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Tomas tiki - Tėvynėje išmuš ir jo valanda
Marijampolietis Tomas 
Šaparnis prieš kiek daugiau 
nei ketverius metus per visą 
Lietuvą nuskambėjo didvyrišku 
poelgiu - išgelbėjo Šešupėje 
skendusį dvylikametį berniuką. 
Jeigu ne Tomas... Tąsyk ant 
lieptelio, prie gilios duobės upėje, 
tebuvo tik klykianti berniuko 
sesutė. Atviras, nesavanaudis, 
turintis minčių ir planų buvęs 
emigrantas - toks įstrigo Tomas 
atminty. Įstrigo ir vaikino 
žodžiai, kad savo ateitį jis mato 
tik Lietuvoje. Kaip gi šiandien 
gyvena Tomas? O gal jau ir ne 
Lietuvoje? - kirbėjo klausimas.

Dalia Byčienė
„Respublikos“ žurnalistė

Atsiliepęs į skambutį, vyras 
prisipažino, jog laikas nepakeitė jo 
nusiteikimo niekur nevažiuoti. Tik 
balse optimizmo buvo mažiau. 
„Sunku prasikurti Lietuvoje jau-
nam žmogui. Sunku, jei neturi pra-
dinio kapitalo įsukti savo verslui. 
Darbą gal ir galima susirasti, bet 
uždarbio pakaks tik maistui ir bū-
tiniausioms išlaidoms“, - prisipa-
žįsta prieš ketverius metus opti-
mizmu tryškęs vyras.

Verslą pakeitė 
išsipardavinėjimas

Prieš ketverius metus jaunam 
vyrui gimtajame mieste visai neblo-
gai sekėsi. Tuomet gana sėkmingai 
buvo pradėjęs nekilnojamojo turto 
nuomos verslą, planavo studijuoti, 
net neatmetė minties kelti savo 
kandidatūrą į mero postą. Na, į me-
rus Tomas nekandidatavo. O kaip 
buvusiam emigrantui sekasi plėtoti 
verslą? „Turiu aš tą įmonę, bet da-
bar ten mažai kas vyksta, nebėra 
norinčių nuomotis. Kol vyko gele-
žinkelio statybos darbai, nuomoda-
vau patalpas darbininkams. Buvo 
didelis poreikis. Statybos baigėsi, 
darbininkai išvažiavo, baigėsi ir 
verslas. Neuždarau įmonės, dar ti-
kiuosi, kad gal pavyks atsispirti. No-
rėtųsi paprastą ir jaukų motelį ati-
daryti, juk ne kiekvienam įkandami 
viešbučiai. Daug esu keliavęs ir ži-
nau, ką daryti, kaip daryti. Praėju-
siais metais net į Ispaniją buvau nu-
keliavęs pasimokyti, kaip tenykščiai 
šį verslą plėtoja. Na, ir kas, kad min-
čių turiu, bet nėra pradžios, nėra 
starto. Iš vargo galima kažko imtis, 
parduoti paskutinį būstą, rizikuoti, 
bet aš to nenoriu“, - kalba didvyriš-
kumu išgarsėjęs jaunuolis.

Pasak Tomo, pagrindinis jo 
verslas praėjusiais metais buvo 
nuomojamuose butuose sukauptų 
baldų, buities reikmenų bei asme-
ninių daiktų išpardavinėjimas. 
„Kaip šiandien prisimenu, pernai 
sausį grįžau iš Ispanijos. Šalta, gy-
venti reikia, pajamų nėra. Ką dary-
ti? Nufotografavau viską - drabu-
žius, baldus, buities, sporto įrangą 
ir sudėjau į populiarų pardavimų 
portalą. Sakyčiau, neblogai sekėsi - 
sugebu daiktą pateikti, neužsiplėšiu 
kainos. Esu vežęs ir į Kalvarijos 
turgų parduoti. Saugau nuotraukas, 

kur turguje sėdžiu. Žiūrėdamas į jas, 
pagalvoju, kaip gerai suprantu tuos, 
kurie turguje išpardavinėja daiktus. 
Matau, kaip močiutės turguje sto-
viniuoja, išsidėliojusios savo vaikų 
jaunystėje turėtas knygas, saugotą 
turtą. Ar jos tai daro iš malonumo? 
Tikrai, ne. Turguje nėra senais daik-
tais prekiaujančių jaunų žmonių. Ne 
todėl, kad jie tų daiktų neturi, o to-
dėl, kad jų pačių čia nebėra. Vargą 
pajutę, metė viską, išvažiavo į už-
sienį ir ten vargsta.“

Sėkmė ilgai neužsibuvo

Grįžęs iš Airijos, važiuoti uždar-
biauti į užsienį Tomas nebenori. 
Nors pasiūlymų sulaukia. „Neseniai 
skambino pažįstamas iš Škotijos. 
Atvažiuok, reikia kranininko. Žinau, 
kad per dieną Škotijoje dirbdamas 
galėčiau uždirbti tiek, kiek čia per 
savaitę, bet man norisi Lietuvoje 
gyventi. Jeigu būčiau norėjęs, galė-
jau likti Airijoje, kur mama iki šiol 
gyvena, kur pats gyvenau, baigiau 
mokyklą, dirbau. Vienoje įmonėje 
kompiuterius tvėriau, kai ji sužlugo, 
nepuoliau ieškotis darbo kitur. Pa-
jutau, kad noriu namo. Noriu gyven-
ti Lietuvoje. Išvažiuoti lengviausia, 
sunkiau likti ir bandyti rasti savo 
kelią gimtinėje“, - sako vaikinas.

Grįžusio iš užsienio niekas ne-
laukė, niekas nieko nesiūlė. „Su-
pratau, kad dirbdamas kažkam, 
ateities nesusikursiu, reikia kurti 
savo verslą. Tik kokį? Parduotu-

vių - pilna, kavinukių - kiek nori. 
Radau šiokią tokią nišą. Nuomojau 
į užsienį išvažiavusių žmonių bu-
tus. Buvau tarsi butų savininkų 
administratorius. Tvarkiau doku-
mentus, mokėjau mokesčius, pri-
žiūrėjau patalpas, samdydavau 
meistrus, kai reikėjo ką remontuo-
ti. Tuomet klientų buvo apsčiai, nes 
buvo kam paslaugą siūlyti. Darbi-
ninkų iš kitur atvažiuodavo daug, 
reikėjo jiems vietos po darbų su-
grįžti. Tuščių butų Marijampolėje 

buvo pilna, nes ne visi išvažiavu-
sieji skubėjo jų atsikratyti. O nuo-
moti nepažįstamiems be vietinio 
tarpininko ne kiekvienas norėjo. 
Man tai buvo visai nebloga pradžia. 
Ir, atrodo, sekėsi“, - prisimena ne-
tolimą praeitį marijampolietis. Iš 
pradžių norėjęs tik prie atlyginimo 
prisidurti, bet, kai viena ėmė truk-
dyti antram, nusvėrė verslas. Nuo-
mos verslas baigėsi, kai baigę dar-
bą išvažinėjo darbininkai.

