
RAGAI APLAUŽYTI, BET AR ILGAM?
Prezidentas Rolandas Paksas - giliame nokdau

ne: padėties ne tik nekontroliuoja, bet, regis, jau ir 
nesugeba sekti įvykių - nuolankiai pritaria Algirdui 
Brazauskui visais gyvenimo atvejais.

Premjeras A. Brazauskas, pasinaudojęs Prezi
dento politiniu neįgalumu ir priklausomybe nuo as
meninės burtininkės, su R. Pakso įkurtos Liberalų 
demokratų partijos „Jedinstvo” (dabar - Lietuvos ru
sų sąjunga) balsais ir nupirktais buvusiais dešiniųjų 
sąjungininkais - 6 Lenkų rinkimų akcijos nariais - 
Vilniaus meru pastatė seną Vilniaus gorkomo dar
buotoją, 63 metų Gediminą Paviržį. Pirmąkart po ne
priklausomybės atkūrimo Vilniaus meru tapo kairy
sis.

Pergalę prieš dešiniuosius koalicija šventė trum
pai. Kadangi kairiųjų legionui buvo sutelkti visi, net 
ir Seimo nariai, išrinkti į Vilniaus tarybą, o Konstitu
cinis teismas išaiškino, jog parlamentarai negali būti 
ir miestų tarybų nariais, nuversto 35 proc. Vilniuje 
gavusios Liberalų sąjungos lyderio A. Zuoko šali
ninkų prašymu teismas sustabdė ką tik išrinkto G. 
Paviržio įgaliojimus. Kiek ilgam, neaišku: apygardos 
teismas vėl kreipėsi į Konstitucinį Teismą, o šis gali 
ir metus kitus bylą palaikyti.

Bet čia dar ne visos visą valdžią į savo rankas 
semiančio premjero Algirdo Brazausko nelaimės. 
Premjeras ir jo bendražygis vidaus reikalų ministras

Šiame numeryje

SALOJE, KUR SUSTOJO RĄSTAS

Kazys Almenas ir Švedijos sostinėje randa įdomių 
Lietuvos istorijos detalių.

APIE KOVAS IR KANČIAS LIETUVOS 
MOKYKLOSE

Kiek ir kokių Lietuvos istorijos žinių moksleiviai 
gauna mokyklose? Ko apie Lietuvos mokyklų 
programas nežino jų kritikai išeivijoje?

REPATRIACIJA-SAVO NORU AR 
PRIEVARTA

Kiek lietuvių po karo iš Vokietijos grįžo į Lietuvą ir 
koks likimas jų laukė sovietinėje Lietuvoje? Kiek 
buvo grąžintų prievta iš sovietų užimtų sričių?

KINAS APIE PARTIZANUS

Nei dokumentinis menas, nei meninė dokumentacija. 
Bet daug gerų norų...

SKILTYS, RECENZIJOS, POLEMIKA, 
SPAUDOS APŽVALGA

Juozas Bernatonis buvo užsimoję pašalinti jiems 
neįtikusį policijos generalinį komisarą Vytautą 
Grigaravičių. Jiems pritarė ir Prezidentas.

Bet neišdegė: tai darydamas J.Bernatonis daug 
kartų pažeidė įstatymą. Kadangi V. Grigaravičiaus ir 
A. Zuoko vertimas vyko tą pačią dieną, jau po poros 
dienų Vilnių sudrebino masinės jaunimo manifesta
cijos, remiančios A. Zuoką ir V. Grigaravičių. Jauni
mas prie Prezidentūros suvertė kalnus tualetinio po
pieriaus - aliuzija į tualetiniu poperiumi gydančią R. 
Pakso burtininkę Leną Lolišvili.

Mat už Liberalų sąjungą Vilniuje buvo atiduota 
daugiau kaip 35 proc. balsų, o jos lyderį A. Zuoką 
remiančius konnservatorius - dar 12 procentų. Tuo 
tarpu už meru tapusio G. Paviržio Socoialdemokratų 
partiją - tik 12 procentų.

Miesto žmonių apklausa parodė, jog jei patys 
vilniečiai rinktų merą, už A. Zuoką balsus atiduotų 
net 69 proc. žmonių, už funkcionierių G. Paviržį - tik 
12 procentų.

A. Brazauskas manifestacijų išsigando - šiaip ar 
taip po 1988-1990 metų mitingų tauta dėl politikos į 
demonstracijas daugiau nebuvo susirinkusi, be to, šį
kart tai darė jaunimas, o organizacinė priemonė buvo 
pati moderniausia - įvairios interneto svetainės. Re
zultatas: J. Bernatonis spyriojosi, bet galiausiai įteikė 
savo atsistatydinimo pareiškimą.

Kas vietoj jo? Dar vienas LDDP-socialdemokra- 
tų partijos mamutas, kartą jau buvęs vidaus reikalų 
ministru - Virgilijus Bulovas, iki šiol dirbęs šios mi
nisterijos sekretoriumi.

Konservatoriai iškart ėmė protestuoti prieš V. 
Bulovo kandidatūrą. Mat praėjusių metų rudenį jis 
sukėlė didelę sumaištį Rusijos tranzito į Karaliaučių 
klausimu. Tuomet V. Bulovas veikė iš esmės kaip 
Rusijos interesų gynėjas. Danijos, tuo metu pirmin
inkavusios Europos Sąjungoje, ambasadai Lietuvoje 
V. Bulovas siūlė priimti Rusijos siūlomas bevizio re
žimo į Karaliaučių sąlygas. Buvo pateikti siūlymai iš 
esmės prieštaravo Lietuvos valstybės interesams, jie 
nebuvo derinti nei su Prezidentu, nei su Užsienio rei
kalų ministerija.

Keista yra tai, kad kaip tik tą dieną, kai Lietuvos 
diplomatija šventė pergalę kare dėl vizų su Rusija, o 
Rusija pripažino savo pralaimėjimą, A. Brazauskas 
V. Bulovą nusprendė paaukštinti.

Prezidentas R.Paksas nė neviauktelėjo. Atrodo, 
jog po burtininkų skandalo Prezidentas dar negreit 
atsigaus, jei apskritai kada nors atsigaus.

Tuo tarpu Lietuvos ekonomika kopia aukštyn 
taip, kad net Irako karas ir visų pasaulio biržų baimės 
jai nė motais. Pirmąjį šių metų ketvirtį bendrasis 
vidaus produktas (BVP), lyginant su tuo pačiu 2002 
metų laikotarpiu, išaugo 9,1 procento. Net Rusijos 
koncerno „Jukos” valdoma „Mažeikių nafta” pirmą
kart savo istorijoje per tris mėnesius uždirbo 115 
mln. litų pelno.

Pernai BVP augo 6,7 procento. Šį augimą nulė
mė ne tiek atsigavusi šalies ekonomika, kiek praei
tyje vyravęs atsilikimas nuo Lenkijos, Čekijos, 
Vengrijos ir Estijos, nes pinigai ėmė plūsti į Lietuvą 

iškart po to, kai tose šalyse kapitalui pasidarė sunkiau 
iš jų uždirbti. Šį augimą dabar gali sustabdyti tik pati 
Lietuvos tauta.

Jei gegužės 10-11 dienomis į referendumą dėl 
narystės ES neateis 50 proc. balso teisę turinčių žmo
nių, adios tolesniam BVP augimui. Tiesa, daugiau 
kaip 66 proc. žmonių - už narystę ES.

Kita apklausa parodė, jog per pirmuosius trejus 
metus po įstojimo gyvenimo pagerėjimo tikisi 72 
proc. respondentų, 15 proc. - po 3-5 metų, ketvirta
dalis apklaustųjų geresnio gyvenimo viltis įstojus į 
ES linkę atidėti ilgiau nei penkeriems metams. 22 
proc. mano, kad integracija į ES nepakeis jų gyveni
mo, 12,9 proc. laukia nebent pablogėjimo.

Greitesnių pokyčių tikisi jaunimas, didmiesčių 
gyventojai. Daugelis manančiųjų, kad integracija 
nepakeis jų gyvenimo, visgi linkę pritarti narystei - 
„gal vaikams ar anūkams bus geriau”.

Lietuvai stojant į ES, net 55 proc. apklaustųjų 
baiminasi prekių ir paslaugų brangimo, 18,6 proc. 
kelia nerimą padidėjusi konkurencija, 8,9 proc. - 
imigrantų antplūdis, 4,9 proc. - užsienio kalbų 
nemokėjimas, 4,2 proc. - suvereniteto praradimas.

Kaip matome, baimių daug ir visos jos kyla iš 
nežinojimo. Bet valdiška agitacija vargu ar padėjėjas 
įveikti. Todėl gegužės mėnuo Lietuvai tampa ypač 
svarbus, jei ne pats svarbiausias per visą moderniųjų 
laikų istoriją.

Rimvydas Valatka 
2003.IV.30, Vilnius

EKSTRASENSINIS
ANTISEMITIZMAS

Prieš porą mėnesių prasidėjusi akcija, kurios tik
slas - išgelbėti Laisvosios Europos radijo (LER) lie
tuviškas laidas, atkreipė mūsų dėmesį savo argumen
tais, kodėl šios laidos tebėra labai svarbios klausyto
jams Lietuvoje. Esą, visa likusi Lietuvos žiniasklaida 
informaciją semiasi beveik vien tik iš rusiškų šalti
nių. Šis akivaizdus melas, atrodo, gerokai išgąsdino 
Laisvosios Europos lietuviškų transliacijų šalinin
kus, nes jis netrukus dingo iš jų siuntinėjamos propa
gandos, o mes taip ir nesužinojome, kas buvo tos 
kvailystės autorius.

Šią LER šalininkams garbės nedarančią kvai
lystę prisiminėme praeito mėnesio gale, skaitydami 
balandžio 23 dienos Drauge Violetos Rutkauskienės 
straipsnį „Apie pranašus, parapsichoJogus ir bolševi
kų ekstrasensus Tibeto kalnuose”. Mat ponia Rut
kauskienė sakosi straipsnį paruošusi „pagal Rusijos 
žiniasklaidos ir radijo pranešimus”.

Rusija - didelė šalis, kurioje galima rasti visko: 
nuo rimtos, originalios ir patikimos informacijos iki 
visiško žurnalistinio šlamšto. Be to, tai yra šalis, kuri 
septynis dešimtmečius išbuvo komunistų priespau
doje ir dar nespėjo išsiugdyti tvirtų laisvos spaudos 
tradicijų. Todėl rusiškais šaltiniais patartina naudotis

(tęsinys 15-me psl.)
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ŽENKLIUKU POTVYNIS
Bronius Nainys savo vedamajame „Karas Irake 

ir komandoro kryžiai” (Draugas, 2003 m. balandžio 
2 d.) paliečia ordinų ir medalių antplūdį, įvykusį 
baigiantis buvusio Lietuvos prezidento Valdo Adam
kaus kadencijai. Jis rašo:

Jis - ir Valdo Adamkaus rėmėjas - bet jau su tais 
ordinais, medaliais, kryžiais - pamoja ranka ir eina 
tolyn. Tu būtinai turi apie tai parašyti, spiria vienas, 
taip pat buvęs prez. Adamkaus rėmėjas, sutiktas 
Jaunimo centre. Kokia nesąmonė, ir čia pat pamini 
kelias pavardes, klausdamas, už ką jie tuos kryžius 
gavo? Jie nusipirko, teigia net vienas apdovanotasis. 
Man turbūt davė už išauginimą lietuviškos šeimos, 
priminiau girdėjęs dar vieną prez. Adamkaus rėmėją 
kalbant. Bet tokią - juk gal ne vienas tūkstantis, teigia 
kitas, tuojau pat pastebėdamas, kad labai garbingus 
ordinus gavo ir savo šeimas nutautinusios mamos. 
Kokie svertai tai lemia, kokiu mastu prezidentas savo 
sprendimus grindžia, klausia dar vienas pokalbinin
kas, nesuvokdamas, kodėl prie apvanojimą stalo 
savo bendražygių j is buvo aplenktas?

Ordinų ir medalių tema norėtume ir mes pasi
sakyti. Kokie turėtų būti kriterijai juos skiriant? Ži
noma, tiksliausi kriterijai įvertinant medalio kokybę 
yra „kvantitatyviniai”, kur skaičiais galima išmatuoti 
pranašumo vertę. Jie egzistuoja, pavyzdžiui, olim
piniame sporte. Ten sekundės ar milimetro tikslumu 
nustatoma, kas yra vertas aukso, sidabro ar bronzos 
medalio. Komanda, laimėjusi visas rungtynes, irgi nu 
no aukso.

Kita sritis, kur kriterijai yra pakankamai objekty
vūs, yra karyba. Jeigu karys žuvo ar buvo sužeistas 
kaudamasis už savo kraštą,- tai pakankamas įrody
mas, kad jis nusipelnė ordino ar medalio. Žinoma, 
karys gali atlikti kokį nors herojišką žygdarbį ir nežū
ti ar nebūti sužeistas. Čia jau reikia liudininkų paro
dymų, kad jo žygdarbis medalio vertas. Ir štai šioje 
vietoje atsirandame ties riba, kuri skiria objektyvius 
kriterijus nuo subjektyvių. Į subjektyvumo liūną 
įklimpstame, kai pradedame medalius tūkstančiais 
dalinti už tokius dalykus, kaip transatlantinių ryšių 
puoselėjimą, pagalbą stojime į NATO, Europos Są
jungą ir taip toliau. Tada medaliai nuvertinami iki 
memorialinio ženkliuko lygio.

Keisčiausias ordinų dalybų atvejis - tai šiuolai
kinė mada Lietuvoje ant ką tik išrinkto prezidento 
kaklo užnerti aukščiausio laipsnio ordiną su brangak
menių grandine. Tai apdovanojimas už būsimus nuo
pelnus. O gal tas prezidentas savo atliktais ar neatlik
tais darbais nebus to ordino vertas? Įsivaizduokime, 
kas būtų atsitikę, jeigu kadencijos pradžioje ordinu 
būtų buvęs apdovanotas liūdnos Watergate atminties 
JAV prezidentas Richard Nixon’as.

Kaip vertinti Lietuvos prezidento Valdo Adam
kaus ordinų ir medalių dalybas? Prezidento išdalinti 
gausūs apdovanojimai greičiau parodo žmogaus silp
nybę, norą visiems patikti. Tačiau silpnybė silpnybei 
nelygi. Kas kita, jei jis būtų pradėjęs draugams žars

tyti valstybės pinigus ar verslininkams įtakos sferas. 
Ženkliukų dalybos verčia mus tik atlaidžiai nusišyp
soti.

PRIMITYVUS ANTISEMITIZMAS
Vyt. Radžius Lietuvių balse („Varpas - žurnalas 

tautos laisvei”, 2003 m. kovo 18 d.) aptaria naują 
Antano Kučio redaguojamo Varpo žurnalo numerį, 
vadindamas jį „monumentaliu leidiniu”, girdamas jo 
„vertingus straipsnius”. Vyt. Radžius rašo:

Apie tautiškumą Lietuvos valstybės politikoje ra
šo Primas Noreika. Jis pažymi, kad šiandien padėtis 
kitokia, negu buvo V. Kudirkos ar J. Basanavičiaus 
Lietuva. Tautiškumo židinį išsaugoti tenka miestui, 
inteligentijai. Vykstant globalizacijos procesams, 
plečiantis Europos Sąjungai, Lietuva privalės lavi
ruoti tarp [vairiausios formos tautiškumą norinčių 
paskandinti. „ Galima teigti, jog kosmopolitizmas - 
mažų tautų duobkasys ”. Jis dar sako, kad „apie tau
tų susiliejimą postringaujantys filosofai ir Soroso ti
po milijardieriai darbuojasi. Belieka spėlioti - kas ta 
išrinktoji tauta, kuri tvarkytų ‘suvienytą ’ pasaid[? 
Vis dėlto kalba, kuria būtų skelbiami pasaulio vy
riausybės dekretai, atrodo, būtų anglų. Atsikvėpkim 
- mokytis rašyti iš dešinės į kairę gal neteks ".

Primo Noreikos šnekos apie „Soroso tipo mili
jardierius”, „išrinktąją tautą, kuri tvarkytų ‘suvieny
tą’ pasaulį” ir mokymąsi „rašyti iš dešinės į kairę”- 
tai nevykęs bandymas pridengti jo primityvų anti
semitizmą, kurį Varpas skelbia, o Vyt. Radžius 
liaupsina.

MINĖTI, SMERKTI AR STUDIJUOTI?
Šių metų sausio mėnesį suėjo 100 metų nuo so

vietų politinio veikėjo Antano Sniečkaus gimimo. Ta 
proga Mokslininkų rūmai Vilniuje surengė A. Snieč
kaus minėjimą/konferenciją jo veiklai aptarti. Šis 
renginys Lietuvos visuomenėje sukėlė daug ginčų ir 
prieštaravimų. Atgimimo savaitraštis („Smerkti ar 
paminėti Antaną Sniečkų?”, 2003 m. nr. 3) paskelbė 
kelis pasisakymus šiuo klausimu.

Sigurdas Andrašiūnas, pensininkas:
Kai prasidėjo pirmieji trėmimai, mano tėvas dir 

bo Pramonės skyriaus viršininku Gosplane. Tuomet 
apsilankė A. Sniečkus ir jiems pasakė, kad „vyrai, 
nieko negaliu padėti, ne mano rankose visa tai”.

Ir iš tikrųjų A. Sniečkus buvo vienas didžiausių 
Lietuvos patriotų. Jis juk išlaikė lietuvybę, mūsų ne
ištiko estų ir latvių likimas, o trėmimai ne jo buvo su
galvoti. Ir mūsų kultūra suklestėjo tarybiniais metais. 
Dabar gyvename ant senų griuvėsių. Sniečkus buvo 
populiarus liaudyje, nes mokėjo pasisekimus priskirti 
sau, o visas nesėkmes - Maskvai.

Vytautas Tininis, istorikas
Kalbėti apie A. Sniečkų yra maždaug tas pats, 

kaip kalbėti apie žuv[, traukiamą iš vandens. Akivaiz
du, jog tai buvo žmogus, kurio ne tik rankos buvo 
kruvinos, bet jis visas buvo kruvinas iki pat pasmak
rės... Jis visada buvo kategoriškas Lietuvos nepri
klausomybės priešininkas, tad šnekėti apie neva Lie
tuvos autonomiją SSRS sudėtyje būtų nerimta. Ap
skritai nesuprantu tokių veikėjų paminėjimo pras
mės.

Kita vertus, galima iš dalies teigti, kad A. Snieč
kaus valdymo metais buvo teigiamų poslinkių eko
nomikos srityje... Tačiau visa tai gana reliatyvu - 
sunku pasakyti, kiek tai buvojo nuopelnas. Apskritai
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tai buvo ideologinis Lietuvos priešas, ištikimai tarna
vęs stalinistinė! idėjai. Sovietiniai padariniai mūsų 
šaliai ir visiems jos žmonėms buvo labai liūdni.

Povilas Gylys, Lietuvos teisės universiteto Eko
nomikos katedros vedėjas:

Iki šiol neturime objektyvios sovietini laikotarpi 
aprėpiančios istorijos. Visi to laikotarpio vertinimai 
yra itin negatyvūs, neatsižvelgiant į gal ir teigiamus 
dalykus, kurių taip pat buvo. Panašiai buvo ir Nepri
klausomybės pradžioje vertinant A. Smetonos valdy
mo laikotarpi - tuomet girdėjome tik liaupses, ir nie
ko daugiau. Vėliau, nuslūgus euforijai, pradėta ver
tinti objektyviau.

Manau, jog diskusijos apie A. Sniečkų reikalin
gos jau vien tam, kad užpildytų tas istorines spragas, 
kurios yra dabar. Labai svarbu ir [domu išsiaiškinti, 
kas jis buvo: šeimininkas ar Maskvos tarnas? Kaip 
jis evoliucionavo kaip asmenybė? Kokius darbus jis 
atliko? Kokie buvo jo valdymo padariniai ir 1.1.?

Vytenis Andriukaitis, Seimo Pirmininko pa
vaduotojas, Socialdemokratinės koalicijos frakcija:

Man labai nepatinka, kai yra „ karpoma ” istori
ja. Mano tėvai buvo ištremti būtent A. Sniečkaus 
valdymo laikais, ir aš j[ laikau stalinistu. Tačiau tai 
yra mūsų istorija, todėl man visa tai yra [domu. Mes 
linkę dažnai istoriją ideologizuoti ar apskritai bijome 
matyti teisybę.

Be jokios abejonės, A. Sniečkus buvo kruvinas 
iki pasmakrės, kaip sako istorikas V. Tininis. Tačiau 
jo valdymo metu krašto gyvenime įvyko svarbių 
pokyčių, kuriuos verta pažinti. Sovietmetis Lietuvoje 
truko 46 metus. Per šį laikotarpį radikaliai pasikeitė 
krašto gyvenimas. Sovietinės valdžios valdymo 
pasekmės jaučiamos ir dabar. Reikėtų, kad kas nors 
parašytų šio laikotarpio Lietuvos istoriją. Tačiau dėl 
sovietmečio prieštaringumo Lietuvos istorikai dar 
vis nema šio darbo. Bet sovietinis laikmetis yra mūsų 
istorija, nežiūrint kokia ji bebūtų, kaip sako Vytenis 
Andriukaitis, ir apie ją nedera tylėti. Galima būtų su 
ti ir su P. Gyliu, kad diskusijos apie A. Sniečkų
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reikalingos. Tačiau diskusijos ir šimto metų gimimo 
sukakties minėjimas - du labai skirtingi dalykai. Mi
nėjimas rengtas ne tam, kad būtų proga padiskutuoti. 
Sniečkaus minėjimus ruošia tie, kuriuos vis dar kan
kina sovietmečio ilgesys. Sunku senatvėje prisi
pažinti, kad garbinta ne tie dievai...

KĄ RAŠO BUVĘ SOCREALISTAI IR KITI
Donata Mitaitė Literatūroje ir mene („Apie suin

teresuotus ir nuobodžiaujančius poetus”, 2003 m. ko
vo 28 d.) rašo apie šiandieninę lietuvių poeziją, pa
liesdama ir buvusių socrealistų šiuolaikinę kūrybą. Ji 
sako:

O buvusieji socrealistai (A. Drilinga, V. Reimer- 
is, P. Keidošius), ypač A. Drilinga ir P. Keidošius, 
nors jau toli gražu nėra gimnazistai, daugiausia gim
nazistiškai romantiškai rašo apie meilę. A. Drilingos 
eilėraščiuose gausybė nudėvėtų poetizmų: „rudens 
klaiki diena”, „niūrūs debesys", „balta ranka”, 
„aistros ugnis” ir taip toliau. Kartais, tiesa, jo afo
rizmai sąlygoti jau ne romanso repertuaro, bet šiek 
tiek komiškos negailestingo moralisto pozicijos: 
„Kai meilė miršta - miršta ir dora, / Vien kūno gei
duliai belieka ”.

Įdomu buvo pažiūrėti, kaip praeiti ir dabartį ver 
na tie, kurie kadaise daug rašė apie komjaunuolišką 
jaunystę ir socializmo pergales. P. Keidošiui tėvynė, 
be abejo, brangi, tačiau jis priima gyvenimą tokį, 
koks jis yra, nebandydamas priešintis jo tėkmei. Štai 
kaip jis rašo apie istorijos pervartas tėviškėje: „Nu- 
mindytas sutrešo pirkios slenktis, / Kampinės Kristų 
apnešė rūkai, /Kitiems stabams ilgai reikėjo lenktis, / 
Užgeso viens po kito pagirio langai ”. Šiuo atveju tik 
kyla klausimas, kodėl Kristus priskirtas stabams: ar 
tai socrealizmo retorikos liekanos, ar autorius turėjo 
galvoje ką nors kita. Apie Lietuvą nemažai kalba ir 
V. Reimeris, per pastaruosius dvejus metus išleidęs 
porą poezijos knygų, vis dėlto viename eilėraštyje jis 
daro išvadą, kad seniau buvo blogai, tačiau dabar - 
dar blogiau. Ką gi, kaip pažiūrėsi... Tačiau įdomiau
sia man pasirodė A. Drilingos išvada:

Ir vizginau aš uodegą prieš valdžią,
Bijojau tiesai žvelgti į akis, 
O kas šiandieną pasakys, 
Kad aš tik vienas----

Strofa, o kartu ir visas eilėraštis baigiasi daug
taškiu, vis dėlto jis skamba kaip savotiška indulgen
cija sau: na taip „nebuvau herojus”, lanksčiausi 
prieš valdžią, „kvailai šypsojaus” aukščiau stovin
tiems, bet ko jūs iš manęs norit, taip darė daugelis. 
Nemanau, kad A. Drilinga ar kas nors kitas turėtų 
viešai muštis į krūtinę, tačiau, jei jau tema užkliudy
ta, lauktume rimtesnės praėjusio laiko ir savęs tame 
laike refleksijos.

