
NEPASKELBTAS VALDŽIOS KARAS
PRIES SPAUDĄ ĮSILIEPSNOJA

Lietuvos valdžios ir nepriklausomos spaudos santy
kiai niekada nebuvo geri. Galima netgi sakyti, kad net 
tylių paliaubų šiame fronte nėra buvę. Tačiau tokio ko
vos įkarščio, kaip trečiaisiais LDDP valdymo metais, po 
nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje nėra būvą. Tuoj 
po Seimo rinkimų, kai didžiausias šalies dienraštis Lie
tuvos rytas ėmė kritiškai vertinti valdančiosios partijos 
veiksmus, LDDP dar mėgino žaisti demokratiją: vienas 
po kito į Lietuvos rytą su vizitais atvyko Seimo pirmi
ninkas ČJuršėnas ir prezidentas A.Brazauskas. Tuo, 
matyt, buvo tikimasi patraukti didžiausią laikraštį į savo 
pusę. Tačiau, kai Lietuvos rytas išliko ištikimas ketvir
tosios valdžios principams, ekskomunistų lyderiai nusi
metė demokratijos kaukes. Iš esmės po to visos Prezi
dento kalbos neapsiėjo be bjaurių išpuolių prieš spaudą 
bei komunistinių pamokymų, apie ką ji turi rašyti.

Laikraštininkai neliko skolingi. Lietuvos rytas de
maskavo Prezidento patarėją valstybės ir teisės klausi
mams advokatą R.Andrikį kaip palaikantį draugiškus 
ryšius su įvairiomis šalies mafijos grupuotėmis. Prezi
dentas sukandąs dantis šįkart buvo priverstas atsisakyti 
šio patarėjo paslaugų.

Respublika spausdina didžiulį straipsnį „Klanas”, 
kuriame pateikiami įrašyti į diktofoną pokalbiai apie 
LKP - LDDP turto plovimą 1991 metais. Pagrindinis šio 
rašinio herojus - LDDP reikalų valdytojas, Seimo narys 
A. Navickas. Nemažas šešėlis krenta po šio rašinio ir ant 
dabartinio prezidento A.Brazausko.

Lietuvos rytas demaskavo policijos konvojų, kuris 
iš Lukiškių kalėjimo atvežė mafijos vadeivas į pievelą 
netoli Vilniaus pasimatyti su sėbrais ir merginomis. 
Valdžia ir policija užsipuolė laikraštį, reikalaudama pa
sakyti, iš kur laikraštininkai gavo informaciją apie šį 

įvykį, kad suskubo į jį greičiau negu šią operaciją vykdą 
Valstybės saugumo departamento darbuotojai.

Didelį rezonansą spaudoje sukėlė ir tai, kad LDDP 
valstybės pirmojo laipsnio pensijas pradėjo dalyti di- 
džiausiems kolaborantams, kaip antai L. Diržinskaitei - 
Piliušenko, buvusiai ilgametei sovietinei vicepremjerei 
kultūros reikalams, buvusiems sovietiniams ministrams 
ir LKP veikėjams. Šią pensiją gavo ir ilgametis Gimtojo 
krašto, propagandos ruporo išeivijai, vyriausiasis redak
torius V. Reimeris. Si pensija, kaip žinoma, skiriama už 
ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei.

Tuoj po Respublikoje pasirodžiusio „Klano” polici
ja ir generalinė prokuratūra be teismo uždarė į kalėjimą 
žurnalistą Saulių Stomą, ilgametį Lietuvos aido redak
torių, kurį konservatoriai pernai pašalino iš šių pareigų. 
S. Stoma kaltinamas pasisavinąs išeivijos suaukotus pi
nigus, taip pat neteisėtomis valiutinėmis operacijomis. 
Jam iškelta byla. Tačiau daugelis apžvalgininkų sutinka 
su nuomone, kad S. Stomos uždaryti į kalėjimą nebuvo 
jokio reikalo: jis nesislėpė, visada duodavo tardytojams 
parodymus. Laikraštininkai įsitikiną, kad valdžia tokiu 
ėjimu norėjo parodyti, jog visi laikraštininkai tokie pat 
susitepą, kaip ir valdžia ir šitaip išmušti iš spaudos vi
suomenės moralinio autoriteto įvaizdį. Nors S. Stomos 
buhalterijoje velnias ragus nusilaužtų, daugelis stebėto
jų teigia, jog ši byla baigsis panašiai kaip buvusio centri
nio banko valdytojo R. Visokavičiaus, t.y. niekuo. Ta
čiau kol S. Stoma sėdi uždarytas, valdžiai malonu.

LDDP matydama, kad žemė slysta iš po kojų, per
ėjo į kontrpuolimą visu frontu prieš laikraščius. Būtent 
laikraštininkai kaltinami dėl visų valdančiosios partijos 
ir net valstybės bėdų. „Nėra jau taip blogai, tik žmonės 
nejaučia savyje valstybės, o Lietuva yra unikali savo 

neigiamu požiūriu į valdžią”, - sako vienas LDDP ide
ologų A. Lozuraitis. „Valstybą” čia reiktų suprasti, kaip 
visa tai, ką daro LDDP.

Neatsilieka nuo LDDP ir opozicija, išskyrus kon
servatorius, kurie pastaruoju metu elgiasi taip, kaip tu
rėtų elgtis visos demokratinės partijos demokratinėje ša
lyje. Tačiau konservatorių artimiausi sąjungininkai 
krikščionys demokratai savo požiūriu į spaudą mažai 
kuo skiriasi nuo LDDP. Krikščionio demokrato A. Pa
tacko nuomone, spauda nėra jokia valdžia, nes jos nie
kas nerinko. A. Patackas spaudą prilygino santechni
kams, todėl ji neturi teisės mokyti politikų politinės iš
minties.

D.Teišerskytė, viena Moterų partijos įkūrėjų siūlo 
spaudai taikyti dar didesnius mokesčius, o verslininkus 
ragina neduoti nepriklausomai spaudai reklamos. Kaip 
atrodo, LDDP pirmoji išgirdo tokius mielus jos ausiai 
pasiūlymus. LDDP nutarė prieš spaudą veikti, priimda
ma ją diskriminuojančius įstatymus, ypač ekonomikos 
srityje. Gegužės pradžioje LDDP uždraudė spaudoje re
klamuoti alkoholinius gėrimus, įskaitant ir vyną bei alų. 
Iš laikraščių tai atėmė maždaug 10 proc. metinių paja
mų. Šiuo metu LDDP siūlo pataisas Baudžiamojo ko
dekso 137-ajam straipsniui. Žurnalistams bus draudžia
ma naudotis faktiškai bet kokiais įrašais, nes ir juos bet 
kada galima bus pasklebti slaptais. Laikraštininkai už 
šio įstatymo nesilaikymą bus baudžiami iki dviejų metų 
kalėjimo. „Prioritetą teikiu visuotinai pripažintoms 
žmogaus teisėms ir laisvėms, o ne atskiroms, profesi
nėms”, - arogantiškai pareiškė LDDP pirmininko pava
duotojas J. Bernatonis, teikdamas šias įstatymo pataisas. 
Seimas prieš tai dar priėmė etikos kodeksą, skirtą... 
laikraštininkams. Tuo tarpu valdininkų etikos kodeksą 
jis atmetė. Tas pats J.Bematonis pasakė, kad etikos ko
deksas yra tiesiog nereikalingas. Kaip sako prancūzai a 
la guerre, comme a la guerre - karas yra karas.

Rimvydas Valatka
1995.V.30, Vilnius

Šiame numeryje POLITIKA LIETUVOJE

SIENOS IR PILIETYBĖ
APIE LIETUVIŠKĄJĮ ANTISEMITIZMĄ

Pokalbyje su svečiu iš Klaipėdos Leonidu Donskiu svars
tomi lietuvių-žydų santykiai praeityje ir dabar.

ANTRASIS „LIFE” VILNIUJE
r -

Kai teatras šėlsta, žaidžia, išdykauja, ieško (ir kartais 
neranda) savęs.

EGZODAM PABĖGĘ EMIGRANTAI

Išeivijos rašytojų pasisakymai apie save neseniai Lietu
voje išleistoje knygoje

SKILTYS, KRITIKA, POLEMIKA

SPAUDOS APŽVALGA

Svarbiausias ir turbūt daugiausia triukšmo sukėląs 
Lietuvos politinio gyvenimo įvykis praeitą mėnesį bu
vo medžioklė į Siaurą nuo Vilniaus, Maišiagalos miš
kuose. Medžiojo tenai Latvijos prezidentas G. Ulmanis 
su Lietuvos prezidentu A. Brazausku ir premjeru A. Sle
ževičiumi. Tačiau ne pati medžioklė, o ta proga pasira
šytas dviejų kaimyninių valstybių vadovų memorandu
mas dėl Lietuvos-Latvijos jūrų sienos sukėlė didžiulą 
audrą spaudoje ir Seime. Memorandumo turinys Lietu
voje neskelbiamas, o iš Latvijos spaudoje pasirodžiusių 
užuominų atrodo, jog siena nustatyta Lietuvai labai ne
palankia kryptimi, paliekant Latvijai beveik visą ten 
Baltijos jūroje esantį naftos telkinį.

Kilus dėl to nemažam triukšmui, prez. Brazauskas 
Seime aiškino, kad Maišiagalos memorandumas nėra 
valstybes įpareigojantis, kad tai tik nurodymai komisi
jai, kuri ruošia sienos sutartį ir kad viską dar galima 
keisti ir persvarstyti. O slaptai užsienio reikalais derėtis 

jam leidžianti Konstitucija. Tai tiesa. Tačiau taip pat tie
sa, kad Konstitucija neapsaugo prezidento nuo neiš
mintingų žingsnių ir politinių klaidų. O klaida šiuo atve
ju buvo ta. kad iš „derybų medžioklėje” praktiškai buvo 
išskirta Užsienio reikalų ministerija (užsienio reikalų 
ministras medžioklėje nedalyvavo, o sienų sutarčiai 
rengti komisijos pirmininkas tuo metu buvo Vašing
tone.) Prieš pasirašydamas memorandumą prez. Bra
zauskas tiesiog neturėjo su kuo pasitarti, kas būtų susi
pažinus su svarstomu klausimu. Sužinojusi apie pasira
šytą Memorandumą, visa užsienio reikallų ministerijos 
vadovybė pradėjo kalbėti apie atsistatydinimą. Dabar 
padėtis kiek aprimo, derybas Latvijoje tąsė užsienio rei
kalų ministras P. Gylys, o prez. Brazauskas daug ener
gijos išleido įrodynėdamas, kad pasirašytas svarbus ir 
būtinas memorandumas, kuris ... nieko nereiškia.

(tęsinys 3-me psl)
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VĖL KALBAMA APIE TELEVIZIJOS 
PROGRAMAS

Po ilgesnės pertraukos vėl kalbama apie lietuviškas 
programas Amerikos televizijoje. Tai jau antras bandy
mas turėti tokias programas televizijoj. Kaip ir pirmą 
kartą, entuziazmo, susidomėjimo ir paramos, atrodo, ne
trūksta, bet tik kai bus pradėtas programų ruošimas ir 
išlaidų skaičiavimas, tada prasidės pati sunkioji to su
manymo dalis.

Drauge (nr. 96, 1995) tuo klausimu buvo teirautasi 
kai kurių asmenų nuomonės. Kai kurias ištraukas iš tų 
pasisakymų čia ir perduodame:

V. Kleiza, konsulas Čikagoje:

3) Didžiausia problema yra finansinė. Kaip ją reikia 
spręsti - sunku atsakyti. Pirma, manau, reikia ieškoti in
dividualių asmenų, kurie šią televiziją žiūrėtų ir būtų 
pajėgūs ją finansuoti. Antra, turėtų padėti mecenatai, re
klamos, skelbimai. Ir trečia, nereikėtų bijoti kreiptis 
į įvairias visuomenines organizacijas.

Dr. A. Razma:

1) Manau, kad pamėginti reikėtų. Esu optimistas, 
naujos idėjos man patinka. Sėkmė, žinoma, priklausys ir 
nuo programos, ir nuo laiko, tačiau iniciatyvos imasi 
jauni žmonės iš Lietuvos, su naujomis idėjomis, ir pa
mėginti tikrai reikėtų.

2) Tai turėtų būti kultūrinė programa. Reikėtų paro
dyti šiek tiek žinių iš Lietuvos, šiek tiek iš mūsų veiklos. 
Galbūt reikėtų laidelės vaikučiams, o su vaikučiais žiū
rėtų ir visa šeima.

V. Kelertienė:

1) Informacijos iš televizijos daugiau nei laikraščio 
skaitymas ar radijo žinių klausymas leidžia žiūrovui 
pačiam susidaryti nuomonę apie įvykius ir problemas, 
nes žmonės pasimato ne tik žodžiais, bet ir bendravimo 
maniera, kūno kalba ir t.t. Televizija padėtų nugriauti 
sienas tarp žmonių, nes tai geresnė, tikslesnė bendravi
mo priemonė. Taip pat televizija turi daugiau kūrybinės 
potencijos ir yra įtakingesnė nei laikraštis ar žurnalas.

Kun. A. Saulaitis:

1) Radijas greitai pasiekia daug klausytojų, laikraš
tis - ne taip greitai, tačiau televizija reikalinga, nes vaiz
das stipresnis už pasakytą žodį. Manau, kad lietuviška 
televizija galėtų būti su angliškais parašais, kaip tai da
roma kitų tautybių televizijos laidose.

3) Iš pradžių bus sunku, nes ne visi iš karto žiūrės. 
Reikės surinkti lėšas. Jų dalį galima gauti iš skelbimų, 
reklamų, dalį - iš aukotojų. Reikia pasimokyti ir iš kitų 
tautybių, kurios turi savo programas. Žinoma, gal joms 
padeda ir jų valstybės, konsulatai, kultūriniai institutai. 
Reikia prašyti, kad remtų ne tik lietuviškos, bet ir ame
rikiečių organizacijos, kuriose dirba daug lietuvių.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJAI PRIKLAUSO 
DIDELĖ BENDROVĖ

Lietuvos vyskupai dažnai skundžiasi, kad dabartinė 
Lietuvos vyriausybė juos skriaudžia, negrąžina jų turtų. 
Tačiau Vilkaviškio vyskupijoje reikalai atrodo kitaip. 
Lietuvos rytas (nr. 100,1995) apie tai rašo:

Prieš kelerius metus Vilkaviškio siuvimo fabrikas 
siuvo džinsus lietuviams ir uniformas sovietų armijai. 
Dabar jis pavadintas „Žemkalnijos“ bendrove ir viršuti
niais drabužiais aprūpina vokiečius bei Lietuvos ka
riuomenės kareivius.

Prieš popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą į Lietuvą 
48,7 proc. įmonės akcijų valstybė atidavė Vilkaviškio 
vyskupijai, nes pastate, kuriame įsikūrusi bendrovė, 
prieš Antrąjį pasaulinį karą veikė kunigų seminarija, be
je, nespėjusi parengti nė vienos kunigų laidos. Likusias 
bendrovės akcijas išpirko jos darbuotojai.

Pasak įmonės bendrovės finansų ir ekonomikos di
rektorės Gintautės Žemelienės, vokiečiai pas juos lan
kytis pradėjo dar prieš ketverius metus.

„Tai buvo mūsų išsigelbėjimas“, - sakė ji „Lietuvos 
rytui“.

G. Žemelienė pripažįsta, kad vilkaviškiečiai vokie
čiams drabužius siuva pusvelčiui - vidutiniškai po 3,5 
Vokietijos markės už kelnes ar sijoną. (...)

G. Žemelienė atvertė ką tik Didžiojoje Britanijoje 
išleistą pasaulio įmonių katalogą, kuriame du puslapiai 
skirti „Žemkalnijai“. ši reklama jiems kainavo apie 33 
tūkst. litų. Finansų ir ekonomikos direktorė tikisi, kad 
tai „ne į balą išmesti pinigai“.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ AR JAV BEN
DRUOMENĖ ATSTOVAUJA LIETUVAI

Lietuvos aidas (nr. 84, 1995) persispausdino JAV 
Bendruomenės pirmininkės Reginos Narušienės pasi
kalbėjimą su Laisvosios Europos radiju. Tarp kitų klau
simų jai buvo ir toks:

JAV Lietuvos bendruomenės politiniai ėjimai 
Vašingtone ne visada sutampa su dabartinės Lietuvos 
valdžios pozicijomis. Amerikos lietuvių spaudoje pasi
girsta ir tokių balsų, kad Bendruomenė turėtų išvesti 
savo pajėgas iš šios arenos ir visai nekritikuoti tos 
valdžios, kuri viena turėtų atstovauti Lietuvos interesus 
JA V sostinėje. Ką Jūs apie tai galvojate?

Konstruktyvi kritika Lietuvai labai reikalinga ir 
naudinga. Gerus darbus reikia pagirti, bet problemas 
turime iškelti. Turime protestuoti prieš visus veiksmus, 
kenkiančius demokratijai, norime demokratiškos Lietu
vos, todėl turime padėti jai vystytis. Be to, Lietuvos am
basada Vašingtone amerikiečiams yra „svetimos šalies 
atstovė“ ir negali paveikti JA V vidaus ar užsienio politi
kos. Tiktai Amerikos piliečiai, rinkėjai gali paveikti 
JAV poziciją ir nuostatas. Pavyzdžiui, Bendruomenės 
pastangos nemažai prisidėjo prie to, kad šių metų vasar
io 16 Lietuvos naudai buvo pakeista JAV Kongreso re
zoliucija dėl naujų narių priėmimo į NATO. Šiuo metu 
Benruomenė peržiūri Amerikos paramą Lietuvai ir ne
trukus pateiks savo rekomendacijas JAV valdžiai ir 
Kongresui.

„Laisvosios Europos“ radijas 
4.

Savaime aišku, kad Bendruomenė turi rūpintis Lie
tuvos reikalais ir pagal galimybes įtaigoti JAV valdžią ir 
Kongresą daryti palankius sprendimus Lietuvai. Tuo 
pačiu negalima nuvertinti ir Lietuvos pasiuntinybės, 
kaip Lietuvos vyriausybės astovybės, reikšmės. Pavyz
džiui, JAV paramos Lietuvai klausimas. Ar Bendruo
menė geriau žino kokia Lietuvai reikalinga parama, ar 
Lietuvos vyriausybė? Ar Bendruomenė, ar Lietuvos vy
riausybė gali geriau, įtikinamiau pagrįsti tokios para-
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mos svarbą ir naudą?
Antra, mes žinome iš ilgos praktikos, kad visokios 

rezoliucijos labai mažai turi reikšmės svarstant JAV už
sienio politiką. Norint daryti bent ribotą įtaką JAV poli
tikai , reikia ne rezoliucijų, o aktyvaus dalyvavimo poli
tiniame procese.

Mes mokame tarpusavyje šūkauti, ginčytis, dėtis iš
manančiais politikais, bet iki šiol nesugebėjome išrinkti 
nei viename mieste paprasto aldermano, jau nekalbant 
apie kongresmaną...

DRAUGUA UŽSIENIO LIETUVIAMS REMTI

Respublika (nr. 95,1995) rašo apie lietuvių bendri
jos „Sanriša“ reorganizavimą į Draugiją užsienio lietu
viams remti. Apie tos draugijos tikslus taip rašoma:

Kadangi „Sanriša“ vienijo lietuvius, gyvenančius 
buvusios SSRS teritorijoje, tai ir dabar daugiausiai dė
mesio skirs šiems žmonėms. Anot A. Augulio, Ukraino
je, Baltarusijoje, Sibire, Karaliaučiuje gyvenantiems lie
tuviams reikia ne tik išsaugoti lietuvybę. Jie esą priver
sti kasdien kovoti už būvį. Spaudos konferencijoje da
lyvavę lietuviai iš Gardino teigė, jog ten mūsų tautiečiai 
gimtąja kalba arba visai nešneka, arba kalba pašnibždo
mis. Už keletą lietuviškų žodžių, pasak jų, gali būti 
„skaudžiai sumuštas“.

Draugija užsienio lietuviams remti žada Rytuose 
gyvenantiems tautiečiams padėti gauti informacijos 
apie Lietuvą, prenumeruoti ir siųsti jiems laikraščius, 
žurnalus, knygas. „1989 m. iš Lietuvos į Rytų kraštus 
nukeliaudavo apie 73 tūkst leidinių, o šiemet - tik per 
tūkstantį, - tvirtino A. Augulis. - Ieškome rėmėjų, kurie 
padėtų užsienio lietuviams užsiprenumeruoti lietuvišką 
spaudą“. Pasak jo, jų rasti nelengva, nes valstybinės in
stitucijos ir verslininkai vis dar tebeskirsto tautiečius į 
„rublinius“ ir „dolerinius“. Prieš pastaruosius esą kelia
klupsčiaujama, o pirmieji ignoruojami.

Kaip žinia, PLB pirmininkas irgi Bendruomenės 
vardu važinėjo po Rytų kraštų lietuvių bendrijas ir 
bandė jas organizuoti. Atrodo, kad dabar rūpinsis įvai
riuose kraštuose gyvenančiais lietuviais dvi organizaci
jos. Kuri iš jų bus efektyvesnė, parodys netolima ateitis. 
O taip pat iškils klausimas, ar reikia tam pačiam tikslui
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SPAUDOS APŽVALGA

dviejų organizacijų?

LIETUVIS PROFESORIUS BĖDOJE!

Vėl pagarsėjo lietuvis, tik ne iš geros pusės. Tas lie
tuvis yra Antanas Melnikas, Ohio State universiteto me
no profesorius, kuris atnešė į Akron mieste esančią 
meno vertybių ir retenybių pardavimo krautuvę 2 pusla
pius iš antikinio 14 šimt. rankraščio. Jų vertė - pusė mi
lijono dolerių. Tą įvykį per du numerius plačiai aprašė 
The New York Times (1995.V.23 ir 1995.V.30).

Tos krautuvės savininkas Bruce Ferrini, pats retų 
mokslinių knygų ir meno žinovas, gerai pažinojo tą lie
tuvį profesorių, bet jam buvo įtartina, kaip tas pro
fesorius galėjo gauti to rankraščio du puslapius ir prašė 
juos parduoti. Mr. Ferrini susisiekė su Princeton un-to 
prof. J. Marrow, kuris po ilgesnio tyrinėjimo nustatė, 
jog originalius rankraščius turi Vatikano biblioteka, o 
apie dviejų puslapių dingimą iš tų rankraščių patvirtino 
tos bibliotekos vedėjas kun. L. E. Boyle.

A. Melnikas, baigęs Italijoje aukštuosius mokslus ir 
gavęs daktaratą Ohio universitete, turėjo specialias pri
vilegijas lankytis Vatikano bibliotekoje (pvz., rugpjūčio 
mėnesį, kada biblioteka uždaryta, jis turėjo specialų lei
dimą ją lankyti).

Dabar federalinės įstaigos tiria šį įvykį, o A. Melni
kas dėl tų dviejų puslapių pasakojo viena kitai skirtin
gas istorijas. Kol kas A. Melnikas nėra oficialiai apkal
tintas, bet įtarimai didėja jo nenaudai.

Pats A. Melnikas, dėl man nežinomų priežasčių, su 
lietuviais neturėjo jokių ryšių. Gal ir gerai...

KAIP AFERISTAI LIETUVOJE APGAUNA 
ŽMONES ?

Aferistai visuomet randa progų apgauti žmones, 
ypač kai teisėtvarkos sitemoje trūksta įstatymų, apiman
čių įvairias ekonominio gyvenimo sritis. Tuo pasinau
doja įvairūs spekuliantai, sukčiai ir kitokie nesąžiningi 
asmenys, norintys per trumpą laiką praturtėti.

Tokių reiškinių Lietuvoje dabar labai daug. Pri
steigta įvairių bendrovių, bankų, kurie prižada mokėti 
aukštus procentus, o paskui skelbia bankrotą arba prisi
grobę pinigų pabėga.

Apie vieną tokį aferistą, kuris išeikvojo milijonines 
sumas iš paskolintų pinigų, rašo Lietuvos rytas (nr. 89, 
1995). Tai pilietis R. Filipavičius, finansinės bendrovės 
„Omega“ savininkas Šiaulių mieste, kuris jau nuo praei
tų metų sėdi kalėjime. Jam iškelta baudžiamoji byla.

Kokiom sumom tie spekuliantai operuoja, matosi iš 
aprašymo apie vieną turtingą moterį, kuri prarado daug 
pinigų:

„Lietuvos rytui“ žinoma, kad daugiausia pinigų R. 
Pilipavičiaus organizuotam „verslui“ patikėjo G. Doma- 
ščenko. Prieš metus ji save vadino vienu turtingiau
sių Šiaulių žmonių, o dabar yra slegiama dižiulių skolų.

G. Domaščenko finansiniai ryšiai su R. Pilipavi
čium buvo ypatingi. Tai ne tik paskolinti pinigai, bet ir 
įvairios paskolos, susijusios su „Snoro“ banku, kurio 
akcininke buvo D. Domaščenko. „Lietuvos rytas“ turi 
įvairių sutarčių, paskolų kopijų, patvirtinančių, kad bu
vo manipuliuojama didelėmis sumomis.

