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Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimas — jau ir dar ne
ANTANAS RUBŠYS

Magnificat...
Krikščioniškoji tradicija savo
šaknis turi Senajame Testamen
te, kuris, liudydamas Dievo san
dorą su savo tauta, tuo pačiu
metu užrašo Izraelio tautos is
torinę patirtį, jos pagrindinius rū
pesčius ir lūkesčius — kurie visi
y r a patikimi Dievo dėmesiui su
nuoširdžiu tikėjimu, kad Viešpats
Dievas priims juos į savo širdį ir
ateis savo tautos gelbėti. O
istoriniai įvykiai, k u r i ų pa
sekmės yra palaimingos Izraeliui,
interpretuojami kaip savo t a u t ą
globojančio ir gelbstinčio Dievo
veiksmai. Izraelis padėkos gies
m e savo Viešpačiui išsilieja po
kiekvienos žemiškos pergalės
— ar asmeniškos kurio nors
įkvėpto autoriaus, ar visos tautos
vardu nesibaigiančiose jos kovo
se su savo priešais. Visa tai rodo
Senojo Testamento tikėjimo šerdį:
Dievas dalyvauja savo tautos is
torijoje.
Krikščioniškosios tradicijos eg
zegetai teisingai yra nurodę, kad
Izraelis galbūt per daug buvo
susitelkęs į savo viltį, kad Dievo
j a m siunčiamas išgelbėjimas b u s
žemiškas — Izraelis bus išaukš
tintas visų kitų t a u t ų tarpe ir jo
priešai bus galutinai sutriuškin
ti. Ir Izraelio laukiamas Mesijas
turėjo būti jo žemiškos karalystės
valdovas. Tačiau, atsimindami
Jėzaus Kristaus teigimą, jog jis
neatėjo panaikinti Senosios San
doros, o verčiau ją įvykdyti, neklystumėme, rimtai priimdami šį
Izraelio tikėjimo aspektą, k u r i s
yra ir krikščionybės paveldas:
Dievas dalyvauja istorijoje. J i s
ateina savo tautos gelbėti isto
r i n i u o s e jos v i n g i u o s e , j o s
kryžkelėse, nes Dievo užmojis
žmonijai žemėje yra taika, tei
singumas ir gailestingumas. Ir
čia iškyla kita Senojo Testamen
to tikėjimo gija, intymiai surišta
su įsitikinimu, kad Dievas veikia
istorijoje. Maloningo Dievo už
mojo žmonijai pagrindinis bruo
žas yra Dievo išskirtinis rūpestis
skriaudžiamaisiais, kenčiančiais
vargą, nedalią ir nelaisvę.
Krikščioniškajame tikėjime ga
lutinė Dievo pergalė yra regima
tiktai viso pasaulio eschatologi
nėje pabaigoje. Tačiau abidvi
aukščiau minimos gijos, ateinan
čios iš Izraelio tikėjimo, yra in
korporuotos į krikščionybę, ją
persmelkia pačiuose jos pagrin
duose. Viena — Viešpaties Dievo
įsikūnijimas, tapimas žmogumi ir

gyvenimas tarp mūsų yra aiš
k i a u s i a s ir glaudžiausias, koks
tik begali būti, Dievo įsijungimas
į istoriją. Antra, kaip tik ši Įsikū
nijimo, Viešpaties Jėzaus Kris
t a u s gimimo šventė, Kalėdos —
su t a švente perpintu Dievo žo
džiu ir to įvykio vaizdavimo tra
dicija išryškina mums Dievo rū
pestį šio pasaulio mažaisiais, tai
gi ir mumis. Betliejaus prakartėlė, kurioje ant ėdžių guli naujagi
mis kūdikis, silpniausias kūrini
joje, šildomas gyvulėlių kvapo,
p i e m e n y s laukuose, k u r i e m s
pirmiesiems paskelbiamas Dievo
siunčiamas išganymas — visi
šitos Šventosios Nakties įvaiz
džiai liudija ir Senojo Testamento
tikėjimą: Viešpats Dievas atsi
kreipia į pasaulio mažuosius ir
silpnuosius, jis juos pakelia iš jų
beviltiškos padėties savo pažadu,
jis vaduoja belaisvius. Viešpats
girdi j a m siunčiamą žemės skundą.
Būdinga, kad Marija, po angelo
jai apreiškimo, kad jai gimsiantis
kūdikis bus šventas ir vadinamas
Dievo Sūnumi, aplankiusi savo
giminaitę Elzbietą, kuri taip pat
įtikėjusi Viešpaties pažado jai iš
pildymu, prabyla Senojo Testa
mento motyvais, jog Dievas iš
a u k š t i n a nuolankiuosius:
Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu,
savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į savo nuolankią
tarnaite...
nes didžių dalykų padarė man
Visagalis,
ir šventas yra jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies
žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština
mažuosius.
Alkstančius
gėrybėmis
apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo
tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo
gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų
protėviams —
Abraomui ir jo palikuonims per
amžius.
a k 1,47-48,49-55)
Neįmanoma šitų mūsų hebraiškojo-krikščioniškojo tikėjimo
įžvalgų nesusieti su mūsų pačių
(Nukelta į 2 psl.)

Jau baigiasi antrasis tūkstant
metis nuo Kristaus gimimo, jau
baigiasi ir dvidešimtasis amžius.
Žiūrint atgal, mūsų šimtmetis
buvo nepaprastai nuožmus mums
asmeniškai, mūsų tautai, visai
žemei. Du pasauliniai karai: grū
mėsi vokiečiai ir rusai — dvi tau
tinės imperijos, grūmėsi dvi ideo
loginės imperijos — naciai ir so
vietai. Po karų ėjo šaltasis karas
su mūsų tautos partizanų kovo
mis, Korėja, Vietnamu, Afrikos
svirduliavimu iš kolonizacijos į
laisvę, Palestinos intifada... Lie
tuvą šis šimtmetis ne tik pabu
dino trumpai laisvei, bet ir api
plėšė — prakalbino kone kiekvie
ną mūsų šeimą per kaulus.
Mūsų šimtmetis dar nepasibai
gė. Dar liko dešimt metų. Būdin
ga, kad nuožmusis šimtmetis pra
dėjo ūmai švelnėti. Girdėti spar
tus istorijos puslapių šlamėjimas.
Ar kas galėjo tikėtis, kad žmonės
kuomet nors pralauš aukštą ir
stipriai saugomą Berlyno sieną,
kad Lenkija, Vengrija, Bulgarija,
Rytų Vokietija, Čekoslovakija —
šios tautos — gyvens laisvėjimu?
Ar kas galėjo laukti Vingio parko
stebuklo Vilniuje, Sąjūdžio, Lais
vės Lygos, Katalikų pasaulio?
Mums užėmė žadą žmonių rankų
grandinė per Baltijos šalis — žmo
nių rankų grandinė nuo Vilniaus
iki Talinno! Mūsų akis pripildo
ašaromis milžiniški sovietų
lėktuvai su tremtinių karstais —
kaulais iš Sibiro tundrų kapams
tėvynėje.
Mūsų šimtmetis jau baigiasi,
bet dar liko dešimtmetis. Laikas
ir įvykiai alsuoja pašaukimu
gyventi dabar ateities jėga, susi
tikti su ateities prasme ir laime
dabar — laikas ir įvykiai šaukia
būti istorijos kūrėjais, o ne auko
mis. Jau ir dar ne!
Kas yra istorija? Plaukimas
laiko upe, kurioje vyksta nuožmi
klasių kova? Ši istorijos samprata
jau sukiužo, bet dar prašosi lai. ko persitvarkyti. Gruodžio mėne
sio pradžioje Viduržemio jūroje
prie Maltos salos įvyko viršūnių
pasitarimas. Susitiko pasitarti du
mūsų pasaulio svarbūs ir galingi
asmenys. Būdinga, kad jiedu
susitiko tik pasitarti, o ne dalytis
pasauliu — geriau pasakius,
pasidalyti įžvalga, kad paskutinė
mūsų
šimtmečio
imperija
nesirėmė klasių kova, bet smur
to jėga, nesukūrė rojaus, bet
pastatė pragarą — ne imperija,
bet žmonės ir tautos lemia žemės
ateitį. Žmonės ir tautos griauna
imperiją ne ginkiu, bet nauja
istorijos samprata — tautine
savimone, kuri remiasi žmogaus
ir tautos teisėmis. Mūsų tautie
čiai tėvynėje, užaugę imperijos
priespaudoje, drąsiai galvoja.
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planuoja, ruošiasi ateičiai. Nes ne
imperijos valdo pasaulį, bet
žmonės ir tautos su viltimi atei
čiai. 0 ateities jėga — viltis turi
du tėvus — tėvą ir motiną: pyk
tį/nerimą ir drąsą. Pykstama ir
nerimstamą, nes yra dalykų,
kurie neturi būti, gyvenama
drąsa, nes dar nėra dalykų, kurie
turi būti. Kas įgalina žmogų ar
tautą pykti/nerimti ir būti drą
siam? Tikėjimas Dievu! tikime
vieną Dievą, visagalį Tėvą, dan
gaus ir žemės Kūrėją...
Tikėjimas Dievu, kuris yra ne
tik visatos Kūrėjas, bet ir laiko
bei įvykių — istorijos Viešpats, iš
pažįsta, kad Dievas įsijungė į
žmogaus ir tautų istoriją savo atė
jimu sutaikyti žmogų, įstrigusį
gyvenimo raizgyne, su savimi.
Advento liturgija ir nuotaika su
dabartina Dievo, Kūrėjo ir Vieš
paties, atėjimą. P a t s žodis „ad
ventas" lotynų kalboje reiškia
„atėjimas". Atėjimą — įsijungimą
į žmogaus būtį ir buitį švenčiame
trejopu požiūriu:
1. kaip praeities įvykį,
2. kaip dabarties tikrovę Tjūklę,
3. kaip ateities viltį.
Atėjimas jau įvyko ir yra
praeities įvykis, nes jau Jėzus gi
mė, gyveno, darbu ir žodžiu ap
reiškė Dievo užmojį žmonijai, jau
mirė ir buvo prikeltas. Tai įvyko
bemaž prieš du tūkstančius metų.
Atėjimas yra dabarties tikro
vė/būklė, nes Jėzuje Kristuje esa
me nauja kūrinija (žr. 2 Kor 5,17;
1 Jn 4,16). Dvasios galia ir veda
mi, džiaugiamės dabar širdies ra
mybe ir džiugesiu, turime dovaną
ir uždavinį — „Gabe und Aufgabe" (Fil 2, 13). Esame Kristuje,
einame su Kristumi, bėgame su
Kristumi, vejamės Kristų. Būti
„Kristuje" yra tolygu būti „Dva
sioje", nes „Viešpats yra Dvasia".
Dvasia yra Dievas Kristuje —
pats Dievas per Kristų įgalina,
drąsina, apšviečia, šildo, pa
švenčia.
Atėjimas yra dar ir ateities vil
tis. Būti krikščioniu gyvenime
reikia švęsti ne tik praeities atė
jimą, ne tik sudabartinti Šį
atėjimą švente ir sakramentais,
bet ir laukti atėjimo, kuris dar
įvyks. Švęsdami Adventą ir Kalė
das, patiriame , j a u ir dar ne!" —
du atėjimus.
P i r m a s i s Atėjimas
Žydai laukė, kad Mesijas savo
atėjimu sukurs mesijine palaima
sklidiną karalystę, išlaisvins juos
iš svetimųjų priespaudos, išvys iš
jų krašto okupantus romėnus.

Piemenėlių pagarbinimas,
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padarys žydų tautą pergalingą, o
tautas pajungs Mozės įstatymui.
Šitokią laukimo nuotaiką liudija
Jėzaus mokinių klausimas prieš
jam žengiant j dangų: „Viešpatie,
gal tu šiuo metu atkursi Izraelio
karalystę" (Apd 1, 61
Mesijo laukimas tarp žydu tu
rėjo politinį ir medžiaginį — šiapusinį pobūdį. Žydų tautos vilties
skalė turėjo platų diapazoną'
apimtį: nuo zelotų terorizmo ligi
regmės, kurią įamžina Zacharijo
giesmės Benedictus žodžiai: „...jog
m u s išgelbės nuo priešu ir iš
rankos tų, kurie mūsų nekenčia..,
jog leis mums, išvaduotiems iš
priešų rankos, be baimės jam tar
nauti per visą gyv-enimą šventu
m u ir teisumu" (Lk 1, 71.74-75>,
Dievo Sūnaus tapimas Žmogu
mi buvo istorinis/Vienkartinis
Dievo atėjimas dalyvauti ir žmo
g a u s būtyje, ir buityje, ir likime.
Jėzus žinojo, kad jis savo tarnys
t e — darbais ir žodžiais — įgyven
dina Tėvo karalyste — išganymo
rūpestį. J i s žinojo, kad Dvasia yra
jame. Nazareto sinagogos pamal
dose jis skaitė Izaijo pranašystę:
Viešpaties dvasia ant manės...
kad neščiau gerąja naujieną
vargdieniams.
Pasiuntė mane skelbti belais
viams išvadavimo,
akliesiems — regėjimo,
siuntė vaduoti prislėgtųjų
ir skelbti Viešpaties malonės
metų.
Toliau skaitome: „Užvėręs kny
gą, Jėzus grąžino ją patarnauto
j u i ir atsisėdo; visų sinagogoje
esančių akys buvo įsmeigtos į jį.
Ir jis pradėjo jiems kalbėti: .Šian
dien išsipildė ką tik jūsų girdėti
Rašto žodžiai' " Lk 4, 18.21).
Jėzaus tarnystės viršūnė buvo
nesuardomoji Naujoji Sandora,
nes jos ištaka yra dieviškosios ir
žmogiškosios prigimčių jungtis jo
Asmenyje. Ši Naujoji Sandora
buvo užantspauduota Eucharis
tijos įsteigimu: „Tai yra mano
kūnas, kuris už jus atiduoda
mas... Ši taurė yra Naujoji San
dora mano kraujuje. kuris už jus
išliejamas" (Lk 22, 19-20). Dievo
išganymo planas -- rūpestis žmo
gumi, apreikštas per Kristaus
tarnystę, skatina Tautu apaštalą
Paulių klausti:
Tai ką dėl viso šito pasakysime 0
Jei Dievas už mus. tai kas gi prieš
mus?! Jeigu jis nepagailėjo nė
savo Sūnaus, bet atidavė jį už
mus visus - kaipgi jis ir visko
nedovanotų kartu su juo?' Kas gi
mus atskirs nuo Kristaus meilės?
Ar vargas? ar priespauda? ar

persekiojimas? ar badas? ar
nuogumas? ar pavojus? ar kalavi
jas'.'... visa mes lengvai nugalime
dėlei to, kuris mus pamilo. Ir aš
esu tikras, — pabrėžia Apaštalas,
— kad nei mirtis, nei gyvenimas,
nei angelai, nei kunigaikštystės,
ne j dabartis, nei ateitis, nei
galybės, nei aukštumos, nei
gelmės, nei jokie kiti kūriniai
negalės mūsų atskirti nuo Dievo
meilės, kuri yra Viešpatyje Kris
tuje Jėzuje (Rom 8, 31-35. 37-39).
Atėjimas — dabarties
būklė tikrovė
Dievas savo žodžio laikosi. Anot
psalmisto, „Aš su tavim [Dievu]
nebijočiau pulti tvirtovės, su
D-evo pagalba peršokčiau mūrą
aukščiausią" (P3 17 118). 30).
Žiūrėdami atgal į praeitį,
matome, kad Dievas jau atėjo į
istorijos vingius ir mūsų pačių
raizgyną; žiūrėdami pirmyn j
ateitį, dar laukiame, kad Dievas
ateis. Nors lemtingasis mūšis
tarp Dievo ir blogio — tarp Dievo
ir žmogaus įžūlumo/nuodėmės
padarinių — jau yra įvykęs ir
laimėtas, tačiau visapusės perga
lės diena dar tebėra ateityje.
Taigi švenčiame ne vieną, bet du
atėjimus: švęsdami buvusįjį
Atėjimą, minime su dėkingumu
išganymo planą, švęsdami būsi
mąjį Atėjimą, laukiame su drąsia
viltimi išganymo pilnatvės.
Atėjimo šventimas — Adventas
turi dvigubą inkarą: atsimename
su nuostaba ir dėkingumu, lau
kiame su pasitikėjimu ir viltimi.
Giesme, muzika, atvira širdimi
artimui švenčiame Naktį —
liturginiu išgyvenimu pasijun
tame tarpduryje tarp dviejų
Atėjimų — lemtingojo Atėjimo
Betliejaus prakartėlėje
ir
baigminio Atėjimo garbėje.
N a k t i s su P r a k a r t ė l e —
Bernelių mišiomis mus užburia
angelų ir piemenėlių giesme.
Naktyje pajaučiame, kad jau
Dievas yra su mumis — Naktis,
kurioje švenčiame Dievo atėjimą
yra „tylioji ir šventoji" — mūsų
tautosakoje net gyvuliai tą naktį
šneka. Prakartėle sutelkia apie
save vaikus, suklupdo jaunus ir
senus klausytis, ką sako Dangaus
angelai ir Žemės benamiai — pie
menėliai. Naktį, kurioje šven
čiame Atėjimą, reikia giliau
įsijausti į Dievo rūpestį žmogumi
ir pajausti šio likiminio įvykio
tikrovę ir asmeniškame, ir šei
mos, ir tautos gyvenime. K a s
tik išpažįsta Jėzų Dievo Sūnumi,

,

bet nepajaučia, kad Dievar įą/u
atėjo ir dar ateis, tas nepažįsta
nei savęs, nei savo, kaip Diev*
vaiko, paveldo.
Dievo Sūnus atėjo tam, kad
atleistų,
teisumu sutaikytų žmones
su Dievu,
duotų žmogui naują širdį ir
Dvasią.
Širdis šventajame Rašte y r a
žmogaus mintijimo ir apsispren
dimo vieta. Širdis, pagal mūsų
fiziologiją, yra meilės ištaka.
Atėjimo tikrovės sudabartinimas
š v e n t i m u atkuria, atnaujina,
įžiebia širdies polėkius taip, k a d
dabar pajaučiame ilgesį dar
būsimo atėjimo. Žodis „dvasia"
šventajame Rašte paženklina pa
slaptingas tikrovės: kūrinio-žmog a u s dvasią ir Kūrėjo-Dievo
Dvasią. „Dvasia", pagal m ū s ų
žodyną, yra tai, kas iškvepiama,
oras iš burnos, psichinės žmogaus
jėgos k a i p veikimo akstinas,
tikroji prasmė bei dalyko esmė.
Žmogus-kūrinys yra dvasingas —
perdėm savitas Dievo kūrinys
žemėje. Savo dvasingumu žmogus
viršija bet kokį kitą, turintį
gyvybę, žemės kūrinį. Būdamas
dvasingas, žmogus gali būti at
viras ir pavaldus Dievui. Atėjimo
šventimas kaip tik ir turi tikslą
atnaujinti Kūrėjo žmogui įdiegtą
atvirumą ir pavaldumą Dvasiai
bei skatinti žmogaus dvasios
imlumą.
Simeonas Luko evangelijoje y r a
š a u n u s pavyzdys žmogaus, k u r i s
tikėjo Dievo atėjimą ir jo ilgėjosi.
Šventasis Raštas liudija, kad j i s
buvo teisus ir dievobaimingas
vyras, laukiantis Izraelio paguo
dos, ir Šventoji Dvasia buvo su
juo. Simeonas sėmėsi daug vilties
ir džiaugsmo iš Dievo pažado
ateiti. Simeonas savo a k i m i s
matė kūdikį Mesiją... Esame pa
našioje būklėje kaip ir Simeonas.
Savo akimis matome kūdiki Me
siją Prakartėlėje. Tačiau ne visi
Dievo pažadai buvo įvykdyti su
Jėzaus gimimu-tarnyste. Dievo
užmojo paslaptyje yra ne v i e n a s
Mesijo-Kristaus atėjimas, bet du.
J a u atėjo ir dar ateis! Panašiai
kaip Simeonas ir mes t u r i m e
Šventąją Dvasią, kad „su palai
minga viltimi lauktume mūsų Iš
ganytojo Jėzaus Kristaus atėji
mo".
Antrojo Atėjimo l a u k i m a s
Dievo išganymo planas n ė r a
vienas atėjimas — dramatiškas
blogio sunaikinimas, vienkar(Nukelta į 2 psl.)
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tinis veiksmas, kuriuo įgyven
dinama teisumas. To laukė žydų
tauta. Tikrovėje Dievo užmojis
turi dvi fazes - atėjimus. Pir
n-.asis atėjimas nugalėjo Piktąjį ir
tamsos jėgas. Pirmuoju atėjimu
prasidėjo Dievo karalystė 'aiyvavimas žmogaus būklėje,
trasis atėjimas — J ė z a u s
Kristaus grįžimas atbaigti iš
ganymo tarnystės — įvykis kar
tu su visuotiniu Teis-: ;. ir miru
siųjų prisikėlimu ū k t a s i s bus
^aškint:3.' L-\O tauta bus
avint a nuo kasdieninių
*.ių su blogiu. Tarpsnis
arp šxq dviejų Atėjimų yra Ben
drijos - krikščionybės amžius.
Mes jame g-.vename. Jame skel
biama žerueje Geroji Naujiena.
Bendrijo
nžiuje Jėzus Kristus
yra a r t i , v pridengtas šydu. Tai
Die. o /'oU7.
ir sakramentų
amžitts — a.-. ,~ ženklų, kurie
sudabartina
us mokymą ir
išganymą.
i.-.ruoju atėjimu
Jėzus Kgyvendins išgany
Apreiškimo Jonui
ome:
< jau naują dangų ir nau.ę, nes pirmasis dangus ir
•;ji žemė išnyko ir jūros taip
nebeliko. Ir išvydau šventąjį
stą -- naująją Jeruzalę, nuriančią iš dangaus nuo Dievo;
•^sipuošusi kaip nuotaka
sužadėtiniui. Ir išgirdau gaa balsą, skambantį nuo sosto:
ai Dievo padangtė tarp žmo. Jis apsigyvens pas juos. ir jie
*auta, o pats Dievas bus su
jai: Jis nušluostys kiekvieną aša
rą nuo jų akių: ir nebebus mir
ties, nebebus liūdesio, nei aima
nos, nei sielv»-to, nes kas buvo
pirmiau, tas praėjo". O Sėdintysis
soste tarė: „Štai aš visa darau

