmonėmis?

 - Viskas ateina su genais iš šei-
mos, bet nė vienas genas neišliks 
švarus, jei jis nebus tobulinamas 
šeimoje. O jei nieko nesi gavęs iš 
savo šeimos - švieskis, tobulėk, 
stenkis. Man visada buvo šventas 
dalykas, kad vaikas nepraleidinėtų 
pamokų. Kur tik buvo galima, visur 
su vaikais būdavau. Net į klasės iš-
vykas važinėdavau, padėdavau auk-
lėtojams vaikus „ganyti“. Buvimas 
kartu daug lemia.  Mes neatiduoda-
vome vaikų savo tėvams, važiuoda-
vome visi kartu, tačiau mūsų kelio 
galas visuomet buvo tėvai. Labai 
svarbu yra bendravimas. Jei vaikui 
skaitei pasakas, jei su juo kalbėjaisi, 
jei jis suprato, ką jam norėjai pasa-
kyti, - viskas bus gerai. 

 - Gyvenate kaime ir nesi-
skundžiate, kad kaime yra blo-
gai. O daug kas skundžiasi...

 - Visiems mums gimus įteikia-
ma ta pati meškerė. Nebuvome 
mes tie, kuriems viskas buvo pa-
duota. Viską patys pasidarėme. Ki-
tas klausimas, ko žmogus nori gy-
vendamas kaime. Kitam nereikia 
nieko - jis nenori auginti gyvulių, 
sodinti medžių. Sako, neapsimoka. 
O kodėl neapsimoka? Nes daug 
darbo. Jis turi televizorių ir to už-
tenka. Man neužtenka. Man reikia 
išvažiuoti, pamatyti, todėl dirbu 
daugiau, neskaičiuoju valandų... 

 - Kitas pasakys, bepigu iš-
važiuoti, kai turi už ką?

 - Sako ir sakys, bet pakalbėki-
me, kodėl vieni turi, kiti - ne. Mes 
visi išėjome iš kolūkių tomis pa-
čiomis sąlygomis. Aš - su aštuo-
niais hektarais žemės, kitas - su 
penkiolika, dvidešimt. Bet jie tuoj 
pardavė žemę, sakydami, kad ne-
turi kuo dirbti, nėra kam dirbti. 
Taip pasiklojo pamatus gyvenimui, 
kokį turi dabar. 

 - Tikriausiai yra nemažai 
prašančių pagalbos? Ar visiems 
padedate?  

 - Aš žiūriu, kam padedu. Tiesiog 
noriu žinoti, kam padedu. Ne todėl, 
kad gailėčiau, tačiau nenoriu, kad 
manim naudotųsi. Man nepatinka 
netikrumas. Tai žeidžia.  O padėjusi 
esu daug kam. Ir padedu. Jeigu kas 
kreipiasi ir tikrai matau, kad reikia, 
nė neabejoju. Ir kitaip negali būti, 
nes turiu daugiau. Taip ir giminėje. 
Tiems, kas negeria, bet sunkiau ver-
čiasi, mažai uždirba, prieš Kalėdas 
ir Velykas skiriu pinigų. Jie neprašo 
manęs, bet kitaip negaliu. 

 - Kaimas tuštėja...
 - Kaimas dabar atsikuria, bet ne 

dėl to, kad atsiranda daugiau dirban-
čių kaimo darbus. Nusiperka jauni 
žmonės kaime namus ir važinėja į 
miestus dirbti. Jiems taip pigiau, nei 
butą mieste išlaikyti. Iš tiesų kaimas 
yra labai nualintas. Gyvulininkystė 
sužlugdyta. Gaila tų ūkininkų, kurie 
augino gyvulius. Jie labai sunkiai ver-
čiasi. Vieni netolimi kaimynai parda-