Pajutusi slenkančią žemę iš po kojų, firmų „Bo- 
mond“, „Alina“ ir kitų savininkė G. Domaščenko tikė
josi už patikėtus pinigus gauti bent „Omegą“ ir grąžinti 
„Snoro“ bankui milijoninius kreditus. Tačiau ..Omegą“ 
tomis dienomis R. Filipavičius atidavė „Tomui“.

Sumos, kurias G. Domaščenko atidavė R. Pilipa
vičiui „pasaugoti“, yra įspūdingos - nuo 1993 metų lie
pos pirmos dienos ji kas kelias dienas atnešdavo po ke-

1995 m. birželio mėn.

liasdešimt tūkstančių dolerių.
Iš viso per pusmetį ji įvairiais būdais paskolino 551 

tūkstantį JAV dolerių, 115 tūkstančių Vokietijos markių 
ir 1 milijoną 695 tūkstančius litų.

O pats Filipavičius gyveno prabangoj:

R. Filipavičius mėgo naudotis gyvenimo malonu
mais. Indėlininkai už skolas iš jo pasiėmė daug praban
gių daiktų. Dalį savo turėto turto R. Filipavičius buvo 
įregistravus artimųjų vardu. Jis turėjo du butus, gerai 
įrengtą namą. Klestėjimo laikais jam priklausė septy
niolika automobilių - daugiausia „Honda“, „Mercedes- 
Benz“, BMW. Ne vienas jų kainavo trisdešimt-keturias- 
dešimt tūkstančių JA V dolerių.

Didžiausią dalį jo turėtos videokasečių kolekcijos 
sudarė pornografiniai ir sekso videoįrašai. Šią kolekcija 
papildė ir iš kruizo po Vakarų Europą (Šveicariją, Vo
kietiją, Prancūziją) 1993 metų vasarą parsivežta guminė 
moteris seksui.

Indėlius rinkusio R. Pilipavičiaus kaklą puošė 28 
tūkstančių JA V dolerių vertės aukso grandinė su bran
gakmeniu. Automobilio rakteliai buvo pritvirtinti taip 
pat ant auksinio pakabuko. Namuose laikytas brangių 
gėrimų kolekcijas išbandyti galėjo draugai ir pažįstami, 
kuriems gimtadienio proga R. Filipavičius dovanodavo 
net automobilius.

POPIEŽIUS PRAŠO ATLEIDIMO

Po to, kai pernai premjeras Sleževičius, o šiais me
tais ir prez. Brazauskas Izraelyje atsiprašė žydų už nusi
kaltimus ir skriaudas, kurias karo metu padarė lietuviai 
nusilkaltėliai, tiek Lietuvos, tiek išeivijos spaudoje pasi
rodė priekaištų, esą tokiu atsiprašymu valstybės vadovai 
pripažino ir savo, ir visos lietuvių tautos kaltę dėl Lietu
vos žydų tragedijos. Todėl labai gerai, kad Draugo (nr. 
100, 1995.V.24) redaktoriai, aprašydami prieš tris die
nas įvykusią popiežiaus Jono Pauliaus II kelionę į Čeki
ją, tam aprašymui pasirinko antraštę, kuri ir mus turėtų 
priversti susimąstyti. „Popiežius prašo atleidimo iš pro
testantų”, skelbia pirmojo puslapio dienraščio antraštė. 
Ten rašoma:

Kalbėdamas Mišių metu, kurios vyko buvusiame 
sovietiniame aerodrome, popiežius prašė atleidimo už 
katalikų padarytas skriaudas protestantams ir kitų 
tikybų žmonėms. „Šiandien aš, Romos Bažnyčios 
popiežius, visų katalikų vardu prašau atleidimo už 
nusikaltimus prieš nekatalikus šių tautų audringos isto
rijos metu”, kalbėjo popiežius beveik 100,000 miniai, 
susirinkusiai nepaisant stipraus lietaus.

Reikia pažymėti, kad šis popiežius jau ne pirmą 
kartą ištaria atgailos žodžius už katalikybės vardu kitų 
praeityje padarytas klaidas, skriaudas ar neteisybes. Ir 
neteko pastebėti, kad kas nors dėl to popiežiui priekaiš
tautų. Priešingai, dėl to popiežius kaip tik ir nusipelno 
ne tik katalikų, bet ir kitatikių pagarbos. Todėl ir mes 
neturėtume priekaištauti Lietuvos valstybės vadovams, 
kai jie garbingai elgiasi, atsiprašydami ne už savo, o tik 
už savų nusikaltėlių kaltes.

Vyt Gedrimas

PATAISA

Pereitame Akiračių numeryje (nr. 5) mano apžval
goje apie V. Bražėną paskutiniame sakinyje parašyta «... 
brežneviniais feljetonais“, o turėtų būti „bražviliniais 
feljetonais“.

Vyt G.

SIENOS IR...
(atkelta iš 1-mo psL)

Kitas nemažiau sudėtingas klausimas, kurį išspręsti 
Lietuvai kol kas taip pat nesiseka, yra svetur gyvenančių 
Lietuvos piliečių pilietybės klausimas. Tiesa, Lietuva 
turi pilietybės įstatymą, kuris po nepriklausomybės at
statymo jau ne kartą lopytas ir taisytas ir vis dar nepa
tenkina daugelio išeivijos lietuvių.

Prez. A. Brazauskas sudarė komisiją naujam pilie
tybės įstatymui parengti, į kurią be Lietuvos seimo ir 
valdžios atstovų pakviesti ir užsienyje veikiančių lietu
vių bendruomenių bei kitų visuomeninių organizacijų 
vadovaujantys žmonės. Komisija jau pradėjo darbą Vil
niuje. Komisijai dar nepradėjus darbo, užsiliepsnojo se
nas VLIK’o-Bendruomenės peštynes dėl vadovavimo 
primenantys ginčai, kai buvęs VLIK’o pirmininkas, da
bartinis Seimo užsienio reikalų komisijos pirmininkas 
K. Bobelis pasiūlė šį klausimą svarstyti drauge su jo va
dovaujama Seimo komisija.Bendruomenės vadai nu
sprendė nedalyvauti ten, kur dalyvaus ar bandys vado
vauti p. Bobelis.

Ši komisija yra geras būdas apraminti ambicingus 
išeivijos veikėjus, kurie dabar, Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, pasijuto nebereikalingi ir be didesnės įta
kos Lietuvos gyvenime. Tačiau kad komisija sugebėtų 
paruošti nepriekaištingą įstatymą, sunku patikėti. To
kiam pesimizmui yra daug priežasčių. Svarbiausia, kad 
komisija nėra išsamiau susipažinusi su pilietybės prob
lematika ir nėra tokiam darbui pasiruošui. Jau pirmomis 
darbo dienomis komisijoje iškylo pasliūlymai, kurių net 
ir labai norėdamas nepavadinsi rimtais. Pavyzdžiui, 
svarstoma galimybė Nuteikti Lietuvos pilietybę visiems 
lietuvių tautybės išeiviams, jų vaikams ir vaikų vai
kams. Šitoks įstatymas Lietuvos piliečiais padarytų dau
gybę užsienyje gyvenančių lietuvių kilmės žmonių, ku
rie neturi noro gauti Lietuvos pilietybę ir net nežinotų, 
kad jie yra Lietuvos piliečiai.

Priežasčių, kodėl iki šiolei Lietuvai labai sunkiai 
sekėsi paruošti pilietybės įstatymą, kuriam nebūtų rimtų 
priekaištų, toli ieškoti nereikia. Svarbiausia, kad nuo pat 
pradžios (t.y. dar nuo Sąjūdžio laikų, pilietybės klau
simas siejamas su teise turėti ar atgauti bolševikų nusa
vintą nekilnojamą turtą. Mums atrodo, kad pilietybės 
įstatymas negali išspręsti turtinių klausimų ir bandymas 
jį palenkti tokiam tikslui padėtį tik dar labiau supainioja. 
Antra nesėkmės priežastis, ypač ryški išeivijos svarsty
muose, tai pastangos suteikti užsienyje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams visas su pilietybe susijusias privile
gijas be jokių pilietinių pareigų. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
gyvenantys piliečiai privalo tarnauti kariuomenėje. 
Užsienyje gyvenantys piliečiai šiuo požiūriu yra privi
legijuotoje padėtyje. Panašiai ir su mokesčiais, valstybi
nės kalbos mokėjimu ir daugeliu kitų dalykų

Reikėtų, mūsų nuomone, supaprastinti teisės į pilie
tybę reikalavimus, kai nėra išlikusių dokumentų (pvz. 
įteisinti liudininkų parodymus vietoj trūkstamų doku
mentų. Reikėtų panaikinti nuostatą, kad teisę į pilietybę 
praranda tie, kurie į užsienį išvyko ne tiesiai iš Lietuvos, 
o iš Sovietų sąjungos. Galima būtų rasti ir dar vieną kitą 
patobulinimą. Bet nereikėtų drastiškai keisti pilietybės 
nuostatų, ypač jei tokie pakeitimai Lietuvos pilietybę tik 
nupigintų ar padarytų turtinių ir finansinių spekuliacijų 
objektu.

Iš kitos pusės, vertėtų pagalvoti apie nuostatą, skel
biančią, kad Lietuva yra visų lietuvių tėvynė, kad į ją 
bet kada gali grįžti lietuviai išeiviai ar net kelintos kar
tos jų palikuonys ir kad pilietybę jie gauna ne užsienyje, 
o grįžę į Lietuvą.

Z. V. Rekašius
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LAISVĖS BELAUKIANTIEJI

Tibetas turi daugel poetiškų pavadinimų: „Sniegy
nų Šalis“, „Pasaulio Stogas“, „Magijos ir Mistikos že
mė“, „Pasaulio Altorius“. Tačiau šiandien jūs veltui ieš
kosite šios valstybės žemėlapiuose. Suskaldytas ir jėga 
padalintas Tibetas tapo T AR - Tibeto Autonominiu Re
gionu - Kinijos Liaudies Respbulikos sudėtyje. Dauge
lis žmonių, ypač Vakaruose, nė nežino, kad ilgus šimt
mečius Tibetas buvo viena galingiausių, nepriklausomų 
Azijos valstybių, su savo valdymo sistema, kalba, pa
pročiais, unikalia kultūra ir galinga religija.

Praėjus daugiau nei keturiasdešimčiai metų po to, 
kai 1949 m. Tibetas buvo komunistinės Kinijos okupuo
tas, pasaulis lieka abejingas kruvinai Sniegynų Šalies 
tragedijai, jis tarsi nieko nenori žinoti apie ten vykusį ir 
tebevykstantį terorą, žudynes, prievartą, genocidą. Mū
sų akivaizdoje yra kryžiuojama ištisa civilizacija, tačiau 
mes tyliai nusiplauname rankas. Mes geriau einame į 
muziejus, ir, krečiami pagarbaus virpulio, stebeilijamės 
į Šumerų, Egipto, Mezopotamijos civilizacijų nuolau
žas, ar stačia galva pasineriam į archeologinius kasinėji
mus. Iki paties XX a. vidurio Tibetas buvo išsaugojus 
veik visus archaiškiausius, sakraliausius, kosmine jėga 
tebepulsuojančius senųjų civilizacijų bruožus, kuriuos 
pasaulis jau prarado prieš tūkstantmečius. Tam pasitar
navo ir geografinė Tibeto izoliacija - jis yra aukščiausia 
(4-6 km) žmonių apgyventa vieta mūsų planetoje, ir net 
šiek tiek klaustrofobinė jo valdovų politika. Gal ir pati 
budizmo prigimtis: tibetietiškas žodis „nagpa“, verčia
mas kaip „budistas“, pažodžiui reiškia žmogų, visą 
veiklą nukreipusį į savo vidų. O, gal tam buvo kokios 
dar paslaptingesnės priežastys, Tibeto „magiją ir misti
ką“ mėgstą mano bičiuliai, Lhasge pabuvoję šią vasarą, 
sako, kad nei į Dalai Lamos rūmus - Patalą, nei į di
džiausias šventyklas, neįmanoma įeiti „astraliniame“ ar 
„mentaliniame“ lygmenyje.

Tibetas buvo (ir vis dar yra), vienintelis mums likęs 
gyvas ryšys su senosiomis, jau kadaise išnykusiomis 
Žemės civilizacijomis. Kaip tik dėl to jo kultūros ir re
ligijos svarba šių dienų žmonijos dvasinei raidai yra neį
kainuojama. Tibetas išsaugojo ezoterinius mokymus 
apie žmogaus prigimties didybę, apie dėsnius, kuriais 
pulsuoja Visata, apie palaimingą Mikrokosmo ir Ma
krokosmo ryšį, veik nesuterštus, jei ne nuo „Aukso am-

Jaunas Tibeto budistų vienuolis neša daiktus religinėms 
apeigoms

IŠTREMTAS TIBETAS

žiaus“ eros, tai bent nuo tų laikų, kai pasaulyje buvo kur 
kas daugiau išminties ir harmonijos.

Visa, kas susiję su Tibeto religija ar kultūra, prašosi 
epiteto „unikalu“. Tibetas net sukūrė unikalią filosofinę 
-religinę terminologiją, visiems budistiniams Sanskrito 
ar Pali kalbų žodžiams surasdamas savus atitikmenis. 
Nei prieš Budos Doktrinos pasirodymą (7 a. A.D.), nei 
po to, filosofinis Tibeto kalbos arsenalas nebuvo pa
veiktas jokių kitų mokyklų ar sistemų. Todėl, tibetietiš- 
kieji traktatai yra labai sunkiai verčiami į Vakarų kalbas, 
kuriose apie Dievą ar žmogų bylojantys žodžiai turi sa
vas, „įsisenėjusias“, „užkietėjusias“ reikšmes ir neretai 
kelia asociacijas, tiesiog priešingas tibetietiškosioms.

Apie tautos buitį ir būtį, turbūt, daugiausiai pasako 
jos žodynas. Taigi, atsivertę paprasčiausią Tibeto Kalbų 
žodyną, jūs abstulbsite, kad čia vyrauja beveik vien filo
sofiniai terminai, iki subtiliausių, neišmatuojamų gel
mių nusakantys žmogaus proto, sąmonės pasąmonės 
būsenas ir, rodos, kruopščiausiai nurodantys ne tik kiek
vieną žingsnį dvasiniame kelyje į Nirvaną - Nušvitimą, 
bet ir kiekvieną to žingsnio milimetrą. Pačios tibetietiš- 
kos abėcėlės raidės taip pat yra laikomos šventomis, nes 
jos - tarsi sėklos, turi savyje švenčiausių žodžių ir galin
giausių mantrų potenciją. Čia, Dharamsaloje, mums, Ti
beto kalbos pradinukams, buvo liepta, šiukštu, nemesti 
lapelių su dailyraščiu ar pratybomis šiukšlių dėžėn, o 
pagarbiai sudeginti, kaip šventą tekstą. Žodynas tarsi 
byloja, kad visa Tibeto civilizacija buvo pašvęsta vie
ninteliam - Didžiojo Išsilaisvinimo iš sielvartingųjų 
Samsaros vandenų, pergalingojo Nušvitimo tikslui.

Iš tiesų, budizmas buvo ir tebėra persmelkęs visus 
tibetietiško gyvenimo sluoksnius taip gyvai ir taip natū
raliai, kad „pasaulietiškosioms“ šalims ir kultūroms tai 
sunku įsivaizduoti. Amžiams bėgant, nacionalinis tibe
tiečio identitetas augte suaugo, tapo neatskiriamas nuo 
religinio identiteto. Budos mokymas buvo tas ritmas, 
kuriuo pulsavo Tibeto kasdienybė ir šventės, šeimos ir 
vienuolyno gyvenimas ar kalnuose medituojančio atsi
skyrėlio vienatvė. Prieš komunistinės Kinijos įsiver
žimą Tibete buvo 6259 vienuolynai. Apokaliptinio nai- ✓
kinimo bangoms praūžus, liko 7. Iš 592 558 vienuolių, 
vyrų ir moterų, 110 000 tapo nužudyti ar mirtinai nukan
kinti, daugiau nei 250 000 buvo jėga priversti atsisakyti 
vienuolystės. Per pirmą okupacijos dešimtmetį žuvo 
apie pusantro milijono žmonių. „Et, - sako iš Pekino su
grįžęs nepriklausomos ir humaniškos Lietuvos parla
mentaras, - milijonas gyvybių - ne toks jau didelis skai
čius Kinijos mąstu!“

Kinijos tikslas buvo ir yra visiškas religijos sunaiki
nimas, o Tibetui tai reiškia visos tautos ne tik dvasinę 
bet ir fizinę žūtį.

Okupacijai prasidėjus, vienuolynai, kuriuose nere
tai gyveno po dešimtis tūkstančių žmonių buvo barba
riškai griaunami arba tiesiog bombarduojami, šven
tyklos verčiamos kiaulidėmis, šventųjų statulų auksas 
perlydomas ir gabenamas į Motiną Kiniją, bibliotekos - 
deginamos, sakraliniai tekstai - drąskomi ir maišomi su 
ekskrementais, vienuoliai ir vienuolės - verčiami lytiš
kai santykiauti publikos akivaizdoje. Mokiniai turėjo iš
duoti savo Dvasios Mokytojus, dvasininkai privalėjo ty
čiotis iš savo skelbto Tikėjimo, o didieji išminčiai ir 
šventieji buvo gabenami kuopti išviečių kinų kareivi
nėse. Visa tai buvo pavadinta „išvadavimu“. Maždaug 
dešimtmečiu anksčiau nei Tibetas, buvo „išvaduota“ ir 
Lietuva. Ją „vadavo“ tą patį „Raudonosios“ pavadinimą 
turinti kariuomenė, vadovaujama tą patį pragarišką už
taisą turinčios jėgos.

Tibeto kova už laisvę ir teisingumą yra neprievar
tinė. Galbūt todėl ji atrodo nepakankamai „dramatiška“ 
tiems, kas rengia pirmuosius didžiųjų pasaulio dienraš
čių puslapius ar telereportažus iš karščiausių beprotiško 
pasaulio taškų. Laisvai spaudai tylioji Tibeto kančia ir 
bežodis pagalbos šauksmas neatrodo pakankamai efek
tingi. Tiktai žinios apie sukilusius vienuolius, saugu
miečių išprievartautas vienuoles, degančias policijos 
nuovadas, išžudytus demonstrantus garantuoja Tibetui 
kelias eilutes „Naujienų“ skiltyje ar akimirką TV kroni
koje. Ar ne tą patį spengiantį pasaulio abejingumą de
šimtmečiais kentė ir Lietuva, pagaliau pastebėta tik 
1991-ųjų Sausio 13-ąją, tanko sutraiškytos mergaitės 
Loretos pavidalu...

Šis brangus, šis neįkainojamai brangus žmogaus 
gyvenimas - taip prasideda beveik visi sakraliniai bu
dizmo tekstai. Tačiau tai anaiptol nėra triumfuojančio 
savanaudiškumo ar beatodairiško egoizmo šūkis. Prie
šingai. Tai - galėjimas šį „neįkainojamąjį brangumą“ 
įžvelgti kituose žmonėse ir ne tik artimuosiuose ar drau
guose, bet taip pat nepžįstamuosiuose ir priešuose. Pasi
šventimas, pasiaukojimas, nesavanaudiška meilė ki
tiems yra vadinama bodhichitta (bodičita). Bodhichita- 
tai kertinė budizmo kategorija, bet jos visos „maginės ir 
mistinės“ praktikos, nūn taip traukiančios dvasinius Va
karų pilgrimus ir eksperimentatorius, tėra tik muilo bur
bulas. Bodhichitta - tai tikroji, psichodelinių ar chirur
ginių priemonių nereikalaujanti, proto ir širdies trans
formacija, tai - atsivėrimas pasauliui, tai - savanaudiš
kume sukurtų siaubingų miražų įveikimas, tai - LAIS
VE, nes gyvenimo daugiau nebepančioja „ego“ neuro
zių grandinės. Bodhichitta - nėra Dievo ar Šventos Dva
sios mums siųstoji malonė; jos neatneša angelai, prana
šai ar išminčiai. Ji glūdi pačioje mūsų prigimtyje, dar 
vadinamoje „Budos prigimtimi“ arba „Budos pro
tu“ .Tereikia šią sėklą savyje atrasti ir išauginti.

Si koncepcija gali pasirodyti svetima skeptiškam ir 
vis labiau ciniškam Vakarų protui. Tačiau tibetiečiams 
tai pati realybė. Aš dažnai sakau, kad Tibeto ir Lietuvos 
likimai panašūs, o tibetiečių laisvės žygiuose braukiu 
ašarą prisimindama šventus Sąjūdžio laikus. Tačiau, jei
gu mes savo eitynėse skanduodavom - „viens - du- 
trys- graaaži Lietuvaaa ... “ ar traukdavom „Ant kalno 
mūrai... “, tai tibetiečiai, ne tik vienuoliai, bet pasaulie
čiai ir net vaikai, ryžingu žingsnio ritmu kartoja mantrą, 
kurią išversti galima maždaug taip: „Te neįkainojamas 
Bodhi protas manyje užsimezga ir gimsta, te užgimęs 
niekada neišsenka, o didėja ir plečias per amžius“.

Bodhichitta nulėmė ir labai specifinį tibetiečių san
tykį su savo okupantais. Štai ką, pavyzdžiui, pasakoja 
Tibeto lama Ngawang Dhargyey (Navang Dardžė): „... 
mūsų vienuolyno žmonės, tikėjęsi pabėgti į Indiją, buvo 
užpulti kinų kareivių netoli sienos. Užvirė grumtynės, 
tačiau Budos mokymo, mano gurų mielaširdystės ir sa
vo dvasinės praktikos dėka, net tokiu liūdnu momentu 
tarp gyvenimo ir mirties, mano vienintelis troškimas bu
vo mirti pykčio nesutepta širdimi, nepažeidus moralės 
principų. Aš kontempliavau atjautą kinams. Aš tikrai 
nejaučiau neapykantos tiems, kurie norėjo mus nužudyti 
ir netgi radau laiko pasakoti apie Bodhichitta vaikams, 
kuriuos man buvo pavesta saugoti“. Šiame pasakojime 
telpa visas Tibeto Budizmas. Jų aš jau girdėjau dešimtis.

Bodhichitta - tai meilė ir atjauta ne tik žmonėms, 
bet visoms gyvoms būtybėms. „Nuo seno buvo žinoma, 
- sako mano Mokytojas Dawa (Mėnulis), - kad ten, kur 
klesti budizmas visi padarai gyvena laimingai. Taip il
gus šimtmečius buvo Tibete. Tačiau, atėjus kinams, vis-
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kas pasikeitė: Pirmiausiai jie ėmė naikinti šunis. Varg
šai gyvuliai, jausdami mirtį, dienomis slapstydavosi kal
nuose, o naktimis sugrįždavo pas žmones - maisto. Vie
nuoliams buvo liepta žudyti šunis ir vakare mes turėda
vom pristatyti į policijos nuovadas tam tikrąją skaičių. 
Paskui buvo įsakyta žudyti paukščius. Virš laukų ir miš
kų, virš kaimų ir miestų tvyrojo siaubinga tyla - nė šuo 
nesulos, nė paukštis nesučiulbės. Galiausiai mes turėjo
me traukti iš dirvos ir nešti kiniečiams kirminus, taip že
mė prarado savo derlingumą... “

Apie tai, kad pragaištingosios kinų okupacijos au
komis tapo ne tik žmonės, bet ir gyvūnai, visada kalba ir 
Dalai Lama, kaip„antihumaniška“ tai kai kuriems šven
teivoms beatrodytų. O, štai žiupsnelis Jo Šventenybės 
prisiminimą: „ ... kai gyvenau Tibete, Lhasoje, vienas 
mėgiamiausių mano užsiėmimų buvo... išpirkinėti sker- 
dyklon vedamus gyvulius. Aš tai dariau gana dažnai. 
Nuo savo rūmų stogo aš puikiausiai galėjau matyti į mė
sos turgų vedamų avių ar jakų bandas. Aš tuoj pat ten 
siųsdavau savo atstovą su pinigais. Įkūriau specialias 
patalpas šiems gyvuliams, kur jie buvo prižiūrimi ir 
maitinami, kol mirdavo natūralia mirtimi. Prieš palikda
mas Tibetą, aš turėjau daugiau nei 20 000 tokių nuo 
skerdiko peilio išgelbėtų gyvulių! Neslėpsiu, dėl to aš 
jaučiu pasididžiavimą...“

Tikrai, ir čia Daramsaloje gali matyti, kaip ramiai 
sau keliu ėjęs žmogelis staiga pasilenkia ir atlieka kažk
okį „paslaptingą ritualą“. Taip parašytų A. David-Neel, 
tačiau žmogelis tik perkelia kirminą ar vabzdį į kelkraš
tį, įdant jo nesutraiškytų mašinos ratai. Indijoje atsirado 
ir piktnaudžiaujančių šia tibetiečių savybe. Pavyzdžiui 
Bodhgoyoje, Budos Nušvitimo vietoje, gausiai lanko
moje piligrimų, žvitraakiai vyrukai tvenkinyje prisemia 
mailiumi ar buožgaliais knibždančio vandens ir neša ti- 
betiečiams, kad šie, išpirką kenčiančias būtybes, paleis
tų jas atgalios. Biznis!

Vis tik, kaip tik Bodhichitta, matyt, ir buvo svar
biausioji jėga, padėjusi tibetiečiams pakelti neregėtai 
sunkius išbandymus. „Okupacijai prasidėjus mes įsitiki
nom tuo, apie ką visada kalbėjo Buda. - sako mano jau 
minėtas Lama Dawa. - Būtent, kad dvasiniai turtai yra 
nepalyginamai vertingesni, nei materialiniai. Aristo
kratai ir pirkliai, traukdamiesi tremtin, turėjo palikti sa
vo rūmus ir brangenybes, tačiau vienuoliai ir tie žmo
nės, kurie užsiėmė budistine praktika, visa, ką sukaupę 
brangiausio, nešėsi prote ir širdyje. Kinams pradėjus 
bombarduoti pabėgėlių stovyklą, bėgdamas negalėdavai 
su savimi pastverti net arbatos puodelio, tačiau, neišma
tuojami budistinės išminties lobynai, knygos, net biblio
tekos, neužimdamos vietos, nė kiek neapsunkindamos 
visą laiką buvo su tavimi. Ir čia, tremtyje mes nuolat 
jautėme, kad svarbiausia ne tie pinigai ar brangūs me
talai, kuriuos mums pavyko išvežti, bet - tikėjimas ir 
žinios“.

Indija, suteikusi okupuoto Tibeto žmonėms prie
globstį, pirmiausiai jiems paskyrė žemes pietuose, pelk
ėtose džiunglėse. Tūkstančiai nuo „Pasaulio Stogo“ nu
sileidusių kalniečių čia mirė iškankinti karščio, drėgmės 
ir ligų, nepakėlę pirmosios tremties vasaros. Šiandien ti
betiečių diasporos pietinėje Kamatakos valstijoje yra 
vienas labiausiai klestinčių vietų visoje Indijoje. Vietoje 
džiunglių plyti derlingi dirbami laukai, kuriuose, tarsi 
miražai iškyla tremtyje atstatyti didieji Tibeto vienuoly
nai: Drepungas, Gadenas, Sera...

Dalai Lamas pastangų dėka tibetiečiams buvo pa
skirtos žemės ir Indijos šiaurėje, kalnuose. Jų užkaria
vimas taip pat kainavo daugel tremtinių gyvybių. Tibe
tiečiai turėjo patys nusitiesti kelius ir „atkovoti“ iš kalnų 
gyvenamą erdvę, Žmonės dešimtimis žūdavo sprogdin
dami uolas, mirdavo išsekinti alinančio darbo. Ir šian
dien, kiekvieną kartą kalnų serpantinu kildama į Dha- 

ramsalą galvoju, kad šis kelias yra grįstas žmonių gyvy
bėmis.

Dabar Dharamsaloje yra Jo Šventenybės Dalai La
mos rezidencija, čia dirba egzilinė Tibeto Vyriausybė ir 
Parlamentas, daugelis svarbiausių religinių ir kultūrinių 
įstaigų. Tibetiečiams ji tapo svarbiausioji piligrimystės 
centru, mažuoju šventojo Lhasos miesto atitikmeniu.

Tibetiečiai (te, ginkdie, neįsižeidžia lietuviai) yra, 
turbūt, geriausiai organizuota egzilinė bendruomenė pa
saulyje. Neabejoju, kad prie to prisidėjo ir paties budiz
mo lankstumas bei atvirumas. Tibeto tremtinių gyven
vietės stebina ne tik Rytams nebūdinga švara ir tvarka, 
bet ypatinga dvasine harmonija, ramybe, džiugia, paki
lia nuotaika - tuo, kas jau seniausiai pamiršta Vakaruo
se.

Daugelio neteisingai suprastas kaip kraštutinis nihi
lizmas, budizmas iš tikrųjų suteikia stipriausios vilties, 
tiek gyvenimui, tiek mirčiai. Didis Tibeto šventasis ir 
poetas Milarespa (Milarepa) sakė: „Mano religija pa
prasta - tai gyventi ir numirti be apgailestavimų“.

Budistui gyvenimas ir mirtis nėra vienas kitam

„LIFE” SAVAITE
Galima būtų pasakyti ir kitaip - savaitė gyvenimo. 

Ne vien teatralams, ir turbūt ne tiek teatralams, jau spė- 
jusiems aplankyti vieną kitą festivalį Vakaruose, ir pa
gal aplankytųjų šalių kiekį parsivežusiems proporcingai 
atitinkamą skepsio dozę, bet teatro mėgėjams, žiūro
vams smalsiems, patikliems, geranoriškiems, sugeban
tiems matyti ir išgirsti.

Išties, šis LIFE nestebino aukštojo meno pavyz
džiais, nepribloškė garsenybių vardais kaip pirmasis 
(oho, Bergmanas! Žiūrovai susirenka, dvi valandas pa
būna nuščiuvę ir išsiskirsto). Tai tiesiog kitoks festiva
lis - mažiau iškilmingas ir labiau gyvenimiškas. Sis 
LIFE nesiekė tapti valstybinės svarbos įvykiu - nebuvo 
organizuojami priėmimai pas prezidentą ir kitos pirmų
jų šalies asmenų pagerbimo akcijos. Atvirkščiai. Tarsi 
pasišaipydami iš LIFE 93 pompastikos, rengėjai pirmą
ją festivalio dieną suorganizavo „Mamytės laidotuves” 
- šokiruojantį reginį, kurį parodė prancūzų teatras Tur
bo Cacahuete. Grupė aktorių keliavo Domininkonų, 
Universiteto gatvėmis, Gedimino prospektu iki Žaliojo 
tilto, tempdami karstą su „mirusia mamyte” ir ieškoda
mi kur ją palaidoti. Keli šimtai smalsuolių, perskaitę 
Respublikoje pernelyg plepaus žurnalisto aprašytą mar
šrutą, kurį rengėjai laikė didžiausioje paslaptyje, lėkė 
vaidintojams iš paskos, stengdamiesi kuo daugiau pa
matyti. Spektaklis nebeteko netikėtumo, trikdančio 
keistumo įspūdžio, kokio buvo laukta. Akivaizdu - 
žmonės išsiilgę reginių. Ir ne vien. Ko gero ir galimybės 
dalyvauti, būti ne vien stebėtojų minia, bet ir kamavališ- 
kos, nerimtos, neįpareigojančios eisenos dalyviais.

Oficialus festivalio atidarymas Rotušėje virto paro
dija. Taip ir turėjo nutikti, atidarymo organizatoriaus 
vaidmenį patikėjus tiems patiems, „Mamytės laidotu
ves” Vilniaus gatvėje ištaisiusiems prancūzams. Rotu
šėje jie surengė „Kanibalų puotą”. Vietoj garbių svečių, 
sveikinamąją kalbą sakė neva JUNESKO atstovas, o iš 
tikrųjų teatro Turbo Cacahuete aktorius, taip puikiai pa
mėgdžiojęs etatinius kalbų sakytojus, jog nemaža atida
rymo ceremonijos svečių taip ir nesuprato, jog, Junesko 
atstovas” buvo tik vaidmuo. Tautiniais drabužėliais pa
rengti vaikučiai mojavo trispalvėmis, buvo perkirpta 
juosta - raudonas, žalias geltonas popierinis kaspinėlis, 
paprastai naudojamas gėlių puokštėms surišti. Rimta, 

prieštaraujantys dalykai, o - neatskiriamos Didžiosios 
Visumos dalykas. Mirtis turi stebuklingą transformuo
jančią galią, atidarančio naujo, pirmaprade nuodėme ne
pažymėto, gyvenimo duris. Gyvenimo, kuriame mums 
duota atsiverti Budos prigimtimi, prasiskleisti Bodhci- 
chitta, Nušvisti...

Daugelis Tibeto dvasios Mokytojų ir lamų yra įsiti
kinę, kad tragiškasis jų šalies istorijos tarpsnis turi ir sa
vo ... teigiamąją, prasmingąją pusę. Šimtmečius buvęs 
mįslingiausia ir neprieinamiausia valstybe - tvirtove pa
saulyje, Tibetas tapo priverstas pasauliui atsiverti. Slap
čiausieji sakralios išminties tekstai šiandien verčiami į 
kitas kalbas, o skustagalviai lamos vyno raudonumo 
drabužiais neša Tibeto išsaugotąjį Budos Mokymą į Va
karuose jam atvertų mokytinių širdis. „Mes anaiptol ne
ketiname visų paversti budistais, - sako Jo Šventenybė 
Dalai Lama. - Budos Mokymo tikslas yra padėti gy
voms ir kenčiančioms būtybėms... Žmonija šaukiasi pa
galbos. Sis amžius yra sunkus ir tragiškas. Mes turime 
kuo su kitais pasidalinti ir ką paaukoti. Mes tai darome. 
Dabar tam pats laikas...“

Jurga Ivanauskaitė

pakylėta Kultūros or mokslo ministro Nekrošiaus kalba 
šiame kontekste nuskambėjo taip, tarsi būtų specialiai 
tokio pobūdžio renginiui sukurta. Ministras kalbėjo, jog 
„visi augsime drauge su laifu”, nepastebėdamas, jog ta
sai „laifas” vienu ypu peršoko vaikystės slenkstį ir tapo 
paaugliškai maištingas, nebepaiso jokių autoritetų ar 
oficialiai pripažįstamų vertybių. Po „iškilmingosios da
lies” buvo įneštos vaišės - nuogas vyras, apkrautas deš
ros, kumpio griežinėliais ir prasidėjo puota. Kitas nuo- 
galis vaišino visus vynu, leisdamas jį iš krano, kuris pri
minė vyriškumo simbolį ir buvo įtaisytas toje vietoje, 
kur minėti simboliai paprastai kabo. Indas su vynu buvo 
pritvirtintas ant nugaros.

Šis LIFE iš teatro gerbėjų ir kitų kultūros asmenų 
pareikalavo tam tikro guvumo, nesustabarėjusios mąs
tysenos, gebėjimo susivokti ar čia teatras, ar gyveni
mas. Ką reiškia kraupus Diamandos Galas stūgavimas, 
kai ji stovi pusnuogė scenoje, išsitepusi žalsvai fosfo- 
ruojančia medžiaga? Dainuojanti moteris - tačiau ne 
tik, nes tuo pat metu regi ne vien koncertuojančią perso
ną, bet drauge matai skausmingai išgrynintą gyvenimą 
prarandančio žmogaus situaciją.

Bene visi LIFE spektakliai kalbėjo apie žmogaus 
situaciją šiandienos pasaulyje. Apie tą metą, kai išsitri
na skirtumai tarp gatvės ir scenos („Mamytės laido
tuvės”), tarp ant ekrano rodomo filmo ir gyvo kūno 
(„People show”), tarp vyro ir moters, vaidmens ir atlikė
jo („Bonjour Madame...”). LIFE dominavo netradicinis, 
ne tik naujų išraiškos būdų ieškantis, bet ir apie naujus 
dalykus (bent jau lietuviškajame kontekste) kalbantis 
teatras. Daugelyje spektaklių pasikliauta ne žodžiais, o 
judesio, kūno kalba, ir tekstas, tiksliau pats kalbėjimas, 
tapdavo garsiniu fonu, kai svarbu ne tariamų žodžių 
reikšmė, o jų intonavimas, melodika. Dvi trupės: „Peple 
Show” iš Anglijos bei „Les Balets C. de la B.” iš Belgi
jos nepasakojo atskiro individo kančios ar likimo isto
rijų, o tiesiog atvėrė žmogaus kaip būtybės, kaip gyvo 
tvarinio situaciją pasaulyje. Spektaklyje „People Show 
100” buvo bandyta apčiuopti žemyn krentančio kūno 
nuolat kintantį kontūrą, pagauti išnykimo, žūties judesį, 
o belgų „Bonjour Madame...” kalbėta apie nuolatinę pa-
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1995 m. pradžioje Lietuvos knygynuose pasirodė 
veik 900 psl. apimties knyga Egzodo rašytojai. Autobio
grafijos (parengtos išeivijos kultūros veikėjų, talkinant 
Lietuvos kultūros žmonėms bei išleistos Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidyklos 5000 egz. tiražu).

Kaip pažymi knygos pratarmėje rengėjai ir leidėjai, 
„Lietuvoje rašytojų autobiografijų žanras jau turi savo 
tradiciją. Jos buvo spausdinamos įvairiose antologijose 
(Vainikuose 1921, Antruosiuose vainikuose 1936, Že
maičių poezijos antologijoje 1938 ir kitur). Okupuotoje 
Lietuvoje šio žanro knygos, pradedant 1957 m. išeidavo 
kas dešimtmetį ir būdavo labai populiarios. Tik sovieti
nė santvarka uždėjo ant jų savo antspaudą, ne viskas jo
se buvo tikra“, (p. 5)

Vargu ar rasime tokio pobūdžio veikalą ar rinktinę, 
kur būtų visiškai išvengta tendencingumo ar stereotipų. 
Tik dažniausiai Jie atsiskleidžia kultūros laiko slinktyje, 
kai jau įmanoma pažvelgti ir įvertinti su laiko ar pozici
jos suteikta laisve, kai galima ne tik atpažinti antspau
dus, bet ir patiems jų atsikratyti.

Autobiografija - gana universalus žanras ir nežinia, 
ar Markas Aurelijus, rašydamas sau pačiam įsivaizdavo, 
kaip sunku yra rašyti pačiam apie save. Autobiografija 
tuo ir žavi, kad priversdama vos ne akimirksniu apmąs
tyti savąją būtį ir ją reprezentuoti kultūros ar konjunktū
ros akivaizdoje, tuo pačiu leidžia kurti save vien tik savo 
sąžinės akivaizdoje. Nors dabar dažnai šią sąvoką keičia 
moraliniu integralumu.

Kaip ir dailininko autoportretas, autobiografija at
veria ar pridengia autentišką žvilgsnį, temperamentą, 
ornamentuoja rašančio veidą vyraujančiu laikmečio sti
liumi arba išryškina kūrėjo laisvą ir bet kokių ornamen
tų vengimą. Tačiau, jei biografijos atveju dar galima su
versti kaltą biografijos rengėjui, tai dėl autobiografijos 
tenka kaltinti tik save.

Ne taip seniai lietuvių literatūros specialistų aptar
toji bei diskutuotoji Lietuvių egzodo literatūra 1945 - 
1990, išleista užatlantėje ir mažesniu tiražu, prieinama 
Lietuvoje ir žinoma daugiau specialistams. Egzodo ra
šytojai. Autobiografijos išeina į daug platesną ir mar
gesnę skaitytojų auditoriją ir gali turėti kur kas didesnį 
rezonansą. Knygos pobūdis ir kontekstas, užmojis pa
teikti skaitytojui panoraminį išeivijos rašytojų paveiks
lą, siūlo visų pirma telkti dėmesį ties egzodo, rašytojo 
bei, autobiografijos žanre atsiskleidžiančia, rašančiojo 
savimonės temomis. Aišku, šios problemos iškilą ir dis
kutuotos veik nuo pirmųjų išeivijos gyvavimo metų. Tai 
ir Maceinos asmens istorijoje, ir Literatūros lankų, ir 
Metmenų bei daugelio išeivijos rašytojų kūryboje spręs
tos ar poetizuotos temos. Kas yra egzodas rašytojui? 
Kas yra rašytojas egzode? Šioje knygoje minėtoji uni
versali egzodo problema sprendžiama nors ir bendrų iš
eivijos kultūrai ženklų plotmėje, bet visų pirma indivi
dualiai, galima sakyti, netgi intymiai, asmeniškos eg
zistencijos plotmėje.

Kai dabar yra tiek daug kalbama apie išeivijos kul
tūros integracijos problemą, ši knyga tarsi atveria tam
siąją mėnulio pusę, siūlydama susipažinti su egzodo 
būtimi ir buitimi, iš pačių vėlyviausių egzodo laikų, už
fiksuotų autorių pozicijų, Lietuvoje gana populiari si
luetų serija, pristatanti didžiųjų kūrėjų gyvenimus ir 
kūrybą, intriguodavo skaitytoją subtiliomis gyvenimo 
detalėmis. Autobiografijos žanras gal kiek rezervuotes- 
nis pikantiškumo atžvilgiu, tačiau, kaip žinia, kartais ir 
nenorint yra pasakoma daugiau nei pasakoma...

Jau Lietuvių egzodo literatūra 1945 -1990išjudino 
kai kuriuos monumentalius literatūros istorijos suvoki
mo ir „metodologijos“ rėmus Lietuvoje. Buvo staiga at
siminta, kad apie literatūrą (ir net literatūros istoriją!) 
galima kalbėti ir rašyti ne vien kolektyvinės sąmonės 
balsu, beasmeniu tembru, bet ir gyvai, emocingai
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gestikuliuojant ir neslepiant savosios nuomonės (kartais 
toli gražu dvelkiančios ne simpatija). Kai visiškai įma
nomas vertinimo subjektyvumas, atsižvelgiant tik į savo 
literatūrinę patirtį ar skonį ir visiškai nepaisant nusisto
vėjusių vertinimo pozicijų ar „lentynų“, kuriuose pagal 
„klasikų“ standartus jau sustatyti visi vardai. Kas prie 
simbolizmo, kas prie romantizmo, kas prie neoroman
tizmo paprašytas pabūti...

Kai kurios autobiografijos šioje knygoje pateiktos 
iš ankstesnių pasisakymų, raštų, nes daugelio dėl aiškių 
priežasčių jau buvo neįmanomąją paprašyti. Šioje rink
tinėje, egzodo rašytojų gyvenimų kontekste, kad ir žino
mi iš ankstesnių publikacijų, dauguma tekstų atsiveria 
šiek tiek kitu aspektu, įgyja kitus atspalvius. Išties 
lemtingas yra pirmasis tekstas - Jono Aisčio (rašytojų 
biografijos publikuojamos abėcėlės tvarka).

„Mano tėvo protėviai buvo bajorai, sodžiuje iki pat 
mano tėvo buvo jaučiama kaimietiškai žiauri ksenofobi
ja, kaip įsilaužusių prašalaičių į sodžiaus bendruome
nę... “ (p. 11). Prašalaičio vardas, visiškai atsitiktinai at
sidūręs knygos pradžioje, suaktyvina kai kurias tiesiog 
stereotipines lietuvių rašytinės kultūros ir apskritai žem
dirbiško mentaliteto stygas. Lietuvių noras niveliuoti ar 
niveliuotis, griežtai laikytis tautinio ir kitokio tapatumo, 
kitoniškumo vengimas ramybės ir vienybės vardan, šio
ji pastovi ir turbūt jau nebeišvengiama mūsų metafizinė 
savybė, kartais gelbstinti, kartais žlugdanti, galbūt ryš
kiausiai ir atsiskleidžia rašančio žmogaus pozicijoje, nes 
kas gi, jei ne talentingas žmogus, valdantis plunksną, 
trokšta kratytis standartų ir siekti originalumo.

Dauguma rašančiųjų kaip tik taip ir išsprendė keb
lią autobiografijos rašymo situaciją, pateikdami origina
lias istorijas, išsakydami savo poziciją į šios knygos 
rengėjų intencijas, žongliruodami ar atviraudami egzo
do vertybių lauke.

Stačiai trimis taikliais šūviais pargriauna Kazys Al
menas - „Kodėl rašytojų (gal geriau naudoti žodį,pa
šančiųjų“?), o ne politikų, mokslininkų ar pagaliau teno
rų biografijos?“ (p. 25), - nusistatęs „rėmus“ autobio
grafijai, įvardina save ne rašytoju, bet pasakotoju, išdės
tęs pasakotojo talento atsiskleidimo istoriją, kur skirtin
gai nei gali tikėtis Lietuvos skaitytojas, pripratęs prie 
tam tikrų stereotipinių situacijų, Almenas pradeda pasa
koti apie pabėgėlių realijas Vokietijoje kaip laiką, kai 
„tris kartus bėgau nuo artėjančio fronto per karą, dau
giau kaip ketverius metus praleidau pabėgėlių stovy
klose, o vis dėlto nekentėjau, (...) įsitikinau (...), kad 
žmogus gali pakenčiamai gyventi ir jaustis itin plačiame 
sąlygų diapazone. Jei, sakykim jis turi bent bulvių pa
valgyti ir niekas jo nemuša“, (p. 29).

Perskaičius ištisai visą knygą, ištisą galybę autobio
grafijų, taip ir knieti vėl pasukti į įprastines „metodolo
gijos“ vėžes ir paklausti apie atrankos kriterijus pačių 
rinkėjų ir sudarytojų. Aišku, labiausiai leidėjai įtiko Lie
tuvos feministėms, neaplenkdami nei vienos rašančios 
moters. Bet dar sykį prisiminus kai kuriuos pasisaky
mus, stebėtinai atvirus ir savikritiškus, kažkodėl toks 
noras praeina. Angažavimasis kultūriniam (kad ir pa
čiam mažiausiam) veiksmui išeivijoje tapo savotiška sa
vanoriška prievole, būtinybe, vos ne kabalistine apeiga. 
Tai ne vien lietuvybės svetur įteisinimas, bet ir tam tik
ras atpirkimas, prakeiksmas aidintis sūnaus palaidūno 
ausyse. Senos, poetizuotos exil’o tiesos ryškėja kasdie
nybės ir asmeniškų patirčių diapazone. Praeities slenks
tis, egzistencinis diskomfortas neleidžia atsikratyti kal
tės jausmo. Bene tik vienas autorius, lietęs išėjimo temą 

ir vaikščiojęs išeiviškos dalios pasirinkimo ašmenimis, 
atsikrato šios problemos vienu žadą užimančiu atviru
mo mostu - „Sutikdamas dalyvauti šioje knygoje, pir
miausia pareiškiu, jog esu ne išeivis, o politinis pabėgė
lis“. - taip pradeda kalbėti Algirdas Greimas. Aišku, 
Greimo gyvenimiškoji situacija bei aplinkybės, kurio
mis jis atsidūrė Vakaruose nėra daugumos išeivių situa
cija, tačiau lietuviška sąmonė suvokia pilietybę dar gink 
Dieve ne europietiškais standartais ir nežinia ar taip su
voks išvis. Giminės, genties, gimto lizdo pojūtis yra lie
tuviui ryškesnis, nei racionalus valstybės piliečio statu
so suvokimas. Juo labiau, kad ilgą laiką Lietuva tiek išė
jusių, tiek ir pasilikusių buvo suvokiama kaip kraštas, 
gimta žemė, o ne valstybinė struktūra, nes ji buvo im
portuota iš sovietų. Viename privačiame pokalbyje su 
buvusiu aukštu kultūros sferos valdininku, buvo šnekė
tųsi apie kaltės jausmą dėl pasilikimo ir darbo valstybės 
struktūrose. Tai dabar bene aktualiausia dar prieš karą 
brendusios kartos problema Lietuvoje. Išties paradoksa
lios persekojančios kaltės jungtys abipus Atlanto, ko 
galbūt nė neįtaria dauguma išeivių. Tačiau žmogiškasis 
įsitikinimas ir pasiteisinimas, aišku savo sąžinės aki
vaizdoje, yra tai, kad egzistuoja tas pats natūralus, savo
jo lizdo, žemės pojūtis ir kaltės jausmą naikina krikš
čioniškoji parabolė, - „atidaviau, kas ciesoriaus ciesori
ui, kas Dievo Dievui... Lietuvą mylėjau ir mylėsiu, ko
kia valdžia šią žemę bevaldytų. Ponai ateina ir išeina, o 
mano tėvų kaulai - šioje žemėje, ir mano greitai joje at
siguls... “ (Šio asmens pavardės autorė nenorėtų minėti 
dėl pokalbio konfidencialumo; jis buvo pateiktas čia 
kaip įdomi paralelė).

Centrinės išeivių kartos, brendusios dar nepriklau
somoje Lietuvoje, prisiminimuose dažnas mini tėvų gy
venimą, išvykimą Amerikon, dar amžiaus pradžioje lai
mės ir turto ieškotų, o po to ir savąją odisėją tuo pačiu 
keliu. Dažnai likimų konkretumai ir unikalumai susipi
na stipriomis bendros patirties gijomis. Puikiai įmano
ma atkurti Kauno universiteto prieškarinę atmosferą, 
profesūrą, nuotaikas, humanitarinio mokslo kilimo Lie
tuvoje laimetį. Dar sykį skaitant, gali apčiuopiamai, per 
atskirus likimus, žmogiškąją netektį patirti, kokio di
džiulio ir neįkainuojamo dvasinės patirties ir mokslo lo
bio netekome ir tai nėra eilinė paradinė patetika, o ryš
kėja iš šių atvirų prisipažinimų ir pasipasakojimų. Daž
nai skaičių statistika būna ne tokia įtikinama kaip šioji 
žmogiškoji, o istorijos smagratis - ne toks baisus, kol 
nepastebi, kiek konkrečių likimų palietė saujelės Jcaro- 
vedžių“ pieštukų brūkštelėjimai.

Kaip prisimena Petras Babickas, „Mano ‘profesija’ 
(Lietuvos pasiuntinybėje) Brazilijoje tektų nubraukti. 
Koks aš diplomatas, jei, Stalinui mirus, atvirai pasakiau 
savo nuomonę - ‘naujiena maloni*“ (p. 103).

Kultūros istorikams bus įdomu ir naudinga skaityti 
atsiminimus tų, kurie be konkrečių savo gyvenimo faktų 
pateikta ir daug istorinio konteksto detalių iš Vokietijos 
laikotarpio, iš pirmųjų apsigyvenimo JAV, Europoje ar 
Australijoje metų. Daugeliui tokių autobiografijų galėtų 
pavydėti nuotykinių romanų rašytojai. Kaip antai Pulgio 
Andriušio autobiografija galėtų būti puikiu scenarijumi 
kelionių filmui, nors tekstas ruoštas ne šiai knygai ir 
dėtas vietoje autobiografijos.

Grįžtant prie autobiografijos originalaus atliki
mo“, negalima būtų nepaminėti Prano Dom. Girdžiaus. 
Su visa nepriklausomybės laikų dendžio laikysena bei 
stilistika, stačiai vienu įkvėpimu išlieta autobiografija, 
pačioje pradžioje paminint - „Koks malonumas apie sa-
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ve rašyti! Iš aštuoniasdešimt aštuonerių prašvilpusių 
metų turi iš ko pasirinkti, kad tau sekėsi“, (p. 237) Ir 
koks malonumas skaityti apie žmogų, kuris visiškai at
sisako kai kurių ir šitai knygai būdingų „antspaudų“...

Bet ir už kai kuriuos antspaudus atleidi knygos 
rengėjams, nes jie pakankamai aštrių žodelių gauna nuo 
pačių rašytojų, autobiografijos rėmuose, štai kad ir nuo 
Liūto Mockūno keli smagūs žodeliai - „Manau, kad re
cenzentai ir knygų anotuotojai, kaip pavyzdžiui, išeivi
joje A. T. Antanaitis, kurie metais po metų per savo 
smegenis perkošia visą tą antraeilę arba trečiaeilę raš
liavą, pretenduojančią į literatūrą, nusipelno didžiausios 
mūsų pagarbos ir padėkos. Dažnai perskaičius trumputę 
Antanaičio anotaciją nebereikia skaityti storiausios kny
gos... Kiek sutaupome laiko“, (p. 520) O pabandykime 
įsivaizduoti tokį pasažą sovietiniais laikais leistuose ra
šytojų autobiografijose Lietuvoje. Manau, kad komen
tarai nereikalingi.

To paties L. Mockūno pastebėtas dalykas, kad „Di
džiausi gyvenimo malonumai glūdi ne akademiniuose 
laipsniuose, atsėdėtuose įstaigoje valandose, o laisvoj 
gyvenimo sferoj, kada darai, ką nori“ (p. 519) - nurodo 
vieną pagrindinių egzodo rašytojo ar rašytojo egzode 
gyvavimo principų. Mūsuose vis dar tebegyvuoja savo
tiškas „valdiškumo“ prieskonis, valdininkiška poza lite
ratūros akademiniuose sluoksniuose, „žmogaus futlia
re“ prietarai. O rašantiems originalią literatūrą dar sun
ku suvokti, kad jų nebeturi išlaikyti rašytojų sąjunga ir 
juo labiau privilegijuoti. Išeivijos rašytojų patirtys šiuo 
atveju yra tiesiog unikalios.

„Publish or perish imperatyvo“ atvirai išsižada ir 
Vytautas A. Jonynas, nuoširdžiai išsakydamas savo po
zicijas ir negailestingai (tik ar pelnytai?) įvardindamas 
savo kritiką utilitarine (p. 352). Išties stebinančio atviru
mo ir literatūrologinio etiketo bei padorumo pavyzdžių 
šioje knygoje apstu (teatleidžia čia nepaminėtieji auto
riai). Pasižiūrėjus, kas dabar vyksta akademiniuose suė
jimuose ar pavarčius literatūrinę periodiką Lietuvoje, 
darosi be galo apmaudu, kad dabar dominuojanti litera
tūrinė, intelektualų „etika“ labai tolima tokiems daly
kams ir tai nėra vienos generacijos problema, tai jau ap

skritai akademinio mentaliteto problema Lietuvoje.
Apie užjūrių Jotofagų“ viliones rašo Juozas Almis 

Jūragis, kaip centrinę išeivio problemą. Patekimas į sve
timą kultūrą, materialiniai sunkumai bei rūpesčiai, ne
pritekliai, nors seniai daugeliui Lietuvoje aiški išeivijos 
ankstyvųjų metų realija, tačiau, kaip minėta, tokių situa
cijų atpažinimas konkrečiuose likimuose yra žmogiškai 
sukrečiantis. Kaip pažymi jau išeivijoje gimę rašytojai, 
jiems egzodo problema - tai šalies, kurioje jie gyvena ir 
šalies, kuri yra sukurta tėvų atsiminimų, santykio prob
lemas. Šeštadieninės mokyklos, lietuviškos pamokos 
šalia mokslų anglų kalba, šalia specialybės studijų, ku
rios duos materialinį pagrindą pragyvenimui svečioje 
žemėje. Galbūt šitos kartos patirtys padarys daugeliui 
skaitytojų daug prieinamesnę neornamentuotos kalbos 
generacijos poeziją, leis giliau suvokti jos natūralų kon
tekstą.

Bene ištikimiausias savo stiliui - Jonas Mekas, do
kumentaliai, tarsi kino filmo kadrus, fiksavęs curricu
lum vitae savo svarbiausių gyvenimo įvykių metus. įdo
miai sprendžia egzodo rašytojo problemą Algirdas 
Landsbergis, aišku, neišduodamas savo literatūrinio sti
liaus ir išmonės. Tai viena pačių originaliausių autobio
grafijų. Skausmingos transformacijos nuo homo aesthe- 
ticus iki homo academicus, svarstant vis tą pačią amži
ną išeivišką problemą ir kreipiantis į save, mažą berniu
ką Kauno Rotušės aikštėje. Ir... išsipildžiusi sugrįžimo 
pilnatvė: „Kauno davatkos praviiko ir prapliupo juoktis. 
Dangus virto motinos akimis, jos meilės, džiaugsmo, 
vaizduotės spindesiu. Camus ir Sartre’as klydo. Ne ab
surdas. Neapsakomas skausmas. Neaprašomas grožis. 
Brangieji, netobulieji žodžiai“, (p. 463) Tai vienintelis 
toks išpažinimas. Atviras, ašaros ir skausmo gomuryje 
viešumos nevengiantis.

Kažkodėl labai paradoksaliai apsiverčia žanrinės ir 
estetinės proporcijos. Dramaturgai, išpažįstantys subtilų 
groteską ir turintys aštrią plunksną, kalbėdami apie save 
surimtėja ir stoiškai nutyla. „Tad tegaliu tik trumpai pa
sakyti: gimiau 1926 metais Veiveriuose, vaikystė ir jau
nystė prabėgo - kur kas per greitai - daugiausia neuž
mirštamuose Šančiuose, - taip neušmirštamuose, - o 
nuo 1949 metų per nesusipratimą gyvenu Amerikoje. 
Čia, atrodo, ir numirsiu. Nei šis, nei tas“, - Kostas Os
trauskas. (p. 579)

Be jokio teatrališkumo, dramatiško mosto iškyla 
egzodiškoji universalija, atspindinti ir paties žmogaus 
žemėje universalijas: „Svajonė ir noras pagarsinti save 
kaip rašytoją, pasakyt, ką dabar dirbi, ką veiki, atrodo, 
labai svarbus dalykas. Gal ir taip. Bet, atsisėdęs rašyti 
autobiografijos ir kiek pamąstęs, priėjau išvadą, jog au
tobiografijas mums rašė kiti, ne mes patys. Rašė laikas, 
įvykiai, okupacijos, būti ar nebūti mūsų veikimai. Mes, 
rašytojai, o pirmiausia lietuviai, buvome tik statistika“, 
- Liudas Dovydępas. (p. 203)

Kęstučio Keblio autoironija ir atvirumas atveda iki 
vienos skaudžiausių dabarties problemų ir išeivijos rea
lijų. Svarstydamas rašytojo statuso išeivijoje problemą, 
jis nieko neslepia nei nuo kitų, nei nuo savęs: „Besi
švaistant humanitarų bendrijoje, kartais atrodydavo, kad 
ir pats gyvenimas šokteli į kažkokią aukštesnę, prasmės 
apgaubtą pakopą. Kaukės magika!

Bet pasakos nesitęsia per amžius - išmuša dvylikta, 
burtai išnyksta. Dingsta ir ta nerealioji scena, kurioj mes 
vaidinom, manydami, kad gyvenom. Dingsta - Lietuva 
jau nepriklausoma, o išeivija vis greičiau ir greičiau 
slenka nesvarbumo pakalnėn“, (p. 409)

V .A. Jonyno buvo pastebėta, kad galbūt vėlai išei
viai imasi tam tikrų panoraminių ar išeivijos literatūros 
istoriją atspindinčių veikalų, (p. 356)

Galbūt ir taip. Norėtųsi išklausyti tų asmenų, kurių 

dabar yra pateikiami tekstai, bet rašyti ne šios knygos 
sudarymo intencija. Tačiau knygos sudarytojai vykusiai 
parinko ištraukas. Kai kurių asmenų buvimas šioje rink
tinėje gali būti kviestionuojamas. Turimas galvoje Vy
dūnas. Kai kurių stipriai pasigendama... Tačiau laik
mečio bei konteksto fiksavimas būtent šiuo momentu, 
kai išeivijos statusas nustoja galioti de jure, yra be galo 
įdomus ir tarsi išbaigiantis visą knygą, ją vainikuojantis, 
gal ir kiek minorinėmis, tragiškomis gaidomis. Tačiau 
tai yra išeivijos epochos dalis ir savimonės aukštumos.

Kaip ir Alfonso Nykos-Niliūno eiliuotoji „Autobio
grafija 1986“: „Dabar aš gyvenu / Savo paties lagamine, 
susidėliojęs Į Reikalingiausius kasdienybei daiktus, - 
Baigiančiom siusidėvėti/ (...) Kaukėm, ir be perstojo / 
Vežiojuosi save lėktuvais / ir traukiniais ... (p. 551)

Baisioji kultūrinė, egzistencinė, asmeniškoji nebū
tis atsivėrusi išeivijoje kuriančiam žmogui. Egzodo au
tobiografijų fone dramatiškėjantys Vinco Krėvės laiškų 
bei pokalbių fragmentai. Kai žmogui, literatūros bei 
kultūros iškiliam veikėjui atsiveria absoliutus ir totalinis 
vakumas. „Atlikau paskutinę paskaitą universitete. Ma
nau kad ji buvo paskutinė ir mano gyvenime. (...) Tik
rai jaučiuosi, kad seniai esu nebereikalingas, ir mano 
darbas niekam nereikalingas... “ (p. 444)

Trumpi, dalykiški išeivijos mokslininkų parašai. Iš
ties tik signatūros. Atliktų darbų sąrašai ir sausoki išpa
žinimai: „.... Gal iš visų tų autobiografijų liks tik antka
piai ... “ - Rimvydas Šilbajoris, (p. 709)

Egzodo rašytojo, kuriančiojo žmogaus problema 
neišsemiama mūsų išeivijos istorijoje. Nežiūrint ben
dros kultūrinės situacijos ir padėties adekvatumo, kiek
vienas ją sprendžia ar argumentuoja savaip. Vienaip ar 
kitaip, šios problemos visų pirma yra susiję su kurian
čiojo asmens laisvės problema, anot Tomo Venclovos - 
„literatas gali būti kūrybiškai laisvas bet kokiomis ap
linkybėmis“. (p. 803)

Kūrybos, žmogaus, asmens laisvės ir išsipildymo 
pilnatvės problemos. Ar tai ne tos pačios problemos, ku
rios apjungia dabar abi lietuvių kultūros šakas. Argi ne 
universalioji žmogaus laisvės problema ir kūrybos troš
kulys, meilės ir atleidimo alkis suvienija.

Tikriausiai simboliška, kad ši knyga išeina 51 iš
eivijos gyvavimo metais. Po ilgo pusšimčio metų aki
mirksniu artėjanti išsipildymo perspektyva...

Autobiografija labiausiai skaitytojui palankus žan
ras. Savo atviromis paslaptimis, išpažintimis, autentiš
komis signatūromis. O jei bandysime ir šitoje knygoje 
ieškoti pasaulinių standartų, modelių, metodologinių 
nesklandumų ar kalbos nevienodumų, kaip tai jau buvo 
daryta Lietuvoje su Lietuvių egzodo literatūra, nepaju
sime išeivijos realijų, autentikos, beje ir tų nesklandumų 
bei prasilenkimų tiesos, pozų, įvairių grupuočių bei as
menų nuostatų ir žmogiškai išpažintos tiesos.

L Matusevičiūtė

Egzodo rašytojai. Autobiografijos. Parengė A.T. 
Antanaitis, A. Mickienė. Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla. Vilnius. 1994. 877 psl.

Šios recenzijos autorė I. Matusevičiūtė yra VDU 
Kaune literatūrologijos doktorantė.

AČIŪ
Dėkojame p. A. Keblinskui už $ 50.00 paramą „ Aki- 

račiams”.
Akiračių adm.
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POKALBIS

POKALBIS SU LEONIDU DONSKIU

APIE ŠIANDIENINĮ ANTISEMITIZMĄ
LIETUVOJE

Mūsų pašnekovas Leonidas Donskis save laiko 
kultūros teoretiku. Klaipėdos konservatorijoje baigęs 
lietuvių kalbos ir literatūtos studijas bei gilinęsis re
žisūroje, vėliau jis susidomėjo filosofija. Stažavosi Vil
niaus universitete, kur apgynė daktaratą. Šiuo metu yra 
docentas ir filosofijos katedros vedėjas neseniai įkur
tame Klaipėdos universitete. Pernai viešėjo JAV ir dėstė 
Dickinson’o kolegijoje, Pensilvanijoje. Pokalbis įvyko 
šių metų pradžioje, prieš pat jam grįžtant į Klaipėdą.

Daug ką būtų galima paliesti pokalbyje su žmogu
mi, kuris nepripažįsta siaurų vienos kurios nors discipli
nos varžtų ir į kultūros problematiką žvelgia plačiu tarp
disciplininiu žvilgsniu. Tačiau šiame pokalbyje nesvars
tysime kultūros klausimų apskritai, o apsiribosime vie
na konkrečia gan siaura tema - antisemitizmu lietuviuo
se. Tai padaryti mus paskatino Donskio teiginys, kad 
antisemitizmas kaip reiškinys gali išlikti ir tokioje vi
suomenėje, kurioje žydų praktiškai nebėra. Tai ir paska
tino mus šį kartą pasikalbėti tema, kuri lietuviuose 
kažkaip apeinama, tarsi jos iš vis nebūtų.

* * *

Zenonas Rekašius: - Jeigu antisemitizmas gali egz
istuoti erdvėje, kurioje žydų praktiškai nebėra (o tokia 
padėtis šiuo metu yra Lietuvoje), kaip tada pats apibū
dintum antisemitizmą?

Leonidas Donskis: - Manau, kad antisemitizmas 
gali turėti keletą apibrėžimų. Visų pirma turime skirti 
senąjį, religinį, klasikinį antisemitizmą - tokį, koks, tar
kim, klestėjo Ispanijoje Torquemados laikais. Tai inkvi
zicinis žydų, kaip religinės bendruomenės persekioji
mas. Religinės bendruomenės, kurios buvimas iš prin
cipo yra nesuderinamas su katalikiškąja vertybių ir idėjų 
sistema. Vėliau antisemitizmas tiek kito, tad pasidarė 
aišku, jog religiniai akcentai nebevaidina pagrindinio 
vaidmens. Atsirado devynioliktajam amžiui būdinga an
tisemitizmo rūšis, kaip reakcija į modernizaciją, indus
trializaciją, stambios pramonės kūrimąsi, kuri suforma
vo visai naują žydo įvaizdį daugelio šalių žmonių aky
se: žydo bankininko, žydo kapitalisto, žydo išnaudotojo. 
Antisemitizmas vis labiau psichologizavosi: iš religinio 
reiškinio virto vis labiau psichologiniu. Mūsų dienomis, 
dvidešimtojo šimtmečio pabaigoje, antisemitizmas da
rosi vis labiau bestruktūris, amorfiškas. Vis sunkiau su
čiupti antisemitizmo esmę, pasakyti, kas tai yra. Mano 
manymu, dabartinis antisemitizmas, kurio nemažai yra 
daugelyje šalių, ko gero - visame pasaulyje, reiškiasi 
tuo, kad jis iškyla tarsi virš vandenis esanti ledkalnio da
lis. Po vandeniu lieka visiškai kitos problemos. Paaiš

kinsiu, ką aš turiu omenyje. Antisemitizmas 
vis labiau atsiskleidžia kaip kažkokia sim
bolinė nuoroda į labai dideles konkrečios 
visuomenės problemas, kurios kaip tik ir 
slypi toje povandeninėje ledkalnio dalyje. 
Pavyzdžiui, labai nesunku Centrinėje ir Ry
tų Europoje aptikti tai, ką Alfredas Senas 
yra labai taikliai pavadinęs lyginamąja mar- 
tyrologija - tąjį kankinio, aukos sindromą. 
Paprastai jis reiškiasi klausimu, kas yra 
daugiausia kentėjęs. Kuri šalis ar tauta nusi
pelno didžiausio kankino vainiko ar aure
olės. Tačiau toji lyginamoji martyrologija

nepalieka vietos kritiškam savosios visuomenės svars
tymui. Visuomenės, kurios save suvokia kaip kolekty
vinį kankinį ar kolektyvinę auką, niekaip negali suvokti, 
kad jos kada nors praeityje gali būti klydusios arba pa
dariusios politiškai neteisingų žingsnių. Todėl, kai da
bar iškyla holokausto svarstymo ar persvarstymo klausi
mas, daugelis visuomenių, įskaitant ir jų intelektualinius 
elitus, reaguoja gana piktai. Reaguoja piktai, manydami, 
kad žydai dar kartą primeta visuomenei problemas, dėl 
kurių jie patys yra daugiausiai kalti arba patys jas yra 
išprovokavę. Suprasti tokį požiūrį galima, ir jis nėra 
būdingas vien Lietuvai, bet ir Lenkijai, Rumunijai, 
Ukrainai. Šitos tautos savęs neįsivaizduoja kaip nusikal
tėlio. Niekada žmogui ar net ištisai generacijai, kentė
jusiai nuo sovietinio totalitarizmo, nešaus į galvą, kad jo 
generacijoje būta ir nusikaltėlių. Kadangi jie patys yra 
aukos, kankiniai, tai tos sąvokos jiems niekaip nesideri
na. Tuo atveju lengviau buvo Vokietijoje, nes vokiečiai 
suprato, kad nieko kito negalima kaltinti dėl nacizmo at
siradimo, išskyrus pačius save. Vokiečiai psichologiš
kai atsidūrė palankesnėje padėtyje negu, tarkim, Rytų 
Europos tautos, kurių tarpe atsirado kolaborantų, kola
boravusių su naciais.

Liūtas Mockūnas: - Grįžkim šiek tiek į lietuvišką 
specifiką. Sakykim, ar lietuviškas antisemitizmas turi 
kokių savitų bruožų, kuriais jis skirtųsi nuo kitų kai
mynų antisemitizmo?

L. D.: - Labai rizikuoju, bandydamas atsakyti į šį 
klausimą, kuriam išnagrinėti reiktų parašyti ištisą stu
diją. Aš turbūt negalėčiau apibendrinti tokio reiškinio, 
kaip antisemitizmas Lietuvoje ar kurioje kitoje Rytų Eu
ropos valstybėje. Galima ieškoti tik panašumų ar skirtu
mų. O skirtumų esama. Visų pirma, Lietuvoje niekada 
nebuvo tokio karingo, tiesiog zoologinės neapykantos 
kupino antisemitizmo, kokio būta Ukrainoje arba Rusi
joje. Lietuvoje nebuvo pogromų. Lietuvoje nebuvo to
kių žmonių, kaip Petliura Ukrainoje. Buvo muštynių. 
Pasitaikydavo incidentų universitete. Dešiniųjų volde- 
marininkų korporacija „Plienas” net yra reikalavusi, kad 
žydai studentai sėdėtų atskirai, kairėje auditorijos pusė
je. Žydai pasipriešino, kilo muštynės ir tie dalykai su
krėtė ne vieną profesorių. Tokių incidentų pasitaikyda
vo, bet tai nebuvo tokie pogromai, kokių būdavo Ukra
inoje ir Rusijoje. Sovietų okupacijos metais Lietuvoje 
antisemitizmas taip pat oficialiai nesireiškė, skirtingai, 
pavyzdžiui, nuo Lenkijos, kuri Gomulkos laikais suge
bėjo varyti atvirai antisemitinę politiką. Nebuvo antise
mitizmo ir pačioje visuomenėje. Dėl to 1941 buvo kaž- 

l kokia keista išimtis - reiškinys, kuris iškrenta iš lietuviš

kos tradicijos.
Kas yra būdinga lietuviškam antisemitizmui? Mano 

manymu, labai stipri ambivalencija, labai didelis dvily
pumas. Lietuvoje tebėra kažkokios keistos simpatijos 
žydams. Keistos, kadangi aš pats esu žydo sūnus. Mano 
tėvas kilęs iš Butrimonių (prie Alytaus) - vietovės, ku
rioje iš 2000 žydų liko gyvi tik šeši. Daug Lietuvoje bu
vo užuojautos žydams, ir ne vien tik iš žydų gelbėtojų, 
bet ir pas tuos žmones, kurie pasistengdavo suvokti žy
dų skirtingumą. Tragedija buvo ta, kad tarpukario metu 
lietuvių ir žydų kultūros tarpusavyje nesusilietė. Tarp jų 
nebuvo praktiškai jokių sąlyčio taškų. Ir tai yra viena iš 
skausmingiausių ir dramatiškiausių priežasčių, leidžian
ti paaiškinti, kodėl žydai liko Lietuvai svetimi.

Z. R.: Nebuvo tokių sąlyčio taškų ir anksčiau, nuo 
pat Vytauto laikų.

L. D.: Taip. Žydai, Vilniuje turėdami daugybę rafi
nuotų teologų, puikių poetų, dailininkų, didžiules kultū
rines pajėgas, visiškai nesidomėjo lietuviais.

Z. R.: Vokietijoje, atrodo, buvo visai priešingai.

L. D.: Taip. Ir dėl to yra dar viena problema, ir lie
tuviai čia nieko dėti. Žydams vis dėlto patikdavo im
perinės tautos. Jie labai mielai šliedavosi prie didelių 
tautų. Dar daugiau, jie labai lengvai asimiliuodavosi. Ir 
šliejosi prie tų tautų, kurios vėliau pasirodė jų atžvilgiu 
labai žiaurios. Taip Ispanijoje, pavyzdžiui, žydai asimi
liavosi labai greit, ir tik Toequemados laikas prasidėju
sios žudynės paskatino prisiminti savo tapatybę. Pana
šiai ir Vokietijoje. Sunku turbūt įsivaizduoti arogantiš- 
kesnius, labiau įsimylėjusius kraštą kuriame gyvena, 
kaip Berlyno žydai intelektualai. Jie didžiavosi tuo, kad 
jie - vokiški žydai. Ir tragedija ištiko kaip tik toje šalyje. 
Na ir trečias pavyzdys - Rusija. Ten jie taip pat lengvai 
asimiliuodavosi. Buvo žydų, kurie tapdavo tiesiog rusų 
rašytojais, rusų dailininkais, rusų mąstytojais. O tai juk 
šalis, kuri suruošė jiems ir nemažai pogromų, ir sukūrė 
pakankamą konspiracinį poveikį.

L. M. : Ar ne keista, kad Lietuvoje iki 1918 metų 
šalia viena kitos gyveno dvi bendruomenės - lietuvių ir 
žydų, kurios neturėjo didesnių konfliktų. Tačiau nuo 
1918 metų, kada prasideda šioks toks suartėjimas ir asis- 
miliacijos procesai, tada iškyla ir pirmieji konfliktai. 
Kaip pats paaiškintum tą prieštaravimą, kad antisemitiz
mo pradžia paprastai sutampa su suartėjimo ir asimilia- 
cijos pradžia?

L. D.: Manau, kad žydai tiesiog nesidomėjo lietu
vių (kaip ir lenkų) kultūrą. Jeigu jau asimiliuodavosi, tai 
arba į vokiečių, arba į rusų tautybes. Lietuvių laikysena 
vėlgi buvo dvilypė. Daugelis lietuvių, ir praktikų politi
kų, ir intelektualų, suprato, kad žydai kraštui yra nau
dingi. Tačiau lietuviams psichologiškai buvo sunku pri
imti realybę. Po šimtmetį trukusio pavergimo atgavę 
nepriklausomybę, jie pamatė, kad praktiškai visos soci
alinės vietos Lietuvos miestuose užimtos kitataučių, kad 
didžiulis vaidmuo ten tenka žydams, lenkams, iš dalies 
rusams. Pamatė, kad žydai įsitvirtinę prekyboje ir dau
gelyje kitų pelningų sričių, kuriose jie norėjo matyti sa
viškius. Todėl net keistoka, kad daugelis lietuvių inte
lektualų buvo palankiai nusiteikę žydams, mokėjo jidiš
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kalbą...

L. M.: - Net ir prezidentas Smetona, kurį kai kas 
pavadina fašistu, buvo pats prožydiškiausias preziden
tas.

L.D.: - Taip. Žydų atžvilgiu, sakyčiau buvo didelė 
laimė, kad Lietuvą valdė Smetona, o ne Voldemaras.

