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Iškilieji Lietuvos
Lietuvos istorinis muziejus
ketvirtadieniais rengia kul
tūros istorijos vakarus. Pasku
tinis toks vakaras buvo skir
tas trims žymiems Lietuvos
vyskupams — Motiejui Va
lančiui, Palaimintajam Jur
giui Matulaičiui ir Julijonui
Steponavičiui.
Vyskupą M. Valančių jo gi
mimo 200-ųjų gimimo metinių
proga apibūdino vyskupas Jo
nas Boruta, SJ.
— Dievo apvaizdos palai
minga dovana, 19 šimtmečio
ir vėlesnių laikų Lietuvai
buvo mūsų šiandien minimas
vyskupas Motiejus Valančius,
— kalbėjo vysk. J. Boruta —
šio iškilaus dvasios milžino
veikloje skleidėsi jo — kaip
krikščionio, kunigo bei vysku
po pašaukimas — tarnauti
Dievui ir žmonėms. M. Va
lančiaus tarnystė buvo tokia
įvairialypė ir įvairiaspalvė,
kad šiandien mes dar ne
pajėgiame apimti jos visumos
— vieniems M. Valančius —
tik tautos blaivintojas, kitiems
— visuomenės švietėjas, bele
tristas, tretiems — tautos
žadintojas, tautinio atgimimo
veikėjas. Dažnai šie atskiri
požiūriai taip suabsoliutina
mi, kad, vienpusiškai aukšti
nant Valančių, kartais jis net
sumenkinamas ir nuvertina
mas, kaip įvyko ir ruošiantis
jo gimimo jubiliejui. Kai Jung
tinių Tautų kultūros ir švie
timo organizacijos buvo prašo
mos šią sukaktį įskaityti į vi
sai Europai ir pasauliui
reikšmingo minėjimo eilę, M.
Valančius buvo pristatytas
vien kaip tautinio atgimimo
veikėjas. Todėl šiame kraupių
etninių, tautinių ir gentinių
konfliktų kamuojamame šių

lė vienodai apėmė visus ga
nomuosius, nepaisant jų kal
bos ir tautybės — ir Kuršo lat
vius bei latgalius, ir lenkiškai
kalbančius Lietuvos bajorus.
Ir tai nėra jo tautinio nesą
moningumo ar nenuoseklumo
apraiška — tai jo kaip ganyto
jo principinė laikysena, paim
ta ir įsisavinta iš Dievo žodžio,
iš Naujojo Testamento: „Ne
bėra nei žydo, nei graiko, ver
go nei laisvojo, nebėra nei
vyro, nei moters, visi jūs esate
viena Kristuje" (gal 3, 26-28).
Vysk. J. Boruta, SJ, pa
žymėjo, kad M. Valančius
daug nuveikė liaudies blaivi
nimo baruose. Čia jo pasise
kimas iš pirmo žvilgsnio yra
stulbinantis. Norima tokių pat
rezultatų ir šiandien, to reika
laujama iš šių dienų Baž
nyčios vadovų. Bet, pasak J.
Borutos, to reikalaujama, kar
tu griaunant tų vadovų autori
tetą, net kai kuriuos jų nieki
nant. Reikalaujama sėkmės
kovoje tik su alkoholizmu ir
rūkymu, nematant kitų pavo
jingesnių ir svarbesnių neblaivumo, kvaišalo manijos šal
tinių — kaip antai plintančios
narkomanijos, persisotinimo
surogatine masine kultūra,
susižavint tik materialinės
laimės vizija, bet blėstant re
liginiam tikėjimui. Tokio tikė
jimo, tokio pasitikėjimo Vieš
pačiu, jo Evangelija trūksta
šių dienų mūsų visuomenei,
vis labiau grimztančiai į nu
sivylimo ir nusiminimo liūną.
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vyskupai
nant tuomet komplikuotus
Lietuvos vyriausybės santy
kius su Vatikanu. Jis pasi
reiškė ir kaip nepriklausomos
Lietuvos socialinių reikalų
sprendėjas. Kaune jis rengė
socialinius
kursus,
juose
skaitė paskaitas. Vyskupo J.
Matulaičio veikalas Bažnyčia
ir nuosavybė tapo Lietuvoje
tuomet vykdytos žemės refor
mos pagrindu. Pasak G. Gus
taitės, šio veikalo svarbiausios
nuostatos aktualios ir šian
dieninei Lietuvai.
Įdomių, tiek Lietuvoje, tiek
išeivijoje nežinomų arba ma
žai žinomų, duomenų apie
vyskupo J. Steponavičiaus
veiklą, sovietmečiu ginant Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios ir ti
kinčiųjų teises, pateikė Vil
niaus universiteto doktoran
tas Arūnas Streikus, o taip
pat viename dekanate su J.
Steponavičiumi
sovietmečiu
kunigavęs kunigas Vaclovas
Aliulis, MIC. Pateikti duo
menys atskleidė, kad J. Stepo
navičius, nepaisydamas KGB
grasinimų ir persekiojimų, at
kakliai gynė Bažnyčią, saugo
jo mūsų visuomenę nuo visaip
peršamo ateizmo, savo suma
numu bei drąsa trukdė ir ardė
saugumo, okupantų paskirtos
valdžios užmačias ir pinkles.
Pasirodo, kad jo pastangų
dėka, tais sunkiais, tautai ir
Bažnyčiai grėsmingais laikais,
J. Steponavičius daug kuo
išsaugojo mūsų Bažnyčią nuo
jos sunaikinimo, susovietinimo. Savo veiklos Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios labui jis ne
nutraukė ir prievarta ištrem
tas į patį Lietuvos pakraštį —
Žagarę. Kraupu buvo klausy
tis tų prelegento pateiktų duo
menų, kurie rodo, kad ne
mažai kunigų tuomet buvo
parsidavę okupantams, sutiko
bendradarbiauti su KGB, pa
dėti jai varžyti ir naikinti Ka
talikų Bažnyčią. Tiems kės
lams ne tik atsispyrė, bet ir
juos trukdė vyskupas J. Stepo
navičius, dar Sąjūdžio laikais
grąžintas į Vilniaus vyskupi
jos vyskupo pareigas, pirmą
kartą įžengęs į tikinčiųjų su
sigrąžintą, atšventintą Vil
niaus Arkikatedrą.
Kadangi dideli ir svarbūs
vyskupo
J. Steponavičiaus
nuopelnai mažai žinomi už
sienio lietuviams, doktoranto
A. Streikaus kalba pateikiama
atskirai.
Algimantas
A. Naujokaitis
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Vyskupas Julijonas Steponavičius Vilniaus Šv. Kazimiero
bažnyčios atšventinimo iškilmėse 1991 m. kovo 3 d.
Algimanto Žižiūno n u o t r .

Bažnyčios teisių
gynėjas
•

Bažnyčios santykis su tota
litariniu sovietų režimu buvo
labai sudėtingas. Viena ver
— Mums reikia šviesios vil
tus, šio režimo strateginis
ties, kylančios iš tikėjimo ir
tikslas — sugriauti institu
pasitikėjimo Viešpačiu. Tegul
cines religijos struktūras ir
vyskupo M. Valančiaus mi
visiškai ateizuoti visuomenę,
nėjimai padės mums augti
sudarė labai mažai galimybių
tikėjimu, meile ir viltimi, —
pasiekti patvaresnį kompro
kalbėjo J. Boruta.
misą. Kita vertus, agresyvi
dienų pasaulyje (tarpusavio
Vakare istorikė Genovaitė
komunistinio režimo antikarai Afrikoje, neramumai Gustaitė nušvietė kito vysku
bažnytinė politika vertė Lie
Balkanuose, kovos Čečėnijoje) po — palaimintojo J. Matu
tuvos dvasininkus tokio komp
— toks mūsų prašymas, deja, laičio veiklą Lietuvai sunkiu
romiso ieškoti, kad bent arti
nebuvo patenkintas.
laikotarpiu, kai pragaištinga
miausiu metu pavyktų išlikti
Bet iš tiesų, M. Valančius lenkų veikla grėsė lietuvybei,
Bažnyčiai. Abi galimybės —
anaiptol nebuvo nukrypės į tykojo kiti pavojai. Jis steigė
kompromisas arba bekompronacionalizmą. Jis siekė, kad lietuviškas vienuolijas, mo
misinis Bažnyčios teisių gyni
tautos viena kitą remtų, kad kyklas, kad būtų atsispirta
mas — buvo vienodai pavojin
visų tautinių grupių aukš Vilniaus krašto lenkinimui.
gos. Kompromisas galėjo pa
čiausia etninės ir etinės veik Kartu vyskupas J. Matulaitis
dėti išgyventi, bet kartu pa
los norma taptų Evangelijos paisė ir kitataučių interesų, iš
lengvinti sovietiniam režimui
didysis įsakymas: „Mylėk mišrių parapijų kunigų reika
sunaikinti Lietuvos Bažnyčią,
Viešpatį, savo kūrėją ir tautų lavo, kad jie mokėtų ir
o pasipriešinimas galėjo iš
įvairovės leidėją, visa širdimi, gudiškai aiškinti Evangeliją.
provokuoti didesnę režimo ag
visomis jėgomis ir kiekvieną
Istorikė G. Gustaitė taip pat
resiją, tačiau palaikė viltis,
žmogų, ir kiekvieną tautą nušvietė plačią J. Matulaičio
kad režimui pristigs jėgų.
kaip save ir kaip savo tautą", veiklą, kuriant ir stiprinant
Ypač
sunkaus pasirinkimo
priminė vysk. J. Boruta.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
akivaizdoje atsidūrė Bažny
čios hierarchai. Jų pasi
Vyskupo M. Valančiaus mei provinriją, vyskupijas, geri
priešinimas beveik automa
tiškai reiškė represijas ir ne
galėjimą vykdyti savo tiesiogių pareigų, o bendradarbia
vimą su okupantų valdžia
dažnai buvo labai sunku sude
rinti su tikėjimo ir Bažnyčios
gyvenimo principais.
Galima sakyti, kad įpras
tinėmis sovietų režimo sąly
gomis kunigui Julijonui Stepo
navičiui tapti vyskupu buvo
beveik neįmanoma. Sovietų
valdžia stengėsi, kad Bažny
čios vadovybę sudarytų tik to
kie dvasininkai, kuriais ji
manė galėsianti naudotis savo
interesų labui. Po to, kai
1946-1947 m. nesutikę bend
radarbiauti ir didelį autoritetą
turėję vyskupai buvo re
presuoti, Lietuvoje liko tik vie
nas vyskupas K. Paltarokas.
Jo
mirties atveju būtų dar la
Vakaro prelegentai (ii kaires): Vilniaus universiteto dekanas A. Streikus, vysk. J. Boruta, SJ, isto
biau susilpninta Lietuvos Ka
rike G. Gustaitė. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

talikų Bažnyčios institucinė
struktūra, nelikę kam šven
tinti kunigus. Todėl episkopa
to papildymo problema Baž
nyčiai buvo labai aktuali. Nuo
6-ojo dešimtmečio pradžios
keitėsi ir sovietų režimo po
žiūris. Visų pirma, buvo ma
noma, kad vyskupo titulas
įtvirtintų režimo iškeltų Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios ad
ministratorių padėtį ir pa
keltų jų autoritetą. Antra, po
J. Stalino mirties kiek pakitu
si Sovietų Sąjungos užsienio
politikos nuostata („taikaus
sambūvio" idėja) skatino so
vietų režimą pademonstruoti
pasauliui, kad Lietuvos Kata
likų Bažnyčia nėra diskrimi
nuojama. Santykių su Vakarų
valstybėmis pagerinimui svar
bią reikšmę turėjo santykiai
su Vatikanu, nes Katalikų
Bažnyčia turėjo didelę įtaką
Vakarų pasaulyje, ypač Va
karų Vokietijoje, kuri 6-ajame
dešimtmetyje buvo pagrindinė
Rytų-Vakarų santykių proble
ma.
Todėl 1953 m. sovietinės
valdžios įgaliotinis religijos rei
kalams B. Pušinis pats vysk.
K. Paltarokui pasiūlė, kad jis
rūpintųsi gauti popiežiaus lei
dimą pašventinti Lietuvai
naują vyskupą, kuris taptų jo
įpėdiniu. Kartu buvo įvardy
tos ir valdžiai priimtinos kan
didatūros: Kauno arkivyskupi
jos, Kaišiadorių bei Vilka
viškio vyskupijų valdytojas
kan. J. Stankevičius ir Telšių
vyskupijos valdytojas kan. P.
Maželis. Tikėtasi, kad. vienam
jų gavus šventimus, bus gali
ma dar labiau centralizuoti
Lietuvos bažnytinės provinci
jos valdymą, kas būtų paleng
vinę Bažnyčios kontrolę. Tuo
tiesiogiai rūpinosi ir KGB,
vykdžiusi specialią agcntūrinę-operatyvinę
kombinaciją,
jų
pavadintą
^Apostalv"
'Apaštalai). Jos tikslas —

padėti J. Stankevičiui ir P.
Maželiui tapti vyskupais. Ta
čiau, pagal
nusistovėjusią
tvarką, popiežiui reikėjo nuro
dyti tris kandidatus, todėl
1955 m. sausio mėn. pabaigoje
išsiųstame vysk. K. Paltaroko
laiške popiežiui Pijui XII, be
sovietinės valdžios įpirštų
kandidatų, buvo pristatytas ir
44 metų Adutiškio parapijos
klebonas bei Švenčionių deka
nas J. Steponavičius. Sovietų
valdžia tam neprieštaravo dėl
kelių priežasčių. Pirma, po
diktatoriaus Stalino mirties
prasidėjus kovai dėl valdžios
Maskvoje, laikinai susilpnėjo
totalinės kontrolės mechaniz
mas. Antra, sovietų saugumas
buvo sudaręs patikimą planą,
kaip perimti Šv. Sosto atsa
kymą, jeigu jis okupacinei
valdžiai būtų netinkamas. Pa
galiau buvo tikimasi J. Stepo
navičių užverbuoti. Archyvai
liudija, kad J. Steponavičiui
skirtoje byloje yra išlikęs jo
pasirašytas pasižadėjimas nie
kam nepasakoti apie apsilan
kymą vidaus reikalų ministe
rijoje 1953 m. spalio 29 d. ir
susitarimą toliau susitikinėti
su saugumo pareigūnais. Tik
po to, kai J. Steponavičius
tapo vyskupu, paaiškėjo, kad
sovietų saugumas šį kartą
skaudžiai apsigavo, o gal ir
sąmoningai buvo suklaidintas
— naujas vyskupas katego
riškai atsisakė toliau susiti
kinėti.
Po kurio laiko iš Vatikano
gautame atsakyme leista į
vyskupus pašventinti J. Ste
ponavičių ir P. Maželį. Nors
pagrindinė plano dalis sužlugo
— kan. J. Stankevičius vysku
po mitros negavo — kliūčių
pašventinti J. Steponavičių ir
P. Maželį nebuvo daroma.
Tikėtasi, kad vysk. K. Paltaro
ko įpėdiniu pavyks padaryti P.
Maželį, o vysk. J. Stepona
vičių tyliai izoliuoti. Turbūt
neatsitiktinai
J.
Stepona
vičiaus ir P. Maželio konsek
ravimo' iškilmės Panevėžyje
buvo surengtos 1955 m.
rugsėjo 11 d., kai Maskvoje
lankėsi tuometinis VFR kanc
leris, Krikščionių demokratų
partijos pirmininkas K. Adenaueris.
Tačiau, kaip vėliau paaiš
kėjo, už trumpalaikį propa
gandinį efektą sovietų režimui
teko sumokėti didelę kainą.
Jau patys pirmi sovietinio
įgaliotinio B. Pušinio atsiliepi
mai apie naują vyskupą buvo
labai nepalankūs: ^jėzuitas,
fanatikas, žemos kultūros
žmogus ir politiškai nepatiki
mas, neleidžia kunigams daly
vauti sovietinės propagandos
kampanijose, pats jose atsisa
ko dalyvauti, ragina tikin
čiuosius rašyti skundus į
Maskvą, inspiravo Vilniaus ti
kinčiųjų prašymą grąžinti Šv.
Jokūbo ir Pilypo bažnyčią. Re
liginių reikalų įgaliotinis siūlė
kuo greičiau atkelti į Vilnių P.
Maželį, o J. Steponavičių iš
tremti į Pagėgius. Tačiau vi
sus sovietų valdžios planus
sugriovė 1957 m. gruodžio 17
d. į Vilniaus kuriją neoficialiu
keliu atėjęs laiškas iš Romos.
Atsakydamas į vysk. T. Matu
lionio slaptą laišką, šv. Sostas
leido jam įpėdinio teisėmis
konsekruoti vyskupu Vincentą
Sladkevičių arba S. Kiškį, o
vysk. J. Steponavičių paskyrė
Panevėžio vyskupijos ir Vil
niaus arkivyskupijos apašta

liniu administratoriumi. So
vietų valdžia net nesileido į
kalbas dėl V. Sladkevičiaus
(kaip žinome, tai nesutrukdė
vysk. T. Matulioniui 1957 m.
gruodžio 24 d. vyskupu slaptai
pašventinti V. Sladkevičių),
tačiau su popiežiaus valia dėl
Panevėžio ir Vilniaus arkivys
kupijos turėjo skaitytis, nes
valdžios įgaliotinis manė, kad
„Maželis nesipriešins popie
žiaus valiai, o Stankevičiaus
paskyrimui pasipriešintų ku
nigai. Be to, sprendžiant šį
klausimą, teiks atsižvelgti ne
tik į vidinius mūsų respubli
kos, bet ir platesnius intere
sus". Taigi, sėkmingas nele
galus vysk. T. Matulionio kon
taktas su Šv. Sostu suardė so
vietų valdžios užmačias, nelei
do priartėti prie strateginio
antibažnytinės politikos tiks
lo: Lietuvos bažnytinės pro
vincijos valdymą sutelkti vie
no sovietinei valdžiai pa
rankaus dvasininko rankose.
195S m. sausio 3 <L mirus
vysk. K Paltarokui, visa at
sakomybė už dvi Rytų Lietu
vos diecezijas teko vysk J.
Steponavičiui. Jo santykiai su
valdžia ir toliau liko įtempti,
nes naujasis vyskupas nesi
rengė susitaikyti su valdžios
kišimusi į bažnytinius reika
lus. Jis protestavo prieš 1959
m. įgaliotinio nurodymu ku
nigų seminarijos rektoriaus ir
dėstytojų pakeitimus bei kai
kurių klierikų pašalinimą iš
seminarijos, atsisakė duoti so
vietinės valdžios nurodymą
kunigams nekatekizuoti vai
kų, nekviesti nepilnamečių
vaikų patarnauti Mišioms, ne
bendrauti su tikinčiaisiais už
bažnyčios sienų, nerengti re
kolekcijų. Viešėdamas Ute
noje, vyskupas J. Stepona
vičius paneigė
sovietinėje
spaudoje spausdinamų ateisti
nių straipsnių melą. 1960 m.
vasario 12 d., nesuderinęs
su įgaliotiniu, išsiuntinėjo
aplinkraštį dekanams, kuria
me nurodė prieš Velykas bū
tinai surengti rekolekcijas ku
nigams ir tikintiesiems, pa
raginti kunigus, kad jie pato
bulintų pamokslus: aiškintų
tikintiesiems ne tik quid agendum est, bet ir quid aidentum est, pamokslus sakytų, o
ne skaitytų. Be to, 1960 m.
pavasarį vysk. J. Stepona
vičius atsisakė suteikti kuni
gystės sakramentą trims, bai
gusiems seminariją, -klieri
kams, įtardamas juos buvus
KGB agentais. Todėl jau 1960
m. rugpjūčio 26 d. LSSR KGB
pirmininkas A. Randakevičius
pasiūlė LKP CK sekretoriui B.
Šarkovui ištremti vysk. J.
Steponavičių į Veisiejus. Ta
čiau LKP CK biuras, moty
vuodamas tuo, kad Veisiejai
yra netoli Lenkijos sienos, nu
tarė geriau perkelti jį į šiaurės
rytus. Pagaliau 1961 m. sau
sio mėn. vyskupas J . Stepona
vičius buvo jėga iškeldintas į
Žagarę, o Vilniaus arkivysku
pijos kapitula sovietines vy
riausybės įgaliotinio spaudžia
ma, kapituliniu vikaru .išrin
ko" kan. Č. Krivaitį.
Galima daryti prielaidą,-kad
vysk. J. Steponavičiaus pavyz
dys paskatino kai kuriuos ku
nigus vykdyti savo pareigą ne
paisant sovietinės valdžios
apribojimų ir taip prisidėjo
prie tikinčųjų teisių sąjūdžio
atsiradimo.
Nukelta į 4 psl.
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Poezijos dienos ir jų
Algimantas

A.

•

mokslas

svečiai

Naujokaitis
požemio karalystėje, duoda
struktūros
atramą
ciklui
„Eilėraščiai Persefonės paly
dai".
Dabartinėje lietuvių poezi
joje Miliauskaitė yra a r t i m a
D. Kajokui. Moteriškas ir
vyriškas artimo poetinio kelio
v a r i a n t a s . Meditacijos-refleksijos centras, daiktiška poeti
ka, reikšmės ir nereikšmės ar
t i m u m a s . A t s a r g u m a s prieš
būties trapumą,
nežymėto
a r b a vos vos žymėto žmogiš
k u m o saugojimas. P a k a n k a m a
žodžio technika — dvasios vir
pesiui ir skausmingai įsira
šančiai realybei:

Nijolė M i l i a u s k a i t ė .
J u s t i n o Lapinsko nuotrauka.

Dalyvauti gegužės m ė n e 
syje Čikagoje įvyksiančiose
poezijos dienose JAV
LB
Kultūros taryba pakvietė du
Lietuvos poetus — Nijolę Mi
liauskaitę ir jos vyrą V y t a u t ą
Petrą Bložę. Draugo k u l t ū r i 
nio priedo skaitytojams, be
abejo, įdomu plačiau sužinoti
apie šiuos garsėjančius poetus
ir jų kūrybinę veiklą.
Nijolė Miliauskaitė
gimė
1950 m. sausio 23 d. Vilka
viškio rajone, Keturvalakiuo
se. 1973 m. Vilniaus univer
sitete baigusi
lituanistikos
mokslus, dirbo nežymų, kuk
lų darbą tuometiniame cent
riniame archyve, knygų rū
muose, savaitraščio Kalba Vil
nius, redakcijoje. 1985 m. iš
leido eilėraščių rinkinį Uršu
lės S. portretas, 1988 m. —
Namai, kuriuose
negyvensime,
1995 m. — pagarsėjusią poezi
jos knygą Uždraustas
įeiti
kambarys. Už naują eilėraščių
knygą Sielos labirintas
(1999
m.) N. Miliauskaitė pelnė
2000 metų kultūros ir meno
valstybinę premiją. Beje, a b u
— N . Miliauskaitė, ir V. P.
Bložė yra Poezijos pavasario,
poetinio Druskininkų r u d e n s
premijų laureatai.
Neseniai išleistoje
Lietuvių
literatūros enciklopedijoje
ra
šoma, kad N. Miliauskaitės
eilėraščiai — tai dažniausiai
lakoniški pasakojimai
(kar
tais beveik vien iš daikta
vardžių), kuriuose d a i k t a i ,
žmonių
portretai,
peizažo
erdvės detalės turėtų' vesti į
namus — negrįžtamai p r a r a s 
tus, a t k u r i a m u s tik s a p n u o s e
ir vaikystės prisiminimuose.
Juose atgyja beveik pasa
kiška, tačiau labai k o n k r e t i ,
tapybiška namų erdvė —
kambarys, siuvanti moteris,
smulkiausios to siuvimo de
talės. Bet kokio pagražinančio
epiteto vengiančioje N. Mi
liauskaitės poezijoje iškalbin
giausias būna mdters dra
bužis. Skaudi asmeninė patir
tis nedeklaruojama, ji atsive
ria kalbantis su daiktu, au
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galu, savo vaikystės atspin
džiu. Eilėraščiuose k u r i a m a
aplinkybė, kurioje skleidžiasi
moters savivoka. Poetei svar
būs ir literatūros vardai (Sapfo, Ch. Bronte), kaip neiš
sipildantis n a m ų susigrąžini
mo ir meilės m a t a s . Naujau
sioje N. Miliauskaitės poezi
joje vyrauja rytietiškas mini
malizmas.
Svarbią vietą N. Miliaus
k a i t ė s ir visoje šiandieninėje
lietuvių poezijoje užima jos
p a s k u t i n ė , premijuota knyga
Sielos labirintas,
š t a i kaip
apie šią ir k i t a s N. Miliaus
k a i t ė s k n y g a s , jos poezijos
į p a t u m u s atsiliepia literatūros
tyrinėtoja prof. Viktorija Dau
jotytė:
— Tiksliausiai ankstyvosios
N. Miliauskaitės savitumą yra
pastebėjusi ir aptarusi J.
Vaičiūnaitė:
„Toks
ryškus
paauglystės portretas vėliau
j a u č i a m a s lyg pro miglą, lyg
pro švelnų, dulsvą gležnų
gėlių žydėjimą, t a r y t u m slap
t a s pasąmonės drovumas ne
leistų atsiverti". Atsivėrimas
bijant atsiverti, sustojant prie
ribos — tai iš tiesų savita Mi
liauskaitės
eilėraščiui. Pa
sislėpti nuo tiesioginio atsaky
mo, bet a t s a k y t i . Atsakyti iš
k a s d i e n ė s p a t i r t i e s , iš r a n k ų
a t m i n t i e s , iš daiktų, gyvų, at
simenančių. Ši linija ryškėja
knygose Namai, kuriuose negyvensim,
Uždraustas
įeiti
kambarys.
Įspūdinga sutelktinė N. Mi
liauskaitės k n y g a Sielos labi
rintas
a p i m a n t i ir
naujų
eilėraščių skyrių Širdies labi
rintas. Šia k n y g a poetė atsis
toja visu ūgiu. Metafora, kuri
yra tikra, bet neatitinkanti N.
Miliauskaitės jausenos. Pasi
rodyti j a i reiškia ir pasislėpti.
Pasislėpti, vadinasi surasti tas
kultūros formas, su kuriomis
galima kalbėtis, sueiti į dialo
go padėtį. Mitai tuo ir amžini,
k a d y r a n e p e r t r a u k i a m a i dialogiški. Persefonė, Demetros
d u k t ė , motinos meilės mitinė
išbandytoja, moterų valdovė

Vytautus Blo?ė.
Algimanto Žižiūno nuotrauka.
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Kultūros taryba: darbai ir
rūpesčiai

padėvėtų
drabužių
krautuvėj, šaltoj
nejaukioj, apytamsėj,
ubagų
ir beturčių
telankomoj
I
Ką tik pasibaigė LB Kul
moteris,
neseniai
pradėjusiais žilti plaukais tūros tarybos organizuoti kon
certai. Kas į juos atsilankė —
inteligentišku
veidu.
„Krautuvėj" nebuvo apvilti, nes tai buvo
tikra kultūrine atgaiva. Su
Nijolės Miliauskaitės gyve
laukėme pavasario. Su pava
nimo palydovas, jos vyras —
sariu dar pagausėjo įvairių
poetas ir vertėjas V y t a u t a s P.
renginių. Daugelis dejuoja,
Bložė gimė 1930 m. vasario 9
kad nespėja visko pamatyti, į
d. Radviliškio rajone, Baisoga
visus atsilankyti, paremti.
loje, vaistininko šeimoje. Mo
Reikia tik džiaugtis, kad tų
kėsi Kėdainių, Šeduvos gim
kultūrinių renginių yra, kad
nazijoje. Tėvus išvežus į Si
yra, kas juos organizuoja, nes
birą, buvo persekiojamas, teko
lietuviškas gyvenimas būtų
n u t r a u k t i mokslą. Dirbo pa
banalus, pilkas. O kai sugrįžta
p r a s t u darbininku, buhalte
pavasaris, kai gamta pasi
riu. 1949 m. j a m vis dėlto pa
puošia milijonais žiedų, į Či
vyko Kaune išlaikyti abitūros
kagos
apylinkę
apsilanko
egzaminus. Tuometiniame Vil
žodžio stebukladarė — poezi
n i a u s Pedagoginiame institute
ja.
studijavo rusų filologiją. Bet,
Nedaug poetų jau turime
n e g a u d a m a s pastovaus darbo,
išeivijoje,
bet mes jais džiau
susijusio su literatūra, filologi
giamės
ir
vertinam. Poetas
j a , galima sakyti, buvo iš
randa
tokias
versmes, kurias
r
s t u m t a s iš Vilniaus, kurį laiką
ne
kiekvienas
skaitytojas su
gyveno gimtojoje Baisogaloje,
pranta
ar
įvertina.
Kultūros
r a š ė eilėraščius „į stalčių", nes
tarybos
ruoštuose
poezijos
va
jo knygos sovietmečiu buvo
karuose
jau
dalyvavo
nemažai
nenoriai leidžiamos, atidėlio
išeivijos poetų. Šį
pavasarį
jamos.
buvo
n
u
t
a
r
t
a
atsikviesti
poe
Literatūros tyrinėtoja Dalia
tus
iš
Lietuvos:
Nijolę
Miliaus
Satkauskytė pažymi, kad ankstyviausieji, sovietmetyje, dau kaitę ir Vytautą Bložę. Abu
giausia 6-jame dešimtmetyje, poetai labai gerai žinomi Lierašyti V. P. Bložės eilėraščiai
buvo išspausdinti tik 1994 m.
išėjusioje
knygoje
Sename bus tarptekstuatinis žaismas
dvarely. Šių eilėraščių centre — montažo, koliažo, para
— tragiška pokario padėtis frazės principu sluoksniuoja
Lietuvoje. Pro tradicines folk mos kelios mitologinės (pago
loro parafrazes nesunkiai at niškoji, krikščioniškoji, Rytų)
sekamos J. Aisčio, B. Braz plotmės, laisvai perkuriami
džionio poezijos intonacijos, folkloro modeliai, istorinių
nors galima apčiuopti ir bran veikalų citatos. Ryškiausiai
džiosios V. P. Bložės kūrybos tai atsiskleidžia savito žanro
bruožų etinį patosą, istorinę kūrinyje — poemoje — roma
laiškai
savimonę, epinio ir lyrinio ne Miko Kėdainiškio
sau
pačiam
ir
kiti
nežinomi
prado dermę.
Literatūros tyrinėtoja D. rankraščiai, rasti senų griū
S a t k a u s k y t ė Lietuvių
litera vančių namų pastogėje (1986
tūros enciklopedijoje
pažymi, m.). Kūrinio personažus Mi
kad vėlesnėje V. P. Bložės poe kas Kėdainiški? — Lietuvos
zijoje pastebimas posūkis iš Didžiosios kunigaikštystės di
lyrinės tradicijos į avangardo džiojo etmono Jonušo Radvilos
kalbėseną (retoriką). Subjek pavainikis s ū n u s . Pe'rsonažo ir
t a s prabyla „mes" vardu, pasi pasakotojo balsai, praeitis ir
reiškia stiprios oratorinės in dabartis čia susipina \ fantas
tonacijos. Rinkinyje Iš tylin magorišką poetinį pasakojimą.
čios žemes (1966 m.) poezijos Tai ir sovietmetyje mūsų
subjektas ima formuotis kaip rašytojų naudotas vadinama
kelių lygiagrečiai prabylančių, sis ezopinis rašymas — kom
vienas kitą perkertančių ir plikuota kūrinio struktūra
provokuojančių balsų polifoni poetui leidžia daugiau ir tei
j a . (1981 m. išėjęs rinkinys ir singiau pasakyti apie tuometi
vadinosi Polifonijos). Pasaulis nę būtį sovietinės okupacijos
suvokiamas kaip įvairialypė ir sąlygomis.
daugiaplanė vienuma. Iš įvai
V. P. Bložė — ne tiek atskiro
riausių stilistinių kontekstų, eilėraščio, kiek ciklo, poemos,
sintaksinių modelių, netikėtų kaip tam t i k r o fantastiškai
žodžio sandūrų k u r i a m a sava realaus pasaulio kūrėjas savo
r a n k i š k a būtis — eilėraščio knygose. Pasaulio sukūrimo
pasaulis.
tema svarbi visoje jo kū
Pasak
D.
S a t k a u s k y t ė s ryboje, tvirtina D. Satkaus
vėlesnėje V. P. Bložės poezi kytė, pridurdama, kad jo kny
joje stiprėja epinis p r a d a s — gos pasirodymo iaikas ir
eilėraščio centras dažnai yra eilėraščių parašymo datos V.
t a m tikras pasakojimų bran P. Bložei taip pat reiškia tam
duolys, pereinantis į buitinių, tikrą polifoninį žaismą, pa
mitinių, istorinių, fantastinių žeidžiantį linijinę laiko tėk
mažųjų pasakojimų skevel mę. Tai ryšku pastarųjų motų
dras
jo knygose. 1998 m. išleistoje
V P, Bložės kūryboje svar jo rinktinėje Visai ne. apie tai

tuvoje. Poetė Nijolė Miliaus mui, kai, k a r t u su minėjimais
kaite yra 2000 metų poezijos ar kitokiais renginiais, randa
laureate. Bus gera proga vietos meninės programos.
mums susipažinti su talentin Tačiau išeivija pasigenda nau
gais ir kūrybingais žmonėmis. jų, savų menininkų, jaunų ta
Poezijos vakarai vyks J a u n i  lentų.
mo centre gegužės 19 d. ir
Jaunųjų atlikėjų festivalio
PLC. Lemonte, Lietuvių dailės tikslas yra išryškinti gabiuo
muziejuje gegužės 20 d. Be to, sius lietuvių jaunimo talentus,
abu poetai pirmiausia lanky skatinti jų veiklą, menininkų
sis Detroito LB popietėje ge pedagoginį darbą, rengiant
gužės 13 d.
jaunuosius atlikėjus, šiuo fes
LB Kultūros taryba turi tar tivaliu siekiama ugdyti vaikų,
nauti kultūrai, ugdyti mūsų moksleivių ir studentų meno
tautinę kultūrą, rūpintis mū bei kūrybos poreikį, puoselėti
sų jaunosios kartos ateitimi. dainavimo, muzikavimo liau
Todėl ji yra užsimojusi suorga dies instrumentais tradicijas.
nizuoti pirmą JAV lietuvių Festivalio taisyklės buvo ir
jaunųjų atlikėjų festivalį, ku bus dar skelbiamos spaudoje.
ris įvyks birželio 3 d., sekma Festivalio dalyviai prašomi
dienį, PLC, Lemonte. Mūsų registruotis, skambinant ar
jauni talentai yra tautinės r a š a n t LB Kultūros tarybos
būties išlikimo ir tvirtumo lai narei Ligijai Tautkuvienei tel.
das. Jei neauginsime savo ta 630-690-4051, adresas P. O.
lentų ir į juos nekreipsime Box 4102, VVheaton, IL 60189.
dėmesio, tai lietuvių kultūros
Be to, šiuo metu yra organi
formoms it tradicijoms gresia zuojami komitetai premijoms
sunykimo pavojus. Tad turime skirti. Ruošiant Premijų šven
remti ir skatinti jaunimą tes, kultūrininkai ir švietimo
jungtis į talentų gretas. Gerai darbuotojai iškelia daugiau
yra, kad mūsų LB telkiniai projektų bei pageidavimų. Šie
savo veikloje dėmesį skiria met LB Kultūros taryba, pri
kultūrinio paveldo išsaugoji- tariant JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkui Algimantui
Gečiui, prašo LF skirstymo
pasukama rytietiško minima komisijos sumos septynioms
lizmo kryptimi, kas, beje, pasi premijoms: muzikos, dailės,
reiškia ir vėlesnėje N. Miliaus žurnalisto, radijo, teatro, li
kaitės poezijoje.
tuanistinės mokyklos mokyV. P. Bložė yra išvertęs tojosfjo) ir tautinių šokių monemažai R. M. Rilkės, K Ka- kytojos(jo). Premijų šventės
vafio, H. Heinės, F. Schiiierio, yra svarbios tuo, kad į mūsų
M. Lermontovo
eilėraščių, renginių programą įeina išei
pcemų, dramų. Dabar jo vijos kūrėjai, kuriems kartą
naujausi eilėraščiai ir
ver " metuose skiriamas dėmesys.
timai dažniausiai spausdina Premijos l a u r e a t a m s yra tam
mi kultūriniame savaitraštyje tikras moralinis pasitenkini
mas, kad jų ištvermingas dar
Šiaurės Atėnai.
Telefonu susirišau su Drus bas ir pasiaukojimas įver
kininkuose gyvenančiais N. tintas. Premijų šventė šį ru
Miliauskaite ir V. P. Blože, denį vyks Detroite ir ją globos
pasiteiravau, su kokiomis nuo LB apylinkė, pirmininkauja
taikomis juodu ruošiasi kelio ma Valdo Piesčio.
nei į Čikagą.
N e t r u k u s minėsime vysk.
— Abu džiaugiavos mud Motiejaus Valančiaus 200 me
viem netikėtu ir maloniu tų gimimo jubiliejų. LB Kul
Kultūros tarybos pirmininkes tūros taryba yra sudariusi pla
Marijos Remienės pakvietimu taus masto tinklą, įjungiant
dalyvauti pavasarinės poezijos didesnes ir mažesnes LB apy
šventės renginiuose. Dar ma linkes. Buvo išsiuntinėti me
loniau, kad pakviesti abu — niški plakatai su prasminga
paprastai tik abu išsi ruošiame istorine informacija ir nuot
į artimesnes, o juo labiau, į raukomis iš vysk. Motiejaus
tolimesnes keliones. Bus įdo Valančiaus gyvenimo. Jie pa
mu pirmą kartą apsilankyti ruošti Lietuvoje. Be to, kul
Čikagoje, pasimatyti su JAV tūrininkė Julija Dantienė yra
gyvenančiais lietuvių rašyto parašiusi specialų vaidinimėlį
jais, kitais tautiečiais, — pa — montažą vyresnių klasių
sakė N. Miliauskaitė.
mokiniams apie vysk. M. Va
Ji pridūrė, kad jiedu čia, lančių. Minėjimų paskaitinin
Lietuvoje, susitinka su Egle kais užangažuoti: Draugo vyr.
Juodvalke, kitais egzodo poe redaktorė D a n u t ė Bindokienė,
tais, atvykstančiais iš užjūrio į literatūrologas Algirdas Titus
Druskininkų poetinį rudenį. Antanaitis, prof. Rimvydas
Su savo plunksnos broliais pa Šilbajoris, rašytojas Paulius
laiko ir kitokius ryšius, kei J u r k u s ir rašytojas Kazys Sa
ja iš Lietuvos.
čiasi knygomis.
V. P. Bložė sakė, kad, bū
Vienas didžiausių renginių
damas JAV, labai norėtų susi bus ilgai laukto jaunų moks
tikti ypač su poete Liūne Sute leivių — berniukų „Ąžuo
ma.
liukų" ansamblio koncertai.
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J i e vyks VVashington, D.C.,
New York, Cleveland, Čika
goje. Po to ansamblis vyks į
Salt Lake City, kur kvie
čiamas dalyvauti vaikų an
samblių festivalyje. Iš ten ke
liaus į Kanadą. Kelionę orga
nizuoja JAV LB Kultūros tary
ba.
„Ąžuoliukų" ansamblis yra
pirmaujantis Lietuvoje, gavęs
d a u g įvertinimų ir premijų
tiek savame krašte, tiek už
sienyje. Gyvuoja jau 40 metų
ir išaugino ne vieną garsų so
listą, pvz., Vytautą Juozapaitį,
Vladimirą Prudnikovą ir kt.
Ansamblį įkūrė Perelšteinas,
o d a b a r j a m vadovauja maest
ro Vytautas Miškinis, kuris
p a t s būdamas 5 metų am
žiaus, šiame ansamblyje dai
navo. S u Vytautu Miškiniu
„Ąžuoliukai" yra aplankę 20
k r a š t ų ir pirmą kartą, LB
Kultūros tarybos pakviesti, at
vyks į JAV bei Kanadą.
Lapkričio mėn. gale „Žalt
vykslės" teatro vienetas Jau
nimo centre parodys mums
naują pjesę. Visi tie LB kul
t ū r o s darbai įmanomi įvykdyti
Lietuvių fondo finansine para
ma, nes kultūra vien iš savo
renginių
negali išsilaikyti.
Visi esame dėkingi Lietuvių
fondui už dėmesį ir paramą.
M a r g a Reinienė
JiUKSO
PAUKŠTĖS"
LAIMĖTOJAI
Lietuvos liaudies kultūros
centras ir Pasaulio lietuvių
dainų švenčių fondas antrus
metus iš eilės nominavo ge
riausius mėgėjų meninės kū
rybos vienetus ir jų vadovus.
Kovo 24-25 d. 21 nominantui
įteiktos „Aukso paukštės" sta
tulėlės, įvairiose Vilniaus sa
lėse laureatai rengė koncer
tus.
Geriausiais šalies pučiamų
j ų orkestrais pripažinti Lietu
vos vaikų ir jaunimo centro
pučiamųjų
orkestras
„Vil
nius", Plungės kultūros namų
ir Rietavo meno mokyklos
pučiamųjų orkestrai. „Geriau
sio vokalinio ansamblio" no
minaciją pelnė vokalinė grupė
„Jazz Land", vadovaujama Ar
t ū r o Noviko.
Lietuvos chorų maestro tapo
Klaipėdos miesto
chorinės
bendrijos „Aukuras" „prezi
d e n t a s Robertas Varnas. Ge
riausio debiutanto titulas pri
pažintas Panevėžio savival
dybės kameriniam mišriam
chorui „Muzika".
Nominacija
„Tarptautinio
spindesio žvaigždė" paskirta
Vilniaus kameriniam mišriam
chorui JBrevis". Chorų nomi
nacijas pelnė ir Kauno kul
tūros centro mišrus choras
„Gintaras"
bei Klaipėdos
Eduardo Balsio menų gimna
zijos vaikų choras.
„Aukso paukštės" prizai taip
p a t įteikti Klaipėdos „Varpo"
vidurinės mokyklos tautinių
šokių grupei „Svajoklis", Klai
pėdos muzikos centro vyres
niųjų šokių grupei „Vėtra",
Kauno vaikų ir moksleivių
laisvalaikio rūmų vaikų tauti
nių šokių ansambliui „Malū
nėlis", Trakų rajono KalviųLieponių folkloro ansambliui,
Vilniaus folkloro ansambliui
„Ola", Rokiškio savivaldybės
teatro vaikų folkloro ansamb
liui „Čirulis", Raseinių kul
t ū r o s centro liaudiškos muzi
kos kapelai „Dubysa", Alytaus
miesto liaudies meno studijai
„Dainava", Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijos tautinės
muzikos ir šokių ansambliui
„Žemaitukas".
Geriausiu mėgėjų teatru pri
pažintas Pasvalio krašto mu
ziejaus teatras, geriausiu vai
kų ir jaunimo teatru —
Anykščių rajono Viešintų kul
tūros n a m ų vaikų folkloro
t e a t r a s „žaginys".
(Elta)
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tines kryptis. Bet visuose poe
tas atsistoja laiko plotmėje,
atsigręžia jis j praeit} ir žvel
gia į ateitį. Praeitis nutiesia
šešėli ant dabarties, dabartis
apšviečia ateitį. Kartais jo
žvilgsnis asmeniškas. Poetas
mąsto apie atsim.nimų reikš
mę žmogaus gyvenimui. Praei
ties ir ateities »aiko poliai,
pabrėžiami šviesos ir tamsos
simboliais, atsiskleidžia pra
žystančios ir vystančios gam
tos fone:
O

mxms likimu
šauksmas;
Ar esat matę laito
Nuvytusią saulėgrąžą?
Jos sėklas lesa Į aukščiai da
barties —
Tai praeitis ir kidikto ir vai
ko,
Jo pėdas seka sculės grąža,
Kol santėmy tcmsos ranka
palies-(„Praeitis", p. 10)

Detalė iš Wagner operos „Parsifal": Violeta Urmana, Placido Domingo, John Tomlinson.

Gražiausias
Taip apie Europoje į me
nines aukštumas iškilusią
operos dainininkę Violetą Urmanavičiūtę-Urmana išsireiš
kė „La Scala", Milano (Itali
joje) operos dirigentas Ričardo
Muti, paskutiniu laiku ją
išgirdo ir New Yorkas.
Violeta Urmana (tai jos pro
fesinė pavardė) savo debiutą
New Yorke pradėjo sekma
dienį, kovo 4 d. garsiojoje
Carnegie Hali. Ten, atvykęs iš
Austrijos, Vienos filharmoni
jos orkestras atliko Gustav
MahTer (1860-1911) