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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Gedulas savaime, o viltis?

„Ratilio” viešnagės Šiaurės Amerikoje proga

Pirmą kartą per visą sovietinės 
okupacijos trukmę šiais metais 
Lietuva minės 1940 ir 1941 me
tų birželio įvykius. Plati minėji
mo programa apima poezijos va
karus, religinės muzikos koncer
tus, konferenciją „Lietuva trem
tyje”, Istorijos-etnografijos muzie
juje Sibiro tremtinių parodą, su
sibūrimus atvirame ore, gėles — 
Naujosios Vilnios geležinkelio 
stotyje, kurioje į prekinius va
gonus buvo dedama žmogiška 
pakrova.

Birželio keturioliktąją Kaune 
prie Laisvės statulos trimitai 
paskelbs Gedulo ir vilties dieną. 
Vidurdienį visoje Lietuvoje su
gaus varpai ir susikaupimu bus 
prisiminti žuvusieji. Jie atsišauks 
ir mumyse — mes būsime visi 
kartu tuo momentu, kaip esame 
kartu ir visada būsime kartu 
kiekvienerių metų birželio 
dienomis.

Prasmingai buvo birželio ketu
rioliktoji pavadinta „Gedulo ir 
vilties diena”. Bet vis dėlto są
voka sudaro paradoksą, nes sto
vime prieš klausimą: ar įmano
ma iš gedulo kildinti viltį? Iš 
vienos pusės, galime į tai žiūrėti, 
kaip dar vieną mūsų tautos tra- 
gikos apraišką — kokia tai žmo
giškai sunki, net herojiška 
pastanga, kuriai ryžtamės, ir 
kodėl ji iš viso turi būti reikal
inga? Bet reikalinga ji yra, jei 
norime toliau gyventi kaip tauta, 
jei norime sau kurti ateitį.

Galbūt tik vieno turėtumėm 
bandyti vengti — per greito šuolio 
iš gedulo į viltį, kuriuo kartais 
pasižymi mūsų patriotinė reto
rika ir ne tokia gera poezija. In
tencijos būna geros — siekiame 
save nuraminti, paskatinti patri
otiniams jausmams. Bet nėra ir 
negali būti nusiraminimo, są
monėje nešiojant tuos birželio 
įvykius. O dar blogiau, kad tokiu 
būdu, nors ir nenorėdami, sumen
kiname tremtinių likimą, jų 
kančias ir jų mirtį, paverčiame 
juos įrankiu mūsų pačių pat
riotizmui. Šitai gal parodys 
vienas mažas pavyzdys: kai kurie 
esame girdėję ar patys dainavę 
tokios dainos žodžius: „Oi neverk, 
neverk, Lietuva, dar ateis gražių 
dienų, brolių kraujas, kurie žuvo, 
dar daugiau duos milžinų”. 
Palyginkime šią banalybę su 
Sibiro tremtinių dainų žodžiais, 
„Ratilio” atvežtais iš Lietuvos, 
kuriuos rasime šiame Draugo 
priedo numeryje — juose yra 
neviltis gryniausia jos forma, bet 
todėl jie sudaro autentišką 
išvežtųjų patirties atsklaidą. 
Palyginkime taip pat Antano 
Miškinio sopulio raudą: „— Einu, 
išvaroma einu/ Vorkutos, Kras
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nojarsko link.../ Tenai purga vien 
švilps ir siaus,/ Purga ten mano 
kaulus plaus ...”

Kaip, kokiu būdu — retoriniu, 
poetiniu, jausminiu, antropolo
giniu — iš šių'pergyvenimų kil
dinsime viltį? Tie, kurie kentėjo 
ir mirė, niekada negrįš iš amžino 
įšalo žemės, niekada daugiau ne
bus gyvenę, nebus daugiau dirbę 
Lietuvos naudai ir žmonių gėry
bei tie, kurių kūnai buvo išmesti 
iš vagonų į Rusijos stepes, kurie 
sušalo „už Uralo, žemės galo” 
(Baranausko ankstyvi žodžiai už
mena tuos nepažįstamus Azijos 
žemės plotus, tarsi jie būtų mūsų 
tautai mitinė, neįsivaizduojama 
tamsybių šalis). Niekada neužgis 
žaizdos jų išlikusių gyvų artimųjų 
— jie buvo mūsų tėvai, broliai ir 
seserys, seneliai. Mes jų nete
kome, mes be jų turėjome gyven
ti ištisus dešimtmečius, mes nie
kada jų daugiau neturėsime.

Šiomis savaitėmis Beidžinge 
vykusiose skerdynėse, kaip rašė 
spauda, vienas jaunas kinietis, 
paplūdęs kraujuose, ligoninėje 
tarė vakariečiui reporteriui: 
žiūrėk į mane ir galvok. Mes 
žiūrime į jį, birželio mėnesį 
žiūrime į lygiai taip pat prieš kurį 
laiką atrodžiusius savuosius, ir 
norime galvoti. Bet ką mes turė
tumėm galvoti? Pirmoji mintis 
tėra tai, kad niekaip 
neišaiškinama (ir jokie istorikai, 
tyrinėjantys „stalinizmo” 
padarinius, nesugebės šaltu pro
tu išaiškinti) nei Dangiškos 
ramybės aikštėje, Beidžinge, šių 
savaičių įvykiai, nei tai, kas 
mūsų žmonėms buvo tais anais 
laikais padaryta. Greičiau tai yra 
žmogaus protui neaprėpiama 
blogio problema, Antano Ma
ceinos vadinta „niekšybės paslap
timi”. Todėl į ją ir nedera šiuo 
metu leistis. Bet lygiai taip pat 
nevalia lengvai su ja susi
tvarkyti, iš gedulo čia pat peršo
kant į viltį. Kadangi čia sutin
kame tai, kas arba šaukiasi 
dangaus keršto, arba patį Dievą 
reikalauja pasiaiškinti (kaip 
Miškinio eilėraščių graudūs Jam 
priekaištai).

Bet esame iššaukti galvoti. Ką 
turėtumėm galvoti? Ateina min- 
tin kelios kryptys, o gal tik 
reakcijos, visos jos, reikia tikėtis, 
atitinkančios šiuos žmonijos reiš
kinius ir visos vienaip ar kitaip 
pateisinamos:

— protesto sąmonė: protestas 
prieš dangų, prieš kosminę netei
sybę, iššūkis gal net pačiam 
mūsų religinės tradicijos Dievui;

— o gal protestas ne prieš 
pasaulio santvarką, kuri regimai 
tokius dalykus leidžia, o atvirkš
čiai, šventas pyktis prieš tuos,
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Gyvenant Havajuose, truputį il
giau užtrunka, kol mus pasiekia 
žinios, kur, kas ir kaip vyksta lie
tuvių kolonijose. Išimtiniais atve
jais, kai jau kas tikrai nuostabaus 
kur atsitinka, tai pažįstami ar 
giminės paskambina telefonu. 
Tokio paskambinimo susilaukiau 
vieną saulėtą popietę balandžio 
pradžioj iš Petro Vainiaus Phi- 
ladelphijoje. „Klausyk, — sako 
kone uždususiu balsu, — kad 
žinotum, kokį stebuklą mes tik 
ką čia regėjome — „Ratilio” an
samblio vakaronę! Tai kažkas 
nepaprasto! Jauni žmonės, at
rodo, daro tai, kas jiems tikrai 
malonu — šoka, dainuoja, groja — 
ir visa tai atlieka kaip tikri pro
fesionalai! Jų dainos ir muzika 
taip sava, taip paprasta, bet kar
tu ir visai neįprasta. Sunku iš
aiškinti, bet mums visiems tai 
buvo tokia atgaiva, toks ūpo 
pakėlimas, toks pasididžiavimas 
sava tauta, kad, va, netveriu ir 
tau skambinu”. Padėkojau už 
pranešimą ir paaiškinau, jog su 
dukrele jau įsigijom lėktuvo bi
lietus ir skrendam į Chicagą 
vien todėl, kad pamatytumėm 
„Ratilio” koncertus. Petro entu
ziazmas iš anksto lyg užtikrino, 
kad kelionės išlaidos nebus 
veltui.

Dabar po visų trijų Chicagos 
spektaklių (balandžio 21,23 ir 24 
dienomis) galiu be jokių rezervų 
sakyti, kad kelionė labai ap
simokėjo, nors iš tikrųjų to vi
so koncertuose patirto pergyve
nimo kažkaip nesinori ir net 
neįmanoma pinigais apskaičiuo
ti. Per tą dviejų valandų pro
gramą, manau, ne mane vieną 
persmelkė tai grožio, tai ilgesio, 
tai linksmumo, tai liūdesio 
jausmų bangos. Ir nelengva 
pasakyti, kas ką iššaukė. Bet, kai 
žiūrovai eina iš salės lyg per
gyvenę dramatišką katarsį, tai 
gali suprasti, jog scenoje darėsi 
kažkas nepaprasto.

kurie pasinešė žeisti tą pasaulio 
santvarką, kurią žmonija geres
niais savo momentais yra įsivaiz
davusi, į kurią turi teisę, ir dėl 
kurios amžiais žmonės yra au- 
kojęsi, kentėję ir mirę;

— tyla — akivaizdoje to, kas 
neišaiškinama, kas liudija baisią 
mūsų žmonių kančią, iš pagar
bos jiems (taip, kaip nutilo Jobas); 
•tyla, kurios nepertrauktų mūsų 
įprastoji patriotinė retorika, nes 
ji niekada neįstengs būti propor
cinga tiems įvykiams, nebent į tą 
tylą leistumėm prabilti mūsų kai 
kurių poetų žodžiams: Miškinio, 
Aisčio, Brazdžionio, Bradūno;

— po tylos, nuolatinis liudi
jimas, pasakojimas to, kas įvyko. 
Prieš maždaug dešimt metų ryš
kiausias apsilankymo Lietuvoje 
patyrimas buvo sutiktų senesnių 
žmonių troškimas išeiviams išsi
pasakoti, ką jie pergyveno, koks 
buvo Sibiras. Tuos pasakojimus, 
atsiminimus, knygas, pvz., Kry-

„Ratilio” atvežė išeivijai jau 
seniai mums reikalingą savos 
tikros liaudies kūrybos prista
tymą ir jos paaukštinimą. Vyres
niajai kartai gal čia nebuvo nieko 
naujo, gal jie kai kurių panašių 
dainų ir šokių matė ir girdėjo 
savo jaunystėje. Bet mūsų 
jaunesniajai kartai čia buvo 
pateikta tai, ko mes niekad ne
buvome nei girdėję, nei matę. Ta 
mums kiek pažįstama lietuviška 
daina, šokis ir net rūbas, kuriuos 
tėvai ir mokytojai mums perdavė, 
buvo lyg ir „pagerinti”, „pa
tobulinti”, jau gerokai atitolę 
nuo senojo liaudiško konteksto. 
Mums, jaunesniesiems išeivijoje, 
nebuvo nei progų išgirsti tų nešli
fuotų liaudies dainų ar senųjų 
kaimo instrumentų. Mat jau 
Nepriklausomybės laikais buvo 
daromos pastangos tą dainą ir 
šokį perkurti, harmonizuoti, pri
taikyti chorams, solistams, an
sambliams. Tai nepeiktina ir 
visai suprantama, nes tai buvo 
daryta tų laikų aplinkybėse ir 
atrodė labai normalu ir pageidau
tina. O gal ir čia buvo norima 
kuo greičiau „pasivyti” Vakarų 
Europą, kurioje tokių senoviškų 
liaudies klodų jau nesimatė?