Ir daugelis kitų iškilių lietuvių intelektualų bei poli
tikų neturėjo jokių prietarų žydų atžvilgiu. Yra žinomas 
atvejis, kad kai buvo skiriamas pirmasis ministras žydų 
reikalams Soloveičikas, jisai, nemokėdamas lietuvių 
kalbos, atsiprašė ir pradėjo kalbėti rusiškai. Kolegos 
Seimo nariai paprašė, kad jis kalbėtų savo gimtąja kal
ba. Tada jis pradėjo kalbėti jidiš ir daugelis jį suprato. 
Tai irgi pavyzdys, kad lietuviai nesibodėjo žydais. Dau
geliui nei žydų kultūra, nei žydų laikysena nebuvo sveti
mi dalykai. Aš manau, kad antisemitizmas atsirado dėl 
šitų santykių paviršutiniškumo. Gelminio šitų kultū
rų dialogo nebuvo. Santykiai buvo gan paviršutiniški, 
pragmatiški, ir vienas kitas antisemitizmo atvejis, kuris 
pasitaikė Lietuvoje, buvo išprovokuotas šitų santykių 
paviršutiniškumo. Žydas buvo suvokiamas visų pirma 
kaip konkurentas, kaip žmogus, kuris buvo ten, kur tu
rėtų būti mūsiškis. Be to, nepaisant simpatijų žydų at
žvilgiu, buvo ir iš Rusijos teisėtvarkos perimtas įstaty
mas, draudžiantis žydams pirkti žemę.

Z. R.: Bet buvo žydų, kurie turėjo žemės.

L. D.: - Turėjo paveldėjimo keliu. Be to žydų be
veik nebuvo visoje eilėje veiklos sričių. Pavyzdžiui, 
nors buvo žydų savanorių, beveik nebuvo žydų karinin
kų. Gensas, tas pats, kuris vėliau rūšiuodavo, kuriuos 
žydus atiduoti naikinimui, kuriuos gelbėti, buvo čia be
veik vienintelė išimtis. Beveik nebuvo žydų pašto dar
buotojų tarpe, geležinkeliečių tarpe. Žodžiu, strategiškai 
valstybei svarbiose pozicijose žydų beveik nebuvo, jau 
net nekalbant apie teisėjus. Ir tai yra suprantama. Būtų, 
mano nuomone, keista dėl to pradėti kaltinti tuometinę 
Lietuvos administraciją. Tai - jaunos valstybės požy
mis. Natūralu, kad lietuvis norėjo virš savęs matyti lie
tuvį.

Tačiau matome jau dvilypį požiūrį į žydus. Viena 
vertus, jis konkurentas, truputį trukdantis, nes norisi tu
rėti savą, nacionalinę kadrų sistemą, savo biurokratiją, 
savo valdininkus. O, kita vertus, protu suvokiama, kad 
žydas yra naudingas. Jis yra ekonomiškai aktyvus, kon- 
kurentabilus, jis gali kurti kažkokį tai produktą, tiek 
prekybinį, tiek intelektualinį. Manau, kad ši trintis kilo 
iš žydų ir lietuvių santykių paviršutiniškumo, gelminio 
šių kultūrų dialogo nebuvimo.

Z. R.: - Norėčiau pabandyti pokalbį pakreipti tru
putį kita, šiek tiek provokuojančia kryptimi, kuri galbūt 
leistų ir truputi pasiginčyti. Taigi - ar būta ko nors pana
šaus santykiuose su kitomis tautomis, ar antisemitizmas 
yra kažkoks unikalus reiškinys?

L. D.: - Manau, kad antisemitizmas yra unikalus ta 
prasme, kad jis gali reikštis ir tada, kai žydų šalyje be
veik nebėra. Tuo atveju galima nekęsti ne žydų, kaip 
tam tikrų kūno, kraujo ir pojūčių būtybių, galima nekęsti 
tam tikros žydų idėjos. Pavadinkim tai, kaip pavadino 
Dostojevskis - žydiškoji idėja. Kitaip tariant, galima ne
kęsti svetimo. Ir šita neapykanta kitam, kuris yra tapati
namas su svetimu, yra ksenofibijos pagrindas, jos alfa ir 
omega. Dėl to šalyje, kurią apima ksenofobija, nebūti
nai turi gyventi žydai. Joje gali gyventi daugybė etninių 
grupių, daugybė kultūrų, bet, nepaisant to, neapykanta 
taikintina paprastai žydui, nors žydai gali ir neturėti tie
sioginio santykio su tais procesais ar reiškiniais, kurie
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kelia didelį gyventojų nepasitenkinimą.
Kuo tai paaiškinti? Aš manau, visų pirma tuo, kad 

konspiracinė teorija apskritai, kitaip tariant, sąmokslo 
teorija, kaip reiškinys, tiesiog implikuoja antisemitizmą. 
Joje antisemitizmą tiesiog jauti. Reikalas yra paprastas. 
Juk konspiracinė teorija, taikliu Popper’io pastebėjimu, 
kyla pašalinus Dievą ir paklausus, o kas gi belieka. Ta 
prasme konspiracinė teorija yra gan sekuliarizuotų vi
suomenių reiškinys. O jeigu norisi aptikti tam tikrą grės
mingą, uždarą, anonimišką jėgą, kuri graso tautai, kultū
rai - žydai tampa idealus taikinys. Žydai dėl savo užda
rumo, dėl savo nenoro asimiliuotis ir kultūriškai inte
gruotis į tą visuomenę, kurioje jie yra, tampa tiesiog ne
apeinamu taikiniu konspiraciniame galvojime. Dėl to 
konspiracinės teorijos apima kartais tokius absurdiš
kiausius elementus, vienas kitą paneigiančius. Verta pri
siminti Goebelso propagandą, teigusią apie žydų banki
ninkų ir komunistų sąmokslą. Išeitų, kad žydas kapita
listas ir žydas komunistas sutampa. Todėl kiekvienas 
žydas yra imperialistas, siekiantis kažkokiomis slapto
mis pasaulinėmis organizacijomis užnerti ant tautos 
kaklo kilpą ir ją pasmaugti. Dar vienas konspiracinio 
galvojimo bruožas yra tas, kad žydas yra susiejamas su 
kokia nors labai paslaptinga organizacija arba struktūra. 
Dėl to konspiracinė teorija paprastai apima žydus ir ma
sonus. Masonai yra labai lengvai prišliejami prie žydų. 
Ypač tai būdinga Rusijoje klestinčioms konspiracinėms 
teorijoms.

Z. R.: - Bet juk sąvokos „masonai” ir „žydai” yra 
skirtingos antisemitiniame folklore...

L. D.: - Visiškai. Bet įdomiausia, kad konspiraci
niame galvojime susilydo visos priešybės. Konspiraci
nis galvojimas apskritai yra vengiantis bet kokių dis- 
tinkcijų, jis yra amorfiškas pačia savo esme ir labai 
lengvai sulydo priešybes. Kitaip sakant, coinsidentio 
opositonim yra labai natūrali konspiracinio galvojimo 
savastis. Dėl to konspiracinėse teorijose kartais keis
čiausiu būdu susilieja vienas kitą paneigiantys elemen
tai, pvz., žydo bankininko ir žydo komunisto. Žydai 
konspiraciniam galvojimui yra neapeinami todėl, kad 
apie juos paprastai trūksta tikrų ir patikimų žinių. Pa
prastai žydai yra apipinami, geriausiu atveju, nuogirdo
mis ir prielaidomis, o blogiausiu atveju - socialine mito
logija. Kalbama apie kažkokį vos ne mitinį žydų solida
rumą, kuris leidžia žydams vienytis prieš įvairias šalis ir 
žydišką elementą padaryti ten dominuojančiu. Toliau - 
žydų imperializmas, kuris siekia sunaikinti bet kokias 
tautines kultūras ir įvesti kosmopolitinę tvarką tam, kad 
žydams būtų patogiau. Žydai tampa patogiu taikiniu to
dėl, kad apie juos trūksta informacijos, jie gyvena gan 
uždarai, atskirose bendruomenėse. Antras dalykas, gali
ma pasiremti ir kai kuriais, sakyčiau, racionalų grūdą tu
rinčiais dalykais. Juk yra gerai žinoma, kad žydai iš tik
rųjų prisišliedavo prie universalistinių ideologijų ir prie 
įvairiausių kosmopolitinės orientacijos procesų. Kad ir 
ta pati bolševikinė revoliucija Rusijoje. Žydų prisišlieji- 
mas prie jos yra, sakyčiau, gan nesunkiai paaiškinamas. 
Salyje, kurioje jie buvo engiami, šalyje, kurioje siautėjo 
pogromai, jie, būdami neblogai integruoti į tarptautinį 
gyvenimą, pajuto, kad galima šlietis prie kylančios poli
tinės jėgos, kuri nutrina bet kokius etninius skirtumus. 
Prie naujos tvarkos, kuri pačia savo esme yra kosmopo
litinė. Šiuo atveju kosmopolitizmas, įgyvendinamas ša
lyje, didžiai priešiškoje žydams, atliepia jų lūkesčius. 
Dėl to konspiracinis galvojimas yra teisus šiuo atveju, 
nusprendęs, kad žydams bet koks kosmopolitinis, nuo 
tautinių ir etninių skirtumų apvalytas reiškinys yra pa
lankus, dirba jų naudai. Šia prasme konspiracininkai yra 
teisūs.

Z. R.: - Ar pats teigi, kad iš tikrųjų taip yra?

L.D.: - Aš manau, kad žydai čia nieko dėti. Rei
kalas paprastas. Kai mes susiduriame su konspiracinėm 
teorijom, tai labai lengva pritaikyti seniai žinomą fi
losofinį principą: iš to, ką A sako apie B, mes daugiau 
sužinome apie A negu apie B.

Z. R.: - Aš maniau ne apie konspiracinę teoriją, o 
apie tai, kad kosmopolitinė aplinka žydams iš tikro būtų 
naudingesnė?

L. D.: - Aš manau, kad taip. Šalyse, kuriose antise
mitizmas turi gana gyvybingą ir gilią tradiciją, žinoma 
kad taip. Šiuo atveju tiesos esama. Žydams kosmopoli
tizmas buvo naudingesnis.

Z. R.: - Jeigu taip, tai konfliktas tarp tų tautų, kurios 
kažkada apie Pirmąjį pasaulinį karą pergyveno tautinį 
atgimimą ir pradėjo kurti savas valstybes, ir žydų, kurie 
buvo labiau linkę į kosmopolitizmą, buvo neišvengia
mas. Aš sakyčiau - užprogramuotas.

L. D.: - Turbūt kad taip. Manyčiau, jog buvo už
programuotas dėl to, kad žydams kosmopolitizmas ap
skritai, kaip tam tikri rėmai, kuriuose galima laisvai 
funkcionuoti, išvengiant bet kokių etninių, kalbinių 
skirtumų, yra naudingesni. Kad tie rėmai žydams nau
dingesnį, yra faktas. Ir dėl to kosmopolitizmas jiems bu
vo artimesnis. Bet aišku, kad ir kosmopolitizmą mes ga
lime įvairiai suprasti. Įvairios propagandos suteikia ši
tam žodžiui skirtingą prasmę. Juk yra žinoma, kad kai 
Stalino laikais, po garsiosios gydytojų bylos, kada prasi
dėjo antisemitizmo banga, ji buvo formuluojama taip: 
prieš kosmopolitizmą. Stalinas aiškiai pasakė, kad mes 
turime pradėti kovą prieš kosmopolitus, kitaip tariant - 
prieš žydus. Žodžiu, kosmopolitizmas skirtinguose 
semantiniuose laukuose ir ideologijose gali įgyti įvairias 
vienai ar kitai propagandinei sistemai patogias reikš
mes.

L. M.: - Lietuviškame antisemitizme „didysis 
slenkstis”, atrodo, peržengtas 1940 metais. Tarpukario 
Lietuvoje antisemitizmo pasitaikydavo, bet jis nebuvo 
organizuotas. Tuo tarpu 1941 metais jis jau ryškiai pa
stebimas. Kaip Tu aiškintum tą tokį staigų pasikeitimą?

L. D.: - Manau, kad egzistavo toks dalykas, kaip 
neapykantos akumuliacija. Kad Lietuvoje nebuvo po
gromų (jeigu neskaičiuotumėme kai kurių muštynių) - 
tai faktas. Organizuoto ir aukščiausio rango politikų pa
laikomo antisemitizmo tikrai nebuvo. Bet priešiškumas 
žydams egzistavo. Žydai buvo netikėtai atrasti kaip mi
estuose dominuojantis elementas. Naujoje lietuvių poli
tinėje erdvėje žydai buvo šioks toks baijeras. Nors tie
sioginių konfliktų buvo įmanoma išvengti, vis tik den
gėsi kažkoks nepasitenkinimas. Beje, nepamirškime, 
kad lietuviškas nacionalizmas (kaip it latviškas, estiš
kas, čekiškas, lenkiškas) yra gan specifinis. Tai visų pir
ma kalbinis nacionalizmas. Lietuva yra iš tų tautinių 
valstybių, kurias sukūrė kalba. Valstybinio lojalumo 
išraiška Lietuvoje greičiausia turėjo sutapti su kultūrinio 
lojalumo išraiška, kuris tiesiogiai buvo reiškiamas per 
kalbą. Lojalumo lietuviškai valstybei formulė turėjo 
būti tokia: valstybinis lojalumas, kultūrinis lojalumas, 
ergo - kalbinis lojalumas. Žydai šiuo požiūriu lietuvius 
turėjo erzinti: kitakalbiai, kitakultūriai, nenorintys inte
gruotis, taigi - nelojalūs. Iš kitos pusės, jiems teikiamos 
įvairios privilegijos....

(Pabaiga sekančiame numeryje)
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SKILTYS

iSeivuos STUDIJŲ CENTRAS VDU IR 
folklorines Šventės kaune

Balandžio 27 d. Kauno Vytauto Didžiojo universi
tete susirinkusiems svečiams ir spaudos bei TV žurna
listams buvo paskelbtas Išeivijos studijų centro atidary
mas. Apie tai pranešdamas VDU rektorius prof. Bronius 
Vaškelis iškėlė svarbą visuomenės veikėjo ir žurnalisto 
Broniaus Kviklio archyvo, kurio 325 dėžės, svėrusios 
apie 8 tonas, ką tik buvo gautos.

- Nustebino VDU padovanoto B. Kviklio fondo di
dumas, jo sukauptos medžiagos gausumas ir unikalu
mas, - kalbėjo ISC vadovas, Humanitarinių mokslų 
fakulteto dekanas dr. Egidijus Aleksandravičius, sve
čiams apžiūrinėjant šios institucijos pradžiai skirtus 
kambarius. Centras veiks Humanitarinių mokslų fakul
teto padaliniu, kaip čia jau veikiantis Kompiuterinės 
lingvistikos centras ar šią vasarą darbą pradėsiantis Lat- 
vistikos centras. - ISC atidarymas, tai tik idėjos re
alizavimo pradžia, o ir archyvai, padovanoti B. Kviklio, 
J. Gimbuto ir kitų išeivių dar tik pradėti inventorizuoti 
ar kataloguoti. Vilniaus universitetas, M. Mažvydo bib
lioteka kiekybiškai turi daug didesnius išeivijos archy
vus, tačiau mūsų ISC medžiaga bus ne tik kaupiama, 
saugoma, bet ir metodiškai tyrinėjama, o svarbiausia - 
integruojama į mokymo ir mokslo programas, - kalbėjo 
E. Aleksandravičius.

Netrukus numatoma pradėti tęstinį leidinį „Egzilio 
archyvą“, kurio pirmasis tomas bus skirtas paskutinia
jam tarpkarinės nepriklausomos Lietuvos prezidentui 
Antanui Smetonai. Jo istorinės-politinės studijos, laiš
kai, niekur neskelbti knygos „Tikroji Lietuva“ rankraš
čiai sudaro unikaliausią B. Kviklio archyvo dalį.

Į centro atidarymą specialiai atvyko ir B. Kviklio 
duktė Rūta Kulikauskienė su savo vyru Edmundu ir 
prof. Vytautas Kavolis, kuris savo žodyje ragino rengti 
studentams bei dėstytojams atvirus seminarus, pasitel
kus sociologus, istorikus ir kultūrologus tyrinėti dabar
ties emigracijos problemas.

VDU didžiuojasi ir savo per kelerius metus sukaup
ta biblioteka, prie kurios savo knygomis ir pinigais daug 
prisidėjo išeivijos lietuviai.

Gegužės mėnesį čia buvo neįprastai šaltas oras, o jo 
gale - gausūs masiniai renginiai. Gegužės 17-20 dieno
mis Kauno Filharmonijoje vyko IV Tarptautinis jaunųjų 
muzikantų festivalis, kuriame dalyvavo talentingi vaikai 
bei jaunuoliai iki 16 metų, laimėję tautinius bei tarptau
tinius konkursus. Pradėti organizuoti 1990 m. kaip 
Baltijos tautų jie įgavo kasmet didesnį pripažinimą ir 
šiemet sutraukė jaunus virtuozus ne tik iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, bet taip pat ir iš Kijevo, Minsko, 
Odesos, Si. Peterburgo ir Tblisio. Trijų vakarų 
programose, kurias pradėjo Kauno J. Naujalio 
gimnazijos ir J. Gruodžio konservatorijos jungtinis 
kamerinis orkestras (dirigentas K. Ivaškevičius), 
dominavo fortepijonas (13) bei smuikas (5), tačiau 
girdėjosi ir violončelė (3), ir saksofonas (3), ir klarnetas 
(2), ir fleita bei trimitas. Festivalį užbaigė plačiai 
gastroliavęs ir puikią programą atlikęs Brigham Young 
universiteto choras (vad. RJ. Stanheli) savo programos 
pabaigai padainavęs (salę perpildžiusių žiūrovų 
entuziastiškai priimtą, prisijungus iš publikos 
pakviestiems J. Gruodžio konservatorijos choristams ir 
diriguojant jų vadovui D. Jakuboniui) K.V. Banaičio

„Po aukštus kalnus vaikščiojau“.
Tomis pačiomis dienomis įvairiose vietose vyko ir 

Folkloro šventė „Atataria lamzdžiai“ prieš 10 metų 
Kaune pradėta kaip atgarsis ar tęsinys Vilniuje kasmet 
vykstančios panašios šventės „Skamba, skamba kank- 
liai“. Ji prasidėjo V. 17 d. koncertu Menininkų namuose, 
dainuojant ir šokant ansambliams JLiktužė“ ir „Gilija“, 
įsijungus senas šeimos tradicijas tęsiančioms puikioms 
folklorinio stiliaus dainininkėms sesutėms suvalkietėms 
Mankauskaitėms. Gegužinių giesmių vakaras V. 18 d. 
vyko senojoje Vytauto Didžiojo bažnyčioje, „Volun
gei“, „Kupolei“ (vad. A. Bernatonis) ir „Blezdingai“ 
(vad. V. Povilionienė) giedant vysk. Valančiaus laikų 
giesmes bei karunkas. Anksčiau susirinkę galėjo iš
klausyti jaunimo puikiai (gitara pritariant) naujoviškai 
giedotas mišias, atnašautas kaip gegužinių pamaldų 
dalį, gale įsijungdami į ansambliečių vedama Sv. Ma
rijos litaniją... V. 19 Mokytojų namuose maloniai nuste
bino „Keisto folkloro grupės“ (vad. A. Morkūnas) kon
certas, kuriame 8 muzikantai - dainininkai (5 moterys ir 
3 vyrai), grodami daugeliu (kartais keistokų) instru
mentų, nuo skudučių, kanklių ir mažiausių lumzdelių, 
varpelių ar molinukų, iki skrabalų, barškalų, būgno bei 
patobulintos „regimantolos“, harmoningai ir jautriai iš
grojo subtiliausias melodijas. Nors tai buvo dar tik ant
ras šios grupės projektas, publika pajuto ne vien dainas, 
bet ir atlikėjus turint tos patraukiančios „keistos jėgos“ 
pažadėtos programėlėse. Šeštadienį (V.20 d.) koncertai 
(kaip ir liaudies dirbinių mugė) vyko visą dieną Laisvės 
alėjoje, ar „senajame treste“, o baigėsi vakarone Vieny
bės aikštėje, sekmadienį išvažiuojant į gegužinę vykusią 
Rumšiškėse, Liaudies buities muziejuje.

Dar senesnes tradicijas turi Tarptautinių šokių 
šventė „Šoki, trypki *95“, irgi prasidėjusi V. 15 d., Kul
tūros rūmuose koncertuojant Danijos, Graikijos ir 
Vengrijos ansambliams (kurie V. 19 d. koncertavo Vil
niuje, o V.20 d. Rumšiškėse), o tęsėsi V. 18 d., pasiro
dant spėjusiems pagarsėti vietiniams ansambliams „Sėl- 
tiniui“ ir „Suktiniui“. Si šventė baigėsi iškilmingu užda
rymo koncertu sekmadienio vakare Dainų slėnyje, kur 
liepsnojo šokėjų uždegtas fakelas, aukštyn kilo pulkas 
jų paleistų balandžių, įvairiausių tautinių ir tarptautinių 
instrumentų ansambliams grojant šoko ištvermingasis 
danų „Hialleese Folkedansere“ senimas, ir energingasis 
vengrų „Garaboncias“ jaunimas, žavėjo akrobatiškieji 
graikų Thessaloniki Y.M.C.A. folkloriniai šokėjai, ku
riems nenorėjo nusileisti ir mūsų šaunieji ansambliai, 
nuo „Malūnėlio“ iki „Sėltinio“ ir „Suktinio“, kuriuos 
papildė „Rasa“ bei„Žilvitis“... O gausūs ir entuziastingi 
žiūrovai plojo vis garsiau ir ilgiau ir šokėjams, ir vado
vams, ir rengėjams, o pagaliau ir už tai, kad nors kartą 
neišsipildė įprastinė oro sinoptikų pranašystė ir vietoj 
žadėto lietaus protarpiais pasirodydavo, tegul ir ne karš
ta ... SAULUTE.

Algirdas T. Antanaitis

REIKIA, BŪTINAI REIKIA

Pirmiausia reikia įsigyti naują gaublį, Anot žodyno, 
rutulinį sukamą žemėlapį. Turimą gavau maždaug prieš 
penkioliką metų. Ant jo, Lietuvos teritorija nuspalvinta 
Sovietų Sąjungos rožine spalva. O tai mane erzina. Bai
siai nepatogu, kai koks svečias amerikietis paklausia: 

„Parodyk - kur yra Lietuva?“ Rodau jam tą lopinėlį prie 
Baltijos jūros. Žmogus sako: „Čia gi Rusija“. „Ne, ne 
Rusija“, jaudindamasis sakau. „Čia grynų gryniausia 
Lietuva. Tik šis gaublys netikęs - pasenęs“. Ir imu aiš
kinti apie Lietuvos nepriklausomybę. Gerai, jei kam tai 
rūpi.

♦ ♦ ♦

Reikia kaip nors įtikinti banketų, pokylių, balių, vi
sokių vaišių rengėjus, kad sočiai valgančių bei geriančių 
tautiečių filmavimas su visokios rūšies „camcorderiais“ 
būtų uždraustas. Tai žiauriai nemandagi yda, vis labiau 
prigyjanti mūsų sueigose.

Tie vaizdajuosčių meistrai, neretai rengėjų pasam
dyti, tik ir laukia, kada žmonės susisės prie dubeniais ir 
buteliais apkrauto stalo ir pradės tašyti kumpį, kurapkas, 
mišraines, cepelinus ... kelti tostus, maukti tauriuosius 
gėrimus... servetėle šluostyti lūpas... dalintis įspūdžiais 
su kąsniu burnoje... Taip ir matai šitokį „kamkordinin- 
ką“ iš vieno ar kito kampo su įkvėpimu įrašinėjantį kaip 
tik tavo fizionomiją... Jautiesi lyg nuogai nurengiamas.

Iš to išeina briugeliški vaizdai. Gal kam ateityje bus 
ir įdomu pamatyti, kaip mūsų garbaus amželio tautiečiai 
elgėsi užstalėje, kaip mikliai jie sugebėdavo sudoroti 
įvairių patiekalų bei „drinksų“ gausą. Kas įspūdinga: at
sikeldavo ne tik sotūs, bet ir blaivūs. Mat viską palai
mindavo kunigas trumpa maldele.

* * ♦

Progai pasitaikius, reikia mūsų našiam, nepailstan
čiam Los Angeles vyrų kvartetui pasakyti štai ką:

Jūsų dainavimas sviestu pateptas. Skamba ritmin
gai, sklandžiai... kai kada itin jautriai. Ne sykį besiklau
sant ašara nurieda skruostu. Ne tiek iš graudulio, kiek iš 
pasididžiavimo, kad štai šitiek metų turime stamantrius 
gražiabalsius dainininkus, savo repertuarą vis papildan
čius naujais romansais. Tik vieno dalyko stinga: bendro 
dainavimo su publika. Kelias, maždaug visiems žino
mas dainas verta sudainuoti drauge. Jei kas nežino teks
tų, išdalinti lapelius. Tegul žiūri ir dainuoja.

♦ ♦ *

Sakykite, jei esate geraširdis žmogus (moteris ar 
vyras), jei ryžtatės paaukot šiokią tokią sumą kuriam 
nors lietuviškam reikalui, kad ir laikraščio išlaikymo 
fondui, ar už tai tikitės pripažinimo, kitaip tariant, žmo- ( 
giškos pagarbos?