vė visas karves, pasiliko vieną ir iš 
tos vienos gamina naminius produk-
tus. O galėjo būti ne taip. Jie atsakin-
gi - dirbo, plušo. Šiuo atveju, vargu, 
ar galėtum kaltinti Europos Sąjungą. 
Man atrodo, kad pati mūsų valdžia 
tuos ūkius sužlugdė. Ji tik dangstosi 
Europa, o interesai yra kiti - patai-
kavimas magnatams nežiūrint, kas 
lieka kaimo žmogui. Keisčiausia, kad 
lenkai iš mūsų perka karves ir 
mums pieną atveža. Lenkams viskas 
apsimoka, o mūsiškiams - ne. Kai 
pas mane žmonės atvažiuoja brokuo-
tų bulvių pigiai nusipirkti, visada 
klausiu, ką šers. Jei kiaules, apsi-
džiaugiu labiausiai. Vadinasi, ūkis dar 
gyvas, dar neužsmaugtas. Savų. Pa-
tys tą patyrėme. Buvo premjeru Al-
girdas Butkevičius, rodos, savas, Vil-
kaviškio krašto žmogus, bet kai rei-
kėjo, neužtarė. Kiek mes, ūkininkai, 
prašėme, kad parduotų mums Anta-
navo krakmolo gamyklą, nė piršto 
nepajudino. Nauji įrenginiai buvo iš-
plėšti. Po to nuvažiavo mūsų dery-
bininkai į Europą ir pasakė, kad Lie-
tuvai nereikia krakmolo kvotos, nes 
jos žemdirbiai nesubrendę užaugin-
ti krakmolingų bulvių...

Kalbino Dalia ByčIENĖ

Kurdamas laimę sau, nepamiršk kitų

 � Nė vienas genas 
neišliks švarus, 
jei jis nebus 
tobulinamas 
šeimoje
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 � Aš nebijau 
gamtos stichijų, 
bus kaip bus, 
bet baisu, kai 
sava valdžia 
kilpą veržia
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Šiandien Estija mums gali būti 
pavyzdys daugelyje sričių. Kur 
šios valstybės sėkmės, kurią 
pripažįsta visa Europa, raktas 
ir ko mes galime pasimokyti 
iš šios Baltijos sesės?

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo pirmosios Vyriausybės 
po atkurtos Nepriklausomybės na-
rys Rimvydas JASINAVIČIUS, 
europarlamentaras, Nepriklauso-
mybės Atkūrimo Akto signataras, 
diplomatas Justas PALECKIS, 
Vilniaus universiteto profesorius 
Vytautas DAUJOTIS, Seimo narys 
Egidijus VAREIKIS. Diskusiją 
vedė žalgirietis Gediminas JAKA-
VONIS.

G.JAKAVONIS: Šiandien 
susėdome padiskutuoti apie 
Estijos fenomeną. Anksčiau 
būdavo gėda girdėti, kad kaž-
kurioje srityje estai mus len-
kia, tačiau pastaraisiais metais 
jų pasiekimai daugelyje sričių 
tapo itin akivaizdūs. Ką estai 
sugebėjo padaryti ir ko nepa-
darėme mes?

R.JASINAVIČIUS: Jeigu 
žiūrėsime į ekonominius rodik
lius, kurie yra visos mūsų Tautos, 
valstybės veiklos pasekmės, tai 
daugeliu rodiklių mes tikrai atsi
liekame, t.y. pagal atlyginimų dy
dį, pagal pensijų dydį, pagal su
kurtą produktą  BVP, tenkantį 
vienam gyventojui, pagal veiklos 
efektyvumą, galų gale  pagal už
sienio prekybos balansą. Estijoje 
visą laiką užsienio prekybos ba
lansas yra teigiamas, praėjusiais 
metais tai sudarė net 5 mlrd. Eur, 
o mūsų visada yra neigiamas. 
Mes visada atsivežame ir išlei
džiame daugiau nei mes sukuria
me. Tokios yra mūsų veiklos pa
sekmės, tačiau reikia žiūrėti į 
priežastis. Mano nuomone, yra 
dvi pagrindinės priežastys: pirma, 
estai nuo pat nepriklausomybės 
pradžios pagrindinį ir didelį dė
mesį skyrė ekonomikos ir visuo
menės pertvarkymo reformoms, 
perimdami jas iš savo artimiausio 
efektyviai veikiančio kaimyno 
skandinavų modelį. O mums at
rodė, kad svarbiausia yra išlaiky
ti tautinį intelektą, tautinį menta
litetą ir jį užtvirtinti. Tada mes 
nebuvome patys efektyviausi pa
saulyje, taip yra ir dabar. Antras 
dalykas  valstybės valdymo efek
tyvumas. Šito rodik lio iki šiol pas 
mus nėra, kad Seimas, preziden
tūra ar Vyriausybė būtų vertinami 

pagal jos efektyvumą, t.y. kiek 
bendrų rezultatų sukuria pagal 
vartotojų išteklius.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Egidijau, sutinkate, ką sakė po-
nas Jasinavičius?