Darbininką kiekvienas 
stengiasi išnaudoti

Tomas sako Lietuvoje jokio 
darbo nebijantis. Kad tik būtų pa-
stangas atitinkantis atlyginimas. 
„Pernai bandžiau save „parduoti“. 
Išsiunčiau 30 CV į įvairias įmones, 
koncernus, užsiimančius nekilno-
jamojo turto pardavimu. Nes man 
atrodė, kad šią sritį geriausiai su-
prantu, sugebu su žmonėmis bend-
rauti. Ir... Nesulaukiau nė vieno 

pasiūlymo. Nė vieno iš 30! Žinau, 
ko manęs dabar paklausite - kokius 
mokslus esu baigęs, kad galėčiau 
kažko ypatingo tikėtis. Nieko nesu 
baigęs, nebandau to slėpti, bet pa-
žįstu labai daug žmonių, kurie nie-
ko nėra baigę ir įsuko sėkmingą 
verslą. Kaip jiems tai pavyko, no-
rėčiau sužinoti. Nesijaučiu ir aš 
niekam tikusiu sugriuvėliu. Bai-
giau dvi vidurines mokyklas - Ai-
rijoje ir Lietuvoje, turiu visų kate-
gorijų vairuotojų kvalifikacijas, pui-
kiai moku anglų kalbą, sugebu 
bend rauti, daug sportuoju, skaitau. 
Bandžiau universiteto diplomą 
gauti. Įstojau į kolegiją mokytis in-
formacinių technologijų, bet netru-
kus supratau, kad tuščiai švaistau 
laiką. Na, nebus iš manęs kompiu-
terininko. Kompiuterininko diplo-
mas dar negarantuoja normalaus 
atlyginimo. Labai daug tokių pa-
vyzdžių matau. Klausinėju moks-
lus baigusių pažįstamų, kiek jie už-
dirba. Pasako, ir man atrodo, kad 
daugiau jie turėtų uždirbti. Patys 
tai turbūt supranta, tik neturi kur 
dingti“, - mąsto jaunuolis.

Anot Tomo, kiekvieno uždarbis 
turėtų būti mažiausiai 10 eurų per 
valandą, per dieną - 80 eurų. „Todėl 
žmonės ir sako, kad geriau imti pa-
šalpą, nei dirbti pusvelčiui. Ar būtų 
tiek skurstančių, jei darbininkai tiek 
uždirbtų? Lietuvoje per didelis ato-
trūkis tarp turtuolių ir vargšų. Žmo-
nės patys turėtų nepasiduoti, už savo 
gerovę pakovoti, nedirbti už tokius 
atlyginimus“, - mato išeitį vaikinas.

Trūksta tik kapitalo
Kokiu verslu užsiimti nedidelia-

me, bet turinčiame perspektyvą 
mieste Tomas teigia žinantis, nes 
studijuoja vietinę rinką, paklausą. Jo 
draugai kartais klausia patarimų. 

Svarstė su viena iš užsienio grįžusia 
marijampoliete, ar nebūtų verta 
mieste atidaryti makaroninę. Idėja 
nebloga, tik turimos pradinės inves-
ticijos - menkos. Mergina iš užsienio 
parsivežė vos penkis tūkstančius eu-
rų. O kokio kapitalo reikėtų pačiam, 
kad įsuktų trokštamą verslą?

„Vienas tokio verslo tikrai neį-
stengčiau pradėti. Norėtųsi sutikti 
daugiau pažengusį verslininką, kuris 
manim patikėtų, padėtų padaryti 
pradžią, o grąža vėliau ateitų abiem. 
Aš tikrai esu gerai įsigilinęs į nekil-
nojamojo turto rinką. Turiu gyslelę, 
žinau, ką pirkti, kaip parduoti, nebi-
jau rizikos, bet neturiu pradžios in-
vesticijoms“, - atsargiai renka žo-
džius jaunuolis. Ir priduria, bijantis 
būti apkaltintas noru pasinaudoti.

Anot Tomo, jis norėtų mokytis 
iš šio to pasiekusių verslininkų, ste-
bi jų žingsnius. Jam imponuoja vie-
no sėkmingą statybos ir nekilnoja-
mojo turto verslą sukūrusio versli-
ninko pavyzdys. „Jis ne kartą yra 
kritęs ir kėlęsis. Kai jam būdavo la-
bai blogai, jis leisdavosi į ekstrema-
lias keliones, kad vėl įvertintų savo 
jėgas. Norėdamas pasikelti nuotai-
ką, juokauju - o gal mano kelionė su 
menku biudžetu į Ispaniją ir grįžus 
iš jos kritimas, jog net teko išpar-
duoti daiktus, man ir buvo tas iš-
bandymas?“ Tomas bent jau įsitiki-
nęs, kad ne daiktai žmogui laimę 
teikia. Ir iš dalies - ne pinigai. Pini-
gai tik padeda žmogui jaustis oriam.

Džiaugsmas padėti kitiems
„Negalvokite, kad sėdžiu ir lau-

kiu, kol man kas ką atneš. Mano 
įmonė dar neuždaryta, turiu namą, 
kartais į jį ką nors įleidžiu gyventi. 
Tai šiek tiek padeda, bet neišspren-
džia problemos. Mane likimas išmo-
kė gyventi savarankiškai, bet pra-
dedu suprasti, kad vienas lauke - ne  
karys. Reikia komandos“, - sako. 
Mūsų žmonės, pasak Tomo, to ne-
linkę suprasti. Todėl dažnai pralai-
mi. Iš veidų galima perskaityti - 
žmogus laimingas, ar ne. „Daug kas 
sako, kad gyvenimas Lietuvoje ge-
rėja, bet aš to nematau. Gal ir gerė-
ja iš išorės, bet ne iš vidaus. Jeigu 
gerėtų, žmonės būtų laimingesni, 
daugiau šypsotųsi“, - sako marijam-
polietis. Netikintis, kad čia sugrįžę 
ir kiti emigrantai džiaugsis. Nebent 
parsiveš kapšą pinigų.

Ar užsisipyrimą ir atsakomybės 
jausmą turintis jaunuolis daug yra 
sutikęs norinčių padėti žmonių? Pa-
tyli. Prisiminė, kai sugedo automo-
bilis naktį. Atsikapstė iki prekybos 
centro aikštelės, skambina vienam, 
kitam - niekas negali. „O man patin-
ka padėti kitiems. Tai teikia džiaugs-
mą. Jei tik galiu, jei tik prašo, sten-
giuosi padėti“, - sako Tomas.

Ar yra tekę susitikti su tuo ber-
niuku, kurį su vos rusenančia gy-
vybe ištraukė iš srovės išmuštos 
gilios duobės Šešupėje? „Pastebiu 
jį tėvų namų kieme, važiuodamas į 
mamos sodą paupy. Jų ten didelė 
šeima, bet tą berniuką įsidėmėjau. 
Savotiškai tas vaikas man tapo labai 
artimas, nors ir nebendraujame“, - 
pripažįsta.

 � Žinau, kad per dieną Škotijoje 
dirbdamas galėčiau uždirbti 
tiek, kiek čia per savaitę, bet 
man norisi Lietuvoje gyventi
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 �2015 metais  Tomui Prezidentūroje buvo įteiktas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius 

 � „Daug kas sako, 
kad gyvenimas 
Lietuvoje gerėja, 
bet aš to nematau. 
Jeigu gerėtų, žmonės 
būtų laimingesni, 
daugiau šypsotųsi
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S.Skvernelio ministrų kabineto darbą įvertins rinkėjai
Vienas kandidatų į 
prezidentus - ministras 
pirmininkas Saulius 
Skvernelis - turi neabejotiną 
pranašumą prieš kitus, nes 
kasdien šmėkščioja televizijos 
ekranuose. O kiek jam gali 
pasitarnauti Vyriausybės 
padaryti ar nepadaryti darbai?

Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo teisininkas Artūras 
PAULAUSKAS, Seimo nariai 
Kęstutis MASIULIS, Artūras 
SKARDŽIUS ir premjero Sau-
liaus Skvernelio patarėjas Skir-
mantas MALINAUSKAS. Disku-
siją vedė žalgirietis Gediminas JA-
KAVONIS.

G.JAKAVONIS: Praėjo mė-
nuo, kai premjeras Saulius 
Skvernelis oficialiai patvirtino 
kandidatuosiantis į šalies pre-
zidento postą. Turime jau antrą 
tokį atvejį, nes pirmasis buvo 
Rolandas Paksas, kuris, būda-
mas premjeru, kandidatavo ir 
tapo prezidentu. Ministro pir-
mininko dalyvavimas preziden-
to rinkimuose visuomet yra la-
bai svarbus įvykis, o jo galimy-
bės rinkimuose komentuoja-
mos įvairiai. Gerbiamas Artū-
rai, kaip jūs galvojate, kurie 
S.Skvernelio darbai jam sutei-
kia pliusų ir kurie teikia nei-
giamą atspalvį?

A.PAULAUSKAS: Norėčiau 
pabrėžti, kad tai pirmas atvejis 
Lietuvoje, kai premjeras eina į 
prezidentus vis dar eidamas mi-
nistro pirmininko pareigas. Nei 
Rolandas Paksas, nei Algirdas 
Brazauskas tuo metu, kai kandi-
datavo, jau nebebuvo premjerai, 
o dabartinis premjeras tebėra. Čia 
yra ir pliusų, ir minusų. Jeigu žiū-
rėsime iš žmonių pusės, tie prem-
jero darbai per dvejus metus bus 
labai didelis kapitalas apsispren-
džiant, ar balsuoti už jį, ar nebal-
suoti. Negali sakyti, kad joVyriau-
sybė nepadarė darbų: ir mokesčių 
reforma buvo per tą laiką padary-
ta, buvo tvarkomi pensijų dalykai, 
didinamos pensijos, kovojama su 
korupcija. Premjeras visuomet tai 
labai ryžtingai transliavo. Many-
čiau, tai, ką išvardijau, yra pliusai, 
kurie jam duoda teigiamą atspalvį 
kaip žmogui, kuris, atėjęs į prem-
jero postą, žinojo, ką padaryti, no-
rėjo tą padaryti ir darė. Ar viską 
pavyko iki galo padaryti? Tai - ki-
tas klausimas. Kad jis dar vis eina 
pareigas, manau, iš dalies tai tei-
kia jam pranašumo, nes susitiki-
muose rea guodamas į pastabas, į 
problemas, jis gali kai ką staigiai 

pakeisti, pademonstruoti, kad štai 
aš turiu galimybę ir darau. Kas 
visuomet bus jo kritikos lauke? 
Premjeras Lietuvoje turi didžiau-
sias galias kaip vienas iš valsty-
bės pareigūnų, iš politikų, nes nei 
prezidentas, nei Seimo pirminin-
kas neturi tokių galių vidaus po-
litikoje. Dabar premjerui yra su-
formuotas neigiamas pagrindinės 
žiniasklaidos įvaizdis. Akivaizdu, 
kad jis neturės jų palaikymo. Čia 
yra problema. Kažkodėl yra uždė-
tas neigiamas jo buvusios darbo-
vietės įvaizdis: „A, tai - buvęs po-
licininkas“. Tad čia taip pat dar 
yra erdvės pakeisti tokį požiūrį ir 
pateikti kaip pozityvų faktą.

Jis atsako už visus „valstie-
čių“ darbus, nes jis yra premje-
ras, iškeltas „valstiečių“. Jis vedė 
visą tą sąrašą, jis ruošė programą, 
todėl kiekvieno „valstiečio“ 
žingsnis lemia ir požiūrį į prem-
jerą. Jei bus padaryti geri darbai, 
tie darbai irgi duos pliusą. Manau, 
kad S.Skvernelio pareigos šian-
dien yra ir problema, ir labai di-
delis pliusas.

G.JAKAVONIS: O kaip visa 
tai atrodo opozicijos atstovui? 
Premjero iniciatyva buvo pa-
keista daug Vyriausybės narių, 
kurie neva nevykdė savo parei-
  gų. Jis pasielgė ryžtingai, bet 
man visuomet kildavo klausi-
mas, ar ne per ilgai laikė tuos 
žmones Vyriausybėje, kurie bu-
vo pakankamai problematiški?

K.MASIULIS: Iš tikrųjų aš 
esu opozicijos žmogus ir aiškiai 
palaikysiu Ingridą Šimonytę ne 
todėl, kad tai partietiška. Aš ge-
riausiai ją pažįstu ir man ji labai 
simpatiška. Manau, šiuose prezi-
dento rinkimuose mes turime 
tris ryškiausius lyderius: Gitaną 
Nausėdą, I.Šimonytę ir S.Skver-
nelį. Mano nuomone, tai bus tik-
rai neblogi rinkimai žmonėms. 
Nenoriu nė vieno iš jų nuvertin-
ti ir sakyti, kad kažkur vienoje 
pusėje yra tik minusai, kad reikės 
rinktis tarp minuso ir pliuso. Ma-
tau S.Skvernelio pliusus ir, ma-
nau, kad jis nėra pats blogiausias 
premjeras. Stengiuosi būti objek-
tyvus. Kas gali būti sunkiausia 
S.Skverneliui? Jis iš tikrųjų sten-
giasi daryti reformą. Aš nebūtinai 
sutinku ir matau daug kai ku-
rioms reformoms nepritariančių 
žmonių, bet yra viena konceptu-
ali problema. Esu dėstęs tokį 
kursą - pokyčių valdymas. Jame 
sakoma, kad jeigu būsite įmonės 
vadovas, ministras ar pan. ir jums 
reikės įvykdyti pokytį, žinokite, 
kad už tai negausite jokių pliusų, 
jokių pagyrimų, bus labai sunku. 
Visi nustebdavo - kodėl? Darant 
teigiamą pokytį, dėl kurio ir pats 
sutinki, kad jis yra teigiamas, yra 
sunku įveikti pasipriešinimą. Vis 
tiek bus kažkas, kas tau netinka, 

nes reikia keisti įprotį, kažkam 
apsunkinti, kažkam skirti laiką ir 
pan. Atsiras būtinai nenumatytų 
kliūčių, gal, pvz., skausmas ar dar 
kažkas. Čia kalbama apie asmenį. 
O pabandykime keisti visoje vals-
tybėje. Štai pensijų reforma. Kad 
ir ką darysi, vis tiek bus kritikos. 
Dabartinė mokesčių ir pensijų re-
forma, mano požiūriu, yra libera-
li. Ji orientuota maždaug į Airijos 
pavyzdį, kad būtų galimybė pri-
kviesti daugiau investicijų. Libe-

raliai mąstantys žmonės galėtų 
pritarti, bet tie žmonės, kurie no-
ri daugiau socialinių garantijų, ku-
rie norėtų daugiau pinigų per-
skirstyti per valstybės biudžetą, 
jie aiškiai turėtų pasijausti nu-
skriausti, jie tik rai turėtų būti ne-
patenkinti ir kritikuoti. Daryk 
priešingą reformą - didink mokes-
čius, įvesk progresyvinius, dau-
giau perskirstyk, tuomet liberaliai 
mąstantys žmonės kritikuos ir 
bus nepatenkinti. Premjeras ar 
ministras, kuris vykdo reformas, 
gaus kritikos už bet kokį žingsnį. 
Kitaip yra neįmanoma.