Tėvams pasitraukus į Vakarus, 
mūsų kartai buvo perduota meilė 
dainai, bet dainų repertuaras 
atspindėjo anų atranką ir susi
dėjo iš dainų, kurios Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo mokomos 
mokyklose, choruose, ar dainuo
jamos studentų tarpe. Vokietijos 
stovyklose praleistieji metai 
kažkaip dar daugiau išryškino 
visiems bendrai žinomą reper
tuarą. Chorinė veikla puoselėjo 
tik gaidomis surašytų dainų 
atlikimą, ir mes vis daugiau įpra
tom scenose ir dainų šventėse 
klausytis kad ir gražių, bet jau ne 
liaudiškų, kompozitorių sukurtų 
ar perkurtų kūrinių.

Visiems žinomos liaudies 
dainos iš pradžių buvo laisvai dai-

želiai Arktikoje, turime perduoti 
savo vaikams ir vaikaičiams — 
turime kartoti ir kartoti, nes 
neturime teisės jų pamiršti;

— ir gedulas, už vis labiau ge
dulas. Nes gedėdami savo arti
mųjų, savo žmonių, įsiparei
gojame už juos atlyginti. Čia taip 
pat galime dar pridėti, kad net 
gedulo teisė mūsų tautai buvo 
atimta per tiek metų— skriauda 
ant skriaudos. O gedėjimas, pagal 
Freudą, yra būtinas žmogaus 
sąmonei, kad jis nesužlugtų po jį 
ištikusios nelaimės našta. Kaip 
visai tautai buvo uždrausta dėl 
išvežtųjų gedėti, taip ir poetams, 
dailininkams, muzikams buvo 
neleidžiama trėmimų patirtį 
kūrybiškai transformuoti.

Gal todėl šiais metais tas 
skausmas, slėptas ir maskuotas, 
susikaupęs per tiek laiko neiš
reikštas, prasiverš Lietuvoje 
nepaprasta jėga. Tačiau apvaikš
čiotas, įgavęs apčiuopiamą formą 
per apeigas, paminklus, maldą, 
poeziją ir muziką, jis ves mus į jo 
apvaldymą, su juo atsiskaitymą, 
kad jis daugiau neparaližuotų 
mūsų, išlikusiųjų. Tas jo ap
valdymas jo įsisąmoninimas ir jo 
neužmiršimas ir bus mums gairė 
pakeliui į viltį. Kadangi niekas 
toje tremtinių kančioje ir mirty
je vilties negimdo. Dėl jų — 
gedulas. Viltis — mums, gyvie
siems, nesibaigianti ir nuolatinė

Mergaitė ii „Ratilio" ansamblio Chicagos Jaunimo centro scenoje šių metų 
balandžio mėnesį. «

Nuotrauka Jono Kuprio

nuojamos už stalo per vestuves, 
krikštynas, gegužines, bet, laikui 
bėgant, vis rečiau ir mažiau. 
Blėso dainų repertuaras ir pati 
dainavimo tradicija. Dabartinis 
jaunimas vasaros stovyklose šiaip 
taip su dainorėliu ir garsia akor
deono palyda dar sudainuoja 
keletą dainų, bet beveik tik iš 
reikalo. Be spausdinto žodžio ir 
akordeono, spontaniškai dainuo
ti jau beveik nebemokame.

Todėl atkeliavusio „Ratilio”

pareiga ir siekis. Viltis įsikūnys 
tada, kai mes ryšimės būti 
tauresni savo tautos nariai, kai 
mes angažuosimės laisvei su pa
našia aistra, kaip Beidžingo 
studentai, kai išgyvenę tai, ką ti
ronija padarė su mūsų ar
timaisiais, mes prisieksime sau ir 
vieni kitiems, kad niekada dau
giau mūsų žemėje nepasikartos 
tokie dalykai, kaip 1941 metų 
birželį, kol mes nors kiek dėl to 
turėsime ką pasakyti. Bet kaip 
tik dėl to birželio dienos turi tap
ti mums amžinos neužmaršties 
dienomis ir tai, kas tada atsitiko, 
pasidaryti amžinu įšalu mūsų 
sąmonėje.

P.S. Kaip gedulas iššaukiamas 
įvaizdžių mūsų atmintyje, pavyz
džiui, Lietuvos geležinkelių 
stočių, taip ir viltį galime semtis 
iš kai kurių vaizdinių. Šiame 
puslapyje — mergaitė iš „Ratilio” 
ansamblio, ji gyvas asmuo, daina
vusi ir šokusi mūsų scenose, o 
tačiau fotomenininko ji jau yra 
pakylėta į mūsų tautinės 
mitologijos aferą, pagal Algirdo 
Greimo įžvalgą, figūratyvinę 
tikėjimo išsaugojimo priemonę. 
Jos jaunystė, jos kasos, jos 
tautinis rūbas ir žydinti pavasa
rio tulpė jos rankose — tai Lietu
va dabar ir ateityje. (Beje, šitą 
būtų gerai supratęs Sibiro trem
tinys poetas Antanas Miškinis.) 

(a. U.) 

pasirodymai mums tiesiog žadą 
atėmė. Jauni žmonės dainuoja 
čia paprastu tembru, normaliu 
balsu, be solistiškų ar choriškų 
patosų, įdomia, gal šiek tiek 
neįprasta harmonija. Kai kurios 
tonacijos ir tempai visai mums 
negirdėti, bet tuo kitoniškumu 
kaip tik ir labai žavintys. O visus 
turbūt daugiausia pritrenkė 
dainų įvairumas. Juk dainuota 
pusantros valandos ir, išskyrus 
vieną kitą raštu kurtą patriotinę 
dainą, tos visos kitos dainos 
mums niekad negirdėtos. Staiga 
supratom, kiek daug dvasinio 
tautiško lobio buvo palikta Lie
tuvoje, kurio mūsų išeivijai nepa
vyko išsivežti ir perduoti savo 
vaikams. Tikrai džiugu, kad 
Lietuvoje jaunimas sugebėjo 
įvertinti tą palikimą, jį rinkti, juo 
gėrėtis ir degančiu ryžtu jį atkur
ti ir įgyvendinti jau ne kaimo, bet 
universiteto ir modernaus gyve
nimo aplinkoje.

Tiesa, pastaruoju metu 
Amerikoje yra atsiradę net du 
panašaus etnografinio pobūdžio 
mūsų ansambliai — „Sodauto” 
Bostone ir Pedagoginio lituanis
tikos instituto etnografinis an
samblis Chicagoje. Bet jie yra lyg 
jaunesni įpėdiniai to subrendusio 
Vilniaus universiteto folklorinio 
ansamblio, ir jų įtaka plačiąjai 
mūsų išeivijos visuomenei kol 
kas gana ribota. Po „Ratilio” 
pasirodymų galbūt geriau įver- 
tinsim savojo jaunimo parodytą 
susidomėjimą ir meilę senajai 
liaudies dainai. Yra būtina, kad 
„Ratilio” ir tų kitų ansamblių 
vaizdajuostės kursuotų jaunimo 
organizacijų susirinkimuose, sto
vyklose, mokyklose. Be konkre
taus supažindinimo mūsų jau
nimui taip ir liks neaišku, kodėl 
Lietuva vadinosi „Dainų šalis”.

Negaliu neišsitart apie pastebė
tą jaunimo stoką visuose tri
juose Chicagos spektakliuose. To

jaunimo buvo, bet ne tiek, kiek jo 
galėjo būti. Nežinau, galbūt 
nebuvo užtenkamai pareklamuo
ta, paskatinta mokyklose, jau
nimo organizacijose. Galbūt ir 
vadovai, ir tėvai nelabai žinojo, 
kas čia bus ir ko tikėtis. Bet kas 
neatsivedė jaunesnių šeimos 
narių — daug prarado. Skaičiau, 
kad vienoje vietoje, kai nuo 
scenos buvo pasigesta vaikų, 
publika paaiškino, kad jie miega. 
Tuomet dainininkė mandagiai 
pasakė, kad galbūt ir publika 
miega. Taikli pastaba! Lietuvoje 
šiandien matome, k ip į visus 
susibūrimus tėvai ir ser 
vedasi ir nešasi vaikus ant j 
kad jie būtų liudininkai ti 
tarinių įvykių. Tai ir čia, jau 
todėl, kad tiek daug jaunų 
tuvos atstovų pirmą kartą 1. i
mūsų scenas, buvo verta į ai 
atkreipti dėmesį, tą vii igę 
laikyti svarbiu įvykiu. Jeigu 
seneliai neatsivedė vaikaičių, o 
tėvai vaikų, tai pramiegojo auksi 
nę progą jaunimui parodyti tai, 
kas jiems tikrai būtų palikę impo
nuojantį įspūdį.

