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Lietuvos radijo diktorius ir žurnalistas, 
ilgametis kasrytinis spaudos 
apžvalgininkas televizijoje, puikus 
poezijos skaitovas ir renginių vedėjas 
Juozas ŠaLkauskas Lietuvos valstybines 
ir nacionalines šventes visuomet 
švenčia ryšėdamas Lietuvos vėliavos 
spalvų kaklaraištį, į kaziuko mugę 
visuomet traukia pasidabinęs mediniu, 
į sportinių šokių varžybas „Gintarinė 
pora“ - gintariniu, kalėdų laikotarpiu 
kasdien keičia kalėdinius kaklaraiščius...
Šiandien po aštuonioliktos, šįkart Tėvo 
dienai skirtos, jo kaklaraiščių kolekcijos 
parodos atidarymo Nacionalinėje 
M.Mažvydo bibliotekoje su J.Šalkausku 
kalbamės ne apie aistrą kolekcionuoti, 
o apie subtilų būdą žadinti aplink save 
meilę Tėvynei, įsvarbinti kiekvieno 
sutikto žmogaus atmintyje didžiąsias 
datas ir tauriuosius kontekstus, 
šiandien taip ciniškai apleistus.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Nebematom jūsų televizoriaus ekra-
ne, nebegirdime per radiją, tad smalsu 
sužinoti, kuo esate užsiėmęs, kuo gyve-
nate... Negi kaklaraiščių kolekcionavimas 
tapo pagrindine jūsų veikla?

- Turbūt juokaujate? Manoji darbotvarkė 
jau šiandien yra tirštai suplanuota iki lapkri-
čio vidurio. Renginiai, susitikimai, literatū-
ros vakarai, renginių ir švenčių vedimas, 
festivaliai... Nesinori girtis, bet esu paklau-
sus. Esu kviečiamas tų, kurie nori solidumo 
ir aukštos kokybės. Visuotinai žinoma, kad 
nesu šoumenas, todėl linksmintoju būti nei 
moku, nei sutinku. Bet, ačiū Dievui, Lietu-
voje kol kas dar esama ne vien šou kultūros.

Na, o kolekcija - ji auga net beveik be 
pastangų. Šiuo metu joje - daugiau nei 1600 
kaklaraiščių, tarp jų - plieninis, medinis, gin-
tarinis, kamufliažinis, iš perlų padirbdintas, 
gausybė sporto tematikos, nacionalinio kon-
teksto, politinių partijų įvairovei atstovau-
jančių kaklaraiščių... Pasaulio valstybių vė-
liavos, pasaulio valstybių valiutos, muzikinis 
pasaulis, profesijų įvairovė... Turiu oficialų 
Donaldo Trampo kaklaraištį, netgi ir kakla-
raištį su išaustu, ko gero, garsiausio šiandie-
nos Lietuvos žmogaus - Arvydo Sabonio - 
parašu...

- Kolekcija visuomet nemažai pasa-
ko ir apie jos savininką. Antai apie jus 
jūsų parodos egzemplioriai kalba, kad 
esate žmogus, kuriam nėra nusispjau-
ti į datas, į valstybines šventes, į Ka-
lėdas, Velykas - visus tuos kontekstus, 
kurie užpildo mūsų gyvenimą, idant bū-
tų turtingesnis, idant nepamirštume, 
kad ne mumis prasidėjo pasaulis ir ne 
mumis jis baigsis...

- Taip, tai tiesa. Datas, nacionalines šven-
tes svarbiausia, žinoma, švęsti kiek vienam 
savo širdyje, tad manieji kaklaraiščiai veikia 
kaip mano nuotaiką, man svarbius dalykus, 
mano laikyseną tam tikrų kontekstų atžvilgiu 
išreiškianti aksesuaro detalė. Bet drauge tai 
neįkyrus būdas priminti šitai ir kitiems, su-
teikti jiems galimybę kiekvienam savęs pa-
klausti: „O man tai svarbu? O ar neturėtų 
būti svarbu?“

Visą tą laiką, kai dirbau Lietuvos radijuje, 
ir tuos aštuonerius su puse metų, kai šalies 
spaudą sklaidžiau „Labame ryte“, kiekvieną 
vakarą kalendoriuje pasižiūrėjęs, kuo ypatin-
ga rytdienos data, atsakingai pasirinkdavau 
ją atspindintį kaklaraištį. Vėliau kolegos man 
prisipažino, kad pagal manąjį kaklaraištį jie 
visuomet tikrindavosi, ar kokios svarbios 
šventės nepražiopsojo.

Dėl to būta ir linksmų kuriozų. Iš moks-
leivių intelekto konkurso kartą per miestą 
ėjau su kaklaraiščiu, padabintu A.Einšteino 
atvaizdu, - gatvėje praeiviai, matyt, jį nelabai 
gerai įžiūrėjo, tad vakare gavau telefonu bi-
čiulio laiškelį su klausimu: „Kokia šiandien 
šventė tokia keista, kad žmonės tave matė 
su liūto atvaizdu ant kaklaraiščio?..“

Pasaulio istorijoje yra būta laikų, kai už 
kaklaraiščio ryšėjimą galima buvo sumokė-
ti gyvybe. Pavyzdžiui, revoliucijų Sovietų 
Sąjungoje, Etiopijoje ar Kambodžoje, kur 
žmonės už ryšėtą kaklaraištį buvo išvadi-
nami buržujais ir statomi prie sienos su-
šaudyti.

Man to patirti, suprantama, neteko, bet 
buvo laikai, kai kaklaraiščio pasirinkimas 
reiškė ir manąjį disidentinį aktą bei meilės 
Tėvynei išraišką. Pavyzdžiui, 1987-1988 me-

tais, kai priklausiau vokaliniam ansambliui 
„Diemedis“, kurį sudarėme keturiese - trys 
buvę Lietuvos radijo ir televizijos choro ar-
tistai giedojo, o aš skaičiau eiles. Lietuvoje 
jau buvo justi visuotinio troškimo išsivaduo-
ti iš imperijos priespaudos dvasia, ja degiau 
ir aš, tad scenoje vietoj kaklaraiščio visuo-
met ryšėjau trispalvę tautinę juostelę, - ją 
iki koncerto pradžios neretai tekdavo subti-
liai pridengti poezijos tekstų pluoštu ranko-
se, kad koks partinis šulas nelieptų nusiriš-
ti. Tarp deklamuojamų tekstų visuomet per-
skaitydavau ir V.Kudirkos „Tautišką gies-
mę“, kurią dar šiukštu buvo viešai sieti su 
valstybine Lietuvos heraldika, tačiau tautos 
širdis ji įplieksdavo akimirksniu, - buvo ne-
paprastai gera matyti, kaip sulig kiekviena 
eilute salėje atsistodavo vis daugiau žmonių, 
ir man pabaigiant stovėdavo veik visa salė, 
išskyrus pirmąsias eiles, tradiciškai užsėstas 
valdžios ir grietinėlės...