S.Skverneliui yra pliusas, kad 
jis yra premjeras, kad jis yra ma-
tomas, stebimas, nuolat yra tele-
vizijoje. Kitiems kandidatams dar 
reikia pagalvoti, ką padaryti, kaip 
pasielgti, kad patektų į eterį. O 
premjerui nieko nereikia daryti, 
nes visi įvykiai jį padaro matomą. 
Čia jau yra pliusas ir pranašumas 
prieš kitus kandidatus. Bet tie 
darbai ir reformos - nebūtinai 
pliusai. Žmonės yra labai skirtin-

gi, vieni vienaip supranta reiški-
nius, kiti - kitaip.

Atsakant į jūsų klausimą dėl 
ministrų, bent vieną jų - švietimo 
ministrę - tikrai reikėjo keisti 
anksčiau. Ministrė akivaizdžiai 
nesusidorojo su pareigomis, ne-
mokėjo derėtis, nes konfliktai ir 
krizės yra visai kitaip sprendžia-
mi, o ji tokio gebėjimo neturėjo.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas, 
Artūrai, jūs - pozicijos atsto-
vas, jūsų partija rinkimuose 
rems premjerą. Kaip S.Skverne-
lio perspektyvos atrodo žiūrint 
jūsų akimis?

A.SKARDŽIUS: Pirmiausia, 
reikėtų pasakyti, kad Socialdemok-
ratų darbo partija, frakcija, kuriai 
aš atstovauju, sudėjo didelę auką 
ant politinio aukuro, kad ši koali-
cija išliktų. Opozicinės jėgos ją 
bandė sugriauti persiviliodamos 
socialdemokratus, tikriausiai čia 
ir prezidentės institucija nemažai 
nuveikė. Mes, matydami ryžtingą 
Vyriausybės komandą, premjero 
veiksmus ir ambicingus tikslus, 
tikėjome, kad esmines reformas 
galima įvykdyti. Čia, kaip versle 
ar vadyboje, blogiausia - nieko 
nedaryti. Jeigu daugiau nei pusė 
sprendimų pasiteisina, versle tai 
yra sėkmė. Taip yra ir politikoje. 
Blogiausia yra trypčioti vietoje, 
kalbėti ir nieko nedaryti. Aš tikrai 
nesutinku su kai kuriomis refor-
momis, pavyzdžiui, su Žemės 
ūkio ministerijos iškėlimu. Kiek-
viena reforma turi būti pamatuo-
ta, turi būti naudos kaštų analizė. 
Jeigu grįžtumėm prie dvejų Vy-
riausybės darbo metų... Tas lai-
kotarpis buvo ypatingai trumpas, 

nes kol susiformavo Vyriausybė, 
kol buvo paruošta programa, kol 
pradėjo dirbti. Darbas vyko, nors 
nuolat į Vyriausybės ratus buvo 
kaišomi pagaliai, dirbta neturint 
tvirtos struktūros, viešosios nuo-
monės formuotojų, kurie, deja, 
žaidžia su dešiniosiomis opozici-
nėmis jėgomis - turiu galvoje na-
cionalinį transliuotoją ir visą eilę 
žiniasklaidos priemonių, regist-
ruotų užsienyje. Daugiau nei pu-
sė Vyriausybės sprendimų yra 
pasiteisinę ir, mano nuomone, tai 
yra geras rezultatas. Premjerui 
tai yra pakankamas pag rindas 
sėk mingai startuoti prezidento 
rinkimuose. Pas mus, deja, tokia 
konstitucinė svertų sistema ir 
konstitucinės galios sudėliotos 
tarp Vyriausybės, parlamento ir 
Prezidento institucijos taip, kad 
būtent į tas sritis, kurios turi už-
tikrinti teisingumą - teismus, 
specialiąsias tarnybas, Valstybės 
saugumo departamentą ir kitas 
labai svarbias institucijas - parei-
gūnus atrenka prezidentė. Parla-
mentas juos tvirtina arba netvir-
tina. O kai reikia pareikalauti at-
sakomybės, kaip matome po di-
delio korupcinio skandalo teis-
muose, reikalauti nebėra kam ir 
iš ko. Šiuo atveju, premjeras, ta-
pęs prezidentu, gautų stipresnes 
ir didesnes galias, o dar turėda-
mas daugumą bent ateinančius 
dvejus metus leistų užtikrintai 
žengti naujos reformos ir progra-
mos įgyvendinimo link. Tai būtų 
pozityvus žingsnis ir jis nėra vie-
nintelis. Manau, ponas Valdas 
Adamkus ir Dalia Grybauskaitė, 
kandidatavę antrai kadencijai, 
žiūrint iš prezidentinių pozicijų, 
tikrai išnaudojo visas prezidenti-
nes galias tam, kad būtų matomi. 
Jeigu rinkimai pasibaigtų premje-
rui nelaimėjus prezidento posto, 
tai vis vien būtų padarytas didelis 
įdirbis: visuomenė būtų išgirsta, 
o dveji metai dar gana ilgas laiko 
tarpas, per kurį galima tuos vi-
suomenės lūkesčius, pakorega-
vus tam tikrus Vyriausybės ir 
parlamento sprendimus, įgyven-
dinti.

Artūras PAULAUSKAS
Teisininkas

  Tie premjero darbai per 
dvejus metus bus labai didelis 
kapitalas apsisprendžiant, ar 
balsuoti už jį, ar nebalsuoti

Kęstutis MASIULIS
Seimo narys

  Geriausia, kai premjerai neina į 
rinkimus, nes, atlikęs reformas, 
būsi atlaikęs daug kritikos, 
pažeistas ir „sušaudytas“

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Skirmantai, „valstiečių-žalių-
jų“ programa buvo labai gera 
tiek organizacine prasme, tiek 
ideologija. Buvo padaryti tyri-
mai, kokie yra gyventojų lūkes-
čiai, programoje sudėtos visos 
nuostatos, bet ne visi pažadai 
buvo ištesėti. Man atrodo, kad 
buvo pasižadėta daug daugiau 
nei buvo galima. Pirmosios 
„kregždės“ - savivaldos rinki-
mai. Paskutiniai rinkimai paro-
dė, kad ten, kur „valstiečiai“ 
anksčiau laimėjo daug, gavo tik 
2 vietas iš 25. Savivaldos rin-
kimuose „valstiečių“ lūkesčiai 
nepasiteisino, tad ar nepasikar-
tos šitai per prezidento rinki-
mus?