nauja!'" Ir sako:,,Rašyk, nes šitie Avinėlis... Nakties nebebus,
žodžiai patikimi ir tikri!" Ir jis jiems nereikės nei žiburio, nei
man pasakė: ..įvyko! Aš esu Alfa saulės šviesos, nes Viešpats
ir Omega, Pradžia ir Pabaiga" Dievas jiems švies ir jie viešpa
taus per amžius" (Apr 21. 22-23;
(Apr. 21, 1-6).
Naujoji Sandora — krikščiony 22, 5).
bė turi savo ištaką ir šaknis Jė
Krikščionis ir Antrasis
zaus Kristaus pergalėje. Tas, ku
atėjimas
ris sako: „Štai aš visa darau nau
ja!", yra Jėzus Kristus, Alfa ir
Pasitikėti Dievu, laukiant Ant
Omega. Pradžia ir Pabaiga. rojo atėjimo, yra svarbu. Apaš
Krikščionio viltis turi savo pa t a l a s P a u l i u s , c i t u o d a m a s
grindu Jėzaus Kristaus atėjimą p r a n a š ą Izaiją. tai t a i k l i a i
— pergalę, kuri yra dabartinė primena: ..Ateis Jesės atžala,
išganymo tikrove. Tas pats Ap tasai, kuris pakils valdyti pa
reiškimo Jonui knygos įkvėp gonių, ir juo vilsis pagonys. Tai
tasis autorius rašo: ..Bet aš gi vilties Dievas jus, gyvenan
nemačiau mieste šventyklos, nes čius tikėjimu, tepripildo visokių
Viešpats, Visagalis Dievas, ir džiaugsmų ir ramybės, kad Šven
Avinėlis yra jo šventykla. Miestui tosios Dvasios galybe būtumėte
apšviesti nereikia nei saulės, nei pertekę vilties" (Rom 15. 12-131.
mėnulio, nes jį apšviečia tviskan
Krikščionis pajėgia drąsiai su
ti Dievo šlovė ir jo žiburys yra tikti kančią ir sunkumus gyve-

Tautosakinė vakaronė
su svečiu iš Lietuvos
Pastaruoju metu iš Lietuvos,
progoms pasitaikius, atvažiuoja
trumpesniam ar ilgesniam laikui
įvairių sričių specialistai: inžinie
riai, daktarai, rašytojai, politikai,
dailininkai, muzikai, aktoriai... O
beveik niekad tautosakininkai. Ir
dar tokie, kaip profesorius Nor
bertas Vėlius! Todėl, kai Norber
tas Vėlius atskrido trumpam, pa
kviestas j Mokslo ir kūrybos sim
poziumą, neiškentėm nesurenge
specialios tautosakos vakaronės
lapkričio 28 dieną Jaunimo cent
ro kavinėje, Chicagoje. kur sve
čias mielai papasakojo apie tauto
sakos ir mitologijos tyrinėjimus ir

Avinėlio pagarbinimas, 1432
Ghent'o altorius (centras)

Broliai Hubert ir Jan V a n Eyck
(15-ojo amžiaus pirmoji puse)

apie tų sričių vystymąsi dabarti
nėje Lietuvoje.
Šiuo metu. pagerėjus sąlygoms.
vis daugiau yra tiriamos baltų
kalbos ir atskiros jų tarmės,
renkami archeologijos ir etnogra
fijos duomenys, tautosaka, liau
dies menas. Čia reikia pridurti,
kad Norbertas Vėlius yra kaip tik
vienas pagrindinių tautosakos
rinkėjų ir tyrinėtojų. Jis yra au
torius daugybės straipsnių ir ke
liolikos knygų.
Turbūt geriausiai žinomos ir
brandžiausios yra jo vėlyvesnės
knygos: Senovės baltų pasaulėžiū
ra ir Chtoniškas lietuvių mitolo

gijos pasaulis. Pastarajai knygai
jis rinko medžiagą ir ją rašė visą
dešimtį metų. Senovės baltų pa
saulėžiūra šiuo metu yra pasi
rodžiusi ir anglų kalba. Šioje kny
goje, remiantis archeologine, et
nografine medžiaga, tautosaka,
istorijos bei mitologijos šaltiniais,
aptariami bendriausi baltų pa
saulėjautos bruožai, religija ir mi
tologija, išryškinami baltų tautų
visuomeninės struktūros ir kul
tūros dėsningumai.
Po Vėliaus paskaitos aktualiau
šias klausimas buvo: kur būtų
galima įsigyti jo knygų? Deja,
šiuo metu beveik visos Vėliaus
knygos yra išparduotos. Buvo siū
lymu išleisti jas išeivijoje. Lietu
voje tautosakai dėmesys yra labai
didelis. Yra daug entuziastų,
kurie važinėja po visą Lietuvą,
rinkdami senas dairias, mįsles,
pasakas ir visą kitą tautosakinę

Norbertas V>liu« kalba p<v \aknronc «ių metų lapkričio 28 diena Jaunimo eentro kavinėje.
Chiragoje.

.Fono Kuprio nuotrauka

nime, nes žino ir tiki, kad Jėzus
Kristus tikrai ateis užbaigti savo
tarnystės. Krikščionis pajėgia da
bar drąsiai sutikti net mirtį, savo
ar artimųjų, nes žino ir tiki, kad
Jėzus sunaikino „tą, kuris turėjo
mirties valdžią" (Žyd 2, 14). Mir
ties jėgos jau nugalėtos ir pa
smerktos — jos nebetars pasku
tinio žodžio, nesjau Dievas yra su
mumis.
Rengdamiesi švęsti Kalėdas,
skaitome apie pažadus, duotus se
najam Izraeliui, ir prašome Visa
galį Dievą, kad pažadai, įvykdyti
pirmuoju atėjimu, taptų visapuse'
tikrove. Juk Dievas žadėjo ne tik
Mesijo atėjimą, bet ir įgyvendini
mą viso to, ko Mesijas atėjo atlik
ti. Pirmieji krikščionys, tikėdami
Jėzų Mesiją, puikiai suprato, kad
jie negyvena tobulame pasaulyje.
Jie gerai pažino ir savo pačių trū

medžiagą. Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, kuri buvo pagrindinė
šios vakaronės iniciatorė ir jos
programos vedėja, siūlė ir išei
vijoje kaip nors organizuotai
rinkti tokią medžiagą, nes kitaip
ji dings amžinai.
Pastaraisiais metais Vėlius
gana daug laiko praleido, nagri
nėdamas chtoniškąjį lietuvių
mitologijos pasaulį. Ypač daug
dėmesio skyrė svarbiausiam jo
atstovui — velniui. Anot Vėliaus,
baltų mitologija kol kas tiriama
gana vienpusiai. Daugiausia ap
rašinėjami ir analizuojami miti
nio dangaus dievai, tik retai ka
da užsimenama apie chtoniškąjį
'žemės ir požemio) pasaulį. O
velnias vaizduojamas įvairių žan
rų lietuvių tautosakos kūriniuo
se: etiologinėse sakmėse, padavi
muose, stebuklinėse ir buitinėse
pasakose, pasakose apie kvailą
velnią, mįslėse ir priežodžiuose.
Etiologinėse sakmėse velnias
kartu su Dievu kuria šį pasaulį,
turi žmonėms reikalingų darbo
įrankių, gyvulių. Padavimuose,
norėdamas gauti žmogaus duk
terį ar kitokių užmačių skatina
mas, jis nešioja didžiulius ak
menis, supila kalnus, iškasa eže
rus. Mitologinėse sakmėse vel
nias, gyvendamas čia pat, žmo
gaus pašonėje, ir nuolat sukiodamasis žmonių visuomenėje, ieško
jų draugystės, padeda dirbti sun
kiausius darbus, saugo teisybę,
baudžia jos pažeidėjus, bet ir er
zina žmones, kankina, gundo, ne
retai ir nužudo. O pasakose daž
nai velnias pats yra žmogaus ap
gaunamas, varginamas, kartais
ir užmušamas.
įdomi profesoriaus Norberto
Vėliaus paskaita sukėlė ir gyvų
diskusijų. Poetas Kazys Bradūnas dar paskaitė keletą savo eilė
raščių, juos pakomentuodamas ir
parodydamas, kaip tautosakos
motyvai kartais persišviečia ir in
dividualiojoj poezijoj. Tokiu būdu
vakaronė buvo ir prasmingas sve
čio iš Vilniaus pagerbimas ir visų
bendras pabuvojimas tautosakos
pasaulyje.
Kornelijus J a z b u t i s

kumus. Net Apaštalas Paulius
turėjo pakęsti savo „kūno ne
galę". Pirmieji krikščionys il
gėjosi baigminio išganymo — ant
rojo atėjimo, panašiai kaip visa
kūrinija ilgisi, kad Dievas atbaig
t ų savo išganymo užmojį:
Juk mes žinome, kad visa kūri
nija iki šiol tebedūsauja ir te
besikankina. Ir ne tik ji, bet ir
mes patys, kurie turime Dvasios
pradmenis — ir mes dejuojame,
laukdami įsūnijimo [įdukrinimo]
ir mūsų atpirkimo" (Rom 8,
22-23). Nenuostabu, kad pirmųjų
krikščionių malda buvo „Marana
tha!" — „Viešpatie, ateik!" (Apr
22, 20).
Pajauskime, kad Jėzus Kristus
atėjo ir ateis. Jis jau atėjo ir
įvykdė Tėvo planą, pagal kurį
visa danguje ir žemėje turi su
švisti šlove ir garbe (Fil 2, 9-11;
Kol 1,16). Jis dar ateis, nes mokė
mus melstis: „Teateinie tavo ka
ralystė" (Mt 6). Tuo tarpu gi
gyvename atėjimo tikrovę su
pilnatvės ilgesiu.
Poetas Antanas Miškinis, Sibi
ro tremtinys, savo knygoje Su
laužyti kryžiai skiria vietos „Psal
mėms", kurių viena pavadinta
„Regėjimas". Psalmė ilga. Trys
jos paskutiniai posmai yra bū
dingi:
Tu ateini per storas mūro sienas,
Sargybas apginkluotas ir grotas.
Man atneši žvaigždėtą mėnesieną
Ir klausinėj i—„Kurgi tu? Ar tas?"
Aš — tas. Tu — Išganytojas, Tave
pažįstu
Gyvenimas Tu, kelias ir tiesa.
Ir mano rūsys žvaigždėmis
pražysta,
Ir liejasi ramybė ir šviesa.
Tu man barstai žodžius gražius
,,Ko tu bijai? — Aš su tavim kaip
žiedas kartu".
Ir pašnibždom kamputy psalmes
giedu,
Ir klausosi kalėjimas kurtus...