Tačiau nemanykit, kad visada manieji 
kak laraiščiai byloja tik didaktiškai. Retai ka-
da kaklaryšį sąmoningai užsirišu šviečiamai-
siais ar auklėjamaisiais tikslais - kitą sykį 
tenoriu žmogų pradžiuginti, ne žodžiais, o 
deklaratyviu kaklaraiščiu pasakyti, kad do-
miuosi juo ir jo reikalais, kad solidarizuojuo-
si su jo prioritetais. Žmonėms tai be galo 
svarbu. Antai Baisogaloje į Žemės ūkio par-
odą, kurios atidarymo renginį vedžiau, atėjau 
ryšėdamas kaklaraištį, ant kurio - karvė, per 
įpjovą kaklaraištyje iškišusi judantį liežuvį... 
Pamatytumėt, kiek žmonėms tai sukėlė 
džiaugsmo!..

Na, arba Kalėdų laikotarpis... Niekam ne 
paslaptis, kad jo metu virstu Kalėdų Seneliu. 
Todėl negana, kad nuo gruodžio pirmosios 
telefonu atsiliepinėju: „Kalėdų Senelis klau-
so“, bet ir vaikštau pasidabinęs kasdien vis 
kitu Kalėdų tematika, bibliniais vaizdais 
spinduliuojančiu kaklaraiščiu.

- Minėjote norą savo ir aplinkinių 
atmintyje sužadinti tauresnius konteks-
tus... Antai praėjusį sekmadienį šven-
tėme Tėvo dieną, o net ir vienas iš Die-
vo įsakymų byloja: „Gerbk savo tėvą ir 
motiną“ - taigi ir visa, kas jiems buvo, 
tebėra svarbu, ir tai, kuo jie tikėjo, už 
ką kovėsi, galvas paguldė, apie ką sva-
jojo, ko linkėjo mums, savo ainiams... 
Ar šis įsakymas šiandienėje Lietuvoje 
nėra nedovanotinai užmirštas?

- Apie jį mums kaip tik ir turėtų priminti 
Tėvo diena, ir labai džiaugiuosi, kad ši šventė 
Lietuvoje vis aktyviau ir visuotiniau švenčia-
ma. Tai itin svarbu šiais laikais, kai visuotinė-
je sąmonėje nyksta jau net ir pati žodžio „tė-
vas“ prasmė. Ką jau kalbėti apie platesnius, 
gilesnius su Dievo įsakymais susijusius kon-
tekstus, jei nūdienos socialinėje sandaroje tė-
vas, tėvystė kaip ir neegzistuoja: mama - Šve-
dijoje, tėvas - Airijoje, vaikai pas močiutę Lie-
tuvoje... Ką šiandien reiškia būti tėvu? Siųsti 
vaikui pinigus iš toli ir niekada nebūti šalia?..

Štai neseniai po Lietuvos rajonus važi-
nėjau su „Poezijos pavasario“ renginiais... 
Su liūdesiu konstatuoju, kad kultūrinių ren-
ginių publiką sudaro veik vien moterys, - 
vyrų nėra, jie užsieniuose, uždirbinėja šei-
mai pinigus.

- Pratęsiant kalbą apie patriotizmą - 
man labai gražus buvo jūsų mėginimas 
inicijuoti Lietuvos valiutą - litų kupiū-
ras ir monetas - įamžinančio kaklaraiš-
čio sukūrimą. Tik liūdna, kad šios idėjos 
įgyvendinti jums nepavyko. Negi paaiš-
kėjo, kad tik jums vienam tai atrodo 
svarbu?

- Deja... O buvo kaip tik tas laikas, kai 
jau žinojome, kad lito neteksime, daugelis 
šią žinią apgailėjome, gailėjomės ir naciona-
linės valiutos, ir tiesiog gražių pinigų. Dau-
gelis pasilikome smulkių kupiūrų atminimui, 
o man norėjosi dar ir tokiu būdu tuos ne vien 
nominalu brangius mums pinigus išsaugoti.

Ėmiausi iniciatyvos, buvo jau parengti 
ir tokių kaklaraiščių brėžiniai (vienas su 
monetų, kitas su banknotų paveikslėliais), 
buvo pateikta idėja Lietuvos bankui svars-
tyti... Derėjausi trejus metus, tačiau tuo-
metinis Lietuvos banko valdytojas Reinol-
dijus Šarkinas akivaizdžiai nenorėjo nacio-
nalinės mūsų valiutos įamžinti, nes vietoj 
mano sumanytų nusprendė išleisti kitokius 
kaklaraiščius: viename jų užrašytas skai-
čius 3,4528, reiškiantis lito ir euro santykį, 
o kitame - daug lėktuvėlių, jei tik atsime-
nate, tokių, koks buvo pavaizduotas dešim-
ties litų bank noto kamputyje. Net lito žen-
klo ant jų niekur nėra. Kolekcijoje juos tu-
riu, bet imdamas į rankas liūdnai atsidūstu.

Panašiai nutiko ir su manąja idėja išleis-
ti suvenyrinį kaklaraištį Lietuvos tūkstant-
mečio jubiliejaus proga - Lietuvos tūkstan-
tmečio komisijos pirmininkas man pasakė, 
kad tokie kaklaraiščiai nebus išleisti dėl lė-
šų stokos. Na, tada aš išleidau tokį kakla-
raištį savo lėšomis. Šilkas šiam kaklaraiščiui 
drauge su Lietuvos tūkstantmetį simboli-
zuojančiu Vyčio ženklu buvo specia liai iš-
austas žakardo technika Honkonge. Buvo 
pagaminta viso labo šimtas tokio kaklaraiš-
čio egzempliorių, pusę jų pardaviau už du 
kartus didesnę kainą, nei man kainavo pa-
gaminti, o likusius pasilikau dovanoms. Už-
dirbti neuždirbau, bet išlaidos visiškai atsi-
pirko - penkias dešimtis kaklaraiščių išpar-
daviau akimirksniu, o tarp tų, kuriems tokį 
padovanojau, nesutikau nė vieno, kuris ne-
apsidžiaugė. Vieną jų padovanojau Lietuvos 
prezidentui V.Adamkui, o jis atsidėkodamas 
padovanojo du, ryšėtus per savo preziden-
tavimą.

Beje, didžiuodamasis galiu pasakyti, kad 
mano iniciatyva taip pat yra sukurtas suve-
nyrinis Lietuvos valstybės sienos apsaugos 
tarnybos kaklaraištis. Tiesa, jie padarė ne 
visai taip, kaip norėjau, - savosios tarnybos 
ženklą jie atspaudė pernelyg žemai - kakla-
raiščio apačioje, todėl jį dėvinčiajam susise-
gus švarką to ženklo nesimato.

- Taip pat savo lėšomis esate pasiga-
minęs kaklaraištį, skirtą Lietuvos radi-
jo devyniasdešimties metų jubiliejui?

- Taip, šis jubiliejus man buvo didžiulė 
šventė, nes Lietuvos radijuje esu išdirbęs 
keturiasdešimt ketverius metus - veik pusę 
jo egzistavimo laiko. Jubiliejaus iškilmėse 
daugelis Lietuvos radijo veteranų su pavydu 
žvilgčiojo į šį kaklaraištį, o ne vienas ir po-
pikčiai nusistebėjo: „O kodėl aš tokio nega-
vau?“ Teko prisipažinti, kad negavau ir aš - 
pats jį sau padovanojau.

- Nemanote, kad ateina laikas, kai 
dalį jūsų kolekcijos kak laraiščių ir vėl 
dėvėti taps disidentiškai drąsu? Kai ku-
rie, pavyzdžiui, su jūsų minėtaisiais bib-
liniais vaizdais, jau ir dabar, manau, 
daugeliui naujųjų Europos gyventojų ga-
li pasirodyti įžeidžiami.