S.MALINAUSKAS: Dėl pa-
žadų. Ši Vyriausybė žiniasklaidos 
palaikymo nelabai turi. Bet net ir 
tie, kurie nepalaiko, objektyviai 
žiūri, kiek tų pažadų įvykdyta. 
Kalbama apie 85 proc. Kai kas po 
rinkimų sakė, kad jūs kai kurių 
pažadų geriau nevykdykite, nes 
tikrai nudegsite, žmonės nesu-
pras. Bet tie pažadai vis tiek buvo 
vykdomi. Savivaldos rinkimai tik-
rai buvo specifiniai. Aš matau, 
kad „valstiečiai-žalieji“ buvo la-
biausiai augusi politinė jėga nuo 
prieš tai vykusių rinkimų. Bet yra 
vienas labai paprastas dalykas - 
ekonomika auga, sukrėtimų dide-
lių nėra, jeigu merai neblogai 
tvarkosi savivaldoje, žmonės pa-
rodo, kad didelių pokyčių nenori. 
Kažkur tie pokyčiai vyksta. Artė-
jantiems rinkimams mes esame 

pasiruošę, dabar mes stebime 
esamą situaciją, formuojamą nuo-
monę. Pažiūrėsime, kokia situa-
cija bus gegužės 12 dieną. Jeigu 
S.Skvernelis būtų nekandidata-
vęs, o pasirinkęs labai saugų va-
riantą - dirbti ministru pirminin-
ku... Tokių pasirinkimų Lietuvos 
istorijoje yra darę ministrai pir-
mininkai ir ne vienas aukštus rei-
tingus turintys politikai. Jie sun-
kiai pabaigdavo, nes tu iškrenti iš 
tų žmonių, iš tų lyderių rato, ku-
riais žmonės tiki ir pasitiki, tu tie-
siog nesuteiki alternatyvos. Rin-
kimai be S.Skvernelio šiandien 
atrodytų kaip pasirinkimas iš 
dviejų dešinės kandidatų. Jeigu 
yra visiškai aišku, kaip žmogus 
elgiasi priiminėdamas sprendi-
mus Vyriausybėje, nesuprantu, 
kaip niekam jokių klausimų ne-
kelia G.Nausėda. Juk tai yra žmo-
gus, kuris visą gyvenimą dirbo su 
viešaisiais ryšiais, buvo patarėjas 
komerciniame banke. Buvo žmo-
gus, iš kurio lūpų skambėjo fra-
zės: „Jeigu esi neturtingas, esi 
pats kaltas“, „Verslas neturi rū-
pintis socialinėmis prob lemomis, 
jis turi rūpintis didesniu pelnu“ ir 
t.t. Šiuo metu man yra keista, kad 
Ingrida su Gitanu nediskutuoja 
aktyviau. Toks jausmas, kad tas 
tandemas yra linkęs vienas kitą 
geriau girti. Žmonės turi supras-
ti, už ką balsuoja ir ką renkasi.

Prezidentas turi tikrai ribotas 
galias, kai kalba eina apie įstaty-
mų leidybą, jei jis neturi palaiky-
mo Seime. Bet prezidento galiose 
yra du ypač svarbūs dalykai: jei 
mes kalbame apie skaidrumą ir 
korupciją, t.y. tarnybos. Antras 
dalykas - prezidentas turi labai 
daug stabdžių savo rankose. Pa-
vyzdžiui, tu gali netvirtinti minis-
trų, tu gali vetuoti įstatymus, su-
kurti labai ilgą procesą. Kita ver-
tus, tu turi viešumą.

Man yra šiek tiek neramu, pa-
matysime, kaip bus gegužės mė-
nesį. S.Skverneliui, žinoma, kad 
atsirūgs, ką ji padarė gero ir blogo, 
kas buvo padaryta ir Vyriausybėje, 
ir savivaldoje, ir Seime. Bet man 
džiugu dėl vieno dalyko - vis dėlto 
visi tyrimai ir apklausos rodo, kad 
ši Vyriausybė net ir šiuo metu iš 
visų buvusių trijų Vyriausybių yra 
vertinama žmonių kaip geriausia. 
Žmonės mato, pamatysime, kaip 
tai atsilieps rinkimuose.

G.JAKAVONIS: Vis dėlto no-
rėčiau priminti, kad jeigu kon-
servatoriai visam laikui sau ant 
kaktos turi užrašą „Williams“, 
tai „valstiečiai-žalieji“ užsirašė 
visam laikui „Urėdijų reforma“ 
ir „Lietuvos geležinkeliai“. Dar 
galime paminėti ir sveikatos ap-
saugos ministrą, nes teko girdė-
ti, ką apie jį kalba pagyvenę 
žmonės. Kaip rinkimus galėtų 
paveikti šitie dalykai?

A.PAULAUSKAS: Dėl gele-
žinkelių pasakyčiau taip: pas mus 
pirmiausia sukuria kokią istoriją, 
kad visi yra korumpuoti ir visi yra 
nusikaltėliai, kad daugiau kentėti 
nebegalima ir reikia tą širšių lizdą 
išnaikinti. Paskui, tuo prisiden-
gus, yra pakeičiami vadovai ir vis-
kas toliau vyksta taip, kaip vyko. 
Lauki, kur čia bus ta „Temidės 
ranka“, kada visi tie korumpuo-
tieji bus nuteisti arba bent įvar-
dyta, ką jie darė, bet nieko ne-
vyksta. Akivaizdu, kad visi šie 
rūkai ir miglos buvo reikalingi pa-
keisti vadovams. Geležinkelių re-
forma - tik vadovų pakeitimas. 
Tenka susitikti žmones iš vidaus, 
iš pačių „Lietuvos geležinkelių“. 
Jie sako, kad teisininkų nėra, o 
tam tikrai problemai spręsti tei-
sininkus samdo, nes išvaryta pu-
sė žmonių, kurie nieko blogo ne-
buvo padarę. Akivaizdu, kad tie-
siog reikėjo pakeisti vadovus, ku-
rie buvo iš nepalankių partijų. Ar 
vieni būtų atėję į valdžią, ar kiti, 
padariniai būtų buvę tokie patys, 
nes reikėjo geležinkelius paimti į 
savo rankas.

Kalbant apie urėdijas... Teko 
šiek tiek dirbti aplinkos minist-
ru, puikiai žinau miškų valdymo 
sistemą. Iš tikrųjų, ta valdymo 
sistema jau buvo pribrendusi. 
Netgi man dirbant buvome užsa-
kę studiją, kuri vėliau buvo atlik-
ta, tik jau nebuvo laiko pradėti 
įgyvendinti tas reformas. Buvo 
pasakyta, kad urėdijų Lietuvoje 

yra per daug, reikėtų jų skaičių 
sumažinti, kad pagerintume urė-
dijų ekonominius rodiklius. Tą 
reikėjo padaryti, bet atsitiko taip, 
kas man visai nepatiko. Vėl urė-
dijų vadovai, girininkai buvo pa-
versti vagimis, buvo pakelta ko-
rupcijos korta. Aš, kaip teisinin-
kas, visuomet laukiu rezultatų - 
tai kur tos bylos? Kur kalti žmo-
nės? Juk vagys turi sėdėti kalė-
jime arba bent jau turi būti nu-
bausti. Kiek teko teirautis, nėra 
jokių bylų ir jokių sprendimų. 
Man nepatinka, kad mes deval-
vuojame ir kovą su korupcija. 
Nereikia visur, kur jau pribrendę 
sprendimai, kišti korupcijos kor-
tos, nes žmonės vėliau netikės 
ir nepasitikės. Pas mus į energe-
tiką, miškų valdymą, geležinke-
lius yra deleguojami ne tų profe-
sijų žmonės - ar buvę bankinin-
kai, ar buvę teisininkai ir pan. 
Dabar taip pat vadovauja žmo-
nės, kurie su miškais visai nebu-
vo susiję. Manau, kad miškų val-
dymas ir kontrolė yra miškininko 
darbas. Tuo labiau kad aš pažįstu 
tą bendruomenę. Tai yra išsila-
vinę, labai patriotiški žmonės, 
mylintys gamtą. Ne su vienu esu 
bendravęs ir kai matau, kad tie 

