
Panašiai prieš metus, žiūrėdamas televizijos 
reportažą iš JAV, kuriame labdaros 
Harlemo skurdžiams tiekimo atstovė 
pasakė, kad paramos maisto produktais 
skurdžių šeimos ten jau nebevertina, nes 
neišmano, kam tie produktai (miltai, aliejus, 
makaronai, etc.) yra skirti ir ką iš jų būtų 
galima pasigaminti, su baime pagalvojau, 
kad tokie laikai greitai atžingsniuos ir į 
Lietuvą, kurioje ūkininkai jau daugel metų 
pratinami nebedirbti laukų, žmonės - vien 
tik pirkti, vaikus nuo galimybės išmokti 
elementariausių kasdienių darbų saugo 
vaiko teisių gynėjai... Todėl sužinojęs, kad 
žinomas virtuvės meistras, vienas iš trijų 
virtuvės mitų griovėjų Alfas IVAnAuskAs 
važinėja po mokyklas ir moko vaikus 
virtuvės įgūdžių, labai nudžiugau, taręs 
sau, jog šis žmogus dirba Lietuvai.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Ar aš teisus, sakydamas, kad dirba-
te Lietuvai? Ką žodžiai „dirbti Lietuvai“ 
Jums reiškia?

- Pirmiausia, mano gyvenime, ko gero, 
apskritai nėra tokio reiškinio kaip darbas. Ne-
manykite, kad maivausi, tačiau iš tiesų darau 
viską, kad kuo mažiau gyvenime dirbčiau, o 
kuo daugiau gyvenčiau - t.y. įgyvendinčiau 
savo svajones.

Jau vaikystėje nusprendžiau, kad noriu 
daryti tik tai, kas man teikia malonumą, ir tai, 
ką geriausiai sugebu. O dirbti Lietuvai pa-
vyksta savaime. Ko gero, taip yra todėl, kad 
aš iš tiesų visa savo esybe didžiuojuosi, jog 
esu lietuvis. Darau tai ne iš noro susireikš-
minti, tačiau, esant reikalui, visuomet oriai 
šitai pabrėžiu. Taigi dirbti Lietuvai, ko gero, 
man reiškia, kad nesvarbu, kurioje pasaulio 
šalyje būtumei, į kurią pasaulio šalį rašytumei 
laiškus ar skambintumei telefonu, tu niekur, 
niekada nesigėdi pripažinti, jog esi lietuvis, 
iš Lietuvos.

Na, o darbas su moksleiviais ir modernių 
kulinarinių klasių steigimas Lietuvos mokyk-
lose - taip pat ne darbas. Tai misija ir neišsi-
pildžiusi mano vaikystės svajonė. Pats netu-
rėjau tokios klasės, todėl pažadėjau, jog bai-
gęs mokyklą darysiu viską, kad kuo daugiau 
tokių kulinarinių klasių atsirastų Lietuvoje. 
Šiuo metu su kolege Rima Olberkyte-Stankus 
įrenginėjame jau aštuntą klasę.

- Moksleiviai, su kuriais bendraujate, 
juk žino, kad esate visuotinai pripažintas 
virtuvės meistras, žino, kad galėtumėte 
dirbti nepalyginti turtingesnėse valsty-
bėse, prestižiniais laikomuose restora-
nuose, ir greičiausiai klausia jūsų, dėl ko 
atsispiriate šioms pagundoms? Ką jiems 
sakote?

- Vadovaujuosi filosofija, kad kiekvienas 
ateiname į šitą pasaulį ne šiaip sau, o kažką 
palikti po savęs. Na, o man, kaip lietuviui, 
pirmiausia norisi kažką tokio palikti ne kaž-
kur pasaulio tolybėse, o čia, Lietuvoje.

Jau ir dabar turiu projektų ne tik Lietu-
voje, tačiau kiekvieną rytą nubundu ir pir-
miausia savęs klausiu, kuo galiu būti naudin-
gas savajam kraštui. Mano tikslas labai aiš-
kus - garsinti Lietuvos ir lietuvių vardą pa-
saulyje ir visiems parodyti, kad mes ne tik 
krepšinio ir gražių moterų šalis (šypsosi).

Vienas iš laimėjimų - jau trečius metus iš 
eilės nušluostom visam kulinariniam pasau-
liui nosį, nes mūsų leidžiamas kulinarinis žur-
nalas VMG pripažintas geriausiu pasaulyje. 
Tokie garsūs vardai, kaip Dž.Oliveris ar 

G.Ramzis, lieka kažkur ten, tarp kitų 200 žur-
nalų, kurie nepelno šio titulo.

O naujausias mano tikslas - kad pagaliau 
vienas iš Lietuvos restoranų gautų pirmąją 
„Michelin“ žvaigždę. Nors ir neturiu restora-
no, turiu strategiją, kaip šį tikslą pasiekti, ir 
ją vykdau. Tikiu, kad greitu metu mes tą 
žvaigždę turėsime. Visa tai pasakoju mokslei-
viams, nes jiems reikia ne tik pasakų iš knygų, 
bet ir realių istorijų, žmonių bei pavyzdžių.

- Ar jaučiate Lietuvos išsivaikščioji-
mo grėsmę? Ar skaudi jums masinio Lie-
tuvos jaunimo emigravimo problema? 
Kaip sukurti čia erdvę, kurioje jaunimas 
norėtų pasilikti? Ką galėtų (privalėtų) 
padaryti šalies vadovybė, o ką - kiekvie-
nas mūsų? Galbūt, atrodytų, ir nedideli 
dalykai (pavyzdžiui, skanus maistas) ga-
lėtų virsti papildomais motyvais pasilik-
ti gyventi tėvynėje?

- Žinote, viskas prasideda nuo šeimos. Jei-
gu patys tėvai nuolatos vaikus skatina išva-
žiuoti, jeigu darželyje ir mokykloje jie girdi tik 
tokias kalbas, vadinasi, augdami tokioje aplin-
koje, jie gal net bus priversti išvažiuoti, nes 
visi aplinkiniai skatino tai daryti. Tačiau jeigu 
tėvai puoselėja pilietiškumą ir meilę savo 
kraštui - viskas gali atrodyti kitaip.

Žinoma, man irgi niekas gyvenime nieko 
ant lėkštutės neatnešė, aš taip pat nieko ne-
prašiau iš Lietuvos, tačiau jaučiu natūralią 
prigimtinę pareigą gyventi savo Tėvynėje ir 
stengtis darbuotis, kad gyventi čia mums vi-
siems taptų jaukiau ir maloniau.

Man nereikia ordinų, apdovanojimų... Ži-
noma, būtų smagu sulaukti tiesiog didesnio 
valstybės palaikymo, tačiau ir be jo galiu pa-

daryti viską, ką esu sugalvojęs, ir kas, bent 
jau tuo tikiu, galėtų būti naudinga Lietuvai. 
Pavyzdžiui, nutariau padovanoti visoms Lie-
tuvos mokykloms kulinarinį vadovėlį: sukū-
riau jį ir išleidau savo bei rėmėjų lėšomis, 
paskui išvežiojome jį dovanodami po visas 
Lietuvos mokyklas. Kodėl taip pasielgiau? 
Nes man ne tas pats, iš ko mokosi mūsų vai-
kai. Žinoma, ėjau į Švietimo ir, mokslo minis-
teriją, pristatinėjau idėją ir nors niekam ten 
ji nepasirodė nei reikalinga, nei įdomi, tai ne-
atbaidė manęs nuo jos įgyvendinimo.