E.VAREIKIS: Aš nemanau, 
kad ekonomika yra Tautos egzis
tavimo pagrindas ir pan. Yra tokių 
tautų, kurios ir be ekonomikos yra 
patriotės ir gina savo šalį iki pa
skutinio momento. Pirmą kartą aš 
sužinojau ir patikėjau, kad Estijo
je yra geriau nei pas mus bene 
prieš 50 metų. Buvau dar „bachū
rėlis“, pas mus Šančiuose visuo
met sklido kalbos, kad Estijoje yra 
kitaip, kad Estijoje neapsiverčia 
liežuviai rusiškai kalbėti, kad jie 
gali ilgus plaukus auginti, kad jie 
yra nacionalistai ir viską daro tei
singai. Tas mitas buvo labai fai-
nas, mes didžiavomės, jeigu paži
nojome bent vieną estą. Noriu 
pasakyti, kad Estijos mitas neat
sirado tik po Nepriklausomybės, 
jis neatsirado dėl ekonomikos, dėl 

tautiškumo. Jis buvo visuomet. 
Nematau nieko blogo, kad tas mi
tas yra, nes yra į ką lygiuotis. Ko
kie yra objektyvūs dalykai? Mes, 
Gediminai, kartu su jumis daug 
laiko praleidome Strasbūre. Iš 
Strasbūro gilumų žvelgiant, tas 
skirtumas tarp Estijos ir Lietuvos 
dažnai kaip tik būdavo estų ne
naudai. Jiems visą laiką būdavo 
prikišama tautinių mažumų prob
lema. Mes rusų kariuomenę išva
rėme 1993 metais, o Estijoje ji 
stovėjo dar penkerius metus, nors 
jie ir deklaravo, kad nė vieno ruso 
kareivio ten nėra. Galima pažvelg
ti ir į ekologinę problemą. Estai 
turi skalūnų deginimo problemą. 
Aišku, galime sakyti, kad mums 
tai nesvarbu, kad problemų yra 
kiekvienoje šalyje. Estijoje aš bū
nu dažnai, draugauju su pačiais 
estais, tai jų nuomonė apie Lietu
vą yra kur kas geresnė negu mū
sų pačių. Estai mano, kad kai ku
riuos klausimus mes mokame iš
spręsti švelniau ir gražiau. Dėl to 
mums neturėtų būti gėda. Tas Es
tijos pranašumas, kurį mes taip 
išaukštiname, yra tik labai 
neženk liai nutolęs nuo mūsų ir 

Latvijos. Į NATO įstojome tuo pa
čiu metu, į Europos Sąjungą  taip 
pat. Tegul būna tie kiekybiniai, 
maži skirtumai. Man ir estai patys 
sako, kad pinigai iš niekur neatsi
randa, vieni juos sukuria, kiti mo
kesčius kitaip renka. Viskas yra 
pataisoma, nereikia kaltinti minist
ro pirmininko, nes tokia yra mūsų 
politika. Maždaug 1996 metais, 
kai pradėjome rimtai galvoti apie 
Europos Sąjungą, pas mus buvo 
atvažiavęs pasiuntinys Lenkijos 
ir Baltijos šalims. Jis pasakė įdo
mų dalyką, kad mes į Europos Są
jungą įstosime paskutiniai, o es
tai  pirmi. Aišku, „užvirė“ mano 
kraujas, galvoju, kad taip negali 
būti. Jis pradėjo aiškinti, kad Eu
ropoje yra dviejų tipų tautos: vie
nos yra tos, kurios nuolat prieši
nasi ir nori padaryti ką nors savo, 
o kitos  nesipriešina, sutinka su 
taisyklėmis. Todėl estai, latviai, 
čekai nekariauja, jie tai labai gerai 
supranta. Estai greitai prisitaiko 
prie esamų sąlygų. Jeigu jiems pa
siūlomas projektas, jie prie jo pri
sitaiko, o lietuviai nagrinėja, kas 
čia bus po 20 metų, tinka ar ne
tinka, bet galų gale mes vis tiek 
priimame tą patį projektą. Estai 

pasirašo per vieną dieną, gauna 
pinigus ir vykdo projektą, o lietu
viai, lenkai ir vengrai nuolat ka
riauja, per 100 paskutinių metų 
pralaimėjo visus karus, tačiau vis 
tiek kariauja. Man labai patiko jo 
kalba ir mintis, kad estai moka 
greitai prie visko prisitaikyti. Aš 
pats nesu prisitaikėlis ir man ta 
savybė neatrodo labai gera.