žmonės yra išvaryti iš darbo, ma-
nau, kad jie yra tikrai nenusipel-
nę tokio požiūrio ir dar išvadinti 
vagimis. Tose reformose visuo-
met trūksta žmogiškumo ir aiš-
kumo.

G.JAKAVONIS: Ką jūs ma-
note, Kęstuti?

K.MASIULIS: Pritariu min-
čiai, kad G.Nausėda yra didžiau-
sias anonimas tarp šių kandidatų. 
Mažiausiai pažįstamas. Tačiau ta-
me yra ir jo didžiausias pranašu-
mas. Ilgai politikoje gyvenantys 
žmonės įgauna priešų, jie daly-
vauja mūšiuose, turi daug sužei-
dimų ir daug visokiausių jiems 
lipinamų etikečių. Taip kaip jūs 
man ir konservatoriams lipinate 
etiketę „Williams“. Gal mes visai 
niekuo dėti. Liberalams galime 
lipinti Eligijų Masiulį, bet gal dau-
gelis jų irgi visai niekuo dėti. Man 
nepatinka kolektyvinė atsakomy-
bė. Aš visuomet sakau, kad viso-
se partijose yra daug puikių žmo-
nių, pas „valstiečius“ taip pat, pas 
mus irgi. Bet bus ir pašlemėkų 
arba silpnų žmonių. Taip yra vi-
sur. Reikia suprasti, kad visos 
skaudžios klaidos mus ugdo ir 
stip rina.

G.Nausėda nedalyvavo jo-
kiuose sprendimuose, todėl jam 
negali prikabinti neigiamos eti-
ketės, jis neturi „Williams“ ar ko-
kios kitos kolektyvinės atsako-
mybės. Čia yra jo pranašumas ir 
didžiausias pavojus. Kalbant apie 
S.Skvernelį, teisingai buvo pasa-
kyta, kad bet kokia reforma vi-
suomet turės dvi puses. Aišku, 
bus nepatenkintų, nuskriaustų ir 
teigiančių, kad viską reikėjo da-
ryti ne taip. Prie šio stalo yra te-
kę diskutuoti apie ligoninių re-
formą. Mano gimtojoje Kelmėje 
jau yra bent pora ligoninių užda-
ryta. Kodėl reikėjo uždaryti ir 
prijungti prie Šiaulių? Šiauliai vi-
suomet galanda tą peilį, bet iš-
kart prarasta 60 darbo vietų. Ką 
šiems žmonėms daryti? Antras 
priekaištas būtų - socialinio jau-
trumo stoka. Trečia problema - 
švietimas. Labai daug mokytojų, 
sistema neefektyvi ir tuo pačiu 
per mažai finansuojama. Mokyklų 
tinklas yra padrikas, kokybės po-
žiūriu mes labai stipriai atsilieka-
me, Europoje esame kritikuoja-
mi. Tas pat yra su ligoninėmis. 
Vis sunkiau tampa žmogui patek-
ti pas mediką, eilės didėja. Šios 
temos žmogui skausmingiausios. 

Todėl, manau, geriausia, kai 
premjerai neina į rinkimus, nes, 
atlikęs reformas, būsi atlaikęs 
daug kritikos, pažeistas ir „su-
šaudytas“.

A.PAULAUSKAS: Turiu vie-
ną pastabą dėl G.Nausėdos. Jis 
neiššoko kaip Pilypas iš kanapių. 
Kažkokia grupė žmonių nuspren-
dė, kad jis gali eiti. Klausimas - 
kaip jis atsirado reitinguose? Rei-
tinguose atsirado apie 2007 m. 
kaip banko spaudos atstovas. Ko-
dėl jį reikia reitinguoti? Po trupu-
tį buvo formuojama nuomonė, 
duodama jam eterio ir t.t. Jis ne-
atsirado iš niekur, visą dešimtme-
tį buvo veikiama, buvo nuosekliai 
kuriamas jo įvaizdis.

S.MALINAUSKAS: Kiek-
vieną darbą, jei  pradedi daryti, 
gali kritikuoti ir gali labai skirtin-
gai vertinti. Kalbant apie „Lietu-
vos geležinkelius“ galima pasi-
žiūrėti, kokius dividendus jie mo-
kėdavo anksčiau valstybei ir ko-
kius moka dabar, kaip atrodo pats 
valdymo skaidrumas, ką galima 
sužinoti ir ko ne. Man teko kal-
bėti su tarnybomis. Jos atvirai 
sakydavo: akivaizdu, jog tu nepa-
statysi visur STT pareigūno prie 
žmogaus, kuris vertina kokią 
nors medžio rūšį ir pan. Kokie 
nuostoliai valstybei, pakanka pa-
žiūrėti į žmones, kurie vadovavo 
toms 42 urėdijoms ir dabar vie-
nos urėdijos mokamus dividen-
dus. Klausimų visada bus. Daug 
kas kaltino S.Skvernelį, kad jis 
ateina tirti kitų, bet vėliau ateis 
kiti ir tirs jį patį. Jeigu žinai, kad 
kažkas ateis ir pradės smarkiai 
purtyti, tu nevogsi. Bet jei žinai, 
kad keisis valdžios ir tavęs nie-
kas neliečia, tada galima piktnau-
džiauti.

Mes kalbame apie G.Nausėdą, 
I.Šimonytę ir S.Skvernelį. Jie yra 
labai skirtingi. S.Skverneliui rinki-
muose bus nelengva. Jis turi tam 
tikrų privalumų ir tam tikrų mi-
nusų. Problema, mano nuomone, 
ir didysis iššūkis žmonėms bus 
ne atskirti, kas yra S.Skvernelis 
ar I. Šimonytė. Problema bus su-
prasti, ką jis renkasi, kas stovi už 
kandidatų, kokios bus komandos ir 
su kokia darbotvarke tie žmonės 
ateina.

Kuo rizikuoja S.Skvernelis? 
Jeigu premjero surinktų balsų 
skaičius būtų labai mažas, kiltų 
klausimas, ar Tauta pasitiki savo 
ministru pirmininku. Jeigu tas 
skaičius bus didesnis nei dabar 
rodo kai kurios apklausos, bus 
realiai galima pasakyti, kad tie 
darbai vis dėlto buvo įvertinti.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Savivaldos rinkimuose „valstiečių“ 
lūkesčiai nepasiteisino, tad 
ar nepasikartos šitai per 
prezidento rinkimus?