- Manau, kad tai tų įžeidžiųjų rūpestis, o 
ne mano. Aš lieku ištikimas sau - visiems 
tiems kontekstams ir vertybėms, kurios ma-
nyje glūdi nuo senovės. Nesuprantu naujo-
sios mados visko bijoti - bijoti garsiai patvir-
tinti netgi tai, kuo viduje tvirtai esi įsitikinęs. 
Būti savimi ir nuosekliai laikytis įsitikinimų - 
mano šventa teisė. Na, o kak laraištis - vienas 
būdų savąsias pažiūras ir savąjį orumą de-
klaruoti.

Meilę Lietuvai galima išreikšti ir kaklaraiščiu

 � Kaklaraištis - vienas 
būdų savąsias 
pažiūras ir savąjį 
orumą deklaruoti
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Šįsyk žvilgsnis į valdančiuo-
sius - tik iš šalies. Prie ŽalGiriO 
NaciO NaliNiO PasiPriEŠiNi-
MO JuDėJiMO apskritojo stalo 
diskutavo seimo narys, Žaliųjų par-
tijos lyderis linas Balsys, filoso-
fė docentė Nida Vasiliauskaitė, 
Nepriklausomybės atkūrimo akto 
signataras algimantas NOrVilas, 
keturių Vyriausybių, įskaitant pir-
mą atkurtos Nepriklausomos lietu-
vos Vyriausybę, narys albertas 
si NEViČius. Diskusiją vedė žal-
girietis Gediminas JakaVONis. 

G.JAKAVONIS: Ar Seimo 
rinkimus laimėjusį žaliųjų vals-
tiečių rinkimų pažadai tik iš 
piršto laužti? 

L.BALSYS: Aš daug iš jų ir ne-
sitikėjau, skirtingai nei Lietuvos 
žmonės, kurie išreiškė milžinišką 
pasitikėjimą ir suteikė 56 mandatus. 

Kodėl taip išėjo? Matyt, buvo į 
rinkimų kampaniją mesta nemažai 
pinigų. Kiek man žinoma, buvo atlik-
ti išsamūs sociologiniai tyrimai ir nu-
statyta, kas žmonėms rūpi, kokie yra 
„jautrūs taškai“. Ir per rinkimų kam-
paniją tie „jautrūs taškai“ buvo ciniš-
kai masažuojami politiniais pažadais.

Lietuvos žmonės pamanė, kad 
tai bus nauja politinė jėga. Lietuvos 
valstiečių žaliųjų sąjunga sugebėjo 
pasiekti sėkmės, mesdama nemažai 
reklamos lėšų, turbūt ir asmeninių 
pono R.Karbauskio pinigų, į tą nau-
jo įvaizdžio formavimą. Bet ar jie 
tokie jau „naujieji“ valstiečiai? 

Jie yra buvę kuo tik nori - vals-
tiečių ir moterų partija, valstiečiais 
liaudininkais, pats ponas R.Kar-
bauskis yra dvi kadencijas pralei-
dęs Seime. Tai senas politikas ir 
tai sena partija. Bet stumdami „ne-
partinių“ sąrašą (Saulius Skverne-
lis čia padarė turbūt lemiamą 
žingsnį jį pasirinkdamas), speku-
liuodami žmonių nusivylimu parti-
jomis, jie sugebėjo už nemažus pi-
nigus susikurti naujumo įvaizdį. Ir 
jis jiems atnešė didelę sėkmę.

Ką mes matome dabar? Nieko 
gero iš to įvaizdžio, deja, neišeina. 
Aš taip pat buvau ne sykį kviečia-
mas jungtis prie jų, bet atsisakiau, 
nes man nepriimtinas toks ciniškas 
požiūris, kad sukūrę komandą, ku-
ri laimės rinkimus, ateisime į Sei-

mą ir darysime, ką norime, arba 
nieko nedarysime. Tai nesąžininga. 

Be to, aš netikiu, kad gali būti 
„nepartinių partijų“ ir kad tokiam 
sąrašui priklausančius žmones gali 
kas nors vienyti. Normalioje demok-
ratinėje visuomenėje į Seimą eina-
ma su partija, su jos ideologija. O 
jeigu į Seimą einama šiaip su grupe 
kažkokių žmonių, kurie daugiau ar 
mažiau žinomi, bet su kuriais nesie-
ja bendra ideologija, mes turime tai, 
ką dabar turime. Turime Seime di-
džiulę frakciją, kuri nėra vieninga, 
kurios narių požiūriai daugeliu klau-
simų kardinaliai skiriasi. 

Pažvelkite į Dovilės Šakalienės 
ir Rimos Baškienės pozicijas žmo-
gaus teisių klausimais ir pamatysite, 
kad jų nuomonės labai smarkiai ski-
riasi. Tai rodo, kad anksčiau ar vėliau 
susiformuos nauja politinė jėga arba 
ši frakcija skils į darinius, kurie pa-
galiau turės ideologiją. Kol kas to nė-
ra, ir tai trukdo Lietuvai eiti pirmyn, 
o jau dabar vykdomos reformos (čia 
man artimiausia yra urėdijų reforma, 
nes dirbu Aplinkos komitete) atlie-
kamos vadovaujantis ne kaštų nau-
dos analize, ne tikraisiais poreikiais, 
o atvirai siekiant verslo interesų. 

Pavyzdžiui, atliekų deginimo 
gamyklos istorijoje matome, kaip 
premjeras S.Skvernelis po tam tik-
ro energetikos klanų spaudimo kar-
dinaliai pakeitė savo nuomonę. 
Kandidatuodamas vienmandatėje 
Karoliniškių rinkimų apygardoje, 
kur žmonės buvo nusiteikę prieš 
atliekų deginimo gamyklą, jis kal-
bėjo, sakyčiau, teisingai, remdama-
sis Europos rekomendacijomis, kad 
nereikia daug tokių gamyklų, kad 
būtina atlikti analizę, paskaičiuoti... 
O dabar ponas S.Skvernelis ateina 
pas mus į Aplinkos komitetą ir į 
mano klausimą, tai kurgi ta analizė, 
nes jau „Lietuvos energija“ skelbia 
viešuosius pirkimus už mūsų visų 
pinigus, atsako: „Ką aš galiu pada-
ryti, negi viską dabar stabdysi?“ 

Toks pasakymas rodo, kad žmo-
gus neturi nei įsitikinimų, nei politi-
nės programos, nei aiškių principų. 
Ir tai yra pavojinga, nes mes nežino-
me, ko galima iš tokių politikų tikėtis.

N.VASILIAUSKAITĖ: Aš 
simpatijų šiai politinei jėgai nieka-
da neturėjau ir negalėčiau sakyti, 
kad nusivyliau, nes vilčių neinves-
tavau, bet stebina, be abejo, jų 
kraštutinis cinizmas ir tam tikri 
gestai, iniciatyvos, kurias kitaip nei 
komiškomis ar nesusipratimais 
apskritai būtų sunku pavadinti. 

