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Ribotos vertės
patarimai

Lietuvos partizanų kovos ir kančios

Per pastaruosius penkerius me
tus per Lietuvą pravažiavo daug 
įvairių tautybių konsultantų — 
patarėjų. Šalia jų buvo geros va
lios, bet riboto patyrimo užsienio 
lietuvių, kurie nebūdami stipres- 

, ni kokios nors specialybės žino
vai, ypač verslų ar gamybos sri
tyje, skleidė savo kartais gana 
primityvius veiklos metodus tarp 
mūsų tautiečių. Daugiausia nau
dos, atrodo, bus davę su pata
rimais atvykę specialistai moks
lo, finansų ir valstybinio masto 
tvarkos reikaluose.

Patarėjų — konsultantų dažnai 
reikia tiek Vakaruose, tiek Lietu
voje. Yra tačiau nemažas skirtu
mas žinovui patarinėti savo kraš
te, savo aplinkoje, o kitaip buvu
sioje Sovietijoje, kadangi viso
kiausios vietinės sąlygos ir veiks
niai yra tokie skirtingi nuo Vaka
rų ekonomikos. Daugelis pata
rėjų net nesuvokia, kas iš tik
rųjų Lietuvoje darosi. UžtAt 
pastebimas didelis skirtumas 
tarp asmenų, kurie nori ką nors 
konkretaus pagaminti ar kuo 
nors verstis Lietuvoje, ir tokių, 
kurie tik patarinėja. Konsultuo
jant dažnai tik paviršutiniškai 
paliečiamos vietinės problemos ar 
galimybės. Tie, kurie įsijungia į 
kokią nors konkrečią veiklą, pa
mato, koks didelis yra skirtumas 
tarp patarėjo ir tiesioginio darbo. 
Amerikiečiai sako, kad „Talk is 
cheap” — (kalbos nekainuoja).

Visoje buvusioje Sovietijoje Va
karų patarėjai ekonominėje srity
je yra padarę ir toliau daro pa
grindinę klaidą, teoretiškai ver
tindami rinkos ekonomikos eigą 
ir pasekmes. Jei privatizavime ir 
versluose prasideda turto, ver
tybių ir gaminių judėjimas, tai te
oretikams mažai atrodo svarbu, 
kas iš esamos situacijos pasinau
doja. Mažai kas iš užsienio pata
rėjų suvokė, kad nenormaliomis 
sąlygomis bus nenormalūs rezul
tatai. Šiandieną, iš praeities pa
simokę, galime teigti, jog nesuda
rius tinkamos laisvai rinkai dir
vos bus negražus rinkos ekonomi
kos veidas. Įvairioms užsienio 
valdžioms dirbantys konsultantai 
atraportuoja Washington’ui ar 
London’ui, ar Bonn’ai, kad reika
lai Rytuose vyksta geriau, nei jie 
iš tikrųjų yra, nes tai jiems yra il
galaikis uždarbis. Labai pelnin
gas uždarbis. Jei užsienio vyriau
sybės iš tikrųjų pamatytų, kiek 
tos jų puoselėjamos programos tu

ri gilių problemų, tai gali tų pi
nigų konsultavimui nebebūti.

Pavyzdžiui, JAV sostinėje Wa- 
shington’e yra susispietę daugybė 
bendrovių, kurios nuolat kon
sultuoja įvairiuose projektuose, 
studijose, tyrimuose ir mokyme 
Vidurio ir Rytų Europos kraš
tams. Tai firmos, kurios Ameri-» 
koje turi gerus politinius ryšius 
su valdžios žmonėmis ir žino prie 
ko prieiti ir kaip tokių darbų 
gauti.

Pastaruoju metu dėl privatiza
cijos ir ekonominio atstatymo pa
tarimų Vidurio ir Rytų Europos 
kraštams — JAV-ėse skirta 
nemažai lėšų: 19 milijonų dolerių 
finansiniam institutui, 33 milijo
nai USD investavimų patarė
jams, 13 milijonų USD valdžių 
konsultantams. Kažkokia Che- 
monics bendrovė gavo 44 mili
jonus dolerių patarinėjimams, 
Carana firma 39 milijonus USD 
konsultacįjai ir panašiai. Šalia to, 
žinomos sąskaitybos ir vadybos 
(management) patarinėjimo fir
mos, kaip KPMG Peat Marwick, 
gavo 43 milijonus USD, o Booz 
Allen 38 milijonus dolerių.

Dažnai tos konsultantų firmos 
pasisamdo vietinius buvusioje 
Sovietijoje ir moka jiems kokį 
ketvirtadalį to, ką reikėtų mokėti 
JAV-ėse. Tai yra geras biznis ir 
neapsimoka siųsti netinkamų 
ataskaitų į Washington’ą, kad ta 
„karvutė” ir toliau duotų tokį 
šaunų pelną. Vietiniai irgi prade
da susigaudyti kaip iš tokių pa
tarimų naudos gauti. Iš viso — 
greta rimto konsultavimo darbo 
vyksta ir savotiškas žaidimas, 
kuris, nelaimei, atima tinkamą 
dėmesį nuo tikrų ir didžių ekono
minių problemų, dėl kurių parei
gingi ir atsakingi konsultantai 
turėtų ir galėtų sunkiai padir
bėti.

Nepaisant ne visai tinkamų pa
tarimų, Lietuvos valdžia, insti
tucijos, pramonė ir verslai turėtų 
ir toliau intensyviai siekti rinkos 
ekonomikos aplinkos, bet su aiš
kiu nusistatymu, kad tokios sis
temos nauda eitų padoriems žmo
nėms. Viliamės, kad nepaisant kai 
kurių prastų išdavų dabartinėje 
ekonomikoje, Lietuvoje bus eina
ma energingai tikros rinkos eko
nomikos kryptim, atsisakant ko
mandinės tvarkos papročių.

Jonas Pabedinskas

1994 metais išleista, iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
suplanuotos knygų serijos Lietu
vos kovų ir kančių istorijos, pir
moji knyga Lietuvos gyventojų 
trėmimai 1941,1945-1952 m. Do
kumentų rinkinys, susilaukusi ne
paprastos kritikos, yra pataisyta, 
papildyta plačia įžanga, komen
tarais ir kitais dokumentais. Visa 
tai yra tikrinama pernai sudary
tosios komisijos ir tikimasi, kad 
dar šiais metais pasieks prenu
meratorius. Rudeniop į spaudą 
bus atiduotas ir istoriko E. 
Grunskio paruoštasis tomas: Lie
tuvos gyventojų trėmimai 1940- 
1941,1945-1953 m., kuris iš tik
rųjų turėjo pasirodyti prieš minė
tą dokumentų rinkinį. Tos pačios 
serijos plane yra paruoštos dvi 
knygos apie partizanų kovas Lie
tuvoje. Tuo reikalu šių metų bir
želio 6 dieną PLB būstinėje Vil
niuje įvyko pokalbis tarp Juozo 
Gailos, koordinuojančio šį darbą, 
ir knygų redaktorių: Dalios Kuo
dytės, Nijolės Gaškaitės ir Algio 
Kašėtos.

Spausdiname iš Lietuvos tik ką 
gautą šio pokalbio nuorašą:

JUOZAS GAILA: Kai pirmą 
kartą sykiu su PLB valdybos vi
cepirmininku Rimu Česoniu už
sukome į Kaune esančią Laisvės 
kovų archyvo redakciją, buvome 
tiesiog sujaudinti ten saugomų 
dokumentų bei nuotraukų iš par
tizanų gyvenimo ir ten gana kuk
liomis sąlygomis dirbančių žmo
nių pasišventimo. Tada ir susipa
žinome su šio žurnalo redaktore 
Dalia Kuodyte. Tik grįžę į JAV 
kartu su Rimu Česoniu informa
vome PLB valdybą apie jūsų at
liktą ir tebetęsiamą darbą, pa
pasakojome savo įspūdžius. PLB 
pirmininkas Bronius Nainys jau 
anksčiau buvo apsilankęs Poli- ’ džios, o partizanine tema domisi 
tinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos įkurtame „Laisvės kovų ar
chyve”, susipažinęs su jūsų lei
diniais ir pasiryžęs archyve dir
bantiesiems padėti. Ir taip, po 
mėnesio kito, Česonis atgabeno iš 
JAV PLB valdybos nupirktą nau
ją kompiuterinę ir kopijavimo 
aparatūrą ir lėšas rastų partiza
nų dokumentų atnaujinimui. 
Taip pat mums dar sustiprėjo idė
ja visą partizanų judėjimą, atsi
spindintį tiek sovietiniuose do
kumentuose, tiek rastuose parti
zanų dienoraščiuose, dokumen
tacijoje, tiek prisiminimuose, 
įamžinti knygose, ir po to, kai 
svarbiausi dalykai bus sudėti į 
vieną vietą, išversti juos į anglų 
ir kitas kalbas, nes, kaip jau mi
nėjau, tai buvo bendrame PLB 
valdybos paruoštame Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos plane. 
Stengėmės archyve dirbančiuo
sius finansiškai remti, kad galėtų 
atsidėti šiam darbui — juk laikas 
bėga, ir Dievas žino, kas gali at
sitikti vėliau. Aišku, visos lėšos 
atėjo iš Amerikoje, Kanadoje ir

Žemaitijos — Kęstučio apygardos partizanai. Nuotraukoje — Izidoriaus Mockaus — „Ryto” būrys, 
veike^Gaurės, Eržvilko, Jurbarko valsčiuose. Nuotrauka daryta 1949 m. gegužės 24 d.

kitur gyvenančių lietuvių. Ir 
šiandieną be jų tolimesnės para
mos, tos paruoštos knygos neiš
vys dienos šviesos.

