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Vygaudas Ušackas. Kalba Vytauto Didžiojo universiteto Senato posėdyje. 

2014/03/10  

Mielas Rektoriau, Tarybos pirmininke, bičiuliai studentai, ponai ir ponios, 

Esu didžiai sujaudintas ir dėkingas už ypatingą įvertinimą – VDU Garbės daktaro 
vardo suteikimą.  

Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimas buvo ir yra išskirtinis įvykis ne tik Kaunui, 
bet ir visai Lietuvai. Jis, nors tik trimis, tačiau didžiosiomis raidėmis įrašytas mūsų – 
pasaulio lietuvių istorijoje. Būtent dėl kilnaus ir prasmingo tikslo bei istorinio 
teisingumo atstatymo konsolidavosi Lietuvos ir po visą pasaulį pasklidusi lietuvių 
inteligentija, o atsidavimas, nenuilstamas darbas, kurio ateities perspektyva nebuvo 
aiški – moralinė ir materialinė auka telkėsi Kaune. 

Tai buvo nuostabiausias reiškinys ir pavyzdys, kaip pasireiškė lietuvių solidarumas, 
kuriant  Universitetą. Kitokį, naują – puoselėjantį liberalios minties raišką, alternatyvų 
ir kritišką mąstymą, laužantį to meto universiteto sampratą ir sandarą. 

Prisipažinsiu, kad mano nuolatinis bendravimas su universiteto akademine 
bendruomene – studentais ir dėstytojais – leidžia jaustis savu. Kartu su jumis mes 
diskutavome aptariant stojimo į ES aktualijas, Lietuvos ir JAV santykius, istorinės 
patirties puoselėjimo svarbą ir ekspedicijoje „Misija Sibiras“ įgytą patirtį bei 
Afganistano ir apskritai Azijos regiono problemas bei galimybes, o kur dar temos apie 
Lietuvą ir globalizacijos iššūkius. 

Šiandien man didelė garbė ne tik įsilieti į garsiausių pasaulio ir Lietuvos asmenybių 
būrį priimant Universiteto garbės daktaro regalijas. Man dar smagiau jausti ir jaustis, 
kad esu dar labiau savas. 

Vieną iš jūsų buvusių profesorių, studentų dekaną, šviesios atminties kunigą Arvydą 
Žygą vadinu savo mentoriumi bei iš dalies „atsakingu“ už mūsų su Loreta santuoką. 
1990-aisiais, didžiulių nepriteklių metais, jis mus pasikvietė į „Neringos“ restoraną 
Vilniuje ir padovanojo dvidešimties ir dviejų JAV dolerių kupiūras kelionei studijoms į 
Oslą (2 dolerių banknotą su T. Džefersono atvaizdu iki šiol nešiojuosi su savimi)... 
Tada tai buvo didžiuliai pinigai, tačiau moralinė paskata ir tolimesnis mūsų nuolatinis 
bendravimas buvo svarbiausia, ką iki šiol ypatingai branginu. 

Nuo to laiko daug kas pasikeitė. Šiandien kaip tik norėčiau pasidalinti savo mintimis 
apie pokyčių esmę ir poveikį žmogaus, tautos, valstybės gyvenime. 

Tik prieš savaitę lankiausi Krasnojarske, kur dalyvavau Sibiro ekonomikos forume, 
skaičiau paskaitą studentams, bendravau su Rusijos Vyriausybės ir verslo lyderiais. 
Savo viešuose pasisakymuose irgi kalbėjau apie pokyčius.    

Savo kalbose pažymėjau, jog dar prieš 20 ar net 10 metų negalėjau įsivaizduoti nei aš, 
nei turbūt mano pašnekovai, kad vieną dieną Lietuvos tremtinio sūnus, kurio tėvelio 
šeima penkerius metus praleido Krasnojarskio srityje Rešotuose, atvyks į Sibirą ir, 
atstovaudamas 28 ES valstybes, kalbės apie ES ir Rusijos tarpusavio priklausomybę 
prekybos, energetikos, tarptautinės politikos srityse.  

Kalbės ne tik apie tai, dėl ko mes sutariame, bet ir apie tuos dirgiklius, kai įvedami 
politiškai motyvuojami ar neproporcingi barjerai ES šalyse pagamintiems sūriams, 
mėsai, pieno gaminiams, kai iki šiol dar neįgyvendinami PPO narystės įsipareigojimai, 
kai nesilaikoma tarptautinio tranzito konvencijų.  
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Tuo pačiu kalbėjau ir apie ilgalaikę viziją:  bendrą ekonominę erdvę nuo Atlanto iki 
Ramiojo vandenyno, kurioje galiotų laisva prekyba, būtų plėtojamos ir ginamos 
investicijos, mūsų piliečiai lankytųsi vieni pas kitus be vizų, o visa tai gerintų ES ir 
Rusijos žmonių gyvenimą vis didėjančios globalios konkurencijos kontekste.   