Jie sąmoningai manipuliavo vi-
suomenės skaudamais dalykais, lū-
kesčiais, kartais prisidėdavo ir pa-
prastasis populizmas, bet jie, kaip ir 
dauguma Lietuvos politinių jėgų, pa-
demonstravo požiūrį, kas apskritai 

yra ši visuomenė, kas yra pilietis, 
kas yra rinkėjas. Tai tam tikra min-
koma masė, molis, kurį gali spaudy-
ti kaip nori. Tai tam tikras, jų įsivaiz-
davimu, nepaprastai kvailas padaras, 
kuris gali būti primityviausiais bū-
dais apgaudinėjamas, kurio atmintis 
yra tokia trumputė, kad nieko tokio 
neatsitiks, jeigu jį į akis apgausi, o 
po to bus galima vėl ta pačia korta 
lošti naujai persirengus arba net ne-
pasistengus to padaryti. 

Tai buvo apskritai demonstra-
vimas propagandinio mąstymo, kad 
politika yra viešųjų ryšių akcijos ir 
svarbiausia tiesiog ateiti į valdžią 
tam, kad ten būtum, o ne tam, kad 
įgyvendintum savo programą, ku-
ria pats tikėtum ir kuri būtų turi-
ninga. Buvo sakoma, kad jie netu-
ri jokio ideologinio angažuotumo, 
jokio tikėjimo tam tikrais princi-
pais, kad tai tokia politinė jėga, ku-
ri tiesiog yra neideologiška, nei 
„kairė“, nei „dešinė“, kuri iš viso 
nieko apie tai negali pasakyti. 

Vienu metu tarsi bandyta ape-
liuoti į kažkokį socialinio teisingu-
mo, socialinės atskirties mažinimo, 
vadinasi, į kairįjį, lūkestį, ir tuo pat 
metu į dešinįjį tam tikrą paleokon-
servatizmą. Be to, buvo reiškiamos 
tam tikros neva modernumo ambi-
cijos, žaidžiama „naujumu“ su visais 
žaliais dalykais. Tad buvo siekiama 
sukurti tam tikrą tokių dalykų deri-
nį ir, nieko nemanant, niekuo neti-
kint, pasiūlyti jį tam, kad užkariau-
tų galios poziciją, o tada tiesiog ten 
būti ir neturėti ką su tuo daryti ir 
ką pasakyti, nes tiesiog nėra idėjų. 

Kada nors kas nors pasikeistų, 
jeigu atsirastų politinė jėga, kuri 
įvardytų ne tai, kad kažkas neatsto-
vauja rinkėjų interesams, ne tai, kad 
kažkas vėl išdavė rinkėjų pasitikė-
jimą, bet įvardytų, kad visos politi-
nės Lietuvos jėgos žaidžia nuostata, 
jog galima taip elgtis, kad idėjos ne-
svarbu, kad net galima laimėti rin-
kimus iš jų šaipantis, pozuojant, esą 
aš esu nepartinis ar esu neideolo-
giškas, tuo irgi paliečiant realų vi-
suomenės skaudamą tašką, nes 
žmonės turi pagrindą skeptiškai 
žiūrėti į politines ideologijas, - kiek-

viena iš jų anksčiau taip pat šiuo 
būdu juos užgauliojo ir apgaudinėjo. 

G.JAKAVONIS: Arūnas Va-
linskas pasakė, kad jo progra-
ma - tai dešimt Dievo įsakymų. 
Ir pasiginčyk, kad nori. 

A.NORVILAS: Aš buvau tas 
kvailelis, kurį „prigavo“. Aš jais pa-
tikėjau. Man patiko kalbos ne apie 
tai, kad kažką „pakels“, o galų gale 
apie vertybes. Todėl dabar, kaip bu-
vęs entuziastas, jaučiuosi kvailai 
prieš kolegas ir artimuosius. Vyrukai 
prieš rinkimus kalbėjo viena, o dabar 
daro, švelniai tariant, ne visai tai. 

Vakar grįžau iš Latvijos. Jie pra-
dėjo švęsti savo nepriklausomybės 
šimtmečio jubiliejų. Galiu pasakyti, 
kad su „braliukais“ kalbėjome apie 
perspektyvas, ir jie kur kas optimis-
tiškiau žiūri į ateitį. Mes tik kalbame 
apie minimalios algos kėlimą 50 eu-
rų, o latviai ją pakėlė 50 eurų be jokio 
ypatingo triukšmo. Pakėlė, ir viskas. 
Mes kalbame apie regionų politiką. 
O ten, Rezeknėje, Raseinių dydžio 
miestelyje, vyko milžiniškas koncer-
tas, į kurį buvo sutrauktos geriausios 
Latvijos pajėgos ir išstatyti tokie kul-
tūros rūmai, kurie nepadarytų gėdos 
jokiai pasaulio sostinei, - funkciona-
lūs, architektūriškai gražūs. Pažiū-
rėjau programą, kokie renginiai 
vyksta tuose rūmuose. Į Rezeknę 
atvažiuoja tokio lygio menininkai, ir 
salės nebūna tuščios... Būtent tai yra 
tikras regiono ugdymas. 

Bet blogiausia, kad pas mus pra-
sidėjo griovimas be skrupulų viso 
to, kuo mes galėjome didžiuotis. 
Prieš metus latvių signatarai gyrė 

mus, kad neleidome sugriauti miš-
kų sistemos. „Jūsų miškai prižiūrė-
ti“, - sakė jie. O pas juos skandina-
vai baigia miškus „sutvarkyti“. Mū-
sų geležinkeliai buvo geriausi ne tik 
tarp Baltijos respublikų, bet visoje 
posovietinėje erdvėje.

G.JAKAVONIS: Ir Europoje 
tarp lyderių.

A.NORVILAS: Ir Europoje. 
Bet ne, reikėjo juos dar pagerinti. 
O sklinda gandai, kad naujoji vado-
vybė 20 proc. susimažino planą. 
Jeigu šie gandai pasitvirtins, kils 
tikrai rimtas skandalas.

A.SINEVIČIUS: Valstybė tu-
rės mokėti už keleivių vežimą, ku-
ris yra nuostolingas.

A.NORVILAS: Matyt, „rimti 
vyrai“ ruošia privatizaciją. Tai čia 
tokie valstiečių, taip sakant, nuo-
pelnai. Kitas nuopelnas, šnekama, 
kad Lietuvą šiek tiek galima „pa-
daryti“. Prakalbo toks verslininkas 
Vladas Lašas, kuris esą pažįsta 
JAV gamintojo „Tesla“ vadovą Ilo-
ną Maską (Elon Musk). Jis nori čia 
tokią supergamyklą pastatyti, ko-
kia yra Jungtinėse Valstijose. Va-
lio. V.Lašas kaip tik ruošiasi su 
I.Masku susitikti, turi oficialų 
kvietimą. Ir ką jūs manote? Ar jis 
vežasi kokį nors Lietuvos Vyriau-
sybės ar prezidentūros raštą arba 
kvietimą? Ne. 

Vienintelis dalykas, kurį valdžia 
galėtų padaryti, - bent emigracijos 
srautą sustabdyti, bet jie tik didina jį. 
Iš geležinkelių sistemos rimtesni jau-
ni specialistai išvažiuoja, nors ten al-
gos nemažėja, bet veikia įtampa, ne-
žinojimas, kas bus. Iš miškininkų jau-
nimas taip pat emig ruoja. Nepama-
tuotos, aršios reformos tik didina 
emigraciją, o ne stabdo. Stabilumo 
nebuvimas - tai viena baisiausių blo-
gybių, kurią valstiečiai atėję užtikrino. 