S.Skvernelio ministrų kabineto darbą įvertins rinkėjai

Artūras SKARDŽIUS
Seimo Socialdemokratų darbo frakcijos narys

  Daugiau nei pusė Vyriausybės 
sprendimų yra pasiteisinę ir, mano 
nuomone, tai yra geras rezultatas

Skirmantas MALINAUSKAS
Premjero patarėjas

  Jeigu premjero surinktų balsų 
skaičius būtų labai mažas, kiltų 
klausimas, ar Tauta pasitiki 
savo ministru pirmininku
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Apie menininką, pasitraukusį į Vakarus, 
vėliau į JAV, kalbėti ir rašyti, o juo labiau 
rengti dailininko darbų parodas XX a. 
5-8 dešimtmečiais buvo netoleruojamas 
reiškinys. Todėl užaugo nauja karta, 
kuri menkai ką žinojo apie dailininką 
Adolfą VALEŠKĄ, jo kūrybą, Kaune 
įsteigtą bažnytinio meno muziejų, vitražo 
projektus, skirtus bažnyčios interjerui, ir kt.

Joana Viga ČIPLYTĖ
Istorikė

Tik Sąjūdžio metais švystelėjo pragiedru-
liai. 1993 metais Kybartų miesto visuomenė 
šiltai sutiko kraštietį, po 50-ties metų sugrį-
žusi į tėviškę visam laikui. Dailininkas gyve-
no Kaune, ruošė darbų parodą. Deja, likimas 
buvo negailestingas - 1994 m. gegužės 11 d. 
mirė. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse. Jam 
buvo 90 metų.

Dailės ekspertė Ramutė Rachlevičiūtė ra-
šo, kad dailininkas A.Valeška nugyveno ilgą ir 
prasmingą gyvenimą. Buvo vėtrų ir audrų blaš-
komas šiapus ir anapus Atlanto, tad nepakan-
kamai žinomas, pripažintas ir vertinamas. Kai 
Vilniaus jaunieji galerininkai, meno kolekcio-
nieriai suskubo kalbėti, rašyti apie žymų me-
nininką, 2012 ir 2013 metais Vilniuje ,,Juškos 
galerijoje“ ir ,,Laiptų galerijoje“ buvo atidary-
tos vitražo projektų ir tapybos darbų ekspozi-
cijos. Ramutė Rachlevičiūtė išleido parodų 
katalogą.

2019-ieji - dailininko 115-osios gimimo 
metinės. Tad ta proga fragmentiškai prisimin-
kime jo mokslo, kūrybos metus, visuomeni-
nę veiklą, Bažnytinio meno muziejaus stei-
gimo rūpesčius ir kt.

A.Valeška gimė 1904 m. kovo 15 d. Ky-
bartuose, Vilkaviškio apskrityje. Manoma, 
apie 1917 m. Adolfas su miestiečiais pasitrau-
kė į Voronežą, mokėsi ir laisvalaikiu pradėjo 
piešti. Jam sekėsi, todėl buvo įvertintas - pri-
imtas į talką kurti teatro dekoracijų. Grįžęs į 
Lietuvą apsigyveno Kaune, buvo priimtas į 
Juozo Vaičkaus skrajojantį teatrą, kūrė deko-
racijas ir, žinoma, siekė mokslo. 1921 m. pra-
dėjo lankyti Justino Vienožinskio piešimo 
kursus, kurie buvo reorganizuoti į Kauno me-
no mokyklą. Studijavo tapybą ir architektūrą. 
Paskatintas dėstytojų, pradėjo rinkti senie-
nas, tautodailės darbus, domėtis bažnytinio 
meno dirbiniais ir kt.

1928 m. baigęs dailės studijas, pasijutęs 
tvirtas ir kupinas entuziazmo, subūrė daili-
ninkus į Nepriklausomųjų dailininkų draugiją. 
Jo iškeltas devizas: ,,Mes ieškome originalių 
ir tautinių kūrybos kelių. <...> Pasiliekame 
laisvę kiekvienas keliauti savo individualiu 
keliu.“ (O.Mažeikienė, 2018, p. 93.)

Grįžęs iš stažuočių Berlyne, Romoje, 
Pary žiuje, intensyviai pradėjo tapyti peizažus, 
natiurmortus, net ir žymių žmonių portretus. 
Taip įamžino žurnalistą J.Keliuotį, dailininką 
V.Vizgirdą, rašytoją J.Grušą ir kt. Didelę dar-
bų nišą rado kurdamas bažnyčių interjerus. 
Iš pirmųjų jo darbų pažymėti Kauno Švč. Jė-
zaus Širdies parapijos bažnyčios, Dievo Kūno 
bažnyčios dekoravimai.

A.Valeška stropiai kaupė bažnytinio me-
no kūrinius. Atėjus metui parodyti savo dar-
bą visuomenei, 1931 m. birželio 14 d. Kauno 
teisingumo ministerijos rūmų salėje atidarė 
pirmąją parodą, kurioje dominavo senojo baž-
nytinio meno rinkiniai: liturginiai reikmenys, 
bažnytiniai rūbai, paveikslai, skulptūros. 
Paro da sulaukė vertinimų, tai lėmė ryškius 
pokyčius dailininko gyvenime. Bažnytinį me-
ną svariai ir įžvalgiai vertino žurnalo „Nau-

joji Romuva“ redaktorius Juozas Keliuotis: 
,,Ir Lietuva turi nepaprastai vertingą religinį 
meną. Dar ne taip seniai visas kraštas buvo 
pasipuošęs nemirtingo grožio kryžiais, rūpin-
tojėliais, šventųjų statulėlėmis ir koplytėlėmis. 
Lietuvių religiniame mene plazda ne vien nuo-
širdūs ir gilūs religiniai išgyvenimai, bet jis 
visas alsuoja lietuvių tautos dvasia. Jis yra 
nesunaikinamas ir neginčijamas liudininkas 
lietuvių tautos didybės, jos originalumo ir ge-
nialumo. Lietuvių religinis menas laisvas nuo 
puošnumo, pompastiškumo ir dirbtinumo. Jis 
nieko nenori nei stebinti, nei gąsdinti; jis pa-
prastas, natūralus, taurus; jame, rodos, su-
telktas visas lietuvių tautos gilus susimąsty-
mas, visa religinė pasaulėžiūra, visas jos im-
tymusis vidaus gyvenimas. <...> Tokio meno 
gali pavydėti ir didelės tautos.“ (Keliuotis J. 
Religinis menas, XX amžius, 1937 01 30, Nr. 
24, p. 5.)

Muziejaus steigimas
A.Valeškos sukaupta religinio pobūdžio 

kolekcija tapo Bažnytinio meno muziejaus 
steigimo pradžia. Apie tokio muziejaus stei-
gimą dar apie 1930 m. pirmas kalbėjo kunigas, 
poetas Maironis. Jo suburtas komitetas buvo 
perorganizuotas į Draugiją bažnytiniam me-
nui remti, tirti, saugoti. Į šį darbą įsijungė 
kunigai ir dailininkiai P. Galaunė ir A.Valeška. 
Maironio vizijos virto kūnu. 1934 m. (kiti šal-
tiniai rašo 1935) Kauno kunigų seminarijos 
rūmuose buvo įkurtas bažnytinio meno mu-

ziejus. A.Valeška buvo pirmas ir paskutinysis 
iki 1944 metų muziejaus direktorius.