Ši vizija, kaip pabrėžė ES diplomatinės tarnybos vadovė C. Ashton (savo straipsnyje 
laikraštyje „Kommersant“ 2014 m. vasario 18 d.) „gali tapti realybe, jei mes kursime 
tai, išpažindami bendras vertybes, tame tarpe, remiant mūsų kaimynų nepriklausomybę 
ir jų laisvę nustatyti savo raidos kryptis”. 

Kovo 1 dieną turėjau tęsti savo misiją į Chabarovską ir Vladivostoką, tačiau dramatiški 
pokyčiai,  Rusijos pusei grubiai pažeidžiant Ukrainos suverenitetą ir teritorinį 
vientisumą Kryme, bei Federacijos Tarybos sprendimai, suteikiantys teisę naudoti 
karines pajėgas Ukrainos teritorijoje, privertė daryti greitą sprendimą ir, iki skrydžio 
likus 45 minutėms, pakeisti skrydžio kryptį bei vietoj Tolimųjų Rytų grįžti į Maskvą.  

Jeigu dar prieš 12 metų didžiausiu pavojumi ES piliečių saugumui buvo įvardijamas 
Afganistanas, iš kur „Al Qaeda“ planavo ir vykdė teroristinius aktus, jeigu dar 
pastaruoju metu didžiausiu grėsmės šaltiniu vardijome besitęsiantį konfliktą bei 
pabėgėlių ir teroristinių grupių potencialią sklaidą iš Sirijos, tad dabar susidūrėme su 
saugumo grėsmėmis mūsų tiesioginėje kaimynystėje.  

Saugumo ir politinės paradigmos kaita, kurią mes stebime Rusijos elgesyje tiesioginių 
kaimynų atžvilgiu, tampa rimčiausiu saugumo iššūkiu Europai.     

Šie regioninio saugumo ir grėsmių pokyčiai yra realūs. Tai, kas vyksta Kryme, pakerta 
pasitikėjimą, kuris yra neišvengiama sąlyga vystyti ambicingus ES ir Rusijos 
santykius. Aš tikiuosi, kad mes dar nesame aklavietėje ir bus rastas politinis 
sprendimas šiai krizei išspręsti, nelaužant tarptautinių įsipareigojimų.  

Tam Rusija privalo sugrąžinti karines pajėgas į pastovios dislokacijos vietas pagal 
1997 metų susitarimą dėl Juodosios jūros laivyno statuso ir buvimo sąlygų Ukrainos 
teritorijoje bei gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą bei suverenitetą. Referendumas 
Kryme yra nelegetimus, tai nenumatyta galiojančioje Ukrainos Konstitucijoje. Aš 
tikiuosi, kad politinė branda ir sumanumas vis dėlto nugalės ir bendromis pastangomis 
galėsime stabilizuoti sudėtingą politinę ir ekonominę situaciją vieningoje Ukrainoje.  

Todėl penktadienį vykusiame ES šalių narių vadovų pasitarime nuspręsta pasiųsti 
trejopą žinią:  

1. Tokių Rusijos veiksmų šviesoje sunku įsivaizduoti tolesnį ES ir Rusijos santykių 
plėtojimą, todėl įšaldytos derybos dėl palengvinto vizų režimo bei naujo susitarimo 
tarp ES ir Rusijos. Sustabdomas dalyvavimas pasiruošime G-8 viršūnių susitikimui, 
kurį Rusija rengia birželio pradžioje.  

2. Krizė turi būti sprendžiamas politiniu būdu: paraginta per artimiausias dienas pradėti 
derybas tarp Rusijos ir Ukrainos vyriausybių bei pasiekti konkrečių rezultatų su tikslu 
deeskaluoti situaciją per ribotą laiko tarpą.  

3. Jeigu artimiausiomis dienomis nebus pasiekta rezultatų, ES priims sprendimus dėl 
papildomų priemonių, pavyzdžiui, sąskaitų įšaldymo, kelionių draudimo bei kito ES ir 
Rusijos viršūnių susitikimo atšaukimo.  