Jie galėtų bent suteikti svetur 
gyvenantiems lietuviams tikėjimą, 
tikrumą, kad jie yra Lietuvos žmo-
nės, visada buvo ir bus mūsų pilie-
čiai. Man juokingiausia, jog kai reikia 
savai interesų grupei, pasikapsto po 
Konstituciją ir atranda ten „dvasią“. 
O čia, kur iš tikrųjų reikėtų vadovau-
tis Konstitucijos dvasia, jos niekas 
neranda. Mato tik sausą įstatymą. 

A.SINEVIČIUS: Per savo ne-
trumpą gyvenimą teko matyti vi-
sokių valdžių, dirbti ir paprastu 
darbininku, ir penkiose vyriausy-
bėse. Dabar žiūrėdamas į mūsų si-
tuaciją nepasakyčiau, kad vienas 
Seimas geras, o kitas blogas. Vis 
labiau įsitikinu, kad darbas Seime 
labai sunkus ir sudėtingas. Aš, tu-
rėdamas tokį charakterį, ten nė už 
ką negalėčiau būti. Ten tokios kvai-
lystės, įrodinėjimai, įtikinėjimai... 

Kodėl visokios reformos trunka 
jau beveik 30 metų? Tai kada pra-
dėsime dirbti? Prie sovietų kovojo-
me už aukštą derlių ir sveiką buitį, 
dabar kovojame su „šnapsu“, kad 
vyras nemuštų moteriškės, dar dau-
giau kovojame, kad moteriškė vyro 
nemuštų, kad anūkas nepjautų bo-
butės. Ir visai tai „kovai“ vykstant 
darbo vietų neliko. O dabar dar apie 
karą pradėjome kalbėti. Per kiek-
vienus rinkimus atsiranda savų 
tauškalių. Kvaileliai Vilniuje dabar 
gąsdina, kad tai čia lakstys kareiviai, 
tai Šalčininkuose, tai Vilkaviškyje, 
tai Marijampolėje kariauja. O kur 
tie didžiuliai karo pinigai eina? Nie-
kas nežino. Bet po to išgirstame, 
kad mokslui jie buvo sumažinti. 

Valdžioje turi dirbti patyrę pro-
fesionalai. Seimas - ne vieta ateiti 
mokytis. Manoma, kad raudoni žan-

deliai ir garbanoti plaukai, anglų kal-
bos mokėjimas ir gebėjimas dirbti 
kompiuteriu yra visas turtas. O aš 
taip nemanau. Kas yra politika? Tai 
menas valdyti. Tai juk ne malūnai. 
Nors ir malūną reikia mokėti valdy-
ti. O čia valstybė. Ir domėdamasis 
matai, kad jokie sprendimai neprii-
mami, kad bijoma net kažką pasa-
kyti. O juk kadaise reikėdavo ir sku-
biai priimti sprendimus. 

Jūs priminėte A.Valinską. Juk 
iš nevisavertiškumo komplekso ne 
už A.Valinską žmonės balsavo, o 
prieš kitus. Ir dabar ne už valstie-
čius balsavo, bet prieš buvusiuo-
sius. Žmogus toks bejėgis, ką jis 
gali padaryti? Susirinks protestuo-
ti 25 žmonės - atsiųs brigadą ir pa-
prasčiausiai išvaikys. 

G.JAKAVONIS: Iš esmės vi-
sur apsimeluota - skelbiama vie-
na, o daroma kita. Iš kur ta be-
galinė žmonių kantrybė? Ar kas 
nors dar gali išgelbėti šį Seimą?

L.BALSYS: Pačiam Seimui 
joks pavojus, manyčiau, negresia, 
bet šiai koalicijai nieko gero neprog-
nozuočiau, nes tai totalus mezalian-
sas - nelygių jėgų sąjunga. Matome 
socialdemokratų nesugebėjimą de-
ramai pakelti savo triuškinamą pra-
laimėjimą bei norą susikurti iliuzi-
ją, kad jie tebėra valdžioje. 

Išsirinkę naują lyderį Gintautą 
Palucką, kuris kritiškiau žiūri į koa-
liciją ir nori sustiprinti opozicinį 
flangą, kad ir koalicijos rėmuose, 
mano manymu, socialdemokratai 
pasitrauks iš koalicijos, tvirtins sa-
vo partiją, bandys išsilaižyti karo 
žaizdas ir atsigauti po pralaimėtų 
rinkimų. Jie mėgins stiprinti savo 
skyrius ir regionus, kurdami realią 
politiką ir kažką siūlydami. Ir jiems 
dabar būtų daug geriau būti opozi-
cijoje, savo siūlymais gydyti pralai-
mėjimą, stiprinti savo partiją, o kar-
tu ir rinkėjų pasitikėjimą, o ne eiti 
toliau su ta koalicija, kurioje jie yra 
niekinami. S.Skvernelis nesiskaito 
nei su senu, nei su nauju socdemų 
pirmininku. Socialdemokratams lo-
giškiausia ir naudingiausia būtų tu-
rėti mažumos vyriausybę.

Manau, mes ateisime prie ma-
žumos vyriausybės šioje Seimo ka-
dencijoje. Taigi mes visi - visos po-
litikos jėgos - turėtume sutarti, jog 
leidžiame jiems dirbti turint mažu-
mos vyriausybę ir prisiimant visiš-
ką atsakomybę. Bet kadangi tai bū-
tų mažumos vyriausybė, jie nega-
lėtų buldozeriu stumti to, kas jiems 
dabar kartais naudinga ar kas yra 
verslo interesai, - kalbu apie stam-
biųjų ūkininkų, miškų perdirbimo 
pramonės interesus naikinant miš-
kų urėdijų sistemą, energetikos sri-
tyje taip pat klanai veikia. Valstie-
čiams būtų ne taip lengva tokius 
sprendimus prastumti, nes bet ku-
riuo klausimu jie būtų priversti tu-
rėti Seimo daugumos pritarimą. 

Mažumos vyriausybė visada yra 
trapus dalykas, bet kartais, kai vals-
tybėje kyla chaosas, ji padeda mobi-
lizuotis ir rasti konsensusą. Kitaip 

išvis nieko nebus. Aš manau, tai bū-
tų naudinga valstybei. Kitu atveju 
S.Skvernelio sąrašo blokas atsiskir-
tų ir sudarytų koaliciją, tarkim, su 
konservatoriais ar dar kažkuo, gal-
būt Lenkų rinkimų akcija, kurie dau-
geliu klausimų laikosi konservato-
riškų pažiūrų. Tada atsirastų nauja 
koalicija. Tai įmanomi variantai. 

Įmanoma, kad ir niekas nesi-
keis, liks kaip dabar. Bet tai būtų, 
man rodos, neefektyviausia, nes 
mes matome, kad šios didžiosios 
frakcijos ponas R.Karbauskis, deja, 
nesugeba suvaldyti, o jis pats dėl 
man visai nesuprantamų priežasčių 
neišdrįso prisiimti jokios politinės 
atsakomybės. Partijos, kuri laimė-
jo rinkimus, lyderis tapo Seimo 
Kultūros komiteto pirmininku. Tai 
skamba kaip pasityčiojimas. Parti-
jos, kuri laimi rinkimus, lyderis 
įprastai tampa premjeru arba Sei-
mo pirmininku. Dabar Seimo pir-
mininku tapo puikus, šviesus žmo-
gus, bet visiškai, taip sakant, geras 
žmogus. Mes nieko apie gerbiamą 
Viktorą Pranckietį nežinome, nors 
jis labai mandagus ir tikrai kultū-
ringas. Techninės inteligentijos at-
stovas. Na, bet jis nėra politikas. 
Jis galbūt profesionalus akademi-
kas agronomas. 