Lietuvoji ,.Ratilio” atsiradimas 
ir jo veikla tai ne vien tik dabar
tinis ar koks atsitiktinis reiš
kinys. Anot jų pasakojimo, jau 
šešiasdešimtųjų metų dešimt
metyje Vilniaus universiteto 
studentai i Įsirašydavo į vasaros 
ekspedicįjts po įvairius kaimus 
užrašinėti tautosakos ir rinkti 
kitų etnografinių vertybių. 
Važiuodavo ne vien tik tau
tosakos, lietuvių kalbos ar 
muzikos studentai, bet ir bu
simieji inžinieriai, daktarai, eko
nomistai ir kiti. Daug ko mačiu
sių žmonių nuoširdumas, papras
tumas, dvasingumas ir turtin
gumas liaudies lobiais studen
tams palikdavo neišdildomus 
įspūdžius. Jie pradėjo suvokti, jog 
liaudies dainos yra nepamai
nomos ir kitokios populiaraus po
būdžio vėliau sukurtos dainos 
vargiai ar kada gali pirmąsias 
pakeisti ar joms prilygti. Gerų 
profesorių vedini, studentai su
prato, kad tos liaudies dainos, 
perėjusios per kartų kartas, yra 
jau atrinktos, atsijotos ir tokiu 
būdu tapusios tautine klasika. 
Ant tų dainų uždėtas kelių gene
racijų estetikos antspaudas. Tai 
šiek tiek daugiau, negu tik 
šiuolaikinių populiarių naujo
viškų tempų ir temų lengvosios 
dainos (nors visiems aišku, jog 
reikia ir tokių).

Taip anas jaunimas, grįžęs į 
Vilnių, ir toliau studijų metu dai
nuodavo vasarą išmoktas dainas. 
Iš pradžių neformaliai, bet maž
daug nuo 1968 metų, vadovės 
vedini, pradėjo pasirodyti ir 
scenoje. Studentų eilės keitėsi, 
keitėsi ir vadovės. O nuo, berods, 
1980 metų ėmė vadovauti Zita 
Kelmickaitė, kuri, anot jos pačios 
žodžių, „kaip botagėlis” varinėja 
dabartinius ratiliečius. Jinai yra 
baigusi konservatoriją, bet dabar 
yra tiesiog šventai pamišusi liau
dies dainai ir muzikai. Energin
ga, sumani ir iškalbi, jinai 
yra lyg to ansamblio atominis 
variklis. Per visus tris vakarus 
Chicagoje jinai kalbėjo laisvai ir 
gyvai ir vis kitaip suregzdama 
programos įvadus.

Jinai čia aiškino, kiek ansamb
liečiai jaudinosi nežinodami, kaip 
Amerikoje priims jų tą „keistą, 
senovišką muziką”, bet vylėsi, jog 
pati dainos ir muzikos magika 
padės pralaužti ledus. Lietuvoje 

(Nukelta į 2 psl.)
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„Ratilio” viešnagės Šiaurės Amerikoje proga ansamblio nariai, nulipę nuo 
scenos, išvedė šokiui sėdinčius 
auditorijoje, tai po kelių

(Atkelta iš 1 psl.)
tokio rūpesčio jiems nėra, nes ten 
veikia daugiau negu 800 pana
šaus pobūdžio ansamblių. At
kreipė dėmesį i tai, kad dainose 
glūdi mūsų protėvių puoselėtas 
švelnumas, lyriškumas. Pavyz
džiui, niekur dainose nerasi žo
džio „motina”, vien tik močiutės, 
motinėlės, motušėlės. Dainose 
randame ir sumanaus įžvalgu
mo, pavyzdžiui, dainoje, kurioje 
apibūdinamas žmonių sveikini- 
masis susitikus: marti ir anyta 
sveikinasi su špyga, dukra ir 
motina — rankos pabučiavimu, 
brolis brolį su apsikabinimu, o 
kaimynas kaimyną rankos pa
spaudimu. Paprasta, bet kiek 
tuose judesiuose gyvenimiškos 
esmės!

Buvo paaiškinta ir žodžio „Ra
tilio” reikšmė. Žodžiai „rati
lis”, „ratilėlis” mūsuose gali 
būti siejami su tokio vardo pie
vose augančia saulutės pavidalo 
gėlyte, turinčia net gydomosios 
galios ir priedainiu atsišaukian
čia šienapj'itės dainose bei su-

Nuotrauka Jono Kuprio
Iš „Ratilio" programų Chicagos Jaunimo centre šių metų balandžio mėnesį: viduryje žymioji liaudies dainininkė 
Veronika Povilionienė.

savo daina pravesti susikaupi
mus net ir prieš roko muzikos fes
tivalius. Mums buvo tikra laimė, 
matyti ją savo scenoje ir girdėti 
kartu su „Ratilio”.

Koncerto pradžioje sudainuotos 
sutartinės su neįprasto disonan- ' 
so sąskambiu mums galbūt keis
čiausiai skambėjo, nes jų jau ’ 
mažai buvo girdėta ir ankščiau 
LietuvojefTačiaU tos sutartinės ir 
senesnėse tonacijose (eolinėse, 
miksolidinėse, dorinėse skalėse) 
skambėjusios''-dainos tai mūsų,-

tas. Prisimenu, kai klausiausi 
etnomuzikolųgijos paskaitų apie 
Europos liaudies muziką Kali
fornijos universitete (UCLA), Los 
Angeles. Su kokiu entuziazmu 
profesorius pristatė lietuviškų 
sutartinių pavyzdžius, kaip vieną 
iš seniausių polifoninės muzikos 
šedevrų! Mūsų vėlyvesnės dainos, 
ypač tos, kurias išeivijoje įrašė
me į plokšteles, jau nieko nenu
stebino. Vėliau, kai Washingtono 
radijo programai ruošiau lietuvių 
liaudies muzikos pristatymą, 
mūsų sutartinės taipgi susilaukė

tortinėse. Tame žodyje slypi 
rato sukimosi jėga, ir visuo- 

uis laiko bėgimas, ir lyg kaž- 
oks visatos sujungimas. Psicho- 
gas Carl C. Jung ir kiti moksli- 
inkai, kurie lygina simbolius 

pasaulinėj kultūrinėj plotmėj, 
! reipė dėmesį į ratų magiš-

ną, pavyzdžiu dažnai minė- 
d ni indų mandalą. Tokių ste
buklingų ratų užtinkame visame 
pasaulyje — ir anglų garsusis 
Stonehenge, ir Amerikos indėnų 
Bighorn kalnų viršūnėje, Wyom- 
inge, iš akmenų sudėtas didžiulis 
ratlankis su visais stipinais, vadi
namas „medicine ^vheel”. Visa: 
me pasaulyje išsivystę ir ratelio
formos šokiai taip pat savo, tautos įdomiausias muzikinis tur- 
genezėje yra susiję su burtais ir 
magija. Taigi ansamblio vėliavoje 
išaustas ratas mums toks lietu-, 
viškai savas, bet kartu ir visam 
pasauliui kalbantis universalia 
žmonijos kalba. Tai puikiai pa
rinktas vardas ir emblema, kurie 
itin pravers, jeigu ansambliui bus 
galimybių po pasaulį daugiau 
pakeliauti.

Rato simbolika taip pat apibū
dina dainų, šokių ir muzikos 
išmokimo būdą. Juk visa tai per
sunkta, perduota iš vienos kar
tos kitai, per gyvą susitikimą.
Studentai viską mokosi iš klau- . daugiausia dėmesio iš kitataučių, 
sos — be gaidų, taip kaip žmonės 
darė per ištisus amžius su liau
dies kūriniais. Ir tokiu būdu tų 
dainų ir šokių melodijos lieka 
lyg gyvi, laisvi paukščiai, nesu
rakinti į gaidų sukaltus narve
lius. Nes tikrą liaudies muziką 
nelengva užrašinėti, ji tokia iš
raityta, kad tiem visiem garsam 
net nėra atitinkamų gaidų, bent 
ne mums įprastų. Etnomuzikolo
gai yra išvystę ypatingas liaudies 
muzikos užrašinėjimo formas, bet 
tai daugiau padėti muzikos anali
zei, o ne atlikimo praktikai.

„Ratilio” koncertuose Veronika 
Povilionienė padainavo keletą

Atrodo, kad galime didžiuotis 
savo sutartinių archaiškumu 
lygiai taip, kaip didžiuojamės 
savo kalbos senoviškumu. Anot 
Zenono Slaviūno, kuris 1958-59 
metais išspausdino tris tomus, 
apimančius 1500 sutartinių: „Nei 
viename lietuvių liaudies dainų 
žanre nėra tokio daugialypio 
meno, koks yra sutartinėse. Čia 
glaudžiai susijusios įvairios meno 
šakos: liaudies poezija, vokalinė 
ir instrumentinė muzika — dau
giabalsis dainavimas, grojimas 
ir pritarimas skudučiais, tri
mitais ar kanklėmis, choreogra
finis menas — originalūs sutar

prasimušti į visai naujas erdves. 
Bet čia tik šiaip sau spėliojimai.)

Programos pradžioje dar buvo 
lyg atkurti Lietuvos laukų gar
sai. Įspūdingai nuaidėjo garsūs 
trimitai. Švilpukai atskraidino 
gegutę, apuoką ir kitus girių 
paukščius. Pirmadienio vakare 
išgirdome net raliavimų ir turbūt 
piemens švilpynę. Įsijungus sku- 
dučiams, kanklėms ’ ir lamz
deliams, prasidėjo sutartinių 
šokiai ir pasisveikinimo dainos. 
Ir-su kokiu^rakščiu orumu buvo 
atlikti ''tie pasivaikščiojimo ’ strųmentai suteikė visam vaka 
šokiai, ypač tas "pirmasis, su —-1 
kuriuo ansambliečiai įžygiavo į 
salę, dainuodami apie povo 
plunksnelę ir gražią Žemaičių 
žemelę. Po tų senesnių dainų ir 
šokių pavyzdžių skambėjo visa 
pynė dainų, instrumentinių melo
dijų ir šokių, kurie lyg in
scenizavo linksmą kaimo 
vakaronę.

Ansamblio nariai buvo apsi
rengę autentiškais liaudies rū
bais iš skirtingų vietovių. Todėl 
jie atrodė labai įvairiai. „Ratilio” 
vadovė paaiškino, jog visi rūbai 
išausti ir pasiūti pagal surinktus 
ir dažnai jau muziejuose laiko
mus pavyzdžius. Skirtingos 
moterų galvos dangos ir vyrų 
liemenių bei kepurių įvairumas 
ypač buvo įdomus. Mes įpratę 
matyti tik jau „subendrinto” tau
tinio kostiumo pavyzdžius — mo
terys visos tik su karūnėlėm, o 
vyrai vis tik su trumpom, be 
rankovių liemenėm ir su šokiui 
patogiom odinėm vyžom. Pirmą 
kartą mačiau „čebatuotus” vyru
kus, ir buvo įspūdis tikrai šauniai 
pasipuošusių. Žinant, kad Lie
tuvoje įprasta ansamblius rengti 
vienodais ir jau labai stilizuotais 
pasirodymo rūbais, mums gera

matyt tokį gražų pagerbimą etno
grafiškai autentiškų rūbų. Jau 
vien tik dėl to ištikimumo 
etnografijai „Ratilio”, ko gero, 
geriau pristato lietuvių liaudies 
kūrybą, negu kiti ansambliai, 
kad ir profesionalai, bet apreng
ti stilizuotais rūbais.

Instrumentų visa palyda (o 
galbūt geriau sąkyt — pravada) 
buvo labai puiki. Diatoninės 
kanklės, smuikai, armoškos arba 
bandolinos, skudučiai, rageliai, 
lamzdeliai, žvangučiai ir kiti in- 

^‘ifcė visam vaka
rui pakilią nuotaiką. O mums, 
įpratusiems dainą ir šokį girdėti 
tik su akordeono, pianino, arba 
retkarčiais ir su kanklių palyda, 
buvo labai pravartu išgirsti, kaip 
turtingai gali skambėti kaimo 
„kapelija”. Daug kur girdėjusi 
įvairių etninių grupių ir skir
tingų Amerikos sričių liaudies 
muzikantų pasirodymus, galiu 
drąsiai teigti, jog tie mūsų muzi
kantai ne tik neatsilieka, bet 
dar ir pralenkia kitus. O mūsų 
„Ratilio” smuikininkės galėtų 
konkuruoti bet kokiose Amerikos 
liaudies smuikininkų varžybose.

* * ♦

Įdomu atkreipti dėmesį į atlik
tus šokius. Kai vis esame įpratę 
matyti pilną sceną šokėjų, bent 
aštuoniom porom besisukančių, 
tai „Ratilio” keturių ar šešių 
porų šokiai teikė-kitokį — minia
tiūrinį įspūdį. O gal dėl to, kad 
jie šoko tik scenos vienoj pusėj. 
Užuot stebėjus šokių formaci
jas, akys dažniau sekė pavienių 
šokėjų judesius. Buvo matyti, kad 
jie šoka savo malonumui, o ne 
vien tik lygios rikiuotės išlaiky
mui. Tuomet net ne taip sudė
tingi atrodė ir tie šokiai. O kai

apsisukimų ir tie žiūrovai jau 
smagiai trepsėjo į taktą arba pa
garbiai linkčiojosi viens kitam. 
Tuomet buvo galima suprasti, 
koks smagus kadaise buvo tas 
liaudies šokis, kai į jį galėjo 
jungtis visi. Dabar pas mus 
(galbūt ir Lietuvoje) jau be įsi
rašymo į ansamblius ir be repe
ticijų niekas nė nebando sušokti 
liaudies šokio. Retkarčiais polkų 
orkestrai dar užveda „Bitute, 
pilkoji”, klumpakojį arba „Noriu 
miego”, bet ir tai labai retai. O 
vis dėlto daug praradom, visiškai 
užmiršdami spontanišką šokio 
atlikimą. Besimaišydama įvairių 
Amerikos etninių grupių rengi
niuose, aš truputį vis su pavydu 
žiūrėdavau, kaip graikai, serbai, 
kroatai be jokių repeticijų per 
vestuves ar kitus pobūvius sma
giai trepsi, susikabinę rateliuose, 
vieni kitus žingsnių pamoky
dami bešokant. Ar negaila, kad 
pas mus to jau nėra? Bet gal ne
reikia nusivilti. Mados keičiasi, ir 
toks spontaniškas liaudies šokis, 
ko gero, vėl gali sveikai atgyti. 
Pas mus, išeivijoje tai jau vargiai, 
bet Lietuvoj visko gali būti, nes 
dar groja kaimo kapelos ir 
užrašomi šokių prisiminimai.

Toks šokio renesansas yra įvy
kęs • Švedijoje, Norvegijoje ir 
Vengrijoje per pastarąjį dešimt
metį. Tenai labai išpopuliarėjo 
liaudies instrumentinė muzika ir 
anuose kraštuose jau vyksta 
vakaruškos, tokios, kokios buvo 
maždaug šio šimtmečio pradžioj. 
Susirinkę jaunuoliai, su džinsais, 
be balinių kostiumų, šoka savo 
malonumui, tokiu būdu vėl 
grąžindami šokį publikai, nepa
likdami jį vien tik sceniniam 
pasirodymui^,.. Aišku, tokiai 

' pramoginei veiklaį. reikalingi ir 
geri muzikantai. Iš tikrųjų ir 
šokėjai, ir muzikantai vieni ki
tiems yra simbioziškai reikalin
gi, nes vieni kitiems iššaukia 
paklausą. Šitokioms liaudies 
muzikos vakaronėms sunku 
konkuruoti su roko festivaliais, 
bet galbūt reikia tikėti, kad ir 
Lietuvoj, kaip ir kitur, jaunimas 
sugebės džiaugtis ir vienais ir ki
tais. (Įdomu, kad „Ratilio” kon
certuos pirmą kartą pajutau, jog 
mūsų liaudies šokiai aiškiai turi 
kažką bendro su matytais latvių 
ir skandinavų — Europos šiau
riečių tautiniais šokiais ir ge
rokai skiriasi nuo piečiau gyve
nančių tautų. Manau, kad tas 
paprastesnis šokio atlikimas tuos 
panašumus išryškino, ir tai yra 
labai gerai.)

* * *

Labai gilų ir jaudinantį įspūdį 
paliko „Ratilio” koncertuose Sibi
ro tremties prisiminimų dalis. 
Antano Miškinio eilėraštis, pa
rašytas ant cemento maišo skiau
telių, ir dvi šiurpios dainos visus 
sukrėtė. O Jono Strielkūno ir Si
gito Gedos eilėraščiai, kartu su 
Vydūno giesme, tai lyg šių laikų 
šūkis, daug žadantis ir visiems

teikiantis vilties. Gražiai prie tų 
patriotinių temų vystymo prisi
dėjo ir „Į Vilnių, į Vilnių” daina, 
kurią entuziastingai traukė ir 
visa auditorija. Kitais vakarais 
publiką išjudino Maironio „Oi 
neverk, motušėle” ir Antano 
Baranausko „Giedu dainelę, sa
vo giesmelę”.

Šiame Draugo kultūrinio prie
do numeryje spausdinami per
rašyti Sibiro tremtinių dainų žo
džiai ir melodijos. Gal skaitytojai 
patys jas sudainuos ir kitus 
pamokys. Tokiu būdu „Ratilio” 
atvežta daina gali likti gyva su 
mumis. Tikėkimės, kad šią 
vasarą tos dainos nuskambės ir 
jaunimo stovyklose, nes jos pras
mingai papildo anksčiau iš
moktas partizanų dainas.

♦ ♦ ♦

Būtų visai ne pro šalį jaunimo 
vadovams nusirašyti ir kitų 
„Ratilio” atvežtų dainų žodžius 
ir prie progos pamokyti jauni
mą. Pati žinau, jog jaunimas 
dar pusėtinai entuziastiškai trau
kia „Palaukėj, palankėj saulutė 
tekėjo”, nes joje vyrukai ir mer
ginos gali smagiai pakonkuruoti, 
vesdami dainos dialogą. O vis 
dėlto „Ratilio” sudainuota mįslių 
daina, atrodo, ir smagesnė, ir 
daug gražesnė. Vyrų užklaustos, 
merginos atsako, jog žemai, 
pakrantėlėj, čystas vandenėlis 
bėga be kojelių; aukštai debe
sėliai lekia be sparnelių; marga 
gromatėlė, bernelio rašyta, kalba 
be žodelių. Deja, tos dainos 
jokiame išeivijoje išleistame 
dainorėlyje neteko užtikti.

O ką jau ir bekalbėti apie ves
tuvines dainas. Pas mus dar 
laikosi prigijus tradicija uždai
nuoti „Močiute širdele, tai tau, 
tai tau; auginai dukrelę ne sau, 
ne sau” tuomet, kai nuimamas 
nuotakai šydas. Tai dar lyg ir 
simbolinis raudos atlikimas. O 
kiek tų dainų būta! Per „Ratilio” 
vakaronę išgirdom bent kelias. 
Labai smagi buvo merginų daina, 
kurioje jos apjuokė svetelius tol, 
kol nebuvo joms mesta saldainių. 
Žinau, kad daug kam yra parupę 
įtraukti kuo daugiau lietuviškų 
tradicijų į vestuvių puotas. Kai 
kur jau ir užtinkame vartų 
pakėlimą arba stalo atpirkimą su 
saldainiais. Bet tai darom be 
dainos — nes jų nemokam.

Kokia būtų mums palaima, 
jeigu iš Lietuvos gautumėm 
vaizdajuosčių, kuriose būtų 
inscenizuotos arba nufilmuotos 
tikros tradicinės kaimo vestuvės. 
Jau keleri metai, kai Rumšiš
kėse, Liaudies buities muziejuje, 
vyksta įvairių kalendorinių 
švenčių festivaliai, kuriuose 
taipgi yra įdomiai pristatomi 
papročiai, žaidimai, dainos. Kad 
kas nors susiprastų mūsų išei
vijai tai įrašyti į vaizdajuostes 
su atitinkamais paaiškinimais. 
Būtų neįkainojama dovana.

(Pabaiga ateinantį šeštadienį)

Antanas Gustaitis 
Nuotrauka Jono Kuprio

Antaninių odė

(Poeto Antano Gustaičio liaupsei)

Mūsų mielas Antanėlis, 
Iš sietynų šypsnius skėlęs, 
Nei jis plinka, nei jis žilsta, 
Tik satyrom niršta, širsta...

Kada rašo avinai,
Bliauna plunksnos jų plonai: 
Iš gurbų rimus jie kergia, 
O už ritmą tai kačergą 
Reiktų jiems įbest į snapą, 
Kurs prie meno nepritapo.

Fui, taip kuria tik drambliai... 
Dėl jų humoro gailiai
Noris verkt — ne juokas ima, 
O krenti nusiminiman...

Ilgaausių dramblių tarpe 
Štai ir mano mūza plerpia...
Širše tu, jukš nuo Antano, 
Mesk tą žnybiu balaganą!
Leisk, vardinių šių dingstim, 
Jam gėrėtis tik savim!

Stasys Liepas

Rengiama jaunųjų 
lietuvių dailininkų 

paroda
Nuo birželio 16 iki 25 dienos 

Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
vyks jaunųjų lietuvių dailininkų 
meno paroda. Į šią parodą kvie
čiami neseniai baigę meno studi
jas ar dar bestudijuoją meninin
kai. Užsiregistravusių tarpe yra 
dailininkai Jūris Čiurlionis (Cle- 
veland, OH), Susana Juknaitė 
(Chicago, IL), Daiva Karužaitė 
(Chicago, IL), Jonė Karuža 
(Chicago, IL), Andrius Stankus 
(Oak Lawn, IL), Rasa Sutkutė 
(Homewood, IL), Vitas Venckus 
(Santa Monica, CA). Kviečiami 
parodoje dalyvauti ir kiti jau
nieji kūrėjai, turį bent keletą 
parodinio masto darbų (tapybos, 
skulptūros, grafikos, audinių ir 
pan.). Dėl smulkesnės informaci
jos reikia kreiptis į parodos orga
nizatorių Algimantą Kezį: 4317 
South Wisconsin Avenue, Stick- 
ney, IL 60402; tel. 312-749-2843.

dainų viena. Daugiausia tai buvo 
dzūkiškos dainos, itin gražios 
savo muzikiniu senumu ir žodžio 
poetiškumu. Bet pats išdaina
vimo būdas, su visais balso pavir- 
pinimais, išraitymais, staigiais 
nutraukimais arba skambiais 
išlaikymais, kaip tik ir išpuošė tų 
dainų melodijas. O ji tas dainas 
taip išmoko iš dainininkų, ne iš 
gaidų. Man anksčiau lankantis 
Lietuvoje, ten buvo kalbama, kad 
Veronika geriau nei magneto
fonas įsirašo savo atmintin ir šir
din dainų išdainavimą ir tada 
perduoda kitiem visa tai savo 
skaidriu, sodriu balsu. Jinai tai 
darė nuo pat ansamblio pirmųjų 
įsisteigimo metų, kai pati dar 
buvo studentė. Tebedaro tai ji 
ir dabar, būdama trijų vaikų 

« motina ir visoj Lietuvoj išgar
sėjusi liaudies dainininkė. Pernai 
vasarą jinai stebino amerikiečius 
Washingtone garsiojo Smithso- 
nian Institute suruoštame Folk- 
life festivalyje, Amerikos folklo
ristams palikdama neišdildomą 
įspūdį. Lietuvoje jinai kviečiama

tinių šokiai ir žaidimai. Todėl jų 
estetinis poveikis yra labai 
platus” (Zenonas Slaviūnas, 
Sutartinės: daugiabalsės lietuvių 
liaudies dainos, 1958-59, 3 t., 
Vilnius, I t., p. 16-17.

Ir, kaip „Ratilio” vadovė pa
brėžė, mums verta pasistengti 
geriau suprasti tą senovišką 
balsų sutarimą. Lietuvoje susi
domėjimas didėja, ir tai įrodė su
ruoštas festivalis, skirtas vien tik 
sutartinėm. Jų vertė savaime 
aiški modernios muzikos kompo
zitoriams. Manau, jeigu atsiras
tų daugiau plokštelių su ati
tinkamais paaiškinimais, tai pa
dėtų visiems geriau įvertinti tą 
unikalų palikimą. (Besiklausant 
tų sutartinių, man net toptelėjo 
mintis, jog Lietuvos rokininkai 
galėtų iš jų kai ką pasisavinti ir 
taip suteikti savo roko muzikai 
visiškai savitą veidą. Kol kas gir
dėtas lietuviškas rokas mus nela
bai kuo nustebina; tai vis lyg pa
vėluotas pamėgdžiojimas to, kas 
jau sukurta kitur. O pasisėmus iš 
savo kraičio, gal būtų galima Nuotrauka Jono KuprioDalis „Ratilio" ansamblio instrumentalistų Chicagos Jaunimo centro scenoje.

O a r i

JAV LB Kultūros tarybos 
devintoji premijų šventė

(Atkelta iš 4 psl.) 
visi jungiasi į atgimimo darbą, o 
mes čia, išeivijoje, prie to darbo 
prisidedame, kadangi kaip tik 
šioje šventėje iškeliamos kūrybos 
sritys yra tai, kas įprasmina išei
vijos būtį.

Meninėje šventės dalyje Da
riaus Polikaičio muzikinis an
samblis (Darius Polikaitis, Linas 
Polikaitis, Audrius Polikaitis ir 
Vidas Neverauskas — daininin
kai, Zigmas Mikužis, Povilas 
Strolia ir Tomas Strolia — instru
mentalistai) atliko tris Dariaus 
Polikaičio sukurtas dainas Ka
zio Bradūno, Antano Gustaičio 
ir Bernardo Brazdžionio žo
džiams. O vieną iš pačių nuotai- 
kingiausių šventės momentų 
publikai padovanojo Los Angeles 
Dramos sambūrio artistai, insce
nizuodami Kosto Ostrausko 
„Raudonkepuraitę: temą ir varia
cijas”. Ironijos klodai pjesėje ir 
pasigėrėtina Sigutės Mikutaity- 
tės, Emos Dovydaitienės ir Vinco

Dovydaičio vaidyba bei Petro 
Maželio išraiškingas skaitytojo 
vaidmens atlikimas nukėlė šven
tės dalyvius paraidžiui į kūrybos 
sferą.

Šventės programa užbaigta 
Draugo moderatoriaus kun. dr. 
Prano Garšvos tartu palaimi
nimu. Visi sudainavo „Lietuva 
brangi”. Toliau vyko šventės puo
ta, kurios metu žiburiavo Stasio 
Balzeko parūpintas įspūdingas 
raguolis. Devintosios JAV LB 
Kultūros tarybos premijų šventės 
rengimo komitetą sudarė: Birutė 
Jasaitienė, Matilda Marcinkienė, 
Halina Moliejienė, Vida Momku- 
tė, Irena Polikaitienė, Živilė 
Šilgalienė ir Kultūros tarybos 
nariai — Dalia Kučėnienė, Nijolė 
Martinaitytė, Emilijus Holen- 
deris, Edvardas Tuskenis, Petras 
Aleksa, Liūtas Mockūnas, Stasys 
Balzekas, Jr. ir Magdalena Biru
tė Stankūnienė.

(a.)
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Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimas Kaune
ADOLFAS DAMUŠIS

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis pakvietė visą būrį Jungtinių 
Amerikos Valstybių universite
tuose dirbančių ar anksčiau dir
busių asmenų dalyvauti moks
linėje konferencijoje Kaune tema: 
Tautinė aukštosios mokyklos 
koncepcija ir Kauno universi
tetas. Tai konferencijai buvo skir
tos trys dienos — 1989 m. balan
džio mėn. 26, 27 ir 28 d. Ją or
ganizavo Sąjūdžio tam specialiai 
sudarytas komitetas „Aukuras”. 
Komitetui vadovauja Gediminas 
Kostkevičius (pirmininkas) ir Ra
munė Mačikėnienė (atsakomin- 
goji sekretorė).

Universiteto vardas, kilęs iš žo
džio universum — pasaulis, kos
moso visuma, savaime apibūdino 
dalį jo paskirties. Jėzuitai, kurie 
šešioliktame šimtmetyje, buvo 
daugelio universitetų kūrimo pio
nieriai ir mums ypačiai brangaus 
Vilniaus universiteto kūrėjai, be 
abejo, gerai suprato prasmingą 
aukštosios mokyklos pavadinimą 
ir jos pagrindinį tikslą: turtinti 
mokslo įnašais pasaulio mokslo 
aruodą ir tomis pastangomis or
ganiškai apimti mokslų visumą, 
nesiaurinant jos pasaulėžiūrine 
netolerancija. Tie du universiteto 
bruožai ryškėjo ir šios konfe
rencijos svarstymuose apie jo 
koncepciją ir žodžiu, ir raštu.

Aiškiai buvo jaučiamas nusi
vylimas dabartimi. Profesorius 
Algirdas Čižas konferencijos 
leidinyje jį išreiškė šiais žodžiais: 
„Studentas buvo rengiamas būti 
standartiniu unifikuotu žmo
gumi. Biurokratija nebuvo ir 
nėra užinteresuota ugdyti as
menybes. O tautai asmenybių 
reikia”. Kiti šio leidinio autoriai 
tokių asmenybių ieškojo praeityje 
ir nevengė daugelį jų suminėti 
pavardėmis. Paminėtųjų tarpe 
buvo profesoriai ir daktarai: 
prelatas Pranas Kuraitis, Stasys 
Šalkauskis, Antanas Maceina, 
Leonas Karsavinas, Vosylius 
Sezemanas, Pranas Dovydaitis, 
Juozas Girnius, Pranas Dieli- 
ninkaitis, Izidorius Tamošaitis.

Ypač leidinyje yra žavimasi, 
kad Vytauto Didžiojo universitete 
daug dėmesio buvo skiriama 
kultūros filosofijai. Kiek mes at
simename, toje srityje pirmavo 
Teologijos-Filosofijos fakultetas 
savo personalo moksliniais dar
bais ir leidžiamais žurnalais Lo- 
gos, Kosmos, profesoriaus Prano 
Dovydaičio redaguotais. Kiek 
vėliau įsijungė ir Humanitarinių 
mokslų fakultetas savo žurnalu 
Eranus, redaguotu profesoriaus 
Izidoriaus Tamošaičio.

Iš daugybės autorių, leidinyje 
pasisakiusiųjų Vytauto Didžiojo 
universiteto atkūrimo koncep
cijos klausimu, ryškėja, kad Vy
tauto Didžiojo universiteto Teolo
gijos-Filosofijos fakultetas buvo 
reikšmingas ir šviesus lietuvių 
kultūros filosofijos židinys, tiek 
profesūros mokslo planais ir 
užsimojimais, tiek kūrybingais 
veikalais ir straipsniais. Iš anks
čiau mums taip pat buvo žino
ma, kad Teologijos-Filosofijos fa
kulteto pozityvius darbus daug 
metų lydėjo kai kurių politikų 
trukdymai ir net likvidavimo 
grėsmė. Ši grėsmė „tapo kūnu” 
pirmosios sovietinės okupacijos 
metais.

I šio straipsnio rėmus neįeina

Nepriklausomybės laikų Vytauto Didžiojo universiteto Kaune didieji rūmai.

Konferencijoje dėl Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo šių metų balandžio 
mėnesį Kaune: dešinėje nuotraukos pusėje matyti kai kurie dalyviai iš JAV 
— Jadvyga Damušienė (priekinėje eilėje), antroje eilėje California Statė Univer
sity — Northridge antropologijos profesorė dr. Liucija Baškauskaitė ir Universi
ty of South Carolina filosofijos profesorius dr. Kęstutis Skrupskelis.

nuodugnesnis tuo klausimu pasi
sakymas. Bet visa ši problema 
yra ir įdomi, ir būdinga. Joje atsi
spindi lietuviškosios kultūros 
vystymosi sunkumai, daugiausia 
kilę dėl pasaulėžiūrinės netole
rancijos. Turėtų atsirasti asmuo, 
Teologijos-Filosofijos fakulteto 
veikloje aktyviai dalyvavęs arba 
bent artimiau su ja susipažinęs, 
kuris ryžtųsi pateikti istorijai 
objektyvų ir pilną Teologijos-Filo
sofijos fakulteto ir jo profesūros 
įvertinimą. Šiuo gi metu mus 
ypač žavi kai kurių mokslo bro
lių Lietuvoje akademinio objek
tyvumo dvasia. Yra malonu pa
tirti, kad po tiek okupantų 
pasaulėžiūrinio persekiojimo ir 
„smegenų plovimo” dešimtmečių 
šis itin vertingas mokslo asmeny
bių bruožas juose nebuvo sunai
kintas.

Kultūros filosofijos klausimu 
Vytauto Didžiojo universiteto 
atkūrijno leidinyje filologijos 
mokslų dr. Bronius Kuzmickas 
taip pasisako: „Ypač vertinga, 
gaivintina ir tęstiną yra 
lietuviškos kultūros filosofija, 
kurios kūrėjais buvo Adomas 
Jakštas, Stasys Šalkauskis, An
tanas Maceina... Normali 
kultūros būklė gali atsistatyti, 
atsigaunant ir atsikuriant joje 
individualybių įvairovei... Reikia 
tų filosofų darbus surinkti, iš 
naujo išleisti, įvesti į šiandieninę 
kultūrą, atstatyti nutrūkusią tra
diciją”.

Algirdas Patackas iškelia du 
europėjinius universiteto aspek
tus: „Iš vienos pusės, universite
tas .magistrorum et scholarium’ 
kuria mokslą ne tik lokaliai, bet 
ir universaliai, t.y. aukšto ly
gio universitetas privalo įneš
ti įnašą į Europos, pasaulio 
lobyną. Iš kitos pusės, universite
tas apima visą organišką mokslų 
visumą, visą pasaulio bei gy
venimo plotą: gamtą ir prigimtį, 
kultūrą ir religiją”. (Šio straips
nio išnašose autorius nurodo ci
tatos autorių Stasį Šalkauskį, 
„Universiteto koncepcija”, Židi
nys, 1939, 8-9, p. 147).

Šiame universiteto leidinyje 
yra drąsiai pažvelgiama ir į 
netolimos praeities negatyvią 
veiklą. Profesorius Vitas Areška 
rašo: „K. Korsakas ir K. Doveika, 
jų redaguotoje Lietuvių literatū
ros kritikoje, tome II, išleistoje ne 
stalinizmo metais, bet 1972 
metais, kritikas taip suklasi
fikuoja: geriausia yra marksis
tinė, prastesnė pažangioji, pati 
baisiausia buržuazinė”. Areška 
su tuo nesutinka ir atkreipia dė
mesį, kad „marksistinė kritika 

smerkė Juozą Tumą-Vaižgantą, 
Vincą Krėvę-Mickevičių, Balį 
Sruogą, Vincą Mykolaitį-Putiną, 
Kazį Binkį, Antaną Miškinį, 
Juozą Grušą, Antaną Vaičiulaitį, 
Viktorą Katilių ir kitus”. O tuo 
tarpu jie išryškėjo kaip estetinių, 
humanistinių ir dorovinių verty
bių reiškėjai ir gynėjai. Toliau 
Areška tęsia: „Pažangioji, o ypač 
marksistinė kritika dažnai 
neatpažino tikrų talentų, vėliau 
priskirtų lietuvių klasikai... 
Kultūra koneveikė labai nekultū
ringai Bernardą Brazdžionį. Iš 
tikrųjų B. Brazdžionis yra nova
toriškas talentas, išsipildžiusių 
pranašavimų poetas, įspėjęs XX 
amžiaus katastrofas ir lietuvių 
tautos tragiškus išmėginimus”.

Gedimino Kostkevičiaus nuo
mone, universitetas turėtų vado
vautis savivaldos principais, 
ugdančiais profesorių ir studentų 
demokratinio bendravimo tradi
cijas.'Universitete turi būti 
sąlygos hiidmonių pliuralizmui.

Profesorė Vida Rogulskienė ir 
akademikas Kazimieras Ro- 
gulskis pasisakė už prioritetų 
nustatymą įvairioms svarbes
nėms Lietuvos ūkio sritims ir už 
jų integravimą su moksliniu 
tyrimu. Tuo jie ypačiai pabrėžia 
pirmąjį universiteto tikslą — 
pasižymėti moksliniais įnašais.

Akademikas Vytautas Statule- 
vičius kėlė mintį, kad aukštosios 
mokyklos ir Mokslo akademija 
jungtųsi į vieną aukštojo mokslo 
universitetinę instituciją. Vy
tauto Didžiojo universitetas tuo 
atžvilgiu turįs padaryti gerą 
pradžią.

Vilniaus universiteto rekto
riaus profesoriaus Jono Kubiliaus 
nuomone: „be tikrojo socialinio 
bei politinio visuomenės sąmonės 
aktyvumo iš demagogijos zonos 
neįžengsime į moralės bei dva
sinių vertybių pasaulį... Nacio
nalinio savitumo nepaisymas ne 
tik žeidžia etninį orumą, ne tik 
akumuliuoja prielaidas, dėl ku
rių gali kilti nepageidaujamų 
konfliktų, bet ir skurdina visą 
daugianacionalinę mūsų visuo
menę”.

Išeivijos lietuvių veiklos kryp
tį taikliai išreiškė antropologė dr. 
Liucija Baškauskaitė, California 
Statė U., Northridge, C A, pro
fesorė, dabar dirbanti Švedijoje. 
Jos posakį „Mes esame auginti 
Lietuvai” Kauno tiesa paėmė 
kaip antraštę konferencijos 
aprašymui 1989 m. balandžio 27 
d. Nr. 98 laidoje. Tą savo lakų 
posakį ji palydėjo pastaba: „Jei
gu to nebūtų, tai ir mūsų čia ne
būtų”. Malonu pažymėti, kad pro

fesorė tame auginime Lietuvai 
pripažino nuopelnų ir Dainavos 
stovyklavietei. Prasmingi buvo 
jos žodžiai: „Mūsų yra visur 
pasaulyje ir visiems mums yra 
vieta čia, Lietuvoje”. Jos žodžiais, 
universiteto sąvokoje glūdi labai 
prasmingas siekimas — jungti. O 
be to, ji dar pabrėžė svarbą skirti 
dėmesį anglų kalbai, kuri tampa 
pasauliniu mastu mokslinės 
komunikacijos kalba.

Raštinio nuomone, universi
tetas turįs būti tautos inteligen
cijos šaltinis, sugebąs studen
tuose skiepyti vertybes, ugdyti 
objektyvų, dorovingą, pilnutinį 
žmogų, asmenybę. Mūsų krikš
čioniškoje tautoje asmenybės 
ugdymo atžvilgiu ir teologijos 
fakultetas turįs rasti universitete 
vietą. „Be krikščioniškos dorovės 
nebus pilno žmogaus ugdymo”.

Baltrušis šį įdomų pokalbį bai
gė pageidavimu, kad atkurtas 
Vytauto Didžiojo universitetas 
taptų Lietuvos dvasiniu židiniu.

Dar daug įdomių ir pozityvių 
idėjų kėlė bei ankstyvesnes 
iškeltas ryškino daugelis konfe
rencijos dalyvių ir iš Lietuvos, ir 
iš užsienio atvykusių, kaip, pa
vyzdžiui, Dalia Katiliūtė-Boyds- 
tun, Bronius Vaškelis, Edvardas 
Kaminskas, Romas Vaštokas, 
Arvydas Žygas, Jurgis Vilemas, 
Jurgis Staniškis, Rimas Kalvai
tis ir kiti.

Balandžio 27-oji diena buvo 
skirta septynioms sekcijoms: 1. 
Humanitarinių mokslų — su 
filosofijos, istorijos, filologi
jos, psichologijos, sociologijos 
skyriais; vadovas Vitas Areška, 
2. Teisės ir ekonomikos; vad. An
tanas Buračas ir Juozas Šatas, 3. 
Tiksliųjų mokslų; vad. Vytautas 
Statulevičius ir gaubus Živat- 
kauskas, 4. Gamtos mokslų; vad. 
Arvydas Janulaitis ir Aleksas 
Skrodenis, 5. Technikos mokslų; 
vad. Stasys Masiokas ir Vytautas 
Kargaudas, 6. Medicinos mokslų; 
vad. Ala Baubinienė ir Egidijus 
Klumbys, 7. Meno mokslų; vad. 
Krescencijus Stoškus ir Viktoras 
Palys.

Sekcijose plačiai pasisakyta 
specifiniais specialybių klausi
mais. Ir šalia to specialiųjų tech
ninių specialybių atstovai plačiai 
pageidavo, kad, sudarant uni
versiteto programą, būtų ypač 
atkreiptas dėmesys į humani
tarinį vertybinį aspektą, ugdantį 
studentuose plačią, pilnutinę 
pažiūrą į pasaulio visumą, į žmo
gaus asmenybės vertingumą.

Taip pagaliau buvo prieita prie 
baigiamųjų Vytauto Didžiojo 
universiteto aktų svarstymo ir 
priėmimo. Universiteto atkū
rimui jau anksčiau visi dalyviai 
visuotinai pritarė. Konferencijos 
dalyviai dabar taikliais pasisaky
mais diskutavo universiteto kon
cepcijos pobūdį. Vieną iš jų smul
kiau paminiu kaip principinį ir 
turbūt šiuo metu labai aktualų.

Vytauto Didžiojo universiteto 
atkuriamojo akto trečiajame pa
ragrafe buvo pasiūlytas priimti 
toks atkuriamojo universiteto po
būdžio apibūdinimas: „Šiuo aktu 
skelbiame atkuriantys Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune, kaip 
nepriklausomą, politiškai neuž
siangažavusią aukštąją mokyk
lą”. Profesorius Kęstutis Skrups
kelis, atstovas iš JAV, pasisakė 
prieš šį negatyvų aukštosios 
mokyklos apibrėžimą. Jo vietoje 
jis pasiūlė išryškinti pozityvų 
apibrėžimo pobūdį šiais žodžiais: 
„Universitetas profesoriams ir 
studentams garantuoja sąžinės 
laisvę ir pasaulėžiūrinę tole
ranciją”. t

Baigus konferencijos dalyvių 
pasisakymus, atkūrimo aktas 
buvo siūlomas ir vėl senuoju teks
tu. Čia susidarė proga ir man 
pasisakyti, kritikuojant poli
tiškai neužsiangažavusio uni
versiteto pobūdį kaip pilką, nega
tyvų ir provokuojantį įvairiausią 
misinterpretaciją. Jo vietoje 
prašiau įrašyti dalykiškai išreikš
tą, suprantamą ir labai svarbų 
profesoriaus Kęstučio Skrupske-
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2.
Gyvenimas eina už plieninių grotų, 
Bet jis nebe tas, nebe tas.
Visa Lietuva atsidūrė Sibyriųj
Ir kas ją į laisvę išves. k

3.
Dievuli brangiausias, už ką tiek kančių, 
Kad draudžia tėvynę mylėt.
Nejaugi brangiosios laisvos Lietuvos
Neteks mums daugiau jau regėt. (2 k.)

2. Laiko motina vaikeli ant baltųjų rankelių,
O sūnelis gailiai verkia nuo šiaurės šaltų vėjų. (2 k.)

3. Duok, mamyte, man duonelės, duok pienelio, duok saldaus, 
Leisk i gimtąjį nameli, rankutes aš nušalau. (2 k.)

4. Nėr, vaikeli, čia duonelės, nėr pienelio, nėr saldaus, 
Nėra gimtųjų namelių, nėr gyvenimo ramaus. (2 k.)

5. Mus priglaus Sibyriaus toliai ir lopšinę paliūliuos, 
Susapnuok, brangus sūneli, gimtą žemę Lietuvos. (2 k.)

Gaidas paruošė Kazys Skaisgirys.

lio siūlymą. Keli šimtai konferen
cijos dalyvių ryškiai, labai garsiu 
plojimu, tam pritarė.
. Dienos pirmininkas profesorius 
Algirdas Avižienis iš Los Angeles 
siūlė pasitenkinti akademinės 
laisvės įrašu. Man teko atestuoti 
ir šį įrašą, kaip per daug bendrą 
ir net laisvajame pasaulyje ne 
visada tiksliai interpretuojamą. 
Daugumai dalyvių vėl stipriai re
miant, buvo priimtas ir į atkū
rimo akto tekstą įrašytas profe
soriaus Kęstučio Skrupskelio siū
lymas.

Priimtas galutinis tekstas taip 
skamba: Šiuo aktu skelbiame 
atkuriantys Vytauto Didžiojo 
universitetą Kaune kaip nepri
klausomą aukštąją mokyklą, už
tikrinančią universiteto profeso

riams ir studentams sąžinės ir 
pasaulėžiūros laisvę”. Tokį 
universiteto koncepcijos apibū
dinimą reikia laikyti ypačiai 
svarbiu aukštosios mokyklos 
veiklai, kaip garantuojantį pa
saulėžiūrinę tolerancųą, tarpu
savį sugyvenimą ir iškeliantį 
aukštąją mokyklą ir iš viso 
mokslą, kaip jungiantį veiksnį 
sąmoningąja ir sociališkai bei 
morališkai pažangioje tautoje.

Jeigu universiteto atkūrimas ir 
organizavimas savo dvasia ir po
būdžiu atitiks didelės daugumos 
konferencijos dalyvių troškimus 
ir nuomonę bei priimtą Vytauto 
Didžiojo universiteto Kaune 
atkūrimo aktą, tai manytina, 
kad konferencija bus įvykdžiusi 
vertingą istorinį sprendimą.

Konferencijos dalyviams buvo 
sudaryta proga pasigrožėti mūsų 
teatrinių grupių nuostabiais 
meniniais sugebėjimais. Balan
džio 26 dieną Kauno dramos 
teatre vyko spektaklis „Didysis 
geismas”, o 27 dieną „Baisioji 
naktis”. O Kauno muzikinis teat
ras balandžio 27 dieną pastatė 
spektaklį „Mano puikioji ledi” 
(My Fair Lady). Balandžio 28 
dieną Metropolyje surengtame 
pokylyje muzikinio teatro grupė 
atliko pramoginę dainos ir šokio 
programą su pritaikyta vaidyba 
patraukliai ir meniškai, kaip ir 
anksčiau paminėti spektakliai.

Priėmus svarius sprendimus, 
išrinkus tarybą nutarimų vykdy
mui, pasigrožėjus menu, konfe- 
rencija buvo baigta.
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JAV LB Kultūros tarybos devintoji premijų šventė
Devintoji JAV LB Kultūros 

tarybos premijų šventė buvo 
atšvęsta gegužės 20 dienos 
vakare Chicagos Jaunimo centre. 
Grojant Dariaus Polikaičio 
muzikiniam ansambliui, laurea
tai, palydimi jaunuolių nešamų 
kiekvienam iš jų sukurtų vėliavų 
su jų kūrybos šakos simbolika, 
kunigai Antanas Saulaitis, SJ ir 
Pranas Garšva, konsulas Vaclo
vas Kleiza, JAV LB pirmininkas 
Antanas Razma, Lietuvių Fondo 
atstovai Stasys Baras ir Marija 
Remienė bei visi Kultūros tary
bos nariai žengė į sceną. Sugiedo
tas Lietuvos himnas ir Dievo 
palaimos prašyta tėvo Antano 
Saulaičio invokacija. Šventę ati
darė JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė Dalia Kučėnienė, pa
sveikindama laureatus ir visus 
šventės svečius šiais žodžiais:

Ši premijų šventė yra Kultūros 
tarybos darbų tęsinys. Dėkojame 
buvusiai tarybai, kuri prieš 
devynerius metus pasodino gležną 
šventės daigelį. Devynerių metų 
medelis leidžia šaknis gilyn, nors 
ir nesavoje žemėje, svetingoje 
amerikietiškoje aplinkoje.

Vakar skaitėme „Draugo” dien
raščio pirmajame puslapyje Vy
tauto Landsbergio žodžius prie 
Aukščiausios tarybos rūmų 
Vilniuje per vienuoliktąją tarybos 
sesiją gegužės 18 dieną, kuri 
paskelbė Lietuvos valstybinio 
suvereniteto deklaraciją. Lands
bergis taip kalbėjo: „Tai, kas 
šiandieną vyksta, jaučia ir mūsų 
mirusieji, ir mūsų kankiniai, ir to
li nuo čia esantys mūsų broliai ir 
seserys. Tebus šita diena šventa il-

Zita Sodeikienė

Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai Kosto Ostrausko pjesėje „Raudonkepuraitė: tema ir variaci
jos”: Ema Dovydaitienė (Senelė), Vincas Dovydaitis (Vilkas), Sigutė Mikutaitytė (Raudonkepuraitė).

Premijų šventėje laureatai ir garbės svečiai: (iš kairės) Petras Maželis, Nijolė Martinaitytė, Sigutė 
Mikutaitytė, Dalia Kučėnienė, Stasys Balzekas, J r., Birutė Drungienė, dr. Petras Jonikas, Andrius 
Kuprevičius, Zita Sodeikienė, Vincas Dovydaitis, Juozas Stempužis, konsulas Vaclovas Kleiza, dr. An
tanas Razma, Marija Remienė, Magdalena Birutė Stankūnienė, Stasys Baras, Edvardas Tuskenis, kun. 
dr. Pranas Garšva.

gai. Mes atėjome įją visi kartu. 
Apsikabinkime, tarkime ačiū 
vieni kitiems”. Tikrai apsikabin
kime ir veidu i Lietuvą atsigrįžę 
pažvelkime į išeivijos kūrybinį 
veidrodį — žvilgterėkime, ar jame 
atsispindi mūsų individualus 
įnašas?

Šios šventės laureatų sąžinė ra
mi — kiekvienas iš jų dovanojo ar
ti pusės šimtmečio savo kūrybi
nės jėgos, puoselėjant lietuvių 
kultūrą. Žvilgterėkime į sceną. 
Matome joje įvairaus amžiaus 
kultūrininkus. Mūsų džiaugsmui, 
matome ir lietuvybei užsiangaža
vusį jaunimą, kuris simboliškai 
neš mūsų kultūros vėliavas atei
tyje, sugebėdamas taip, kaip ir 
mes, gyventi ne tik sau, bet ir 
tautai, kadangi tie, kurie neprisi
deda prie tautinio kūrybingumo

Juozas Stempužis

puoselėjimo, prisideda prie mūsų 
tautos savinaikos.

Esame sėsli, lyriška tauta — 
tačiau nusprendžiau, kad dievų ir 
deivių palaima esame apdovanoti 
nerimu. Nerimu, kuris įtaigavo 
Greimą kastis gilyn į lietuviškuo
sius mitus, kuris Sodeikienės 
drobėje virto Berlyno sienos griu
vėsiais. Nerimas yra ta dievų 
dovana, kuri išskiria lietuvius iš 
kitų tautų ir kuri savitoje lietuvių 
kūryboje atspindi mūsų ethos.

Kultūros tarybos vardu dėkoju 
jury komisijoms, kurių dėka jų iš
rinktieji laureatai šį vakarą yra su 
mumis. Dėkoju jums visiems už 
moralinę ir finansinę paramą, nes 
jūsų aukos įgalina Lietuvių 
Fondą ir Lietuvių Bendruomenę 
būti kultūros mecenatais.

Baigiu Vytauto Landsbergio žo
džiais: „Tebus ši diena šventa il
gai. Apsikabinkime, tarkime ačiū 
vieni kitiems”.

Šventės programos vadovė, 
Kultūros tarybos vicepirmininkė 
Nijolė Martinaitytė kiekvienam 
laureatui pritaikytais Nykos-Ni
liūno, Radausko ir Antano Gus
taičio poezijos žodžiais ir glaustu 
jų gyvenimo ir kūrybos apibūdi
nimu davė įžangą premijos ir 
žymens įteikimui.

Visi laureatai trumpai dėkojo ir 
pasidalijo viena kita mintim 
jiems paskirtos premijos proga. 
Profesoriaus Algirdo Juliaus 
Greimo, JAV LB premijos laurea
to už veikalą Tautos atminties be
ieškant, laišką perskaitė Birutė 
Drungienė (jo žodis spausdinamas 
atskirai šiame puslapyje). Dr. 
Petras Jonikas, JAV LB premiją 
gavęs už savo veikalą Lietuvių 
kalba ir tauta amžių būvyje, pa
brėžė, kad ne parašytojui, o pa
rašytajam premija reikšminga. 
Šio jo veikalo idėja — bendras 
visiems lietuviams rūpestis, per 
amžius mūsų istorijoje išsidėstęs, 
jog lietuvių kalba yra esminė 
sąlyga mūsų tautai išlikti gyva.

Muzikos premijos laureatas 
Andrius Kuprevičius dėkojo už 
netikėtą garbę, nes jo kūryba te
buvo ėjimas savo pašaukimo 

keliu. Jis pats jaučiasi dėkingas 
visiems per 50 metų sutiktiems 
lietuviams ir kitataučiams drau
gams už jų dėmesį ir meilę 
muzikai. Visur yra jautęs pareigą 
atstovauti ne tik lietuviškajai 
muzikai, bet ir savo tautos sąvo
kai. Visada yra labai džiaugęsis, 
sutikęs jaunus lietuvius muzikus, 
nes jie ženklina, kad lietuvių 
menas, daina ir muzika neišnyks 
ir už tėvynės ribų.

Vincas Dovydaitis, priėmęs 
premiją Los Angeles Dramos 
sambūrio vardu, perbėgo Sam
būrio 35 metų vargus ir džiaugs
mus, iškėlė režisieriaus Petro 
Maželio įnašą ir pabrėžė, kad 
juos dirbti nuolat skatino trys 
motyvai: savo tautinės paskirties 
pajauta, visuomenės susidomėji
mas lietuviškuoju teatru ir skam
bus lietuviškas žodis, traukiąs jį 
tarti dramos spektakliuose.

Žurnalistikos premįjos laureato 
Vytauto Meškausko raštu at
siųstą žodį paskaitė Vaclovas 
Mažeika. Jame buvo primintas 
lietuvių spaudos vaidmuo nuo pat 
šio šimtmečio pradžios, skelbiant 
Lietuvos nepriklausomybės idėją, 
vėliau jau įvykdytą jos faktą, dar 
vėliau — visas pastangas Lietuvą 
ginti ir jai padėti. Pažymėta, kad 
šiuo laiku spaudos vaidmuo dar 
padidėjo — apie įvykius Lietuvoje 
įmanoma čia pat pranešti ir juos 
komentuoti. Prašyta didesnio 
skaitytojų dėmesio savo spaudai 
— pagyrimų ir papeikimų, ap
gailestaujant tikrą stygių skai
tytojų laiškų mūsų laikraščiams.

Iš nuoširdaus Zitos Sodeikienės, 
dailės premijos laimėtojos, pasi
sakymo galbūt ryškiausia buvo 
jog Kultūros tarybos premijos 
kartais pasiekia savo tiesioginę 
paskirti — skatinti mūsų meni
ninkų ir mokslininkų kūrybą. Į 
šventę važiuojant traukiniu per 
Ohio lygumas, Zitai skverbėsi 
mintis: kiek mažai dar esu pa
dariusi, kiek dar turiu padaryti. 
Ji dėkojo kiekvienam lietuviui, 
kurio aukos pavirsta skirstomų 
premijų sumomis, ir pažadėjo 
konkrečiai atsidėkoti savo 
darbais.

Juozas Stempužis, radijo pre
mijos laureatas, sakėsi priimąs 
premiją visų mūsų radijo pro
gramų vardu. Nemažai šių radi
jo programų užima našlaitėlio 
vietą lietuviškų kolonijų pa
krašty. Tačiau jų reikšmė lieka 
vis ta pati: kad gimtasis žodis ir 
lietuviška daina ir toliau lydėtų 
mus tolimoje kelionėje į laisvą 
Lietuvą.

Lietuvos generalinis konsulas 
Chicagoje Vaclovas Kleiza savo 
sveikinimo žodyje, nors, tarp 
kitko, ir pasiremdamas abejotina 
ir vargiai naudinga kultūros 
kūrėjų ir vartotojų priešsvara, 
reiškė džiaugsmą ir viltį, kad 
lietuvis kūrėjas ir toliau bus 
gyvastingas. Gyvename nepa
prastais laikais, kada Lietuvoj

(Nukelta į 2 psl.)

(Visos nuotraukos šiame puslapyje 
yra iš šventės, darytos Jono 
Tamulaičio, išskyrus profesoriaus 
Algirdo Juliaus Greimo nuotrauką 
šeštos skilties viršuje, kuri yra J. V. 
Danio iš Ottawa, Kanados.)

Algirdo Juliaus Greimo žodis, 
priimant mokslinio veikalo premiją
Sujaudintas ir pagerbtas šia 

man JAV Lietuvių Bendruome
nės paskirta premija, aš norėčiau 
prie šio pagerbimo prijungti ma
no draugo ir bendrakeleivio Ka
rolio Drungos - Jurgio Valiulio 
vardą. Užtai ir paprašiau jo naš
lę, Birutę Drungienę, man šioje 
iškilmėje atstovauti.

Karolio Drungos mirtis man 
simboliškai reiškė paskutinių 
mano ryšių su Amerikos lietuvių 
išeivija nutrūkimą. Jo gyveni
mas, ištisai išeitas vieninteliai 
galimu Lietuvos keliu, buvo man 
minties ir moralės įsiliejimo į 
veiklą pavyzdžiu. Jo veikla buvo 
rezistencinė, politinė, kultūrinė. 
Santara-Šviesa, Akiračiai, Met
menys, Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondas žino, kiek jis 
savęs atidavė lietuvių kultūrai. 
Todėl ir esu įsitikinęs, kad jo var
do paminėjimas šia proga, kai 
JAV LB Kultūros taryba atsive
ria į tautinę kultūrą, nebesu- 
tapdindama jos su gerų eilėraščių 
rašymu, yra tinkamas, net būti
nas. Tikri herojai yra tylūs, ir 
juos dažniausiai supa tyla.

Toks akcijos žmogaus, kaip Ka
rolio Drungos, ir greičiau biblio
tekos žiurkės, kokia aš esu, kelias 
buvo bendras, jis skyrėsi gal tik 
iš paviršiaus. Kaip mylėti savo 
kraštą, kaip jam padėti, kaip jam 
grąžinti skolą? Tai vis klausimai, 
į kuriuos atsakymai nėra nei 
lengvi, nei aiškūs. Nežiūrint 
vartojamų priemonių įvairumo, 
takų ir šuntakių vingiuotumo, 
svarbiausiu žmogiškos ir tautiš-

Birutė Drungienė skaito Algirdo Juliaus Greimo 
laišką.

Dr. Petras Jonikas priima premiją iš JAV LB Krašto valdybos pir
mininko dr. Antano Razmos.

Šventės programos vadovė Nijolė Martinaitytė

Ingrida Bublienė, buvusios JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkė, ir Dalia Kučėnienė, dabartinė tarybos 
pirmininkė.

Dariaus Polikaičio muzikinis ansamblis premijų šventėje: dainuoja (iš kairės) Audrius Polikaitis, Danus 
Polikaitis, Linas Polikaitis ir Vidas Neverauskas, už jų matyti ansamblio instrumentalistai — (kairėje) 
Zigmas Mikužis, (dešinėje) Povilas Strolia ir Tomas Strolia.

Algirdas Julius Greimas

kos veiklos akstinu bei garantija, 
man atrodo, yra tikėjimas: įtikė
jimas, pasitikėjimas, tikėjimas. 
Išlaikyti tautoje tą, rodos, papras
tą savisaugos jausmą, kuris, pa
gal Heideggerį, išreiškiamas po
ra žodžių: „gera būti kartu”. 
Stengtis įskiepyti tikėjimą, kad 
yra vertybių, kurios pralenkia 
kasdieniškumą, kartu jungda
mos žmones į krūvą.

Nekalbu aš čia apie vieną kurią 
religiją. Myliu aš visas religijas, 
pradedant nuo Saliamono salose 
praktikuojamo protėvių kulto iki 
taoizmo aukštumų. Bet, žinoma, 
mums lemta gimti tam tikroje re
ligijoje, kvėpuoti savitą kultūrinę 
atmosferą. Užtat ir darosi svarbu 
suprasti, kaip lietuviai gerai jau
čiasi būdami kartu, kokias verty
bes ir kokiomis figūratyvinėmis 
formomis jie jas pasirenka. Lie
tuvių mitologijos studijos — tai 
drauge ir šaknų, ir tikėjimo ieš

kojimas.
Šitokia mano nuostata susiklos

tė pamažu, paraleliai su „gyveni
mo prasmės” — kuri tapo pagrin
diniu mano mokslinio darbo ir 
mąstymo projektu — ieškojimu. 
Pirmą kartą lankydamasis Šiau
rės Amerikoj, rodos, 1965 metais, 
bandžiau, be didelio pasisekimo, 
savo susirūpinimą mitologija, 
kaip figūratyvine tikėjimų išsau
gojimo priemone — ir visokiomis 
mitologijomis, tai padedančiomis, 
tai kenkiančiomis žmogui gyven
ti — perduoti Santaros-Šviesos su
kviestiems lietuvių intelektua
lams. Sunku, žinoma, būti prana
šu savo šalyje, arba bent reikia 
mokėti garsiai šūkauti. Užtat, 
atsigrįžęs „veidu į Lietuvą”, nors 
ir spausdindamasis Metmenyse ar 
Mackaus fonde, rašiau Eduardui 
Malevičiui, Kauno trečiojo kurso 
studentui, Sauliui Žukui, Petrui 
Repšiui. Rašiau, lyg ir ruoš
damasis mesti butelį į jūrą, 
arba, kaip mano bičiulis Italo 
Calvino, berengdamas prieš neti
kėtai ištikusią mirtį savo paskai
tas Harvardo universitetui, pava
dintas su pajuoka ir ambicija 
„Paskaitomis XXI amžiaus stu
dentui”, laukdamas, kada pasi
baigs ši mus gaubianti bepras
miškumo, bereikšmingumo epo
cha. Norėčiau būti suprastas: ko
voti verta ne už ir ne prieš krikš
čionybę, o už tikėti norinčio ir ga
linčio žmogaus renesansą

Dėkodamas už mano knyga at
stovaujamu vertybių pagerbimą, 
noriu išreikšti viltį, kad Vilniaus 
universitete būtų greitai įsteigta 
Jono Basanavičiaus vardo antro
pologijos katedra.

Algirdas J. Greimas 
1989 m. balandžio mėn. 26 d.
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