1936-ieji - pirmieji Bažnytinio meno mu-
ziejaus darbo metai. Kas nuveikta per viene-
rius metus?

Muziejuje veikė įsteigti skyriai: 1. Lietu-
vių dailininkų meno skyrius (Lietuvių tautos 
skulptūros, tapybos, grafikos, metalo plasti-
kos); 2. Bendras tapybos skyrius; 3. Skulptū-
ros skyrius; 4. Metalo plastikos darbų sky-
rius; 5. Tekstilės darbų skyrius; 6. Bažnytinių 
knygų, istorinių dokumentų skyrius; 7. Nuo 
1936 metų - Religinio turinio knygų skyrius 
ir dar 2 skyriai, deja, likę neįvardinti.

Eidamas muziejaus direktoriaus pareigas, 
A.Valeška kūrė didingą projektą. Jis kėlė ak-
tualius ateities darbo planus: eksponatų res-
tauravimo ir aprašų sudarymo, bažnytinių 
reikmenų gamybos ir bažnyčių dekoravimo 
ir kt. Šiam projektui įgyvendinti pasitarnavo 
paties A.Valeškos dar 1928 m. įsteigta baž-
nytinio meno studija „Šv. Luko cechas“. Jame 
dirbo būrys architektų, inžinierių, dailininkų, 
skulptorių, altorių drožėjų ir kitų amatų 
meist rų. Direktorius spaudoje rašė, kad Lie-
tuvos bažnyčiose meno darbai atliekami ne-
patenkinamai, nes daugiausia šį darbą atlieka 
nepasirengę svetimšaliai ,,maleriai“. „Šv. Lu-
ko cechas“ pagal užsakymus darė altorius ir 
sakyklas, piešė paveikslus, siuvo drabužius 
ir kt.

1939 m. dailininkas persikėlė gyventi į 
Vilnių. Čia taip pat nenuobodžiavo, ieškojo 
patalpų Bažnytinio meno muziejui. Jis rūpi-
nosi Vilniuje gyvenančiais dailininkais, apie 
tai rašė spaudoje: ,,Esu Vilniuje penktas mė-
nuo ir daug darau žygių tiems klausimams 
išspręsti, bet, deja, mano padėtis kaip musės, 
pakliuvusios tarp dviejų stiklų.“ (O. Mažei-
kienė, 2018, p. 95.) Bet musė išspruko į lais-
vę. A.Valeška sulaukė iš burmistro Konstan-
tino Stašio paskyrimo eiti Vilniaus muziejaus 
vadovo pareigas. Eksponatai iš Kauno bažny-
tinio meno muziejaus buvo perkelti į Vilnių. 
Muziejaus fondus papildė eksponatai iš Vati-
kano, Pasaulinės katalikiškos spaudos paro-
dos, Lietuvos skyriaus 1938 m.. Buvo susi-
rūpinta archeologinių radinių fiksavimu, prie-
žiūra, restauravimu, Vilniaus miesto istorinių 
dokumentų paieška, eksponatų, meno kūrinių, 
gautų iš likviduotų dvarų, saugojimu. Fondas 
iš Oginskių rūmų perkeltas į Rotušę. Šį aktą 
patvirtino Lietuvos TSR švietimo ministras 
Antanas Venclova. 1941 m. kovo 25 d. Vilniaus 
miesto muziejus buvo perduotas Meno rei-
kalų valdybai ir pavadintas Vilniaus dailės 

muziejumi. Direktorius A.Valeška inventori-
zavo eksponatus, rūpinosi katalogų leidimu.

Atskirai reikėtų apžvelgti dail. A.Valeškos 
parengtą projektą ,,Lietuvių katalikų ir pasau-
liečių spauda pasaulinėje katalikų spaudos 
parodoje Vatikane. 1936-1937“. Kad Adolfas 
turėtų teisę šį projektą įgyvendinti, Vatikano 
Tvarkomasis komitetas prašė žinių apie ka-
taliką dailininką. Štai kokias žinias apie A.
Valešką Vatikano tvarkomajam komitetui pa-
teikė dr. kun. J.Leimonas:

„<…> p. A.Valeška su pasižymėjimu 1929 
m. baigė Lietuvos Meno Mokyklą, įgydamas 
dailininko vardą. Po to gilinosi į bažnytinį me-
ną. Šioms studijoms protarpiais buvo išvykęs į 
užsienį ir aplankė Vokietiją, Aust riją, Lenkiją 
ir Pabaltijo valstybes. Šalia to, dail. A.Valeška 
Lietuvoje pasireiškė kaip tapytojas ir meninin-
kas organizatorius. Ypačiai pažymėtini dail. 
A.Valeškos darbai suorganizuojant Lietuvos 
Bažnytinį Muziejų, kuriam pats daug vertingų 
eksponatų yra surinkęs ir juos sutvarkęs.

Šio muziejaus direktoriumi visą laiką dail. 
A.Valeška ir yra. Be to, dail. A.Valeška yra vie-
nas organizatorių Lietuvos Nepriklausomų 
Menininkų draugijos, kurios pirmuoju pirmi-
ninku yra buvęs. Dail. A.Valeškos projektu Hel-
sinkyje/Suomijoje/ pastatytas Lietuvos pamin-
klas dideliam lietuvių draugui prof. Niemi. 
Taip pat dail. A.Valeška yra pasižymėjęs baž-
nyčių dekoratorius. Iki šiol yra išdekoravęs apie 
15 bažnyčių.“

1937 m. už sėkmingą projekto ivykdymą 
dail. A.Valeškai buvo įteiktas diplomas.

1944 m. A.Valeška su šeima pasitraukė į 
Vakarus. Gyveno Vokietijoje. Vėliau persikė-
lė į JAV. Čikagos dailės institute dėstė vitražo 
studijas. Čikagoje įsteigė Bažnytinio meno 
muziejų, kūrė vitražus, mozaikas, freskas, 
dekoravo bažnyčias. 1981 m. gavo JAV Lie-
tuvių bendruomenės (LB) Kultūros Tarybos 
premiją. Parengė ir išleido anglų kalba knygą 
apie lietuvių dailininkus gyvenančius JAV ,,Li-
thuanian art in exile“.

Dailininkas už meninius nuopelnus visuo-
menei įrašytas garbingų asmenų sąraše Či-
kagoje 1972 m., už darbų išskirtinumą apdo-
vanotas Amerikos Geografijos instituto 
specia liuoju diplomu; jo darbai restauruojant 
JAV Šv. Filomenos bažnyčią ir Rotfei Zedek 
šventyklą įrašyti į pavyzdinių religinių meno 
paminklų sąrašą. A.Valeškos atminimas pa-
gerbtas ir Lietuvoje. 2016 m. Kauno Rokuo-
se esanti gatvė pavadinta jo vardu. Už nuo-
pelnus Lietuvai jo pavardė įrašyta Kybartų 
žymiausių žmonių sąraše.

Dailininkas, įkūręs Bažnytinio meno muziejų

 Dailininkas Adolfas Valeška 

 ,,Prieplauka“. Drobė, aliejus. 1967  ,,Juozas Keliuotis“. Drobė, aliejus. 1937