DALIA KUODYTĖ: Pirmiau
sia norėčiau supažindinti su Lais
vės kovų archyvo redakcijos žmo
nėmis, dirbančiais su šiuo projek
tu: tai Arvydas Starkauskas, de
ja, dėl rimtų priežasčių negalin
tis dalyvauti mūsų pokalbyje, Ni
jolė Gaškaitė ir Algis Kašėta. 
Visi jie KGB archyvuose dirba 
nuo pat archyvų perėmimo pra- 

kur kas anksčiau: štai Nijolė Gaš
kaitė ir Arvydas Starkauskas 
daug istorinių žinių ir išminties 
pasisėmė, kalėdami politiniuose 
lageriuose, o Algis Kašėta, baigęs 
universitetą 1990 metais, taigi 
nepriklausomoje Lietuvoje, diplo
minį darbą gynė jau partizanų 
tema. Galiu dar pridurti, kad 
beveik nuo pat žurnalo įsikūrimo 
šie žmonės yra jo bendradarbiai. 
Jie pervertė daugybę istorinės 
medžiagos, todėl tikrai gerai ją 
žino ir gali rašyti apibendrinan
čius ir analizuojančius darbus.

Žinoma, mes esame dėkingi 
PLB už suteiktą pagalbą. Kiek
viename žurnalo Laisvės kovų ar
chyvas numeryje pažymime visus 
savo rėmėjus bei padėjėjus, esame 
visiems dėkingi ir tikimės, kad 
tos pagalbos sulauksime ir atei
tyje. Liūdna prisipažinti, bet šiuo 
metu Lietuvoje vieni ką nors iš
leisti ar padaryti esam nepajė
gūs...

Na, o mūsų ir PLB bendrą pro
jektą sudarys du tomai: vieną su
darys atrinkti autentiški par
tizanų dokumentai, kitą represi- 

. nių struktūrų medžiaga. Partiza
nų dokumentų rinkinį sudarys 
pagrindiniai dokumentai, atspin
dintys karinių struktūrų kū
rimąsi, pokario kovotojų karinę, 
politinę kultūrą. Visas šias prob
lemas mėginsime atskleisti per 
partizanų įsakymus, statutus, 
įvairiausius „Pro memoria”. Ma
nau, šie dokumentai pagyvins 
knygą, kuri tikiuosi, nebus „sau
sa” ir sudomins įvairų skaitytoją.

Suprantama, ne vienam kils 
mintis: kokiu gi principu buvo

atrinkti dokumentai? Atrinkda
mi dokumentus, mes stengėmės, 
kad jie papildytų vienas kitą ir 
taip susidarytų vientisas dešimt
metės kovos vaizdas: tiek pati 
kova, tiek partizanų buitis, . 
partizanų bei gyventojų nuotai
kos ir t.t.

ALGIS KAŠĖTA: Norėčiau pri
durti, kad ne visose Lietuvos vie
tovėse partizanai buvo vienodai 
stiprūs ir organizuoti. Todėl Tau
ro, Dainavos, Kęstučio apygardų 
partizanų dokumentų bus dau
giau, nes čia buvo ilgiau veikian
čios ir stipresnės organizacinės 
struktūros, būtent čia kristali
zavosi karinė politinė partizanų 
mintis.

DALIA KUODYTĖ: Iš savo 
praktikos jau galime numatyti, 
jog partizaninis tomas ko gero iš
šauks tam tikrų kontroversijų, žino karo be šešėlių. Svarbu tai, 
nesusipratimų, todėl norėtume iš 
anksto kai ką paaiškinti ir, ma
tyt, nuvilti tuos, kurie nori parti
zanus matyti ne gyvais žmonė
mis, o kažkokiais stabais, mar
muriniais herojais. Mūsų tikslas 
yra parodyti visapusišką pasi- (Nukelta j 2 psl.)

Kęstučio apygardos (Žemaitija) vadų sąskrydis, įvykęs 1949 m. birželio 6 d. Ožnugario kaime, 
Batakių valsčiuje, prie Trišiūkštės upelio, netoli Dapkaus sodybos.

priešinimo kovos spektrą, žino
ma, nesumenkinant tos kovos 
reikšmės ir prasmės. Prisimin
kime Juozo Lukšos-Daumanto bi
čiulio Jono Pajaujo žodžius, jog 
„Lietuvoje nugriovus vienus sta
bus, nereikia statyti nauju”.

ALGIS KAŠĖTA: Todėl rinki
nyje bus dokumentų, atsklei
džiančių ir opias problemas — 
drausmės pažeidimus, alkoholiz
mo, girtuokliavimo žalą partiza
niniam judėjimui, ir kaip su tuo 
kovojama. Bus iškelta ir labai 
skaudi, dažnai nutylima tema — 
nekaltų gyventojų aukos. Mano
me, kad neliesdami šių problemų 
mes sukeltume atvirkštinę reak
ciją ir paliktume terpę įvairiems 
gandams bei apkalboms, kaip bu
vo iki šiol. Manome, kad geriau 
yra viską iki galo išsiaiškinti, juk 
karas yra karas, ir istorija dar ne

ką norėsi matyti ir kokius prio
ritetus išskirsi.

JUOZAS GAILA: Norėtųsi 
paaiškinti, kodėl čia nebus koks 
idealizuotas ar pagražintas Lie
tuvos partizaninis judėjimas. Bus 

remiamasi faktais, dokumentais, 
laiškais, pagaliau, sovietiniais ar
chyvais. Žinoma, KGB vadino 
partizanus banditais, tačiau 
norėdami pateikti autentiškus 
dokumentus, mes negalime pa
keisti jų žodžių. Na, o'mūsų pa
grindinis tikslas — ateities kar
toms išsaugoti autentišką istori
ją ir jos dokumentus. Tikėsimės, 
kad skaitytojas nepasipiktins ir 
nenusivils šia knyga, nes niekas, 
jokie menki šešėliai, negali už
temdyti partizanų pasišventimo, 
vardan idealų kentėjusių kančias 
ir aukojusių gyvybes. Žinoma, bū-.

- ta ir šešėlių, tačiau tų šešėlių ne
galime praleisti, ignoruoti, nes 
gyvename laisvoje demokratinėje 
visuomenėje, norime ir privalome 
pateikti tikrą vaizdą.

DALIA KUODYTĖ: Jau 
kelintus metus dirbant šį darbą, 
tenka išklausyti įvairiausių prie
kaištų. Todėl kartais ir iškeliu 
sau klausimą: ar mūsų visuome
nė tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose 
yra pajėgi priimti istorijos faktus 
tokius, kokie jie yra?

JUOZAS GAILA: Ar ji pajėgi, 
ar ne, sunku pasakyti, bet mes 
juk negalime su tiesa prasilenkti. 
Norime, kad tie leidiniai būtų 
vertingi ne tik mums, bet ir mūsų 
vaikams, nepaisant to, jog kai ku
rie žmonės partizaninį judėjimą 
gal kiek ir per daug idealizuoja.

ALGIS KAŠĖTA: Todėl labai 
gaila, kad kai kurie mūsų istori
kai, žinodami lietuvių, o ypač iš
eivijos sentimentalų nusistatymą 
partizanų atžvilgiu, stengiasi tuo 
paspekuliuoti ir pataikaudami iš 
anksto užangažuoja tam tikrą 
nuomonę, „pritraukinėja” faktus, 
neparemtus jokiais dokumentais 
ar rimtomis studijomis. Štai, pa
vyzdžiui, ne taip seniai Genocido 
ir rezistencijos tyrimo instituto 
direktorius A. Liekis per televi
ziją pareiškė, kad Lietuvoje žuvo 
36 tūkstančiai partizanų. Žino
ma, po tokio pareiškimo nepopu
liaru ir net neatsargu užsiminti 
apie mažesnį žuvusiųjų partizanų 
skaičių. Tačiau tiek mano, tiek 
kolegų tyrinėjimai rodo, jog žuvu
sių partizanų buvo apie 20 tūks
tančių. Taip, mums asmeniškai 
gal būtų naudingiau padvigubin
ti šį skaičių, juolab, kad Vakaruo
se jau senokai sklando niekuo ne-
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paremtas skaičius 40 tūkstančių, 
tačiau tiesa yra tiesa. Aišku, kar
tais įvairūs nesusipratimai iš
plaukia iš elementaraus nežino
jimo — juk gerai neperpratus re
presinių struktūrų terminologijos 
sunku suvokti, jog jų dokumen
tuose minimų „likviduotų bandi
tų” skaičius apima ne tik nužu
dytus, bet ir suimtus partiza
nus. O būtent kartu sudėjus 
nužudytus ir suimtus partizanus 
ir turėsim skaičių, artimą 36 
tūkstančiams.