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
dabartine istorine padėtim šiais
metais, ypač besirengiant švęsti
Viešpaties atėjimo į mūsų tarpą
šventę. Neįmanoma atsispirti be
siveržiančiam „Magnificat" iš
mūsų pačių širdžių. Beveik pen
kiasdešimt metų kartojome kun.
Stasio Ylos maldos žodžius: „Die
ve, kuris leidai tautas ir įkvėpei
joms laisvės troškimą, grąžink,
prašome, ir mūsų tėvynei laisvės
dienas..." (pokario karta Vokieti
jos pabėgėlių stovyklose su šia
malda po šv. mišių užaugo). Die
vas nebuvo mums kurčias — jis
pažvelgė, jis ištiesė pagalbos ran
ką. Ar tada jis atsisakys išgirsti
ir tolimesnio mūsų lūpų ir širdžių
prašymo — nepriklausomybės?
Jau įvykdyto jo pažado žmonijai
šventėje, Kalėdose, melskime
savo tautai, sau patiems, išmin
ties ir ištvermės eiti ta kryptimi,
kurią istorijos glūdumose Jis tu
rėjo būti pažadėjęs mūsų protė
viams,
(a. U.)
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Dalios Eidukaitės-Fanelli
rečitalis Chicagoje
F A U S T A S STROLIA
Dalios Eidukaitės-Fanelli, lyri
nio soprano, rečitalis įvyko 1989
m. lapkričio mėn. 19 d. Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje.
Akompanavo George Radosavljevic, estų kilmės pianistas. Pro
grama susidėjo iš penkių dalių,
kurios atstovavo arba skirtin
giems muzikos periodams, arba
skirtingų tautų kūrėjams. Prie
spausdintos programos buvo pri
dėti pačios solistės paruošti ver
timai lietuvių ir anglų kalbomis.
Jie padėjo solistei s u k u r t i
tinkamą nuotaiką ir palaikyti
ryšį su klausytojais.
Pirmuoju išėjimu solistė padai
navo italų kūrėjus Giordani ir
Durante iš ankstyvojo klasikos
periodo ir kiek vėlyvesnį Bellini,
vieną iš jausmingųjų melodijų
kūrėjų. Čia soliste parodė muzi
kalumą tyliausiuose niuansuose
ir buvo tiksli chromatiškose
slinktyse. Ypač dainuodama Bel
lini, solistė parodė profesionalų
pasiruošimą su gera intonavimo
ir kvėpavimo kontrole, sąžiningai
įveikusi ir melodinius, ir rit
minius reikalavimus. Durante
užbaigtas maloniai praskambėju
siu trileriu, o Bellini kūriniuose
išgirdome italų mokyklai būdin
gąjį „bei canto".
Iš vokiško ciklo geriausiai tur
būt praskambėjo Schumann'o
„Widmung". Čia skaidresnis me
lodinis tekėjimas, ir, atrodo,
kūrinys turi platesnę nuotaikų ir
užsimojimų skalę, turbūt todėl
leidosi natūraliau perduoti. Pas
Richard Strauss kai kurios melo
dinės slinktys yra nelengvos.
Jausta atsargumas, ypač aukš
tose gaidose. Gi neįprasti Hugo
Wolf šuoliai buvo dainininkės ge
rai įsisavinti, o tai nebūtų buvę
įmanoma be jautrios klausos.
Gaila, kad to paties Wolf „Verborgenheit" gal kiek nukentėjo,
nes tai buvo trečia daina iš eilės
gan liūdnos nuotaikos. Ji skam
bėjo, nors tiksliai, bet mažiau
meniškai.
Trečiu išėjimu išgirdome iš
traukas iš operų „La Boheme"
ir „Turandot". Jei vertinti abi
arijas šalia viena kitos, tai pirmo
ji — „Done lieta" praskambėjo
natūraliau, nors ir antroji „Tu
che di gel sei cinta" pasižymėjo
akademišku tikslumu.
Gražu, kad į programą įtraukti
ir mažiau žinomi, ne visiškai
prancūziškas pavardes turintys,
prancūziškos vokalinės literatū
ros kūrėjai Reynaldo Hahn ir
Charles Koechlin. Pirmasis, Venecueloj gimęs kompozitorius,
daugelio dainų ir operų autorius,
atidavęs savo visą talentą ir
kūrybinį palikimą prancūzų tau
tai, praskambėjo įtikinančiai
romantiškai. Antrasis, aukšto
rango ir muzikos mokytojas, ir
teoretikas, ir kritikas, kaipo kom
pozitorius mažiau žinomas, negu
jo kūryba galbūt užsitarnauja.

Buvo geras programos paįvairini
mas.
Bet p a t r a u k l i a u s i a s turbūt
buvo Berlioz kūrinys „L'ile inconnue" iš „Les Nuits d'Ete",
kuris pasižymėjo nuotaikų įvai
rumu. Jis atskleidė ir akompaniatoriaus talentą sukurti įvai
riaspalvį ir žaismingą akompani
mento audeklą. Gal todėl ir solis
tė nesijautė turinti viena pa
traukti publikos dėmesį, neliko
nuoga ir vieniša.
Gounod „Veidrodėlio" arijai iš
ėjo atskiru, penktu išėjimu. Ari
ja praskambėjo labai laisvai ir be
priekaišto. Kiek tai leidžia reči
talio rėmai, ji buvo ir vaidybiškai
gerai apdorota. Gal linkėtina,
kad paskutinė gaida būtų ilgiau
užlaikyta. Tai ir viskas!
Baigminė lietuvių kompozito
rių dalis pradėta šiokių tokiu
išsisėmimu. Ypač Čerienės „Ka
da girdžiu aš dainą" neteko savo
žemesnių gaidų pirminio skambė
jimo. Sarpaliaus „Dukružėlės"
įžangoj, atrodo, buvo panaudotas
pedalas greituose pasažuose, ku
ris nepadėjo teisingam pasažų
išryškinimui, nors solistė pasi
rodė įtikinančiai gerai. Stanek-Laumenskienės „Miela šir
džiai" — tai buvo romantiškas
valsas, kuriame padaryta tinka
ma interpretacija, ir joje žemos
gaidos lygiai kaip ir aukštos pra
skambėjo laisvai. Broniaus Budriūno dainoje „Tykiai, tykiai"
solistė pasirodė labai gerai, o pia
nistas parodė ne tik techniką, bet
ir įsijautimą į mūsų tautosakos
dvasią. Gražu, kad solistė nepa
siglemžė sau visus nuopelnus, bet
pristatė ir akompaniatorių. Če
rienės dainoj „Lietuvos laukai"
pačioj užbaigoj solistė neskam
bėjo laisvai. Visa programa buvo
užsklęsta Šimkaus „Pamylėjau
vakar". Žaismingos trumpos gai
dos, kurių kiekviena praskambė
jo labai šiltai, sukūrė baigminę
nuotaiką.
Bisui pridėtas „Oh, mio babbino caro" pasirodė daug pato
gesnis vokališkai, negu kai kurie
lietuviški kūriniai. Čia ir ilgos
kantilenos gaidos skambėjo šiltai
ir patraukliai. Gaila, antram bi
sui nepranešti nei žodžių, nei
muzikos autoriai. Tai buvo „Obe
lų žiedai" — trumpas kūrinys su
gražiai išbaigtom gaidom.
Solistė visas dainas dainavo ori
ginaliomis kalbomis — itališkai,
vokiškai, prancūziškai ir lietuviš
kai. (Pastebėsite, kad nebuvo at
stovaujama šio gyvenamojo kraš
to kalbai.) Programos užsklandoje
aktorė Nijolė Martinaitytė pa
kvietė klausytojus (kurių buvo
daug daugiau, negu anksčiau bu
vusiuose muziejaus dviejuose
koncertuose) pasiklausyti pianis
to Radosavljevic kitą sekmadienį
WFMT radijo programoje. Reikia
pripažinti, kad pianistas George
Radosavljevic buvo solistei Daliai
Eidukaitei-Fanelli geras partne
ris.

\' . MHIKI* r ' . i d u k a i t e s - K a m ' l l i n e i t a l i o l U I / c k o l i e t u v i ų kultūros m u / t e j u j e . i- kaires pianistą* George Radosav!įc\ r .1 \ V I.H Kultui.'"- I a r \ t i m p i r m i n i n k e Daliu h n i c i i i i - n r SHIIMCN m<>W\l>-i.' i , - i n i D a n n v a ir Dalia Kidukait.I<< -1«i Ii Kanelli n u o t r a u k a
Fanelli.

Šeštadienis, 1989 m. gruodžio m ė n . 2 3 d.

DRAUGAS-MOKSLAS,

MENAS,

Nr. 250(46) - psl. 3

LITERATŪRA

Išeivija: defenzyvoje ar ofenzyvoje?