Lenino paminklus mes išver
tėme greitai, o estai vertė dar 
daugelį metų, nes turi problemą  
Estijos visuomenė yra suskaldyta, 
rusų procentas ten tiesiog baisus, 
5 ar 6 kartus didesnis negu Lie
tuvoje, jų valdančioji Centro par
tija yra prorusiška. Jeigu pas mus 
būtų tokia partija valdžioje, tai vi
si cyptų, kad mus valdo Maskva. 
XX a. mes esame panašaus likimo 
tautos. Aš turiu daugybę draugų 
Estijoje, kurie nesipučia dėl to, 
kad jie yra estai, o aš visiškai ne
sigėdiju, kad esu lietuvis.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Justai, jūs esate šį klausimą 
nag rinėjęs ir būdamas Euro-
parlamente lyginęs mūsų vals-
tybes...

J.PALECKIS: Ačiū Egidijui, 
kad jis pabėrė labai daug „pipirų“, 
kartais tai yra naudinga, tačiau 
daugeliu atvejų aš nesutinku su 
juo. Jeigu protingas žmogus mato, 
kad kažkas kažkur daro geriau, jis 
turi mokytis, o ne visai protingas 
žmogus sako: „o mes geresni, jie 
visai mūsų nelenkia, jie atsilieka.“ 

Tačiau iš tikrųjų yra ne taip. 
Deja, Europoje estų įvaizdis yra 
tikrai geresnis už mūsų. Mes ne 

be pagrindo didžiuojamės savo 
Didžiąja Kunigaikštyste, savo 
valstybingumu, kurio estai netu
rėjo. Jie, kaip ir latviai, šito mums 
pavydi. Manau, viena iš svarbiau
sių priežasčių yra ta, kad jie tu
rėjo geresnes vystymosi sąlygas. 
Pirmiausia juos užkariavo danai, 
vėliau šimtą metų švedai, dar vė
liau, nors buvo Rusijos sudėtyje, 
jiems įtaką darė vokiečiai, jie tu
rėjo ypatingą teisyną, kuris išsi
skyrė ir Suomijoje. Lietuvoje bu
vo atvirkščiai: kartu su Lenkija 
vyko vienas sukilimas, paskui ki
tas, buvo uždrausta spauda, taip 
pat buvo smarkiai atsilikęs mūsų 
kultūrinis, švietimo vystymasis. 
Pirmoji estų dainų šventė įvyko 
1869 m., o mūsų  tik 1924 m.  
daugiau nei po 50 metų. Baudžia
va ten panaikinta taip pat 50 me
tų anksčiau. Jų pirmasis „Aušros“ 
tipo laikraštis išėjo 40 metų anks
čiau. Pirmasis teatras įkurtas apie 
1875 m., pas mus  1924 m. Bu
vome smarkiai atsilikę kultūrinio 
švietimo srityje. XIXXX amžių 
sandūroje pas juos beveik visi, 
beveik 90 proc. gyventojų buvo 
raštingi, o Lietuvoje, deja, tik pu
sė. Tas istorinis atsilikimas mums 
daug kainavo. Estai visuomet 
daugiau buvo Vakarų Europoje. 
Jie daug sėmėsi iš Suomijos, ta
rybiniais laikais jie galėjo žiūrėti 
suomių televiziją ir suprasti. Mes 
matėme lenkų, tačiau iš lenkų 
tiek nepasimokysi, kiek iš suo
mių. Mes ilgą laiką buvome lenkų 
ir rusų įtakoje, o jie daugiau lai
kėsi prie Vakarų Europos tautų. 
Tarpukario laikais buvo didelis 
skirtumas tarp knygų, laikraščių 
tiražų, švietimo lygio  estai vi
suomet buvo pirmieji, latviai  
ant rieji, o mes  stipriai atsilikę. 
Tarybiniais laikais tą atsilikimą 
pavyko daug kuo sumažinti. Su
mažėjo atotrūkis švietimo, kultū
ros srityje. Ypač pramonėje, že
mės ūkio srityje mes ne tik pasi
vijome, bet ir pralenkėme estus. 
Mūsų Vyriausybėje buvo vyrau
janti lietuvių kalba, Latvijoje buvo 
rusų kalba, Estijoje  taip pat.