DALIA KUODYTĖ: Man iš
ties liūdna, kai pokario ginkluo
ta pasipriešinimo istorija apraiz- 
goma įvairiomis intrigomis ir 
šiuo metu turbūt yra labiausiai 
politizuota. Gal tai ir neišvengia
ma. Istorija labai artima ir labai 
skaudi. Dažniausiai remiamasi 
emocijomis, o ne dokumentais ar 
faktais. Gal iš tiesų šitie dalykai 
per daug arti mūsų, kad galėtu
me juos vei-tinti pakankamai 
blaiviai ar bent stengtis būti ob
jektyviais? Gal mums reiktų pa
laukti dar 50 metų?

JUOZAS GAILA: Su istorija 
negalima taip elgtis, kaip kad 
pasielgta su viena lietuvės trem
tinės atsiminimų knyga. Šios 
tremtinės dienoraščius verčiant į 
anglų kalbą, išmetamas ištisas 
paragrafas, kuriame lietuvė labai 
negražiai prisimena žydus. Tai 
kokia čia istorija, juk tas die
noraštis jau falsifikuotas.

NIJOLĖ GAŠKAITĖ: Panaši 
problema yra ir su partizanais, 
tapusiais išdavikais — apie tai 
daugelis nenori net girdėti. Ta
čiau tie, kas nuodugniai tyrinėja 
visą pasipriešinimą, puikiai su
pranta, kad keli išdavikai negali 
sumenkinti viso judėjimo. Lygiai 
taip pat partizanų heroizmas ne- 
nublanksta ir nuo mažesnio žuvu
siųjų skaičiaus. Net norėdami, 
mes negalime nekalbėti apie iš
davikus, nes paskutiniąisiais me
tais judėjimas buvo sunaikintas 
kaip tik per išdavystes. Tačiau aš 
dėl įdomumo pasiskaičiavau 
aukščiausius vadus, apygardų, 
sričių vadus, kurių per visą laiką

Vladas Mišeikis žuvo 1951 m. kovo 19 d. Mažintų kaime, netoli Skaud
vilės. Kartu žuvo ir jo žmona Aldona Gedutytė-Mišeikienė, kilusi iš Pašilės, 
netoli Kražių.

Nuotraukoje — Vladas ir Aldona Mišeikiai po savo slaptos santuokos 
Varlaukio bažnyčioje 1950 metų gegužės mėnesį.

buvo 46, ir tik keturi iš jų buvo 
užverbuoti. Tai labai labai mažas 
procentas, ypač žinant, kokia 
totalinė, sukta ir žiauri buvo 
NKVD prievartos sistema. Jei 
mes bįjosime kalbėti apie agentus 
ir išdavikus, tai mes tęsime tą 
patį sovietinės propagandos triu
ką — juk KGB taip pat slėpė savo 
agentus ir norėdama juos išsau
goti, stengdamasi netrikdyti jų 
ramaus gyvenimo, suteikdavo 
jiems net kitas pavardes. Mūsų 
dabartinė tyla būtų jiems puiki 
paslauga. Tačiau kalbėti pir
miausia turime dėl pačios tiesos.

DALIA KUODYTE: Galų gale 
— pusė tiesos — jau melas. Am
žina žmogaus problema: ar mes 
turime teisę sakyti pusę tiesos tik 
todėl, kad kažkam taip gražiau ir 
patogiau.

ALGIS KAŠĖTA: Yra ir kita 
problema. Iki šiol nebuvo tinka
mai įvertintas pokario rezistenci
jos įnašas į Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimą. Kaip nebūtų 
gaila, bet Kovo 11-osios atkūrimo 
deklaracijoje nebuvo paminėtas 
Laisvės Kovų Sąjūdžio vardas, 
pabrėžtas partizanų dokumentų 

ir deklaracijų tęstinumas. Ir 
dabar matome, kad Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras 
prioritetą teikia pasyviam pasi
priešinimui, o ginkluota kova nu
stumiama į antrą planą. Iki šiol 
Vilniuj nebuvo memorialo, kuris 
įamžintų tą kovą ir aukas, todėl 
neatsitiktinai mūsų valstybės 
svečiai pagerbia tik Sausio 
13-osios aukas.

JUOZAS GAILA: Grįžkime 
konkrečiai prie knygų: kaip do
kumentai buvo surasti, kur su
rasti? Kaip galima patikrinti jų 
autentiškumą?

ALGIS KAŠĖTA: Dokumentų 
autentiškumą nustatome ir su
gretindami juos su duomenimis, 
kuriuos žinome iš partizanų apy
gardų, rinktinių istorijos. Patik
rinti vieną ar kitą faktą nėra 
sunku, juoba, kad dar turim ir 
vieną kitą gyvą liudininką.

DALIA KUODYTĖ: Pirmąjį
— partizaninį tomą sudarysian
tys dokumentai yra gauti iš dvie
jų šaltinių. Tai dokumentai, 
patekę į Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos archyvą nuo 
1989 metų — partizanų dokumen
tacija, surasta bidonuose po že
mėmis, išsaugota žmonių, ir do
kumentai iš KGB archyvo, kurie 
ten pateko, užėmus bunkerius ar 
atėmus iš pačių partizanų. Doku
mentų autentiškumą patikrina
me pagal detales, pasikartojan
čias kituose dokumentuose. Iš 
įvairių smulkmenų tyrėjui ne
sunku nustatyti, ar KGB archy
vuose rasti dokumentai falsifika
tas, ar ne.

NIJOLĖ GAŠKAITĖ: Antras 
tomas — partiįapinis judėjimas 
MGB akimis —S greičiau atspindi 
ne pačią istoriją, o jo sunaikinimo 
istoriją, nes MGB veikla ir buvo 
skirta šiam tikslui. Žinoma, gali 
kilti klausimas, kam išvis reikia 
MGB dokumentų, jei yra partiza
niniai? Tačiau partizanų archy
vai išliko nepilni (gal dar ne visi 
surasti), beje, kaip nepilni ir 
MGB archyvai, todėl tik kartu, 
papildydami vienas kitą, jie at
skleidžia išties pilną vaizdą. Ant-

Panevėžio apygardos partizanai (1945-1950) — nuotrauka iš Žaliosios girios partizanų archyvo Panevėžyje.

ra vertus, nepažindami MGB 
veiklos metodikos, nesuprasime 
visos klastos ir niekšingumo, su 
kuriuo buvo vykdomas genocidas, 
nepajėgsime atskirti pelų nuo 
grūdų.

Beje, būtina pabrėžti, jog MGB- 
istai visuomet, net dokumentuose 
stengėsi nepalikti savo nusikal
timų pėdsakų — esam radę vieną 
jų pačių vidaus nurodymą, jog 
specgrupių darbuotojams net do
kumentuose draudžiama minėti 
žodį „užmušti”. Pagaliau net iš 
dabartinės patirties žinodami tų 
struktūrų klastą ir sugebėjimą 
juodą paversti baltu (prisimin
kime, kaip sovietiniai generolai 
aiškino, jog Sausio 13-osios žuvu
siuosius landsbergistai surinko iš 
autoavarijų ir suguldė po tankais, 
arba kaip net dabar Čečėnijoje žu- 

I vusių karių lavonus išmėto po 
kalnus ir tvirtina, kad jų nėra), 
mes ypač vertiname jų pačių do
kumentuose atskleistus genocido 
požymius. Tokie dokumentai iš 
tiesų yra aukso vertės, nes patys 
budeliai jų niekaip negalės pa
neigti.

Kadangi mes dirbome KGB ar
chyvuose nuo pat jų perėmimo 
pradžios, tai per šį laikotarpį spė
jome perversti apie pusę milijono 
tomų, iš kurių ir atrinkome bū
dingiausius ir svarbiausius doku
mentus. Dokumentų temos su
skirstytos taip: vietoj įžangos — 
politinė Lietuvos situacija, Lietu
vos sovietinimas, genocido vykdy
mo pradžia; toliau — partizaninės 
kovos ir jų slopinimas bei okupa
cinės - represinės struktūros, da
lyvavusios šiame slopinime.

Mes įsitikinę, kad mūsų atrink
ti MGB dokumentai yra autentiš
ki. Šį savo teiginį pagrįsiu pami
nėdama, kad tie patys įvykiai ir 
faktai labai biurokratiškai ir 
pedantiškai buvo fiksuojami dau
gelyje įvairių skyrių įvairiose 
ataskaitose, pranešimuose, todėl 
visus juos tarpusavy sugretinus, 
palyginus su partizanų dokumen
tais, galėdavom įsitikinti, ar toks 
įvykis neišgalvotas.