Taigi ponui R.Karbauskiui nepri-
siimant politinės atsakomybės, o po-
nui S.Skverneliui ją prisiimant, bet 
nerandant bendros šnekos su R.Kar-
bauskiu ir dalimi jo frakcijos, ta są-
junga tapo negyvybinga. Arba jie, 
kaip mažumos vyriausybė, turi mo-
bilizuotis mums visiems padedant, 
arba turi atsirasti kita koalicija. Taip 
turbūt ir bus, bet gaila to laiko ir tos 
energijos, kurie dabar švaistomi vi-
sai niekiniams projektams, tokiems 
kaip „kova su šnapsu“. 

Kova su „šnapsu“ yra reikalin-
ga, bet svarbu, kaip ji vykdoma. 
Dabar man atrodo, kad ponas Au-
relijus Veryga kovoja ne su „šnap-
su“, o už jį, nes visa jo politika pa-
ranki degtinės pramonei. Kai pa-
branginamas silpnas alkoholis - 
alus ir vynas, santykinė degtinės 
kaina mažėja. Žmonės bus skatina-
mi pirkti degtinę, nes ji tampa san-
tykinai pigesnė. Tai visiškai ydin-
gas kovos su priklausomybe būdas.

Kiek kalbėta su visokiais toksi-
kologais, tikrais profesionalais, kurie 
išmano, kaip kovoti su alkoholiz-
mu, - jie tokią strategiją atmeta. Bet 
jų nuomonė ponui A.Verygai nepri-
imtina, jis galbūt turi kitų interesų, 
apie kuriuos mes nežinome. Tad to-
kios pseudoreformos veda visai ki-
tur, nei skelbiama. O tuo metu svei-
katos paslaugų reforma nevykdo-
ma - dėl sveikatos paslaugų prieina-

mumo A.Veryga nepasiūlė visai nie-
ko. Jis visas stačia galva pasinėręs į 
kovą su, jo manymu, alkoholizmu. 

Mes matome, kokia dabar Sei-
mo darbotvarkė. Mes baigiame 
darbą kartais 15-16 val., nes staiga 
išsenka visi klausimai ir negalime 
svarstyti kvalifikuotai parengtų 
įstatymų projektų. Taip nutiko, nes 
Vyriausybėje nebeliko teisininkų. 
Teisės departamentas neveikia, o 
tų kelių specialistų teisininkų, ku-
rie sugebėdavo kvalifikuotai pa-
rengti įstatymų projektus, nebėra. 
Atėjo nekvalifikuoti, ir darbas sto-
ja. Dėl to Seimas yra iš esmės pa-
ralyžiuotas. O mes tuo metu pasi-
neriame į visokias Gretos kailinių 
istorijas ir panašų absurdą. 

Nesuprantu, kodėl, turbūt ne iš 
blogos valios, gal iš geros valios, bet 
ponas R.Karbauskis tapo pajuokos 
objektu, gadina reputaciją ir sau, ir 
savo partijai, ir visam Seimui, be to, 
gadina Lietuvai reputaciją. Negali 
partijos lyderis, laimėjęs rinkimus, 
būti pajuokos klounas. 

Valstiečiai galėtų galbūt susiimti, 
bet man atrodo, kad ponui R.Kar-
bauskiui neužtenka lyderystės duo-
menų, jis turi per mažai charizmos, 
kuri patrauktų žmones. Tam nereikia 
komandinio būdo, juk tai ne koks Nai-
sių kolūkis. Reikia asmeninės chariz-
mos, kad sugebėtum tuos žmones, 
kuriuos priviliojai į sąrašą mainais už 
tai, kad apmokėjai jiems rinkimų 
kampaniją, patrauktum dabar savo 
idėjomis. Jie turi patikėti tuo, ką tu 
sakai kaip partijos lyderis. Bet jie ne-
tiki. Dalis tiki, kai kurie turi savų idė-
jų, kiti pateko į Seimą siekdami su-
tvarkyti savus reikalus, dalis nori 
įgyvendinti vieną kokią nors idėją, 
pavyzdžiui, D.Šakalienė turi šventą 
vaiko teisių idėją. Ji daug dirba toje 
srityje, bet kitkas jai neįdomu - pla-
tesnio politinio požiūrio nėra. 

N.VASILIAUSKAITĖ: Valstie-
čiai ir žalieji demonstruoja požiūrį, 
kad visa Lietuva yra viena didelė 
Ariogala, kur galima analogiškai 
tvarkyti valstybės reikalus. Tos prob-
lemos, kurios yra didžiosios ir aktu-
aliosios Ariogaloje, tarkim, alkoho-
lizmas, tampa ir Lietuvos problema, 
o tie dalykai, kurie galėtų sudominti 
bažnytkaimio publiką, kaip kailinių 
skandalai ir panašūs nutikimai, yra 
kažkas, kuo reikia užimti visą Lietu-
vą, visą jos viešąją erdvę. 

Galima klausti, ar tai išties nu-
tinka viso labo iš kvailumo ir naivu-
mo, ar čia kažkas gerokai blogiau. 

Šios keistos, jokios politinės ideolo-
gijos nevienijamos kompanijos tiks-
las turbūt ir yra siekti, kad Lietuvos 
politinis gyvenimas dezintegruotųsi, 
taptų komiškas, pajuoktinas, kad vis 
daugiau žmonių nusiviltų, kad emig-
racija didėtų, nes dėl kiekvieno jų 
daromo žingsnio ji tik didės, kad ir 
dėl to paties antialkoholizmo vajaus. 
Taip, didės, nes bankrutuos daug 
verslų. Pagaliau taip formuojama 
atmosfera, kur kiekvienas iš mūsų 
matomas kaip prižiūrėtinas, nesusi-
valdantis kvailelis, kuriam reikia iš-
plėšti iš rankos taurę vyno, nes ji 
paskatins alkoholizmą. 

Kas galėtų nutikti? Jeigu social-
demokratai turi bent kiek ambicijų 
išlikti politine jėga, jie turėtų kuo 
skubiau evakuotis iš šios koalicijos. 

G.JAKAVONIS: Jie turėtų 
būti kairioji jėga, kuri gintų so-
cialinius reikalus?

N.VASILIAUSKAITĖ: Bėda 
ta, kad socialdemokratai kairiąja 
jėga ar kairiąja ideologija niekada 
nebuvo ir nėra, be to, jie niekada 
net ir nesigynė, kai buvo viešai 
demaskuojami kaip ne kairieji. 
Negirdėjau, kad kas nors iš jų bū-
tų dėl to pasipiktinęs, neva jį ap-
šmeižė. 

Jeigu socialdemokratai turėtų 
bent kokią viltį pataisyti savo padėtį, 
jie privalėtų kuo skubiau palikti šią 
koaliciją, atsiriboti nuo valstiečių, 
užuot prie jų šliejęsi, nes valstiečiai 
gali tik dar labiau jiems pakenkti. O 
tai tik laiko klausimas. Po vienos tokio 
pobūdžio iniciatyvos jie meta kitą. Ky-
la klausimas, ar taip nutinka netyčia, 
ar norima užimti viešąją erdvę tokiais 
visai bereikšmiais, daug triukšmo su-
keliančiais, šokiruojančiais dalykais, 
kai visi griebiasi už galvų, kaip taip 
gali būti. Tada po kurio laiko lyg ir 
apsigalvojama ir vietoj tautinio kos-
tiumo atsiranda dar kažkas kita, ir vi-
suomet tokio paties pobūdžio. 