G.JAKAVONIS: Kalbant 
apie švietimo sistemą, reikėtų 
pasakyti, kad Vilniaus univer-
sitetas buvo tas, kuris sulenki-
no Vilniaus kraštą. Todėl ir tu-
rime tų švietimo problemų.

V.DAUJOTIS: Dar šiek tiek 
norėčiau pridurti, jog XIX amžiu
je pas mus buvo uždrausta kalba 
ir mes neturėjome aukštosios 
mokyklos. Tartu universitetas 
veikė, o mes universiteto nebe
turėjome. Kaune buvo įkurtas 
naujas universitetas, mes netu
rėjome jokių tradicijų. Daugelis 
lietuvių gyveno kaimuose. XIX a. 
pradžioje tik keli procentai lietu
vių gyveno miestuose. Mokslas, 
kultūra, civilizacija gimė jau mies
tuose, o mums dar reikėjo kurti 
miesto civilizaciją. Kaune nebuvo 
kanalizacijos, reikėjo viską kurti 
iš naujo. Vilniaus universitetas 
visuomet buvo lenkų kultūros ap
suptyje. Galima įvardyti tik kele
tą lietuvių, kurie ten baigė moks
lus ir įnešė tam tikrą indėlį į Lie
tuvos kultūrą. O šiaip viskas vei

kė Lenkijos kultūros naudai, todėl 
mes visuomet atsilikdavome ir 
čia yra mūsų bėda. Mes juk žino
me, jog kultūra, menas, mokslas 
vystosi miestuose, o ne kaimuo
se, todėl mes neturėjome tos kul
tūros. Pereinant į soviet metį, 
skirtumas tarp Lietuvos ir Estijos 
yra matomas, Estija tuo metu pir
mavo. Estijoje nenutrūko elito 
formavimasis, kuris nebuvo ko
munistinis. 1962 m. gamtamoks
liai įsteigė neformalių diskusijų 
klubą, beveik tuo pačiu metu at
sirado Estijos gamtos apsauga, jie 
veikė už komunistų partijos ribų. 
Ypač didelę įtaką turėjo Tartu 
universitetas, labai stip riai veikė 
jo žurnalistikos fakultetas. Neper
žengdama ribų Estija visuomet 
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balansavo tarp paklusnumo ir 
protesto, gudriai ir protingai vei-
kė. Tuo laikotarpiu jie jau turėjo 
subrandintą tokį opozicinį elitą, 
kuris turėjo antikomunistinę 
ideo logiją, pas mus, deja, tokia 

ideologija nevyravo. Pasipriešini-
mas buvo, veikė atskiros grupės, 
bet visuomenėje to nebuvo. Ko-
munistų partija pas juos buvo žy-
miai represyvesnė nei Lietuvoje. 
Tai buvo naudinga, nes kai vėliau 
įvyko perėjimas į Nepriklausomy-
bę, komunistų partija ten neveikė 
kaip vieninga jėga, o pas mus ji 
išliko. Tas už komunistinės par-
tijos ribų susiformavęs Estijos 
elitas paėmė valdžią ir perėmė 
valstybės valdymą. Tai labai nu-
lėmė tolimesnį vystymąsi.

G.JAKAVONIS: Labai ati-
džiai jūsų visų klausiausi ir vis 
tiek supratau, kad sovietmečiu 
mes pirmavome, o kai pasiekė-
me Nepriklausomybę, estai 
pralenkė mus su pragyvenimo 
lygiu. Tad kas atsitiko mums 
atgavus Nepriklausomybę? Ar 
mes visam pasauliui turime de-
monstruoti, kad nemokame gy-
venti savo galva?