Mano nuomone, svarbiausia, kad visi 
bend raminčiai burtųsi į bendrijas, kuriose 
viską lengviau įgyvendinti. Susivieniję jau-
čiame mažesnį pasipriešinimą. Čia juk pa-
našiai kaip važiuoti automobiliu, nuolatos 
pypsint visiems, prašyti pasitraukti ir t.t. O 
juk galima ramiai į viską reaguoti ir siekti 
savo tikslų visai nerėkaujant ir su niekuo 
nesiriejant. Visai nesvarbu, kad geri darbai 
mažai kam įdomūs ir mažiau pastebimi, ta-
čiau tai neturi mūsų stabdyti, nes juk svar-
biausia gyvenime yra užsigyventi ramybę 
ir laimę savo širdyje.

- Plušate ne tik virtuvėje - nemaža 
savo energijos ir laiko atiduodate visuo-
meninei veiklai. Vėl, pamaniau, šis žmo-
gus mėgina Lietuvos visuomenėje atkur-
ti taip smarkiai sutrūkinėjusius bendruo-
meninius ryšius, o juk viens kitam gero 
linkinčių žmonių bendruomenė - būtina 
sąlyga tai laimingai valstybei, kurioje 
jaunimas norėtų gyventi, kurti. Papasa-
kokite apie tai, ką laikote aukščiausiąja, 
profesiją viršijančia savo misija.

- Mano tikslas - vienyti bendraminčius, 
burti į bičiulių ratelius tuos, kurie nori kažką 
gyvenime, ir ypač Lietuvoje, nuveikti. Kitaip 
tariant - tuos, kuriems ne vis vien. Ir žinote, 
labai džiugu patirti, kaip bendraminčių pa-
stangos palengva įgyja tokią didžiulę jėgą, 
kurios jau nebeįstengia užgniaužti nei užgau-
liotojai, nei viskam abejingi pesimistai.

Netgi ne tikiuosi, o žinau, kad dėl bendrų 
mūsų pastangų mūsų vaikų ateitis taps svei-
kesnė, kūrybiškesnė ir laimingesnė. Todėl no-
riu savo pavyzdžiu parodyti, kad nuolatinis at-
kaklus darbas gali padaryti stebuklus. Aš ne-
turiu kada sėdėti prie televizoriaus, stengiuo-
si su komanda kiekvieną dieną išsikelti tikslus, 
kurie paverstų mūsų veiklą sėkmingesne. Kuo 
mūsų kompanijai labiau seksis, tuo laiminges-
ni bus komandos šeimų nariai, o, kai jie bus 
laimingesni, bus daugiau ir laimingesnių lie-
tuvių... Taip užburtas laimės ratas gali plėstis, 
įgauti pagreitį, riedėti toliau...

O profesiją viršijančia savo užduotimi lai-
kau misiją išmokyti žmones atsikratyti savų-
jų baimių, nes būtent jos žlugdo ne tik pilie-
tiškumo dvasią, bet ir tikrąjį gyvenimo 
džiaugsmą.

- Spaudoje skaičiau, kad dalyvausite 
parodoje pavadinimu „Ar žinai, kokio 
skonio yra mūsų Lietuva?“ Tad gal galė-
tumėte pasakyti, kokio ji skonio? Ar ne 
šaltibarščių? Kokiais nacionaliniais pa-
tiekalais vaišintumėte užsienio svečius, 
idant jie valgydami pajustų tą unikalųjį 
Lietuvos skonį?

- Prieš metus pradėjau kurti specialią lie-
tuviškų gaminių kolekciją, kuri turėtų išgar-
sinti Lietuvą. Ten galima rasti ir šaltibarščių 
skonio kramtomosios gumos, baravykų po-
pieriaus, rašalo ir pan. Mano tikslas -  
per šią produkciją ne tik parodyti mūsų ku-
linarinį paveldą, bet ir atskleisti Tautos kū-
rybiškumą. O užsienio svečius, tą patį mili-
jonierių Ričardą Bransoną, jam viešint Lie-
tuvoje, vaišiname uogomis, miško grybais, 
rūkytu unguriu, juoda duona ir kitais mūsų 
skanėstais, kuriais tikrai galime didžiuotis. 
Tik mūsų, lietuvių, bėda ta, kad mes perne-
lyg nuvertiname savo kaime pagamintą varš-
kės sūrį, sodo ir miško gėrybes ar ką tik 
pagautą ežero žuvį. Tuo metu kitos tautos su 
pasididžiavimu šauktų apie tokius „kaimie-
tiškus“ delikatesus.

- Sakoma, mityba turi įtakos ir žmo-
nių mintims, ir jausmams, ir sielai... Ko 
patartumėte dažniau valgyti lietuviams, 
idant būtų giedresni ir viltingesni?

- Patarčiau jiems valgyti maistą, o ne vie-
niems kitus, nes vis dažniau tenka pastebėti, 
kad socialinėje erdvėje mums visiems labiau 
patinka „suvalgyti“ ką nors baisiais žodžiais, 
užuot padengus stalą, sukvietus šeimyną ir 
bendraujant suvalgius ką nors drauge paga-
minto. Todėl manau, kad reikėtų galvoti ne 
tik apie tai, ką valgyti, o ir kaip tai padaryti. 
Ugdyti stalo kultūros tradicijas prie bendro 
stalo su draugais ar artimaisiais - štai kas tu-
rėtų būti tikroji vertybė ir tikslas.

 � Dirbti Lietuvai 
pavyksta savaime. 
Ko gero, taip yra 
todėl, kad aš iš 
tiesų visa savo 
esybe didžiuojuosi, 
jog esu lietuvis

Valgykit maistą, o ne vieni kitus
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Paskutinę sausio dieną filosofui 
Romualdui Ozolui būtų sukakę 
78-eri. Balandžio 6-ąją bus dveji 
metai, kai jo netekome. netekome 
tikrojo sąjūdžio kūrėjo. kokio 
paminklo vertas šis atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės idė-
jinis lyderis?

apie tai prie ŽalGiriO 
NaciO NaliNiO PasiPriEŠiNi-
MO JuDėJiMO apskritojo stalo 
diskutavo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys, rašytojas Vytautas 
BuBNys, Nepriklausomybės atkū-
rimo akto signataras, filosofas Bro-
nislovas kuZMickas, sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narys, dailinin-
kas Bronius lEONaViČius, sąjū-
džio iniciatyvinės grupės narys, gam-
tosaugininkas romas PakalNis, 
sąjūdžio iniciatyvinės grupės na-
rys, sąjūdžio seimo narys, filosofas 
Vytautas raDŽVilas. Diskusiją ve-
dė žalgirietis Gediminas JakaVONis.

G.JAKAVONIS: Šįkart pri-
siminsime šviesaus atminimo 
Nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto signatarą, tikrąjį Sąjūdžio 
kūrėją Romualdą Ozolą...

V.RADŽVILAS: Šiandien Lie-
tuvoje jau plika akimi matyti aki-
vaizdi disproporcija net tokioje sri-
tyje kaip žinomų žmonių atminimo 
įamžinimas. R.Ozolo atminimas 
nėra įamžintas, tačiau dygsta pa-
minklai asmenims, kurių nuopelnai 
Lietuvai daugeliu atvejų yra abejo-
tini. O faktiškai Lietuvos valstybin-
gumą be išlygų teigę ir gynę žmo-
nės lieka paraštėse. Reikalo esmė 
yra paprasta: mano požiūriu, vyks-
ta tyli kova dėl istorinės atminties.

Kiekvienas iškilus žmogus re-
prezentuoja ne tik save, bet ir tam 
tikras idėjas, pamatines nuostatas, 
vertybes. Pasirinkdami, kieno at-
minimą įamžiname, mes faktiškai 
patvirtiname, kad pritariame toms 
idėjoms, nuostatoms arba verty-
bėms. Todėl kiekviena politinė 
bendruomenė, tauta ir valstybė ga-
li gyvuoti tiek, kiek ji turi daugiau 
ar mažiau nuoseklų ir rišlų istorinį 
pasakojimą, kuris telkia jos narius 
būtent į bendruomenę.

R.Ozolo atminimo klausimą ga-
lima kelti ir tokiu aspektu: kodėl  
ištisus tris dešimtmečius nesuge-
bama sutvarkyti Lukiškių aikštės, 
nesugebama pastatyti paminklo Jo-
nui Basanavičiui. Manyčiau, kad 
šiuo metu ta tyli kova reiškia, jog 
nėra apsisprendimo, kas yra Lie-
tuva - visavertė tikra valstybė ar 
kokio didesnio politinio darinio 
provincija? R.Ozolas, J.Basanavi-
čius ir panašūs žmonės, galima sa-
kyti, nepataiko į konjunktūrą todėl, 
kad jie reprezentuoja Lietuvą kaip 
suverenią valstybę. Tačiau tokia 
Lietuvos vizija šiandien pasaulyje 
nėra visiems priimtina. Taip pat ir 
Lietuvoje.

R.PAKALNIS: Kad yra pa-
statyti paminklai, vienokie ar ki-
tokie ženklai - gerai. Gal jo ir rei-

kia, bet toje vietoje, kur galėtų 
stovėti paminklai mūsų kuni-
gaikščiams ar karaliams, pastaty-
tas paminklas šuniui. Šventaragio 
slėnyje, K.Škirpos gatvėje,  pa-
matysite paminklą šuniui. Žmo-
nėms, kurie šitam nepriklauso-
mybės laikotarpiui buvo svarbūs, 
tokių paminklų nėra. Svarstau, gal 
nebelabai yra į ką kreiptis, kad tie 
paminklai atsirastų, nes daugeliui 
iš valdžioje esančių žmonių tai jau 
atrodo kaip tolima istorija. Tad 
mūsų pareiga gal ir yra pasakyti, 
kol esame gyvi, kad visa tai buvo. 
Kad R.Ozolas turėjo poziciją nuo 
pat pirmųjų Sąjūdžio kūrimosi 
dienų iki mirties. Jis turėjo pozi-
ciją, jis mokėjo ją pareikšti, jis 
mokėjo ją paskelbti. Žinoma, ne 
visiems šita pozicija buvo priim-
tina. Tautinės valstybės idėja da-
bar liko paraštėse.

G.JAKAVONIS: Nėra inicia-
tyvos, kad apskritai valstybės 
simboliai būtų įamžinami. Lu-
kiškių aikštėje svarstoma pa-
statyti Vyčio paminklą, bet tik 
svarstoma. Kažkur provincijoje 
kažkokiam totoriui, Vytautui 
Butrimonyse pastatome 
pamink lą, o Vilniuje - neįsten-
giame. Nepasigendate valstybi-
nio požiūrio?

B.LEONAVIČIUS: Pasigendu, 
bet dėl paminklų statymo kyla sa-
votiška problema.  Tie visi Lukiškių 
aikštės konkursai... Pagrindinis 
klausimas, ar mums reikalinga Vil-
niuje valstybinė aikštė? Jeigu reika-
linga aikštė su centriniu paminklu, 
tada iškyla kompozicijos klausimai. 
Kokia: asimetrinė ar simetrinė? Si-

metrinė kompozicija turėtų būti dėl 
herbo. Herbas, kaip simbolis, turė-
tų iškilti ant kolonos. Tokia idėja 
priimtina, o formos, sprendimai - 
jau skulptorių, architektų reikalas. 
Bet dabar ji suprojektuota kaip asi-
metriška. Ir tas žirgas, kuris šoka 
nuo pjedestalo, pastatytas šone, ne 
ant centrinės ašies. Kur jis šoka? 
Toks visiškai keistas dalykas.

J.Basanavičiaus paminklo kūri-
mas irgi, atrodo, nepasisekęs. Ma-
no supratimu, mes tapome didžiau-
si pasaulyje modernistai. Skulpto-
riai norėtų statyti labiau moderniš-
kus, abstraktesnės formos dalykus. 
O laikas ir visuomenė reikalauja 
realistiškesnio požiūrio. Iš čia ir 
kyla problemos.

Kitas dalykas -  ar yra valsty-
binis požiūris? Pvz., mūsų valsty-
bės pirmieji asmenys kuruoja kon-
certus, kitus renginius. Labai ge-
rai, kad tai daro, bet kur jų požiūris 
paminklų klausimu? Pvz., Seimo, 
prezidento, Vyriausybės. Galbūt 
Kultūros ministerija turėtų suda-
ryti platesnį planą, kaip ir ką dary-
ti, nes visko iš karto nepadarysi.

Maža to, tie konkursai skelbiami 
pavėluotai. Pvz., Žalgirio mūšiui.

G.JAKAVONIS: Ir filmas tu-
rėjo būti.

B.LEONAVIČIUS: Konkursą 
paskelbė birželio mėnesį, o jubilie-
jus - liepos mėnesį. Tai kas gali ką 
suspėti? Tikimasi, kad dailininkai 
vis dėlto dirba. Dirba tai dirba, bet 
kai yra valstybės kvietimas atlikti tą 
darbą, tai yra visiškai kitas dalykas.

Štai Lukiškių aikštė. Privati fir-
ma skelbia konkursą. O kur vals-
tybinis požiūris? Kodėl ne valstybė 
tuos dalykus koordinuoja? Kokią 
čia mes valstybę atkuriame? Kokį 
požiūrį pasaulyje atradome? Jokio, 
išskyrus „Fluxus“. Tai „Fluxus“ 
valstybę ir stato. Toks yra požiūris, 
kad ir kokią sritį paimtum. Visur 
kliba. Reikia aiškesnio, konkretes-
nio valstybinio požiūrio. Tam yra 
Seimas, Seimo Kultūros komitetas, 
Kultūros ministerija.

Kultūros ministerija lyg ir pa-
skelbusi konkursą. Bet jis nepavy-
ko. Reikia pripažinti, kad jis nepa-
vyko, todėl reikia skelbti kitą. Arba 
rengti privačius užsakymus. Yra tų 
skulptorių, Nacionalinės premijos 
laureatų. Gal reikia vardinių kvie-
timų variantą išbandyti? Bet J.Ba-
sanavičiaus paminklo konkursas 
nepavyko.

Iš tų visų paminklų, statytų ne-
priklausomybės metais, du yra ge-
rai padaryti. Antano Žukausko pa-
minklas J.Basanavičiui Marijampo-
lėje ir Stanislovo Kuzmos pamink-
las kunigaikščiui Aleksandrui Pa-
nevėžyje. Tai tikrai puikūs pamink-
lai. Neblogas Algirdo Boso pamink-
las Radviloms Kėdainiuose. Ir 
J.Basanavičiui jis buvo parengęs 
projektą pagal Rapolo Jakimavi-
čiaus variantą. Bet buvo užprotes-
tuota. Taigi yra skulptorių, kurie 
galėtų padaryti.

G.JAKAVONIS: Kodėl 
R.Ozolas, davęs pradžią Sąjū-
džiui, lieka nuošaly?

B.KUZMICKAS: R.Ozolo as-
menį, sakyčiau, apibūdina du daly-
kai: jis buvo minties žmogus ir 
veiksmo žmogus. Minties žmogus 
dėl to, kad nuo pat jaunystės buvo 
susidomėjęs ir įsitraukęs į filosofi-
ją ir gana laisvai jautėsi filosofinių 
minčių padangėje. Kartu jis buvo 
tvirtai įsitikinęs, kam mintis reika-
linga. Ne sau pačiam, bet žmonių 

gyvenimui, valstybei, Tautai. Ki-
taip tariant, mintis ir veiksmas.

Mintis ir veiksmas. Ir viena, ir 
kita Romualdo buvo tikslingai 
orientuojama - į visuomenės, Tau-
tos, valstybės gyvenimą. Jam buvo 
būdingas ir istorinio laiko suprati-
mas. Atsimenu, vienu metu „Lite-
ratūros ir meno“ savaitraštyje vy-
ko pokalbiai apie kultūrą, apie da-
bartį. Jau tuo metu buvo galima 
gana rimtai, gana laisvai šį tą pasa-
kyti. R.Ozolo mintis buvo tokia: 
mąstyti, daryti dabar ir čia. Nesi-
blaškyti savo mintimis po pasaulį, 
nelaukti kažkokių kitų laikų, nes 
dabar yra tinkamiausias laikas, kai 
tai reikia daryti. Tai buvo matoma 
visoje jo veikloje. Jis buvo vienas 
pačių pirminių Sąjūdžio judintojų.

Vieną kartą važiuodami iš Ni-
dos, kur vyko konferencija Tomui 

Manui atminti, per visą Žemaitiją 
kalbėjome, kad reikia visuomenę 
veikti per kultūrą, per filosofiją. Ir 
nelaukti. Tad tas Sąjūdžio metas 
atėjo visiškai netikėtai. Romualdas 
buvo vienas iš tų, kuris gebėdavo 
diktuoti principus. Principus, nu-
kreiptus į veiksmą.

Paskelbus Nepriklausomybę 
jis ėjo tam tikras pareigas Vyriau-
sybėje. Jis buvo įsitikinęs, kad 
visą savo laiką ir mintis turi skir-
ti valstybei ir valstybės atkūri-
mui. Važiuodavome į Rygą, į Ta-
liną, ten būdavo rengiamos Bal-
tijos asamblėjos, susitikimai, 
konferencijos. Važiuodamas Ro-
mualdas užsirašinėja, sumuoja 
savo mintis ir numato, ką reikėtų 
daryti.

V.BUBNYS: R.Ozolas - viena 
iš kolonų, ant kurios pastaraisiais 
dešimtmečiais laikėsi ir laikosi 
mūsų Tauta. R.Ozolas buvo labai 
atviras ir labai reiklus. Ne tik ki-
tiems, bet ir sau. Svarbiausia, bū-
tent sau. Jis mokėjo perduoti tas 
žinias, kurios jame kunkuliavo, 
kurios augo jame.

Su R.Ozolu man nemažai teko 
bendrauti. Žinoma, tai prasidėjo 
nuo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės. 
Jis, galėdamas tapti Sąjūdžio pirmi-
ninku - kaip ir daug kas norėjo, - vis 
dėlto atsitraukė ir užleido tą postą 
kitam. Ir vėliau daugelio mūsų Są-
jūdžio iniciatyvinės grupės narių 
mintys krypo, gal aš klystu, į 
R.Ozolą. Nes tai, ką jis pareikšdavo, 
ką kalbėdavo, ką planuodavo, ką 
matydavo, buvo nevienadieniai da-
lykai.

Prisimenu, pats nuo 1992-ųjų 
buvau Seimo narys, tą kadenciją 
ir jis buvo Seime. Kiek jis iš tri-
būnos yra išsakęs esminių dalykų 
apie Tautos likimą, Tautos žmo-
nes! Ir perspėjęs, kad mes galime 
nueiti į šalį.

Ir negalėjai nepritarti jo visoms 
mintims ginant mūsų nacionalinę, 
tautinę sąmonę, Tautos likimą, ne-
parsiduodant kitiems kraštams, 
nepasiduodant kitų įtakai. Svarbūs 
savi nacionaliniai idealai, sufor-
muoti senais laikais. O tada jau bu-
vo žingsniai į tą pusę, dėl kurios 
šiandien vyksta daug ginčų. Turiu 
omeny Europos Sąjungą. Ar ver-
tėjo, ar nevertėjo? (Kai kam ir 
šiandien atrodo, kad nevertėjo. 
Mano galva, kito kelio gal ir nebu-
vo.) Ta mintis atgyja, kai Didžioji 
Britanija pasuko nauju keliu. Mes 

jau tada jutome, kad kažkas ne taip. 
Kad mes, per daug pataikaudami 
kitiems, remdamiesi, ką pasakys 
kiti, skubėdami kuo greičiau pa-
kliūti į tą tautų mėsmalę, pamirš-
tame pačius svarbiausius dalykus.

Kalbame apie atminimo įamži-
nimą. Ar reikia paminklo, ar nerei-
kia? Tuoj atsiras pati didžiausia 
konkurencija, kodėl tam, o ne ki-
tam, esą kitas dar daugiau nuveikė.

Paminklo pastatymas yra pats 
iškiliausias atminimo įamžinimas. 
Tačiau atmintį  įamžinti galima ir 
kitokiais būdais. Vienas jų - litera-
tūros apie R.Ozolą parengimas. Ir 
jaunosios kartos orientavimas į 
tuos dalykus, kad turėtų noro skai-
tyti. Reikia, kad  Švietimo ir moks-
lo ministerija skleistų idėjas apie 
didžių mūsų Atgimimo asmenybių 
įprasminimą. Kad jauni žmonės 
apie juos kuo daugiau sužinotų. To-
dėl galėtų būti parengta knyga, lei-
dinys apie R.Ozolą mokyklai, o tai 
turėtų padaryti Švietimo ir mokslo 
ministerija.

G.JAKAVONIS: Perrašoma 
Lietuvos istorija. Galbūt dėl to, 
kad Lietuvai nereikia didvyrių?

V.RADŽVILAS: Kai kovojama 
dėl istorinės atminties, asmeninės 
ambicijos ir pretenzijos, be abejo, 
yra svarbios ir atlieka reikšmingą 
vaidmenį. Tačiau dar kartą noriu 
akcentuoti, kad vis dėlto kiekvie-
nas asmuo yra iškeliamas arba tri-
namas iš istorijos todėl, kad jis ats-
tovauja tam tikrai Tautos, valsty-
bės istorijos krypčiai.

Į  klausimą, kas su mumis at-
sitiko po Sąjūdžio, atsakyčiau, kad 
nieko neatsitiko. Mes paprasčiau-
siai tik dabar pradedame įsisąmo-
ninti, kas buvo Sąjūdis. Iki šiol 
mes gyvename naiviu mitu, kad 
buvome vieningi. Iš tiesų tai, kas 
vienijo Sąjūdį, buvo nepriklauso-
mybė. Tačiau už to nepriklauso-
mybės siekio, kuris, be jokios abe-
jonės, buvo natūralus ir neišven-
giamas, slypėjo nuo pat pradžių 
milžiniški pažiūrų ir interesų skir-
tumai. Kitaip tariant, už visko sly-
pėjo klausimas, ko iš nepriklauso-
mybės kažkas tikėjosi ir mėgino 
su ta nepriklausomybe padaryti. 
Juk, išskyrus saujelę visiškai fa-
natiškų Maskvos klapčiukų, nepri-
klausomybės norėjo ir vadinamo-
sios tarybinės Lietuvos nomen-
klatūra, kuriai visiškai priimtina 
atrodė mintis nebeturėti Maskvos 
šeimininkų ir prievaizdo.

O tokie žmonės kaip R.Ozolas 
nepriklausomybės tikslą, prasmę 
suprato labai aiškiai. Kad kovos už 
nepriklausomybę prasmė yra at-
kurti tautinę lietuvių valstybę, ku-
rioje mūsų Tauta galėtų išlikti ir 
klestėti per amžius.

Tačiau reikalo esmė yra ta, kad 
mes šito tikslo siekėme galingų 
geo politinių jėgų lauke. Tereikia 

prisiminti, kad dar kovojant dėl ne-
priklausomybės ir susiduriant su 
tais pačiais Vakarų šalių atstovais 
nuolatos buvo girdėti jų nerimas-
tingas klausimas: „Ar jūs nesate 
nacionalistinis sambūris?“ To klau-
simo reikšmės mes tada dar nesu-
pratome. Bet dabar jau yra visiškai 
akivaizdu, kad, svajodami grįžti į 
Europą arba Vakarų civilizacinę 
erd vę, mes klaidingai įsivaizdavo-
me ten vykstančius pokyčius. Iš 
tikrųjų nėra joks atsitiktinumas, 
kad tuo pat metu, kai mes atkūrė-
me valstybę, Europos integracija 
perėjo į kokybiškai naują pakopą.

Ją trumpai galėčiau apibūdinti 
taip: nuo pirminio projekto - tautų 
ir suverenių valstybių Europa - bu-
vo pradėta judėti prie tokio politi-
nio darinio, kuriame tautų Europą 
turėjo keisti vadinamoji multikul-
tūrė Europa. Kalbant paprastai ir 
aiškiai, tai reiškia, kad faktiškai 
apie 1990-uosius buvo pasirinktas 
kursas į Europos savotiškų tautų 
lydymo katilo kūrimą.

R.Ozolas, be abejo, buvo labai 
įžvalgus. Būdamas nepaprastai 
plataus akiračio,  puikaus išsilavi-
nimo jis, be jokios abejonės, buvo 
vienas vakarietiškiausių, europie-
tiškiausių žmonių Lietuvoje. Ta-
čiau jis suprato esminį dalyką - kad 
viena yra priklausyti Vakarų civi-
lizacijos erdvei, kurios natūrali da-
lis mes esame, ir visai kas kita yra 
šitoje erdvėje susiklostę interesų, 
galios ir panašūs santykiai. Kitaip 
tariant, R.Ozolas puikiai suprato, 
kad į šitą erdvę galima ateiti tik 
kaip valstybei, turinčiai tvirtą tau-
tinę ir valstybinę sąmonę. Nes jis 
suvokė, kad čia vyksta konkuren-
cija dėl galios, įtakos, galų gale dėl 
resursų. Jis suprato, kad savaime 
patekimas į šitą erdvę negarantuo-
ja lygiaverčio statuso ir netgi pa-
prasčiausios naudos. Tačiau Sąjū-
dyje tokių žmonių kaip jis, turinčių 
būtent tautinę ir valstybinę sąmo-
nę, iš tiesų buvo daug mažiau, ne-

gu mes įsivaizduojame ir šiandien 
drįstame pripažinti. Daugybė žmo-
nių, kurie, kaip jau minėjau, norė-
jo atsiskyrimo nuo Maskvos, sa-
vaime dėl to neatsikratė to, ką ga-
lima pavadinti tarno mentalitetu. 

Štai kodėl jiems atrodė visiškai na-
tūralu, kad į tą Europos Sąjungą 
arba transatlantinę erdvę reikia in-
tegruotis iš esmės net nesiderant 
dėl sąlygų. Kitaip, nei sugeba pa-
daryti brandesnės mūsų kaimy-
nės, tarkim, Lenkija, Vengrija ir 
panašiai. Štai čia buvo didžioji mū-
sų drama.

Už tokių žmonių, kaip R.Ozo-
las, nuostatos beveik nestovėjo 
niekas. O už žmonių, kurie manė, 
kad Lietuva gali būti Vakarų pasau-
lio struktūrose bet kokiu statusu, 
slypėjo milžiniški interesai ir ga-
linga parama. Natūralu, kad 
R.Ozolas ir jo linija atsidūrė savo-
tiškoje paraštėje. Bet esmė yra ta, 
kad tai buvo ne asmeninis R.Ozolo, 
bet visos Lietuvos pralaimėjimas. 
Šito pralaimėjimo rezultatas - 
prarastas daugiau negu ketvirtada-
lis, o gal net trečdalis Tautos. Šian-
dien mes atrodome labai keistai, 
palyginti su savo kaimynais. Ki-
taip tariant, R.Ozolas, kai paskai-
tai jo maždaug 1995-1996 metų 
tekstus, pranašiškai rašo apie tai, 
kas laukia Europos Sąjungos. Jis 
vienas pirmųjų Lietuvoje pajuto, 
kad pati Europos vienybės idėja, 
būdama teisinga ir labai svarbi, 
yra įgyvendinama ant šleivų pa-
grindų. Jis sakė, kad turėsime daug 
bėdų. Tai ir įvyko.

R.Ozolas visada akcentuoda-
vo, kad privalome atsikvošėti. Juk 
jeigu norime išlikti kaip Tauta, 
mes pirmiausiai privalome sukur-
ti politinę klasę, turinčią tautinę 
ir valstybinę sąmonę, o ne provin-
cijos administratoriaus sąmonę. 
Mes privalome turėti politikos 
analitikų, politologų ir kitų moks-
lininkų, kurie ne aptarnautų tam 
tikrą globalistinę schemą, bet su-
gebėtų vertinti Europoje ir pasau-
lyje vykstančius procesus. Pir-
miausia iš Lietuvos valstybės in-
teresų perspektyvos. Tokių žmo-
nių Sąjūdyje, būkime sąžiningi ir 
atviri, tikrai nebuvo daug. Ir blo-
giausia, kad, kai vadinamoji 
R.Ozolo, arba tautinės valstybės, 
linija pralaimėjo, ši tautinė vals-
tybinė sąmonė buvo toliau slopi-
nama. Ir šiandien mes esame ne-
paprastai keblioje situacijoje. Da-
bartinė Europos geopolitinė ar-
chitektūra griūva, visos valstybės 
skubiai ieško išeičių ir galvoja, ką 
daryti toliau. O mes mechaniškai 
aklai kartojame seną giesmelę - 
vienybė, jėga ir panašiai. Šioje si-
tuacijoje tai yra tiesiog pavojinga 
Lietuvai kaip valstybei.

R.PAKALNIS: Aš tebelaukiu 
Vyriausybės ir tebelaukiu Seimo, 
kuris panaikintų absurdišką 2020-
2030 metų globalios Lietuvos 
strategiją, kuri nereiškia nieko 
daugiau, kaip Lietuvos išsivaikš-
čiojimą po pasaulį ir sunykimą. 
Tokiai strategijai reikia idėjos, o 
ten idėjos nėra. Tik išsivaikščio-
ti po platų pasaulį ir išnykti kaip 
dūmui.

B.LEONAVIČIUS: Kiekvie-

ną savaitę per radiją kalbama glo-
bali, bet Lietuva. Tai kokia čia 
Lietuva?

R.PAKALNIS: Aš tebelaukiu, 
kada Vyriausybė, kada Seimas nu-
spręs, kad šitą strategiją reikia 
keisti. Geriausia proga tai padaryti 
yra 2018 metai. Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui turi būti tokia 
programa, kuri šviestų kaip ant 
aukšto stataus kalno pasirodęs ste-
buklingas žiburys.

Grįžkime prie R.Ozolo atmini-
mo įamžinimo. Jis buvo labai geras 
įvykių fiksuotojas. Kai jis kalbė-
davo, ant jo stalo stovėdavo koks 
nors įrašą darantis mechanizmas. 
Noriu pasakyti, kad dalis to archy-
vo yra pakliuvę į valstybės archy-
vą, bet dalis yra, kaip čia pasakius, 
pakeliui. Aš bijau vieno - kad kada 
nors kas nors to archyvo nepaleis-
tų vėjais, kaip dažnai būna. Kaip 
šiandien nebereikalinga praeitis. 
Darysiu viską, kad Seime atsiras-
tų kokia nors struktūra, kuri im-
tųsi šitos R.Ozolo užrašytos  do-
kumentikos. Tai būtų vienas iš 
paminklų.

B.LEONAVIČIUS: Koks turi 
būti paminklas? Man svarbu esmė, 
pati idėja, kaip ji išreiškiama. Aš, 
pavyzdžiui, nesu prieš moderniz-
mą. Bet matote, nuo tarybinio lai-
ko orientuojamės į monumentus. 
Įamžinti personaliją, žmogų galima 
ir kuklesne, mažesne forma, bet ji 
turi būti išraiškinga, atspindinti jo 
esmę. Šauna kam į galvą ir varo 
visi į viršų tuos monumentus. Ne-
būtina orientuotis į monumentą, 
juk Vilnius, Vilniaus gatvelės yra 
kamerinės. Skvereliai visi yra ka-
meriniai.

B.KUZMICKAS: R.Ozolo at-
minimui įamžinti yra ne vienas bū-
das. Vienas iš jų yra leidyba, nes 
jis vis dėlto buvo ir rašto žmogus, 
tekstų žmogus, jo įrašai galėtų bū-
ti labai vertingi. Atsimenu pirmą-
sias Sąjūdžio dienas, mūsų posė-
džius, susirenkame ko nors aptar-
ti, o Romualdas pirmiausia išsiima 
magnetofoną, deda ant stalo. Jeigu 
visa tai išliko, jei neišsimagnetino, 
nes yra ir tokių nuojautų... 

Skulptūros. Be abejonės, sim-
bolinė raiška turėtų būti surasta. 
Koks tas paminklas turėtų būti, 
mano manymu, galutinį žodį turėtų 
tarti tas skulptorius, kuris imasi 
šito darbo. Visokiais aptarimais 
vargu ar galima ką nors išsiaiškin-
ti. Paprastai tariant, nuo skulpto-
riaus talento priklauso.

B.LEONAVIČIUS: Aš turėjau 
omeny nustatyti, ar tai portretinis 
paminklas, ar jo idėja, ar jo skelbia-

ma idėja. Dažnai šitie dalykai su-
maišomi, ir tada nieko neišeina. 
Nulis. Nei tas, nei tas. Matote, dėl 
to vamzdžio irgi audra stiklinėje 
vandens.

B.KUZMICKAS: Romualdas 
buvo veiklus, konkretus, nors kar-
tais filosofų aplinkoje būdavo api-
būdinamas kaip painios mąstyse-
nos žmogus, bet toje painiavoje 
visada išryškėdavo apibrėžti, konk-
retūs dalykai. Turėjo gerą distan-
cijos savęs paties atžvilgiu pajautą 
ir galėdavo apie save kalbėti ir su 
humoru, ir su ironija. Tai leisdavo 
jam ir sunkumus pakelti, ir niekada 
nepulti į nusiminimą. Netgi lei-
džiantis gyvenimo saulutei jis ge-
bėdavo į save pasižiūrėti su švelnia 
ironija, be pesimizmo.

Kai Sąjūdis pasiekė savo pa-
grindinį tikslą, t.y. kai buvo atkur-
ta valstybė, sąjūdininkus vienijo 
viena bendra idėja, tačiau motyvai 
jų buvo gana įvairūs. Aš žinau atve-
jų, kai aktyvus sąjūdininkas negai-
lėjo savo jėgų ir laiko tam, kad bū-
tų įgyvendintas laisvo judėjimo - 
išvažiuoti ir vėl atgal atvažiuoti - 
siekis. Kai šitas siekis buvo įgy-
vendintas, partijos veikėjas pasirū-
pino korta ir išvažiavo į Ameriką. 

Tas sovietinis režimas mus laikė 
tokius suspaustus, kad žmonės ne-
turėjo realaus supratimo apie tai, 
kas yra gyvenimas Vakaruose, jie 
labai siekė tai pamatyti ir išvykti. 
Toks buvo vienas iš gausios emig-
racijos motyvų.

Be to, pirmaisiais Nepriklauso-
mybės mėnesiais ir metais daug 
žmonių netikėjo, kad viskas gerai 
baigsis. Atsimenu, kaip mes, Aukš-
čiausiojoje Taryboje priėmę Kovo 
11-osios aktą, kalbėjome, kad jeigu 
išsilaikysime dvi savaites, tai gal ir 
judėsime toliau. Viskas buvo kaip 
juodi debesys. Bet tikėjimo, kad ir 
toliau valstybę kursime tokią, ko-
kia ji iš tikrųjų turėtų būti, o ne 
tokia, kokia išeis, daug kas ir ne-
turėjo. Mes valstybę turime - nėra 
čia ant ko labai pykti - tokią, kokią 
sugebame patys sukurti. O dabar 
pasidomėjus istorija aiškėja, kad 
neretai po tam tikrų herojiškų, vie-
ningų, didvyriškų pastangų ateida-
vo nusiraminimo, netgi pakrikimo 
metas ir ta vienybė kažkokiu būdu 
pradingdavo. Bet svarbu, kad ir to-
kioje neapibrėžtoje situacijoje būtų 
tvirtai sakomi kai kurie dalykai. Te-
gul ir daug būna abejojančiųjų ar 
netikinčiųjų, manančiųjų kitaip, bet 
svarbiausi dalykai turi būti sakomi 
visuomenei. Ateis laikas, kada tie 
dalykai ir vėl pasidarys įdomūs.

Parengė Jovita MilaŠiENė 
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valstybei, Tautai

Bronislovas kuZMiCkaS
Nepriklausomybės Atkūrimo 

Akto signataras, filosofas

 � R.Ozolas - viena iš 
kolonų, ant kurios 
pastaraisiais 
dešimtmečiais 
laikėsi ir laikosi 
mūsų Tauta

Vytautas BuBnYS
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, rašytojas

Kaip pagerbsime Sąjūdžio  kūrėją R.Ozolą?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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1918 m. Panevėžio miestui dar 
vadovavo vokiečių valdžios 
atstovai. Miesto burmistru 
dirbo vokietis Hesė (Hesse). 
1918 m. lapkričio 27 d. 
Ramygalos gatvėje susirinko 
daugiau kaip 25 buvusios 
Panevėžio miesto dūmos 
narių ir visuomenės veikėjų. 
Burmistro pareigas patikėta eiti 
buvusiam burmistrui A.Vitartui. 
Jam padėti išrinkta keletas 
specialistų, o reikalų vedėju 
išrinktas Vladas kličmanas. kitą 
dieną A.Vitartas, P.Dauguvietis 
ir V.kličmanas lankėsi pas 
vokiečių valdžios atstovus ir 
perdavė jiems susirinkimo 
dalyvių pageidavimus. Vokiečių 
valdžia jiems nieko nepažadėjo.

1918 m. gruodžio 9 d. toji mies-
to valdyba įsikūrė Savitarpinės pa-
skolos draugijos patalpose ir pradė-
jo veikti pusiau oficialiai. Gruodžio 
23 d. susikūrė raudonoji darbininkų 
taryba. 1919 m. sausio 6 d. Raudo-
noji armija artėjo prie Panevėžio. 
Miesto savivaldybė buvo paleista. 
Tai tęsėsi iki kovo 27 d., kol bolše-
vikai buvo išvaryti. Vėliau trumpam 
Raudonoji armija vėl buvo sugrįžu-
si į Panevėžį. 1919 m. gegužės 23 d. 
Lietuvos kariuomenė galutinai iš-
vijo Raudonąją armiją iš miesto ir 
apskrities. Atkurti miesto savival-
dybę buvo nelengva. Miesto prezi-
dentu laikinai išrenkamas lenkų 
tautybės advokatas Teodoras Liud-
kevičius. Miesto ūkis per karą buvo 
apleistas, gatvės netaisytos, silpnas 
apšvietimas, nors tam naudota 
elekt ra. Senas tiltas per Nevėžį 
Respublikos gatvėje vos laikėsi, jam 
reikėjo kapitalinio remonto. Miesto 
valdybos kasa buvo beveik tuščia.

1919 m. rugsėjo 8 d. Panevėžio 
miesto prezidentu išrinktas Bro-
nius Adomulis. Valdybą sudarė 4 
asmenys. B.Adomulio padėjėju ta-
po Vladas Kličmanas, pirmuoju 
miesto tarybos pirmininku tapo ku-
nigas Jonas Maciejauskas. Pirmas 
savivaldybių įstatymas priimtas 
1919 m. spalio 10 d. Savivaldybės 
gavo teisę sudaryti savo biudžetą, 
tvarkyti ūkį, steigti ligonines, ties-
ti kelius, gatves, statyti tiltus. Lė-
šų jos gaudavo iš gyventojų mo-
kesčių, rinkliavų, notarinių prievo-
lių, valstybės subsidijų.

1923 m. liepos 19 d. miesto ta-
ryba svarstė miesto ribų nustatymo 
klausimą. 1923 m. rugpjūčio 4 d. 
miesto taryba išklausė V.Kličmano 
pranešimą apie elektrinės statybą 
Panevėžio mieste. Dėl lėšų trūku-
mo nutarta pardavinėti elektros 
obligacijas. Iš svarbiausių miesto 
savivaldybės nuveiktų darbų, be 
abejo, buvo nuosavos elektros sto-
ties įsteigimas. Kitos savivaldybės 
elektros stotis atidavė privačiam 
kapitalui. Panevėžio miesto savival-
dybė pati nutarė rūpintis apšvieti-
mu. 1922 m. supirktos reikalingos 
medžiagos. 1923 m. spalį nauja 
elektrinė pradėjo savo darbą. Paja-
mos iš elektrinės sudarė didžiausią 
savivaldybės pajamų dalį.

1924 m. lapkričio 6 d. įvyko 
miesto tarybos prezidiumo ir val-
dybos rinkimai. Pirmininkaujant 
advokatui T.Liudkevičiui, prasidėjo 
susirinkimas. V.Kličmanas tarybos 
pirmininku pasiūlo J.Grabį. Už jį 

balsavo 30, prieš 5, nebalsavo 4 
darbininkų frakcijos nariai. Pirmi-
ninku išrinktas krikščionių demok-
ratų frakcijos narys kun. J.Grabys, 
vicepirmininku - advokatas H.Lan-
dau, išrenkama valdyba.

1924 m. gruodžio 1 d. posėdyje 
miesto burmistras T.Chodakauskas 
konstatavo, kad valdybos kasoje tik 
176 litai. Burmistras pasiūlė imti 
paskolą. Iš Lietuvos banko pasisko-
linama 35 tūkst. litų. Be to, Plentų 
ir Vandens kelių valdyba buvo pa-
žadėjusi duoti pašalpos iki 30 tūkst. 
litų tiltui per Nevėžį statyti, iš jų 
12 tūkst. miesto valdyba jau gavo. 
Tame pat posėdyje miesto taryba 
nutarė 1925 m. leisti steigti Pane-
vėžyje, išskyrus Senamiesčio ir 
Plūkių kaimus, 20 aludžių.

Panevėžio miesto taryba paruo-
šusi atitinkamą medžiagą, nutarė 
deleguoti T.Chodakauską, Č.Pet-
raškevičių ir V.Kličmaną į Ministrų 
kabinetą, kad gautų pašalpą viešie-
siems darbams, turint tikslą šelpti 
bedarbius. Tuojau pradėta bedarbių 
registracija, miesto valdyba steigia 
darbo biržą. 1925 m. Ministrų ka-
binetas viešiesiems darbams orga-
nizuoti Panevėžio miesto valdybai 
suteikė 65 tūkst. litų kreditą. Dėl 
žemės reformos Panevėžio miesto 

plotas labai padidėjo - prijungtos 
Panevėžio dvaro, Senamiesčio, Fer-
mos ir Navadolio dvaro teritorijos. 
Prasidėjo privačių namų statyba.

Vienas svarbiausių savivaldy-
bės atliktų darbų buvo gelžbetoni-
nio tilto per Nevėžį statyba. Kon-
kursą laimėjęs tilto projektą paren-
gė inžinierius Pranas Morkūnas. 
Svarbus veiklos baras buvo ir mo-
kyklų statyba (savivaldybė išlaikė 
apie 90 proc. mokyklų), nes 1928-
1929 m. įvedamas privalomas pra-
dinis mokslas. Iš gyventojų buvo 
renkami tiksliniai mokesčiai pradi-
nėms mokykloms steigti. 1923 m. 
pastatyta pirmoji 6 komplektų pra-
džios mokykla Klaipėdos ir Marijos 
gatvių sankryžoje.

1934 m. lapkričio 9-10 d. vyko 
rinkimai į savivaldybės tarybą. Rin-
kimų komisijos pirmininku buvo 
Jurgis Elisonas. 1934 m. Panevėžio 
miesto savivaldybėje dirbo 78 as-
menys. Panevėžyje buvo 122 gat-
vės, iš jų grįstos 45, miestas užė-
mė apie 3000 ha plotą. Mieste bu-
vo 6 viešos aikštės, 3 grįstos, 3 ne. 
Mieste buvo 13 artezinių šulinių, 
veikė tik viena pirtis (ji priklausė  
žydų bendruomenei), 3 turgavie-
tės. Vienas iš svarbių darbų buvo 
miesto plano sudarymas. Miesto 

plano sudarymo darbus pavesta at-
likti rangovui - geodezijos inžinie-
riui M.Ratautui. Sutartis su juo su-
daryta 1933 m., išlaidos planui sie-
kė 44 551 90 litų. 1935 m. mieste 
užregistruotas 661 bedarbis.

Buvo platinamos svarbesnės 
miesto gatvės: Stoties, Vasario 16, 
Elektros, P.Puzino ir  Prez. A.Sme-
tonos. Mieste atsirado naujų gražių 
statinių: Lietuvos banko rūmai, Li-
gonių kasa, Panevėžio ūkininkų 
smulkaus kredito bankas ir kiti. 
1930 m. baigta statyti Katedra. Iš-
augo „Maisto“ fabriko, mergaičių 
gimnazijos ir kiti pastatai. Dešiny-
sis Nevėžio krantas tarp Respubli-
kos gatvės tilto ir apskrities savi-
valdybės ligoninės buvo beveik 
sutvarkytas, pakraščiu įrengta lan-
ko formos plačiais šaligatviais me-
džiais apsodinta alėja - Jakšto pros-
pektas. Tas prospektas vėliau tapo 
jaunimo susitikimų vieta ir buvo 
pavadintas „Neilės alėja“. Nuo 
apsk rities savivaldybės ligoninės 
ligi „Laisvės“ tilto Nevėžio vaga 
ištiesinta, krantas iškeltas ir pra-
tęstas iki Jakšto prospekto.

Miesto savivaldybė rūpinosi lab-
dara: išlaikė 6 prieglaudas, 9 pradžios 
mokyklas (2 žydų ir 7 lietuvių). Jose 
mokėsi 2000 vaikų. 1934 m. savival-

dybė užsakė apie 800 porų batų vai-
kams. Visai neturtingiems nemoka-
mai duodavo vadovėlių, sąsiuvinių, 
teikdavo pirties paslaugas ir medi-
cinos pagalbą. Vien tik pradžios mo-
kykloms ir mokytojams išlaikyti sa-
vivaldybė skirdavo 100 tūkst. litų per 
metus. Gaminami dviviečiai suolai. 
Tik 4 pradžios mokyklos turėjo tin-
kamas patalpas. Visose mokyklose 
dirbo 42 mokytojai, savivaldybė 
jiems duodavo butpinigius, apmokė-
davo už kurą ir elektros apšvietimą. 
1934 m. savivaldybė išleido vaistams 
ir medikamentams 19 444 litus, be-
turčiams gydyti - 94 189 litus, svei-
katos įstaigoms subsidijuoti - 5200 
litų. 1935 m. Panevėžio miesto biu-
džetas siekė 1 239 970 litų.

1936 m. paskelbtas naujas Sei-
mo rinkimų įstatymas. Pagal jį kan-
didatus į Seimą kėlė apskričių ir 
miestų tarybos. 1936 metais vyko 
Seimo rinkimai. Panevėžio apygar-
dos Seimo rinkimų komisijos pir-
mininku buvo paskirtas Panevėžio 
apygardos teismo teisėjas L.Vaba-
las, nariais Panevėžio apygardos 
teismo prokuroro padėjėjas 
J.Merkys, pradinės mokyklos ve-
dėjas S.Janauskas ir pradinės mo-
kyklos mokytojas P.Daukas. Balsa-
vo 59 744 gyventojai. Rinkikų buvo 
77 559. Balsavo 77,03 proc.

1938 m. Panevėžio miesto sa-
vivaldybės biudžeto pajamos siekė 
2 259 692 litus, išlaidos - 2 138 696 
litus. Buvo pasiektas 120 995 litų 
perteklius. Padaryti pagrindiniai 
darbai: galutinai baigta 6 komplek-
tų pradžios mokyklos mūrinė sta-
tyba Danutės gatvėje, suremontuo-
ti miesto savivaldybės rūmai.

1940 m. numatytas Panevėžio 
miesto biudžetas - 2 mln. 236 tūkst. 
litų, Šiaulių - 4 mln. 403 tūkst. litų, 
Kauno - 19 mln. 759 tūkst. litų, 
Marijampolės - 999 tūkst. litų, Aly-
taus - 480 tūkst. litų, Ukmergės - 
653 tūkst. litų. Darbai tęsėsi iki pat 
1940 m. vasaros. 1940 m. vasarą 
prasidėjusi sovietinė okupacija 
daug ką pakeitė miesto gyvenime.

Elena Markuckytė, 
Donatas Pilkauskas

Panevėžio miesto savivaldybė 1918-1940 m.

 �Pirmoji Panevėžio miesto savivaldybės taryba

 �Panevėžio miesto elektrinė
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