ES šalių vadovai taip pat priėmė sprendimą suteikti 11 milijardų eurų paramą Ukrainai, 
buvo parafuota Asociacijos bei Laisvos prekybos sutartis bei artimiausiu metu 
pasirašysime politinius Asociacijos sutarties skyrius. ES taip pat parems Ukrainą 
diversifikuojant energetinių šaltinių tiekimą.  
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Tolimesnė įvykių raida bei konkretūs veiksmai turės didelį poveikį ES ir Rusijos 
santykiams: ar būsime partneriais pagal įsitikinimą, ar tik dėl neišvengiamo būtinumo.  

Mieli Bičiuliai, 

Šiandien susirinkome Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, Kovo 11-osios – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės – 24-osiose išvakarėse. 

Ši nuostabi laisvės šventė bei kontrastuojantys su ja veiksmai, kuriais bandoma 
nublokšti  Europą ir Rusiją į Šaltojo karo laikus, primena mums vieną elementarų 
dalyką –  kad šalies laisvė nėra duotybė, tai nėra savaime suprantamas dalykas.  Už 
laisvę kovota, aukotasi ir labai brangiai sumokėta.  

Lietuvių tauta ir čia susirinkusi studentija – naujos Lietuvos nauja karta – turi 
didžiuotis savo pirmtakais, kad, nepriklausomai nuo žiaurių istorijos išbandymų, 
išgyveno tremtį, parodė savo tvirtumą partizaninio karo metu, išgyveno ir atsikratė 
okupacijos.  

Tačiau vien didžiuotis nepakanka. Mes turime konkrečiais darbais įrodyti, kad esame 
pasiruošę stoti ginti savo Tėvynę, paremti gynybos biudžeto ir gynybinių pajėgų 
profesionalumo didinimą, pasisakyti prieš bandymus pakirsti mūsų ES narystės 
kredencialus populistiniu referendumu dėl žemės nuosavybės. 

Eikime gausiai, eikime visi į rinkimus gegužę – LR Prezidento ir Europos Parlamento. 
Savo aktyviu dalyvavimu rinkimuose įrodykime savo pilietiškumą, priklausomybę 
Lietuvai, Europai. 

Linkiu, kad šis priešrinkiminis periodas būtų išnaudotas atvirai, aktyviai ir giliai 
diskusijai apie Lietuvą, Europą ir mūsų vietą tarpusavio priklausomybės pasaulyje.  

Mes esame ES – didžiausios pasaulio ekonomikos – nariai ($16.58 trilijonų dolerių 
BVP, daugiau nei pusės milijardo rinkos dalis, sukurianti 23.1% pasaulio BVP; 
palyginimui: Rusijos BVP yra $2,2 trilijonų, t. y. 2,8% pasaulio BVP); bei galingiausio 
Pasaulio karinio aljanso – NATO sąjungininkai.   

Balsuokime už Lietuvos gilesnius ir tvirtesnius vertybinius, ekonominius, politinius 
ryšius su Europos Sąjunga ir NATO. Už atvirą, tolerantišką ir konkurencingą Lietuvą – 
palankiausią vietą verslui, menui, mokslui, inovacijoms, studijoms. Būkime atviri 
plėtoti pragmatiškus, mūsų ekonomikai svarbius santykius su  kaimynais, išlaikant 
vertybinį stuburą bei sąlygojant šių santykių raidą bendrų vertybių išpažinimu, taip pat 
ir pagarba kitų šalių suverenitetui ir teritoriniam vientisumui. 

Greitai pažymėsime ES ir NATO narystės dešimtmetį. Dėl ES narystės ir šalių narių 
solidarumo, mūsų BVP vienam asmeniui atsilikimas nuo Europos vidurkio sumažėjo 
beveik dvigubai (nuo 48% 2004 m. iki 28% 2012 m.). Dėl struktūrinių, regioninių 
fondų bei Bendros žemės ūkio politikos išmokų akivaizdūs infrastruktūriniai 
pagerinimai, žemės ūkio, energetikos bei pramonės modernizavimas, žmogiškųjų 
resursų tobulėjimas. 

Tikiuosi, kad rinkiminiuose debatuose patikrinsime ne tik savo politinę orientaciją, bet 
ir sustiprinsime savo europietiškas vertybes bei integracijos kryptį į ES ekonominį ir 
politinį branduolį, siekiant tapti eurozonos bei aktyviu ES BUSP nariu. 

