
Kvailyste - nejkainojama Dievo dovana, 
bet sia dovana piktnaudziauti neverta. 

0. Bismarkas 

Autoriauszodis 

Kai medziai atrode auksti, o as nesunkiai tilpau po stalu, miisi j salyje buvo jprasta 
dirbti. Ten, kur susikirsdavo Raudonijjij Komunari j ir Partijos 22-ojo suvaziavimo 
gat\'es (i si^ sankryz^ mane ir atveze is gimdymo namij) , kiekvien^ ryt^ tramvajai, 
apkib? zmoniij kekemis, letai slinkdavo tiltu j milziniskij , skendinciij dumuose ir 
gaudziancii} fabrikij pus§. Gaude jie gan gresmingai. Kiekvien^ vakar^ pasaulj pr i -
pildydavo zemas, lygus ir nenutrukstamas gausmas. I k i penkeriij metij tik taip ir 
jsivaizdavau vakar§ - jis ateina tada, kai sutemsta ir viskas pradeda gausti. Paskui 
aviacijos varikliij gamyklos bandymij stend^ iskele toli j uzmiestj ir gausmas liove-
si. 0 zmones vis dirbo. Mano miglotuose vaikystes atsiminimuose isliko iskilmingas 
Levitano balsas, pranesantis apie naujus kosminius skrydzius, apie milziniskas uz-
tvankas, kertancias galingas Sibiro upes. 

Net vidutiniij gabumij jaunesniij-
ji} klasii} mokinukui buvo aisku, kad 
zmones, projektuojantys raket^, ap-
skaiduojantys kosminio laivo skry-
dzio trajektorij^, gaminantys aviacinj 
variklj, kurio turbina dega, bet nesu-
dega melsvai baltoje liepsnoje, is tiesij 
yra labai protingi, kad jie daug moke-
si, daug ismoko, ismano tai, ko kiti net 
nejsivaizduoja. Kiekvienas kvalifikuo-
tas tekintojas suprato, kad modeliuo-
tojas (ne tas, kuris vaiksto podiumu 
muvedamas baltas kelnes, o auksiniij 
rankij meistras, is medzio ispjaustan-
tis tiksli^ busimo liejinio kopij^) moka 
tai, kas jam, tekintojui, nesuvokiama. 
Ir atvirksciai. 

Stai cia JIE mus ir apgavo. Pasi-
naudojo naturalia kiekvieno dirban-
cio zmogaus pagarba kito dirbancio Jrmes tapsime lakunais". 1951. Sovietinis plakatas 



zmogaus zinioms ir sugebejimams. P^samoneje susiformavusiu, bet labai tvirtu su-
pratimu apie kiekvieno inzinieriaus, gydytojo, geologo, muzikanto, zemdirbio „kva-
lifikacijos prezumpcij^"... Sovietinis darbo zmogus negalejo net jsivaizduoti, kad 
sovietinis „istorijos mokslij daktaras" - visai kas kita nei fizikos mokslij daktaras, 
sugalvoj^s sinchofazatronq. 

Normaliam zmogui net j galv^ negalejo ateiti mintis, kad po ilgu parasu „istorijos 
mokslq daktaras, profesorius, naujausiijjij laikij istorijos katedros vadovas" slepiasi 
ispamp^s valdininkas, menkai teismanantis ir net nenorintis ismanyti naujausi^^, 
beje, kaip ir bet kur i^ kit^ istorij^. Jis nenori nieko zinoti, nes nori ramiai miegoti ir 
graziai gyventi, ir gyventi ne kokioje gamyklij suodziais apnestoje Raudonijjij Ko
munari j gatveje, o Maskvoje, Frunzes krantineje. Taciau j Frunzes krantin^ patekti 
ne taip paprasta... Ten buvo laukiami tik „socialiai artimi". T i k tie, kas savo solidzia 
isvaizda ir baim? kelianciu parasu galetij patvirtinti (ir „sutvirtinti"), didziausias ne-
s^mones, kliedesius, „valdovij" nurodymu platinamus SSKP C K agitacijos ir propa-
gandos skyriuje. 

SSKP C K jau nebera. Nebeliko ir agitacijos skyriaus nei jo propagandos. Pasikeite 
daugelio gatviij pavadinimij lenteles. Caras imperatorius Nikalojus Kruvinasis pa-
skelbtas vos ne „sventuoju kankiniu". Revoliucijos riteris Feliksas Edmundovicius 
paskelbtas „kruvinuoju budeliu". Viskas susimaise must} namuose. Galima manyti, 
kad biitent del visos tos sumaisties niekas nesusiprato t^ paci^ dien§, kai gelezinio 
Felikso statula praplauke virs jkaitusios minios galvij, vienu vieninteliu jsaku panai-
kinti visus SSKP mokslinius laipsnius ir vardus, gautus SSKP istorijos, mokslinio 
komunizmo ir kitose „naujausiosios istorijos" katedrose. O gaila, kad nesusiprato. 
T i k r a i gaila... 