D. Mitaitė komentuoja ir patriotinio realizmo 
metodą puoselėjančios išeivijos poetės Eglės Juod- 
valkės bei Jono Zdanio kūrybą. Ji rašo:

Į praėjusį laiką atsigręžia ir tie, kurie niekada 
nebuvo socrealistai. E. Juodvalkė grįžta į Lietuvą 
kaip į savo tėvų ir į savo pačios žemę, jai svarbi ir 
Lietuvos, ir Lietuvoje gyvenusių artimųjų istorija. 
Svarbus ir žinojimas, „kas išdavė / kas suėmė / kas 
sąrašus ruošė / kas arklius kinkė / kas rinko kas vežė 
kas žudė”, irtai, ką jie, išvežtieji, „dėvėjo / kuo avėjo 
mito / ką dirbo rūkė gėrė /kada ir kur miegojo ”. Poe
tei, siekiančiai suprasti istoriją, tas skirstymas į bu
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delius ir aukas, išdavikus ir išduotuosius yra natū
ralus. Beveik natūralus, nes sąlygotas pažinimo 
džiaugsmo atrodo ir jos pasitikėjimas liaudies kūry
ba, papročiais ar jau šiuolaikiniais jų padirbimais; 
nemanau, kad kas nors iš Lietuvoje užaugusių E. 
Juodvalkės bendraamžių begalėtų išlaikyti tokį san
tykį su senaisiais nacionalinės kultūros kodais. Irgi 
grįžtantis (nors, tiesą sakant, ir vienas, ir kitas poe
tas savo kūryba jau yra grįžę) į Lietuvą, bet universa
lesnis, intelektualus ir povokuojantis J. Zdanys man 
pasirodė esąs įdomesnis.

Apie buvusius socrealistus galima būtų pasakyti, 
kad nors socializmas turėjo pasaulyje amžiams įsi
viešpatauti, jis praėjo, o „kūno geiduluiai” liko vi
siems laikams. Eglei Juodvalkei patartina tų, kas su
ėmė, sąrašus ruošė, vežė ir taip toliau, ieškoti ne poe
zijoje, o buvusiuose KGB archyvuose.

KUR PARTIJA, TEN KRIKDEMAS
Indrė Makaraitytė Atgimime („Kur partija, ten 

krikdemas”, 2003 m. nr. 7) aptaria Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos bėdas, jos narių išsibarstymą 
po kitas partijas bei partiją iki šiol kamuojančią tapa
tybės krizę. Ji rašo:

Krikščionių demokratų partijos „aukso amžius” 
buvo 1996 m. Seimo rinkimai. Tada jiems pavyko 
surinkti 10 proc. rinkėjų balsų ir, su konservatoriais 
pasirašius koalicijos sutartį, dalyvauti Vyriausybės 
veikloje. Tačiau jau 2000 m. savivaldybių tarybų rin
kimuose skilusi Krikščionių demokratų partija tesu- 
renka 3 proc., o K. Bobelio vadovaujama Krikščionių 
demokratų sąjunga - 4 proc. Algirdas Saudargas, 
dabartinės Krikščionių demokratų pirmininko pava
duotojas, teigia, kad krizė jau baigėsi ir šie savival
dybių tarybų rinkimai parodė, jog padėtis stabiliza
vosi - partija surinko 7 proc. rinkėjų balsų. Nors 
Prezidento rinkimuose tikėtosios sėkmės nesulaukė.

Bent jau A. Saudargas ir jo kolega Petras Gra
žulis mano, jog dabar krikdemų plėtrai padėtis yra 
palanki, ypač jei savo jėgas sustiprins į centrą orien
tuotomis politinėmis jėgomis - Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijomis. Tiesa, P. Gražulis ne
atmetė, jog galima būtų burtis su liberalais demo
kratais.

„Atgimimo” kalbintas A. Kulakauskas teigia 
manantis, kad krikdemai iki šiol blaškosi ir neturi 
kuo patraukti. Atsikūrus partijai pasirinkta strategija 
- atstovauti ir Bažnyčios pozicijai, turint abipusės 
naudos, nepasitvirtino dėl modernėjančios visuome
nės ir dėl Bažnyčios apsisprendimo nedalyvauti poli
tiniame gyvenime. Tačiau nauja strategija taip ir ne
buvo sukurta. Ir net pati partija skilo ir išsiblaškė.

Buvę krikdemų rinkėjai balsuoja už konservato
rius, nes jie yra aiškiai save apibrėžusi partija.

Lietuvos krikdemai, užuot rėmęsi prieškariniais/ 
pokariniais (išeivijos) prietarais ar blaškymusi ban
dant kurti koalicijas su liberalais demokratais, turėtų 
išnagrinėti sėkmę patyrusių Europos Krikščionių 
demokratų partijų, pvz., Vokietijos (29.5 proc. gautų 
balsų) ar Vengrijos (41 proc. gautų balsų) patirtį. Ta
čiau Bobelio, Gražulio ar Saudargo galvelėms tai 
būtų turbūt per daug sudėtingas uždavinys.

PREZIDENTAS GARSINA LIETUVĄ
Kaip ir galima buvo tikėtis, Prezidento R. Pakso 

santykiai su aiškiarege L. Lolišvili pateko į didžio
sios Europos spaudos puslapius. Aprašymą apie tai 
savo juokų skyriuje (pirmajame puslapyje) patalpino 

įtakingasis prancūzų dienraštis Le Monde. Lietuvos 
rytas (2003 m. balandžio 19 d,) apie tai rašo:

Iš R. Pakso ryšių su L. Lolišvili šią savaitę pasi
šaipė ir įtakingiausias bei autoritetingiausias Pran
cūzijos dienraštis „Le Monde”. Pasidomėti aiškiare
gės įtaka mūsų šalies vadovui „Le Monde” į Vilnių 
buvo atsiuntęs net savo specialųjį korespondentą. 
„Lena Lolišvili - Lietuvos Prezidento ‘ponia Raspu
tina’” - taip pavadintą rašinį balandžio 15-ąją laik
raštis išspausdino vadinamajame pirmojo puslapio 
pilve. Čia paprastai aprašomos įdomios ir egzotiškos 
istorijos, kuriomis siekiama pakelti skaitytojų nuotai
ką. Dienraštis pripažįsta, jog Lietuvos Prezidentas, 
žinoma, nėra pirmasis „pas burtininkę šviesos ir pa
guodos ieškąs šalies vadovas ”. Astrologų yra turėję 
ir Prancūzijos prezidentai. „Bet retai pasitaikė tokių 
asmenybių, kurios, kaip R. Paksas, viešai pripažintų, 
kad šitokiu būdu gauti patarimai labai stipriai pakei
tė jų gyvenimą ”, - teigia „Le Monde”.

Ką gi, Lietuvai niekada nebuvo per daug rekla
mos. Tačiau Lietuvos garsinimo vajus Le Monde pra
nešimu nesibaigė. Populiarusis vietinis Čikagos sa
vaitraštis Chicago Reader (2003 m. balandžio 18 d.) 
skyriuje, pavadintame „Keistos žinios”, rašo:

Jau keletą mėnesių spaudos apžvalgininkai Lie
tuvoje (šalis kitais metais ruošiasi įstoti į NATO ir 
Europos Sąjungą) gūžčioja pečiais dėl krašto prezi
dento Rolando Pakso, kuris nesiliauja kliautis Vil
niaus mistikės Lenos Lolišvili patarimais. Viena Lo
lišvili gydymo priemonių: ji apvynioja savo pacien
tus tualetiniu popierium, kuriam, jos įsitikinimu, Die- • 
vas suteikia energetinių galių (Versta iš anglų k.).
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Jeigu Lietuvos iki šiol nesugebėjo išgarsinti Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio meno šedevrai, gal 
tą padarys Rolandas Paksas Lenos Lolišvili burtų pa
galba...

ŽIAURŪS RUSAI IR ŠVELNŪS LIETUVIAI
Išeivijos laikraščių laiškų skyriuose galima už

tikti visokių keistenybių. Štai Draugo (2003 m. ba
landžio 16 d.) „Laiškai, nuomonės, komentarai” 
skyriuje Stasė E. Semėnienė rašo:

Rusai yra pusiau europiečiai, bet jie yra ir pu
siau azijatai! Šitoks jų tautos žiaurumas šiurpu kre
čia civilizuotą pasaulį! Ir visa tai jie vykdė savo tau
tiečiams - ne priešams. O priedo kiek jie savųjų jau 
prieš 300 metų išgrūdo Sibiran už menkiausią prasi
žengimą?!

Lietuva gali žygiuoti per pasaulį iškelta galva, 
niekad neturėjusi tokių žiaurumų savo istorijoje. Net 
ankstyvame XIII a., dar prieš krikščionybę, būdami 
pagonys lietuviai neturėjo kruvinų aukų savo die
vams.

Prieš porą metų „Baltos lankos” Vilniuje išleido 
palankiai vertinamos viduramžių istoriko brito S. C. 
Rowell knygos Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva 
vertimą į lietuvių kalbą. Joje rašoma, kad 1351 me
tais lenkų ir vengrų kariuomenės priartėjo prie Lietu
vos sienų ir kraštui kilo mirtinas pavojus. Didysis ku
nigaikštis Kęstutis savo priešus kvietė tartis, už taiką 
siūlė krikštytis. Savo siūlymą krikštytis Kęstutis pa
tvirtino pagoniška priesaika:

Kęstutis per Žolinę atėjo į Vengrijos karaliaus

(tęsinys 7-me psl.)
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Akiračiuose pateiktose Lietuvai svarbių kaimy- 
minių miestų apžvalgose kol kas ribojausi pokomu
nistiniais miestais, tokiais, kaip Kijevas, Varšuva, 
Maskva ir Minskas. Suprantama kodėl. Čia vyko di
deli pasikeitimai, užtai buvo įdomu stebėti ir bandyti 
aprašyti, kaip tie pasikeitimai vyksta. Manau tą apra
šymų seriją tęsti, bet štai dabar mesiu žvilgsnį į Stok
holmą. Iš dalies dėl to, kad pastaruoju metu pasitaikė 
proga net tris kartus ten lankytis. Visi apsilankymai 
trumpi, tik po keletą dienų, ir ne turistinio pobūdžio. 
Taigi nei gilių įžvalgų, nei išsamaus aprašymo tikėtis 
nereikia. Tai paviršutiniški įspūdžiai. Išskyrus keletą 
dėmesį atkreipusių detalių, nebus čia ir turistinio 
pobūdžio informacijos. Tam su kaupu pakanka kelio
nių vadovų. Trumpai pažvelgsiu į dabarties ir praei
ties istorinius ryšius, bandyiu apčiuopti šiuo metu 
vykstančius pokyčius. Per pastarąjį dešimtmetį Stok
holmas, kaip ir daug kitų Europos miestų, keitėsi. 
Keitėsi kitaip, negu minėtieji miestai rytuose, bet gal 
ne mažiau lemtingai.

♦ * *
Mūsų kraštą su Stokholmu ir Švedija riša dau

giau istorijos, negu mes numanome. Neįsiminė tai į 
mūsų sąmones, nes pastaruoju metu, išties jau beveik 
du šimtus metų, Švedija sėkmingai laikosi neutralu
mo, o istorija, kuri įsimena, yra karų istorija. Beje, 
tolimesnėje praeityje netrūko tų karų. Paminėsiu juos 
aprašydamas du stebėtinus Stokholmo muziejus, bet 
pradžiai papasakosiu apie labai labai seną istorinį 
ryšį. Spėju, jog beveik niekas iš skaitytojų jo nežino.

Galima teigti, kad pats Stokholmo atsiradimas 
susijęs su mūsų protėviais. Ne su Lietuva tiesiogiai, 
nes dvyliktame šimtmetyje Lietuvos dar nebuvo. 
Buvo tada baltų gentys: kuršiai, žemaičiai, aukštai
čiai, jotvingiai ir taip toliau. Tai miglotas istorijos 
laikotarpis, tačiau nereiškia, kad nesvarbus. Išties, is
torijai ir ypač Hollywood’© istoriniams filmams 
svarbūs įvykiai klostėsi jau keletą šimtą metų anks
čiau. Tuomet uolėtame Skandinavijos pusiasalyje pa
kankamai duonos neradusi jos gyventojų dalis (dau
giausia vyrai - žinia, jie visada daugiausiai eibių pri
daro) sulipo į laivus, kuriuos buvo išmokę statyti, ir 
pradėjo plaukioti visomis kryptimis. Tai garsusis ‘vi
kingų’ laikotarpis. Apie jį matėte filmus bei televi
zijos serialus. Nebandysiu komentuoti, kiek jie tiks
lūs, bet, be jokios abejonės, įvaizdį jie sukūrė neeili
nį. Man tą istorinį laikotarpį apžvelgiant kyla klausi
mas, kaip čia išėjo, kad vikingai viena kryptimi nu
plaukė iki Sicilijos, o kita dideliu lanku aplenkė bal
tus? Tai jie įkūrė pirmą Rusijos valstybę, puolė net 
Konstantinopolį, o į baltų gyvenamą sritį, kuri buvo 
čia pat, tik perplaukus neplačią Baltijos jūrą, nesi- 
skverbė. Kas be ko, būta susidūrimų, pačioje pakran
tėje buvo įkurta ir nedidelių vikingų miestelių, tačiau 
tie gyvavo neilgai. Nelabai įtikinamai skamba prie
laida, kad jiems čia nebvo ko ieškoti. Visgi žemės ši
toje jūros pusėje kur kas derlingesnės, negu uolėtoje 
Skandinavijoje. Peršasi išvada, kad baltai buvo per 
daug karingi. Tegul apie tai, archeologų padedami 
(mat rašytinių šaltinių nedaug) sprendžia istorikai, aš 
čia noriu priminti mažiau žinomą aplinkybę, jog po 
to, kai skandinavai buvo pakrykštiti ir į gruobuoniš- 
kus žygius nebeplaukiojo, jų patirtį perėmė rytinėje 
Baltijos jūros pakrantėje gyvenančios gentys, ypač 
kuršiai. Vienuoliktame ir dvyliktame šimtmetyje jie 
siaubė pakrančių gyvenvietes, įskaitant Daniją ir 
Švediją, o 1179 metais, pasitelkę paspirties iš Saare- 
mos salos, kuršiai nusiaubė ir sudegino tuomet svar
biausią vidurio Švedijos miestą Sigtuną (keliasde
šimt kilometrų į šiaurę nuo dabartinio Stokholmo,
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kurio tuo metu dar nebuvo). Tiek tikros istorijos.

Ką tai turi bendro su Stokholmu? Kaip minėta, 
rašytinių šaltinių trūksta, tad lieka padavimai ir tradi
cija, kuri teigia, kad tada buvo nuspręsta, jog Sigtu- 
nos vietovė per daug pažeidžiama. Miestą reikia sta
tyti sunkiau prieinamoje vietoje, būtent saloje. Ku
rioje saloje? Ten tų salų daug. Tad buvo imtasi burto. 
Upe paleistas rąstas (Stok), o ta sala, prie kuros jis 
sustos (Holm), ir bus lemtingoji vieta. Šitaip tad iš
puola, kad „Stokholmas” senąja švedų kalba reiškia 
‘rąsto sustojimo vieta’. Senoji miesto dalis, kurią dar 
trumpai aprašysiu, ir dabar yra toje saloje.

* * *
Pradėjau nuo labai senų laikų, bet įdomių istori

nių ryšių rasime ir tiesiog ranka pasiekiamais metais. 
Pavyzdžiui, memorandumas. Nors dabar šis įvykis 
atmintyse priblėsęs, savo laiku jis sukėlė tikrą furorą. 
Kai dabar iš naujo perskaitai įvykyje dalyvavusių pa
vardes, tenka pakraipyti galvą. Pabandykite įsivaiz
duoti bendrą tikslą, kuriam galėtų vienbalsiai pritarti 
A. Terleckas, V. Landsbergis, K. Motieka, J. Palec
kis ir net K. Bobelis! Šiuo metu įsivaizduoti sunku, 
tačiau būtent 1989 metais rugpjūčio 6-tą dieną jie pa
sirašė bendrą memorandumą, kuriame teigiama, jog 
„Visų pasaulio lietuvių tikslas yra Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės atkūrimas.”

Atminkim, tai buvo beveik pusmetis prieš Nepri
klausomybės paskelbimą, o J. Paleckis tuo metu dar 
buvo Lietuvos Komunistų Partijos CK ideologijos 
skyriaus vedėjas! Tuo metu pasirašytas „Gotlando 
memorandumas” sujaukė visus iki tol egzistavusius 
ideologinius ir partinius įvaizdžius.

Memorandumo pasirašymo faktas parodė, kaip 
gerai yra netoliese turėti neutralią, įstatymus gerbian
čią šalį. Dėl Švedijos neutralumo praeityje esame pa
rodę ir karčių sentimentų. Deja, siekiant išlaikyti 
neutralumą užsienio politikoje tenka stengtis surasti 
kažkokį vidurį tarp diktatūrų ir demokratinių visuo
menių, tarp smurto ir pagarbos žmogaus teisėms. 
Taip daromi moraliniai kompromisai. Jų čia neminė
siu. Tai nemaloni, nors gal ir neišvengiama neutralu
mo kaina. Tačiau įdomu, jog minėtasis memorandu
mas nėra vienintelis atvejis, kai Lietuva pasinaudojo 
Švedijos neutralumu. Grįžkime toliau į praeitį, apie 
pusmetį (koks sutapimas!) prieš pirmąjį Nepriklau
somybės paskelbimą. Tuo metu (būtent 1917 metų 
spalio 22 d.) buvo pasirašytas nutarimas, kuriame yra 
toks punktas:

„Pranešame pasaulio valstybėms, kad ir istorinė 
Lietuvos praeitis, ir demokratinis pasaulio vystimasis 
teikia lietuvių tautai neatimamą teisę sudaryti suve
renią Lietuvos valstybę.”

Taip teigiama Lietuvių konferencijos Stokhol
me, kuriai pirmininkavo Tumas-Vaižgantas, nutari
me. Sąrašas rodo, kad ši konferencija buvo skait- 
lingesnė ir atstovavo dar įvairesnius sluoksnius, negu 
mums dar dabar nuostabą keliančio Gotlando memo
randumo dalyviai.

♦ * *
Laikas grįžti prie dabarties įspūdžių. Šiais laikais 

pirmieji įspūdžiai patiriami važiuojant iš oro uosto. 
Oro uostas toli už miesto, tad laiko žvalgytis pakan
ka. Įspūdis kiek nuviliantis. Tikiesi kažko šiaurietiš
ko, gal kažko švediškai elegantiško, bet nieko pana
šaus nematyti. Už autobuso lango miškai, laukeliai, 
keli ūkiniai pastatai, uolų atodangos ir daug pilko be
tono: kelias, tiltai, stulpai, pramoniniai pastatai dau

giausia iš betono. Blokiniai daugiabučiai namai, ku
riuos pirmiausia pamatai artėjant prie paties miesto, 
irgi betoniniai. Geriau pastatyti, negu tie prie Vil
niaus, vietomis betonas kiek paspalvintas, bet tai vis 
tiek betonas.

Autobusas keleivius išlaipina prie centrinės sto
ties pačiame miesto viduryje. Tai ne senamiestis, ku
ris, kaip minėta, yra tiltais pasiekiamoje saloje, bet 
19-20-to šimtmečio miestas. Gatvės plačios, judėji
mo daug. Tiesa, kelios jų paverstos pėsčiųjų alėjo
mis. Namai abiejose pusėse 5-7 aukštų. Matyt, aukš
tesnių šioje miesto dalyje statyti neleidžia. Apskritai, 
vaizdas neblogas, tačiau, kadangi tai vienas iš nedau
gelio Europos miestų, kuris per pastarąjį šimtmetį ne
buvo bombarduotas, esu kiek nusivylęs. Pasirodo, 
sugriauti galima ir be bombardavimo. Daugelis, 
spėju daugiau nei pusė, šio miesto dalies namų pasta
tyti po Antrojo pasaulinio karo. Kada nors architek
tūros istorijoje tai bus vadinama pačiu nuobodžiausiu 
architektūros laikmečiu. Tai laikmetis, kai apie archi
tektūros tinkamumą sprendė komitetai ir buvo pa
mesta sąlyginio dydžio sąvoka. Modeliuose bei brė
žiniuose tie tiesių linijų, peraugę blokiniai pastatai 
galbūt ir sukūrė ‘modernumo’ iliuziją, bet realybėje 
jie atrodo nuobodžiai, o jų aplinka nejauki. Iš devy
niolikto šimtmečio užsilikę statiniai išsiskiria savo 
dekoratyvumu, kai kurie jų pakankamai grakštūs. Jie 
rodo, kad ši Stokholmo dalis kadaise buvo patrauk
lesnė. Nenoriu, kad tai nuskambėtų neigiamai; neat
rodo čia taip nejaukiai kaip, tarkim, Frankfurto ar 
Varšuvos centre, tačiau šie miestai juk buvo subom
barduoti į dulkes! Juos neišvengiamai reikėjo atstaty
ti, o šveddai griovė patys. Prieinu išvadą, kad net ir 
su skandinavišku tikslumu ir iš gerų medžiagų statyta 
dvidešimto amžiaus antros pusės architektūra nei 
akiai, nei jausmams džiaugsmo nesuteikia. Ne tokia, 
matyt, jos paskirtis.

Kad pajaustumėm Stokholmo unikalumą, tenka 
tiltu persikelti į netoliese esančią „Samia stan” (Seno 
miesto) salą. Čia gatvių išdėstymas ir plotis toks, 
koks buvo viduramžiais, o kadangi senasis Stokhol
mas privalėjo sutilpti į palyginant nedidelę salą, tai 
gatvės net siauresnės, negu Vilniuje. Smagios jos. 
Mašinų judėjimas (ne taip, kaip Vilniuje) čia nelei
džiamas, ir jis išties būtų beveik neįmanomas. Besi- 
spraudžiant pro praeivius nesuprantama, kaip čia ka
daise karietos pravažiuodavo. Kadangi gatvelės tik
rai siauros, o namai 4-5 aukštų, tai įspūdis susidaro 
gana skirtingas, negu Vilniuje. Tarsi žengtum kokiais 
siaurais tarpekliais, kurių nepasiekia saulė. Supranta
ma, senamiestis - tai turistų traukos centras, bet jis 
nėra nei per daug išblizgintas, nei įmantrus. Tai jauki 
vieta, kur galima pasivaikščioti, pasėdėti kavinėje ir 
išgerti brangaus (visgi čia Švedija!) alaus.

* * *
Stokholmo gyventojai lankytojui pasiūlys visą 

sąrašą įdomybių, kurias verta ir net būtina aplankyti, 
kalbės apie itin gražų jo išsidėstymą, uolėtas pakran
tes, gausias salas, gražius parkus Ir jie bus visiškai 
teisūs. Kaip bevertintum Stokholmą iš pirmo, ne
išvengiamai paviršutiniško žvilgsnio, netrunki įsiti
kinti, kad tai miestas, kurį jo gyventojai yra įsimylė
ję. Ir nauji ateiviai, ir senbuviai. Tai jau nemažai pa
sako apie miestą. Su jais nesiginčysiu, o kadangi jie 
linkę apie Stokholmą kalbėti tik liaupsėmis, tai pasi
rinksiu vieną sritį, kuri tų liaupsių tikrai verta.

Būtent, Stokholmo muziejai. Jų čia (taip teigia
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viešbutyje dalinamas vadovas), net 62. Tarp jų ir to
kių, kaip „Švediško tabako” ir „Vyno” muziejai. Gal 
jie ir įdomūs, už tai neatsakau. Aš apsilankiau ketu
riuose, o čia trumpai paminėsiu du, kuriuos aplankyti 
tikrai verta. Vien tik dėl jų verta apsilankyti Stok
holme.

Vienas - tai pasaulinio garso susilaukęs „Vazos” 
muziejus. Apie jį rašyta National Geographic žurna
le, sukurta televizijos programų, tad mano raginimo 
šiuo atveju nereikia. Galiu tik patvirtinti, jog šis pa
garsėjimas užtarnautas. Mums jis gali būti įdomus ir 
tuo, kad jo pagrindis eksponatas - 1628 metais už
baigtas ir per patį pirmąjį išplaukimą uoste nusken
dęs „karališkasis karo laivas „Vaza” plaukė kariauti 
su Žečpopolita, atseit, prieš mus. Mat tuo metu abu 
kraštus valdė Vazų dinastijos atstovai, Žygimantas 
pas mus, Gustavas II pas juos (beje, per moteriškąją 
liniją jie buvo ir Gediminaičiai). Taigi viena vertus 
tai buvo karas tarp giminių dėl paveldėjimo teisių, 
antra - karas tarp protestantų ir katalikų, trečia - ka
ras dėl Livonijos ir teisės kontroliuoti per Vyslos bei 
Dauguvos žiotis vykstančią prekybą. Priežasčių ne
trūko ir karalius Gustavas II savo laivų statytojams 
įsakė, kad jam reikia kuo didesnio laivo. Tokio dide
lio ir įspūdingo, kad juo gebėtų įbauginti tą išsišokėlį 
Vazą kitoj e jūros pusėje. Karaliaus žodis- įsakymas 
ir laivų statytojai stengėsi. 1000 ąžuolų buvo nukirsta 
jo sienojams, 64 patrankos išrikiuotos jo deniuose, 
auksuoti mitologiniai ir monarchų atvaizdai puošė 
užpakalinį denį, milžiniškos burės svėrė tris aukštai 
iškilusius stiebus. Tik pirmą kartą išplaukus pasi
rodė, jog patrankų, skulptūrų ir burių buvo per daug. 
Laivui trūko stabilumo. Dar laivui nenutolus nuo 
uosto, papūtė ne itin stiprus vėjas, laivas pasviro, pri
sisėmę vandens ir nuskendo.