Galėtume galvoti, kam tai nau-
dinga. Turbūt tai naudinga kažkam, 
kas nori, kad Lietuvoje būtų kuo blo-
giau, kad čia vyrautų politinis chao-
sas, nusivylimas, emigracija ir pajuo-
kos verti dalykai, vykstantys aukš-
čiausio rango politinėse institucijose. 

A.NORVILAS: Latviai po 25 
metų pradėjo kurti strategijas, o mes, 
atrodo, dar nepriaugome iki to. Sei-
mas užsiima visiškais niekais. Yra 
keli žmonės, bet jų balsas menkai 
girdimas. Tai liūdna matyti po to, kai 
pabendravau su kolegomis iš Latvi-
jos. Vakar važiavome iš Rezeknės, 
pabendravę su estų ir latvių signata-
rais, ir buvome labai liūdni, nes ne-
turime kuo pasigirti, net tuo, už ką 
jie mus kadaise gyrė... 

Dabar pagrindinė valstiečių te-
ma, antialkoholinė kampanija, tapo 
satyros objektu. Aš galvoju, kas at-
sitiktų, jei naujoje koalicijoje ateitų 
į Seimą pora vadovų, kurie nevalgo 
cepelinų ir mano, kad tai kenks-
mingas maistas. Tada cepelinus po-
grindyje valgytume.

Parengė Darius kauZaNas

 � R.Karbauskis 
neišdrįso 
prisiimti jokios 
politinės 
atsakomybės. 
Partijos, 
kuri laimėjo 
rinkimus, 
lyderis tapo 
Seimo Kultūros 
komiteto 
pirmininku. Tai 
skamba kaip 
pasityčiojimas

Linas BaLSYS
Seimo narys, Žaliųjų partijos lyderis

 � Raudoni 
žandeliai ir 
garbanoti 
plaukai, 
anglų kalbos 
mokėjimas ir 
gebėjimas dirbti 
kompiuteriu yra 
visas turtas

Albertas SinevičiuS
Keturių Vyriausybių, įskaitant pirmą atkurtos 
Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybę, narys

 � Iš esmės visur 
apsimeluota - 
skelbiama 
viena, o daroma 
kita. Iš kur ta 
begalinė žmonių 
kantrybė?

Gediminas JakavOniS
Žalgirietis

 � Jie neturi 
jokio tikėjimo 
tam tikrais 
principais, tai 
tokia politinė 
jėga, kuri 
tiesiog yra 
neideologiška, 
nei „kairė“, 
nei „dešinė“

Doc. Nida vaSiLiauSkaitĖ
Filosofė

 � Stabilumo 
nebuvimas - tai 
viena baisiausių 
blogybių, kurią 
valstiečiai atėję 
užtikrino

Algimantas nORviLaS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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r.Žalieji valstiečiai prieš rinkimus žmonėms teikė daug vilties. Bet 

tikrai niekas nesitikėjo, kad jie pasisakys už žemės pardavimo 
užsieniečiams saugiklių naikinimą, lietuviškos abėcėlės 
papildymą svetimomis raidėmis, parlamentarų algų didinimą, 
darbo kodeksą, kuris nepalankus paprastam žmogui. seimo 
rinkimų laimėtojai vienas vertybes deklaravo, tačiau dabar 
išpažįsta kitas. kodėl vėl pralaimėjusieji - visuomenė?

Kodėl naujieji gelbėtojai negelbėja  Lietuvos?



stasys Banelis buvo vienas iš 
tų, kuris kūrė nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, gynė ją, 
o vėliau buvo aktyvus jos 
valstybingumo stiprintojas. 

S.Banelis gimė 1897 m. rugpjū-
čio 3 d. Panevėžio apskrities Pinia-
vos valsčiaus Vilkapievių kaime. 
Carinės okupacijos metais baigė 
tris klases. Vokiečių okupacijos 
metais mokėsi privačiai ir baigė re-
porterių ir korespondentų kursus 
Kaune, įgijo raštvedybos specialy-
bę. Pagal tikybą buvo katalikas.

Nuo 1919 m. vasario 19 d. iki 
1921 m. gruodžio 3 d. kaip savano-
ris kovojo už Lietuvos nepriklauso-
mybę. Vėliau dirbo Panevėžio šaulių 
rinktinėje raštvedžiu ir kuopos va-
du. Kaip savanoris Panevėžio aps-
krities Panevėžio valsčiaus Pinigė-
lių kaime gavo 11 ha žemės. S.Ba-
nelis buvo aktyvus laikraščių „Pa-
nevėžio balsas“ ir „Mūsų kraštas“ 
bendradarbis. Jis rašė straipsnius ir 
respublikiniams laikraščiams.

1918 m. vasario 16 d. atkuriama 
nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
Labai sustiprėjo domėjimasis Lietu-
vos istorija, jos praeitimi. Buvo pra-
dėti rinkti eksponatai, menantys Lie-
tuvos istoriją. Tas procesas ypač vy-
ko gimnazijose, pradinėse mokyklo-
se. Panevėžio mieste gyveno nema-
žai žmonių, kurie turėjo privačias 
senienų kolekcijas. Tai buvo Jurgis 
Elisonas, Petras Bliumas, Jonas Moi-
gis, Vladas Rozmanas ir kiti. Buvo 
nemažai inteligentų, kurie domėjosi 
krašto istorija. Vienas iš jų S.Banelis.

1924 m. Panevėžio mieste įstei-
giama draugija „Gimtajam kraštui 
tirti“. Jos valdybos nariais buvo Vla-
das Rozmanas, Jurgis Elisonas, Ilja 
Gurvičius ir Petras Bliumas. Šios 
draugijos įstatai registruoti 1924 m. 
kovo 15 d. Draugijos registravimo 
posėdyje dalyvavo Panevėžio mies-
to ir apskrities viršininkas Vladas 
Rozmanas, Panevėžio apskrities 
valdybos pirmininkas Jurgis Bukė-
nas ir taikos teisėjas Pranas Dau-
guvietis. Didelis istorijos mylėtojas 
buvo nuo 1923 m. Panevėžio mies-

to ir apskrities viršininku dirbęs 
Vladas Rozmanas. Minėta draugija 
ėmė rūpintis muziejaus įsteigimu 
Panevėžio mieste. 1924 m. birželio 
2 d. Panevėžio miesto tarybos po-
sėdyje svarstytas Panevėžio „Gim-
tajam kraštui tirti“ draugijos raštas 
dėl akmeninio namo Kranto Nr.25 
nusavinimo iš Ničajienės ir jo per-
davimo minėtai draugijai. 1924 m. 
šis pastatas nusavintas kaip istori-
nis paminklas ir valstybės turtas. 
Pastato remontas kainavo 5000 litų.

Atradus patalpas jau rimtai pra-
dėtas svarstyti muziejaus įkūrimo 
klausimas. Muziejų ir įkūrė Pane-
vėžio „Gimtajam kraštui tirti“ 

draugija. Tuo metu draugijoje buvo 
165 nariai. Atidarymo iškilmės vy-
ko 1925 m. sausio 18 d. Ta data 
skirta Klaipėdos sukilimo ir išva-
davimo dvejų metų jubiliejui. 