fijLį^U&rhA/

Vytauto Landsbergio uždaromoji kalba Šeštajame Mokslo ir kūrybos simpoziume
Pirmiausia, gavęs garbę čia
kalbėti, noriu padėkoti šio simpo
ziumo rengėjams už didelį rūpes
tį ir globą, kurių dėka tiek mūsų,
atvykusių iš Lietuvos, galėjome
dalyvauti simpoziume ir jį lydėju
siuose susitikimuose ir pasi
tarimuose, kurių reikšmė taip
pat gali būti nemaža. Sudarėm
jums vargo ir išlaidų, patyrėme
jūsų nuoširdumą ir solidarumą su
Lietuva. Už viską didelis ačiū.
Gyvename ypatingą akimirką,
suprantama, Lietuvoje, bet tai
keičia, jaučiame tai, ir jūsų gy
venimą. Lietuvos likimas dabar
pradeda atrodyti kitoje šviesoje,
su kitomis problemomis. Yra
daug pavojų, yra didelių vilčių.
Mes pasakojame jums apie tai,
kaip gyvename, kuo rūpinamės
Lietuvoje. Tikiuosi jūsų atlai
dumo, kad surizikuosiu pasakyti
minčių dėl išeivijos.
Po to. kas jau įvyko ir toliau
vyksta Lietuvoje, man atrodo,
kad tam tikri bendri išeivijos
nusiteikimai, nusistatymai, po
zicijos ne tik Lietuvos atžvilgiu,
bet ir apskritai savo veiklos
atžvilgiu galėtų keistis, galbūt ir
turėtų keistis. Toks man buvo
susidaręs įspūdis, kad išeivija
gana dažnai, žinoma, ne iš gero
gyvenimo, ne todėl, kad labai
lengva buvo dirbti lietuvybės
darbą, laikėsi tam tikros defenzyvinės nuostatos įvairiose srityse:
tarkim, kultūros srityje. Kaip
išlaikyti lietuvybę, matant, kad
ji tirpsta? Pratęsti buvimą, nors
dalį jaunimo išauginti lietuviais
ar susidomėjusiais Lietuva, tu
rinčiais jai jausmų, aspiracijų.
Kaip išlaikyti kad ir ma
žėjančioje išeivijos sferoje lie
tuvių kalbos vartojimą, išlaikyti
institucijas, kurios buvo sukurtos
didelėmis ir ne vienos išeivijos
kartos pastangomis? Truputį
žinoma ir įsivaizduojam, kaip
nyko tiek daug jėgų ir lėšų
sukaupusios parapijų institucijos,
kaip buvo kuriamos naujos kultū
rinės, kaip sukurtos egzistavo ir
šiuo metu egzistuoja, veikia
politinės organizacijos, koks
nelengvas visų jų išlaikymas. Bet
čia y r a ir tam tikra defenzyvinė
nuostata: išlaikyti kuo ilgiau.
Žinoma, ir mes taip gyvenome
Lietuvoje.
Kita sritis — politinė. Nepri
pažinimo politika buvo siekiama
apginti Lietuvos aneksijos ne
pripažinimą, išlaikyti Lietuvos
respublikos diplomatiją, reikšti
protestus dėl Sovietų Sąjungos
veiksmų Lietuvoje, teikti tam
tikrą
paramą
asmenims,
grupėms Lietuvoje ir panašiai.
Vėlgi siekis išlaikyti tam tikras
pozicijas, apginti fronto liniją.
Galbūt net ir naujos epizodinės
emigracijos atžvilgiu buvo
žiūrima į žmones, kurie išvyk
davo ar susituokę ar pabėgę,
iššokę iš kokio laivo ar pasilikę
kokios išvykos metu. į juos buvo
žiūrima kaip i žmones, kurie
gelbstisi, žinoma, iš labai blogos
santvarkos, bet tuo pačiu ir iš
Lietuvos, kuri ten yra. Žinoma,
naujausios tokios epizodinės ar
atsitiktinės emigracijos žmonių
a t s i r a d i m a s čia galėjo pasi
tarnauti ir kaip tam tikras įro
dymas — nelaisvės įrodymas,
nelaisvės, iš kurios žmones nori
išsiveržti. Vėlgi fiksuojant taip,
kaip esamą blogą būseną, nuo ku
rios ginamasi ir todėl padedama
žmonėms, kurie nori gintis, kurie
nori iš ten pabėgti.
Pagalvokim, ar neatėjo laikas
pereiti į ofenzyvinę nuostatą,
plėsti savo buvimą, savo veikla
kad ir atskiruos, konkrečiuose
reiškiniuose, galimuose veiklos
baruose. Tai kontaktai, kurie
kažkada prasidėjo sportininkų
atvykimais į Lietuvą. Prisimenu,
koks įspūdis buvo, kai vaikščiojo
j a u n i vyrai po Vilnių su
Gedimino stulpais ant krūtinių,
ir tai buvo visiškai neįsivaiz
duotina ten gyvenantiems. Ir štai

V y t a u t a s Landsbergis

n u o tokių tartum mažų dalykų,
k u r i e j a u buvo dideli dalykai —
štai laisvi žmonės, kurie gali sau
leisti nešioti Lietuvos ženklą, —
iki dabartinių kontaktų, kurie
gali b ū t i dažni ir labai reikalingi
;
š abiejų pusių, o gali pasireikšti
ir oganizuotu labai gausiu išei
vijos dalyvavimu Lietuvos ren
giniuose, švenčiant Nepriklau
s o m y b ę , švenčiant Žalgirį,
s u r e n g i a n t dainų šventę arba ir
p a ž y m i n t skaudžias tragiškas
s u k a k t i s Lietuvai: tokias, kokių
b u v o šiemet ir kokių vėl bus ki
t a i s metais.
Veiklą pieštume, jeigu kurtume
— č i a y r a jūsų prerogatyva, jūsų
g a l i m y b ė s : k u r t i daugelyje
p a s a u l i o valstybių savo visuo
t i n ė s lietuviškos veiklos taškus,
t o k i u s kaip informacijos centrai,
k a i p Lietuvos respublikos dip
l o m a t i n i ų tarnybų atkūrimas
a r b a jų veiklos plėtimas. Žodžiu,
tai, ką gali padaryti išeivija
v i s a m e užsienyje, visur už Lie
tuvos ribų, ir yra reikalinga, kaip
ir p a t i Lietuva.
P a d ė t i Lietuvai visada buvo
' v i e n a i p ar kitaip suvokiamas
išeivijos uždavinys, taip dirbamas
d a r b a s . Bet dabar nauji poreikiai
naujomis sąlygomis gali iškelti ir
j u m s d a u g daugiau klausimų.
Padėti Lietuvai. O kaip? Ar tiktai
taip, k a i p anksčiau, ar ir vi
sokiais naujais būdais. Kiek pa
dėti Lietuvai? Ar saikingai, po
t r u p u t į , pažiūrint, kas iš to išeis,
kol k a s per daug neinvestuojant,
bet gal nesusimąstant, ar yra
likę laiko tam pažiūrėjimui ir
palaukimui?
Ir k u o padėti Lietuvai, iš kokių
r e s u r s ų ? Padėti galima. Labai
dažnai klausiama: kuo? Galima
padėti paprasčiausia rašomąja
m a š i n ė l e , kuri atsidurs kur nors
Lietuvos miestelyje Sąjūdžio tary
boję ir b u s labai didelis dalykas,
kai tie vyrai ir moterys galės
s p a u s d i n t i savo dokumentus ir
čia p a t į kitas įstaigas platinti, i
d a r tebesantį kolūkį ar panašiai.
Ir t r a k t o r i u m galima padėti, net
v i e n u traktorium Buvo pasigir
dusi tokia idėja iš vieno veikėjo
V a k a r ų Europoje, kad jis jau or
ganizuoja, jau beveik susiderėjęs
šiek tiek vartotus tris traktorius
g a u t i Lietuvai ir perduoti per
Sąjūdį. Tai buvo prieš metus.
b e t d a r tie t r y s traktoriai
neatvažiavo. Bet jeigu tie trys
t r a k t o r i a i būtų atvažiavę, ypač

Vytauto Maželio nuotrauka

dabar, kada Lietuvos ūkininkai
laukia... J ų dar yra, kurie nori
imti į savo rankas savo žemę ir
jau turi teisių, nors jiems truk
doma, kiti į skolas perkasi žemės
ūkio techniką, kiti sako: na,
reiktų mažos technikos, jeigu jos
nebūtų, aš imčiau ūkį, o dabar ką
— geriau dirbsiu su tuo kombainu
kolūkyje, gausiu savo algą ir
gyvensiu kaip gyvenęs. O štai
pagalba, jeigu Sąjūdis, sakysim,
paskiria vieną, kitą, trečią, o ką
jau kalbėti apie šimtą rašomųjų
mašinėlių arba šimtą traktorių.
Kaip tai nuskambėtų Lietuvoje?
Labai konkrečiai, labai apčiuo
piamai. Tai būtų ir politika,
didelė politika, labai reikalinga
Lietuvai.
Iš kokių resursų tą būtų galima
daryti? Kaip įprasta, kaip lig šiol,
jei a š teisingai įsivaizduoju čia
esamu organizacijų veiklą, tam
tikrus įpročius: y r a fondai, iš
kurių remiama veikla. Atsiran
dant naujiems uždaviniams,
būna ir uždavinys sutelkti naujų
lėšų, įvykdyti tam tikrą progra
mą, tam tikrą uždavinį. Taip
galima, taip ir toliau darykime.
Aš nenoriu čia jūsų agituoti, aš
tik noriu iškelti klausimą. Aš

manau, kad jie kyla. klausimai
iškils anksčiau ar vėliau. Žinoma,
yra dar galvosenos problema, yra
abejonių, yra visokių gandų,
kurių buvo anksčiau ir pasigirs
ta dabar. Žinau, kad čia būna
taip. Atsiranda koks nors melagis
ir aiškina, kad nei Lietuvai, nei
Sąjūdžiui arba Lietuvai per Sąjū
dį padėti nereikia, nes viskas eis
tiktai į Maskvą. Stebina ne vien
tokia veikla, pasirinktas darbas.
Stebina, kad yra klausytojų,
kurie klauso. Bet gal ir taip turi
būti.
O štai laikas, kurį gyvename,
kelia klausimą visai išeivijai. Ne
organizacijoms ir ne aktyviai išei
vijos daliai, kuri padaro tokius
įspūdingus renginius, kaip šį
simpoziumą ir kitus, bet visai
išeivijai, nes juk ir tai, kuri yra
nuošaly, kuri abejinga, kuri, kaip
man teko girdėti, kartais net
nežino, kad yra Jaunimo centras.
Vis dėlto, kai išgirsta, kad Lie
tuvoje kažkas darosi, kad ir Sąjū
dis šį tą nuveikė, tai sako: jūs
darot gerą dalyką, darykit toliau.
Aišku, galima net ir taip
žiūrėti: na ką gi, Lietuvoje daug
kas darosi, Lietuva pati laisvinasi. gal ir išsilaisvins pati.
Žinoma, tada išeivijai nekainuos
labai brangiai. Nereiks rizikuoti
'apitalu, kapitalas nemėgsta.
ad juo būtų rizikuojama. Nebus
dilemos: eikvoti, gal net švaistyti
sukauptas lėšas, sukauptą kapi
talą kažkokiam neaiškiam biz
niui, nes vis tiek ten dar sovietai.
tas biznis negarantuotas, ne
garantuota Lietuvos laisvė, į
kurią einame. Taigi, atsakomy
bės klausimas, o čia toks kraštas,
kur kapitalas ir biznis turi savo
dėsnius, reikalaujama atsakomy
bės kapitalui. Tą aš pajėgiu
suprasti. Bet yra ir atsakomybė
už idėją, jeigu tai tikra idėja.
Taigi, ar kapitalas toliau kaups
pats save ir tuo pačiu bus laiko
masi defenzyvinės linijos: kiek išgalim, laikykimės, — ar eisim į
ofenzyvą?
Kyla štai konkretūs klausimai:
ar reikia išlaikyti Lietuvių in
formacijos centro įstaigą Washingtone? Tam yra finansinių
sunkumų. Gal nėra tam pinigų,
gal tegul užsidaro. Visi žino. kad
žmogus ten dirba labai svarbų.
labai reikalingą darbą net visai
Lietuvai, jos tarptautinei repre
zentacijai. Reikia keliasdešimt
tūkstančių, reikia paremti.
Man įspūdį padarė, kai aš bu
vau Latvių liaudies fronto su
važiavime ir ten girdėjau jų apsi
sprendimą, tiesa, veikiau kulua
ruose pasakytą. Jie buvo sukaupę
nemaža pinigų savo veiklos pra
džioje, jie įkūrė daug padalinių,
įskaitant skyrių tarptautiniams
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AKMUO IR
Kalėdų

ŽVAIGŽDĖ

Ir girti
galvažudžiai,
Išsimaudę
nuoskaudų
Rupiose ašarose,
Tampa švelnūs ir blaivūs,

elegija

Ne Kalėdų

liepsna

Išgraužė pamatus mano namų —
Tik žmogaus taikos žibintas —
Kai matau
sukruvintą
Šventąjį slenkstį —Tylią Naktį virstu akmeniu.
Po žydinčiu dangaus
baldakimu
Tundra tebegeria brolių kraują.
Ir genties griaučiai
Neranda Ramybės trakų —
Girgždėdami stepėse metų tėkmėj,
Drebančiais gieda balsais:
,,Gloria in excelsis —

O Atpirkimo
Žvaigždė
Guli mirtingųjų ėdžiose,
Dieviško miego liūliuojama:

Kalėdų degančio medžio meldžiu:
— Egle, žalumo amžinas simboli,
Mano Motinos rankos
Pilnos kančios spyglių —
Kruvini pirštai
Neturi metūgių vilties —
Atiduok, egle, amžiną nuometą
Jai — Motinai mūsų genties —
Tartum Ji būtų pati
Angelų karalienė!
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ŠVENTOS

NAKTIES

TYLOJ

Bet po ilgų advento metų
Ir po tamsių kalėdinių
naktų,
Šiandien visa tauta suskato
Suklupt bendroj maldoj kartu —

Siaurės speigračio miškuos
Mano Motina
Svetimus kerta medžius
Svetini iems,
Nešdania ant pečių
Rimbą ir kartuves —

ryšiams, tautos problemų repre
zentavimui, taigi nepriklausomy
bės idėjos reprezentavimui, kūrė
tą savo organizacinę struktūrą ir
dabar jiems pinigų visai nedaug
yra likę. Pas mus Sąjūdyje irgi
buvo sutelkta iškart nemaža
pinigų — milijonas, pusantro
milijono rublių, o dabar apie pusė
milijono likę. Mes tuos pinigus
naudojame: remiame naujas or-.
ganizacijas. jaunimo, tremtinių,
naują spaudą, kuriai reikia pra

Aure — mėlynuos
pelenuos
Virpėdama žėri skaidri
Amžinųjų
namų
Žarija —

O, Lietuva,
Balta lyg paplotėlis šventas,
Kuriuo dalijasi visa šeima —
Tėvynėj baigėsi adventas,
Nors dar žvarbi, gili žiema —

Negaliu, Dieve, aš melstis:
Tik akmeniu tyliu.

Šią Stebuklų Naktį,
Kai prie prakarto šnekasi
Jautis ir asilas,

Aš — plikas akmuo —
Kampininkas
kažkieno palaukėj —
Apsivelku tėviškės samanų skrandą
Naujagimio garbei —

Ir sėdame prie bendro Kūčių stalo.
Sujungė savo širdis ir mintis.
Palaiminti Šventos Nakties tyla:
Tautos gaji šaknis dar nesušalo,
Per pusnį kalasi žalia viltis
Kaip mūs maldoj — ir Lietuva žalia 1989 m. gruodžio mėn. 14 d.

Šviesios, karštos kalėdinės liepsnos —
Tegu ramybė ir taika širdy liepsnos.
Palaimintuos
namuos, šeimų vienybės
židiniuos! —
Ir būkite sveiki, laimingi ir tvirti,
Kai vartai i Naujas Dienas bus atverti,
Kai su nauja viltim pasaulin žengs
Devyniasdešimtu

džiai paramos, remiam ir ūki
ninkus, keliones t r e m t i n i ų
palaikų grąžinimui. Skirdami
svarstom ir žinom, kad mažėja,
mažėja, bet dar turim. O štai lat
viai visai nedaug beturi, ir jie yra
apsisprendę, kad eina į pavasario
rink'mus eikvodami iki galo, iki
paskutinės kapeikos. Nesvarbu,
tegul jų frontas nebeturės nieko
po to. bet tai yra lemiamas
momentas, jų vienintelis šansas
laimėti rinkimus ir po to, sufor
muojant parlamentą, pas mus dar
vadinamą Aukščiausiąja taryba,
spręsti savo likimą.
Reikia kurti kultūros centrus —
kai kur jau jie yra įtvirtinti. Štai
Huettenfelde. Vakaru Vokietijoje,
Vasario 16-osios gimnazija jau
pavirto tokiu visos Europos lie
tuvių — iš Lietuvos ir iš Vakarų
— susitikimo vieta, net tam tikru
tranzito punktu, kur galima stab
telėti, pailsėti, susižinoti, kur kas
vyksta, ir iš ten toliau keliauti.
.Sąjūdyje aišku, kad tai vietai
reikia paramos ne tiktai kaip lie
tuviškai gimnazijai. Ten gali būti
daug didesnis dalykas. Iš tokių
vietų gali kilti taip pat diploma
tinės politinės veiklos židiniai,
tam tikri centrai, kaip ir ne
oficialios atstovybės ar konsulą
tai.
Tr štai dar viena problema, nors
aš vėlgi sakau ją su tam tikrais
rezervais, nes vien įsivaizduoju
išeivijos problemas, o čia nauja
problema: mylėti Lietuvą nebe
iš tolo. Tuo labiau ne tik lais
valaikiu, kai lietuvybė būna lyg
..hobby". Ne minimaliu sąžinės
nuraminimo mokesčiu, ne at
rankos būdu teks mylėti vien
tai, kas Lietuvoje gera ir gražu.

Deja, joje yra labai daug negera
ir negražu, bet ir tą reikia mylėti.
kad galėtumėm įeiti ir keisti.
Mylėti Lietuvą ne svajonių kara
laitę, o purviną, kruviną, paže
mintą, dvasia ir kūnu sergančią,
girtuokliaujančią, įtaringą ir
kerštingą ir primityviai suma
terialėjusią ir kitaip iš dalies
demoralizuotą, dabar vargingai
ieškančią, kaip atstatyti savo
vertybes. Štai ir tą reikia suvokti.
Tik taip mes ją išgelbėsim. Kas
išeivijoje, kas ir kaip išeivijoje,
kas ir kiek išeivijoje, kokiu laips
niu, kokiu mastu ištvers tą iš
bandymą: mylėti konkrečią,
realią Lietuva?
Yra ir mūsų pačių problemos
Lietuvoje, bent porą jų aš noriu
jums įvardyti. Bijau, kad artėja
ar jau prasideda toks laikotarpis
- naujas egzodas iš Lietuvos. Ir
būtent Atgimimo metais, artė
jančios Nepriklausomybės apy
aušryje. Galimas dar vienas Lie
tuvos tuštėjimas dabar, būtent
todėl, kad atsirado galimybės Jis
gali būti gausus, tikėkim, kad ne
masinis, bet irgi būtų t a m tikras
Lietuvos atsisakymas dabar
Koks? Žinoma, dabar veikiau
ekonominis, nebe politinis —
laisvės ieškant, kaip anksčiau
būdavo.
Vienas mūsų šūkių Atgimimo
pradžioje. Sąjūdžio pradžioje,
buvo gana ekologinis, bet ne vien
ekologinis: „Neteršk Lietuvos!'"
Suprantamas ir ekologiškai, ir
dvasiškai: ..Neteršk gimtosios
kalbos, neteršk savo sielos, apsi
valyk" Tas šūkis buvo. dabar
mes jau kažkaip jį retai ir beprimenam, o -eiktų priminti. Ir
(Nukelta į 4 psl.)
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DRAUGAS-MOKSLAS,

Uždangai prasivėrus
... Kiek profesorių, kokie jie visi
išmintingi.., būtų atsidususi Bi
liūno Juozapota, jei būtų galėjusi
pažvelgti pro praviras Lemonto
lietuvių centro salės duris į žmo
nes, susirinkusius pirmajai Šeš
tojo Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo plenarinei sesijai šių metų
lapkričio 23 dieną. Tik Juozapota
gal būtų buvusi mažiau reikli ir
mažiau kritiška.
Rengėjai darbo įdėjo daug ir jį
reikia vertinti. Tačiau simpoziu
mo pasisekimą (o jis buvo neabe
jotinas) nulėmė kita priežastis —
Lietuvos laisvėjimas, įgalinęs
rengėjus kviesti Lietuvos moksli
ninkus gausiai jame dalyvauti ir
tuos mokslo žmones įgalinęs kone
masiškai j simpoziumą atvykti.
Lietuvos ekonomistai, literatai,
filosofai, muzikologai, architek
tai, psichologai, tautotyrininkai,
archyvarai, fizikai, chemikai ir
daug kitų atvirai reiškė mintis
įvairiais klausimais, svarstė
mokslo ir ekonomijos bendradar
biavimo galimybes, aiškino, ko
dabar reikia Lietuvai. Todėl jų
dalyvavimas paryškino kitas sim
poziumo paveikslo spalvas, negu
ankstesnieji. Šį kartą, šalia
mokslinių laimėjimų, technikos
išradimų, profesoriai ir kiti
specialistai daugiau dėmesio sky
rė Lietuvos pasiekimams, trū
kumams, poreikiams, politinei
savimonei, ekonomijai ir ateičiai.
Atvykusiųjų požiūris į Lietuvos
dabartinę padėtį dominavo tiek
paskaitų salėse, tiek asmeni
niuose pokalbiuose. Buvo smagu
su jais susipažinti, pasikeisti min
timis ir patirtimi. Didžioji jų
dauguma buvo iškalbingi ir nuo
širdūs. Gaila tik, kad moterų
mokslininkių buvo pasigailėtinai
mažai. Jų svaraus žodžio pasi
ilgta.
Antrajam Mokslo ir kūrybos
simpoziumo komponentui — kū
rybai šį kartą (vėl!) buvo skiria
ma nepalyginamai mažiau dėme
sio negu mokslui. Gaila. Kūryba

Vytauto Didžiojo universiteto
Steigiamojo senato rinkimai
P e r Šeštąjį Mokslo ir kūrybos
simpoziumą šiu metų lapkričio 24
dieną Lemonte j Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune Steigiamąjį
senatą buvo išrinkti nariais šie
lietuviai mokslininkai iš įvairių
pasaulio kraštų:
Australija
Vytautas Doniela 'Nevvcastle
University. Nevv South Waies) -filosofija
Algis Taškūnas (University of
Tasmania. Hobart) — ekonomija
Italija
Vytautas Kazlauskas (Grego
rianum universitetas, Roma) —
religinės studijos
Paulius Rabikauskas (Gregorianum universitetas, Roma) —
istorija
Lenkija
Bronius Makauskas (Lenkijos
Mokslo akademijos institutas,
Varšuva) — istorija
Kanada
Henris Dauderis (Concordia
University, Montreal) — sąskai
tyba
Ilona GražytėMaziliauskienė
(College Ahuntsic, Montreal) —
anglistika
Romas Vaštokas (Trent Uni
versity, Ontario) — antropologija
•Jungtinės Amprikos Valstybės
Valdas Adamkus — EPA regio
ninis direktorius
Kazys Almenas (University of
Maryland) — atominė inžinerija
Algirdas Avižienis (University
of California) — kompiuteriai
Audronė Barūnaitė-Willeke
(Miami University, Ohio) —
germanistika
Liucija Baškauskaite (Cali
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Išeivųa: defenzyvoje ar ofenzyvoje?