„ Partija - must/ epochos protas, garbe irsqzine". 

1976. Sovietinis plakatas 

„Pries Antrojo Pasaulinio karo istorijos falsifikatorius". 

1959. Straipsniq rinkinys. SSRS gynybos ministerijos 

karine leidykia 
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I r stai buvusieji „kadrai" niekuo neabejodami ir nesigrauzdami vel vadina save is
torijos mokslij daktarais, profesoriais, tarptautinio marketingo, francizes ir bubble 
pilingo akademijos politologijos katedros vadovais. Vel skaito studentams paskaitas 
is savo musiij nutupetij, trisdesimties metij senumo konspektij. Piktai mojuoja j ka-
blj sulenktu pirstu ir reikalauja „nustoti perrasineti istorij^". Vienas is tokiij „kadrij" 
man visai rimtai aiskino, kad Viktoro Suvorovo, su kuriuo ir as ne kart^ bendravau 
tiesioginiame eteryje bei privaciuose pokalbiuose, apskritai nera, o po siuo pseudo-
nimu slepiasi grupe uzkietejusiij antisovietininkij, C Z V ir M I - 6 kadrinii j darbuoto-
jij ir kad tai nepaneigiamai nustate ,,1-1-labai rimta jstaiga". Sitai sakant „kadro" akys 
ir pirstas palengva kilo aukstyn: „Na, jaunuoli, jus ir pats turite suprasti... k^ as turiu 
omenyje..." 

O Zeme sukasi ir kart^ paleisto proceso nesustabdysi. Interneto, palydovines te-
levizijos ir tik nuo pirkejo pinigines storio priklausomos knygij leidybos epochoje 
nebaudziamai „plauti" smegenis tampa vis sudetingiau. Del studentij as ramus: dau-
guma ji j j paskaitas nevaiksto, kontrolinius, kursinius ir diplominius darbus perka, 
suprantama, uz tevij pinigus. „Socialiai art imi" visiems tinginiams profesoriai j tokj 
jaunimo elgesj ziuri pro pirstus. O tas negausus burelis studentij, kuriems diplo
mas reikalingas tik kaip priedas prie zinii j , turi galimyb^ skaityti rimtus s^ziningij 
istorikij darbus. Baisu sakyti, taciau dabar studentij uz tai jau nebemeta is institutij, 
prievarta neguldo j M V D speciali^sias psichiatrijos ligonines, „nekurpia byli j" pagal 
RSFSR baudziamojo kodekso 70 ir 190.1 straipsnius, nepakisa narkotikij... 

O k^ daryti tiems, kurie jau isaugo is studentisko amziaus ir jaunatvisko neriipes-
tingumo, kurie nuo ryto i k i vakaro turi „suktis" ir kuriems laiko skaityti lieka tik 
vaziuojant traukinio kupe ar metro vagone? Liezuvis neapsivercia siulyti jiems uz 
paskutinius pinigus nusipirkti vienq is mano storij karo istorijos knygij. Na, kuris 
dirbantis zmogus pajegs jveikti tuos smulkiu sriftu isspausdintus 500-600 knygos 
puslapiij, o dar lenteles, grafikus ir buvusiij miisii j zemelapius?! Taip liiidnai m§s-
tant ir kilo ideja parasyti lengvq ir l inksm^ knyg^, kur i padetij skaitytojui susipazinti 
ir nusijuokus atsikratyti dazniausiai pasitaikanciij ir labiausiai jsimintinij „smege-
nij plovimo" salies istorijos klausimais pavyzdziij. O kartu suzinoti daug nauja apie 
musij nenuspejam^ istorij^. Beje, net skaitydami si^ knyg^ nuo bet kurios vietos, ar 
net jstrizai, nors ir metro vagone, nepamirskite, gerbiamasis skaitytojau, vienos la
bai svarbios detales - as jokiu budu neisjuokiu ir nesmerkiu nei karo didvyrii j , nei 
veteranij, grjzusiij is karo su ramentais, nei j i isi j seneliij ar savo tevo, o tik tuos dy-
kaduonius ir prasalaicius, kurie daugelj desimtmeciij aiskiai melagingus prasimany-
mus apie musij tragedijos priezastis ir aplinkybes verte asmeniniu pelningu verslu. 