Tai būtų likęs tik istorijos paraštėse minimas epi
zodas iš 17-to amžiaus karų, jei ne to regiono Baltijos 
jūros mažas druskingumas ir uosto dumblas. Mat 
druskingumo ten neužtenka, kad galėtų išgyventi 
šiaip jūrų vandenyse medį naikinantys gyvūnai; prie 
apsaugos prisidėjo ir dumblas. Po trijų su puse šimt
mečių laivą aptiko dar stebėtinai sveiką. Dideliais 
vargais jį iškėlė, restauravo, nutempė į krantą, aplink 
jį pastatė muziejų ir dabar lankytojai moka po 70 
kronų, kad galėtų jį apžiūrėti. Sumokėti verta. Pa
grindinis eksponatas išties įspūdingas. Įspūdingas ir 
jo pristatymas. Mat muziejuje ne tik rodomas pats 
laivas, bet pasakojama jo istorija - kodėl jo reikėjo, 
kaip jį statė, kodėl statė būtent tokį ir kas kaltas, kad 
jis nuskendo. Ant paties laivo užlipti negalima, bet 
muziejuje atkurtos jo erdvės, su patrankom, su medi
niais jūreiviais, su tuometine įranga. Galima pavaikš
čioti tarp jų ir įsitikinti, kad jūreivio gyvenimas buvo 
nelengvas. Puikus „gyvosios istorijos” pavyzdys.

Antrasis muziejus toli gražu ne toks garsus, bet 
man net labiau imponavęs. Tai „Karališkosios armi
jos muziejus”. Iš principo tai kažkas panašaus į „Ka
ro muziejų” Kaune. Panašūs autentiški ekponatai - 
seni ginklai, žemėlapiai, vėliavos, paveikslai. Bet 
koks skirtumas! Čia nuosekliai įgyvendinta nuostata, 
kad muziejus yra ne „eksponatų rodykla”, o vieta, 
kur pateikiami pasakojimai apie praeitį, kur sukuria
ma tos praeities aplinka, jos atmosfera, kur tiesiog 
apčiuopiamai gali pajausti, ką tai reiškė būti, tarkim, 
kariu 17-tame amžiuje, arba kaimiečiu to krašto, kurį 
kariai užpuolė. Tokiame muziejuje ekponatai tampa 
tik pagalbine priemone. Gerai, jei yra autentiškų de
talių, tačiau jei jų trūksta, jos atgaminamos. Pirmiau
sia svarbi informacija, kurią koks objektas privalėtų 
perduoti, o ne pats objektas. Kad būtų sukurta tų 
laikų jausena, naudojamos ir mažos, ir žmogaus dy

džio figūros. Tai veiksminga, nes vienoks įspūdis, 
kai matai ant sienos sukabintus durklus ir ietis, o vi
sai kitoks, kai jais užsimoja tų laikų rūbais aprengti 
kariai, arba, pavyzdžiui, kai apsuki kampą ir staiga 
matai į tavo pusę galopu šuoliuojančius kardus iš
kėlusius raitelius. Toks „gyvas” pristatymas naudoja
mas įvairiuose lygmenyse. Naudojami modeliai, pa
vienės figūros arba pilnos diormos. Pavyzdžiui, kad 
būtų parodyta, koks naikinantis buvo 30-ties metų 
karas, visą vienos salės pusę užima atkurta arti 6000 
karių kariuomenė. Šalia tos miniatūrinės, bet vis tiek 
įspūdingai didelės kariuomenės įrengtos pilno dy
džio dioramos, rodančios, kaip tokia kariuomenė 
siaubė kraštą ir bado bei maro pasekmes, kurios sekė 
jos pėdomis.

Muziejų apibūdinti galima būtų detaliau, bet ver
čiau pabandysiu glaustai susumuoti tą ‘istorijos tėk
mę’, kurią pristato muziejus. Būtent - pristatomas 
Švedijos kaip karinės monarchijos iškilimas, jos išė
jimas į Europos areną. Švedijos valdomi plotai išsi
plečia, ji tampa galybe, bet tai kainuoja. Mokesčių 
našta slegia pačios Švedijos gyventojus, niokojami 
užkariauti ir kaimyniniai kraštai. Labai vaizdžiai pri
statomos 30-ties metų karo pasekmės. Šiais laikais 
gyvuoja įsitikinimas, jog mūsų gyvenamas metas yra 
kažkaip ypatingai baisus ir kad nieko panašaus anks
čiau nebūdavo. Tai tik parodo itin menką istorijos ži
nojimą. Ne tik kad būdavo, bet būdavo daug baisiau. 
Pavyzdžiui, per visus 20-to amžiaus karus, per visus 
šaudymus ir bombardavimus Europos gyventojų 
skaičius (beje, ir Japonijos, ir Vietnamo) kilo arba li
ko stabilus. Tuo tarpu per 30-ties metų karą Švedijoje 
gyventojų skaičius vietomis sumažėjo per pusę, kitur 
- dviem trečdaliais. Lietuvoje 18-tame šimtmetyje 
panašias pasekmes turėjo Šiaurės karas, kuriame da
lyvavo ir Švedija. Tai buvo Švedijos galios saulėly
džio pradžia. Ta saulutė galutinai nusileidžia devy
niolikto šimtečio pradžioje, kai Švedija praranda ir 
Suomiją. Po trijų šimtų metų pergalingų karų Švedija 
lieka nukraujavęs, nuskurdęs kraštas. Ji atsisako im
perialistinių siekių ir tampa neutrali. Po to kariuome
nė tereikalinga tam, kad rengtų paradus ir statytų ka
nalus. Dvidešimto šimtmečio karai parodomi jau tik 
iš stebėtojų pozicijos. Ypač genialiai sugalvota pati 
paskutinė diorama, kuri skirta dabarčiai. Ji tokia: 
šiandieniniame vidurinės klasės interjere sėdi išsi
drėbusi ant sofos maždaug 50-ties metų amžiaus 
švedų porelė. Jo rankoje TVkanalų keitiklis, prieš 
juos televizorius. O televizorius rodo reportažą iš Ira
ko karo.

Taip baigiasi Švedų karybos istorija....
Nemanau, kad esu matęs muziejų, kurie savo te

mą pristatytų išsamiau ir efektyviau. Aplankiau jį ne
atsitiktinai. Jau senokai domiuosiu, kaip būtų galima 
Lietuvos gyventojus sudominti savąja istorija. Deja, 
dabartiniai muziejai juos nuo istorijos veikiau atgra
so, negu sudomina, užtai buvo smagu aplankyti nau
jai rengiamą Klaipėdos Pilies muziejų. Ten ekspozi
cija jau kitokia. Pasiteiravęs sužinojau, kad ją įren
giant konsultavo Švedijos „Armijos” muziejaus dar
buotojai. Į Stokholmą nuvykęs norėjau įsitikinti, ar 
jie savo srityje nusimano. Nenusivyliau.

* * *
Baigiant šiuos trumpus įspūdžius reikėtų patei

sinti jų pavadinimą. Pavadinime miniu 2003-iuosius 
metus. Jais (ir metais anksčiau) lankiausi Stokholme. 
Kurie iš pastebėtų pokyčių gali būti lemtingi ateity-

Politikams, sociologams arba Švediją gerai pa- 
žįstantiems prisieitų rašyti visą traktatą, bet aš esu tik 

lankytojas, praleidęs kelias dienas, tad galiu apsiribo
ti pirmu įspūdžiu.

O jis ryškus ir vienaprasmis. Ir tai toli gražu ne 
tik mano įspūdis. Stokholme gyvenantys tvirtina, jog 
šis pokytis įgavo pagreitį per pastaruosius dešimt 
metų. Lėtesniais tempais jis vyko ir anksčiau, bet tas 
ženklusis, jau nepaneigiamas, kasdien ir visur į akį 
krintantis pasikeitimas įsibėgėjo per pastaruosius de
šimtį metų.

Kalbu apie gyventojų sudėties pasikeitimą. Ne 
tiek tautinį, kiek rasinį. Aš pirmą kartą atvykau į 
Stokhomą jau po to ženklaus pasikeitimo, užtai vie
nas iš mano pirmųjų įspūdžių buvo - „Jau jie ir čia.” 
Apsižvalgęs pagalvojau - „Net ir čia...”

Pagalvojau ‘net ir čia’, nes Stokholmas - vienas 
iš pačių šiauriausių europiečių apgyvendintų dides
nių miestų. Jis yra šiauriau už Vilnių ir už Rygą, tik 
truputį piečiau už Petrapilį. Toliau į šiaurę didesnių 
miestų kaip ir nėra. Tačiau, jie” jau ir čia.

Jei kam sukirba „politinio korektiškumo” jaus
mai, noriu atkreipti dėmesį, kad nieko neigiamo ne
pasakiau. Pateikiu tik savo įspūdį. Apsižvalgęs Stok- 
home mačiau daug tamsesnio atspalvio veidų. Pro
centinį jų skaičių galima pasitikrinti statistiniuose 
sąrauose, aš šiuo atveju pateikiu įspūdį. O tas įspūdis 
yra, kad jų daug. Kai kuriose miesto dalyse jie domi
nuoja.

Praeityje ženklūs gyventojų sudėties pasikeiti
mai galėdavo įvykti tik per dideles, dažniausiai kruv
inas sumaištis; už vietą po saule, už savo genties, sa
vo tautos teisę užimti tam tikrą žemės lopą buvo ko
vojama. Dabar tai vyksta kitaip. Nenoriu dramatizuo
ti, tačiau būkime atviri - kalbu apie didelius ir esmi
nius pokyčius. Visi, kas lankėsi Berlyne, Londone, 
Amsterdame, juos matė. Jų negali išvengti. Gal tad 
visai be reikalo nustebau, tuos pačius pokyčius išvy
dęs ir Stokholme. Juk tai ta pati ES erdvė; nigerietis 
iš Briuselio, marokietis iš Paryžiaus, turkas iš Berly
no (o jų ten jau yra milijonai), turi teisę persikelti ir į 
Stokholmą. Jie ir keliasi.

Apsižvalgęs Stokholme neišvengiamai pagalvo
jau ir apie būsimą Vilniaus gyventojų sudėtį. Būsi
mą, nes mūsų politikai, nelyg gervė giedros, siekia 
patekti į ES erdvę. Kai anksčiau žvalgydavausi po 
pasikeitusią Londono, Amsterdamo ar Paryžiaus gy
ventojų sudėtį, pagalvodavau, kad kolonijinė praeitis 
visgi turi savo kainą. Su Frankfurtu ar Berlynu kiek 
kebliau, tačiau vokiečiai patys kvietėsi turkus, pri
plūdo tada ir kitų. Bet kuo čia dėtas Stokholmas? 
Kaip „Armijos” muziejus įtaigiai parodo, Švedija jau 
du šimtus metų yra neutrali, ji kolonijų neturėjo, tur
kų nesikvietė.

Pasirodo, tai nieko nereiškia. Naujojo tautų 
kraustymosi judėjimo varikliai kiti. Tai turtinė nely
gybė, socialinės garantijos, ženklus rasinis gimsta
mumo skirtumas, na, ir sienų pralaidumas. Kad pasi
keistų gyventojų sudėtis, kariuomenių šiais laikais 
nebereikia.

Žvelgiant iš Amerikos konteksto gal tai skamba 
per daug dramatiškai. Amerika jau seniai yra tokia 
valstybė, kurioje gyvena ir sugyvena daugelis rasių. 
Taip, Amerikoje gyvename kartu, bet, būkime atviri, 
kartu ir atsiskyrę. Praeityje būta rimtų sunkumų, ne
trūksta įtampų ir šiuo metu, nelengva numatyti, kaip 
bus ateityje. Visa tai tiesa. Bet šiuo atveju kalbu apie 
Europą. Apie vieną jos šiauriausių miestų.

Baigiant tarsi reikėtų pateikti išvadas. Jų neturiu. 
Bandžiau perteikti tik tai, ką pastebėjau.

Kazys Almenas
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Liberali mintis lietuvių tautą pasiekė kartu su 
tautinio sąjūdžio pradžia devynioliktojo šimtmečio 
paskutiniame ketvirtyje. Šio sąjūdžio pradininkai Jo
nas Basanavičius ir Vincas Kudirka buvo liberalai. Iš 
V. Kudirkos redaguoto Varpo bendradarbių susidarė 
liberalų varpininkų būrelis, kuris išsivystė į Lietuvos 
demokratų partiją. Nuoseklų liberalios politinės sro
vės vystymąsi sujaukė Pirmasis pasaulinis karas ir 
jam baigiantis prasiveržusios revoliucinės nuotaikos.

Atstatant Lietuvos valstybę nuosaiki Lietuvos 
demokratų partija, atrodo, nebetiko naujiesiems lai
kams ir 1920 m., prieš Steigiamojo seimo rinkimus, 
ji užsidarė. Lietuvoj nebeliko liberalios politinės par
tijos. Liberalios idėjos iš dalies dar reiškėsi tautinin
kų ir valstiečių liaudininkų partijose, bet tautininkai 
greit nusivylė nestabilia parlamentine Lietuvos de
mokratija ir pasidarė autoritarinio valdymo šalinin
kais. Liaudininkai liko demokratais, bet jų partijoje 
šalia nuoseklių liberalų susibūrė ir įvairių kairuoliškų 
bei socialistinių pažiūrų žmonės.

Tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje visuome
ninės santvarkos idėjos, tarp jų ir liberalios, daugiau 
sklido iš universitetų, negu iš partijų, kurių prestižas 
po chaotiškų 1926 metų patirties buvo gerokai nukri
tęs ir ilgam liko žemas. Visuomenės politiniame gy
venime atsirado tuštuma, kurią užpildyti griebėsi po
litinės katalikybės šalininkai. Netrukus jų jaunieji in
telektualai ir visuomenės veikėjai ėmė dominuoti 
tautos kultūriniame ir intekeltualiniame gyvenime.

Lietuvoje politinė katalikybė vadovavosi giliu, 
nors viešai nedeklaruotu įsitikinimu, kad lietuviai yra 
katalikų tauta, tad jiems, ir tik jiems, dera kraštą val
dyti. Katalikų pastangos užsitikrinti savo vyravimą 
sulaukė pasipriešinimo. Daugelis tikinčių katalikų 
buvo priešingi klerikalizmui - katalikybės supolitini- 
mui. Sakoma, kad Bronius Balutis prel. Mykolui 
Krupavičiui kartą paaiškino: „... esu ir krikščionis, ir 
demokratas, bet ne krikščionis demokratas”. O lietu
viams evangelikams liuteronams ir reformatams jau 
pati pagrindinė lietuviškojo klerikalizmo prielaida, 
kad lietuvių tauta yra katalikų tauta, akivaizdžiai bu
vo klaidinga ir nepriimtina.

Nuo pat tautinio sąjūdžio pradžios lietuvių vi
suomenėje reiškėsi klerikalinės ir joms priešingos 
laicistinės tendencijos. Tačiau laicistų tarpe buvo ne 
tik liberalų, bet ir socialistų, konservatorių, naciona
listų, autoritarinės santvarkos šalininkų. Tad negali
ma sutapatinti antiklerikalizmo su liberalizmu.

Antrosios vokiečių okupacijos metais Laikino
sios vyriausybės veikimo savaitėmis pasireiškęs 
priešingumas tarp kovingųjų katalikų ir jų vyravimui 
priešiškų veikėjų persikėlė į rezistencines organiza
cijas - katalikiškąjį Lietuvių frontą ir klerikalizmui 
priešiškus Lietuvos laisvės kovotojus. Bet Laisvės 
kovotojų tarpe buvo įvairių pažiūrų žmonių, būtų ne
tikslu juos visus laikyti liberalais.

Antrosios sovietinės okupacijos metu Lietuvoje 
vykstant partizaniniam karui, politiniai ir ideologi
niai skirtumai nustojo reikšmės. Bet liberalizmo atgi
mimas prasiveržė po karo tarp lietuvių pabėgėlių 
užsienyje. Šį reiškinį, kuris turėjo išliekamos svar
bos, ėmėsi tirti ir aprašyti Daiva Dapkutė, Vytauto 
Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto dar
buotoja. Pernai ji paskelbė studiją: Lietuvių išeivijos 
liberaliosios srovės genezė. Ją ruošiant ji atliko di
džiulį darbą. Be tą laikotarpį liečiančių knygų ir pe
riodinės spaudos, D. Dapkutė kalbėjosi su to meto 
veikėjais, kiek jų dar buvo likusių, ir panaudojo dau
gybę originalios, neskelbtos medžiagos - susira
šinėjimų, dokumentų, projektų, pasiūlymų. Tiesiog 
stebina, kaip iš tos gausios, bet nevienodos apimties

LIETUVIAI LIBERALAI VAKARUOSE
ir patikimumo medžiagos, lyg iš mozaikos gabalėlių, 
jai pavyko atkurti daugiau negu 40 metų nutolusių 
įvykių ir tuo laiku vyravusių idėjų, nuostatų bei nuo
taikų vaizdą.

Pokario išeivijos liberalų veikla reiškėsi dviejose 
skirtingose plotmėse. Viena - politinė, kita - intelek
tualinė ir kultūrinė. Politinėj plotmėj centrinis užda
vinys ir organizuojantis veiksnys buvo ryšio su kovo
jančia tauta tėvynėje sudarymas ir išlaikymas, o lie
tuvių pabėgėlių visuomenėje - pasipriešinimas poli
tinių katalikų vyravimui. Intelektualinėje plotmėje - 
pastangos iškelti nepakartojamą individo vertę ir 
priešintis bet kokiam jo palenkimui vienos ar kitos 
ideologijos tikslams.

D. Dapkutė sakosi pokario lietuvių liberalų orga
nizacijas užsienyje tyrinėjusi pagal Algirdo Juliaus 
Greimo sustatytą schemą: Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga - Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjū
džio Užsienio delegatūra (BDPS UD) - Lietuvių re
zistencinė santarvė - Šviesa - Santara - Santaros- 
Šviesos federacija. Laimei D. Dapkutė šios akyvaiz- 
džiai netikslios schemos nesilaikė. Juk BDPS UD 
buvo įsteigta 1947 m. gruodžio 7 d. Stokholme, o 
Šviesa įsisteigė 1946 m. kovo 13 d. Tuebingene, taigi 
daugiau negu pusantrų metų anksčiau. Iš tikro abi 
šios organizacijos kilo iš užsienyje atsidūrusių Lietu
vos laisvės kovotojų. Santara kilo ne iš Šviesos, bet iš 
Amerikoj susidariusio nepriklausomų studentų sąjū
džio. Skirtingos organizacijos susidarė ne tik skirtin
gų veiklos plotmių pagrindu, bet ir pagal skirtingas 
kartas, ne tiek amžiaus atžvilgiu, kuris nedaug sky
rėsi, bet pagal skirtingas mokyklas, kuriose teko 
ruoštis gyvenimui ir susidaryti savo pažiūras, pa
sirinkti kurioms vertybėms įsipareigoti. BDPS UD, 
vėliau Rezistencinėje santarvėje susibūrė Lietuvoje 
mokslą baigusi jaunoji profesūra ir jauni profesiona
lai. Šviesoje - Vokietijoje ir kituose Europos kraš
tuose studijuojantis jaunimas, Santaroje - po karo 
Amerikon atvykę lietuviai studentai. Tarp baigusių 
Lietuvos universitetus ir studijuojančių Vakarų Eu
ropoje didelių skirtumų nebuvo, vieniems su kitais 
buvo nesunku susikalbėti. BDPS UD nuo Šviesos 
skyrė jų skirtinga veiklos plotmė. Bet Europos ir 
Amerikos universitetų įtakoj susidarę skirtumai buvo 
sunkiai nugalimi, dėl to Santaros ir Šviesos susijun
gimas pareikalavo daug pastangų ir laiko, nors tarp jų 
ideologinių skirtumų beveik nebuvo.

D. Dapkutės studija apima abi plotmes, kuriose 
po karo užsienyje reiškėsi liberalai - politinę ir kultū
rinę. Kultūrinė veikla pasirodė turėjusi išliekančios 
reikšmės. Po 57 metų nuo Šviesos įsisteigimo ir po 
49 metų nuo Santaros, išeivijoje dar vis veikia, nors 
ir apsilpusi, Santara-Šviesa. Bet svarbiausia, kad sa
vo idėjoms jai pasisekė rasti dėmesio ir pritarimo iš
sivadavusioje Lietuvoje ir ten įsisteigė gyvybinga tos 
organizacijos atžala. Politinėje plotmėje tokio išeivi
jos liberalių idėjų perdavimo Lietuvai nebuvo. Lie
tuvai išsivaduojant Rezistencinė santarvė buvo jau 
visai sunykusi, gyvybingesnės pasirodė senosios tra
dicinės partijos - tautininkai ir liaudininkai, jie už
mezgė ryšius su Lietuvoj atsikūrusiomis sau artimo
mis partijomis. Tačiau politinės idėjos ir veiklos im
pulsai ėjo ne iš išeivijos į Lietuvą, bet iš Lietuvos į 
išeiviją. Net ir politinėje srityje per vieną iš Santaros- 
Šviesos vadovų, kuris buvo išrinktas Lietuvos prezi
dentu, Valdą Adamkų, ir keletą artimų jo patarėjų, 
kurie buvo santariečiai-šviesiečiai, galima sakyti, jog 

Santaros-Šviesos įnašas į Lietuvos politinį gyvenimą 
buvo reikšmingesnis, negu išeivijoj išlikusių senųjų 
politinių partijų.

Nežiūrint Santaros-Šviesos ilgalaikės ir išlie
kančios reikšmės, D. Dapkutė daugiau vietos skiria 
BDPS UD ir Rezistencinei santarvei. Tai supranta
ma, nes jų politinė ir ypač rezistencinė veikla prasi
veržiant per geležinę uždangą, užmezgant ryšį su ko
vojančia Lietuva, buvo pilna dramatiškų įvykių, pa
vojingų žygių, pagal besikeičiančias aplinkybes besi
keičiančių planų, pagaliau ir blaškymosi. Sunki gink
luoto pasipriešinimo kova pasižymėjo dideliu didvy
riškumu, bet taip pat netrūko palūžimo, išdavimo bei 
niekšybės atvejų. Deja, BDPS UD ir vėliau Rezisten
cinės santarvės pastangos baigėsi liūdnai. Joms nepa
sisekė sustabdyti beviltišką partizaninį karą ir sukurti 
pasyvaus pasipriešinimo pogrindį Lietuvoje. Vyk
dant rezistencinės kovos uždavinius jos bendradar
biavo su anglų žvalgyba, kuri buvo kiaurai infiltruota 
sovietų agentų - komunistų intelektualų Cambridge 
kvarteto - Kim Philby, Guy Burgess, Donald Me 
Lean ir Anthony Blunt. Sovietų KGB per savo šnipus 
anglų žvalgyboje žaidė su lietuviais katės žaidimą su 
pele, skirtumas tik tas, kad pelė žino, jog papuolė į 
mirtino priešo nagus, o lietuviai pasitikėjo Vakarais 
ir to nežinojo. Jonui Deksniui pakliuvus į sovietų 
spąstus ir palūžus, kol tai paaiškėjo, šios grupės re
zistencinė veikla liko paremta tuščia iliuzija.

Negeriau baigėsi ir grumtynės su politinės 
katalikybės partijomis ir su VLIKu. Šioje kovoje 
buvo tiek įsisiūbuota, kad, kaip D. Dapkutė nurodo, ji 
tapo reikšmingu faktoriumi rezistenciniuose ryšiuose 
su kovojančia Lietuva. Kai kurie su katalikų įtaka ko
vojantys apie BDPS UD ir Rezistencinę santarvę su
sispietę veikėjai tolerancijos stoka ir nesiskaitymu su 
priemonėmis pasidarė panašūs į savo oponentus. To
kius antiklerikalus iš vis sunku laikyti liberalais. Ne
tekus J. Deksnio, nutrūkus ryšiams su Lietuva, kei
čiantis politinei atmosferai Rezistencinė santarvė su
nyko, įstojo į VLIKą ir pabaigė savo dienas kaip 
dar viena mirusi VLIKo grupė.