menį pertvarkų vykdyme. Lau
rinkus pratęsė jų mintis, kalbėda
mas apie politikos ir moralės t
(Atkelta iš 3 psl.)
vaidmenį. Paskutinysis kalbėto
jas, Radžvilas, aiškino Lietuvos štai kyla naujas: „Neapleisk
Lietuvos!"
politinės s a v i m o n ė s formavimosi
Aš pasakysiu, kad net išeivijai
aplinkybes ir s u tuo susijusias
galėtų būti keliamas klausimas:
problemas.
kurkitės ir Lietuvoje. Nebūtinai
Įdomi buvo trečioji plenarinė
grįžkite, bet būdami čia kurkitės •
sesija Vytauto Didžiojo univer
ir ten. Galima investuoti, galima
siteto Kaune klausimais. Išrink
tas 41 universiteto steigiamojo įsigyti, galima bus įsigyti namą,
senato narys iš išeivijos, susi kokią kitą nuosavybe, galima
pažinta su universiteto idėja ir sutelkti žmonių ten tam tikrose
vietose konkretiems naujiems
tikslais.
Ketvirtosios plenarinės sesijos darbams, kuriuos jūs galite or
apie gamtosaugą Lietuvoje įdo ganizuoti. Tuo būdu veiktų tam
mioji dalis buvo vos prasidėjusi, tikras naujos vidinės migracijos,
kai tarp Lemonto ir Marąuette gyventojų pasiskirstymo pro
Parko kursuojantis rengėjų užsa cesas. Tą jūs galite daryti, tokias
kytas autobusas mane išvežė na didesnės gerovės sąlygas kurti ir
mo, sesijai vėlai prasidėjus ir il sutelkti žmones visai konkre
čiose, svarbiose vietose.
giau nei numatyta užsitęsus.
Penktoje plenarinėje sesijoje
Kokia bus Lietuva, daug kas
mokslinio bendradarbiavimo per
klausia. Politikai, kurie mąsto
tvarkos laikotarpiu klausimais schemomis, dažnai klausia: kaip
pasisakė profesoriai iš Lietuvos ir jūs įsivaizduojat, ar bus Lietuva,
Vakarų universitetų. Jie kėlė jūsų manymu, tokia kaip Suomi
reikalą ypač padėti gabiam Lie ja, kaip Lenkija ar kaip Vengri
Dalis «večių per Dailės šventės atidarymą Lemonte Šeštojo Mokslo ir kūrybos simpoziumo metu.
Jono Taraulaičio nuotrauka tuvos j a u n i m u i mokslintis užsie
ja? Mes manom, kad ji bus kaip
nyje, svarstė g a l i m u s projektus. Lietuva. Gražiai yra pasakęs
neturėtų būti palikta beveik vien smagu išgirsti premijuotos kny Jonynas, Gražytė-MaziiiauskieMokslo ir kūrybos simpoziumas Marcelijaus Martinaičio Kuku
vakarų programoms, o ir jų tu gos ištrauką. Gal labiau būtų ti nėj, o kilusiose diskusijose vienas buvo uždarytas Chicagos Jauni tis, kad Lietuva tokia panaši
rinys nusipelnė kritikos. Pa kę simpoziumo uždarymui pasižy Lietuvos mokslininkas prašė, kad mo centre lapkričio 26 dieną. Bai į Lietuvą. Bet ji turi būti to
vyzdžiui, literatūros ir muzikos mėjusių mokslininkų žymenų išeivijos literatūros kritikai daž giamajame žodyje (kuris spausdi kia kaip Lietuva, ir geresnė.
vakaro programa nuvylė ne tais, įteikimas mechaninės inžinerijos niau skelbtų Lietuvos rašytojų namas šiame Draugo kultūrinio
Pas mus daug bėdų yra, kaip
kurie joje dalyvavo, bet tais, profesoriui Romualdui Viskantai, kūrinių vertinimą fenomenologi priedo numeryje), profesorius Vy sakiau, ir vidinių konfrontacijų:
kurių nebuvo. Bernardas Braz archeologei Marijai Gimbutienei niu ar kitais naujesniais požiū tautas Landsbergis ragino išei ne tik su tais, kurie kliudo, kurie
džionis, tautos dainius, yra uni ir rentgenologui Eugenijui Ged riais. Išeiviai literatūrologai viją nepraleisti šio istorinio mo priešinasi Lietuvos atgimimui,
kalus poetas ir asmenybė, tačiau gaudui už nuopelnus tiksliųjų prašė kolegas iš Lietuvos šviežiu mento padėti Lietuvai, nes jis gali bet ir tarp tų, kurie jam dirba.
jis skaitė savo eiles per ilgai. Ar mokslų, humanitarinių bei socia žvilgsniu vertinti išeivijos rašyto nepasikartoti. J i s siūlė keisti gy Visi nori atgimimo, laisvės. Betgi
be jo tuščias išeivijos poezijos linių mokslų ir odontologijos bei jus.
nybinę — išlikimo išeivijos nuo yra tokia lietuviška tradicija —
aruodas? Ar nebūtų buvę tikslu medicinos mokslų srityse, bet tai
Turbūt daugiausia dalyvių su statą į aktyvią — ofenzyvinę. De amerikietiškai galima būtų pa
tokia proga leisti keturiems ar vakaro per daug neužtęsė.
silaukė plenarinės sesijos, ne vien ja, jis nė žodžiu neužsiminė apie sakyti, kad mūsų miesteliuose
penkiems išeivijos ir tokiam pat
Simpoziumo puotos — banketo dėl to, kad jų metu nevyko kitos pačios i š e i v i j o s poreikius ir per daug šerifų vienam mies
skaičiui Lietuvos poetų ar belet programos vedimas ir atlikimas, paskaitos, bet ir dėl savo temati atliktus darbus. Tuo ne vienas iš teliui.
ristų skaityti po penkias ar šešias trumpai tariant, buvo žemiau kri kos, nors ne visos buvo lygiaver susirinkusiųjų reiškė nepasiten
Dar viena Lietuvos dabarties ir
minutes? Ir ne vien vyresnio am tikos. Kas nedalyvavo, gali tik tės. Deja, negalėjau dalyvauti ar kinimą. Šeštąjį Mokslo ir kūrybos
ateities problema, kurią irgi
žiaus žmonėms, bet taip pat vidu džiaugtis.
chitektūros plenarinėje sesijoje, simpoziumą susirinkę užbaigė turim paminėti — tai Vilniaus
riniosios bei jauniausios kartos
Dar norisi pažymėti, kad mes, todėl tegaliu įvertinti pirmąją, Tautos himnu.
.problema. Vilnius — tai mūsų
rašytojams? Kur jiems dingti su lietuviai, esame lėti žmonės, bet trečiąją, pusę ketvirtosios ir
Reikia pastebėti, kad kai kurie valstybės būtis, istorinė, dabar
savo kūryba, kai Mokslo ir „kūry vis dėlto, gal jau bus laikas ne tik penktąją. Lietuvos a t e i t i e s sekcijų vadovai tvarkėsi gerai,
bos" simpoziumas jau ne pirmą įsisąmoninti, bet ir vykdyti posa klausiniu kalbėję Sąjūdžio atsto pradėjo numatytu laiku ir neleido ties ir ateities būtis. Ar esam
tikra istorinė sena valstybė, ar
kartą neranda jiems vietos?
kį, kad ne skaičiuje, bet kokybėje vai Vytautai Landsbergis, Romu kalbėtojams užtęsti sesijų, tačiau esam tiktai Kauno provincija,
Trečiadienį vietoj susipažinimo yra galybė. Turiu prisipažinti, aldas Ozolas, Mečys Laurinkus ir per dažnai ši t v a r k a sušlubuoda
kuri gali atsirasti įvairių poli
vakaro būtų buvę galima sureng kad nesigailėjau pasirinkusi eko Vytautas Radžvilas aiškino skir vo. Taip pat rengėjams nesisekė
tinių peripetijų bangose laikinai
ti koncertą, taip pat pasinaudo nomikos, literatūros ir moterų tingus šios problemos aspektus. atspėti, kiek klausytojų kuri pa
20-ajame amžiuje ir vėl išnykti,
jant Lietuvos ir išeivijos talen studijų sekcijas — visos buvo Landsbergis kalbėjo apie demo skaita sutrauks. Taip ekonomijos
vėl paskęsti, jeigu bangos kitaip
tais. Visai vietoje buvo Lietuvių įdomios ir aukšto lygio. Svarbu kratėjimo apraiškas Lietuvoje. sesija vyko kambarėlyje, prigrūs
nubangavo. Turime problemų ir
rašytojų draugijos 1988 metų lite pažymėti, kad literatūros sekcijo Ozolas nagrinėjo partijos ir per tame 70 sėdinčių ir stovinčių, o
Lietuvoje, ir aplink Lietuvą.
ratūros premijos įteikimas rašy je penktadienį dalyvavo tik išeivi tvarkos santyki, visuomenės ir muzikologai puikavosi didžiojoje
Visada bus tas net ir natūralus,
tojui Jurgiui Jankui. Būtų buvę jos literatai (Kavolis, Kelertienė, pertvarkos santykį, tautos vaid salėje su dvidešimčia klausytojų.
sakyčiau, spaudimas, geopoli
tinis, migracinis spaudimas į
Vilniaus kraštą ir i patį Vilnių.
University) — ekonomija
Mes pastebėdavome net Lietu
bos nariai ir Pasaulio lietuvių
St. Masiokas — technikos moks
Janina Reklaitienė (Purdue kultūros mokslo ir švietimo cen lų kandidatas, einantis profeso voje ne viską, ką jau kalbėti apie
University) — lingvistika
išeiviją. Pastebėdavome dirbtinę
tro valdybos nariai, kandidatuo riaus pareigas (KPI)
migraciją
j kuriamus stambius
jantys
j
Vytauto
Didžiojo
uni
Gintaras Rėklaitis (Purdue
A. Mickis — medicinos mokslų
pramonės
centrus Lietuvoje ir
University) — chemijos inžinerija versiteto akademinį senatą, yra daktaras, profesorius (KMD
fornia State University. NorthAntanas Rubšys (Manhattan šie:
J. Misevičienė — filologijos atvežamą darbo jėgą — kita
ridge) — antropologija
V. Antanaitis — žemės ūkio mokslų k a n d i d a t ė , docentė, taučius darbininkus ir tuo būdu
College. New York) — religinės
Vytautas Bieliauskas 'Xavier studijos
mokslu daktaras, profesorius angliste (Vilniaus universitetas, didelės valstybės interesais vyk
L'niversity Cincinnati. Ohio) —
(LŽŪA)
Kęstutis Skrupskelis (Universi
KVF)
psichologija
ty of South Carolina) — filosofija
K. Antanavičius — ekonomijos
V. Paliūnas, technikos mokslų
Birutė Ciplijauskaitė (Universi
Viktorija Skrupskelytė (Ober- mokslu daktaras, profesorius daktaras, profesorius (KPI)
Papildomame Lietuvos moksli
ty of Wisconsin) — ispanų litera lin College. Ohio) — prancūzų (LMA ekonomikos institutas)
A. Patackas — filosofas
ninkų, kandidatuojančių į Vy
tūra
literatūra
R. Baitrušis — chemijos moks
S. Petrikis — technikos mokslų tauto Didžiojo universiteto aka
Vytautas Černius (Temple Uni
Antanas Sužiedėlis (Catholic lų daktaras, profesorius (KPI)
daktaras, profesorius (KRMTT)
deminį senatą sąraše, iš
versity, Philadelphia) — psicholo University of America, WaJ. Brėdikis — medicinos moks
S. Pileckis — biologijos mokslų kurio dar prieš Kalėdas bus
gija
shington, D.C.) — psichologija.
lų daktaras, akademikas (KMI)
daktaras, profesorius (LŽŪA)
išrenkama nariais 14 asmenų,
Marija Gimbutiene (University
Rimvydas Šilbajoris (Ohio State
F. Bukauskas — biologijos
L. Pranevičius — fizikos mokslų yra šie:
of Cahfornia) — archeologija
University, Columbus) — slavis mokslu daktaras, profesorius daktaras, profesorius (KPI)
J. Krikštopaitis — filosofijos
Emanuelis Jar-u-ūnas (Cali tika
(KMI)
A. Radzevičius — filologijos mokslų daktaras (LMA Filoso
fornia State University, Long
J u l i u s Šmulkštys (Indiana
A. Buračas — ekonomijos mokslų daktaras, lituanistas (Vil fijos institutas)
Beach) — mechaninė inžinerija
University, Fort Wayne) — poli mokslų daktaras, profesorius, niaus universitetas, KVF)
V. Kubilius — filologijos
Rimas Kalvaitis (L'niversity of tologija
akademikas (LMA Ekonomikos
K. Ragui s k i s — technikos mokslų daktaras, profesorius
New Hampshire; — verslas
Aleksandras Štromas (Hillsdale institutas)
mokslų daktaras, profesorius, (LMA Lietuvių kalbos ir literatū
Edvardas Kaminskas Harvard College, Michigan) — politologija A. Butkus — filologijos mokslų akademikas (KPI)
ros institutas)
University) — medicina
Ina Užgirienė (Clark Universi kandidatas, lituanistas (Vilniaus
A. Smailys — medicinos mokslų
V. Kučinskas — pedagogikos
Romualdas Kašubą (Northern ty, Worcester. Massach usetts) — universitetas, KVF)
daktaras, profesorius (ŠKSKMTD mokslų daktaras, einantis profe
Illinois University, De Kaib) — psichologija
V. Butkus — teologijos mokslų
V. Statulevičius — fizikos-mate soriaus pareigas (LŽŪA)
mechanika
Rimas Vaičaitis (Columbia daktaras, profesorius (Kunigų
matikos mokslų daktaras, pro
Br. Kuzmickas — filosofijos
Dalia Katiiiūtė-Boydstun (St. University) — aeronautikos inži seminarija)
fesorius, akademikas (LMA)
mokslų daktaras, profesorius
Xavier College, Chicago) — psi nerija
VI. Gronskas — ekonomijos
VI. Stauskas — architektūros (LMA Filosofijos institutas)
chologija
Rimas Vaišnys(Yale Universi mokslų daktaras, profesorius mokslų d a k t a r a s , profesorius
I. Merkienė — istorijos mokslų
Jolita Kisieliūtė-Narutienė ty) — fizika
(Vilniaus universitetas, KVF)
(SAMTT)
kandidatė (LMA Istorijos insti
(University of Illinois at Chicago)
Vytautas Vardys (University of
A. Gutmanas — biologijos
K. Stoškus — filosofijos mokslų tutas)
— verslas
Okiahoma) — politologija
mokslų daktaras (KMI)
kandidatas, docentas ( W U )
K. Miškinis — pedagogikos
Vytautas Klemas (University of
Bronius Vaškelis (University of
L. Kairiūkštis — žemės ūkio
R. Š e i n a u s k a s — technikos mokslų kandidatas, profesorius
Delavvare) — ekologija
Illinois at Chicago) — lituanistika mokslų daktaras, profesorius, mokslų d a k t a r a s , profesorius (LVKKD
Antanas Klimas (University of
Tomas Venclova (Yale Univer akademikas (MŪTI)
(KPI)
A. Vanagas — filologuos moks
Rochester. Nevv York) — lingvis sity) — slavistika
A. Karoblis — fizikos-matema
V. Vaičiuvėnas — medicinos lų daktaras, profesorius (LMA
tika
Romualdas Viskanta (Purdue tikos mokslų kandidatas, do mokslų kandidatas, einantis pro Lietuvių kalbos ir literatūros ins
Arvydas Kliorė 'California In University^ — šilumos mokslai centas (KPI)
titutas)
fesoriaus pareigas (KMI)
stitute of Technology Pasadena)
Pranas Zunde (Georgia Institu
L. Klumbys — medicinos
M. Venslauskas — biologijos
A. Tyla — istorijos mokslų
— erdvių mokslai
te of Technology, Atlanta) — mokslu daktaras, profesorius mokslų kandidatas, docentas daktaras (LMA Istorijos institu
Arūnas Liulevičius (University informatika
'KMI)
(KMI)
tas)
of Chicago) — matematika
Kęstutis Paulius Žygas (Uni
G. KostkeviČius — technikos
J. Vilemas (pirmininkas) —
A. Zalatorius — filologijos
Juozas Navickas (Boston Col versity of Arizona) — archi mokslų kandidatas, docentas technikos mokslų daktaras, pro mokslų daktaras, profesorius
lege; - filosofija
tektūra
(KPI)
(LMA Lietuvių kalbos ir literatū
fesorius, akademikas (FTEP1)
Algis Norvilas (St. Xavier Col
R. Marčfnas — istorijos mokslų
P. Zakarevičius — ekonomijos ros institutas)
lege. Chicago) — psichologija
Lietuvoje Vytauto Didžiojo uni kandidatas (Vilniaus universi mokslų d a k t a r a s , profesorius
Z. Zinkevičius — filologijos
Feliksas Palubinskas (Purdue versiteto Kaune atkūrimo tary tetas, KVF)
mokslų daktaras, profesorius
(LŪSTI)

Šeštasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas Chicagoje ir Lemonte
EGLĖ JUODVALKĖ

MENAS,

domą tautų sumaišymo poli
tiką arba tiesiog kolonizaciją. Ir
mažiau mes pastebėdavom tokią
pusiau natūralią, o galbūt irgi
skatinamą migraciją į rytinius
Lietuvos rajonus iš dar tolesnių
rytinių teritorijų, nes valstybinės
sienos mes jokios neturime. Ir
žmogus, iš vieno kolūkio perėjęs
į kitą, atsiduria Lietuvoje ir
gausina nelietuvišką etninį
elementą, kuris paskui gali pasi
rodyti net ir visiškai kitoks negu
buvo iš pradžių įvardytas.
Štai šito esamo ir dar nenuma
tomo spaudimo perspektyvoje
turime viso pasaulio lietuvių
mastu matyti vieną absoliučiai
neginčijamą principą — pasaulio
lietuvių centras, širdis, Šventoji
žemė — tai Vilnius. Kitaip mes
neatlaikysim. Tarkim, atgauna
me valstybinę nepriklausomybę.
Tarkim, atgaunam sienas ir tam
tikrą migracijos kontrolę. Dar ir
tai gal negreit įvyks. Bet tarptau
tinių santykių ir valstybių evoliu
cija, kuri yra įvykusi Vakarų
Europoje, ji dabar yra dirbtinai
reklamuojama ir Rytų Europai,
atseit, čia turi būti bendri namai.
Vienas renginys, numatomas
už pusantrų metų, vertas jau
dabar apgalvoti — tai Lietuvos
mokslininkų sąjungos, kuri yra
tik neseniai įkurta, numatoma
konferencija, prisidedant Kauno
Politechnikos institutui. Matyt, ji
gali konkuruoti su Pasaulio
lietuvių mokslininkų konferen
cija 1991-ųjų metų vasarą.
Turėkim minty, kai planuosim
savo darbus, savo reikalus.
Svarbu dar konkrečiai primin
ti, ką truputį minėjau, kalbė
damas apie ateinančius metus —
dainų šventę Lietuvoje, į kurią
daug kas nori važiuoti iš išeivijos.
Lietuva įgauna lygiateisės
pasaulio valstybės vardą. Eko
nominė savivalda skatina kon
taktus. Tai vyksta ir kultūros
plotmėje. Mcn^ ir mokslo viršū
nės yra kiekvienai tautai orien
tyras įžengti į pasaulinį civili
zacijos kalnyną. Viena tokių
lietuviškų viršūnių yra Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis. Jo var
du pagarsiname pirmąjį tarp
tautinį pianistų ir vargonininkų
konkursą, kuris įvyks Lietuvos
sostinėje Vilniuje 1991-ųjų metų
rugsėjo 22 — spalio 5 dienomis.
Tokio stambaus projekto įgyven
dinimas yra visų mūsų garbė.
Mes atviri labdarai ir vilčiai, jog
pirmasis tarptautinis Čiurlionio
konkursas taps tautinės vieny
bės, atvirumo ir geros valios
išraiška.

(Vilniaus universitetas)
N. Vėlius — filologijos mokslų
daktaras, profesorius (LMA Lie
tuvių kalbos ir literatūros ins
titutas)
R. Batūra — istorijos mokslų
kandidatas, docentas (Vilniaus
universitetas)
A. Žygas — biologijos mokslų
daktaras, profesorius (University
of Illinois)
J. Šatas — teisės mokslų kandi
datas, docentas (KPI)
V. Kaminskas — technikos
mokslų daktaras, profesorius
(FTEPI)
J. Mockus — fizikos-matema
tikos mokslų daktaras, profeso
rius, akademikas (Matematikos*
kibernetikos institutas)
L. Telksnys — fizikos-matema
tikos mokslų daktaras, profeso
rius (Matematikos-kibernetikos
institutas)
G. Šerkšnys — technikos moks
lų kandidatas („Baltic Amadeus")
V. Kontrimavičius — biologijos
mokslų daktaras, profesorius,
akademikas (LMA Zoologijos ir
parazitologijos institutas)
J. Kulys — biologijos mokslų
daktaras, profesorius (LMA
Biologijos institutas)
A. Janulaitis — biologijos moks
lų daktaras, profesorius (LMA
Biologijos institutas)
V. Daugėla — ekonomijom moks
lų daktaras, profesorius (KPI)