R.JASINAVIČIUS: Pirmiau-
sia reikia visiems suprasti ir su-
vokti, kad savo gyvenimą, savo 
šeimos, bendruomenės gyvenimą 
žmonės gali sukurti savo veikla. 
Jeigu veikla yra efektyvi, visada 
rezultatai bus geresni, jeigu ji ne-
efektyvi, atsiranda stagnacija. Jei-
gu žiūrėtumėm į Lietuvos veiklos 
rezultatus soviet mečiu, tai pagal 
daugelį rodiklių Lietuva pirmavo. 
Žiūrint į istoriją, lietuviai visuo-
met buvo darbštūs, jie dirbdavo 
našiau. Tačiau kai mes perėjome 
į kitą ekonominio vystymosi eta-
pą, iš planinės, autoritarinės eko-
nomikos į laisvosios rinkos eko-
nomiką, tuo metu mūsų lyderiai, 
mūsų vadai nesuvokė esminių po-
kyčių ir nepakeitė daugelio savo 
veiklos metodų. Tiesiog naujomis 
sąlygomis jie dar bandė naudoti 
senuosius metodus. Norėčiau pa-
sakyti, kad lietuviai nei istoriškai, 
nei geografiškai neturėjo tokių 
gerų kaimynų šalia, kokius turėjo 
estai. Estai visuomet gyveno ša-
lia efektyviai veikiančių, turtin-
giau gyvenančių šalių, šalia šve-
dų, danų, suomių. O pas mus iš 
vienos pusės - Rusija, iš kitos - 
Lenkija. Tai, ką jūs paminėjote 
apie lenkų švietimą, apie lenkų 
kultūrą, ji turėjo dvejopą poveikį.

G.JAKAVONIS: Tad ką mes 
blogai darėme atgavę Neprik-
lausomybę, ir ką estai darė ge-
riau?

J.PALECKIS: Dar tarybi-
niais laikais net ekonominio sa-
varankiškumo koncepcija buvo 
pirmiausia svarstoma Estijoje. 
Nesutikčiau su tuo, kad estų an-
tikomunistiškumas buvo labai di-
delis. E.Vareikis kalbėjo, kad es-
tai neskubėjo versti Lenino pa-
minklų, neskubėjo pervadinti 
prospektų. Jiems rūpėjo ne išori-
nis vaizdas. Jie yra protestantai, 
jie yra orientuoti į naudą. Jų su-
pratimu, geriausia malda Dievui 
yra arimas, našus darbas, o ne išo-
riniai efektai. Ne kartą teko būti 
Estijoje ir matyti muziejuose, 

kaip jie vaizduoja Liaudies fronto 
laikotarpį: visi estai ėjo kartu, ten 
nebuvo jokio atskyrimo nuo ko-
munistų. Jie negalėjo šito daryti, 
nes ten buvo nemažas rusų susi-
telkimas. Jie neleidžia atstumti 
nė vieno esto, nesvarbu, kad ir 
koks jis būtų. Pereidamas prie 
klausimo, kodėl jie pasiekė geres-
nių rezultatų, manau, kad pas juos 
nebuvo padaryta ideologiškai mo-
tyvuotų reformų kaip pas mus. 
Kuo greitesnis kolūkių panaikini-
mas buvo susijęs su ideologija. 
Siekta, jog panaikinus kolūkius, 
visi valstiečiai balsuos už tą ini-
ciatyvą, bet įvyko atvirkščiai. 
Valstiečiai nebalsavo už tuos, ku-
rie buvo šių dalykų iniciatoriai. 
Estai dėl savo mentaliteto, dėl sa-
vo kaimynų, dėl protestantišku-
mo užčiuopė aukso gyslą - inova-
cijas, kompiuterizaciją, orientavi-
mąsi į pačias svarbiausias tech-
nologijas. Jie pasiekė didžiulį 
kompiuterizacijos lygį, pradedant 
mokyklomis. Pirmoji vyriausybė 
pasaulyje be popierių, elektroni-
nė vyriausybė - kur? Estijoje. 
„Skype“ išrado Estijoje. Dabar jie 
įvedė elektroninę pilietybę. Tai 
reiškia, kad kiekvienas bet kokios 
pasaulio šalies gyventojas, negau-
damas Estijos pilietybės, gauna 
galimybę dirbti Estijoje pagal šią 
kompiuterizacijos programą ir jau 
dabar jiems tai neša milijoninius 
pelnus. Dar vienas epizodas. Egi-
dijus sakė, kad mes kartu įstojo-
me į Europos Sąjungą. Teisingai, 
bet estus pakvietė derėtis dvejais 
metais anksčiau. Mes galime tik 
pasidžiaugti kaimynų pasiekimais 
ir mokytis iš jų.

G.JAKAVONIS: Kadangi 
kalbėjome apie Vilniaus uni-
versitetą, noriu paklausti, kas 
dabar vyksta su mūsų aukšto-
siomis mokyklomis?

V.DAUJOTIS: Norėčiau pra-
tęsti tai, apie ką kalbėjau. Mes iš 
tikrųjų darėme daugiau teatrališ-
kų veiksmų. Tai yra gražu ir to 
reikėjo. Bet estai pirmieji įkūrė 
Nacionalinį frontą, savo Aukš-
čiausiojoje taryboje paskelbė, kad 
jų įstatymai yra viršesni už Tary-
bų Sąjungos. Jie pirmi padarė tik-
rąjį ir realųjį žingsnį į Nepriklau-
somybę. Kalbėdamas apie švieti-
mą, noriu palyginti štai tokį vieną 
paskutinių dalykų. Juk lietuvių 
kalba yra menkinama Vilniaus 
universitete, ko nebuvo net rusų 
laikais. Padaliniai išnyko, išsklai-
dytos katedros, atsirado anglisti-
kos institutas, o lituanistikos ins-
tituto nėra. Susiduriu su gana 
garbingais žmonėmis, kurie sako, 
kad mums nusispjauti į lietuvių 
kalbą, mums reikia angliškai ra-
šyti. Estai buvo pirmieji pasinėrę 
į projektų rašymus. Į tai, į tą eu-
ropinį tinklą, į fondus mes įsitrau-
kėme po dešimtmečio. Jie labai 
smarkiai perėjo į anglų kalbą, bet 
dabar jie pirmieji ir atsikvošėjo, 

nes estų kalba išstumta iš moks-
lo. Šito padariniai neigiami, nes 
nesivysto kalba. Visgi jeigu nori-
me išlaikyti Tautą, švietime turi 
būti balansas. Kadangi estai atsi-
kvošėjo, jie net rengia didelę kon-
ferenciją, kaip išsaugoti estų kal-
bą, o pas mus tas durnėjimo eta-
pas eina visu greičiu. Vilniaus 
universiteto vadovui lietuvių kal-
bos nereikia, nes, anot jo, moks-
lo kalba yra anglų kalba. Nyksta 
lituanistikos centrai ir pan. Mes 
atsikvošėsime, bet vėl po penkio-
likos metų. Tačiau ar tam mes tu-
rime laiko? Mes dar nekalbėjome, 
kad mes turime tokio masto 
emig raciją ir baisiausią socialinę 
atskirtį, ko estai neturi.

G.JAKAVONIS: Ką pir-
miausia reikia daryti, kad mū-
sų valstybė bent kiek pajudėtų 
į priekį?

R.JASINAVIČIUS: Grįžki-
me prie priežasčių ir pasekmių. 
Yra universalus Visatos dėsnis, 
t.y. priežasties ir pasekmės dės-
nis. Jeigu mes nepakeisime 
veiksnių, kurie sudaro mūsų 
veik los ir gyvenimo priežastis, 
pasekmių mes pakeisti greitai 
negalėsime. Kokios yra esminės 
priežastys, kurios buvo iš dalies 
pasakytos, bet neakcentuotos? 
Šiandien net ir iš mūsų pokalbio 

matosi, kad mumyse, mūsų vi-
suomenėje egzistuoja daug mitų 
apie svarbiausias veiklos kryp-
tis, tikslus ir ypatingai pagal 
veik los vertinimo kriterijus. Štai 
dabartinės politikos atstovas la-
bai keistai pasakė, kad ekonomi-
ka valstybės žmonėms ir jų ge-
rovei yra nesvarbu, o svarbu yra 
politika. Antra, Vytautas paminė-
jo dabar diskutuojamą ir afišuo-
jamą blogybę, kuri vadinama so-
cialine atskirtimi. Aš manau, kad 
tai nėra labai teisingas dalykas. 
Socializme socialinė atskirtis bu-
vo žymiai mažesnė ir todėl dau-
geliui žmonių, kurie vadovavosi 
tokiu principu, atrodo, jog visi jie 
buvo laimingesni. Norėčiau at-
kreipti dėmesį, kad gyvenimo 
gerovę nusprendžia pradinis 
veik los ir darbo rezultatas arba 
ekonomika. Jeigu mes to vadina-
mo ekonominio produkto suku-
riame žymiai daugiau, tai galime 
pasidalinti. Jeigu to produkto nė-
ra, galime džiaugtis, kad gina-
mės, kad mes kažkokie ypatingi 
ir pan., kad visi lygūs, bet tai nė-
ra tas pats. Pažiūrėjau, kad be-
veik visose valstybėse žmonių, 
gyvenančių žemiau skurdo ribos, 
yra tas pats procentas. Jungtinė-

se Amerikos Valstijose - apie 12 
proc., Lietuvoje - 12,7, tik pas 
juos skurdo riba yra tūkstantis 
dolerių žmogui, o pas mus skur-
do riba yra 260 Eur. Tarybiniais 
laikais bolševikai, atėję į valdžią, 
sakydavo, kad šalyje neturi būti 
turtingų, o visas pasaulis siekia, 
kad nebūtų vargšų. Mūsų Tauto-
je pagrindinis principas turėtų 
būti toks: žmonės savo veikla, 
savo darbu užsidirba pakankamai 
savo gyvenimo kokybei ir jie yra 
atitinkamai įvertinami. Ką dabar 
reikėtų daryti? Kiekvienoje šei-
moje reikėtų akcentuoti, kad 
svarbiausia yra žmonių veiklos 
rezultatai ir šios veiklos efekty-
vumas. Naudojant šiuolaikines 
technologijas įrodyta: tam, kad 
žmogus užsitikrintų savo egzis-
tencinius ir pagrindinius porei-
kius, jam pakanka keturių valan-
dų darbo per savaitę. Per tą laiką 
jis gali sukurti šiuos išteklius, 
gali ramiai gyventi. Jeigu dauge-
lis pas mus dirba 40 valandų ir 
daugiau ir dar negali sau užsi-
dirbti, ką tai reiškia? Kad jų vie-
nos valandos efektyvumas yra 
žymiai mažesnis.

J.PALECKIS: Klausimas, ką 
daryti, yra labai reikšmingas. Tik 
nesutikčiau su tuo, kad socialinė at-
skirtis yra antraeilis dalykas. Mano 
nuomone, tai yra labai rimtas daly-
kas. Tai yra viena iš bombų, kuri 
gali susprogdinti pasaulį. Grėsmė 
yra ne tik branduolinis karas, klima-
to kaita ar gamtos naikinimas. Yra 
vis didesnis atotrūkis tarp turtin-
giausių ir neturtingiausių. Šis ato-
trūkis didėja. Ką daryti? Reikia daug 
ko pasimokyti iš estų. Estų emigra-
cija sustojo 2000 metais. Mes turi-
me didelę emigraciją ne tik dėl eko-
nominių sąlygų, tai vyksta ir dėl at-
skirties, ir dėl to, kad nematoma 
teisingumo, ir dėl to, kad yra nusi-
vylimas savo valstybe. Pas estus ši-
to nėra. Pažiūrėjau duomenis, kokie 
mūsų pasitikėjimo Seimu ir Vyriau-
sybe rodikliai. Jie yra labai maži. Es-
tai išsirenka parlamentą labai pro-
tingai ir juo yra patenkinti, o mes 
išrenkame ir po dviejų savaičių sa-
kome, kad neteisingai išrinkome, 
raunamės plaukus. Daug reikšmės 
turi ir ekonomika, nesiginčiju. Bet 
svarbu yra bendra tendencija, susi-
telkimas. Mūsų yra mažai, mes tu-
rime būti vieningi, negalime skaldy-
tis, turime būti darbštūs, palaikyti 
vienas kitą.

V.DAUJOTIS: Yra tokia sąvo-
ka „gerovės patriotizmas“. Malo-
nu ginti tai, ką tu turi. Čia šito nė-
ra. Patriotizmas yra, kai šaliai yra 
sunku ir kai tu padedi ją traukti iš 
duobės. Reikia mokėti veikti 
bend ram gėriui. Mes nesusitaria-
me, kur reikia sutelkti jėgas.

Parengė 
Gediminas JAKAVONIS
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