Kalbant apie klastotes, reikia 
paminėti, jog sovietinė propagan
da visada stengdavosi parodyti tų 
„banditų” baisumą, todėl ir iš
pūsdavo partizanų nužudytų au
kų skaičių. Taip ataskaitose, 
siunčiamose, pavyzdžiui, į Mask
vą, kagėbistai — brūkšt ir pridė-

(N ūkei ta į 3 psl.)

Birutė Pūkelevičiūtė

Drebulės laiškas Eglei
Brangi Mama,
Rytoj bus švenčiama Tėvo diena. 

Parduotuvėse skubiai perkami kaklaraiščiai, 
rankogalių segtukai, šilkinės pižamos, meš
kerės, pypkės, sveikinimo kortelės.

O aš noriu vėl sugrįžti prie mūsų tėvo. 
Pasakyk man, išaiškink: kas iš tikro buvo 
Žilvinas ir kodėl jis turėjo būti nužudytas? Po 
to, kai mes netekom savo prigimties (juk 
pameni?) — nutarėm negrįžti nei į Tavo 
tėviškę, nei į mūsų vaikystės šalį. Likom šioje 
pakrantėje, tarp dviejų vandenų, panašūs į 
medžius: praradę švelnumą, bet laimėję tylią 
gyvenimo išmintį. Žinau: mes atrodom tvirti 
ir nepalaužiami, nors iš tikro svyruojam nuo 
mažiausio abejonės vėjo. Žmonės, su kuriais 
bendraujam, nenuvokia, kas įvyko tą baisią 
vasarą, kai mes išsiruošėm aplankyti tėvynę.

Niekas man nepriekaištauja; iš seminari
jos Beržas rašo labai gražius laiškus, o juk iš 
tikro aš buvau kalčiausia. Jūs esat atlaidūs: 
nesakot, kad aš tėvo vardą išdaviau; sakot tik, 
kad prasitariau. Net ir Tu — užkeikei mane 
meiliais, glamonėjančiais žodžiais: „Kad tau 
išpraustų lietus burnelę..." Lyriškai.

Šiurpi tai buvo vasara, žodžiai turėjo bau
ginančios galios — su jais ir per juos buvo 
galima suluošinti, sužeisti, nužudyti. Reikėjo 
tik vieno: sužinoti Vardą. Vardas yra svarbiau
sias kiekvienos pilnatvės ženklas. Juk todėl 
vaikų vardai senovėj būdavo slepiami, juos 
tyčia pravardžiuodavo, šaukdavo netikrais var
dais — kad pikta jėga jų nenugirstų ir kerštas 
nepasiektų.

Tikrasis vardas yra raktas į visišką asmens 
apvaldymą ir jo esybės pąjungimą. Tą paaiš
kinti man bandė Uosis kompiuterio pavyzdžiu 
— kol nežinai dokumento vardo, niekaip jo ne
išsišauksi iš neaprėpiamos elektroninės atmin

ties. Visata yra beribė, beveidė, bevardė. Tai, 
kas neįvardinta, joje nuskęsta neatrandamai.

Todėl budeliams būtinai reikėjo sužinoti 
mūsų tėvo vardą. Antraip Žilvinas būtų likęs 
nepaliečiamas. Ir per mane, deja, per mane 
pakilo uždanga jo egzekucijai. Net ir Oskaras 
Milašius Žilvino lūpomis sueiliavo skaudžią 
tiesą — „Paslaptį atskleidė mūsų dukrelė 
Drebulė, mūsų numylėtoji Drebulė”:

C’est par notre filis Drebulė 
Que le secret leur fut rėuėlė.
Par Drebulė, oui, par Drebulė, 
La mieux aimėe et la plūs choyėe.

(Daug širdgėlos tuose žodžiuose, ar ne? Poe
tas mūsų tėvą suprato.)

Bet kodėl, Mama, Tavo brolius apvaldė to
kia nuožmi kraujo aistra, kodėl jie susimokė 
Žilviną užkapoti dalgiais? Tu sakai: iš meilės 
Tau (jie norėjo, kad Tu visam laikui tėviškėj 
pasiliktum). Atleisk, bet aš karčiai nusijuok
siu: ar šitokia buvo jų „meilė”? Juk jie žinojo, 
kad Tu niekad negrįši pas žudikus. Tu tapsi be
name, ištremta iš abiejų tėvynių.

Ne meilė mus tą vasarą pasitiko, bet kaž
kokia užslėpta neapykanta. Tu nejutai, kad jau 
buvai tapusi savo giminei svetima. Svetimi 
buvome ir mes (Ąžuolas nugirdo: jie mus 
vadino „žalčio vaikais”). O svetimiausias buvo 
mūsų tėvas. Bet ar būtinai reikia nužudyti tai, 
kas svetima ir nesuprantama? Iš kur atsirado 
tiek piktybės tos šalies žmonių širdyse? O gal 
tai buvo godumas? Pavydas?

Žilvino nužudymas yra svarbiausias pasa
kos taškas. Visa kita — tik muilo putos, tik pa- 
sitampymas įprastinėm lyrikos konvulsijom. 
Žilvino nužudymas atskleidė mūsų giminės 
tikrąjį veidą. Pro katpėdėles, pro sedulėles, pro 
sutartinių lingavimą — atsisuko antroji, 

niekad nematyta mėnulio pusė.
Ar Žilvinas tikrai buvo karalius? Neabejo

tinai. Juk jis ir Tave karūnavo tikra šeimos ka
raliene. Karališka buvojo dvasia, todėl tėvas 
išaugino karaliūnais ir mus. Mūsų namai buvo 
puiki pilis! Mūsų lobiai buvo nesuskaičiuojami. 
Rytais pro langus deimantais liejosi saulė, 
naktį ant stogo skambėdamos byrėjo žvaigždės. 
Mūsų galvas puošė vėjo vainikai; mes mokė
mės tiesiai vaikščioti, tiesiai kalbėti, tiesiai 
mąstyti. Tėvo rankoje — spurdėjom kaip maži 

Akrilia

paukščiai, augindami savo sparnus. Ar Tavo 
broliai mums to pavydėjo?

Tėvas yra ne vien pavidalas. Jis yra žie
žirba, pradedanti sielą. Tėvas yra mylėjimas, 
vaiką gaubianti vaivorykštė, švytintis oro dvel
kimas — matomas tik regėjimuose. Tėvas yra 
dvasia; daugiau, negu kūnas.

Žilvinas, nuostabus mūsų tėvas, nujautė, 
kad Tavo apsilankymas išsiilgtoje tėvynėje at
neš didelę nelaimę. Todėl jis Tau ir uždavė tris 
nenuveikiamus darbus. Deja, Tu juos atlikai. 

Man labai liūdna, galvojant apie atsisveiki
nimo vienatvę, kurioj mūsų tėvas praleido de
vynias dienas, aiškiai žinodamas savo likimą.

O kur dabar prisiglausim mes, neatradę 
Tavo apdainuotos tėviškės ir netekę savo tėvo, 
kuris buvo mūsų šviesa. Jis buvo net ir mūsų 
įtikėjimas į Tavo fantastinę tikrovę. Be Žilvino 
nėra mūsų pasakos.

Šiemet Tėvo diena yra sykiu ir Devintinės.
Tu mums pasakodavai, kad kadaise per De

vintines eidavo iškilmingos procesijos. Mergai
tės, apsigaubusios baltais velionais, laikydavo 
vėliavų kaspinus ir barstydavo bijūnų žiedla
pius. Šventiška minia sustodavo prie keturių 
altorėlių, kur būdavo skaitomos keturios evan
gelijos. Žinau: procesijos eina ir dabar, bet 
anuomet maldininkai buvo tikintys žmonės; vi
si meldėsi, visi giedojo ir vienas kitą mylėjo. 
Kur dingo toji dievobaiminga šalis? Ar ji nu
skendo? O gal jos niekad nė nebuvo?

Mes išplaukėm ieškoti Tavo svajonių 
žemės. Deja, audra sutriuškino mūsų laivą. 
Skenduoliškai užsikabinę už jo skeveldrų, 
atsidūrėm šioj pakrantėj. Bet kadangi mes 
ilgėjomės nuskendusios Atlantidos ir sapnuose 
jau net matėm jos žiburių pasakišką žėrėjimą, 
jokioj būties tikrovėj nepritapsim ir visam 
laikui liksim benamiais pamestinukais.

Šiandien, per vigilines mišias, mūsų vi
karui pradėjus pamokslą, buvo atnešta jo ka
lytė, vardu Betsy. Jaunas kunigas jautriai 
pasakojo apie neseniai įsigytą savo šuniuką, 
kuris dabar yra geriausias jo draugas: gražus, 
meilus Dievo gyvulėlis. Žmonių pilna bažnyčia 
plojo ir gėrėjosi — ypač, kai mažytė Betsy prie 
altoriaus ėmė loti plonu balseliu. Pamokslo pa
baigoj vikaras paminėjo, kad ir Kristus — gali 
tapti geriausiu mūsų draugu... (Tiesa, jis užsi
dėjo baltas pirštinaites, šunytį paimdamas į 
rankas — nes vėliau turėsiąs dalinti Švenčiau
siąjį Sakramentą.)

Tu juk supranti tai, ką užuominomis para
šiau. Tad kur, Mama, kur mes dabar prisi
glausim? Po to, kai sapnuose barstėm Devin
tinių bijūnus, pynėm kvapniausių žolynų vai
nikus, kai uolų medum ir rinktiniais kviečiais 
mus Botino psalmių giedojimas.

Tavo dukra Drebulė
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Prisiminimuose — klasės draugas 
profesorius Zigmas Zinkevičius
SOFIJA JELIONIENĖ

Gūdus buvo 1940-ųjų metų ru
duo, Lietuvą sovietams okupa
vus. Nuščiuvę, baimingu žvilgs
niu žvelgė vieni j kitus ne vien 
suaugę, jaunimas, bet ir vaikai. 
Visus baugino grėsminga ryt
diena, visur vykstantys nelaukti 
pasikeitimai.

Tų metų pavasarį Mažeikių 
gimnazijoje baigusi pirmąją 
klasę, rudenį vos porą savaičių 
pasimokiusi Kėdainiuose, pradė
jau lankyti Ukmergės gimnaziją, 
Nepriklausomybės laikais žino
mą Prezidento Antano Smetonos 
vardu. Gimnazijos rūmai buvo 
labai įspūdingi, erdvūs, kruopš
čiai prižiūrimi, meniškai išpuošti.

Tokioje puikioje aplinkoje nau
jųjų klasės draugų šiltai priimtai, 
atrodė, netruks jaunatviško en
tuziazmo mokytis, ypač kad pagal 
naująją švietimo reformą iš 
antrokų staiga tapome šeštokais! 
(Beje, to meto gimnazistam teko 
mokytis ir reformuotoj, ir vėliau 
„atreformuotoj” mokykloj.) Ta
čiau tas „paaukštinimas” nedžiu
gino: mūsų gimnazija tapo Ju
liaus Janonio vardo I vidurine 
mokykla, buvusią įprastinę tvar
ką ir drausmę pakeitė nauji nuo
statai, įprastas mokyklos tradici
jas pakeitė visur matomas chao
sas. Visa tai mums, paaugliams, 
buvo sunkiai suprantama; karš
tai savo Tėvynę mylinčios jaunos 
širdys išgyveno, matant žiauriai 
niokojamus gražius gimnazijos 
rūmus: klasių sienose buvo 
grubiai iškapoti kryžiai ir Vyčio 
emblemos. O kai vieną dieną, po 
pamokų išėję, pamatėme rūmų 
priekyje krūvas bronzos luitų, 
išsviestų pro antro aukšto langus, 
mūsų akis užtemdė ašaros. Juk 
tai būta didžiulio, reljefinio bron
zos paveikslo, vaizdavusio ąžuolo 
lapų vainiku apipintoje kėdėje 
sėdintį prezidentą Antaną Smeto
ną, apsuptą uniformuotų mok
sleivių. Išskobta siena buvo 
pridengta plakatu su įrašu „Ir 
mes su Stalino sakalais į plačią
sias erdves!”. Tačiau mūsų jauna 
dvasia nekilo su engėjų sakalais 
į plačiąsias erdves — ne taip mus 
mokė Nepriklausomos Lietuvos 
pedagogai!

Ta grėsminga nuotaika ir kas
dieninė baimė kažko, ko mes dar 
net gerai nesuvokėm, jungė mus 
tvirtais draugiškumo ryšiais. 
Klasės jau buvo mišrios. Mes dar 
vis pagarbiai vilkėjome savo 
gimnazistiškas uniformas, nors 
nauja gimnazijos vadovybė tojau 
neskatino.

VI (c) klasės trečioj eilėj, 
viename iš pirmųjų suolų, sėdėjo 
gan rimtas, mąslaus žvilgsnio, 
šviesiaplaukis berniukas melsvu 
gimnazistišku kostiumėliu. Tai 
buvo būsimasis akademikas, pro
fesorius Zigmas Zinkevičius. 
Klasės padaužoms jis nepriklau
sė, iš kitų mokinių tarpo neišsi
skyrė: nebuvo koks „galvočius” 
ar ypatingas „studiozas”. 
Tuometinis mūsų lietuvių kalbos 
mokytojas Bronius Strazdas sten
gėsi mums į galvas įkalti 
nuobodžias gramatikos taisykles, 
mokė sakinių sklandumo raši
niuose. Dėjomės visa tai į galvas, 
stengėmės gauti geresnius pažy
mius; rašomųjų darbų metu silp
nesniems mokiniams siųsdavom 
„špargalkas” (kaip ir visi 
visur...).

Būsimojo kalbininko Zigmo 
Zinkevičiaus potraukis lituanis
tikai pasireiškė vokiečių okupaci
jos metais, kai naujoji reforma 
mus „nutupdė” į ketvirtą, vėliau 
— vėl į šeštąją klasę. Tada lietu
vių kalbą ir literatūrą mums ėmė 
dėstyti mokytojas Rapolas Stan- 
k- įas, geras, reiklus pedagogas, 
sugebėjęs mokinių laisvalaikiu 
vis gilinti jų gimtosios kalbos 
žinias. Keletas mūsų įstojome į jo 
vadovaujamą „žodynininkų” 
būrelį (rinkdavome retesnius, tar
miškus žodžius, kurie buvo siun
čiami profesoriui Juozui Bal
čikoniui).

Žymiajam lituanistui, kalbininkui, Vilniaus universiteto profesoriui, 
daugelio mokslinių veikalų autoriui Zigmui Zinkevičiui šių metų sausio 
4 dieną suėjo 70 metų. Šiai sukakčiai yra skirtas šis prisiminimų pluoštas.

(Nuotraukoje — Raminta ir Guoda Jelionytės su autorės klasės draugu 
profesorium Zigmu Zinkevičium Vilniaus universiteto kieme.)

Niūrūs okupacijų metai kaž
kaip stiprino mūsų dvasios atspa
rumą svetimiems vėjams, kėlė 
tautinę savimonę, kurstė meilės 
liepsnelę savo gimtajai kalbai. 
Tuo keliu ėjo ir truputį vėliau 
gimnazijoje įsteigtas „literatūri- 
ninkų” būrelis, kuriam aš pri
klausiau. Abu būreliai, šiek tiek 
tarpusavy besivaržydami, pasiš
ventusių mokytojų vadovaujami, 
išvystė našią veiklą. Iš anų jau
natviškų užmojų savąjį tikrai 
visu šimtu procentų įgyvendino 
Zigmas Zinkevičius, mielas, 
visada paprastas, klasės draugas
— tikras rytų aukštaitis. (Beje, jo 
gimtinė Juodausių kaimas, buvo 
išsitiesęs pro Ukmergę ramiai 
plaukiančios Šventosios upės 
pakrantėje).

Nuo pat jaunystės metų Zigmas 
Zinkevičius išsiskyrė iš kitų 
nepaprastu darbštumu, reiklumu 
sau, laikymusi susidarytos darbo 
metodikos (kasdien jis keliasi 
labai anksti ir tuojau sėda prie 
rašomojo stalo). Pasak jo, šitoks 
gyvenimo būdas lėmė tokią našią 
mokslinę veiklą. Ir iš jo šeimos 
narių charakteristikos laiškuose, 
ir stebėjus jį 1985 metais besilan
kant keliuose JAV universitetuo
se su paskaitomis, žavi jo energi
ja, atsidavimas pamėgtai sričiai
— lituanistikai. Ir ne vien jai: jį 
domina daug dalykų, įvairios šių 
dienų problemos, dėl kurių vien 
padejavęs, jų į šalį neatideda — 
tuojau imasi rašyti straipsnį 
spaudoje, o jei reikia, tai ir knygą, 
atsakydamas į kieno nors skel
biamą netiesą. Ypač jei tai liečia 
lietuvių kalbą, jos istoriją ar 
lietuvių, gyvenančių savo žemėje, 
teises. Šią didelę jo gyvenimo 
duoklę, Lietuvos labui atiduotą 
pačia plačiąja prasme, jautriai ir 
akivaizdžiai įvertino Čikagos 
lietuviai, išklausę jo skaitytos 
paskaitos VI Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume. Pabaigus jie sustoję 
ilgai ilgai jam plojo. Tai buvo 
1985 metų rudenį, kai „atšilimo 
atmosfera” dar buvo menkai 
juntama...