Aišku, tokia pagarba jums priklauso.
Neseniai viena geraširdė fondo rėmėja rodo man ; 

laikraštį ir sako: „Žiūrėkite į šią nuotrauką“. Aš žiūriu ir 
matau ją sėdinčią prie stalo šalia kitos ponios. „Čia jūs“, * 
sakau, „gražiai atrodote“. „Tai ne tiek svarbu. Paskai
tykite, kas rašoma po nuotrauka“. Skaitau: paminėta ki
tos moters pavardė, kaip aukų fondui rinkėjos, tuo tarpu 
gerširdės rėmėjos, čia pat sėdinčios, pavardės nėra. Ji 
neegzistuoja. Aišku, yra fotografo pavardė.

Štai tau ir žurnalistinis mandagumas! Ta, kuri renka 
aukas, verta dėmesio. O pinigus duodanti paminėjimo 
šioje nuotraukoje neužsipelnė. Suprantama, moteris dėl 
to labai užsigavo, juo labiau, kad tas fotografas ją gerai 
pažįsta. Juo labiau, kad jis, būdamas visuomenininkas, 
atsistojęs prie mikrofono salėje, gali išdrožti pus
valandinę paskaitą apie tai, kaip mes turime ugdyti savo 
charakterius, kaip dorovingai tarpusavyje sugyventi.

Kai kas pasakys: tai tik neapsižiūrėjimas! O ne! 
Mūsų laikraštijoje šitokių grubių „prašovimų“ yra dau
giau, nei leistina.

♦ ♦ ♦

Žūtbūt reikia man atsikelti valandą anksčiau. Ne 
septintą, ne pusę aštuntos, bet lygiai šeštą. Atsikėlus ir 
pasimankštinus, bent 15 minučių pavartyti lietuvių kai- ; 
bos žodyną. Čia gi yra daug daug saldžiai miegančių lie-
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tuvificų žodžių. Reikia juos pažadinti. Kelis kartus bal
siai perskaityti. Įtraukti į retai vartojamų žodžių blo
knotų. Ir būtinai kuo greičiau paleisti į apyvartą. Kaip 
balandžius į gyvenimo erdvę. Tegul skraido, tegul lesio- 
ja grūdelius.

j Pr. Visvydas

CENZŪROS DAR NEIŠNYKO...

1995 m. balandžio 2 d. Los Angeles lietuvių ben
druomenės vadovybė ir skautų akademikų grupė suruo
šė prof. dr. Marijos Gimbutienės mirties metinių pami
nėjimo ir josios mokslinio darbo bei asmenybės įvertini
mo pobūvį. Tam buvo pakviesti trys paskaitininkai ir 
dar kitokių kalbėtojų bei muzikavimo.

Rengėjų buvau paprašytas paruošti truputį savo
tiškesnę paskaitą apie dr. Mariją ne tiek kaip mokslinin
kę, kiek apie ją, kaip asmenybę, vadinasi, pateikti prisi
minimų daugiau iš asmeniškų potyrių pusės, labiau kaip 
artimas jos šeimai giminė.

Tais motyvais ir tokiam tikslui parašiau ilgėlesnę 
paskaitėlę. Dėl atsiradusių sveikatos priežasčių tada at
siprašiau negalėsiąs pats minėjime būti, tai paprašiau, 
kad surastų gerą skaitovą. Taip ir buvo, ir kaip liudinin
kai vėliau teigė, skaitovas buvo labai geras, o mano as
meniškų įspūdžių referato tema bei forma publikai pa
kankamai patiko.

Tačiau dar prieš minėjimą programų koordinato
rius man paskambino, jo programa būsianti ilgoka, kal
bėtojų daug - tai jeigu pasirodytų, kad klausytojai 
kalbomis jau persotinti, jis prašė leidimo mano ne
trumpą pranešimą kiek patrumpinti. Atsakiau: - gerai, 
tada patrumpinkit vieną kitą mažiau reikšmingą vietelę, 
ypač paskaitos pabaigoje.

♦ ♦ ♦

Minėjiman buvo nuvykusi mano žmona su dukte
rim. Paskaitos turinį ji nuo anksčiau gerai žinojo ir su
grįžusi papasakojo, kad nors klausiusis salėje publika 
dar nė kiek nenuobodžiavo, bet skaitovas vieną būdingą 
ir gal jam atrodžiusį „rizikingą“ paskaitos gabalą vis 
dėlto praleido. Tai nieko blogo, pagalvojau: juk seniai 
žinom, kad kuo trumpiau tuo geriau...

Po minėjimo programos koordinatorius vėl pa
skambino, kad viskas gerai praėję ir kad jie norėtų mano 
referatą pasiųsti Draugo dienraščiui, ir būtent tokį tek
stą, kuris salėje buvo skaitytas. Ar sutikčiau? Paklau
siau, ar ten jau nebus ir tos neskaitytos vietos. Atsakė, 
kad turbūt nebus,.kadangi pobūvyje nebuvo tat skaityta. 
Pagalvojau: čia kiek blogiau, nes prasideda cenzūra, ko 
aš niekados nemėgau. Bet kadangi nebesijaučiu toks 
smarkuolis ginčininkas kaip kadaise, kiek pasvyravęs 
nebesipriešinau. Be to, ir netikėjau, kad Draugas ką 
nors taip palankiai apie M. Gimbutienę, ypač iš mano 
plunksnos darbo, išvis spausdins. O jei išspausdins, tai 
norėdamas galėsiu kur kitur, pvz., Akiračiuose, reaguo
ti ir paskaitą papildyti.

Draugas mano paskaitą šjn. balandžio 15 d. 73 nu
meryje vis dėlto dailiai atspaudė, dar paįvairindamas 
trim įdomiom Marijos nuotraukom. Nieko neiškarpė, 
neišcenzūravo, - įdėjo tokį, kokį rankraštį gavo iš Los 
Angeles. Tik čia to pasažo, kurį per minėjimą nutylėjo 
apie mano „ketvirtojo asmeninio bendravimo išgyveni

mus“, žinoma, mašinraštyje nebuvo. (Beje, tą ištisą pa
skaitą įkalbėjau telefonu Čikagos Rytmečio Ekspreso 
radijui, kas ištisai buvo transliuota, ir klausytojai galės 
paliudyti tą vietą tikrai girdėję)...

O pats išmestasis gabalas buvo visiškai neilgas. Bū
tų užtekę paskaityti dviejų trijų minučių. Bet jis, matyt, 
mano cenzoriams ir šiandien dar atrodė „rizikingas“, ne
pakankamai pozityvus, senas žaizdas erzinantis, geriau 
nutylėtinas.

♦ ♦ ♦

Štai tas nutylėtasis tekstas: -

Dar liktų ir ketvirtasis mano bendravimo (su Mari
ja) įspūdis, ar tiksliau išgyvenimas - toks labiau dvily
pis ir gal tik perpus pozityvus. Tad apie jį ko trumpiau
siai.

Savo veikloje lietuviškuose dirvonuose, tarp mūsų 
visuomenės ar universitetinėje amerikiečių aplinkoje, 
deja, Marijai ne viskas taip sekėsi, kaip ji svajojo ir gal 
tikėjo. Prieš du tris dešimtmečius čia ji mūsų pačių buvo 
verste verčiama ir paversta tartum kažkokia „kontrover
sine“ asmenybe. Jau ir viešai spaudoj atsirado kitokių 
specialistų, kurie ginčijo jos kai kurių mokslinių darbų 
vertingumą, kėlė jos pavojingus ir žalingus „kolaboravi
mus su okupantu“, jos įtartinas keliones į Lietuvą, dargi 
vieną kitą jos čia organizuotą parodą, per kurią ji sykį 
neva okupanto naudai „atsižadėjusi“nuo amžių lietuviš
ko Karaliaučiaus, sovietų pavadinto Kaliningradu ir t.t.

šiandien dėl to galėtume tik šypsotis, bet tokie tik
rai buvo anuomet mūsų alsavimai, aistros, ginčai ir dis
kusijos, tos patriotiškos deklamacijos, kvailybės ar ir 
beveik kažkoks neišaiškinamas pamišimas. Turbūt taip 
buvo neišvengiama, gal pats Praamžius taip panorėjo.

Dabar nematyčįau reikalo dėl to daug dejuoti, ar po 
laiko teisėjauti, kai viskas taip aišku ir tik atrodo labiau 
tragikomiška. Bet jei neišsisukau tos temos prisiminti ir 
šio ketvirto mano su Marija bendravimo išgyvenimų, tai 
kad štai dar kartą pavarčiau stamboką rinkinį, arba 
„folderį“, ką buvau specialiai apie Mariją ir jos prieši
ninkus surinkąs - mano kadaise rašytų straipsnių iškar
pas. Berods dar ne viskas į tuos aplankus pakliuvo, bet 
vis dėlto suradau apie 30 netrumpų straipsnių anų disku
sijų melodijomis. Atrodo, buvo lyg pasakos.

Tad ir negalėjau visko iškart užmiršti. Ir tegu tai ne
bebūna anų dešimtmečių istorija, o lieka gal jau tik kaip 
mūsų žmogiškų aistrų ir akmens amžiaus pamišimų ar
cheologija...

Ir toliau tęsiau paskaitą pasisakymų: - Gal geriau 
šiandien susitelkim, kur šviesa neužgeso, kur naujos 
grožio ir vilties žiežirbos skilo...

* * *

Kaip regit, gal tik paskutinis ilgosios citatos saki
nys turi kiek ironiškos šypsenos ir pamaiviško prisimin
imo apie anuos laikus. Bet jei kas paskelbtų duosiąs pre
miją žurnalistams už jų rašinių švelnumą ir manda
gumą, tai pats kandidatuočiau su šia vieta gauti premi
jai.

Aną vieno dešimtmečio ir net ilgiau trukusią pra
eitį, kurią nesmagiai išgyveno ir kaip tada laikėsi Marija 
G., dabar aš stengiausi kiek galint labiau sušvelninti, nu- 
dramatinti, daugiau šypsotis negu pykčiotis.

Tačiau drįsčiau žinoviškai liudyti, kad anas laiko
tarpis Marijos gyvenime buvo svarbus ir jai itin skaus
mingas. Juk ji buvo visaip puolama, šmeižiama, nieki
nama, kaltinama išdavystėm ir, svarbiausia, „patarnavi
mais okupantui“. Nors savo moksliniuose darbuose ji 
atrodė visada tartum rami, lygi, metodiška, sausoka ir 
kietoka profesionalė, tačiau iš tikrųjų ji buvo labai jau
tri, emocinga, net audringai išgyvenanti ją supančius

SKILTYS

M. Gimbutienė Los Andeles’e, 1988m (V. Pluko nuotr.)

gyvenimo sūkurius ir maištingai įjuos reaguojanti.
Ne kartą ji man sakydavo su kartėliu, kai kada kone 

su pasipiktinimo įniršiu, kad jeigu tokie yra ir bus lietu
viai jos pastangų, idealizmo ir darbo niekintojai, tai ji 
mos ranka, su jais visiškai nebebendraus, savo moksli
nes studijas tęs svetimų aplinkoje ir stiprins ryšius tik su 
Lietuvos lietuviais, senais draugais, kurie ją žmoniškiau 
supranta. Taigi, nepaisant nieko, vis daugiau kreips 
„veidą į Lietuvą“, - koks tada buvo paskelbtas Santaros 
- šviesos Federacijos šūkis, su kuria Marija tuomet suar
tėjo ir vėliau glaudžiai bendravo.

Ir nuo to laiko ji neabejotinai puoselėjo dvasinį ir 
rezistencinį bendravimą su lietuviais tėvynėje, bet drau
gystes ir bendradarbiavimą su lietuviškom grupuotėm 
Kalifornijoje ir kitur gerokai susiaurino. Žinoma, išsky
rus vieną kitą straipsnį mūsų spaudai ar paskaitą iš savo 
specialybės srities: tai apie baltų svarbą, ar mūsų etnolo
gijos ir mitologijos lobius...

♦ * *

Kad pacituotasis mano paskaitos gabalėlis buvo iš
imtas viename kukliame tautiečių pobūvyje kažkur Ra
miojo vandenyno pakrantės tolybėse, aišku, tai menk
niekis, apie ką nieko nesakiau anuomet, nekreipčiau dė
mesio ir dabar. Bet kai paskaita buvo išspausdinta pla
čiai skaitomame lietuviškame dienraštyje ir tada tarsi 
virsta liudijimas bei dokumentas ilgesniam laikui, tai to
kio pasažo tyčinis išleidimas, iš tikrųjų rengėjų cenzūros 
geismo vaisius, jau tampa Marijos Gimbutienės tikro
sios biografijos nepateisinamas siaurinimas, iškraipy
mas ir josios anuometinių skaudžių išgyvenimų bei mū
sų bendrosios atmosferos pokštų ignoravimas. Jutau rei
kalą tai pataisyti.

Ir stebiuosi: nejaugi vis dar liko žmonių, kurie neig
tų ar gėdytųsi prisipažinti tartum nežinantys, kaip anais 
laikais suliepsnoję kivirčai, nesąmonių skleidimo ir tar
pusavio juodinimosi aistros ilgai tais dvokalais maitino 
mūsų išeiviją? Tai, kokia vėliau ir dabar jau visiem pa
aiškėjo, kiek tebuvo teisinga, pamatuota ir dora ši mūsų 
akmens amžiaus „archeologija“? ..

Kaip gyvenime regim, ji palaipsniui nyko ir nuslen
ka užmarštin. Gal tik koks vienas ar pusantro dar atsi
randa, negalįs nutilti apie savo išskirtinius nuopelnus ir 
mūsų kitų blaškymosi palūžimo bei „nusikaltimų“ ab
surdus. Tokių pasišvaistymų vieną kitą kaitą dar išgirs
tam prie Pacifiko ir dargi Lietuvos spaudoje. Bet dabar 
tai būtų jau nebe diskusijų sritis, o labiau humoristika.

Tatai bandžiau atlikti ir savo atsiminimuose apie 
Mariją. Bet dar nepavyko... Cenzoriai vis dar netikėtai 
pasirodo.

Bronys Raila

1995 m. birželio mėn. 11

11



LIETUVOS GYVENIMAS

Kadaise jaunystėje išmoktą lietuvišką priežodį, pa
tariantį nespjaudyti į vandenį, kad vėliau netektų jo ger
ti, prisiminiau praeitą mėnesį, kai Lietuvos laikraščiai 
pranešė, jog gegužės 1 d. sulaikytas ir uždarytas į arešti
nę buvęs Lietuvos aido vyriausiasis redaktorius Saulius 
Stoma. Gegužės 5 d. jis buvo perkeltas į Lukiškių kalė
jimą, kur tebėra iki šiol. Skaitytojai galbūt pagalvos, jog 
taip Stomai keršija dabar valdžioje esantys kairieji, prieš 
kuriuos anuomet S. Stoma taip negailestingai (ir ne vi
sada garbingomis priemonėmis) kovojo.

ABIEM PUSĖM NEMALONI BYLA

Iš tikrųjų yra ne taip. Stomą prokuratūrai apskundė 
ir jam baudžiamąją bylą iškelti prašė dabartiniai Lietu
vos aido leidėjai. Šie kaltina savo buvusį redaktorių 
dviem nusikaltimais:

1) kad jis pasisavino išeivijos lietuvių tarpe Lie
tuvos aidui surinktus pinigus (apie 15 tūkst. dolerių) ir

2) kad jis 150 000 dolerių Lietuvos aido vardu pa
skolintų iš banko pinigų be direktorių žinios ir pritarimo 
perpaskolino už didesnius nuošimčius „Deira” firmai, 
kuri vėliau bankrutavo ir Lietuvos aidas pinigus prara
do.

Prokuratūra atsisakė už užstatą paleisti Stomą iki 
teismo, motyvuodama tuo, kad Stoma neturi turto savo 
vardu, yra formaliai išsiskyręs su žmona ir paleistas gali 
nebeprisistatyti teisman. Sunku pasakyti, kiek šios prie
laidos teisingos, tačiau prokuratūra turi teisę priimti tokį 
sprendimą. Kita vertus, Stoma tebėra svarbiausias Lie
tuvos aido akcininkas, turintis virš 13 nuošimčių ben
drovės akcijų, kurių turėtų pakakti užstatui, užtikrinan
čiam Stomos pasirodymą teisme.

Bandydamas paveikti prokuratūrą, Stoma kalėjime 
paskelbė bado streiką, o įvairios visuomeninės grupės 
(k. a. socialdemokratai, Žurnalistų sąjunga it kt) prašo 
iki teismo paleisti Stomą iš kalėjimo.

Nereikia, manau, įrodinėti, kad pačiam Stomai šis 
reikalas yra labai nemalonus. Daug sunkiau suprasti V. 
Landsbergio partiją (konservatorius), kurie, prieš pus
antrų metų atleidę Stomą iš Lietuvos aido redaktoriaus 
pareigų, galėtų jį dabar palikti ramybėje. Juk byla prieš 
buvusį jų pagrindinį propagandistą, nežiūrint kaip ji be
sibaigtų, labai blogoje šviesoje pristato Lietuvos kon
servatorių partiją bei visą Landsbergio vadovaujamą 
dešiniųjų partijų koaliciją Net jeigu byla pasibaigtų ir 
visišku dabartinių Lietuvos aido leidėjų laimėjimu, tai 
kitos partijos balsuotojams pasistengtų priminti, kad 
taip neatsakingai S. Stomos rankomis konservatoriai iš
švaistė dideles pinigų sumas, kai šis jų partijos laikraštis 
buvo laikomas „valstybės laikraščiu” ir išlaikomas mo
kesčių mokėtojų pinigais. O bylą laimėjus Stomai, pa
sitvirtintų jo teiginys, kad konservatorių vadovybė 
bandė jį padaryti savo pačių klaidų ir nesugebėjimų 
„atpirkimo ožiu”.

Šitokio pralaimėjimo neišvengiamybės akivaizdoje 
politinės partijos paprastai stengiaisi sumažinti patirtus 
nuostolius ir kuo greičiau reikalą nustumti užmarštin. 
Vieša byla tokiu atveju tėra tik abiem pusėm nenau
dingas „savų nešvarių baltinių plovimas”. Kas verčia 
Lietuvos konservatorius daryti tokias elementarias poli
tinės taktikos klaidas?

Atrodo, kad tokiam žingsniui konservatorius 
paskatino labai sunki Lietuvos aido padėtis. Laikraščio 
skaitytojų tiražas nukrito iki 28 000. Labai akivaizdūs 
finansiniai sunkumai, dėl ko laikraštis prarado visą eilę 
įdomesnių bendradarbių (k. a., Erlicką Parulskį ir kt) ir 
pasidarė nuobodokas. Tiesą objektyvumo dėlei reikia 
pastebėti, kad, pašalinus Stomą iš vyr. redaktoriaus 
pareigų, moraline prasme laikraštis pagerėjo. Nebėra 
tiek daug šmeižtų, kiršinančių straipsnių, visokių

APIE PRISPJAUDYTO VANDENS SKONĮ 
(Žurnalistikos be moralės prisiminimai)

„voratinklių” ir kitokių susidorojimų su politiniais 
priešais ar neutraliais nepaklusniaisiais. Dar 1991-92 
metais Vilniuje buvo juokaujama, kad Vagnoriaus 
vyriausybė žada Lietuvos aidui privatizuoti vieną kam
barį ... Aukščiausiojo teismo rūmuose, kad redaktoriui, 
daugiau laiko praleidžiančiam ne redakcijoje, o teisme, 
ginantis nuo skundų dėl šmeižtų ir garbės ar orumo įžei
dimų, nebūtų tiek gaišaties. Dabar, laikraščio reda
gavimą perėmus S. Šalteniui, tokių ant padoraus 
žurnalizmo ribos balansuojnčių straipsnių labai 
sumažėjo, dienraštis pasidarė daug santūresnis ir nuo
saikesnis, deja ir nuobodesnis, nes anksčiau daug kas 
laikraštį kad ir nenorom skaitydavo kaip tik dėl tos už
aštrintos konfrontacinės polemikos.

Apie finansinius laikraščio sunkumus kalbama ir 
BNS pranešime (plg. Diena, 1995.V.30):

„Lietuvos aidas”, maždaug du mėnesius ėjęs šešis 
kartus per savaitę, šį pirmadienį nebepajėgė išleisti nu
merio.

Kaip paaiškino laikraščio atsakingoji sekretorė 
Birutė Butkevičienė, „Lietuvos aidas”nusprendė atsisa
kyti pirmadienio numerio dėl finansinių sunkumų, 
kuriuos patiria po buvusiojo vyriausiojo redaktoriaus 
Sauliaus Stomos veiklos.

Pasak B. Butkevičienės, grąžindamas buvusio vy
riausiojo redaktoriaus skolas ir procentus už jas, „Lietu
vos aidas” kiekvieną mėnesį moka bankams „tiek, kiek 
kainuoja mėnesio tiražo popierius”.

Konservatorių partijos vadovybė greičiausia nuo
širdžiai tiki, kad dėl jų laikraštį ištikusių sunkumų kal
tas buvęs redaktorius. Man atrodo, kad yra ir daugiau 
priežasčių. Nuostolius, dėl kurių dabar kaltinamas S. 
Stomą laikraštis būtų galėjęs pakelti ir išbristi iš finan
sinių sunkumų, jeigu dar žymiai anksčiau nebūtų 
pradėjęs kristi jo populiarumas ir tiražas. Juk nuostolin
ga Stomos spekuliacija valiuta vyko 1993 m. pradžioje, 
po to, kai konservatoriai jau buvo patyrę eilę skaudžių 
pralaimėjimų. O populiarumas krito todėl, kad Stoma 
labai kruopščiai ir sąžiningai laikėsi partijos linijos. 
Kalbėdamas apie partijos liniją turiu omenyje konser
vatorius ir kitas V. Landsbergį anuomet besąlygiškai rė
musias dešiniųjų partijas. O landsbergininkai dar Aukš
čiausioje taryboje buvo užėmė labai kietą, bekompro- 
misinę liniją arba su mumis, arba prieš mus - trečio ke
lio nėra. Tokia kieta „arba-arba” taktika nepalieka 
vietos kompromisui, o demokratija be kompromisų neį
sivaizduojama. Tai ir yrą mano nuomone, svarbiausia 
priežastis, kodėl konservatoriai skaudžiai pralaimėjo 
rinkimus į Seimą ir kodėl taip smarkiai krito šitokią kie
tasprandišką politiką propaguojančio laikraščio tiražas. 
Stoma kaltas tiek, kad labai ištikimai rėmė ir propagavo 
tokią nelanksčią partijos vadų politiką.

NUODĖMĖS IR ATGAILA

Sauliaus Stomos nepažįstu ir iš tolo mačiau jį tik 
vieną kartą kai, atvykęs į Ameriką rinkti Lietuvos aidui 
pinigų, kalbėjo Čikagos Jaunimo centre. Giliai ir, atvirai 
pasakysiu, gan nemaloniai atmintin įsirėžė ta jo kalba. 
Labai neatlaidžiai tada mus įtikinėjo kalbėtojas, kad 
Lietuvą sudaro dvi piliečių grupės: dešinieji, patriotai, 
kurie kovoja už nepriklausomybę, laisvę, demokratiją ir 
kitus gerus dalykus, ir visi kiti, kurie yra arba buvę ko
munistai, dabar persivadinę darbiečiais, arba prokomu- 

nistai. Prokomunistinė etiketė buvo klijuojama beveik 
visai spaudai, išskyras Lietuvos aidą ir dar kelis mažes
nius dešinės pakraipos laikraščius. Tokia pat etiketė bu
vo lipdoma ir Aukšč. Tarybos atstovams centristams, 
Tautos pažangiečiams, socialdemokratams, liberalams 
ir visiems kitiems, kurie bet kuriuo svarbesniu klau
simu, kai išsiskirdavo landsbergininkų ir darbiečių 
balsai, balsuodavo ne taip, kaip dešinieji. Arba su mu
mis, arba prieš mus - trečios galimybės nėra, įrodinėjo 
tada čikagiečiams ponas Stoma. Ir aš tada niekaip 
negalėjau nuspręsti, ar jis iš tikrųjų yra taip primityviai 
naivus, ar tai tik paprasta demagoginė vaidyba - kalbė
jimas taip, kaip tuo metu atrodo naudingą

Antradienį, šių metų kovo 21 dieną Lietuvos Žur
nalistų sąjungos patalpose įvyko p. Stomos spaudos 
konferencija, kurią ELTA pavadino buvusio Lietuvos 
aido redaktoriaus vieša atgaila (plg. Lietuvos rytas, 
1995.in.22):

Spaudos konferencijoje jis tvirtino, jog būdamas 
„Lietuvos aido” redaktoriumi, per daug pasitikėjo kai 
kurių autoritetingų, jam įtaką dariusių politikų 
padorumu. „Tuo tarpu „moraliospolitikos adeptai”per 
laikraštį tvarkėsi su savo politiniais konkurentais ir as
meniniais priešais”, - tvirtino S. Stoma.

„Iš tikrųjų manau, kad juodas šmeižtas mano paties 
įsukto mechanizmo - „Lietuvos aido” puslapiuose ir 
visos kitos pastarųjų metų nelaimės yra Dievo bausmė 
už nekaltumo prezumpcijos nesilaikymą būnant redak
toriumi”, - tvirtino kalbėtojas.