Muziejui įsikūrus, pirmuoju jo 
prižiūrėtoju tapo S.Banelis. Jis rim-
tai domėjosi krašto istorija. Dar tik 
muziejui kuriantis, Jurgio Elisono 
iniciatyva kraštotyrininkas mėgėjas 
S.Banelis buvo išsiųstas į Kauną ir 
ten mokėsi iš profesoriaus Tado Iva-
nausko asistentų bei preparatorių 
gaminti paukščių ir žvėrelių iškam-
šas, daryti žuvų ir kitų gyvūnų pre-
paratus gamtos skyriaus ekspozici-
jai. Panevėžio muziejus per dvejų 

metų laikotarpį sukūrė penkis sky-
rius: archeologijos - 700 eksponatų, 
numizmatikos - 2000 eksponatų, is-
torijos - 200 eksponatų, liaudies 
meno - 300 eksponatų, gamtos - 200 
eksponatų. Bet tas turtas buvo lai-
komas mažose patalpose, visai ne-
tinkančiose eksponatams laikyti. 
Muziejus negaudavo reikalingos fi-
nansinės paramos. Nepaisant visko, 
muziejaus veikla buvo aktyvi nuo 
pat įkūrimo. 1925 m. muziejų aplan-
kė 7366 lankytojai. 1925 m. gauta 
6363,92 lito lėšų. Jau 1925 m. mu-
ziejaus komisija vykdė kelis archeo-
loginius kasinėjimus Pajuosčio dva-
re. Buvo kasinėjami pilkapiai. Ak-
tyvi muziejaus veikla daug priklau-
sė ir nuo S.Banelio iniciatyvos ir 
sumanumo. 1931 m. gegužės 1 d. 
S.Banelis skiriamas Panevėžio aps-
krities valdybos Statybos skyriaus 
raštvedžiu su 280 litų per mėnesį 
atlyginimu.

Jis tuo metu turėjo tris vaikus: 
sūnų Algirdą, gimusį 1924 m. liepos 
26 d., Vytautą, gimusį 1926 m. va-
sario 26 d., ir jauniausią sūnų Algi-
mantą, gimusį 1931 m. vasario 
27 d. Kaip valstybės tarnautojas už 
vaikus jis gaudavo pašalpą - 20 litų 
per mėnesį. Šiame darbe jis išdirbo 
iki 1933 m. birželio 15 d. Iš darbo 
buvo atleistas savo paties prašymu.

1931 m. birželio 23 d. Panevėžio 
miesto statybos komisijos posėdyje 
S.Baneliui buvo leista statyti medi-
nį gyvenamąjį namą ir medinį san-
dėliuką ant jo žemės Varpo gatvėje. 
Nuo mokesčio miesto savivaldybės 
naudai buvo atleistas kaip apskrities 
savivaldybės tarnautojas.

1932 m. Panevėžio muziejus ga-
vo naujas patalpas fotografo Jono 
Žitkaus name. 1933 m. gruodžio 
9 d. Revizijos komisija, susidedanti 
iš K.Juknevičiaus, daktaro Aleksan-
dro Babianskio ir daktaro Antano 
Didžiulio, tikrino muziejaus finan-
sinius dokumentus. Pinigai smul-
kioms išlaidoms buvo laikomi pas 
S.Banelį. Pas jį rasti 92 litai. 1933 
m. muziejus turėjo 5010 litų pajamų 
ir 4195 litus išlaidų. Išlaidos - tai 
atlyginimai tarnautojams, butų nuo-

ma, kuras ir apšvietimas. Muziejaus 
veikla buvo įvertinta teigiamai ir jo 
prižiūrėtojui S.Baneliui už gerą dar-
bą pareikšta padėka. 1934 m. nauju 
muziejaus prižiūrėtoju - vedėju pa-
skiriamas Antanas Kasperavičius. 
S.Banelis ir toliau nenutraukė savo 
kraštotyrinės veiklos.

Jis aktyviai dalyvavo ir Panevė-
žio apskrities savanorių-kūrėjų są-
jungos veikloje. 1928 m. išrinkta II 
Panevėžio apskrities savanorių val-
dyba. Jos pirmininku išrinktas Ta-
das Chodakauskas, o į valdybą iš-
rinkti Stasys Balčas, Bronius Anta-
naitis, Pranas Aižinas ir S.Banelis.

S.Banelio nuopelnai buvo įver-
tinti ir kaip aktyvaus savanorio. 
1930 m. kaip Panevėžio krašto sa-
vanoris jis vyko į suvažiavimą Kau-
ne. 1931 m. prezidento Antano 
Smetonos dekretu S.Banelis apdo-
vanojamas Vytauto Didžiojo ordino 
III laipsnio medaliu. Šis medalis ski-
riamas už nuopelnus sėkmingai dir-
bant valstybės tarnyboje. Pasireiškė 
ir aktyvia visuomenine veikla. Da-
lyvavo savanorių ugniagesių orga-
nizacijos veikloje. 1940 m. balandžio 
30 d. S.Banelis išrenkamas Panevė-
žio kraštotyros draugijos valdybos 
nariu. Ši draugija ypač rūpinosi nau-
jo Panevėžio kraštotyros muziejaus 
pastato statyba. Bet darbus nutrau-
kė 1940 m. sovietinė okupacija. 
1940 m. liepos 4 d. S.Banelis išren-
kamas Panevėžio kraštotyros drau-
gijos valdybos nariu.

1944 m., vengdamas represijų, 
S.Banelis pasitraukė į Vakarus. Vo-
kietijoje dalyvavo Augsburgo-Haunš-
teteno tremtinių stovyklos komiteto 
veikloje. Vėliau persikėlė gyventi į 
Kanadą. Dirbo Toronto lietuvių namų 
valdybos vicepirmininku ūkio reika-
lams. 1954 m. liepos 1 d. įsteigtas 
pirmasis šaulių padalinys tremtyje - 
Toronto šaulių klubas. Steigiamajame 
susirinkime dalyvavo ir S.Banelis. 
Savo aktyvia visuomenine veikla jis 
pasižymėjo ir emigracijoje. Tolesnis 
jo likimas nėra žinomas.

Elena Markuckytė, 
Donatas Pilkauskas

 �savanoris stasys Banelis. 1919 m.
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2017 m. birželio 10-11 d. Klaipėdoje vyks tradicinė 

LieTuvos vakarų 
kraŠTo daiNų ŠveNTė, 

skirta Mažosios Lietuvos lietuvių  
dainų šventės 90-mečiui.

MoNs. aLFoNso svariNsko 
ir LieTuvos ParTiZaNų  
aTMiNiMo vakaras
vilniaus mieto rotušė
2017 m. birželio 12 dieną (pirmadienį) 18 val.

 � Dalyvauja vyskupas Jonas kauneckas, filosofas prof. vytautas Radžvilas, 
politologas dr. vincentas vobolevičius, mokytoja Marija Baltuškaitė, Lietuvos 
nacionalinės premijos laureatas kompozitorius algirdas Martinaitis.

 � Pirmą kartą bus atlikta kompozitoriaus algirdo Martinaičio oratorijos 
„Himnas Meilei“ dalis (skirta mons. a.Svarinsko atminimui).

Stasys Banelis - savanoris, kultūros propaguotojas 