Didžiavosi savo mokiniu ir jo 
atsiekimais buvęs Zigmo Zinke
vičiaus mokytojas Rapolas Stan
kūnas (vos prieš pusmetį miręs 
Ukmergėje), didžiuojasi jo buvęs 
gimnazijos kapelionas monsin
joras Eduardas Simaška (dabar 
altarista Šiluvoje). Didžiuojasi juo 
ir klasės draugai bei draugės, 
dažnai bendraudami su juo — vi
sai „neprofesorišku” klasioku, 
linksmai su visais sukančiu rate

lius laidos susitikimuose, nors 
visų galvas jau seniai puošia 
sidabras...

Toks mūsų mielo Sukaktuvi
ninko darbingo gyvenimo kelias. 
Jo septyniasdešimtmečio proga, 
be tvirtos sveikatos, neišsenkan
čios energijos ir optimizmo linkė
jimų, profesoriui Zigmui Zinkevi
čiui tesijungia dar vienas: dabar 
jau išėjęs į pensiją profesorius- 
emeritas tepaskiria laiko ir dė
mesio autoritetingai sudrausmin
ti rašto žmones, beatodairiškai 
darkančius mūsų seną ir gražią 
lietuvių kalbą nevykusiais nau- 
jadarais-svetimkūniais.

Ilgiausių metų, Profesoriau!

Lietuvos 
partizanų 

kovos ir kančios
(Atkelta iš 2 psl.)

davo kokį tūkstantį. Štai 1952- 
1953 metų pirminėse KGB ata
skaitose partizanų nužudytų as
menų skaičius siekė 12 tūkstan
čių — tai ir NKVD-istai, ir stri
bai, ir civiliai, kurių dauguma 
buvo ginkluoti partiniai aktyvis
tai ar NKVD agentai. 12 tūkstan
čių per 8-9 karo metus tai stebė
tinai mažas skaičius. Tačiau 
laikui bėgant MGB ataskaitose 
šis skaičius vis „augo” iki 15,18 
tūkstančių ir t.t. NKVD kartais 
klastodavo skaičius ir tada, kai 
norėdavo pridengti savo agentus. 
Taip, pavyzdžiui, buvo pridengtas 
jų agentas, žinomas tarybinis po
etas Kubilinskas, ir ataskaitoje 
buvo nurodyta, jog žuvo dviem 
partizanais daugiau, nei iš tiesų. 
Taigi net vietinis MGB skyrius 
nežinojo, jog du agentai pasitrau
kė. Tiesa, kitoje to paties įvykio 
ataskaitoje jau randame tikslų 
tame bunkeryje žuvusių partiza
nų skaičių.

Turėdami ne tokią mažą patir
tį, gana atsargiai žiūrime ir į bau
džiamąsias bylas — juk kankina
mas žmogus kartais pasakydavo 
tą, ko išvis nebuvo. Taigi bau
džiamoji byla nėra pats geriau
sias įvykių įrodymas, kaip, beje, 
ne visada patikimi ir gyvų liudi
ninkų pasakojimai. Tačiau, pasi
kartosiu, tyrėjas tam pačiam įvy
kiui suradęs net 10-20 šaltinių, 
tikrą vaizdą galį rekonstruoti.

ALGIS KAŠĖTA: Noriu pri
durti, kad KGB dokumentuose,

Edita Nazaraite
UGNIES OAZĖ

Ugnies oazė it tūkstantis liūčių riaumoja, 
Kaip šimtai šernų kriokia
Sužvėrėjusios liepsnos,
Lipdomos pasaulio rūmų
Stogų nugarkauliais
Ir medžių tinkluose įsipynusiais
Mėlynais dangaus kupolais.

Koks karštas iš liepsnų
Išūžia vėjas — gimstančia mirtimi alsuodamas.

Gruzda sudeginta dykumų žemė —
Nevaisingumo smėlis stiklo kolbose.
Baltas nykumos džiaugsmas
Po virpančiom karščio bangom.

Lyg žaibai sumirga
Nulekiančios senųjų Atėnų svastikos —
Saulės krabai, vėžiai ir skorpionai — 
Pablūdusio Zodiako bėgliai.

Kodėl taip bijoma ugnies?
Juk ji — tauriausias dvasios žiedas,
Nuo kūno pelenų pakilęs...

SAULĖS OPIUMAS NR. 2

kaip įsiutusi kumelė 
vasaros kaitra 
spitri šviesa 
prapliupusi lyg nesuvispročių juokas 
dusli alsa 
į alkį virstanti vasara 
tauri saulės syvų taurė 
virpanti per dienos malones 
gera užsimiršti: 
vardo kilmės savo nebeprisiminti 
tapti stabmelde 
sveika pagone oda besiliečiančia 
su gamta 
su amžinai nėščių jos pilvu:

ritasi per žolę degantys apelsinai, auksiniai abrikosai, net 
šaltos nuo violeto slyvos — paskui vaikus į paplūdimius rieda... 
gera stebėti gaisruojančią pajodžargą kumelę, nuožmią, 
neužgesinamą, degti kartu, 
paskui panardinti į pjaunančią ežero vėsą iki raudonio 
saulėje nusiurbtas šlaunis ir pečius, 
svaigti, regėti save tarytum išblunkančią akvarelę, 
galiausiai supleškančią šviesiausioj 
užmaršty —

SAULĖS 
OPIUME

APOKALIPSĖS SPINDULIAI

motelio kambarys 
plečiasi nuo įtampos 
sienos net spengia 
juodas nebemadingas telefonas 
sprogsta lyg atominė bomba 
ugnies kamuoliu išstumdamas dangų 
langų stiklai lėtai lekia 
erdvėje traukulių tąsomi 
nukauti automobiliai tirpsta liepsnoj 
mažos basos mergaitės 
brenda ugnies potvynio užlietais šaligatviais 
šnypščianti ugnis neša skystą sidabrą 
mergaitės iki pažastų ugnies vandenyje 
virš jų skrendą paukščiai 
nusiima savo sparnus 
meta juos skęstančioms 
mažoms basoms nuogoms mergaitėms 
patys nueina dangaus pabriaunėm 
mažutėm kojelėm nutipena 
saulės spinduliais 
tiltais 
tarp sapno ir tiesos

Iš Editos Nazaraitės trečiojo eilėraščių 
rinkinio — Nepakeliamas laisvės lengvumas, kurį 
šiomis dienomis išleido „Vagos” leidykla Vilniuje. 
Dvi pirmąsias Editos Nazaraitės poezijos knygas 
išleido Ateities literatūros fondas Amerikoje: Me
daus ir kraujo lašai (Čikaga, 1985) ir Mechaninė 
mūza (Čikaga, 1989), už kurią poetei buvo suteikta 
1989 metų Lietuvių rašytojų draugijos premįją.

ypač iki 1954 metų, nurodytas di
džiulis agentų skaičius neatspin
di realios tikrovės, nes nemažai 
šių agentų buvo „popieriniai”, tik 
pasirašė, bet nedirbo. Lygiai taip

KGB-istai, norėdami pasirodyti 
prieš viršininkus, mėgo ryšinin
kus, rėmėjus prirašyti prie tikrų 
partizanų — taip gaunam išpūstą 
vaizdą tiek iš vienos, tiek iš kitos

pusės. Visa tai, ką čia kalbėjome 
ir ko dar nepasakėme, mėginsime 
skaitytojui paaiškinti išsamiose 
abiejų knygų apžvalgose, kuriose 
komentuosime ir daugelį atskirų

Butegeidžio rinktinės partizanai (Kęstučio apygarda, Žemaitija), „Eimučio” — Stoškaus būrio 
vyrai.

Ketvirtas (stovintis) iš dešinės — Stasys Plienaitis buvo du kartus sužeistas, po ilgo kalinimo 
šiuo metu gyvena Kaune.

dokumentų. Tokiu būdu tikimės 
išvengti tų klaidų ir nesusiprati
mų, kurie lydėjo pirmąjį Kovų ir 
kančių tomą.

NIJOLĖ GAŠKAITĖ: Neklys
tančių nėra, ko gero ir mes pada
rysime kokią klaidą, bet tai netu
rėtų sumenkinti viso projekto ir 
reikia tik džiaugtis, kad šiais lai
kais tokie svarbūs darbai nesu
stojo.

JUOZAS GAILA: Manau, kad 
būtų didelė mūsų klaida ir kaltė, 
jei neišleistume šių knygų. Baig
damas aš norėčiau padėkoti tiems 
Amerikos ir Kanados lietuviams, 
kurie užsiprenumeravo pirmąjį 
tomą ir savo pinigų neatsiėmė, fi
nansiškai paremdami kitus dar
bus.

DALIA KUODYTĖ: Mes taip 
pat nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie mus rėmė ir remia.

*
Tikimės, kad pirmasis tomas 

(partizanų dokumentai) bus ati
duotas spaudai birželio pabaigoje, 
o antrasis (represinių struktūrų 
dokumentai) liepos pabaigoje — 
rugpjūčio pradžioje.
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Lietuviškųjų šmaikštavimų sąvadas Ritos Kazlauskaitės
RITA REPŠIENĖ

• LIETUVIŲ LIAUDIES ANEK
DOTAI. Parengė B. Kerbelytė ir V. 
Krikščiūnas. Vilnius: Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institutas, 1994. 
352 puslapiai.

Lietuvių tautosakos rankraš
tyne, esančiame Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institute, 
yra sukaupta nemaža lietuviš
kųjų anekdotų, Lietuvių pasa
kojamosios tautosakos kataloge 
susisteminta daugiau kaip 10 
tūkstančių tekstų. Parengėjų 
nuomone, tebėra dar daug ne
užfiksuotų bei nepatekusių j 
Lietuvių tautosakos rankrašty
ną anekdotų. Todėl šiuo leidiniu 
norima paskatinti skaitytojus 
prisidėti prie anekdotų rinkimo.

Anekdotų rinkimas ir publi
kavimas nuo seno buvo lietuvių 
tautosakininkų bei šiaip prijau
čiančiųjų mėgstamas užsiėmi
mas. Ir Amerikoje dabar gyve
nantis lietuvių folkloristas dr. 
Jonas Balys buvo parengęs ir 
1937 metais išleido knygelę 
„Lietuvių sąmojus”, o Algis 
Rukšėnas parengė ir 1970 me
tais Jungtinėse Amerikos Val
stijose išleido knygą „Ar tau ne
juokinga, drauge?” (Is That You 
Laughing Comrade?) anglų kal
ba. Iš Suvalkijos kilęs Jonas 
Mingirdas Puikūnas (g. 1893 
m.) yra parengęs, o gal jau ir 
išleidęs Los Angeles 1 iviškų 
anekdotų knygelę, ka.p paties 
parengtos „Smulkiosios tauto
sakos” trečiąją dalį.

Ir ilgametis Lietuvių tauto
sakos rankraštyno archyvaras 
Klimas Viščinis domėjosi lietu
vių liaudies anekdotais, jis 
kaupė rankraštinius tekstus ir 
įvairiuose leidiniuose paskelb
tus lietuvių anekdotus. Rašė 
lietuvių anekdotų klasifikavimo 
klausimais Mokslų akademijos 
darbuose ir rengė knygą apie 
lietuvių anekdotus dar tais lai
kais, kuomet už politinio anek
doto saugojimą ar populiarini
mą galėjai atsidurti gana toli. 
Jam minis, buvo įgyvendinta 
idėja apie anekdotų knygos iš
leidimą. Jo šviesiam atminimui 
ir yra skiriama ši knyga. Me
džiaga buvo papildyta Lietuvių 
tautosakos rankraštyne turi
mais naujais tekstais, net buvo 
surengta viena tautosakinė eks- 

’ pedicija — anekdotai buvo užra
šinėjami iš draugų, pažįstamų ir 
šiaip praeivių gatvėje, bei perio
dinėje spaudoje skelbtais anek
dotais.

Taip atsirado lietuviškų anek
dotų knyga, kurioje buvo pa
skelbta daugiau nei tūkstantis 
tekstų.

Anekdotai be galo įvairūs, 
tekstų skalė be galo plati. Pats 
seniausias tekstas yra paskelb
tas Motiejaus Strijkovskio „Len
kijos Žemaičių ir visos Rusios 
Kronikoje”, išleistoje 1582 
metais Karaliaučiuje:

„Po krikšto magistras Mikalo
jus Venžikas, pamokslininkų or
dino vienuolis, karališkasis 
pamokslininkas, per vertėją 
skelbė Dievo žodį naujai ap
krikštytai Žemaitijai — apie 
tikėjimą, apie pasaulio sutvėri
mą ir Adomo nupuolimą. Tai 
girdėdamas, vienas pagyvenęs 
žemaitis tarė karaliui:

— Velniai žino, tasai kunigas 
meluoja, mylastyvas karaliau, 
(...) kuris pasakoja apie pasaulio 
sutvėrimą, pats būdamas nese
no amžiaus, nes mūsų tarpe yra 
daug senesnių žmonių, kurie ir 
šimtą metų amžiaus peržengė, 
o jokio pasaulio sutvėrimo ne
matė, tik pasakoja, kad saulė ir 
mėnuo, taip pat ir žvaigž
dės, savaip judėdamos, mums 
šviečia”.

Visais laikais anekdotų buvo 
spausdinta, tai yra akivaizdu. 
Knygoje yra pateikiami tekstai 
ir iš ..Kalendoriaus arba met-

Aleksandras Macijauskas Iš serijos „Kaimo turgūs”

Žymių šiuolaikinių Lietuvos fotografų darbų paroda, pavadinta „Lietu
vių fotografija: gyvastingumas ir permainos”, kuri buvo atidaryta gegužės 
19 dieną Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, dar vyksta ir šį 
savaitgalį, birželio 17-18 dienomis.

skajtlio ukiszkasios nuog užgi
mimą Vieszpaties 1858 metų...) 
Paraszito par L. Ivinski”. V., 
1857; Mateušo Tadeušo Slan- 
čiausko užrašymų apie 1890 me
tus; D. Bačkausko leidinio „Ka- 
lendorys dėl Lietuvininku Ame- 
ryke ant 1890 meto”:

Rekrūtas į feldfebelį:
— Kas čia kabo ant sienos? 
Feldfebelis:
— Tai žemėlapis, ant kurio 

yra visos upės, ežerai, miestai ir 
kaimai.

Rekrūtas:
— O ar yra kaimas Degučių? 
Feldfebelis:
— Žinoma, jog yra. 
Rekrūtas:
— Būki malonus ponas pažiū

rėti, ar mano tėvas, ką turi 
aštuonis margus lauko ir gryčią, 

.Justas Mickevičius „Krintanti žvaigždė”
Aliuminis, 70 x 50 x 50 cm

„Moteris gėlė”
Bronza, 70 x 50 x 50 cm

Skulptoriaus Justo Mickevičiaus kūrinių paroda Lietuvių dailės muzie
juje, Lemont, Illinois, atidaryta šių metų gegužės 20 dieną, vyks visą vasaros 
laikotarpį. Lietuvių dailės muziejuje tuo pačiu metu vyksta dvi kitos parodos:

Leonardo Surgailos fotografijų „Niekieno žemė — Prūsų Lietuva” ir Vydūnui 
skirtų ekslibrių „Vydūnui — 125”. Parodas galima lankyti šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 12 iki 2 valandos po pietų.

ir du mano broliu, ar dar gyvi 
visi?

ar iš „Naujo kalendorius. Vai
kams dovanėlės, parašė A-iš-B”. 
Tilžė, 1895. Pasinaudota ir tar
pukario spauda bei rinkiniais:

Kartą eina vieškeliu Norvaiša 
dievdirbys namo, taščiu krepšiu 
nešinas ir kalba pats sau:

— Dievulėli mielas, tu mane 
sutvėrei, aš tave padirbau, par
daviau ir pragėriau. Ką dabar 
mano boba pasakys?

Tekstas užrašytas Balio Bura- 
čo Šilėnų kaime, Šiaulių ap
skrityje apie 1929 metus.

Bet paprastai tekstų pasirin
kimas ir pateikimas yra nulem
tas parengėjų skonio. Kartais 
tai gali neatitikti kieno vidinės 
sąrangos, emocinės sandaros bei 
žavaus ar subtilaus humoro ka-

smuiko rečitalis
PETRAS AGLINSKAS

Šių metų gegužės 20 dieną 
smuikininkė Rita Kazlauskaitė, 
su Tatyana Stepanova prie 
fortepijono, atliko savo magistro 
laipsnio rečitalį Čikagos DePaul 
universiteto koncertų salėje. 
Išgirsti šį šaunų abiturientės 
pasirodymą susirinko ne per 
didelis būrys klausytojų, jų tarpe 
daug lietuvių.

Tikrai malonu klausytis, kai 
viena iš mūsų visuomenės tapo 
menininkė, rimtai pasiruošusi 
karjerai muzikos srityse, pasirodo 
scenoje. Iš tikrųjų Rita Kazlaus
kaitė taip, kaip dauguma orkest
rinių instrumentalistų, užaugo 
muzikos scenoje. Būdama vos try
likos metų amžiaus, jinai buvo 
priimta į Waukegan Simfoninį 
orkestrą, kuriame grojo penke
rius metus. Dvejus metus ji 
priklausė Čikagos Jaunimo 
simfoniniam orkestrui, su kuriuo 
koncertavo Austrijoj, Vokietijoj, 
ir net New York’o Carnegie 
salėje. Ne per seniausiai jinai gro
jo su Čikagos Civic orkestru, 
Čikagos Simfoninio orkestro 
pratiminiu vienetu.

Magistro rečitalį smuikininkė 
pradėjo su Robert Schumann’o 
(1810-1856) Sonata in a minor, 
Op. 105. Nuo pat šio pirmo kūri
nio solistė labai tvarkingai valdė 
garso dinamiką, labai aiškiai 
išryškino kūrinio architektūrą. 
Trečiame šio kūrinio Allegro 
piacevole veiksme, jinai efek
tingai kontrastavo pirmos dalies 

nonų. Anekdotas, kaip pasako
jamosios tautdSakos žanras, yra 
ganėtinai sąlygojamas laiko ir 
vietos, ir kai knygoje greta 
vienas kito pateikiami seni 
lietuviški pašmaikštavimai apie 
aukštaitį ir žemaitį ar apie 
įvairias tautines mažumas, nuo 
seno gyvenusias Lietuvoje, ir 
apie mano kartai vos beprisime
namus ar nebenorimus prisi
minti tarybinės valdžios laikus, 
pasidaro truputį neskanu. Ta
čiau tekstų paskelbta kiekvieno 
skoniui ar poreikiams.

Jei norėtumėte įsigyti „Lietu
vių liaudies anekdotų” rinkinį, 
galite kreiptis į Lietuvių litera
tūros ir tautosakos institutą, 
adresu: Ugniui Čebeliui, An
takalnio g. 6, Vilnius 2055, 
Lietuva. 

aktyviai tekstūrai antros dalies 
lyriniu melodingumu.

Smuikininkė stipriai pradėjo 
tolimesnį kūrinį Beethoven’o 
(1770-1827) Sonata in A Major, 
Op. 12, No. 2. Ypačiai pirmo šio 
kūrinio Allegro Vivace veiksmo 
antra tema buvo su pasitikėjimu 
drauge su fortepijonu sugrota. 
Dramatinės pauzės buvo gražiai 
ir efektingai kartu sugrotos. Ant
ro Andante piu tosto Allegretto 
veiksmo antifonija tarp smuiko ir 
fortepijono ir trečio Allegro 
piacevole veiksmo registrų kont
rastai buvo nuostabiai pabrėžti. 
Nors šis kūrinys troško daugiau 
dramatinio atlikimo, kad būtų 
aiškiau išryškinti jo formos kont
rastai ir emocinės pamainos, 
smuikininkė išlaikė puikų ir 
labai muzikalinį frazavimą per 
visas šio nemažai reikalaujančio 
kūrinio tekstūras, nepasiduo
dama paviršutiniškiems kraštu
tinumams.

Po pertraukos smuikininkė 
grįžo į sceną pagroti Antonin 
Dvorak’o (1841-1904) Four Ro- 
mantic Pieces, Op. 75. Šio kūrinio 
pirmo Allegro moderato veiksmo 
lengva liaudiška melodija labai 
tiko atlikėjos interpretaciniam 
temperamentui. Ne taip sklan
džiai praėjo trečias Allegro appas- 
sionato veiksmas, kuriame smui
kininkės netiksli intonacija, ypač 
dviejų stygų akoruose, sutrukdė 
šiaip sklandų atlikimą. Nors 
ketvirtame Larghetto veiksme ši 
problema nepasitaikė, bendras 
šio veiksmo atlikimas buvo gan 
saugus ir abejotinas.

Techniškai daugiausia reika
laujantis šio rečitalio kūrinys, be 
abejo, buvo paskutinis — Samuel 
Barber’io (1910-1981) Concerto 
for violin and orchestra, Op. 14. 
Po ne per trumpos pertraukėlės 
tarp trečiojo ir paskutinio kū
rinio smuikininkė įžengė atgal į 
sceną aiškiai šviežiai susikaupu
si, atgavusi įkvėpimą ir pasiruo
šusi pulti į kovą su šiuo daug at
sparos reikalaujančiu kūriniu. 
Smuikininkė tvirtai atliko pirmo 
Allegro veiksmo arpeggio ir 
skalių pasažus. Lyriška kart- 
kartinė melodija, kurią smuiki
ninkė pagrojo virš pedalo figūros 
fortepijono palydoje, tikrai buvo 
žavingai atlikta. Barber’io sudė
tingus keturkampius melodinius 
gestus ir paskutines banguo
jančias arpeggio figūras smui-

Rita Kazlauskaitė

kininkė įveikė įtikinančiai ir 
muzikaliai. Verta paminėti taip 
pat jos pilną pojūtinį skambesį, 
atliekant antro Andante veiksmo 
žemų stygų melodiją. Trečiame 
Presto — moto perpetuo veiksme 
smuikininkė turėjo progos pub
likai parodyti gerą savo in
strumento technišką valdymą. 
Šio veiksmo miklus, be sustojimo 
plaukiantis trigubas metras rei

A.a. matematikas Petras Katilius

1995 m. gegužės 15 d. mirė ma
tematikos profesorius Petras 
Katilius. Kone visos Lietuvos ma
tematikų kartos prisimena jį: 
sklandžią ir logišką kalbą, tiesią, 
nepriklausomą laikyseną, švie
sią, kiek ironišką šypseną. Visi 
skaitė jo vadovėlius, net tie, kurie 
jo paskaitų jau nebeklausė.

Dabar profesoriaus nebėra ...
Petro Katiliaus gyvenimo ke

lias prasidėjo amžiaus pradžioje. 
Busimasis mokslininkas gimė 
1903 balandžio 7 dieną Katiliškių 
kaime, Marijampolės apskrityje. 
Baigęs Marijampolės gimnaziją, 
1922 metais įstojo į Lietuvos 
universitetą. Pasirinko matema
tiką. Didelę įtaką Petrui Katiliui 
padarė vokiečių matematikas O. 
Volk, nuo 1923 iki 1930 metų 
dirbęs Lietuvos universitete. Jo 
vadovaujamas Petras Katilius 
parašė diplominį darbą. Hum
bolto fondo paramos dėka Kati
lius 1927-1929 metais tobulinosi 
Heidelberg’o universitete pas 
žymų geometrijos profesorių H. 
Liebmann. Čia jam buvo suteik
tas gamtos mokslų daktaro laips
nis. Petras Katilius — pirma
sis profesionalus geometras Lie
tuvoje.

Nuo 1930 metų Petras Katilius 
dėstė Vytauto Didžiojo univer
sitete. Skaitė įvairius kursus, 

kalauja iš atlikėjo nepailstamo 
techniško pajėgumo. Ir Bmuiki- 
ninkė, ypač per greitai stygas 
mainančius pasažus, parodė, kad 
jinai tikrai buvo pajėgi šias 
galimas kliūtis nugalėti ir iš šio 
daug reikalaujančio kūrinio iš
šaukti labai patenkinantį rezul
tatą.

Bisui Rita Kazlauskaitė pa
kvietė tris savo koleges smuiki
ninkes į sceną. Visos drauge 
pagrojo trumpą pjesę jų mokytojo 
Mark Zinger garbei. Po rečitalio 
buvo priėmimas koncerto salės 
patalpose, per kurį publika turėjo 
progos pasveikinti abiturientę ir 
pasidalinti įspūdžiais bei pasivai
šinti visokiais skanumynais.

Įsigijus šių metų birželio 
mėnesį magistro laipsnį Muzikos 
fakultete DePaul universitete, 
kur ji 1993 metais taip pat 
pasiekė bakalauro laipsnį (cum 
Įaudė), ir jau šiais metais įsigijusi 
mokytojavimo pažymėjimą, Rita 
Kazlauskaitė dėstys muziką pra
dinėse ir vidurinėse mokyklose 
(1-12 kl.) Čikagos vakarų prie
miesčiuose. Visi linkime jai 
sėkmės ir laimės pasirinktoje 
srityje.

rengė vadovėlius.
1940 metais Matematikos- 

Gamtos fakultetui persikėlus į 
Vilnių, Katilius dirbo Vilniaus 
universitete. Pradėjo administra
cinę veiklą: 1941-1944 metais 
buvo Matematikos Gamtos fakul
teto dekanas ir Geometrijos 
katedros vedėjas. Vilniaus uni
versitete dirbo ir pokario metais. 
Iki 1982 metų vadovavo Geome
trijos katedrai.

Profesorius Petras Katilius — 
pagrindinių universitetinių geo
metrijos vadovėlių autorius. Jo 
Analizinė geometrija pirmąkart 
buvo išleista 1940 metais, pakar
totiniai leidimai pasirodė 1956 ir 
1973 metais. Profesorius dar 
parašė ir išleido vadovėlius 
Diferencialinė geometrija (1961) ir 
Geometrijos pagrindai (1966). Už 
šias knygas Jam 1971 metais 
paskirta Valstybinė premija.

Profesorius Petras Katilius net 
25 metus buvo atsakinguoju Lie
tuvos matematikos rinkinio re
daktorium. Per šiuos metus Lie
tuvos matematikos rinkinys įgijo 
pelnytą tarptautinį pripažinimą.

Profesoriaus Petro Katiliaus 
nebėra... Ar nebėra? Lieka jo 
darbų prasmė, jo žodžių šviesa. 
Mums, visiems jo mokiniams...

Dr. Vilius Stakėnas
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