S. Stoma viešai atsiprašė visų apšmeižtų ir neteisin
gai užsipultų, tarp kurių, jo žodžiais, buvo ir garsių po
litikų, ir paprastų žmonių. „ Taip pat atsiprašau ir apgau
tų „Lietuvos aido” skaitytojų, kad per vėlai praregėjau”, 
- sakė buvęs dienraščio redaktorius.

Nelen va, manau, buvo S. Stomai ištarti šiuos atsi
prašymo žodžius, tik jie būtų buvę žymiai efektyvesni, 
jei juos būtų ištaręs truputi anksčiau. Tačiau, kaip pats 
prisipažįsta, sąžinė buvo gerokai prisnūdusi. Ką pa
darysi, yra žmonių, kurių sąžinė ramiai miega, jiems 
plaukiant ant populiarumo bangos, ir pabunda tik jos 
savininkui pakliuvus bėdon. Bet - geriau vėliau, neku 
niekad...

TIESOS IEŠKOJIMAS PAGAL NKVD 
MORALĘ

Keistai, be galo keistai į šią S. Stomos atgailą re
agavo Lietuvos aidas. Net keli rašeivos ten po to stebė
josi ir dievagojosi nesuprantą už ką Stoma atsiprašo. 
Kągi, reikia kai ką priminti ir paaiškinti, nes tai, už ką 
Stoma dabar atsiprašo, liečia pačius šlykščiausius pus
lapius, kokius man kadanors teko skaityti Lietuvos 
spaudoje.

Nors užmušk, nebūčiau patikėjęs, kad po beveik 
pusės šimto sovietinės priespaudos metų, nepriklauso
mos Lietuvos „valstybės laikraštis” išspausdins per ke
lis numerius nusidriekusį Juodą šmeižtą”, įrodinėjantį, 
kad sovietmečio politinis kalinys, kelis metus išbuvęs 
gulage, universiteto dėstytojas, Sąjūdžio vadovybės 
narys, Nepriklausomybės signataras, socialdemokratų 
partijos vadovas, dabartinio Seimo vicepirmininkas, 
niekada nepriklausęs komunistų partijai, kalėjime 
bendradarbiavo su NKVD. O tokia Lina Pečeliūnienė 
ėmė ir prieš poią metų parašė tain Lietuvos aide apie

12 akiračiai nr. 6 (270)

12



LIETUVOS GYVENIMAS

Aloizą Sakalą. Ir vieton įrodymų išspausdino 
dviejų chuliganų liudijimą, kurie teigė, kad jie 
anuomet sovietų kalėjime mušė Sakalą tol, kol jis 
prisipažino. Ir aš visai nelinkęs atsiprašyti už tai, 
kad tuos du anuomet vienoje kameroje su Sakalu 
kalėjusius „teisybės mylėtojus” pavadinau chu
liganais. O kaip kitaip tokius vadinti, kurie muša 
žmogų tol, kol šis „prisipažįsta”? Dabar, kai už 
šį Juodą šmeižtą” buvęs laikraščio redaktorius 
atsiprašė, nemaloniai pasijuto straipsnio autorė. 
Pečeliūnienė rašo (Lietuvos aidas, 1995.III.22):

LA redakcijoje žurnalistų draugijos pir
mininkė R. Griniūtė klausė, kodėl Stoma atsiprašė 
Sakalą. Dabar išeitų, kad Pečeliūnienė, rašiusi 
straipsnius apie Sakalo buvimą Kauno kalėjime ir 
liudininkų atsiminimus, padaroma šmeižike. Sto
ma atsakė, kad dabar niekas nebeprisimena, kas 
rašė, o visi prisimena, kas tada buvo redaktorius. 
Todėl jis ir atsiprašęs.

Tačiau šių eilučių autorė ir dabar jaučiasi pa
rašiusi tiesą. Be to, ir teismas neižvelgė jokio šmei
žimo - antraip būtų iškėlęs baudžiamąją bylą 
straipsnio autorei arba Kauno kalėjimo istoriją 
pasakojusiems liudininkams. Deja, teismas tik pri
teisė ieškinį Sakalo garbei už tai, neva liudininkiai 
suklydę manydami, kad Sakalas išdavikas.

Ką čia ir bepridėsi - autorė dar ir dabar mano 
parašiusi tiesą. Tiesą, atrastą mušant žmogų. O aš 
naiviai maniau, kad šitaip žmogų mušdami ir kan
kindami tiesą surasdavo tik enkavedistai. Tačiau ir 
enkavedistai visgi gėdindavosi šitokių savo „tiesos 
ieškojimo būdų” - parodomosiose bylose katego
riškai neigdavo, kad prisipažinimas išgautas žmo
gų mušant ar kankinant. Lina Pečeliūnienė aną straipsnį 
rašydama šitokios gėdos nejautė.

Štai, kaip toli gali nusirašyti žumalstika be moralės.
Visgi ir Pečelūnienė padarė vieną gerą paslaugą 

Lietuvos aido skaitytojams, atidengdama to minėto 
šmeižto užkulisius:

Visai nenuostabu, kad Stoma Sakalo atsiprašė. Mat 
tuomet, paėmęs dar nespausdintą straipsnį, buvęs 
redaktorius Stoma (redakcijos kolektyvui nežinant) ėjo 
pas Sakalą ir, kaip pats Sakalas aiškino, tai buvę panašu 
į šantažą. Tuo metu Stomą iš pareigų norėjo atleisti AT 
Prezidiumas, o Sakalas buvo prezidiumo narys. Taigi 
galbūt yra už ką buvusiam LA redaktoriui atsiprašinėti 
Sakalą. Bet šiuo atveju reikėjo pasakyti tiesiai, nedarant 
jokių aliuzijų į kitus žmones ir buvusią valdžią.

Tačiau patvirtindama faktą, kad Stoma bandė Saka
lą šantažuoti ir nurodydama tokio šantažo motyvus, 
Pečeliūnienė dar kartą save parodė kompromituojančio
je šviesije. Jei tai, ką čia dabar Pečeliūnienė parašė yra 
tiesa, o ji apie tai jau seniai žoinojo, tai kodėl iki šiol 
tylėjo ir leidosi savo straipsniu būti panaudota šanta
žavimui.

PENKMEČIO MINĖJIMAS

Stomos byla iškilo Lietuvos aido leidėjams ir rė
mėjams labai neparankiu laiku dar ir dėl to, kad šį pava
sarį sukako penkeri metai nuo laikraščio atgaivinimo. 
Sunku išvengti penkmečio sukaktuvių proga nepami
nėjus buvusio redaktoriaus, laikraščiui vadovavusio 
daugiau kaip tris su puse metų. O kaip blogu žodžiu pa
minėti buvusį redaktorių ir išvengti blogo žodžio 
pačiam laikraščiui? Paminėjimui skirtame Lietuvos ai
do numeryje apie Stomą neužsimenama; jo pavardė mi

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKSCIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO 

NUTARIMAS

Dil aido“ hMtto
Ir dari© szmeksatto fcsAs

Lietuvos Respublikos Aukiaaustosios Tarybos Preridiamss 
nutaria:

1. Patvirtinti toki? „Lietuvos aido“ laikraičto redakds^

Saulius STOMA 
(vyriausiasis redaktorius) 
Virgilijus ČEPAITIS 
Juozas GLINSKIS 
(vyriausiojo redaktoriaus
pavaduotojas)
Romas GUDAITIS
Stanlatovas Gediminas
ILGŪNAS
Antanas KAROBLIS
Valdemaras KATKUS

Darias KUOLYS 
Bronislovus Juozas 
KUZMICKAS 
Romualdas OZOLAS 
NįjoM 
OZELYTE-VAIHEKUNIENE 
Algirdas Vactorm PATACKAS 
Kazimieras SAJA 
Aloyzas SAKALAS 
Saulius ŠALTENIS

X Patvirtinti „Lietuvos aido“ hikraiČio mėnesini darbo ui- 
moskesčio foadg — 23 Ifikstandas rublių.

3. Patvirtinti „Lietuvos aido“ vyriausiojo redaktoriaus mėnesi
ni atlyginimą — 500 rublių b 100 rublių priedą.

Lietuvei AukUia«s&»<4ce Tarybas PkmlBhduM
V. LANDSBERGIS

Vilnius, 1990 m. gegužės 9 d. Nr. 1—203

nima tik laikraščio įsteigimo dokumente - Aukšč. Ta
rybos nutarime, pasirašytame V. Landsbergio.

Tame dokumente matome ir kitas Lietuvos aidui la
bai neparankias pavardes. Pavyzdžiui, į redakcinę ko
legiją buvo paskirtas ir Aloizas Sakalas - tas pats, kuris 
vėliau buvo šmeižiamas, jei neklystu, dar tebebūdamas 
redakcinėje kolegijoje.

Redakcinėje kolegijoje buvo ir daugiau žmonių, ne
priklausančių V. Landsbergio dešiniųjų koalicijai, iš 
kurių šitame valstybės leidžiamame ir iš mokesčių 
mokėtojų kišenės finansuojamame laikraštyje taip pat 
buvo šaipomasi, tyčiojamasi ar prieš juos kovojama. 
Todėl natūraliai iškyla klausimas, kaip buvo galima tokį 
visos valstybės interesus atstovauti turėjusi laikrašti pik
tnaudoti vienos politinės grupės kovai prieš visus kitus, 
kurie nepalaikė ar ne visada palaikė V. Landsbergio po
litines ambicijas. Gal todėl V. Landsbergis tuometinį 
Aukšč. Tarybos leidžiamą laikraštį minėjime pavadino 
... opozicijos laikraščiu. Tokia žodžių akrobatika 
nustebino net kitus minėjime vykusio pokalbio daly
vius. Juk pats Landsbergis tuo metu buvo Aukšč. 
Tarybos pirmininkas. Priremtas prie sienos V. Lands
bergis bandė aiškinti, kad Lietuvos aidas „turėjo stoti į 
opoziciją atėjusiems iš sovietmečio laikraščiams”.

Ką padarysi, kai reikia ką nors pasakyti, o argu
mentų nėra... Tada ir ... laikraščiai stoja laikraščiams i 
opoziciją. O politikai pradeda steigti naujas žurnalistų 
draugijas...

* KAS UŽ, KAS PRIES?

Atsargiausiai Stomos-Lietuvos aido byloje laikosi 
valdančioji darbiečių partija. Jos laikraštis Diena apie 
areštą ir kaltinimus Stomai pranešinėja glaustai, nuo 
kaltinimų ar komentarų susilaikydamas. Darbiečių poli
tikai nepasisako nei už, nei prieš Stomos paleidimą iki 

teismo.
Liberalams artimi verslininkai atrodo palaiko 

Stomą. Pramonininkų Sąjunga pasisiūlė užstatyti užstatą 
už Stomą, jei jis būtų paleistas iki teismo.

Socialdemokratai taip pat prašd Stomą iki teismo 
paleisti iš kalėšjimo. Kokių nors priekaištų Stomai už 
ankstyvesnį socialdemokratų ir jų pirmininko puolimą 
socdemai taip pat nereiškia. Piktą straipsnį prieš Stomą 
paskelbė katalikiškojo Dienovydžio redaktorė A. Že
maitytė. Tuo tarpu krikščionių demokratų tarpe šiuo 
klausimu laikysena skirtinga nuo konservatorių. Dau
guma krikščionių demokratų pasisako už Stomos pa
leidimą iki teismo (pavyzdžiui, tokį kreipimąsi pasirašė 
A. Saudargas, A. Patackas ir kiti krikščionių demokratų 
atstovai Seime), tuo tarpu konservatorių tarpe taip pasi
sakančių beveik nėra.

Ir dar viena maža smulkmena. Rašant apie Stomą, 
Lietuvos aide paprastai pabrėžiama, kad Stoma - Lietu
vos ryto apžvalgininkas. Tuo tarpu jo redaktoriavimas 
Lietuvos aide paminimas tik tada, kai to reikalauja pati 
žinia. Šiaip Aidas atrodo norėtų nuo Stomos išlaikyti 
kuo didesnį atstumą. Tačiau kritiškų pasisakymų aie 
Stomą kaip redaktorių taip pat neteko pastebėti.

Gan būdingą Lietuvos aidui yra pranešimas apie 
Stomos areštą, kurią pacituosime ištisai iš dienraščio 
1995.V.5 numerio:

Prokuratūra Sankcionavo „Lietuvos ryto” 
apžvalgininko S. Stomos areštą”

Vakar Vilniaus m. tardymo valdybos tardytoja D. 
Macijavskienė informavo, kad Vilniaus m. apylinkės 
prokuroras R. Jancevičius sankcionavo „Lietuvos ryto” 
apžvalgininko S. Stomos areštą.

LA korespondentui tardytoja pasakė, kad arešto 
motyvai - tardymo paslaptis. Komentuoti tai ji atsisakė.

Vakar areštinėje buvo laukiama konvojaus etapuoti 
S. Stomą į Lukiškių tardymo izoliatorių.

Apie Stomą Lietuvos aide, kaip matome, nei 
žodžio.

Iš tikrųjų Stomos ryšiai su Lietuvos rytu tėra atsi
tiktiniai. Buvęs Lietuvos aido redaktorius iki savo areš
to kartą per savaitą parašydavo vieną politinę apžvalgą. 
Tokių laisvai samdomų apžvalgininkų Lietuvos rytas 
turi ir daugiau. Pavyzdžiui, ilgą laiką tokias apžvalgas 
rašydavo R. Ozolas, net tuo metu, kai pats buvo Atgimi
mo vyr. redaktorius.

Padėtis iš tikro nepavydėtina: reikia įrodyti, kad 
Lietuvos aidas visada buvo labai geras laikraštis. Net ir 
tada, kai jį redagavo labai blogas redaktorius...

KOKIA PRASMĖ

Kritiškas skaitytojas galbūt paklaus, kokia prasmė 
dabar dar kartą prisiminti ne visai švarius ir malonius 
momentus, atkreipti dėmesį į buvusių bendražygių 
drabstymąsi purvais ar sukoncentruoti dėmesį i žmones, 
kuriems tenka sunki ir nedėkinga pareiga atsiprašyti už 
praeityje padarytus moralinius suklupimus. Už žumaliz- 
mą be moralės.

Šio rašinio pradžioje užsiminiau apie spjaudymą 
vandenin. Sauliui Stomai likimas už tai skaudžiai atker
šijo. Prisimenu, kai buvo skaldoma Žurnalistų sąjunga. 
Stoma tada buvo tarp tų, kurie nutarė, kad ši profesinė 
organizacija jiems nėra pakankamai patriotiška. Stoma 
buvo vienas iš jai priešiškos Šumalistų draugijos stei- 
gėjų. Dabar uš Stomos paleidimą iki teismo 
ryžtingiausiai kovoja Žurnalistų sąjunga. Ne kartą

(tęsinys sekančiame psl.)
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LAIŠKAI

APIE...
(atkelta ii 13-to psl)

Stoma neprikllausomai spaudai segiojo prokomunis
tines etiketes. Išvarytas iš Lietuvos aido dabar jis darbą 
ir užuovėją rado viename iš tų „prokomonistinių” dien
raščių. Kai buvę draugai pasidarė priešais, į Stomos tei
sių gynėjų eiles įsirikiavo socialdemokratai, kurių pir
mininkui pačian teko nemažai nuketėti nuo nekaltumo 
prezumpcijos nepripažinusio buv. redaktoriaus. Tačiau 
socialdemokratai nekerštauja. Nekerštauja ir kiti, ku
riems Stoma anomis dienomis pašykštėdavo gero žo
džio.

Būčiau labai laimingas, jei šios mano padrikos min
tys priverstų bent vieną jauną žurnalistą susimastyti ir 
pagalvoti apie tai, koks slidus ir pavojingas žumalizmo 
be moralės kelias. Ir S. Stomos atsiprašymas bus pras
mingas tik tada, jei paskatins kitus nenueiti lengviausiu 
pigaus oportunizmo keliu.

Anksčiau ar vėlaiu ateina laikas atgailai...

Z. V. Rekašius

NORS TIK VIENA RAIDE, BET...

Akiračių nr. 1 (1995 m.) skaitėme Algirdo Titaus 
Antanaičio skiltį „Atvirai kalbant” (Poetinis Druski

ninkų ruduo ir sezono pradžia Kauno teatruose). Viskas 
įdomu, tik užkliuvo viena sudarkyta pavardė - Eugene 
lonescu veikale „Pamoka” (Kauno Jaunimo kamerinis 
teatras) sužybėjusi aktorė yra Daiva Čepauskaitė, o ne 
Čepkauskaitė.

Galima pridėti, kad Čepauskaitė yra ir poetė. 1992 
metais Keturių vėjų leidykla Kaune išleido jos pirmąją 
poezijos knygą „Bevardžiai”.

Kad klaida „neįsipilietintų”, nes iki šiol neatitaisy
ta, gal bent Kauno teatrų sezono pabaigoje derėtų pa
tikslinti aktorės pavardę.

Kęstutis Čerkdiūnas

Queens Village, N.Y.

Akiračių administracijai,

Akiračiai labai geras mūsų veidrodis. Visada su 
malonumu perskaitau nuo pirmo iki paskutinio puslapio 
imtinai. Laikykitės!

Su geriausiais linkėjimais,
Vladas Petukauskas

Cleveland, Oh

Didžiai gerbiami, Akiračiai”

Gavęs naujus Akiračius tuojau, tą pačią dieną pers
kaitau, pirmiausia Rimvydo Valatkos straipsnius, po to 
visa kita. Bet kai reikia pasiųsti prenumeratos mokestį, 
tai atidedu kitai dienai. Pagaliau siunčiu savo prenumer
atą ir noriu, kad Akiračiai dar ilgai gyvuotų.

Su kuo geriausiais linkėjimais, Jūsų nuolankus 
skaitytojas

S. Kasparas 
Londonas, Anglija

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

1995 metų kalendorius. Prisikėlimo parapijos eko
nominės sekcijos leidinys. Toronto, Ontario. 1995.192 
psl. kaina nepažymėta.

Ladas Tulaba. Nu8o Dusios iki Tiberio. Atsimini
mai. m. Draugas. Chicago. 1995.391 psl. Kaina 10 dol.

Julija Svabaitė. Žiemos erškėtis. Eilėraščiai. Lietu
viškos knygos klubas. Chicago. 1994.86psl. Kaina 7 dol.

Aleksandras Radžius. Ruduo mėnulyje. Eilėraščiai. 
Lietuviškos knygos klubas. Chicago. 1994. Ill psl. Kai
na 8 dol.

Pranas Zunde. Kazys Bizauskas 1893-1941. Antroji 
knyga. Lietuviškos knygos klubas. Chicago. 1994. 438 
psl. Kaina 12 dol.

Darbai ir dienos. Nr. 1(10) Metraštis. Atkurtas pagal 
1930-1940 metais ėjusį to paties pavadinimo leidinį.

Redaktorius Leonas Gudaitis. Vytauto Didžiojo uni
versitetas. Kaunas. 1995.236 psl.

Dr. S. Ginaitė. Žydų tautos tragedijos Lietuvoje 
pradžia. Miša. Vilnius. 1994.41 psl.

Alfonsas Eidintas. Aleksandras Stulginskis. Lietu
vos prezidentas - Gulago kalinys. Mokslo ir enciklope
dijų leidykla. Vilnius. 1995. 366 psl.

ATVIRAS LAIŠKAS
DOGUI BULDOGUI

Gerbiamasis,
Kai kurie įvykiai, liečią Lietuvos ir 

išeivijos santykius, mane ne tik pribloš
kė, bet ir sumaišė. Žinodamas Jūsų, Do
gai, plačią erudiciją ir ne siauresnį išeivi
jos politikos žinojimą, prašyčiau juos 
kaip nors man išaiškinti, arba bent 
apibūdinti jų istorinį kontekstą. Iš 
Akiračių, (ir tik iš Akiračių, nes man 
prieinama kita išeivių spauda iki šių ei
lučių dėliojimo apie juos nei komentavo 
nei iš viso ką rašė) sužinojau, jog Lietuvą 
dabar daug kas užsie-niečiams skundžia.

Drausmės sargyboje

Rusai skundžiasi Jungtinėm Tautom dėl 
rusiakalbių diskriminacijos, lenkai - 
Varšuvai dėl nepakankamos autonomi
jos, žydai - Amerikos valdžiai dėl su 
genocidu susijusių bylų netinkamo vedi
mo, o Asta Banionytė - JAV Lietuvių 
Bendruomenės pareigūnė Vašingtone,- 
Senatoriui De Concini, Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Komisijai ir gal 
dar kam nors dėl demokratinių institucijų 
pagrindo griovimo. Bet tai dar ne viskas. 
Nors Algimantas Gečys sako, jog 
Banionytės „veikla“ buvo be jo, jos tiesi
oginio viršininko, žinios, ši veikla per 
Laisvosios Europos Radiją buvo iš esmės 
teisinama Mykolo Drangos, kuris kon
krečiais pavyzdžiais Lietuvą lyg ir su
lygino su Iranu, „Pekino tironais“, ir 
„Turkijos kurdų“ padėtimi. Bet ir tai dar 
ne viskas. Banionytės dabartinis „bosas”, 
prof. ar. Kęstutis Žygas, nors apie niifiėią 
jos veiklą A. GęčlG painiam uotas, teigia, 
jog jam šiuo klausimu trūksta informaci
jos. Kitaip sakant, Bendruomenės parei
gūnė skundžia, JAV agentūros darbuoto
jas teisina, o tiesioginis viršininkas iš vi
so mažai ką apie jos veiklą žino. Čia, Do
gai, kaip Tavo geras draugas pasakytų, 
man jau pasidaro nelabai aišku. Žinoma, 
jei Vilniuje sėdi valdžia, panaši į Irano ar 
Pekino tironų, tai ne tik kad ją reikia vi

siems skųsti, bet gal net derėtų ir VLIK’ą 
atgaivinti. Tokiu atveju aš irgi bent trum
pą skundelį savo kongresmanui parašy
čiau. Taigi, laukiu atsakymo ir patarimo.

Julius Šmulkštys

ATVIRAS ATSAKYMAS Į 
ATVIRĄ LAIŠKĄ

Gerbiamas Juliau:
Pradėsiu nuo galo, tai yra, nuo 

VLIK’o atgaivinimo. Mirusiųjų prikėli
mas - stebuklas, kokių XX amžiuje jau 
retai bepasitaiko. Tad aš palikčiau miru
siuosius ilsėtis ramybėje. Geriau pradėki
me nuo perspektyvos, arba, kaip Pats sa
kai, ir savus griekus, ir svetimas Nuodė
mes sudėlinįim į išįeniiį kontekstą. O 
gal ne tik istorinį, bet ir geografinį...

Man atrodo, mielas Juliau, kad ne vi
si tironai sėdi Vilniaus valdžioje - užten
ka niekadėjų ir kitoms valstijoms. Štai 
kad ir mūsų, Jungtinėse... Juk čia gyvena 
milijonas lietuvių, o lietuvių televizijos 
programos nė vienos. Televizorininkai 
užkėlė tokias nuomos kainas, kad net Či
kagoje, kur gyvena šimtas tūkstančių lie
tuvių, lietuviška televizija nebeišsilaiko. 
O visas reklamos pajamas pasiglemžia 

didieji tinklai. Bet mūsų Bendruomenės 
klerkai kažkaip nepastebi, kas darosi už 
25 mylių į šiaurės rytus nuo Pasaulio lie
tuvių centro. Jiems geriau iš čia matytis 
šunybės tų, kurie sėdi Vilniuje, 25 kilo
metrai į pietus nuo ... Europos centro. 
Štai, mielas Juliau, ir perspektyva. Geo
grafinis kontekstas...

O istorinis kontekstas irgi panašus. 
Šiais visokių „lygių teisių” laikais, kai 
ponios Banionytės energija Vašingtone 
taip aktyviai kovoja už Lietuvos gyvento
jų teises, daug arčiau Vilniaus esančio 
Mykolo Drangos logika galėtų pasitar
nauti kovoje už mūsų, šiapus Atlanto gel
dos sėdinčiųjų lietuvių, ičišėš. Kad ii p2~ 
siskųsdama Lietuvos gyventojų vardu 
Amnesty International ar, sakykim, Eu
ropos Tarybai dėl mūsų teisės turėti Čika
goje lietuvišką TV programą. Sakysi, kad 
jis neturi įgaliojimo kalbėti Lietuvos gy
ventojų vardu. Kas čia tokio - Astos Ba
nionytės taip pat niekas neįgaliojo skųstis 
JAV Lietuvių bendruomenės vardu. 
Svarbu ne įgaliojimai. Svarbu gera valia. 
Ypač kai valdžia ir viršininkai neturi in
formacijos...

Labai atsiprašau, kad ir aš apie val
džią beveik nieko nežinau. Pagarbiai

Dogas Buldogas
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

TIKSLUMO STOKA LIETUVIŲ 
SPAUDOJE 

(Diskusinis straipsnis)
Tiek pačios Lietuvos, tiek ir išeivijos spaudos 

reportažuose yra tokia įvairovė, ypač cituojant aukštų 
pareigūnų žodžius, kad neretai sunku susigaudyti, kas iš 
tikrųjų buvo pasakyta, štai, prezidentui A. Brazauskui 
lankantis Vatikane pas Popiežių, viename laikraštyje 
radome jo citatų, pagal kurią „Lietuva esanti katalikiška 
valstybė”. Tartum Lietuvoje nebūtų įvairiausių religinių 
įsitikinimų žmonių, tarp jų ir nemažai visai netikinčių. 
Jokiame kitame laikraštyje tokių žodžių nepastebėjome, 
todėl nutarėme į šį išsireiškimą nereaguoti, nes gal taip iš 
viso nebuvo pasakyta. Jei ir būtų Prezidentui toks teigi
nys netyčia išsprūdęs, tai tikriausiai jis būtų vėliau jį 
atšaukęs.

Daug kur pasaulyje šiuo metu siaučia tautinė ar 
rasinė neapykanta ir liejasi kraujas, kai kur siekiama 
taikos. Lietuvos ir Izraelio pareigūnai mėgina atitaisyti 
ilgamečius lietuvių-žydų santykius. Prie to galbūt prisidėjo 
ir Vatikano pozicija mažinant amžius besitęsiančią kata- 
likų-žydų nesantaiką. Diplomatiniai Vatikano-Izraelio 
santykiai užmegsti 1994 metais, netrukus užsimezgė ir 
Lietuvos-Izraelio santykiai. Prieš tai buvo dabar pasidarę 
madingi vieši atgailavimai ir atsiprašinėjimai. 1994 m. 
lapkričio mėnesį paskelbtas ilgas popiežiaus Jono Pauliaus 
laiškas, apgailestaujantis R. Katalikų bažnyčios per šimt
mečius vykdytąnetoleranciją, žmogaus teisių pažeidimus 
bei kitas klaidas, padarytas kitatikių (protestantų ir žydų) 
atžvilgiu. Po to sekė premjero Šleževičiaus, o vėliau ir 
prezidento Brazausko apsilankymai Izraelyje. Abu jie 
apgailestavo „lietuvių kolaborantų su naciais” žvėriškus 
veiksmus kankinant ir žudant „kelis šimtus tūkstančių 
žydų” Antrojo pasaulinio karo metu.

Ką iš tikrųjų pasakė minimi Lietuvos pareigūnai? 
Ar atsiprašė tik už lietuvius kolaborantus, ar už visą 
lietuvių tautą? Spaudoje rašoma visaip, tai taip ir nežinia. 
Įdomiausia šiuo atveju tai, kad išeivių spaudoje pasirodė 
straipsnių, aiškinančių, kad iš viso nebuvę reikalo at
siprašyti „kol žydai neatsiprašys už nuoskaudas, kurias 
jie yra padarę lietuviams”. Neapykantos skelbėjai tiek iš 
lietuvių, tiek iš žydų tarpo savo kaltinimais privirė tiek 
košės, kad sveiko proto žmogui sunku susigaudyti. Žydai 
rašo knygas apie „lietuviškus genocido veiksmus”, 
reikalaudami keršto. Daugelis išeivijos lietuvių, tiek savo 
tarpe, tiek viešais straipsniais ir pareiškimais priekaištau
ja žydams už tariamas nuodėmes kolaboruojant su 
rusų komunistais ir, žinoma, nelinki žydams nieko gero. 
Maty t jie užmiršo, kad ir patys lietuviai per daugelį metų 
turėjo daugybę kolaborantų tiek su vokiečių, tiek su rusų 
okupantais. Žydai, žinoma, nepripažįsta krikščioniškos 
moralės principų, kurių vienas reikalauja atleisti savo 
skriaudėjams. Bet lietuviai save laiko krikščionimis, tad 
turėtų elgtis kitaip: „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame savo kaltininkams...”

Išeivių spaudoje dėmesį atkreipia Akiračiai, kur dar 
galima be baimės išsakyti savo atvirą žodį. Ilgus metus 
„uždrausta” žydų-lietuvių santykių tema Čikagoje rimtą 
paskaitą,Lietuva 1918-1940: valdžia, visuomenė ir an
tisemitizmas” skaitė istorikas S. Sužiedėlis (Akiračiai, 
1995 m. mr. 4, p. 4-6, su bibliografinėmis nuorodomis).

„LIFE” SAVAITĖ
(atkelta iš 5-to psl.)

stangą gyventi, būti, mylėti. „People Show 100” žmo
gus atrodo kaip šešėlis, šmėstelintis ir dingstantis, kaip 
filmo kadras, trumpą akimirką sumirgėjęs ekrane, ne
apibrėžiamas kontūras. Belgų spektaklyje žmogus labai 
kūniškas, beveik gali justi jo sunkį ir šiltumą. Pagrindi
nis garsinis įvaizdis priminė nelygų, švokščiantį 
uždususio žmogaus kvėpavimą. Arba reanimacinėse pa
latose naudojamos dirbtinio kvėpavimo mašinos 
skleidžiamą garsą. Kvėpavimas - tai gyvo kūno ženklas, 
kūno, kuris dažnai nesuprantamas ir tarsi ne savas, ta
rytumei primestas, tampantis našta sau arba kitam ir 
kuris staiga, nežinia kodėl, gali tapti nejudrus.

Trupė „Opera Cirkus” iš Anglijos parodė plastišką, 
muzikalų, emocingą, patrauklų reginį. Tokiame teatre 
malonu praleisti laisvą minutę, gėrintis režisūros išmo
ningumu bei aktorių meistriškumu.Tiesa, operos gerbė
jai galėtų tūžti, kai širdį veriančios visų numylėtos arijos 
atsiduria tokiame kontekste, jog tampa juokingos. Ta
čiau Lietuvoje niekas dėl to neįsižeidė ir aktorių užmojis 
parodijuoti operą buvo priimtas palankiai ir džiugiai. 
Net muzikologai nepašykštėjo komplimentų.

Bene keisčiausias man pasirodė rusų Stanislavskio 
teatro vaidinimas „Plikagalvis blondinas”. Tiesiog ne
supratau, kam visa tai ir apie ką. Jautriaširdžiui vakarie
čiui gal ir egzotiška būtų pamatyti, kokiu grimasų rin
kiniu virto posovietinė būtybė, iš savo gyvenimo geriau
siai prisimenanti tai, kad pietūs anais laikais tekainavo 
pusę rublio, o alus - penkiolika kapeikų. Sunku žiūrėti, 
ką sistema padarė iš žmogaus, kuriam Dievas, regis, ir 
talento nebuvo pašykštėjęs. Išpuvę dantys ir reti, nu
šiurę plaukai - autentiški sunaikinto gyvenimo ženklai. 
Tačiau jie neliudija, nebyloja apie žmogaus patirtį, tai 
tiesiog smūgių palikti randai.

„Ar tu buvai liudytojas?” - klausė Diamanada Ga
las „Paskutiniojo teismo dienoje”. Pratęsiant šį įvaizdį 
būtų galima sakyti, jog bent keli šio festivalio spektak
liai žiūrovų teismui davė rimtus parodymus apie mūsų

Kaip gera buvo sužinoti, kad nors visuomenėje šiek tiek 
neapykantos ir būta, valdžia (ypač prez. A. Smetonos 
laikais) sudarė palankias sąlygas žydų mažumai tarpti ir 
niekad nepasidavė „kaimyninėse valstybėse siaučian
čiam antisemitizmui”, štai faktai, kuriuos verta žinoti 
kiekvienam, kas rūpinasi tuo klausimu, kad ir tolimame 
Izraelyje. O istorinis žvilgsnis į žydų padėtį Lietuvoje 
nuo ankstyviausių laikų tilpo straipsnyje „Žydai Lietu
voje”, išspausdintame Čikagos reformatų leidžiamame 
Mūsų sparnų žurnalo nr. 6-8,1992 metais.

Hypatia Y. Petkus

laiką ir gyvenimą. Bet ne visi.
Lietuviškasis teatras neapibrėžtų ribų ir žanrų fone 

atrodė tarsi „daiktas savyje”. Čia niekas iš scenos neiš
puola į gatvę šauktis pagalbos, čia žodžiai netampa into
naciniu murmlenimu, o atlieka savo privalomą funkciją 
perteikti tam tikrą informaciją, čia likimai aiškūs, o 
vaidmenys griežtai apibrėžti. Surizikuosiu pasakyti, jog 
tai teatras, kuris nerizikuoja, nesikėsina nei į teatro žan
ro, nei į bendrųjų gyvenimo sampratų pamatus. Turbūt 
svarbiausias skirtumas, kurį išvydau tarp į festivalį 
atvežtų iš svetur ir lietuviškų spektaklių, yra tas, jog ge
resnieji vakariečių spektakliai siekia atverti žmogaus 
buvimo situaciją, o lietuviškieji pasakoja vieno ar kito 
likimo istoriją. Turbūt todėl kai kurie kritikai lietuviškus 
spektaklius (festivalio programoje buvo parodyti bent 
keturi: E. Nekrošiaus „Trys seserys”bei „Mocartas ir 
Saljeris. Don Žuanas. Maras”, R. Tumino „Nusišypsok 
mums, Viešpatie”, ir O. Koršunovo „Senė 2”) laikė la
biau orientuotais į žmogaus išgyvenimų perteikimą, o 
vakariečių spektakliuose įžvelgė techninių efektų ir mo
dernių raiškos formų vaikymąsi.

LIFE proga Menininkų rūmų kieme buvo atidarytas 
ir Paršelio klubas, kuriame Ritos virtuvė pardavinėjo alų 
ir keptus paršelius, kas vakarą pasikeisdamos grojo lie
tuviškos džiazo, kantry ar popmuzikos grupės, buvo ga
lima pasėdėti su draugais ar pašokti. Atidarymo dieną 
Paršelio klube „šiaurės Atėnų” teatras parodė jumoris
tinę programą „Sužviekim, broliai, laifą”. Tiesa, norin
tieji „žviegti” turėjo pirkti brangokus, 30 lt. kainavusius 
bilietus, tačiau ir nepinigingi galėjo papramogauti - 
skverelyje prie Prancūzų ambasados iki vėlumos grojo 
ansambliai ir vyko šokiai. O po dvyliktos nakties be bi
lietų buvo galima patekti ir į Paršelio klubą.

Kodėl LIFE toks patrauklus? Ar ne todėl, kad kiek
vienas, kuris įsisuka į LIFE erdvę arba bent leidžiasi jo 
užgaunamas, bent truputį ką nors įsimyli. Teatrą, akto
rių, žmogų, daug kartų sutiktą, bet tik per LIFE pirmą 
kartą pastebėtą, kaštonus, kurie išsiskleidžia LIFE prasi
dėjus ir ima byrėti jam baigiantis. Bent truputį apsvaigs
ta. Ką nors atranda. Nustemba. Išgirsta. LIFE kuria di
namišką, kintančią, atvirą erdvę.

Zita Čepaitė
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SENOS NUODĖMĖS SENUOSE 
LAIŠKUOSE

(KO MUS MOKO ŽINOMŲ ŽMONIŲ KORESPONDENCIJA ?)

Kartais gyvenime atsitinka taip, kad žmonės, norė
dami save išaukštinti ir pasirodyti svarbiais kitų žmonių 
akyse, apsinuogina. Taip neseniai nutiko kalifomiškiui 
Juozui Kojeliui. Skatinamas gerų norų, J. Kojelis savo 
korespondenciją su Lietuvių fronto iškiliausiu ideologu 
prof. Antanu Maceina padovanojo profesoriaus sūnui 
Sauliui Maceinai, o šis kažkodėl Kojelio ir Maceinos 
laiškus paskelbė Metų (1995 m. balandis) žurnale.

1970 m. gegužės mėn. pradžioje šviežiai iškeptas 
Lietuvių fronto oficiozo / laisvų redaktorius J. Kojelis 
kreipėsi į A. Maceiną, kad šis parašytų jo redaguoja
mam žurnalui straipsnį Kojelio mėgiamiausia tema.

Mielas Profesoriau,
Amerikietiškoje lietuvių spaudoje pasirodė žinutė, 

kad tolimesnis „j laisvų“ redagavimas tenka man. (...)
Aš drįstu Jus, Daktare, prašyti, kad netiesioginis 

bendradarbiavimas dabar pereitų į tiesioginį. (...) Labai 
prašyčiau gruodžio mėnesio numeriui straipsnio apie 
kultūrbolševizmo esmų ir reiškimosi formas praktikoje. 
Amerikos universitetai labai pajungti komunizmo tar
nybai. Mūsuose jaunesnieji intelektualai žalingų formų 
kultūrinį bendradarbiavimą perša „Už Lietuvą“šūkio 
vardu. Mūsų vietovėje to judėjimo priekin iššoko Bro
nys Raila (jo „intelektualumas“ manau, Jums žinomas) 
su visais kultūrbolševizmo atributais.

(...) Medžiagą norėčiau gauti iki spalio 15. Tikiuosi 
teigiamo atsakymo.

Taip rašė Maceinai naujasis Į laisvų redaktorius. 
Tačiau praėjo spalis, atėjo gruodis, o profesorius vis ty
lėjo. Tada gruodžio viduryje Kojelis parašė Maceinai 
dar vieną laišką, nedrąsiai užsimindamas, kad savo žur
nalui norėtų medžiagos ir nustumdamas datas į kitus 
metus.

Pagaliau 1971-mųjų sausio pabaigoje profesorius 
atrašė Juozui Kojeliui laišką. Jame apgailestavo, kad bu
vęs užimtas, rašęs Ateitininkų kongresui straipsnį „Baž
nyčia ir pasaulis“, o dėl Kojelio mėgiamiausios kultūr
bolševizmo temos, kad JAV universitetuose po kiekvie
na lova, arba, geriau pasakius, po kiekvienu dėstytojo 
pultu slepiasi komunistas, profesoriaus atsakymas buvo 
trumpas, aiškus ir nedviprasmiškas: „Pirmajame laiške 
esate minėjęs kultūrbolševizmą ir jo apraiškas USA. Ta
čiau aš tenykščių apraiškų nepažįstu, ir man ši tema būtų 
per daug atitrauktinė“.

Nenorėdamas visiškai nuvilti savo „Mielojo bičiu
lio“, tame pačiame laiške Maceina pasiūlė jam kitą te
mą:

Aš Jūsų redaguoto Nr. 4 pusi, radau sakinį: „Ar jūs 
jau nepradedate pamiršti, kodėl pasitraukėte iš Lietu
vos? Man šis sakinys įkvėpė daug minčių, ir aš norėčiau 
Jum apie tai parašyti, pavadindamas savo straipsnį: 
„Nuo ko mes bėgome? Rusų ir komunistų santykis“. 
Esu spaudoje pastebėjus, kad žodis „komunizmas“ kaž
kaip nyksta, savo vietą užleisdamas „rusui“. Visas pa
vojus Lietuvai pradedamas įžiūrėti jos rusinime, pa
mirštant arba bent pastumiant į šalį jos komunistinimą - 
tiek ūkiškai socialinėje, tiek ypač dvasinėje srityje. Kaip 
tad šie du pavojai bei priešai santykiuoja vienas su kitu 
ir kokie pavojai iš jų kyla mūsų kraštui - štai klausimas, 
kurį ir norėčiau panagrinėti, ypač kad tai jau pradėta Dr. 
J. Griniaus dviem straipsneliais „Tėviškės žiburiuose“ 
ir vienu kitu atsiliepimu į tai kituose laikraščiuose. Būtų 
gera, kad ,J laisvų“ šiuo reikalu irgi pasisakytų, bet kiek 
principialiau ir giliau. Tai norėčiau padaryti. Medžiagos 
šiam klausimui turiu, nes apie tai - rusiškumo ir bolše
vizmo santykis - esu skaitųs Munsterio universitete kaip 

vieną dalį iš platesnio kurso „ Vakariečių klaidos komu
nizmo sampratoje“.

Turintys gilią atmintį turbūt prisimename, kad iš 
šio pasiūlymo gimė Maceinos straipsnis, kadaise plačiai 
cituotas ir Akiračiuose (1980 m. nr. 121), kur profeso
rius dėstė šiuo metu Draugo raštininkų tarpe labai nepo
puliarią tezę, kad vis dėlto bėgome ne nuo rusų, o nuo 
bolševikų.

J. Kojelis, būdamas geras redaktorius, nenuleido 
rankų, vis rašė ir rašė A. Maceinai, bandydamas profe
sorių įtraukti į platesnį bendradarbiavimą jo redaguota
me frontininkų žurnale. 1980-tųjų pavasarį Kojeliui kilo 
nauja mintis. Jis skubėjo pasidalinti ja su profesorium, 
Maceinai rašydamas:

šį kartą noriu Jums pasiūlyti labai konkrečią temą. 
Parašykite pogrindžio spaudos tolerancijos klausimu. 
Tomas Venclova, recenzuodamas dr. V. Vardžio knygą 
„Aiduose“ ir kalbėdamas PU kongrese katalikų pogrin
džiui, daro netolerancijos priekaištą. Daug aštriau prie
kaištauja jo bendramintis, „Akiračių“ redaktorius dr. 
Z. V. Rekašius. Venclova savo įvairiais liudijimais ir pa
reiškimais yra daug gero Lietuvos bylai padarus. Bet de
rinasi prie kairiųjų liberalų linijos. Tapo „Akiračių“ re
dakcinio kolektyvo nariu. Liaupsina saviškius. Kai re
zistentams Lietuvoje sudaromos bylos, inkriminuojan
čia medžiaga pristatomos ne Greimo ar Gimbutienės 
knygos, o kratų metu rasti Maceinos, Girniaus, Brazai
čio, Ylos veikalai.

Sį kartą Maceinos atsakymo nereikėjo ilgai laukti. 
Už poros mėnesių profesorius atsakė Kojeliui taip:

Iš Jūsų pridėtos medžiagos (T. Venclovos ir Z. Re
kašiaus žodžiai: esu juos skaitųs, bet specialiai jais nesi
domėjus) supratau, kad pagrindinis liberalų priekaištas 
tiek pogrindžio tėvynėje, tiek išeivijos spaudai yra, kaip 
tai formuluoja Rekašius, „pastangos sutapatinti lietuvy- 
bų su katalikybe“. Nieko negalėčiau šiuo atžvilgiu tarti 
apie tėvynės pogrindžio spaudą, kadangi jos nepažįstu, 
išskyrus ,JLKB Kroniką“. Tačiau išeivijos spauda tokio 
priekaišto iš tikro nusipelno. Išeivijos katalikų visuome
nėje esama aiškaus polinkio įkinkyti katalikybų į tar
nybą tautiškumui. Tad suprantamas yra Rekašiaus no
ras, kad „išeivija turėtų suvaidinti žymiai aktyvesnį mo- 
deruojantį(m.pbr.) vaidmenį“. Tai visai teisėtas reikala
vimas.

Mano pažiūra, tokio - bent principiškai - taiklaus ir 
švelninančio vaidmens kaip tik ir turėtų imtis LF Bičiu
liai. Mūsų sąjūdis per, J laisvų“ žurnalą turėtų stengtis, 
kad katalikų vadovavimas rezistencijai nepereitų į prin- 
cipinų tikėjimo plotmų ir katalikybė nebūtų suplakama 
su lietuvybe aršu patriotizmu - vis tiek kur nors - sąmo
ningai ar nesąmoningai - pradėtų reikštis. Nes tai yra ne 
tik netolerantiška, bet ir nekrikščioniška.,J laisvų“ turė
tų kelti tai aikštėn ne tik Rekašiaus priekaištu, bet ir 
principiniu atsiribojimu nuo tokios samplaikos.

šioje vietoje, mielas Redaktoriau, girdžiu Jūsų žo
džius, kreipiamus į mane patį: „ Tai imk ir apie šį princi
pinį atsiribojimą parašyk!“ Mielai tai padaryčiau, jei ne
būčiau to jau padarus. Tiek pro Jūsų, tiek pro kitų bi
čiulių (išskyrus V. Vaitiekūną) akis praslydo ilgas mano 
straipsnis „Religijos ir tautos dialektika“ („Draugas“, 
1979m. lapkr. 24 d. ir gruodžio 1 d. kult, priedas), kurio 
aštuntasis ir devintasis skyreliai kaip tik aną samplaiką 
kelia aikštėn, pailiustruodami ją lenkų ir mūsų pavyz
džiais. Ten cituoju ir Rekašiaus minimą V. Vardį. Per
skaičiau dar sykį aną savo straipsnį ir matau, kadjis kaip

ALP
tik pataiko į reikalą atsiriboti nuo visų, kurie religiją 
naudoja tautybei ir tuo būdu tautą skaldo, o religiją že
mina, vis tiek, ar tai būtų lenkai su savo mesianizmu, ar 
mes su savo svyruojančiu tautiškumu išeivijoje. Rašy
damas šį straipsnį, ir buvau manus atiduoti jį „į laisvų“. 
Bet skirtas LKM Akademijos suvažiavimui Čikagoje 
(1979 m.), jis buvo Akademijos pirmininko tėv. Liui- 
mos įteiktas K. Bradūnui, tad man nebeliko nieko kito, 
kaip tik jį papildyti ir paskelbdinti „Drauge“.

Tačiau dabar man ateina į galvą tokia mintis: ar 
nebūtų tikslu, jei „Į laisvų“ šį straipsnį dar sykį paskelb
tų savo puslapiuose? Dienraštis lieka dienraštis. Žmo
nės paskaito jo žineles ir meta į krepšį. Ilgų straipsnių 
beveik niekas neskaito: tai esu patyrus ne tik šį sykį. 
Anas gi straipsnis yra principinis, liečiąs religijos ir tau
tos santykį tiek apskritai, tiek mūsų tautos istorijoje, tiek 
mūsų išeivijoje. Ar tad nebūtų gera, jei jį ,J laisvų“pa
teiktų tiems, kurie principinio pasisakymo šiuo klau
simu norėtų?

Įsivaizduojame Juozo Kojelio nusivylimą perskai
čius šį Maceinos laišką. O Horrible dietų!- profesorius 
palaikė ne savo bendraminčio, bet jo priešo numeris pir
mas - Akiračių redaktoriaus Zenono Rekašiaus nuomo
nę. Lyg norėdamas pabarstyti druskos į žaizdą, A. Ma
ceina dar drįso užsiminti, kad ponas Į laisvų redaktorius 
nėra skaitęs jo straipsnio... Kaip amerikiečiai sakytų, 
Juozui Kojeliui „tojau buvo perdaug“. Į laisvų redakto
riaus nervai neištvėrė. 1980 m. liepos 29 d. rašytame 
laiške jis aiškinosi ir mokė profesorių bei frontininkų 
pagrindinį ideologą taip:

Mielas Profesoriau,
šį kartą mūsų nuomonės bus kiek išsiskyrų. Ir išsi- 

skyrų keleriopai. Pirmiausiai, Jūsų straipsniai niekad ne
praslysta pro mano akis. (...)

Jūsų straipsnį „Religijos ir tautos dialektika“ skai
čiau. Man vis dėlto pasirodė, kad straipsnis kiekper„ka- 
binetiškas“. Principiškai teisinga, kad religijos negalima 
naudoti tautiškumo tikslams, tačiau gyvenimiškai reli
gijos ir tautiškumo motyvus praktiškoje veikloje nėra 
lengva išskirti. Ypač ne poltinėje veikloje, o rezistenci
joje. Tautiškai sąmoningo jaunimo judėjimo priekyje 
Amerikoje ir Kanadoje šiuo metu stovi ateitininkiškas 
jaunimas. Ne todėl, kad jie kokiu nors būdu bandytų tą 
vadovavimą uzurpuoti, bet kad jų tautiškumas ateitinin- 
kiškoje mokykloje tapo giliau motyvuotas. Varžybų 
tarp ateitininkų, skautų ir liberalų dėl vadovybės visai 
nebėra. Bet ateitininkuose yra giliau įsisąmoninta trem
tinio sąvoka ...

... Atidžiai perskaičiau dr. Vardžio paskutinį veika
lą The Catholic Church, Dissent and Nationality in So
viet Lithuania. Jis gerai susipažinus su pogrindžio spau
da ir jokios netolerancijos nėra pastebėjus. „Moderuo- 
jančiai“ veikti į Sadūnaitės, Petkaus, Gajausko ir kitų 
Lietuvos katalikų „netoleranciją“ būtų tautinė blasfemi- 
j&

Be abejonės, šis Juozo Kojelio ir Antano Maceinos 
laiškų paskelbimas Metuose kutena Akiračių redakto
rių savimeilę, sužinojus, kad kai kuriais atvejais buvo
me bendraminčiai su didžiuoju lietuvių kataliku filoso
fu... Kokį moralą galėtų įskaityti, arba kokią gyvenimo 
pamoką iš šios laiškų publikacijos galėtų pasimokyti 
Juozas Kojelis? J. Kojelio - A. Maceinos koresponden
cija dar karta liudija buvusio / laisvų redaktoriaus pa
saulėžiūrinį ribotumą ir netoleranciją, o Lietuviu fronto 
pagrindinio ideologo liberalumą. Mus kaip tik ir stebina 
vėlyvojo A. Maceinos, savo ankstyvuosiuose teoriniuo
se raštuose (prieš Antrąjį pasaulinį karą) išreiškusio tiek 
daug liberalinę demokratiją neigiančių minčių, toleran
cija ir liberalumas. O kad nemalonūs faktai neiškiltų 
viešumon, susirašinėjimu su žymiais žmonėmis patiems 
pagarsėti norintiems patartume seną korespondenciją su 
garsiais žmonėmis geriau ne kitiems dalinti, o deginti.

L. M.
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