Tarp Šviesos steigėjų ir vadovų buvo daug pri
tariančių BDPS UD veiklai. Abiejose organizacijose 
aktyviai reiškėsi Petras Jukštas, Paryžiaus ir Stokhol
mo šviesiečiai. Vėliau tarp Rezistencinės santarvės 
steigėjų matome šviesiečius Aleksandrą Daunį, 
Justiną Petkevičių, Vilių Pitkunigį, bet pati Šviesa, 
norėdama išlikti plačiu nepartiniu jaunimo sąjūdžiu, 
nesijungė su rezistencinėmis ar politinėmis organiza
cijomis. Šviesos klestėjimo metais Vokietijoj daugu
ma šviesiečių išvis mažai ką žinojo apie įslaptintą 
BDPS UD veiklą. Ne visi pritarė BDPS UD kovai su 
VLIKu, šviesietis Jurgis Jaks-Tyris buvo VLIKo 
narys, liaudininkų atstovas-antrininkas. Nors ir ne iš 
karto, palaipsniui, Šviesoje tolerancija tapo ne tik de
klaruotu, bet ir tikru jos veiklos ir tarpusavio santy
kiu, o taip pat ir santykių su oponentais principu. Tik 
taip joje galėjo sutilpti tautinių ir krikščioniškų 
pažiūrų Henrikas Nagys ir kosmopolitas socialdemo
kratas Juozas Repečka. Amerikos universitetų ir 
visuomenės įtakoje dar lengviau tolerancija įsitvirti
no Santaroje.

Kiek netikėtai D. Dapkutė baigia savo studiją 
dvidešimtojo šimtmečio šeštojo dešimtmečio pa
baiga, vadinasi, studija apima apie penkioliką metų. 
Kodėl tik tiek? Kodėl ne iki Lietuvos išsilaisvinimo? 
Atsakymą randame paskutiniame knygos skyriuje
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apie kultūrinius ryšius su Lietuva. Baigiantis šešta
jam dešimtmečiui, atsiradus tokių ryšių galimybei, 
užsienio lietuvių visuomenės diferenciacijoje įvyko 
lūžis, pagal tai kas už ryšius ir kas prieš. Dauguma 
santariečių-šviesiečių buvo už bendravimą su Lietu
va, kiek tik Maskvos varžtai leido, bet už tai taip pat 
pasisakė ir dalis jaunesnių Amerikoj studijuojančių 
ar mokslus baigusių ateitininkų ir kai kurie Lietuvių 
fronto bičiuliai: „...kultūrinių ryšių klausimu vyko 
generacijų išsiskyrimas tiek liberalų, tiek katalikų 
tarpe. Jaunesnieji liberalai jautėsi artimesni revizio
nistiniams ateitininkams, nei vyresnės kartos libera
lams”, baigia savo studiją D. Dapkutė. Amerikos gy
venimo ir mokyklų įtakoje susidarė liberalių katalikų 
grupė. Jos atsiradimui įtakos turėjo Vatikano II Kata
likų bažnyčios suvažiavimas, kuris atsisakė klerika
lizmo ir taip sugriovė politinės katalikybės pagrindą. 
Bet turbūt svarbiausias faktorius buvo Amerikos vi
suomenės pavyzdys, kur bažnyčia griežtai atskirta 
nuo valstybės ir kur tikėjimas gyvas įvairių konfesijų 
žmonių sąmonėje, lyginant su nukrikščionėjusia Va
karų Europa. Kita vertus, susidūrus su barbarišku 
prievartiniu buldozeriniu ateizmu pirmosios sovietų 
okupacijos metu, tarp laicistų buvo visiškai sukom
promituotas kovingasis ateizmas. Buvo pripažinta, 
jog ateistinės pažiūros, kaip ir tikėjimas, turi likti as
meniško įsitikinimo dalyku, anapus politinės veiki
mo sferos.

Šių pokyčių įtakoj liberalios pažiūros išplito ana
pus liberalinių grupių ir sąjūdžių, o nykstant klerika- 
listinėms tendencijoms neteko pagrindo ir laicizmas.

Ryšių su Lietuva klausimas nustojo aštrumo po 
1974 m. White Plains veiksnių konferencijos, kur bu
vo atsisakyta 1966 m. Cleveland’© draudimų. Tačiau 
VLIKas vis tiek žiūrėjo į užsienio lietuvių santykius 
su Lietuva su dideliu nepasitikėjimu iki pat Helsinkio 
susitarimų peržiūros konferencijos Maskvoje, kada 
grupė VLIKo stebėtojų iš konferencijos nuvyko į jau 
išsilaisvinusią Lietuvą.

Beje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) 
vadovybė buvo už santykius su Lietuva. Juozas 
Bačiūnas, PLB pirmininkas, ir Stasys Barzdukas, 
vykdantysis vicepirmininkas, buvo labai nelaimingi 
dėl Cleveland’o nutarimų. S. Barzdukas klausė - jei

jo brolis būtų neteisingai nuteistas, argi jis neturėtų 
savo brolio lankyti, nors ir reikėtų prašyti leidimo iš 
kalėjimo sargų? Tik Lietuvių Bendruomenei atkakli
ai spaudžiant buvo sušaukta White Plains konferen
cija ir ten panaikinti Cleveland’o draudimai. Kad D. 
Dapkutė PL Bendruomenę priskyrė prie ryšių su Lie
tuva priešininkų „valstybininkų” (p. 271, išnaša 
771), matyt, suklaidino tai, kad apie Akiračius susi
būrę karšti santykių su Lietuva šalininkai nenorėjo 
suprasti, jog organizacija, kuri siekė apimti visus už
sienio lietuvius, negalėjo viešai pasisakyti už santy
kius, kuriems tuo laiku nepritarė JAV Lietuvių Ben
druomenės krašto valdyba, daugelis apylinkių valdy
bų ir lietuvių visuomenės dauguma. Pasisakymas už 
santykius tada būtų suskalbęs ir sugriovęs Lietuvių 
Bendruomenės organizaciją. Tiesa, vėliau skilimo 
JAV Lietuvių Bendruomenėje vis tiek nebuvo iš
vengta, bet tada nuotaikos jau buvo pasikeitę, o atski
lę santykių priešininkai - Reorganizuota ar Regis
truota JAV Lietuvių Bendruomenė - liko tik maža ir

...SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-io psl.)

palapinę ir visų akivaizdoje lietuviškai prisiekė laiky
tis parengtosios sutarties. Kad patvirtintų savo dorus 
ketinimus, jis (o ne žemesnio rango žynys) atliko au
kojimo apeigas kaip ir per inauguraciją Vilniuje. Bu
vo atvestas žalas jautis ir pririštas prie dviejų stulpų. 
Kęstutis įsmeigė lietuvišką durklą jam į kaklą ir krau
jas ištryško largissime. Tada jis ir visi lietuviai 
išsitepė veidus krauju ir šaukė lietuviškai (iš tikrųjų 
gudiškai, galimas daiktas, todėl, kad „neteisingos” 
kalbos vartojimas iš karto darė sutartį neveiksnią): 
„Rogačina, roznenačy gospanany”, kas buvo inter
pretuota šitaip: „ O Dieve, būk palankus mūsų sie
loms ir šito raguočio sielai ir priimk priesaiką, kurią 
šiandien davėme ”. Pasak Henriko Disenhoveno, jei 
jie sulaužytų priesaiką, juos ištiktų paaukoto jaučio 
likimas. Po to jaučio galva buvo atskirta nuo kūno ir 
vyrai tris kartus peržengė per skerdieną. Ritualas pa
darė didelį įspūdį jį mačiusiems krikščionims ir 
tiems, kurie apie tai sužinojo, Petrarca panaudojo jį 
aiškindamas senovės romėnų papročius, pavaizduo
tus Eneidoje, o austrų poetas Suchenvirtas jį mini ri- 
terystę apdainuojančiame eilėraštyje (p. 156).

Žinoma, priešams pasitraukus ir pavojui praėjus, 
Kęstutis nuo sutarties atsimetė ir nes i krikštijo. „Tai 
perspėjimas romantiškoms prielaidoms, kad pagonys 
nepiknaudžiavę savo religija kaip krikščionys”, sako 
Rowell. Taip pat tai geras pavyzdys, kad senovės lie
tuvių papročiai nebuvo tokie švelnūs ir dvasingi, kaip 
kartais įsivaizduojame.

ATSISAKOMA VALSTYBINĖS KALBOS
Įdomu, kaip lietuvių išeivija būtų reagavusi prieš 

penkioliką ar dvidešimtį metų, jeigu tuometinė so
vietinės Lietuvos Švietimo ministerija būtų paskel
busi, kad lietuviškose vidurinėse mokyklose kai ku
rie dalykai bus dėstomi rusiškai. Prisiminkime tik, 
kiek triukšmavome ir piktinomės, kai rusų kalbą imta 
dėstyti pradžios mokyklose, nors visų dalykų dėsto
moji kalba buvo lietuvių. O štai dabar, atgavus nepri
klausomybę, lietuviškose vidurinėse mokyklose kai 
kurie dalykai pradedami dėstyti angliškai. Apie tai 
Respublikoje (2003 m. balandžio 17 d.) rašo Aida 
Murauskaitė:

menko svorio triukšmadarių grupė.
Liberalizmo idėjos atgijo ir išplito tarp sveti

muose kraštuose atsidūrusių lietuvių, kai jie, po bai
saus Europą nusiaubusio karo, galėjo grįžti prie kūry
bos ir veiklos. Žlugusio vokiškojo nacizmo baisybės 
ir sovietinio komunistinio totalitarizmo priespauda jo 
užimtuose kraštuose reikalavo įsipareigoti ginti žmo
gaus vertę ir laisvę nuo bet kokių ideologinių užma
čių ir grėsmių. D. Dapkutė atliko tikrai didelį, vertin
gą ir kruopštų darbą, atkurdama ryškų to laikotarpio 
lietuvių liberalaus sąjūdžio vaizdą.

Algimantas Gureckas

Daiva Dapkutė. Lietuvių išeivijos liberaliosios 
srovės genezė: Politiniai-organizaciniai aspektai, 
1945 m. - šeštojo dešimtmečio pabaiga. Vytauto Di
džiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutas. Vil
nius, Vaga, 2002. 312 p. ir 16 p. iliustracijų.

Lietuviškose bendrojo lavinimo mokyklose kai 
kurios disciplinos pradedamos dėstyti angliškai, kas
met tokių mokomųjų dalykų gausėja. Pirmauja šioje 
srityje lietuviškiausių laikomas Kauno miestas, ini
ciatyviausios yra J. Jablonskio ir „Santaros ”gimna
zijos. Taip nutiko savotiškai interpretuojant Švietimo 
ir mokslo ministerijos (ŠMM) dvikalbio ugdymo pro
jektą, kuris iš esmės yra skirtas nelietuviškoms mo
kykloms, siekiant, kad jose kuo daugiau dalykų būtų 
dėstoma lietuviškai. Švietimo ir mokslo ministerijos 
pareigūnų nuomonės dėl tokios projekto interpreta
cijos prieštaringos: viceministras Rimantas Vaitkus 
teigia, jog tai - neleistina savivalė, tuo tarpu projek
to vadovei Onai Čepulėnienei tai jokio susirūpinimo 
nekelia. Tai sužinojusiai Valstybinei lietuvių kalbos 
komisijai nusviro rankos, mat Valstybinės lietuvių 
kalbos įstatyme nenumatytos priemonės stabdyti pro
cesą, kai iš šalies bendrojo lavinimo mokyklų imama 
išstumti valstybinę kalbą. Niekas nesitikėjo, kad to 
galėtų prireikti.

Įdomu, kiek vietos šitokiose mankurtų mokyk
lose numatoma palikti lietuvių kalba dėstomiems da
lykams. „Santaros” gimnazijos Kaune direktoriaus 
pavaduotoja Nijolė Gustienė teigia, kad toje gimna
zijoje nuo penktos klasės angliškai turėtų būti dėsto
ma geografija, istorija, technologija, menai, kūno 
kultūra. Planai, kaip matome, gan „kuklūs” - dar 
turbūt truks nemažai laiko, kol ir lietuvių kalbą „San
taros” gimnazijoje bus pradėta dėstyti angliškai. Nes 
jeigu jau įsivažiavome ta kryptimi, tai kokia prasmė 
sustoti pusiaukelėje?

Vis dėlto vienu požiūriu Lietuvos biurokratai ne
pralenkiami. Net ir švietimo biurokratai. Į klausimą, 
kodėl mokykloje planuojama palaipsniui atsisakyti 
lietuvių kalbos, „Santaros” direktoriaus pavaduotoja 
N. Gustienė atsakė: 

...taip būtų pasirūpinta ir iš įvairių šalių atvykstanči
ais vaikais - jie galėtų mokytis angliškai ir pamažu 
išmokti lietuvių kalbos.

Panašiai lietuvių kalbos išstūmimą teisina ir J. 
Jablonskio vardo gimnazijos direktorius Vyt. Gylys. 
Vargšas Rygiškių Jonas turbūt karste apsiverstų iš
girdęs, kokiais absurdiškais motyvais teisinamas 
mankurtizmas jo vardu pavadintoje mokykloje.

S
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Prieš trejetą metų Tremtinyje (2000.III.3 nr. 9) 
buvo išspausdintas toks A. Lelešiaus tekstas: „Deja, 
mūsų mokyklose pasipriešinimo istoriją, nors eina 
jau dešimtieji Nepriklausomybės atkūrimo metai, 
vengiama dėstyti. (Rezistencijai skiriama vos viena 
valanda - tai pasityčiojimas iš tautos kovos ir kančių 
atminimo.)” Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
vadovai ir dabar teigia, kad mokyklose per mažai ski
riama dėmesio pokario partizanų kovoms ir tremčiai. 
Tačiau egzistuoja ir kitokia nuomonė, kurią atstovau
ja istorikas Liudas Truska, teigianti, kad pati mazo- 
chistinė istorijos samprata, pabrėžiant, kad ją sudarė 
vien žygiai ir kančios, nėra priimtina. Šie du priešta
ringi poliai tarsi įrėmina nuomonių įvairovę dėl Lie
tuvos istorijos ir ypač pokario laikotarpio dėstymo 
mokyklose.

POŽIŪRIAI, NUOMONĖS, SAMPRATOS
„Kalbant apie istorijos mokymą mokyklose ir 

ypač apie pokarį - kiekvienas tuo klausimu turi savo 
nuomonę. Vieniems atrodo, kad ta tema mokymo 
priemonėse turėtų būti pateikta daugiau medžiagos, 
kiti - kad užtenka arba galėtų būti ir mažiau - sakė 
Akiračių žurnalistei Pedagoginio universiteto Didak
tikos katedros vedėjas B. Šetkus. Pokaris įtrauktas į 
programas, vadinasi, yra privalomai dėstomas tiek, 
kiek nušviesta mokymo priemonėse. Sovietmečiu 
programose būdavo nurodoma, kiek pamokų kokiai 
temai skirti, dabar tai paliekama mokytojo nuožiūrai. 
Jis privalo išdėstyti programoje nurodytą temą, o per 
kiek laiko - jo reikalas. Be to, svarbu ir tai, kokį va
dovėlį mokytojas naudoja. Vieni autoriai ginkluoto 
pasipriešinimo ir tremties temai skiria daugiau dėme
sio, kiti - mažiau”.

Kad daug kas priklauso nuo mokytojų, įsitikinu
si ir Genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė 
D. Kuodytė. „Medžiagos vadovėliuose apie pokarį ir 
tremtį yra pakankamai. Juose pateikiama pirminė in
formacija ir temos - papildomą informaciją dabarti
nis mokytojas turėtų susirinkti pats - literatūros šia 
tema yra daugiau negu pakankamai” - sakė D. Kuo
dytė.

Genocido ir rezistencijos tyrimų centro direkto
rės nuomone, svarbesnė problema yra ne medžiagos 
stygius viena ar kita tema, o sugebėjimas paskirus 
faktus pateikti platesniame istorinių įvykių konteks
te.

Istoriją dėstančio mokytojo pažiūrų ir pastangų 
svarbą patvirtino ir Politinių kalinių ir tremtinių są
jungos Valdybos pirmininko pavaduotoja J. Marcin
kevičienė. Ji papasakojo, jog Kazlų Rūdos mokyklo
se mokytojų ir Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
vietinio skyriaus pastangomis buvo pasiekta, kad pa
sipriešinimo kovų istorija yra dėstoma per etikos pa
mokas. Tačiau, jos manymu, to, ką paskiri mokytojai 
nuveikia savo mokyklose - nepakanka, apie partiza
ninį karą ir tremtį kalbama per mažai. „Švietimo 
ministerija pasipriešinimo kovų istoriją turi įtraukti į 
etikos pamokas kaip moralinio lavinimo pavyzdžius, 
kaip tai padaryta Kazlų Rūdoje” - teigė J. Marcinke
vičienė.

Istorikui R. Batūrai atrodo, kad mokyklose galė
tų būti skiriama gerokai daugiau dėmesio partizanų 
kovoms. Vadovėlių jis sakė nenagrinėjęs, bet iš to, 
kad daugelyje mokyklų nėra kultūros paveldo žemė
lapių, nėra toje apylinkėje kovojusių ir žuvusią parti
zanų nuotraukų, kad mokiniai mažai skatinami rū
pintis netolimos praeities atmintimi, rodo, kad dėme
sio tautos istorijai ir kultūrai tikrai stinga. Jo many
mu, mokymo programose buvusį sovietinį kosmopo
litizmą pakeitė kitas kosmopolitizmas ir jo įsigalėji-

DĖL KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJOS
LIETUVOS MOKYKLOSE

mas lemia, kad labai susilpnėjo dėmesys savo šaliai, 
jos istorijai. R. Batūra pasakojo prieš porą metų pa
teikęs Švietimo ministerijai projektą, kuriame siūlė 
Lietuvos istorijos dėstymui skirti 50 procentų visų is
torijos pamokų, lygiagrečiai išdėstant Visuotinės ir 
Lietuvos istorijos temas, bet šis pasiūlymas jokio at
garsio nesulaukė.

„Istorijos dėstymas nuo savo gimtojo slenksčio 
turėtų būti valstybinė programa, o pokario tematika 
turi įeiti ne tik į vadovėlį, bet ir į kiekvieno mokytojo 
ir mokinio dvasią” - sakė R. Batūra.

Istorikui, Pedagoginio universiteto dėstytojui L. 
Truskai pokario laikotarpio dėstymas mokyklose ge
ro įspūdžio nedaro dėl to, kad pokario istorinių įvy
kių pateikimo koncepcija yra nekritiška, nemoderni, 
neugdo atviros visuomenės, o demonstruoja primity
vią, vienpusišką netolimos praeities sampratą. „Yra 
teigiama, kad praeitis - vien žygiai ir kančios. Jų ne
trūko, ypač kančių, nes šalis buvo pavergta, tačiau 
kaip gyvenime, taip ir istorijoje yra visko - ir žygdar
bių, ir klaidų ar neteisingo pasirinkimo. Mokykli
niuose vadovėliuose orientuojamasi daugiausia į 
kančią kitų dalykų sąskaita. Ignoruojami kiti rezis
tencijos etapai, užmirštamos inteligentijos pastangos 
išsaugoti kultūrą, mažoka medžiagos apie Sąjūdį - 
pačią svarbiausią 20 a. antrosios pusės nacionalinio 
susitelkimo jėgą, atvedusią šalį į nepriklausomybę” - 
sakė L. Truska.

XX a. Lietuvos istorijos specialistas L. Truska 
įžvelgia, kad mokyklinėse programose ir vadovėliuo
se bei masinėje žiniasklaidoje įsitvirtino Fronto bi
čiulių (buvusio LAF’o) propaguojama koncepcija, 
jog pokaris buvo vien didvyriškų tautos kovų ir kan
čių laikotarpis, užtušuojant nemaloniąsias istorijos 
puses.

Švietimo ir mokslo ministerijos specialistas R. 
Jokimaitis sako, kad jokios koncepcijos, kuri būtų 
Švietimo ministerijos oficialiai patvirtinta, nėra. „Ta
čiau dėl to jokių problemų nekildavo, nes egzistuoja 
nusistovėjęs požiūris į pokario įvykius ir daugiausia 
jis pateikiamas per faktus. Kiekvienas autorius juos 
pateikia skirtingom proporcijom, bet nėra nė vieno, 
kuris bandytų šiuos faktus ignoruoti ar iškreipti. Ži
noma, jeigu ateitų autorius su tekstu, kad partizanai 
nieko kito neveikė, tik valstiečius žudė, tada ekspertų 
komisija svarstytų, ką daryti. Bet tokių atvejų nepa
sitaikė”, - teigė R. Jokimaitis.

ILGAS IR NELENGVAS KELIAS
Sovietmečiu istorijos mokymas buvo labai ideo

logizuotas. įdomumo dėlei pacituosiu keletą sakinių 
iš 1982-aisiais leistos mokytojams skirtos knygos, 
kuri vadinasi „Naujųjų amžių istorijos dėstymo VIII 
klasėje metodika”. „Reikia, kad aštuntokai ne tik su
voktų pagrindinius kapitalizmo bruožus, bet ir susi
formuotų įsitikinimą, kad kapitalistinė santvarka ne
išvengiamai turi žlugti, kad socialistinės revoliucijos 
ir komunizmo pergalė visam pasaulyje yra dėsnin
ga”. Arba: „...naujųjų amžių laikotarpio istorijos 
dėstymas daro didelę įtaką marksistinės-lenininės 
jaunimo pasaulėžiūros, idėjinių įsitikinimų ir komu
nistinės moralės formavimui”. Tad kalbant apie isto
rijos dėstymą mokykloje šiandien pravartu atsiminti 
tą tašką, nuo kurio istorijos, kaip mokslo, ir istorijos, 
kaip mokamojo dalyko, samprata pradėjo keistis. Da
bartiniai mokytojai tokių metodikų, kaip ką tik cituo

toji, nebegauna - pagrindinis orientyras yra bendrojo 
lavinimo programa, kurioje nusakytos pagrindinės 
mokymo temos ir užduotys, net nenurodant, kiek pa
mokų privalu vienai ar kitai temai skirti, tai paliekant 
paties mokytojo nuožiūrai. Daug lemia ir tai, kiek ir 
kokios medžiagos pateikiama istorijos vadovėliuose, 
kurie yra pagrindinė mokymo priemonė. Vadovėliai 
suskirstyti skyriais ir temomis - vienai temai papras
tai skiriama viena akademinė valanda, retais atvejais
- dvi. O tai, kiek kokiai temai nagrinėti skiriama 
vadovėlio medžiagos, priklauso nuo vadovėlių au
torių.

VADOVĖLIŲ GAUSA IR ĮVAIROVĖ
Šiuo metu istorijos mokytojai gali laisvai rinktis, 

kurį vadovėlį naudoti. Pasirinkimas palyginti didelis
- vien penktokai šiuo metu gali mokytis iš penkių 
skirtingų vadovėlių. Kai kurie jų vartojami jau 10 
metų, kiti pradėti leisti visiškai neseniai. Vadovėliai 
skiriasi ir pateikiama medžiaga, ir pateikimo būdu, ir 
būtent nuo vadovėlio autoriaus priklauso, kiek kokiai 
temai skirta dėmesio, kaip ir apie ką pasakojama. 
Teisė naudoti mokyklose naujai parašytus istorijos 
vadovėlius buvo suteikta dar prieš nepriklausomybės 
paskelbimą ir tuose vadovėliuose nors nedaug, bet 
jau buvo pasakojama apie tremtį, pokario ginkluotą 
pasipriešinimą ar taikią rezistenciją sovietiniais me
tais. Tai buvo klasikinio tipo vadovėliai, kuriuose vy
rauja autorinis pasakojimas apie praeities įvykius, o 
pasakojimo vaizdumas ir emocinis paveikumas 
priklauso nuo to, kuriai klasei skirtas vadovėlis ir nuo 
autoriaus intencijų. Nuo 1998 m. pradėjo atsirasti 
taip vadinama naujoji vadovėlių karta, kuriose auto
rinio teksto nėra daug ir jis yra sausas faktų ir įvykių 
išdėstymas, o greta pateikiami autentiški to meto do
kumentai, prisiminimai, nuotraukos, ištraukos iš 
laikraščių, eilėraščiai ar net karikatūros, vienaip ar 
kitaip nušviečiančios pasakojamąjį įvykį. Toks me
džiagos išdėstymo būdas paplito ne vien aukštesniųjų 
klasių vadovėliuose, bet ir 5-ajai klasei skirtuose is
torijos skaitiniuose. Būtent taip parašytas šiuo metu 
vienas iš populiariausių vadovėlių penktokams - 
„Kelias”.

Vidurinės mokyklos kurse istorijos mokymas iš
dėstytas 3 koncentrais: V ir VI klasėse - pirminės ži
nios; VII-X klasėse - pateikiama daugiau informaci
jos, analizuojamos priežastys, visuomeninio gyve
nimo pokyčiai, XI-XII klasėse - žinių gilinimas, ana
litinių gebėjimų dirbant su šaltiniais ugdymas. Lietu
vos istorija V klasėje yra dėstoma atskirai, o aukš
tesnėse klasėse jos mokymas yra integruotas į pa
saulio (daugiausia Europos) istorijos kontekstą. Tad 
apie tą pačią temą, pavyzdžiui, pokario ginkluotą pa
sipriešinimą mokinys gauna žinių po truputį, jas 
palaipsniui gilinant, pateikiant daugiau ir įvairesnės 
informacijos. Naujesniuose vadovėliuose žinių apie 
tremtį, pasipriešinimo kovas, rezistenciją vis gausėja. 
Pastaruoju metu vis daugiau informacijos pateikiama 
ir apie išeiviją, jos organizacijas ir veiklą. Viename iš 
vadovėlių pavyko rasti net du sakinius apie Santarą- 
Šviesą, nekalbant jau apie VLIK ą, PLB ir kt. Kai ku
rie vadovėliai palyginti daug dėmesio skiria Katalikų 
bažnyčios Lietuvoje disidentinei ir pogrindinei (Ka
talikų kronikos leidimas) veiklai.

Būtų perdėm sudėtinga - nesu tam profesiškai 
pasirengusi - daryti lyginamąją visų vadovėlių anali-
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zę ir skaičiuoti, kas ir kaip pasakojama apie sovietų 
okupacijos laikotarpį. Įspūdis, kurį susidariau sklaid
ydama istorijos vadovėlius, ypač tuos skyrius, kuriu
ose kalbama apie pokarį, gana chaotiškas, tačiau 
akivaizdu, kad stengiamasi, kiek leidžia vadovėlio 
apimtis, papasakoti apie svarbesniuosius tremties, 
pasipriešinimo ir rezistencijos momentus.

PAPILDOMAS MOKYMAS
Susidomėjimą nesena tautos istorija skatina 

Genocido ir rezistencijos tyrimo centras, kuris kartu 
su Švietimo ir mokslo ministerija pradėjo ir jau treti 
metai vykdo programą „Pokario istorija jaunimui”. 
2000-aisiais vyko rašinių konkursas tema: „Lietuvos 
laisvės kovų ir kančių istorija”. Jame dalyvavo per 50 
tūkst. moksleivių, 6 rašinių autoriams buvo įteikti 
diplomai, per 140 rašinių buvo išspausdinta knygoje 
Nelaisvės metų atspindžiai. Knygos leidimą ir 
konkurso organizavimą 30 tūkst. dolerių parėmė 
Tautos fondas, kurio valdybos pirmininkas A. Ve- 
deckas konkurso laureatų paskelbimo iškilmėse ap
gailestavo, kad rezistencijos temai istorijos pamo
kose skiriama per mažai dėmesio. Tačiau vos me
tams praėjus Tautos fondas nutarė konkurso neber- 
emti, tad jis buvo perorganizuotas, pavadintas „Lie

FILMO „VIENŲ VIENI” ĮSPŪDŽIAI
Šių metų balandžio 13 d. Čikagos Jaunimo cen

tro didžiojoje salėje įvyko Jono Vaitkaus režisuoto 
filmo apie Juozą Lukšą ir partizanus „Vienų vieni” 
premjera. Žmonių prisirinko pilna salė. Šį pusantros 
valandos trukusį filmą, gamintą daug metų ir kaina
vusį milijonus litų, jo kūrėjai įsivaizdavo kaip meno 
kūrinį, kuriame būtų pasakyta visa tiesa apie partiza
nų epopėją, arba, kaip J. Vaitkus spaudoje ne kartą 
yra minėjęs, tai turėjo būti meninis filmas, pagrįstas 
dokumentiniais faktais.

Pirmiausia apie tai, kas filme geriausiai pasisekė. 
Be jokios abejonės, tai sovietų smurto pavaizdavi
mas. J. Vaitkus, žiaurių teatro spektaklių išradingas 
kūrėjas, tą puikiai atliko. Pavyzdžiui, „Vienų vieni” 
emgebistai rusiškai nuolat keiksnoja „mat”, „blet”; 
sužvėrėjęs saugumietis pagriebęs kūdikį iš motinos 
rankų jį kiša į ugnį; kraupios partizanų lavonų mies
telių aikštėse scenos ir pan. Mačiau, kaip keli vyres
nio amžiaus ir silpnesnių nervų žiūrovai šių scenų 
metu paliko Jaunimo centro salę. Visa tai liudija, kad 
sukurti tikrovišką pokario nuotaiką režisieriui pavy
ko. Kad būtų paryškintas filmo tikroviškumas, „Vie
nų vieni” vartojama originali kalba su lietuviškais 
subtitrais, tai yra rusai filme kalba rusiškai. Net ir če
kas pilotas, skraidinęs J. Lukšą iš Vakarų Vokietijos 
į Lietuvą, kurį vaidina žymus lietuvių aviatorius Kai
rys, kalba vokiškai. Todėl kyla klausimas, kodėl 
amerikiečių ČIA pareigūnai, ruošę Lukšą ir jo ben
dražygius keliauti į Lietuvą, kalba lietuviškai?

Na, o silpnoji filmo pusė? Manau, tai nevykęs 
filmo scenarijus ir montažas. Juozo Lukšos istorija 
yra pakankamai sudėtinga, todėl filmo kūrėjai turėjo 
apsispręsti, kokį filmą jie norėjo daryti. Pavyzdžiui, 
ar „Vienų vieni” turėjo būti nuotykių filmas apie 
šaudymą ir gaudymą, ar tai filmas apie vieno žmo
gaus, Juozo Lukšos, likimą? Pasirinkus vieną vari
antą kai kurių dokumentinių faktų reikėjo atsisakyti, 
o kitus pabrėžti bei paryškinti. Dabar filme sukrauta 
beveik viskas, kas apie J. Lukšos istoriją žinoma, ir 
niekas nesiriša. Esu neblogai su šia istorija susipaži

tuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istor
ija”, o atnaujinto projekto partnere tapo Krašto ap
saugos ministerija. Konkursas ir viktorina - viena iš 
programos „Pokario istorija jaunimui” dalių. Kita da
lis - vasaros stovyklos moksleiviams, kuriose daly
vauja vyresniųjų klasių mokiniai, besidomintys kraš
to istorija. Stovyklos rengiamos pagal partizanų apy
gardų žemėlapį - kiekvieną kartą vis kitoje apygar
doje. Šią vasarą numatytos dvi stovyklos - 
Prisikėlimo ir Tauro apygardose. Stovyklavimo metu 
renkama medžiaga apie pasipriešinimo kovas, vyku
sios tose vietovėse, susitinkama su laisvės kovų daly
viais, rengiamos istorinių įvykių imitacijos.

Ši programa, kaip ir kitos papildomo mokymo 
programos, neapima visų moksleivių ir būtų nerealu 
to tikėtis. Drįstu manyti, kad nepaisant tam tikrų 
nesklandumų (pavyzdžiui, gan pastebimo beveik vi
sų autorių drovumo vos puse lūpų užsimenant apie 
tamsiąsias partizaninės kovos puses arba lietuvių da
lyvavimą holokauste) ir privalomo, ir papildomo mo
kymo programos yra pakankamai subalansuotos, 
neužkraunant neįmanomų reikalavimų ar mokiniams 
atgrasių, net dažnai prievarta primetamų, patriotizmą 
žadinti turinčių renginių.

„Žmogus privalo žinoti savo istoriją, tačiau tikrą, 

nęs, Lietuvoje naršiau archyvus, susijusius su kai ku
riais jos faktais, tačiau man sunku buvo sekti „Vienų 
vieni” siužetą, atpažinti filmo personažus. Štai keli 
pavyzdžiai. Filmo pradžioje J. Lukša sako, kad Kau
ne atsidaro universitetas, reikia, vykti ten studijuoti. 
Tačiau ar jis vyksta ten ar ne, filmas neparodo. Tai 
kam tada apie tai kalbėti? Kažkoks barzdyla energin
gai aiškina, kad partizanai turi centralizuotis. Ilgai
niui suvoki, kad tai dr. Juozas Albinas Markulis. Po 
kiek laiko partizanų vadas paskelbia nuosprendį, kad 
Vytis ir Mažytis turi vykti į Vilnių likviduoti tą išda
viką Markulį. Tačiau ar jie ten vyko, ar nevyko, ar 
Markulį likvidavo, ar ne, taip ir nesužinome. Lukša 
Vakarų Vokietijoje - kaip jis ten pateko neaišku - su 
kažkokiu vyriškiu įtikinėja glotniai susišukavusį ti
pelį, kad delegatūra (???) turi būti panaikinta. Po kiek 
laiko mano galvoje užsidega lemputė: tas tipelis - tai 
Jonas Deksnys, bet apie jo tapatybę ir kaip jis ekrane 
atsirado „Vienų vieni” nepateikia jokios informaci
jos. Veiksmas persikelia į Paryžių. Neaiškus jaunas 
vyrukas su prancūzišku akcentu kažką lietuviškai 
Lukšai aiškina. Pasirodo tas vyrukas - tai dr. Stasys 
Bačkis. Bet kodėl jis kalba su prancūzišku akcentu? 
Esu su dr. Bačkiu bendravęs. Jis puikiai kalbėjo lie
tuviškai. Vėliau sužinojau, kad dr. Bačkį vaidina da
bar Lietuvoje gyvenantis ir lietuviškai pramokęs pra
ncūzas. Kodėl? „Vienų vieni” žiūrovui sukelia daug 
klausimų ir duoda mažai atsakymų. Nesusipažinu- 
siam su partizaninio laikotarpio literatūra bei doku
mentika filmas bus visiškai nesuprantamas. Prieš ro
dant „Vienų vieni” būtų pravertusi įvadinė paskaita, 
kurioje būtų paaiškinta, kas tie staiga išdygstantys ir 
pranykstantys personažai, ką ta įvykių mozaika Lie
tuvoje, Švedijoje, Prancūzijoje bei Vakarų Vokietijo
je reiškia. Kita vertus, gerai nusisekęs meninis fil
mas, romanas ar drama - tai vientisas junginys su sa
vo vidine logika, kur visi siužeto siūlai surišti, kurio 
struktūroje pateikta visa reikiama informacija be ša
lutinių nukrypimų. Jeigu to nėra, filmas nenusisekęs, 
prastas.

nesumeluotą, nesuklastotą. Tai sunku - istorija kuria
ma ir perkuriama. Tas pats procesas gali būti vertina
mas kardinaliai priešingai, tačiau tikra istorija nėra 
vien juoda arba balta - ji pilka, tokia, koks yra 
žmogaus gyvenimas - pilkas, tai reiškia, visoks.” Tai 
citata iš J. Kruopio, Biržų „Atžalyno” vidurinės 
mokyklos dvyliktoko, rašinio. Citata, kuri tam tikra 
prasme atskleidžia šiandienos jaunuolio santykį su 
praeitimi - norą žinoti tiesą ir pasirengimą priimti ir 
suvokti ne tik herojiškąsias, bet ir tamsiąsias tautos 
istorijos puses. Emocijos, kurios blaško vyresniąją 
kartą, gyva patirtimi suaugusią su netolima pokario 
istorija, šiuolaikiniams jaunuoliams yra kitų išgyven
tas dalykas, į kurį jie gali ir sugeba žvelgti iš šalies, 
su distancija, atmesdami vienareikšmiškas interpret
acijas. Dabartiniai baigiamųjų klasių moksleiviai 
mokytis pradėjo jau nepriklausomybės metais, jie 
girdėjo prieštaringus tų pačių dalykų vertinimus ir 
skirtingų požiūrių buvimas jiems atrodo natūralus 
dalykas. Tad ne istorikų ar politikų nuostatos, ne 
mokytojų įsitikinimai, o jau pakankamai subrendęs 
mokinio poreikis gauti visapusišką informaciją 
pamažėl tampa pagrindiniu istorijos dėstymo 
mokykloje orientyru.

Zita Čepaitė
'O 

--------------------------------------------------------------------- ——

Kelios pastabos apie vaidybą. Turbūt įtikina
miausias yra Markulio rolę atliekantis žymus Vil
niaus Akademinio dramos teatro aktorius Vytautas 
Rumšas. Gerai, kad jo rolė nedidelė. Kitaip dar būtų 
nieko nenutuokiantį žiūrovą savo įtaigiai pateiktais 
argumentais įtikinęs. Lietuvos televizijos serialuose 
vaidinančio Sauliaus Balandžio Juozas Lukša blan
kesnis. Bet čia gal filmo scenarijaus kaltė.

Akivaizdžių prasilenkimų su faktais filme nepa
stebėjau. Sukeisti kai kurie akcentai. Pavyzdžiui, 
anuomet Juozas Markulis partizanus įtikinėjo ne tik, 
kad reikia centralizuotis, bet taip pat, kad reikia per
eiti į pasyviąją rezistenciją. Filme Markulis apie tai 
nieko nesako. Apie būtinybę pereiti į pasyviąją rezis
tenciją „Vienų vieni” pabaigoje kalba Juozas Lukša. 
Amerikiečių ČIA pareigūnai Juozui Lukšai ir jo 
draugams aiškina, kad Lietuva nepriklausomybės 
greitai neatgaus, kad tai įvyks po ilgo proceso. Tad 
kodėl filme parodyti kadrai, kaip amerikiečiai Lukšą 
ir jo bendražygius treniruoja kaip šaudyti į taikinius, 
landžioti po urvus? Dokumentai kalba, kad amerikie
čiai J. Lukšai nurodė rinkti informaciją apie raketinių 
ginklų įrengimus, povandeninių laivų konstrukciją, 
bolševikų mokslo ir technikos išradimus ir taip to
liau. Antrą kartą į Lietuvą atvykęs Lukša buvo parti
zanų vadovybės paskirtas Žvalgybos skyriaus virši
ninku. Apie tai „Vienų vieni” neužsimena.

Filmo pabaigoje trumpai parodytas ir į sovietų 
pinkles padėjęs Lukšą įpainioti Jonas Kukauskas. 
Kažkodėl jis aprengtas kaip koks amerikiečių vady
bininkas: balti marškiniai, kaklaraištis, skrybėlė ir at
rodo šauniau, negu rusų saugumiečiai, kurių 
nelaisvėje jis anuomet buvo.

Pasibaigus filmui ant scenos užlipo „Vienų vie
ni” prodiucsris Vytautas Vilimas ir pasakė kalbą. 
Sparnuotais žodžiais jis aiškino, kaip Lietuvoje nie
kas partizanais nesidomi, kad Lietuvos mokyklose 
nebemokinama apie lietuvių genocidą, o tik apie ho
lokaustą. Vėliau Čikagoje sklido kalbos, kad šį „Vie
nų vieni” variantą sumontavęs V. Vilimas, kad filmo 
režisierius Jonas Vaitkus apie tai nieko nežinąs, o jei
gu žinotų, būtų labai nepatenkintas.

L. Mockūnas
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MĄSTANTYS JAUNUOLIAI
Šiemet, kaip ir pernai, dalyvauju komisijoje, ku

riai pavesta įvertinti JAV LB Švietimo tarybos pa
skelbto konkurso rašinius. Autoriai - šeštadieninių 
mokyklų 9-12 klasių mokiniai, nuo trylikos iki 16 
metų amžiaus. Nurodytos dvi temos. Viena - tautiš
kai sociologinė: „Kodėl šių laikų jaunimas nutolsta 
nuo lietuviškos veiklos? Kaip to išvengti?”. Kita gry
nai literatūrinė - „Seku pasaką, seku Krėvę”. Kaip 
Švietimo taryba nurodo, „Šis garsus rašytojas mėgo 
dažnai vartoti mažybinius ir malonybinius daiktavar
džius”. Vaikams ir siūloma sukurti pasakėlę tuo Vin
co Krėvės stiliumi.

Niekad neabejojau išeivijos jaunimo protingu
mu. Daugelis neretai apmąsto dabartinę pasaulio 
būklę. Su tėvais pašneka apie Lietuvą. Bet kai moky
tojai paprašo savo mintis išdėstyti raštu lietuviškai, 
įsitikina, jog tai nėra jau taip lengva. Reikia ir grama
tikos, ir sintaksės, ir tinkamų sąvokų žinojimo. Ra
šant svarbu mąstyti lietuvių kalba. Tiems, kurie ne
seniai su tėvais atvyko iš Lietuvos, kur kas lengviau. 
Čia gimusiems toks rašymas yra nelyginant čiuo
žimas ant ledo vos vos pramokus žengti negriūnant.

Jei pirmoji tema man patinka, tai antroji, prisipa
žinsiu, yra perdėm archaiška. Nūdien tie malonūs žo
delyčiai, suburti į trumpą rašinį, skamba kaip norma
lios kalbos parodija. Skaitydamas jaučiuosi lyg bū
čiau atsidūręs darželyje, o ne tarp 9-12 klasių moks
leivių. Vis dėlto net šeši sudeda šitokias šilko lopinė
liais papuoštas istorijas - mažiau ar daugiau sėk
mingai.

Štai slapyvarde „Pyragaitis” (tikriausiai mer
gaitė) pasakėlėje „Mamytė” rašo apie mergužėlę: „Ji 
susirgo bloga slogele. Noselė varvėjo. Akelės ašara- 
vo kaip upelė. Kosulėlis buvo vienintelis garselis. O 
gerklelė - baisiai graužė! (...) Visas maistelis neturė
jo skonio. O mergelė tik silpnai gėrė arbatėlę. Visą 
dienelę niekas jos neprižiūrėjo. Tik gerasis Dievulis. 
Mamytė visuomet dirbo ir negalėjo su dukrele pa
būti”.

Ką besakyti, pajautas glostanti tiesa. Linksmai, 
intriguojančiai supintas „Žalio Šeško” apsakymėlis 
gan aromatišku pavadinimu „Kaip šeškutis gavo 
smarvę”. Čia visų žvėrelių vardai yra natūraliai ma
žybiniai. Patinka man ir slapyvardininkės „Daina
vos” rašinėlis „Debesėlis”, kuriame mergaitė surastą 
rankšluostėlį (o tai buvo paukštelis) įmetė „į skalby
klėlę ir išplovė su muilo milteliais. Po kiek laiko 
mergelė ištraukė šlapią paukštelį ir įmetė į džiovyk- 
lėlę”.

Bet man labiau rūpi kitą temą pasirinkusių sam
protavimai. Jų ryšys su lietuviška veikla šiaip ar taip 
yra mums svarbus.

„Pipiru Pomidoraičiu” pasivadinusiam „tik api
brėžti” veiklos tikslai gali pritraukti abejingą lietuvių 
jaunimą. Sovietų okupacijos metu tikslas buvo aiš
kus - tautos išlaisvinimas, o dabar reikia tvirtų įrody
mų, kodėl turime būti aktyvūs lietuviai. Tam jis nuro
do keletą bendravimo būdų su aiškesniais ir įvai
resniais tikslais. Nepakanka vien raginimo, „reikia 
smarkiau stengtis susidraugauti, turėti šokius, filmų
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vakarus ir kitus smagius įvykius, kad jaunimas galėtų 
susitikti ir pabendrauti”.

„Vaidilutei” (iš stiliaus matosi, jog neseniai at
vykusi iš Lietuvos) nutolimas nuo lietuviškos veiklos 
„nėra visiškai jaunimo kaltė”. Šiam jaunimui „nerei
kėjo kovoti už laisvę ir nepriklausomybę, kaip tė
vams, protėviams”. Tad lengva greitai užmiršti Lie
tuvos skausmingą praeitį, gamtos grožį, lengva pasi
duoti įdomiam naujo krašto gyvenimui. Ji iškelia 
dvasingas Lietuvos vertybes, kurios padėtų atsverti 
naujos šalies pagundas ir prisijungti prie lietuviškos 
veiklos. Tai idealistinis požiūris.

„Plunksna” su tėvais „atkeliavusi į Klivlendą bū
dama šešerių metų”. Čia jai organizacijų yra pakan
kamai. „Deja, tų dalyvių skaičius nėra didelis”. 
Anksčiau, laisvinant Lietuvą, veikla buvo gausesnė. 
Išlaikyti lietuvybę „reiškia išlaikyti lietuvių kalbą, is
toriją ir kultūrą”. Svarbiausias pagrindas - šeima. 
Dalyvavimui reikia tėvų pagalbos. Iš draugų sužino
jo, jog tik tėvų skatinami (verčiami) jie dalyvauja. 
„Plunksna” įžvalgiai išdėsto kelias nutautėjimo prie
žastis. Amerikos mokyklose daug kam mūsiškių „ne
patogu visai išsiskirti nuo kitų žmonių”. Vaikai nori 
būti panašūs į kitus. Na, ir to laiko būnant amerikie
čių aplinkoje yra maža, ir atrodo, kad lietuviška veik
la tėra tik laiko gaišinimas. „Kodėl aš šitai darau? 
Taip nubodo... Ką aš gausiu iš šito? Atsakymas tuo 
atveju deja dažnai būna - nieko!” Šią negatyvią iš
vadą autorė sušvelnina galimybėmis save praturinti 
draugystėmis, įspūdžiais; patirtimi, žininomis - „būsi 
gudresnis su dviem kalbom ir įdomesnis žmogus, ir 
daugiau žinantis”.

Saviti yra ir kitų rašančiųjų samprotavimai. Ma
no skiltis viskam per ankšta. Maga pasakyti: lietuvy
bės vengimo tema (ypač kalbos nuovokos silpnėji
mas) turėtų būti dažniau svarstoma ir suaugusių suei
gose.

Pr. Visvydas

KOALICIJA, KOALICIJA
2000 metų birželio mėnesį suiro Naujosios poli

tikos koalicija Lietuvoje. Jos vietoje atsirado kita - 
socialdemokratų-socialliberalų, arba kairės, koalici
ja. Nuo pat jos įkūrimo sklido pranašystės, jog ji bus 
stabilesnė ir išsilaikys bent iki sekančių Seimo rinki
mų. Visi ženklai rodė, kad taip ir bus, iki kol neprasi
dėjo kampanija į geltonuosius rūmus.

Dalykai pradėjo keistis, kai koalicijos partneriai 
nesugebėjo ar nenorėjo išstatyti bendro kairės kandi
dato į prezidentus. Ypač buvo nusivylę soclibai, nes 
jų neoficialus kandidatas, Artūras Paulauskas, reitin
guose visą laiką stovėjo aukščiau už potencialų soc- 
demų kandidatą Vytenį Andriukaitį. Be to, sklido tei
giniai, jog Brazausko kandidatavimo atveju Paulaus
kas jį parems. Socdemams nutarus išstatyti savo kan
didatą, ne vienas soclibas skundėsi, kad į jų gerano
riškumą koalicijos partneriai atsakė šlapia mazgote 
per veidą.

Tuoj po rinkimų nesutarimai koalicijoje pradėjo 
aštrėti. Kampanijos metu prezidentas Rolandas Pak- 
sas balsuotojams pažadėjo vyriausybės pertvarkymą. 
Tačiau po susitikimo su Brazausku ir Paulausku iš 
pertvarkymo liko tik Sveikatos ministro Dobrovols
kio pakeitimas socdemu Oleku. Atrodo, jog prelimi
narus prezidento ir premjero susitarimas dėl Dobro
volskio buvo padarytas be Paulausko žinios. Kadangi 
Sveikatos ministerija buvo viena iš soclibams paskir
tų ministerijų, Seimo pirmininkas išreiškė nepasiten
kinimą ir viltį, kad Dobrovolskio likimas bus išspręs
tas bendru koalicijos nutarimu. Tačiau iš Paulausko 
pastangų išgelbėti Dobrovolskį arba jo vietoj paskirti 
kitą soclibą, nieko neišėjo. Pakso-Brazausko susitari
mas nebuvo pakeistas ir Seimo pirmininkui buvo ne
tiesiogiai priminta, jog jis tėra jaunesnysis koalicijos 
partneris.

Valstybės ir vyriausybės vadovų artimas bendra
darbiavimas taip pat buvo pastebimas koalicijos prieš 
Vilniaus merą Artūrą Zuoką formavime. Jis dar la
biau išryškėjo iškilus kontroversijai dėl policijos ge
neralinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus atleidi
mo. Pirmose skandalo stadijose Paksas ir Brazauskas 
rėmė Vidaus reikalų ministro Juozo Bematonio 
sprendimą Grigaravičių suspenduoti ir eventualiai at
leisti iš tarnybos. Bet generaliniam komisarui nutarus 
dėl savo vietos kovoti ir spaudai išknisus vis daugiau 
medžiagos, jog byla prieš jį neturi nei faktiško, nei 
teisinio pagrindo, palaipsniui prezidentas ir premje
ras pradėjo keisti savo poziciją. Per visą skandalą 
Paulauskas palaikė jam artimą Grigaravičių. Jis kriti
kavo valstybės ir vyriausybės vadovus dėl per didelio 
skubėjimo policijos viršininką pasmerkti, prieš tai iš
samiai ir objektyviai kaltinimų neišnagrinėjus.

Kai Brazauskas paskelbė vidaus reikalų ministro 
ir generalinio komisaro pažadą darniai dirbti, Seimo 
pirmininkas reagavo pasisakydamas prieš per anks
tyvą „susitaikinimą” dar negavus Seimo komisijos 
Grigaravičiui mestų kaltinimų įvertinimo. Bemato- 
niui po savaitės atsistatydinus, Paulauskas pagaliau 
galėjo džiaugtis retu laimėjimu prieš vyresnįjį koali
cijos partnerį.

Premjero santykiai su Prezidentu ir Seimo pirmi
ninku šiuo metu yra grynai pragmatiški, svarbiausias 
jų tikslas išplėsti vyriausybės vadovo įtaka kitų triju
lės narių sąskaita. Tai visai normalus politikoje reiš
kinys ir čia nenoriu sudaryti kitokio įspūdžio. Tačiau, 
ar toks Brazausko elgesys naudingas koalicijai, tai 
jau kitas klausimas, kaip ir koks šioje situacijoje yra 
Prezidento vaidmuo?

Premjeras jau parodė, jog kur pravartu, jis gali 
bendradarbiauti su Prezidentu prieš Paulauską. Tai 
įvyko atstatydinant Dobrovolskį ir Grigaravičiaus 
skandale. Tačiau Brazausko draugystė su Paksu yra 
ribota. Juk ne kieno kito, o vyriausybės vadovo ini
ciatyva Prezidentui buvo pasakyta, jog pagal proto
kolą sutartį su Europos Sąjunga pasirašys keletas 
aukštų pareigūnų, bet ne pats Prezidentas, ir tik nuva
žiavus į Atėnus buvo sužinota, kad Prezidentai ne tik 
gali pasirašyti, bet jų parašai sutarčiai suteikia ir tam 
tikrą simbolinę reikšmę.

Prezidento ir Seimo pirmininko santykiai grei
čiausia paliks tokie, kokie jie buvo nuo Naujosios po
litikos koalicijos pradžios - pastoviai blogi. Paskuti
nį kartą (šias eilutes rašau balandžio pabaigoje) jų 
pobūdis atsispindėjo griežtoje Paulausko reakcijoje į 
Prezidento sprendimą pašalinti Valdą Adamkų iš de
legacijos į Atėnus.

Tolimesnių koalicijos partnerių santykių prog
nozė yra daug sudėtingesnė. Jie vis dar vienas kitam
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reikalingi. Be soclibų socdemai turėtų atsisakyti val
džios ir atvirkščiai. Tą abi pusės puikiai supranta. 
Todėl Brazausko galimybės savo partijos įtaką plėsti 
yra lyg ir ribotos. Bet iš tikrųjų, jos ne tokios blogos.

Nors šiuo klausimu nėra sociologinių tyrimų, vis 
dėlto galima įžiūrėti tam tikrus reiškinius, sugestijo- 
nuojančius, jog dalis soclibų, motyvuojami politinio 
išlikimo, ideologinio artimumo ar kitų priežasčių, 
norėtų jungtis su socdemais. Kieno įtaka tokiose 
jungtuvėse padidėtų, o kieno eventualiai išnyktų, nė
ra sunku atspėti.

Paulauskas šias pažiūras tarp partijos narių gerai 
žino. O ką apie susijungimą galvoja jis pats? Turime 
atsiminti, jog parlamento vadovas Naujosios sąjun
gos partiją įkūrė, kad išlaikytų savo politinę įtaką ir 
pasiruoštų sekantiems prezidento rinkimams. Socde- 
mų partijoje jis ir jo bendražygiai ilgainiui išnyktų, o 
iš politinio gyvenimo Seimo pirmininkas dar nėra pa
siryžęs išeiti.

Šiame kontekste reikia vertinti buvusį Paulausko 
santūrumą, susijusį su Brazausko akibrokštais ir vė
lesnę jųdviejų konfrontaciją buvusio Vidaus reikalų 
ministro Bematonio skandale. Vyriausybės vadovui 
pradėjus užsiminti apie kairės susijungimą, Seimo 
pirmininkas pakeitė savo požiūrį į socdemų lyderį ir 
jo partiją. Koalicijos partnerius jis vis dažniau prade
da traktuoti kaip tipiškus politinius varžovus, į kurių 
iššūkius reikia reaguoti atitinkamai. Iš tikrųjų, norė
damas apsaugoti soclibų identitetą ir savo politinės 
karjeros perspektyvas, parlamento vadovas kitos iš
eities lyg ir neturi. Bet jis taip pat negali visiškai nuo 
socdemų atsiriboti ir greičiausiai laikas nuo laiko ji
ems padarys politinio draugiškumo ir net susijungi
mo žestų. Ar ši Artūro Paulausko strategija atneš no
rimų rezultatų, ir kokią ji turės įtaką koalicijos stabi-

• lumui, parodys tiktai ateitis.
Julius Šmulkštys

STEBUKLINIŲ PASAKŲ HEROJAI, BUR
TININKĖS IR EUROINTEGRACIJA

Kai skaitytojus pasieks ši skiltis, referendumas 
dėl Europos Sąjungos bus jau įvykęs. Turiu vilties, 
kad praslinks ir didžiulis nerimas dėl jo baigties. Bū
tų skaudžiausia, jei žmonės lemtingą Lietuvai spren
dimą palydėtų abejingumu, jei rinkėjų aktyvumas 
nuviltų.

Referendumas parodys, ar gyvename abejingų 
niurgzlių visuomenėje, ar žiniuonių ir burtininkų 
krašte, kuriame net aukščiausi valstybės politikai tiki 
aiškiaregiais, o ne savo jėgomis.

Likus mažiau negu savaitei iki referendumo, vi
suomenė vėl išgirdo ponios Lolišvili vardą. Jos ger
bėjams nė motais, kad žmonėms jau atsibodo jų gar
binamos pranašės istorijos, kad dabar ne laikas rū
pintis ponios Lenočkos reputacija, kad visuomenei 
yra kur kas svarbesnių dalykų, nei vandeniu ir tuale
tiniu popieriumi gydančios ponios reikalai.

Po skandalo su asmenine prezidento Rolando 
Pakso būrėja kai kurie jos reputacija susirūpinę gy-
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nėjai nutarė išprovokuoti kardinolą Juozą Audrį Bač- 
kį veltis į ginčus su sauja lengvatikių. Nors, tiesą sa
kant, ar tai tik menka saujelė - verta abejoti.

Net 261 aiškiariagės gerbėjas pasiuntė Lietuvos 
katalikų bažnyčios hierarchams atvirą laišką, kuriuo 
prašoma sustabdyti šiuo metu neva vykstančią melo 
ir šmeižto kampaniją prieš šią moteriškę. Pasirašiu
siųjų pavardžių stengtasi neviešinti. Bet yla ėmė lįsti 
iš maišo: tarp burtininkės gerbėjų būta ir Mažeikių 
vyriausiojo policijos komisaro Algio Markevičiaus 
parašo. Sis tikino tokio laiško nepasirašęs, nors ir pa
laikąs savo stebulingą vandens „įkrovėją”. Tačiau 
Mažeikių laikraštyje Būdas žemaičių atspausdinta 
laiško faksimilė įrodo, kad komisaras laišką pasirašė. 
Tad kam jam prireikė meluoti?

Bet tai jau pono komisrao garbės reiklas. O gal 
mažeikiečiams ramiau, kad jų saugumu rūpinsi ezot- 
erika apžavėtas policinikas? Gal jis su aiškiaregės 
pagalba ir nusikaltėlius ims gaudyti?

Lenočkos gynėjai kaltino Bažnyčios vadovus 
nekaltos moteriškės persekiojimu, tikino, kad egzor- 
cistai iš Romos teigiamai vertino jos „stebuklingas” 
galias (nors tų egzorcistų nė su žiburiu nepavyko ras
ti), o va lietuviški ganytojai išvadino vargšę gruzinę 
šėtono apsėstąja. Laimei, kad J. A .Bačkis provokaci
joms nepasidavė ir, vienąkart savo nuomonę pareiš
kęs, nebandė jos kvestionuoti ar veltis į kvailus gin
čus.

Tačiau kyla klausimas, kuo siekė aiškiaregės gy
nėjai? Ar jiems dar mažai „reklamos”? Kam naudin
ga dar sykį Lietuvai priminti gėdingus įvykius ir 
užuot rūpinusis europietiška ateitimi, naršyti po eg
zotiškas džiugles?

Žiniuonės globojamas Prezidentas, užsiėmęs eu- 
rointegracijos reikalais, matyt, neturi laiko paprotinti 
savo dvasios motinos ir jos gerbėjų liautis kvailinus 
visuomenę. Pagaliau žmogus juk neturi laiko galvoti, 
kad per rinkimus susikurtas įvaizdis jau tirpsta. Bet 
nebūkime naivūs. Tą pačią savaitę visuomeniniu Pre
zidento patarėju tapo jo rinkimų kampanijos įkvė
pėjas A. Katkevičius, be kurio Prezidento rinkiminis 
burbulas ėmė labai sparčiai bliūkšti. ,

Kol A. Kaltkevičius rūpinosi ES kampanijos re
klama, matyt, nebuvo kam paslėpti žiniuoniškų bur
tų. Dabar gi už ne itin vykusią euroagitaciją savo fir
mos sąskaitą papildęs įvaizdžio kūrėjas galės „už 
dyką” konsultuoti poną Prezidentą. Tad, tikėkimės, 
kad ir stebuklinių pasakų apie žiniasklaidos, bažny
čios ir pašaipūnų skriaudžiamą burtininkę sumažės. 
O gal bus kuriamos naujos - apie blogojo karaliaus 
Algirdo bei jo dvariškių skriaudžiamą verkšlenantį 
princą Rolandą?

Birutė Garbarvičienė

LINK VALDŽIŲ BALANSO
Pastarojo meto skandalai Lietuvos politiniame 

gyvenime (vidaus reikalų ministro J. Bematonio ir 
policijos generalinio komisaro V. Grigaravičiaus 
konfliktas, suokalbis prieš Vilniaus merą A. Zuoką) 

išryškino valdžios sutelkimo vienose rankose (vienos 
grupuotės) pavojus. Tai yra dar viena pamoka, išryš
kinanti demokratinės santvarkos reikšmę Lietuvai. 
Nes šiuolaikinės demokratinės santvarkos svarbus 
bruožas yra vadinamasis valdžių atskyrimas, kada 
viena valdžia kontroliuoja, tuo pačiu ir apribodama 
kitą valdžią. Politikos apžvalgininkai ir komentato
riai Lietuvoje vėl suskato pabrėžti, kad visą valdžią į 
savo rankas sutelkė A. Brazauskas. Buvo įžvalgai at
kreiptas dėmesys ir į tai, kad A. Brazausko, kaip par
tijos lyderio, vaidmuo nėra įprastas, A. Brazausko 
negalima sulyginti su kitų partijų lyderiais. Nes jo ro
lė yra komunistinės nomenklatūros kultūrinio pavel
do suformuota lyderio rolė, ką rodo jau vien tai, kad 
kiti įtakingi socialdemokratų partijos veikėjai jokiais 
atvejais nedrįsta kritikuoti buvusio paskutinio LKP 
pirmojo sekretoriaus ir pirmojo pokomunistinės Lie
tuvos prezidento. Visuomenės akyse A. Brazauskas 
taip pat turi valdžios legitimaciją būtent dėl jos peri- 
mamumo-paveldimumo. (Požiūris, kuris gerokai pri
mena požiūrį į can} valdžią, kur nepriklausantys di
nastijai valdovai traktuojami kaip uzurpatoriai, nors 
jie taip pat gali sukurti naują dinastiją arba numatyti 
paveldėtojus. Vis tik senesnės dinastijos atstovas turi 
pirmumo teisę.). Visgi tam tikrus permainų ženklus 
liudija tai, kad J. Bernatonis socialdemokratų partijos 
pirmininko pavaduotoju perrinktas nebuvo, nors jo 
kandidatūrą teikė būtent A. Brazauskas.

Reikia pasakyti, jog dabartinė Lietuvos santvar
ka jau apsaugo nuo totalitarinės valdžios. Galima pri
siminti praėjusio dešimtmečio pradžioje vykusias 
diskusijas dėl Lietuvos Konstitucijos. Tada kai kurie 
politikai aktyviai pasisakė už gryną parlamentinę res
publiką, už visišką 1922 m. konstitucijos atgaivini
mą. Dabar akivaizdu, kad minėti pasisakymai buvo 
klaidingi. Kas bebūtų Lietuvos Respublikos prezi
dentu, šio posto funkcinė logika verčia su įtarimu 
vertinti kitų valdžių (parlamento ir vyriausybės) 
veiksmus. O tai yra gerai valdžių atskyrimo principo 
požiūriu. R. Paksas, kad ir kiek būtų kažkieno įtako
jamas, vis tiek yra verčiamas bent iš dalies atsižvelgti 
į valdžių padalijimo logiką.

Buvęs premjeras G. Vagnorius neseniai pareiš
kė, kad „realiai šiandien Lietuvoje veikia trys Vy
riausybės. Pirma - klasikinė, vadovaujama A. Bra
zausko. Antra - prie prezidentūros. Jai pavaldžios vi
sos teisėtvarkos ir jėgos struktūros, kontrolės institu
cijos. Trečia - prie seimo. Jai pavaldi dalis kontro
liuojančių institucijų.” Jeigu atmesime tariamai blo
gas šios situacijos implikacijas, neigiamą G. Vagno
riaus vertinimą, galėsime pasakyti, kad juk būtent 
taip ir turi būti. Kai kurie R. Pakso veiksmai visiškai 
atitinka valdžių padalijimo logiką. Vienas pavyzdys 
būtų Prezidento veto dėl Seime priimtų įstatymo 
pataisų, leidžiančių išbraukti iš rinkėjų sąrašų 
užsienyje gyvenančių piliečių pavardes. Pakankamai 
aišku, kad tos pataisos prieštarauja jei ne Lietuvos 
konstitucijos raidei, tai bent jos dvasiai, bet grynai 
parlamentinėje valstybėje jos, ko gero, būtų įsigalio
jusios. Galima prisiminti ir tai, kad Lietuvos prakti
koje jau buvo atvejų, kada už tam tikrą įstatymą bal
savę parlamentarai vėliau prašydavo prezidento tą 
įstatymą vetuoti. Kitas pavyzdys - R. Pakso delsi
mas, priešingai A. Brazausko norams kuo greičiau 
sutvarkyti tą reikalą, skirti vidaus reikalų ministru V. 
Bulovą, kuris viešai pagarsėjo praėjusių metų rudenį 
vykstant deryboms dėl Rusijos tranzito į Kaliningra
dą apstulbinęs ES pirmininkavusią Daniją, įteikda
mas pasiūlymą priimti bevizio režimo sąlygas, kurio-

(tęsinys 12-me psl.)
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GRĮŽIMAS Į TĖVYNĘ
Sutikę grįžti į savo gimtąjį kraštą, pabėgėliai 

nebuvo tikri, ar pasieks jį. Traukinių ešelonai pasuk
davo ir link Sibiro. Statistikos klausimai - kiek buvo 
repatriantų, kiek jų buvo išvežta į Sibirą, kiek liko 
Lietuvoje - vis dar lieka atviri. Galime remtis Mark 
R. Elliott pateiktais bendrais skaičiais: iš 5,2 milijono 
repatriantų sovietų skryningų komisijos išsiuntė 2,5 
milijono į kalėjimus arba priverstiniams darbams; 
apytikriai 1,1 milijoną - namo arba į tremtį.1

DP spaudoje buvo duomenų apie grįžtančius re
patriantus, bet tai nėra nuoseklūs tyrimai. Tarp labi
ausiai nenorinčių namo grįžti DP buvo 100,000 bal- 
tiečių amerikiečių stovyklose, iš kurių Hanau stovyk
la yra labai tipiška. Pavyzdžiui, mažiau kaip 1% li
etuvių iš Hanau stovyklos sutiko būti pasiųsti atgal į 
Sovietų okupuotą kraštą.2

Ligi 1946 m. rugpjūčio 1 d. iš trijų Vakarų oku
pacinių zonų į savo tėvynes grįžo 5.991.044 asme
nys, tarp jų latvių 1349, estų 479 ir lietuvių 241. 
Tiems absoliutiems skaičiams palyginti išvedę santy
kinį skaičių gauname, kad grįžo: latvių 1,4%, estų 
1,5% ir lietuvių 0,4% stovyklose gyvenusių tremtinių 
ir pabėgėlių. Taigi, lietuvių grįžo tris su trupučiu kar
tus mažiau, negu kitų baltiečių.3

Amerikiečių zonos karinės valdžios duomeni
mis, nenorinčių grįžti tėvynėn būta 70,9% (baltiečių 
- 98%, lenkų - 22%, jugoslavų - 13%, bulgarų - 8%, 
rumunų - 2% ir t.t.)4

NKVD rinko duomenis apie repatriantus, grįž
tančius iš Vakarų Vokietijos okupacinių zonų, Švedi
jos ir kitų šalių. Čia pateikiami duomenys bent iš da
lies galėtų parodyti, kiek galėjo būti grįžusiųjų. Isto
riografijoje paprastai pasakoma, kad grįžusiųjų buvo 
„vienas kitas” arba „beveik niekas negrįžo”. Lentelė
je pateikti skaičiai liudija, kad repatriantų skaičius 
buvo didesnis, nei manyta.

Koks repatriantų likimas? Galima paminėti DP 
spaudoje nuskambėjusią istoriją apie aktorių N. Dau- 
guvietienės ir jos dukters grįžimą į Sovietinę Lietuvą. 
Žinoma, tai buvo sovietų propagandos parengtas 
sugrįžimas, bet jis savo prieštaringumu atspindi tiek 
grįžusio žmogaus tragediją, tiek pačios išeivijos ka
tegoriškumą.

N. Dauguvietienė ir G. Dauguvietytė grįžo kaip 
repatriantės „tik 1947 rugpjūčio mėnesį, lydimos so
vietinio repatriacijos komisaro. Filtracijos sovietų 
okupacinėje zonoje Vokietijoje ir SSRS teritorijoje 
joms nereikėjo, kaip LTSR Aukščiausios Tarybos 
deputato šeimos narėms”.5

G. Dauguvietytė prisimena kelionę namo: „O tas 
sovietinis repatriacijos komisaras mus atvežė ir tie
siai tėvui į rankas padavė. Jis buvo estas. Saugojo 
mus, bet labai ‘fainas’, jokio sovietiškumo, jokios 
propagandos. Mes vienos lietuvės buvom, kurios

TEIGINIAI...
(atkelta iš 11-to psl.)
mis buvo ypač suinteresuota Rusija.

Politiniai skandalai lieka skandalais, kokioje 
valstybėje jų nebūna. Tiesa, politinė kultūra Lietuvo
je nėra pakankamai išvystyta, bet, kita vertus, svarbu, 
jog apsiskandalinusią valdžią piliečiai galės anksčiau 
ar vėliau nubausti, pasinaudodami demokratinės san
tvarkos teikiamomis galimybėmis. Valdžia gi turės 
išmokti pažinti savo ištakas šiuolaikniame demokra
tiniame pasaulyje.

Saulius Pivoras

REPATRIACIJA Į LIETUVĄ IŠ VOKIETIJOS DP 
STOVYKLŲ (1945-1950)

Vis daugiau ir daugiau istorijos studentų Livoje savo studijų temoms pasirenka Antrojo pasaulinio karo 
lietuvių išeiviją. Tuo ypač pasižymi Vytauto Didžiojo universiteto Kaune studentai. Štai pernai VDU studentė 
Daiva Simanavičiūtė paruošė darbą istorijos bakalaurui gauti, pavadinimu „Lietuvių repatriacija iš DP sto
vyklų Vokietijoje (1945-1950) ” Jame tarp kitų dalykų, Simanavičiūtė aptaria pabėgėlių stovyklose atsidūrusių 
lietuvių laikyseną repatriacijos atvilgiu, sovietų propagandos, raginančios grįžti, bruožus, agitaciją DP 
stovyklose ir grįžimą į tėvynę.

Pagal Simanavičiūtės pateiktus duomenis, iki 1951 metų savanoriškai į Lietuvą grįžo ar buvo prievarta 
sugrąžinta virš 30,000 žmonių (žiūr. lentelę). Savanoriškai iš vakarinių zonų grįžo apie 6,000 žmonių. Sima
navičiūtės skaičiai paimti iš KGB archyvų. Sovetų saugumui pokaryje buvo labai svarbu vesti pasitraukusiųjų 
iš Lietuvos ir sugrįžusiųjų statistiką. Ši statistika rodo įdomų faktą: 1945 metais Rytų frontui sparčiai judant 
Vakarų link, Rytprūshiose, Rytų Vokietijoje, dabartinės Lenkijos teritorijoje ir Čekoslovakijoje liko apie 
24,000 lietuvių. Jeigu išeivijos šaltiniai Vokietijos bei Austrijos vakarinėse zonose 1947 metais priskaičiuoja 
apie 60,000 lietuvių, tai karo metu pasitraukusių į Vakarus ar ten prievarta išvežtų žmonių galėjo būti 85- 
90,000, tik ne visiems pavyko pasiekti Vakarų sąjungininkų armijų okupuotą teritoriją.

Šiame numeryje skaitytojui siūlome Daivos Simanavičiūtės bakalaurinio darbo skyrius „ Grįžimas į tė
vynę” ir „Repatriantai ir pogrindinė veikla”. Juose, pasiremdama sovietų saugumo šaltiniais bei liudininkų 
apklausa, Simanavičiūtė atskleidžia vieną beveik netyrinėtą Lietuvos pokario istorijos tarpsnį. Red.

tada grįžom. Jis mus vežė kupė. Jis mus vežė iš Ber
lyno (Berlyno-Maskvos traukiniu), persėsti turėjom, 
išdaužytais langais važiavom...”.6

G. Dauguvietytės prisiminimai apie buvimą Va
karuose, parodo dvejones bei troškimus, kad pasiryž
ti repatrijuoti buvo sunkus psichologinis išbandymas. 
Pirmiausia tai baimė. „Mes žinojome - geležinė 
uždanga uždengta. Viskas baigta. Viskas užsidarė - 
nei laiškų, nei nieko. Kai tėvas parašė pirmąjį laišką, 
kviečiantį mus grįžti, visi tą tėvo laišką nuuostė. Žil
ionis laikė laišką ant garų, žiūrėjo, gal po pašto ženk
lu bus koks ženklas, įspėjantis nevažiuoti į Lietuvą”.7 
Kitas veiksnys - noras grįžti namo: „Vieną gražią 
dieną iš mamos, gyvenančios Konstance, atėjo laiš
kas. Mama rašė naktį klausiusi radijo iš Maskvos ir 
išgirdusi tėvo balsą sakant, jog jam likę nedaug gy
venti. Jeigu mes negrįšime, jo nebepamatysime”.8 Ji 
man parašė: „Tėvas nori, kad mes grįžtumėme, o ji
nai kategoriškai nenorėjo, o aš kategoriškai norėjau. 
Aš norėjau važiuoti namo. Aš nenorėjau jokių Ame- 
rikų, jokių Australijų, jokių kitų pasaulio kraštų. Ir 
Paryžius manęs nežavėjo. Man nereikėjo bėgti, aš 
norėjau namo. Va ir viskas. Aš turėjau grynai nostal
giją savo namams. Mama labiau norėjo į Ameriką”.9

Kokia buvo lietuvių pabėgėlių reakcija į jų grįži
mą? Pasak G. Dauguvietytės, „visa Vokietija skam
bėjo. Visa inteligentija skambėjo. Į išvažiavimą į na
mus tai visi su panika žiūrėjo. Vienas žydelis mamai 
pasakė (jis žinojo, kad mes norim grįžti): „Tai nusi
perka! bilietą į Sibirą”, o mama atsakė, kad „į Sibirą 
dykai veža, bilietų nereikia”. Mes nieko nežinojom, 
mes nežinojom, kas čia darosi”.10

DP spaudoje aktorių grįžimas ypač neigiamai 
vertintas: „Bet gi išgama Dauguvietis jau kitaip dai
nuoja, garbindamas tik Staliną ir kviečia grįžti, nes 
rasią geriausią išganymą, kokio dar pasaulis nežino ir 
sako, - nemanykit, kad užpakaly manęs stovi enkave
distas...”.11

Kiekvienas sovietų pasirodymas sukeldavo di
pukų priešiškumą, o ypač baimę: „Ir tada žinau, kad 
kai atvažiavo pas mus karininkas vežti į Baden Bade
ną, tai visi lietuviai išėjo iš miestelio, bijojo, kad pa
griebs ir išveš ir juos. Buvo baisiai įbaugyti. Bet kaž
kaip mama buvo labai drąsi”.12

Lietuvoje Dauguviečiai buvo sekami, Borisas 
Dauguvietis bei Nelė Dauguvietienė įtraukti į propa
gandos akcijas kaip ir kiti kultūros veikėjai. G. Dau
guvietytė prisimena, kad buvo sekama, ypač sunku
mų kildavo norint išvykti į užsienį. Kaip vertino grį

žusius iš Vakarų jau Lietuvoje, galime suprasti iš G. 
Dauguvietytės prisiminimų. Ji pasakoja, kad einant 
Kaune Laisvės alėja žmonės netiesiogiai išsakydavo 
susirūpinimą ir nustebimą: „Jūs visai išprotėjote? Ko 
jūs čia grįžote?”

KGB stengėsi išsiaiškinti, ar grįžusieji neturi 
kokių nors slaptų pavedimų. Žinios, kurias surinko 
agentai, parodo, kad grįžusiųjų gyvenimo istorijos 
jau buvo žinomos - ką ir kur veikė būdami Vakaruo
se, reikėjo tik patikslinti detales.

Gyvendama Vilniuje „Manekenas” (G. Daugu
vietytė) palaikė ryšį laiškais su pažįstamais, gyve
nančiais Vakarų zonose Vokietijoje ir Prancūzijoje. 
Susirašinėjimas draugiško ir patriotinio pobūdžio. Be 
to, ji lankė žmones, kurių giminės 1944 metais bėgo 
su vokiečiais į Vokietiją.13 Turėjo ryšių su vienu iš 
Lietuvių komiteto vadovų Prancūzijoje Krupavičiu
mi.14

Inteligentų apsisprendimas grįžti buvo labiau 
kritikuojamas, nei paprastų darbininkų. Ar neigiamas 
spaudoje repatriantų vertinimas buvo pasmerkimas 
grįžtantiems, ar taikomas tiems, kurie dvejoja, norėtų 
sugrįžti? Nepasitikima buvo abiejose pusėse, tiek 
Vakaruose tarp dipukų, tiek sovietų, kurie įtarinėjo 
grįžtančiuosius dirbant Vakarų žvalgybai.

„Taigi, žinoma aktorė-režisierė Elena Žalinkevi- 
čiūtė-Petrauskienė, spaudoje pažįstama Alės Sidab- 
raitės slapyvarde poetė, vertėja liko bolševikinio ro
jaus suviliota ir išvyko, kaip dar pernai padarė dra
mos aktorė Vosyliūtė-Dauguvietienė su dukra ir pia
nistas Liudas Kuprevičius”.15 E. Petrauskienė sovietų 
buvo įtariama šnipinėjimu.

Tie, kurie grįžo arba nepasitraukė į Vakarus, ga
lėjo tapti, kaip Cz. Milosz’as vadina, „vidiniais emi
grantais”, neapykanta juos graužia tol, kol juose ne
belieka nieko, išskyrus neapykantą.16 Kiek tokių ga
lėjo būti? Ar aktyvi veikla sovietinėje santvarkoje jau 
reiškė savo tėvynės išdavimą?

Tirdami menininkų repatriantų likimą, galime 
įžvelgti jo tragiškumą: „Artistas” (Kipras Petraus
kas), pagal agentūrinius duomenis, dabar yra antiso- 
vietinė asmenybė, tęsia apkalbas apie sovietinę rea
lybę, išjuokia sovietinę demokratijos formą, užjaučia 
lietuvių nacionalistus ir jų ginkluotas gaujas.17

REPATRIANTAI IR POGRINDINĖ VEIKLA
Lietuvoje repatriantai buvo NKVD nepaleidžia

mi iš akiračio ir akylai sekami. Nuo 1949 m. birželio 
22 dienos skyriaus patvirtinta pagal angliškąją ir

12 akiračiai nr. 5 (349)
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Lentelė: Po karo į Lietuvą grįžusių arba prievarta grąžintų repatriantų skaičius

Metai 1947 gruodis 1948 sausis 1949 vasaris 1950 birželis 1951 sausis
Viso repatriantų 25495 25536 29582 30665 30698

Grįžusių iš: 
anglų zonos 738 909 1380 1549 1654
amerikiečių zonos 1669 2045 3136 3488 3771
prancūzų zonos 
Viso iš Vakarų

195 195 328 398 460

okupacinių zonų 2602 3149 4844 5345 5885

amerikietiškąją linijas veiklos suaktyvinimo planas.
Nepaisant propagandinio kvietimų turinio (grįžti 

padėti atstatyti tėvynę, susitikti su artimaisiais ir kt.) 
repatriantai buvo klausinėjami, kodėl grįžta, jų apsis
prendimas grįžti buvo paslaptis patiems pareigū
nams, o jų tikslas buvo ją išaiškinti.

Dažniausiai repatriantai grįždavo grupelėmis 
(išskyrus atskirų asmenų palydas), iš kurių buvo pa
renkami asmenys, kurie buvo apklausinėjami saugu
mo darbuotojų, vėliau sekami agentų, jei reikėdavo - 
verbuojami. Panašūs nurodymai buvo teikiami ap
skritims. Pavyzdžiui, Širvintų apskrities vadovams 
duotas pasiūlymas: imtis priemonių visų atvykusių į 
šią apskritį repatriantų apskaitai, pravesti filtraciją, 
verbuoti iš tos grupės ir juos tirti.18

Repatriantai turėdavo papasakoti apie gyvenimą 
DP stovyklose, savo ryšius su žinomais visuomenės 
ar politiniais veikėjais, „komitetininkais”. Tie, kurie 
asmeniškai tokių ryšių nepalaikė, turėjo suteikti ži
nias apie kitus repatriantus, ką jie pasakojo kelionės 
metu. Grįžusiųjų sekimui buvo parenkami asmenys, 
susiję su repatriantais, siekiama išsiaiškinti, ką grįžu
sieji ketina veikti, ką kalba apie santvarką, ypač svar
bus klausimas buvo repatriantų ryšiai su užsienio 
žvalgybomis bei vietiniais partizanais. Grįžusiųjų 
santykius su partizanais stengtasi išsiaiškinti per 
agentus, kurie turėjo papasakoti apie tariamus savo 
ryšius su rezistencija, taip prakalbindami repatriantą; 
buvo pasakojamos istorijos apie tai, kad jis (agentas, 
tariamas repatriantas - D. S.) grįžo į Lietuvą su pave
dimu perduoti žinias ar kitokią medžiagą pogrindyje 
kovojančioms grupėms, bet negali su jomis susisiek
ti. Paprastai agentas turėdavo išreikšti savo priešiš
kumą sovietinei valdžiai, siekdamas, kad repatriantas 
galėtų visiškai juo pasikliauti ir papasakoti apie save.

Žvalgyba, susijusi su repatriantais, sudarė dalį 
žvalgybinės programos. NKDV-MGB 1-asis skyrius 
(žvalgybos) pradėtas formuoti 1945 m. gegužės mėn. 
Pokario metais svarbiausias 1-ojo skyriaus objektas 
buvo lietuvių emigracija Vakarų valstybėse.19

2-asis skyrius (kontržvalgybos) įkurtas sujungus 
NKGB Slaptąjį politinį ir Kontržvalgybos skyrius. 
Pirmaisiais pokario metais šio skyriaus žinioje buvo 
visos kontržvalgybinio darbo sritys, „antisovietinio 
elemento” paieška ir atskleidimas, agentūrinis-oper
atyvinis darbas su inteligentais, jaunimu, dvasinin
kais, valstybiniais nusikaltėliais laikomų asmenų pa
ieška, užsienio šalių žvalgybos agentų, lietuvių po
grindinių organizacijų ryšių su užsienio šalimis nu
statymas, agentūrinis-operatyvinis kontržvalgybos 
darbas periferijoje.20

1946 metais lapkričio mėn. sąjunginei valstybi
nių nusikaltėlių paieškai vykdyti įsteigtas LSSR 
MGB 4-asis skyrius. Valstybinių nusikaltėlių katego
rijai buvo priskiriami šie asmenys: užsienio valstybių 
žvalgybos tarnybų agentai bei bendradarbiai; (...) 

emigracinių organizacijų nariai...21
Nuo 1948 m. daugiausia dėmesio skirta anglų ir 

amerikiečių žvalgybos agentų paieškai.22 NKGB 
MGB V skyrius (tarptautinės ir vietinės korespon
dencijos tikrinimas ir cenzūra) slapta tikrino tarptau
tinę ir vidaus pašto bei telegrafo korespondenciją, 
kurioje ieškojo duomenų apie užsienio šalių žvalgy
bų ryšius su lietuvių nacionaliniu pogrindžiu, antiso- 
vietinių provokacinių minčių, karinių ir valstybės pa
slapčių.23

Nuo 1950 metų politinės kontržvalgybos funkci
jos: anglų, amerikiečių, vokiečių ir kitų Vakarų šalių 
žvalgybos tarnybų agentų, Vokietijos kontržvalgy
bos agentų, lietuvių, lenkų, baltųjų emigrantų pogrin
dinių organizacijų ir jų narių, sionistinių organizacijų 
narių atskleidimas, sekimas, vokiečių baudėjų, tėvy
nės išdavikų, teroristų paieška. Skyrius sekė repatri
antus, asmenis, susirašinėjančius su užsieniečiais ar 
turinčius giminaičių užsienyje (...).24

Siųsdama savo agentus į Vakarus, MGB ne tik 
rinko sovietams svarbią žvalgybinę medžiagą apie 
anglų planuojamas operacijas, metodus, tarptautinę 
politinę ir karinę padėtį, pabėgėlių politinio ir kultū
rinio gyvenimo vaizdą, bet ir stengėsi gauti iš S. Žy
manto (Rezistencinės santarvės veikėjas išeivijoje, 
ryšininkas su anglų žvalgyba - Red.) ir anglų kuo 
didesnę techninę bei finansinę paramą.25

Sovietinių agentų infiltravimas į Vakarus poka
rio metais buvo dažnas reiškinys. Apie*kai kuriuos iš 
jų žinojo ir Deksnys. 1946 metais lietuvių pabėgėlių 
stovyklose Vakarų Vokietijoje maišėsi kažkoks iš 
Lietuvos atvykęs studentas Varaneckas (Kvarciejus). 
Jis net buvo priimtas paties VLIK’o pirmininko kuni
go Mykolo Krupavičiaus ir netrukus po to sugrįžo į 
Lietuvą. 1948 metais kilo skandalas, kai VLIK’o, o 
vėliau Raudonojo Kryžiaus sekretorė B. Simonaitytė 
repatrijavo į Lietuvą.26

Panašių atvejų galėjo atsitikti, nes stovyklos ne
buvo uždaros. Dažnai į jas kreipdavosi pabėgėliai, 
kurie anksčiau gyveno pas vietinius vokiečius, dirbo 
jų ūkyje, prašydami gauti DP teises. Sovietų agentų 
buvimas stovyklose nebuvo paslaptis. Kitas klausi
mas: koks buvo agentų tikslas ir kokia buvo dipukų 
reakcija? Sovietų repatriacijos misija pabėgėlių tarpe 
kėlė nepasitenkinimą. Stipriai reaguota į bet kokį so
vietų bandymą veikti slaptai. Žmonių pagrobimai, 
asmeninių duomenų rinkimas sukeldavo baimę, todėl 
stengtasi vengti kontaktų su naujais žmonėmis. Snie
guolė Jurskytė (turėjusi DP teises) atsimena, kad vie
name susirinkime Vakarų pareigūnams paprašius pa
siųsti lapą, kad dipukai užpildytų anketinius duome
nis, jis nebuvo grąžintas. Visiems buvo neramu, nes 
kam gi prireikė žinių apie juos? Vienintelis atsaky
mas - sovietų šnipams. „Rygoje buvo ruošiami būriai 
lietuvių šnipų, kurie yra mūsų tarpe, kurie dirba mū
sų nenaudai. (...) ką mes šnekam viską žino kam ne

reiktų žinoti”.27
Tuo metu išvykti į Vakarus iš Sovietų Sąjungos 

atrodė neįmanoma. Bet tas supratimas atėjo vėliau. 
Žinant slaptas J. Deksnio keliones bei kitas Vakarų 
operacijas, siunčiant agentus į Baltijos valstybes, 
naujų pabėgėlių atsiradimas ėmė kelti įtarimus, ta
čiau jau tik sužinojus apie jų veiklą DP stovyklose. 
Apie tokius „pabėgėlius” buvo slapta prašoma rinkti 
informaciją: „Vis dar pasitaiko atbėgėlių iš už geleži
nės sienos. Tokie atbėgėliai kiekvienoje stovykloje 
maloniai priimami, sušelpiami, o atsipeikėję jie pra
deda važinėti iš vienos stovyklos į kitą. Yra nustaty
tas faktas, kad tokių atbėgėlių tarpe yra nemažas spe
cialiai paruoštų agentų destruktyviam darbui stovyk
lose bei tremtinių tarpe. Ateityje su tokiais atbėgė- 
liais reikalinga elgtis sekančiai: atvykus tokiam at- 
bėgėliui į stovyklą reikalingąjį smulkiai apklausinė
ti. Apklausinėjimo davinius pasiųsti tuojau Centrinei 
Kontrolei, jei yra galimybė pridėti ir fotografiją”.28

Svarbu ir tai, kad jau tuomet Vakarų valstybių 
žvalgybos ieškojo galimybės gauti informacijos iš 
Sovietų Sąjungos. Pasibaigus karui, svarbiausias SIS 
(Secret Intelligence Service - anglų žvalgyba, vėliau 
pavadinta M-16 - Red.) uždavinys Baltijos šalyse vėl 
rinkti žvalgybos informaciją, ypač apie Rusiją.29 
Anglų žvalgybai iš kiekvienos teritorijos buvo reika
lingi emigrantų vadai, galintys atstovauti patikimoms 
nacionalistų organizacijoms, turėsiančioms rinkti in
formaciją ir parūpinti agentų. Carr’as (anglų žvalgy
bininkas - Red.) savo pareigūnams įsakė vėl surasti ir 
užmegzti ryšius su tais, kurie prieš karą ar jo metu 
buvo SIS draugai, o jeigu kas nors karo metu bendra
darbiavo su vokiečiais, šito nepaisyti (...). McKibbin- 
as (anglų žvalgybininkas - Red.) turėjo rūpintis, kad 
anglų žvalgyba užmegztų ryšius su išeiviais iš Balti
jos kraštų,30

Jų pastangos ypač išryškėjo 1945 m. pabaigoje, 
J. Deksniui grįžus iš Lietuvos.31 Repatriantų verbavi
mas rodytų buvus ir visai kitokią žvalgybinių „žai
dimų” formą. Kad realiai buvo tikimasi sulaukti žinių 
iš grįžusiųjų bei palaikyti ryšį, yra gana abejotina, 
vertinant parengtas operacijas su J. Deksniu.

Sovietų vyriausybė kreipėsi į buvusių Baltijos 
valstybių piliečius, radusius prieglobstį Švedijoje, 
kad šie grįžtų namo. Kai kurie latviai, nusivylę gyve
nimu pabėgėlių stovyklose, buvo suvilioti pažadų ir 
pareiškė norį repatrijuoti. McKibbin’o paliepti Tepf- 
eris ir Valdemaras Gineris ėmė ieškoti latvių, kuriuos 
būtų galima užverbuoti ir įterpti į sugrįžtančiųjų, no
rinčių tapti teisėtais sovietų piliečiais, būrį. Kiekvie
nu užverbuotu asmeniu buvo atskirai pasirūpinama: 
kiekvienam sugalvodavo vis kitokią jų praeitį nusa
kančią istoriją bei motyvus, paskatinusius grįžti į tė
vynę. Visa tai daryta tam, kad per neišvengiamą 
KGB apklausą būtų galima išvengti įtarinėjimų.32

Vakarų žvalgybos bandė išnaudoti repatriaciją 
kaip vieną iš priemonių siunčiant agentus į Sovietų 
Sąjungą. Kiek repatriantų galėjo būti apmokyti ir da
lyvauti tokiose akcijose šiame darbe neanalizuosime, 
tačiau galime kalbėti, kad tokių žmonių buvo ir 
NKVD stengėsi išsiaiškinti jų tikslus. Apie lietuvių 
dalyvavimą tokiose operacijose istoriografija nėra 
tyrinėjusi ir tokių dokumentų autorei nepavyko ap
tikti, bet pavyzdys su latvių verbavimu bei KGB by
lose užfiksuoti repatriantų prisipažinimai leidžia da
ryti prielaidą, kad ir lietuviai repatriantai buvo ver
buojami žvalgybinėms operacijoms.

Panaši taktika buvo ir su kitų tautybių repatrian
tais. Anglijos Užsienio reikalų ministrui įtaką darė
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aiškiai išdėstyta jo pareigūnų nuomonė, kad rusams 
uj^rainiečių perduoti nereikėtų, nes jie, kaip ir iš Bal
tijos kraštų kilę piliečiai, ateityje būsią naudingi 
anglų žvalgybai. Po dviejų metų, 1949-aisiais, ši 
prielaida pasitvirtino.33

Juozas Katinauskas kaip repatriantas grįžo iš 
anglų okupacinės zonos Vokietijoje, iš stovyklos 
Ostnabrūk’e. DP stovykloje jis buvo užverbuotas 
anglų karinės policijos.34 Prieš išvažiuodamas į tėvy
nę kaip repatriantas, 1947 m. rugpjūtį gavo užduotį 
atvykus į Lietuvą susisiekti su partizanais, informuo
ti pogrindžio dalyvius apie greitą Anglijos ir JAV ka
rą prieš SSRS ir būtinybę tęsti ginkluotą kovą su So
vietų valdžia, vesti antisovietinę agitaciją tarp gyven
tojų.

Užduoties įvykdyti jis nespėjo, nes antrąją atvy
kimo dieną buvo areštuotas.35

Elena Žalinkevičiūtė-Petrauskienė, grįžusi kaip 
repatriantė, taip pat buvo sekama. Jai vesta byla paro
do kaip repatriantais bandoma manipuliuoti bei ko
kiais metodais bandoma išgauti norimą informaciją: 
„Gyvendama amerikiečių okupacinėje zonoje Vokie
tijoje, „Siurbėlė” (Elena Žalinkevičiūtė-Petrauskie
nė) - kaip aktorė vykdavo į gastroles DP stovyklose, 
tuo būdu naudojosi „Lietuvių Komiteto” globa ir tu
rėjo artimus ryšius su amerikiečių karininkais. Prieš 
išvažiuojant į LTSR 1948 m. dukart apklausinėjama 
amerikiečių kontržvalgyboje „SIS”, kur domėtasi jos 
išvykimo į Lietuvą priežastimis”.36

Bendraudamos su agentu „Bandei” Kauno teatro 
artistės Mankevičienė ir Dagelytė papasakojo, kad 
„Siurbėlė”, būdama užsieny, susitikinėjo su „Lietu
vos nacionalinės vyriausybės” atstovais ir atvyko į 
Lietuvą šnipinėti, savo saugumą ji garantuoja tuo, 
kad jos vyras Kipras Petrauskas yra SSRS Aukščiau
sios tarybos deputatas.37 „Dėl bylos „Siurbėlė” ima
mės priemonių, turėdami tikslą patikrinti ją dėl Vo
kietijos. Tiriame per agentūrą jos elgesį ir ryšius”.38 
„Su tikslu aktyviai „Siurbėlę” ištirti, išgauti išjos pri
sipažinimą, kad priklauso amerikiečių žvalgybinei 
agentūrai, kartu su 2 skyriaus Kauno MGB imtis 
veiksmų, kad jai būtų pristatytas nuo pogrindžio dar
buotojas arba patikrintas agentas”.39

E. Petrauskienę bandoma „ištirti” jai nežinant 
per agentą „Ragaišį”, kuris yra įgijęs jos pasitikėji
mą. Kad jai nebūtų netikėtas tiesioginis klausimas 
apie partizanų „atstovo” norus su ja susitikti, „Ragai
šiui” bus nurodyta iš anksto prašyti „Siurbėlės” pada
ryti vertimą vieno antisovietinio turinio straipsnio iš 
vokiečių žurnalo „Ostland”.40 Po to, kai jis atliks šią 
užduotį, „Ragaišiui” bus duota užduotis išaiškinti jai, 
kad už vertimą, kurį darė pogrindžio atstovui, šis dė
koja „Siurbėlei” ir nori susitikti su ja tam, kad pa
klaustų jos apie padėtį Vakarų okupacinėse zonose 
Vokietijoje. Jei ji sutiks nueiti į susitikimą su tuo „at
stovu”, tą vaidmenį atliks operatyvinis darbuotojas 
arba patikrintas agentas.41

„Skeletas” - tiriamas repatriantas Justas Dam
brauskas. „Skeletas”, būdamas anglų okupacinėje 
zonoje Vokietijoje, pabaigė žvalgybinę diversantų 
mokyklą ir į LTSR grįžo su užduotimis nuo „Lietu
vių komiteto” užmegsti ryšius su pogrindžiu.42

Kaune gyvena repatriantas „Boikii”. Jo žmona 
Sabina Dambrauskaitė ir dukra liko gyventi Vakarų 
zonoje Vokietijoje. 1947 m. lapkričio mėnesį agentui 
„Malininui” „Boikii” papasakojo, kad išvažiuodamas 
iš Vakarų Vokietijos zonų iš vieno „Lietuvių komite

to” gavo užduotį grįžus į Lietuvą susisiekti su parti
zanais, o po to grįžti į Vokietiją, atseit dėl žmonos.43 
Agentas „Vytautas” nueis pas „B” dėl ketinimų nu
siųsti savo atstovą į Vakarų Vokietijos zonas ir sakys, 
kad pagal jo sesers rekomendacijas ir „Kuzmą”, jis 
atėjo pas jį, kaip patikimą asmenį, pasitarti apie pa
dėtį Vokietijoje, o svarbiausia - gauti tam tikrų duo
menų apie buvimo vietą ir veiklą „Lietuvių komite
to” arba atskirų žinomų lietuvių emigrantų, turinčių 
autoritetą okupacinėse amerikiečių ar anglų valdžios, 
kurie galėtų siunčiamam ten pogrindžio „atstovui” 
padaryti atitinkamą paslaugą ir dalyvauti sprendžiant 
klausimus, susijusius su pogrindžio veikla Lietuvo
je.44

Grįžęs iš anglų okupacinės zonos Vokietijoje re
patriantas Česlovas Snabaitis filtracijos metu papasa
kojo, kad buvo DP Frankfurte prie Maino, gerai paži
nojo „Vilką” (Algimantas Migonis), kuris palaikė 
glaudžius ryšius su „Lietuvių komiteto” sekretoriumi 
Broniumi Petravičiumi.45 „Turistas” (Česlovas Igna
tavičius) gyvai pasakoja apie amerikiečių valdžios 
Vakarų okupacinėje zonoje Vokietijoje vedamą anti- 
sovietinį darbą.46 Domas Jasiukaitis gailisi, kad grįžo 
į Tėvynę. Išsakė ketinimą grįžti į anglų okupacinę 
zoną Vokietijoje.47 Tokios grįžusiųjų „išpažintys” 
duodavo žinių, kurios vėliau buvo panaudojamos 
propagandai. Repatriantų likimas tapdavo panašus į 
tų, kurie dalyvavo rezistencijoje. Pareikštas noras 
grįžti į Vakarus rodė priešiškumą santvarkai.

Tie, kurie dalyvavo propagandos kviečiant grįžti 
į Tėvynę veikloje, buvo daug saugesnėje pozicijoje. 
Jiems garantuotas darbas, gyvenamoji vieta. Įtarimą 
greičiau kėlė eiliniai repatriantai, juos reikėjo valdyti 
arba panaikinti grėsmę, kad jie „žlugdys socialistinę 
santvarką”.

Stepas Žilys (gimė New York, JAV): „Pabaigoje 
mano buvimo Austrijoje, amerikiečiai pradėjo išduo
ti dokumentus ir siūlyti važiuoti į Angliją, JAV arba į 
Kanadą. Be to, stovyklą ėmė lankyti sovietų agentai 
ir agituoti, kad grįžtume į Sovietų Lietuvą, kad ten 
viskas pigu, o uždirbti galima daug ir greitai.

Jeigu aš būčiau žinojęs, kad gyvensiu taip, kaip 
dabar gyvenu, niekada nebūčiau grįžęs į Rusiją. 
Jeigu dabar leistų išvykti į užsienį, tai aš sutikčiau 
pėsčias ten eiti ir dar nepasigailėčiau ir žmoną palik
ti. Aš išvažiuočiau į Angliją, o čia bet kada gali iš
vežti ar areštuoti. Apskritai yra vilties ir čia pamatyti 
anglus, nes karas vis tiek turi būti”.48

Alekso Jakubaičio byloje atsispindi ir dipukų 
bandymas atkalbėti nuo repatriacijos. Vadovu 
„LTK” Šveinfurto stovykloje buvo Balsys, su kuriuo 
Jakubaitis palaikė ryšius (...) Jis ne kartą kreipėsi į 
Balsį su prašymu suteikti jam materialinę pagalbą. 
Susitikimuose Balsys kalbėjo Jakubaičiui, kad ne
grįžtų į Lietuvą, o pasiliktų gyventi amerikiečių oku
pacinėje zonoje Vokietijoje, bandydamas jam įteigti 
antisovietinį požiūrį.49 (Jakubaitis buvo užverbuotas, 
1947.XI.16 grįžo, nuo 1949 m. sausio nuo MGB 
slapstosi; kruopščiai ištirti dėl ryšių su LTK ir ameri
kiečių žvalgyba.)

Marija Paškienė, į Lietuvą repatriavo 1947 m. 
Dėmesio nusipelnė Paškienės grįžimo į Lietuvą ap
linkybės. Anot jos, grupei lietuvių? (klaustukas padė
tas byloje - D.S.), nusprendusių grįžti į Sovietų Są
jungą, vadovaujantys lietuvių emigracijos asmenys 
suruošė puotą, į kurią kaip grįžtanti į Sovietų Sąjungą 
buvo pakviesta ir Paškienė. Toje puotoje buvo ir gen. 
Plechavičius.50 „Turime įtarimų, kad Paškienė atvy
ko į Sovietų Sąjungą su lietuvių emigrantų centro už
duotimis vesti Lietuvoje griaunamąją veiklą. Paškie
nė taip pat pareiškė ketinimą 1948 m. pavasarį nele

galiai persibrauti į anglų okupacinę zoną Vokietijoje. 
Agentui „Gruodžiui” duota užduotis patikrinti, kas iš 
repatriantų grįžo kartu su Paškiene, kad per juos pa
tikrinus Paškienės grįžimo į Lietuvą aplinkybes ir 
tikslą.51

Nusikalstama veikla DP stovykose buvo smer
kiama. Prasikaltusieji turėjo atlikti bausmę vietiniuo
se kalėjimuose, dėl teistumo sumažėjo jų galimybė 
emigruoti, repatriacija jiems buvo beveik vienintelė 
išeitis. „Naujai gimęs” (agento slapyvardis) 1948 m. 
repatriavo iš amerikiečių okupacinės zonos Vokieti
joje į LTSR. 1947 m. buvo areštuotas „SIS” ir nuteis
tas amerikiečių karinio teismo 6 mėn. kalėjimo. Teis
mo metu teisėjas paklausęs apie norą grįžti į tėvynę; 
gavus teigiamą atsakymą, teismo nutartąjį paleisti ir 
išsiųsti į tėvynę.52 Prieš išsiunčiant į tėvynę, buvo dar 
kartą apklausinėjamas amerikiečių žvalgybos „SIS” 
kapitono dėl noro grįžti į tėvynę.53

Vienas iš retesnių atvejų buvo repatriantų proso
vietinė veikla DP stovyklose. „Medikas” (Stankus- 
Stankevičius) iš siunčiamų laiškų išiminėjo antisovi- 
etinius elementus. Per filtraciją papasakojo, kad jis 
buvo Hanau. Palaikė ryšius su sovietų repatriacijos 
atstovais, padėjo jiems dėl Lietuvos piliečių repatri
acijos.54

Daiva Simanavičiūtė
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TĘSTINUMAS...
(atkelta iš 16-to psl.)

Apibendrinant būtų galima pasakyti, kad Lietuva 
- savanorių žemė, arba kaip taikliai yra pasakęs Jonas 
Strielkūnas: „Mes visi juk esame užgimę po lenktu 
sukilėlių dalgiu”. Tiek Kovo 11-osios akto signata
rai, tiek lietuviškos kariuomenės kūrėjai buvo sukilė
liai (prieš Sovietų Sąjungą, prieš komunistinį reži
mą), tuo pačiu jie ir savanoriai. Savanoriškumas - 
unikalus reiškinys mūsų tautos istorijoje, trunkantis 
jau beveik porą šimtmečių ir tapęs kultūriniu elemen
tu, perduodamu iš kartos į kartą. Toks kovos būdas 
jau tapo savotiška lietuvių tautos tradicija.

Istorinis paveldas suformavo įdomių apraiškų 
mūsų kultūroje. Menamas LDK didingumas, jos val
dovų vardai visais laikais iššaukdavo pasididžiavimą 
savo tradicija, buvo ir yra tautą vienijantis reiškinys.

Tęstinumas pastebimas ir beatsikuriančių kari
nių organizacijų pavadinimuose. Viena pirmųjų kari
nių organizacijų, atsikūrusi Lietuvoje, buvo Lietuvos 
šaulių sąjunga, kuri, kaip patys šauliai skelbė, tęsė 
tarpukario organizacijos veiklą. Jos atsikūrimas buvo 
sutiktas priešiškai ne tik sovietinių represinių struk
tūrų, bet ir Sąjūdžio narių. Tai sąlygojo esama 
politinė padėtis, LPS reikėjo nuolat laviruoti ir steng
tis sudaryti įvaizdį, jog viskas vyksta TSRS Konsti
tucijos ir M. Gorbačiovo pradėtos vykdyti „perestroi- 
kos” rėmuose. Dėl šios priežasties, kad Lietuva buvo 
okupuota ir joje dislokuota kitos valstybės kariuo
menė, nebuvo galima kurti kariuomenės. Tai sąlygo
jo ir 50 metų trukęs sovietinis režimas, kuris į kultūrą 
įnešė daug naujovių, kurių, deja, nepavyksta atsisa
kyti ir dabar.

Nesant galimybei atkurti tradicinį kariuomenės 
modelį, buvo pasukta eksperimento, naujovių keliu. 
Įvedant šias naujoves buvo ieškoma sąsajų su tradi

ciniais elementais, o ir į tradicinius simbolius įnešta 
naujovių.

Kęstutis Bartkevičius

EKSTRASENSINIS...
(atlėkta iš 1-mo psl.)
gana atsargiai, rūpestingai atrenkant, kas rimta ir pa
tikima, nuo bulvarinio niekalo. Tuo tarpu ponia Rut
kauskienė net nenurodo, kuriais rusiškais šaltiniais ji 
naudojosi. Svarbu, kad informacija rusiška...

Straipsnyje p. Rutkauskienė aiškina, kaip jau 
nuo 1920 metų sovietų vadai bandė ekstrasensų pa
galba skleisti komunizmo idėjas, sukelti pasaulinę 
revoliuciją ir įsigalėti visame pasaulyje:

Kai po 1917 metų bolševikinio perversmo Rusi
joje socialistinė revoliucija neišplito po visą pasaulį, 
bolševikų vadai sumanė kreiptis į ekstrasensus. Jau 
apie 1920 metus bolševikų valdžios vadai patiki- 
miausiems sovietinės Rusijos čekistams - Dzer
žinskio bendradarbiams davė nurodymą surinkti į 
Maskvą visus po Rusiją išsiblaškiusius ektrasensus ir 
prašyti jų pagalbos kovoje už komunistinių idealų 
įtvirtinimą visame pasaulyje. Pagrindinis šio suma
nymo darbas buvo pavestas čekistui teroristui Jako
vui Bliumkinui, Odesos žydui, kuris po revoliucijos 
Rusijoje nužudė Vokietijos pasiuntinį, grafą V. Mir- 
bachą ir suruošė pasikėsinimą į patį bolševikų vadą 
Leniną (V. Uljanovą). Apie 1925-sius visos Rusijos 
ekstrasensai jau buvo surinkti į suvažiavimą Mask
voje. O apie 1928-ius Maskvoje buvo įkurtas ir 
parapsaichologijos iknstitutas ČK, vėliau KGB ži
nioje.

Na matote, kokia graži pasakėlė iš burtininkų 

apsėstos Lietuvos: čekistas, bandęs nužudyti Leniną, 
kažkaip tampa „patikimiausiu sovietinės Rusijos če
kistu, organizuoja ekstrasensų suvažiavimą, steigia 
parapsichologijos institutą prie KGB, vėliau ruošia 
sovietų ekstrasensų ekspediciją į Tibeto kalnus, iš 
kur spinduliuoja biosroves į visas keturias pasaulio 
šalis, kad paveiktų žmonių protą komunizmui...

O toliau - dar gražiau. Ponia Rutkauskienė aiški 
na, kad kai B. Jelcinas tapo Rusijos prezidentu, „prie 
jo nuolat stovėdavo net keli patyrę ekstrasensai, ga
lintys nukenksminti KGB ekstrasensų neigiamą po
veikį”.

Bet ir tai dar ne viskas. Be sovietinių parapsicho- 
logų pagalbos neapsiėjo ir Saddam Hussein’as, kuris 
„buvo visiškai atsisakęs religijos ir tik neseniai su
grįžo prie islamo tikėjimo. Kažkokie aiškiaregiai į 
tiesos kelią atvedė ir šį užkietėjusį socialistą”.

Štai jums ir trakiškas Pakso-Lolišvili variantas. 
Ir visas šitas burtininkiškas, ekstrasensiškas, aiškia
regiškas nesąmones žmogus skaitai katalikiškame iš
eivijos laikraštyje. Be jokių komentarų...

Pasaulio pabaiga!
Bet ką visa tai turi bendro su antisemitizmu?
Ponios Violetos Rutkauskienės straipsniui bū

dingas klasiško antisemitizmo braižas: jame daug pa
vardžių iš įvairių tautų ir laikotarpių. Tačiau pavar
dės savinninko tautybė nurodyta tik jeigu jis žydas 
arba kilęs iš žydiškos šeimos. Net ir į viduramžius 
nuklydusi ponia Rutkauskienė jaučia pareigą mums 
priminti, kad „Amerikoje dar vis populiarus žydų kil
mės pranašas Nostradamus”.

Antisemitizmas prasideda tada, kai žydai imami 
traktuoti kitaip, negu kitos tautos. Šiuo atveju pasi
džiaugti galime nebent tuo, kad ponios Violetos Rut
kauskienės į Draugą importuotas antisemitizmas ne 
lietuviškos kilmės. Tik tiek...

Z. V. Rekašius
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TĘSTINUMAS IR NAUJOVE KARINĖSE LIETUVOS 
ORGANIZACIJOSE 1988-1991 METAIS

Lietuvoje besikuriančiom* karinėms organizaci
joms 1988 - 1991 m buvo budingo* tradicija ir nau
jovė. Jų kūrimo skirtumą nuo tarpukario Lietuvy* ka- 
nuomene* kūrimo lėmė kita politinė situacija ir laiko 
sąlygoti pokyčiai visuomenėje.

Kaip tradicija sąveikauja su naujove, kuriant 
naujas karines organizacija* ar atkuriant tradicine* 
tarpukaryje veikusias? Kas šiame kūrybiniame etape 
buvo tęsiama ir kas įvedama naujo?

Lietuvoje prasidėjus Sąjūdžiui ir atgimus nepri
klausomybės vilčiai, prasidėjo ir karimų organizacijų 
kūrimasis. Lietuvių tautai, turinčiai dideli kultūrinį 
paveldą, menančiai savo valstybes galybę bet turėtą 
nepriklausomybę 1918-1940 m., naujos valstybės 
kūrimas nebuvo naujovė. Kovo I Uostos aktas pats 
savaime parodo tęstinumą. Juo nepriklausomybe ne 
paskelbiama, bet atkuriama, t.y, tęsiamas tarpukario 
Lietuvos suverenumus

Vienas iš valstybingumo garantų kariuomenė. 
Kuriant kariuomenę taip pat buvo ką perimti, kur 
išlaikyti tradicinius elementus, tačiau 1988-1991 me
tų situacija diktavo visai kitokias sąlygas Jos nulėmė 
naujoviškumų. naujų kultūrinių elementų perimamu
mą

Tuo metu sąmoningai buvo stengiamasi atmesti 
viską, kas netradiciška, vis gręiiotasi į praeiti, j 1918 
• |94<) metus Viskas, kas susiję su sovietiniu laiko
tarpiu, buvo svetima ir nepriimtina. Tačiau Ši* pen
kiasdešimtmetis negalėjo dingti užmarštin vien del 
to, kad kažkas norėjo Jį pamiršti ir dėl to įnešė naujo
vių į kai kuriuos tradicinius stereotipus Visų pirma. į 
kiek liguistą supratimą apie demokratija ir kariuome
nės reikalingumą Visur ir visada, bent pirmaisiais 
metais, buvo skelbiama, kad I ietuva bus nepriklau
soma valstybė, o apie kokią nors kariuomenę kalbėti 
neapsimoka. Tai, beje, turi analogijų su 1918-1919 
m.» kada vyravo panašios mintys, kad apsaugą labiau 
reikėtų orientuoti į valstybes vidų, t.y., stiprinti po
licijos ar pasienio tarnybas, siekti tarptautinio neu
tralumo pripažinimo ir kad išorė turėtų pati rūpintis 
mūsų valstybes saugumu. Buvo bijoma ne tik kurti 
savo kariuomenę, baime persekiojo, vos prakalbus 
apie tarpukarmes militaristines organizacijas. Tar
kim, 1989 m. gegužės mėnesio 12 dieną Kauno Sau
gos būrių koordinatoriui. LPS Kauno tarybos nariui 
Romualdui Zykui Komprojekto salėje sušaukus Sau
gos būrių vadų ir aktyvo susirinkimą, buvo pasiūlyta 
Saugos būrių pagrindu atkurti Lietuvos Saulių Są 
jungą, turinčią savo tradicijos bei ideologiją Tačiau 
dalis būrių vadų ir aktyvistų kritikavo Šią idėją Vie
niems atrodė, kad organizaciją atkurti dar per anksti, 
kitus gąsdino pats organizacijos pavadinimas, treti 
baiminosi sovietinio saugumo represijų Bet kokio 
istorinių organizacijų ar simbolių tęstinumo buvo bi
joma. Galima įsivaizduoti, kokią reakciją turėjo su
kelti Gediminaičių stulpai ar kiti senojo valstybingu
mo simboliai, kurie pasirodė visuomenėje kiek ank
sčiau.

Sis pavyzdys rodo, kaip smarkiai Žmonių sąmo
nę veikė per 50 metų susiformavęs naujas gyvenimo 
būdas ir prisitaikymas pne kitokių gyvenimo sąlygų 
Tai skatino kariuomenės kūrėjus dažniau eiti nauju, o 
ne tradiciniu keliu irb.i tradiciją keisti, atnešant j ją 
tam tikras laiko ir gyvenimo pasikeitimo sąlygotas 
naujoves.

Nesant galimybių eiti tradiciniu kariuomenės kū
rimo keliu - įkurti ministeriją, formuoti karinius da
linius. vykdyti jaunuolių šaukimą ir Lt - buvo pasuk
ta nauju keliu - kurti karines organizacijas po sporto 
klubų priedanga.

Kurti kariuomenę 1989-1990 metais buvo neį

manoma, nes Lietuvos teritorijoje buvo dislokuota 
Raudonoji armija, o ir kitu* Sovietų Sąjungos repre
sine* struktūros nebūtų to leidusio* daryti. Todėl ka
riuomene buvo kuriama po paslapties skraiste, maža 
to, nebuvo galinu net pasinaudoti kitų valstybių pa
tirtimi ar *avo* lietuviško* kariuomenės kurinio pa
vyzdžiais. Ji buvo kuriama įvedant ir sugalvojant 
nauju*, jokiai tradicijai nebudingus bruožus. 1990 m. 
balandžio 25 dieną įkurtas Krašto apsaugos departa
mentas (KAD), o ne ministerija. Jo uždavinys buvo 
ne sukurti kariuomenę, o suformuluoti krašto apsau
go* sistemos koncepciją Buvo pabrėžtus kelios svar
biausio* darbo kryptys; sukurti specialiąsias tarny
bas, galinčia.* apginti Respublikos interesus, pasienio 
ekonomines apsaugos tarnybą, svarbių valstybinių 
objektų bei įstaigų apsaugos tarnybas. Respublikos 
civilinės saugos sistemą, Lietuvos kariuomenės, tada 
planuotos kaip nacionalinė gvardija, struktūrą. Kaip 
nulyti, niekur nenurodoma, kad reikia kurti kariuo
menę. kuri butų pajėgi ginti valstybę Suprantama, 
atvirai kurti karine* žinybos tada dar nebuvo galinu 
1990 m geguže* 31 d KAD generalinio direktoriaus 
įsakymu Nr. I. buvo įkurtas karinis - techninis sporto 
klubas su filialais zonose šiam klubui ir buvo paves
ta rengti vyru* Lietuvos gynybai. Situacija lėmė to
kus sąlyga*, kad Lietuvos kariuomenė buvo pradėta 
kurti, kaip tai bebūtų keista, nuo techninio-sportinio 
klubo Surasti analogijų, kokioje nors valstybėje, pa
sinaudoti jo* patirtimi, valstybės viduje esant okupa
cinei kariuomenei ir gana griežtai veikiant KGB 
struktūroms, 1990 m. buvo ganėtinai sudėtinga Tai 
naujas, sąlygotas esamos situacijos elementas Ma
nyta, kad neverta komplikuoti situacijos, o geriau 
pradėti kurti kažką nedidelio, kad nebūtų sukelta pa
sipriešinimo jr neigiamos reakcijos.

Sukūrus apsaugos tarnybas, tokias kaip Aukš
čiausiosios Tarybos apsaugos būrys, svarbių Lietu
vos asmenų apsaugą ir pan., buvo galima tikėtis jų 
priedanga formuoti pirmuosius karinius dalinius.

1988-1991 metais Lietuvoje buvo susikūrusios, 
kuriamos ar tam tikru šio periodo laikotarpiu egzista
vo, be jau minėto Krašto apsaugos departamento, 
šio* karinės organizacijos: LPS Saugos būriai (Sąjū
džio organizuotų mitingų apsauga), Lietuvos šaulių 
sąjunga (l ŠS), Savanoriška krašto apsaugos tarnyba 
(SKAT). Visas jas sieja vienas bendras bruožas, bū
dingas visiem* lietuvių tautos pasipriešinimams ar 
sąjūdžiams savanoriškumas XIX amžiaus sukili
mo dalyviai. |9|8 metų nepriklausomybės kovų da
lyviai. pokario partizanai ir Šių karinių organizacijų 
nariai - savanoriai. Savanoriškumas unikalus reiš
kinys mūsų tautos istorijoje, trunkantis jau beveik 
porą Šimtmečių ir tapęs kultūriniu elementu, per- 
duodamu iŠ kartos į kartą Šis perdavimas, aišku, ne
vyksta sąmoningai, tačiau taip jau susiklostė, kad lie
tuviai savo nepriklausomybę turėjo išsikovoti, o Šios 
kovos pobūdis tapo socialiniu elgesiu, kuris pats sa
vaime irgi kinta, keičiantis istorinėms aplinkybėms. 
Minimu laikotarpiu, gyvenimo sąlygų pakitimas bu
vo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pradėtas nepri
klausomybė* atkūrimo kelias, kuris pažadino ir tautą, 
ir atvedė prie savanoriško tautos atgimimo. Pirmai
siais savanoriais buvo Saugo* būrių nariai. Nors jie ir 
nesukūrė organizacijos su tvirta struktūra, o Sąjū
džiui laimėjus rinkimus ir mažėjant mitingų reikalin
gumui, jie visai išnyko, tačiau būtent žaliaraiščiai bu
vo viso ko pradžia. Jie susidūrė ir su pirmuoju 
tradicijos bijojimo pavyzdžiu. Žali arai ščiais jie yra 
vadinami ttxiėL kad nešiojo žalius raiščius su Gedi- 
minaičių stulpais. Šis simbolis greičiausiai turėjo 
sukelti šoką, pasididžiavimą ir baimę tautai, kuriai 50 

metų buvo draudžiama naudoti tradicinius ženklus ar 
simbolius (Trispalvę, Vytį ir pan. j. Jis priminėjų kul
tūrinį paveldą, sukėlė emocinį pasididžiavimą, nors 
tai nebuvo žaliaraiščių tikslas. Toks poelgis sovieti
nėje visuomenėje buvo ir naujas, ir drąsus. Ne vienas 
LPS narys sakė: saugokit (mitingus - aut. past J, bet 
gal be raiščių.

Ieškant tradicijos ar naujumo apraiškų besiku
riančiose karinėse organizacijose, daugiausia jų gali
ma pastebėti simbolikoje. Minėti raiščiai nebuvo vie
ninteliai, grąžinantys istorinius ar tradicinius simbo
liu* į žmonių sąmonę. 1989 m. lapkričio 23 dieną pa
šventintoje atsikūrusios LŠS vėliavoje, kuri buvo 
perimta iš tarpukario laikotarpiu veikusios LŠS. vie
toj šautuvo ir trimito buvo pavaizduoti du sukry žiuoti 
trimitai. Tokį pakeitimą vėliavoje sąlygojo esama 
politinė padėti* Lietuvoje. Buvo bijoma, kad šautu
vas gali sukurti karines organizacijos įvaizdį, o tai 
leistų uždrausti šios organizacijos veiklą. Tokiu būdu 
buvo įvesta naujovė - antras trimitas, kuns savo for
ma mažai kuo skyrėsi nuo šautuvo.

1988-1991 metų politinė padėtis nuolat Jiaišiojo 
pagaliu**’ ir įtakojo praktiškai visų naujovių atsira
dimą karinėse organizacijose jų kūrimosi laikotarpiu. 
Tęstinumą galima matyti ir besikuriančių organiza
cijų pavadinimuose, jų veikloje bei karinių formuo
čių pavadinimuose. Pavyzdžiui, Lietuvos šaulių są
junga Apie šios organizacijos veikią tarpukario Lie
tuvoje prisiminė nemažas būrys žmonių, visų pirma, 
senieji bei išeivijos šauliai, kurie dar 1954 m. kovo 7 
dieną šaulių sąjungą buvo atkurę išeivijoje. Jie akty
viai palaike mintį atkurti organizaciją atgimstančioje 
Lietuvoje, t.y . išlaikyti jos tęstinumą. Šią mintį pa
laike ir kai kūne LPS Saugos burių nariai. Atsikūrusi 
LŠS iš karto paskelbė, kad jie tęsia iki 1940 metų vei
kusios sąjungos veiklą. Viena iš 1990.XI.23 
suvažiavime priimtų rezoliucijų skelbė: LŠS tęsia iki 
1940 m. Lietuvoje veikusios sąjungos veiklą ginti ir 
Įtvirtinti Lietuvos Nepriklausomybę.

Tačiau patys šauhai ne kartą deklaravo ir tai. kad 
LŠS yra:.... laisvanoriška visuomeninė kultūrinė or
ganizacija” ir su militarizmu neturi nieko bendra. 
LŠS pirmuoju Lietuvos nepriklausomybės laikotar
piu atliko dvi funkcijas: kultūrinę-visuomeninę ir ka
rinę Po 1935 m labiau stengiamasi akcentuoti kari
nę jos funkciją, taigi tęstinumas 1990 m. išlaikytas 
tik iš dalies, šis atsimetimas nuo karinės funkcijos 
buvo būtina* aptariamu laikotarpiu, nes LŠS nepalai
kė net ir Sąjūdžio nariai, šie du tarpusavyje lyg ir ne
sutampantys teiginiai yra tradicijos kintamumo arba 
socialinio elgesio kitimo pavyzdys.

Nauja LŠS veikloje buvo ir tai. kad šauliai skir
tingai. nei 1936 m atsisakė tapti KAD padaliniu, mo
tyvuodami tuo. kad nepasikartotų 1940 m klaida, 
kada, negavus įsakymo Lietuvos kariuomenė nesi
priešino valstybės aneksijai. Tai galima laikyti pasi- 
mokymu iš praeities klaidų, kas yra vienas iš eksperi
mento pasireiškimo būdų Toks žingsnis - bandymas 
kurti organizaciją, kuri kritišku momentu galėtų 
veikti savo nuožiūra

Dar viena sritis, kur galima stebėti tradicijos per
imamumą - karinių formuočių pavadinimai. Tarpu
kario Lietuvoje pradėti statyti paminklai, gatvių, pa
statų pavadinimai, susiję su istoriniais asmenimis. Ši 
tradicija neaplenkė ir kariuomenės Pasipriešinimo 
kovai laikotarpiu ne viena partizanų apygarda ar bū
rys buvo pavadintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
vardu Šį kultūrinį elementą perinu ir aptariamu lai
kotarpiu besikuriančios karinės organizacijos. Pa
vyzdžiui SKAT 5-oji rinktinė pavadinta Vyčio apy
garda, 7- oji - Vytauto, 9-oji - Kęstučio ir t.t Ap
skritai šis istorinių asmenų kultas yra vienas iš tradi
cinių elementų lietuvių tautoje, kuns suvienija tautą.

(tęsinys 15-me psL)
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