Įtampa kaimynystėje, principinga JAV ir NATO pozicija bei teikiama akivaizdi 
gynybinė parama atgrasos tikslams dar sykį primena Transatlantinių santykių svarbą, 
ypač su mūsų istoriniu, vertybiniu, politiniu ir kariniu sąjungininku – JAV. Būdami 
NATO nariais, mes ne tik naudojamės Sąjungininkų suteiktomis saugumo 
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garantijomis, bet ir savo galių ribose prisidedame prie stabilizavimo pastangų už šalies 
ribų, keliame Lietuvos karių profesionalumą. 

Mieli Bičiuliai, 

Esame vienos, tačiau plačiai pasklidusios tautos, bendruomenės, kurios vardas – 
Lietuva, nariai.  

Kur bebūtume ir ką bedarytume, stiprinkime mūsų bendruomenės ryšius, puoselėkime 
lietuvybę, meilę Tėvynei, artimui. Užjauskime ir paremkime neįgalintį, skiepykime 
atjautos ir atgailos tradicijas.  

Mūsų gebėjimas reikšti nacionalinius interesus tiesiogiai priklauso tiek nuo pokyčių 
pripažinimo, tiek ir nuo konkrečių sprendimų, kurie kurtų pozityvius pokyčius arba 
išlaikytų geriausią praktiką ir ją saugotų. 

Tad įgytų pamokų bei besikeičiančios geoekonominės aplinkos kontekste svarbu ir 
toliau užtikrinti šalies finansinę drausmę, mokesčių nuspėjamumą, ūkio 
konkurencingumą, tęsti energetinę diversifikaciją bei kurti palankiausias sąlygas 
investicijoms bei talentų traukai, pripažįstant, kad globaliame pasaulyje didžiausia 
kova vyksta dėl protų, idėjų, žmogiškųjų resursų ir kvalifikuotos darbo jėgos. 

Įvertindami migracijos ir emigracijos tendencijas, kurios tiesiogiai paveikė ir Lietuvą, 
turėtume aptarti ir padaryti tokius teisinius pakeitimus, kurie sukurtų palankiausią 
aplinką konkuruojant dėl idėjų bei žmonių, galinčių kurti pridėtinę vertę, inovacijas bei 
darbo vietas čia, Lietuvoje.  

Konkuruodami dėl kapitalo ir žmonių traukos į Lietuvą, turime siekti sukurti 
palankiausią mokestinę ir verslo aplinką. Ne mokesčių kėlimu, o jų mažinimu; 
apibrėžtų lengvatų pradedančiosioms įmonėms, kaip Estijoje,  taikymu. 

Atsižvelgiant į turtingą Lietuvos istoriją bei, kita vertus, į fundamentalius 
geoekonominius bei migracinius pokyčius, turėtume globaliau ir pragmatiškiau 
įvertinti bei siekti dvigubos pilietybės mechanizmo, kuris ne tik stiprintų politinius ir 
ekonominius ryšius su gausybe po pasaulį pasklidusių lietuvių, ypač po įstojimo į ES, 
bet ir su istoriškai bei tėvų ir protėvių santykiais su Lietuva susietais kitais 
bendratautiečiais (žydais, lenkais ir, drįsčiau teigti, kitais LDK palikuonimis). 

Esame Europos dalis, aktyviai vystome ekonominius mainus su savo tiesioginiais 
kaimynais. Kita vertus, mums labai svarbu užmegzti aktyvesnius ryšius ir geriau 
pažinti geografiškai tolimesnes, tačiau dėl globalizacijos, ekonominių ir politinių 
faktorių tampančias vis labiau „artimesnėmis“ šalimis, tokias kaip Kinija, Indija, 
Izraelis, Persijos ilankos šalis. 

Kalbant apie santykius su Rusija, istorija nepalieka mūsų. 

Pirma, mes turime pripažinti, kad tai, kaip stalinizmas vertinamas Lietuvoje ir kaip jis 
vertinimas kai kurių (gal iki šiol dar daugumos) visuomenės sluoksnių ir žmonių 
Rusijoje, labai skiriasi. 

Savo ruožtu, ypatingai svarbu priminti, kad mes, lietuviai, netapatiname stalinizmo su 
šiandienine Rusijos tauta.  

Tokios patirties ir pasakojimų dirvoje aš, kaip ir tūkstančiai kitų tremtinių vaikų ir 
anūkų, išaugome. Tai aš stengiuosi perteikti savo vaikams bei Lietuvos ir Rusijos 
jaunajai kartai. Visokių parsidavėlių buvo ir mūsų tarpe. Mano mama iki šiol širdyje 
kenčia dėl stalinistų – lietuviškų stribų jai paleistų kulkų už tai, kad Ukmergės rajono 
Obelių kaimo sodyboje slapstė brolius partizanus. 
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Rusai kone daugiausia nukentėjo nuo Stalino režimo brutalumo. Nemažai jų kartu su 
lietuviais bei kitų tautų žmonėmis kentėjo Sibiro tolybėse ar buvo sušaudyti, kaip antai 
virš 20-ties tūkstančių jų Maskvos prieigose Butovskyj poligone, apie kurio tragediją, 
spėju, mažai kas Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje žino. 

Trečia, aš manau, kad mes turėtume atviriau ir oriau reikšti pagarbą įvertinant rusų 
tautos ir kitų antifašistinės koalicijos narių indėlį į kovą prieš Hitlerio ekspansiją, tuo 
pačiu nuosekliai bei tvirtai primindami apie Lietuvos Nepriklausomybės netektį bei 
skatindami Rusiją to nekvestionuoti bei pripažinti Lietuvos okupacijos faktą 1940-
aisiais. 

Ketvirta, mums svarbu neužmiršti, išlaikyti bei plėtoti ryšius ne tik su tais, kurie 1990-
aisiais Maskvos aikštėse surengė demonstraciją už Lietuvos ir kitų Baltijos šalių laisvę 
bei nepriklausomybę, ir  kurie neretai skundžiasi nepakankamu dėmesiu ir interesu iš 
mūsų pusės, bet ir su naująja Rusijos karta – būsimais mūsų kaimyninės šalies verslo, 
mokslo, kultūros ir sporto lyderiais.  Rimas Tuminas, Andželika Cholina, Mindaugas 
Karbauskis, Rimas Kurtinaitis yra puikūs kultūros ir sporto ambasadoriai. Tačiau 
mums reikia jų daugiau.  

Todėl žvelgiant į ilgalaikę mūsų santykių su Rusija plėtotę, būtina skatinti 
nuolatinį  akademinį domėjimąsi Rusija, rusų kalbos mokymąsi, jos turtingos kultūros, 
ne tik verslo ir politikų, bet ir jaunimo mainų puoselėjimą, kurį mes patys 
finansuotume.  

Penkta – tai ekonominiai interesai ir Rusija: rinka eksportui, turizmo ir investicijų 
galimybės, kurias turime siekti išnaudoti.  

Rusija yra didžiausia mūsų kaimynė su 147 mln. vartotojų rinka, energetikos šaltiniais 
ypač turtinga šalis, vis labiau pasaulio finansinį ir žmogiškąjį kapitalą (tarp jų ir kelias 
dešimtis Londono Sičio lietuvių) pritraukianti šalis, dėl kurios finansinių ir turistinių 
srautų konkuruoja visos ES valstybės, prisiimant, savo ruožtu, ir atitinkamą rizikos 
lygį.  

Mieli Bičiuliai, 

Permainos visada įneša netikrumo, kartais susirūpinimo  ar net baimės jausmą.  

Tačiau dar svarbiau pripažinti, kad permainos, kokios jos bebūtų dramatiškos, visada 
atveria naujų galimybių lauką. Taip, aš permainas visada vertinu ir stengiuosi jas 
išnaudoti, adaptuojantis, tačiau išlaikant nuoseklumą pasirinktai strateginei krypčiai.  

Pripažindami dėl globalizacijos procesų besikeičiančią ekonominę, politinę ir socialinę 
aplinką, stiprinkime individo laisvės ir socialinės atsakomybės vertybes; tęskime 
žingsnius į Europos Sąjungos ekonominį ir politinį branduolį, aktyviai išnaudokime 
savo narystę ES ir NATO nacionalinių interesų raiškai, ne tik laukdami paramos, bet ir 
patys būdami reformų patirties bei saugumo nešėjais; sukurkime tokią teisinę, 
ekonominę, politinę ir socialinę aplinką, kad niekas iš Lietuvos išvykti nenorėtų, o tie, 
kurie išvyko, lenktyniautų, kaip greičiau į Lietuvą savo patirtį sugrąžinti; abipuse 
pagarba ir pragmatiniais ekonominiais interesais grįskime ir plėtokime santykius su 
savo kaimynais. 

Sveikinu Jus visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 
Nebijokime pokyčių, drąsiai kurkime ateitį ant tvirtų vertybinių pamatų. 

Vivat Universitas Vytauti Magni! 


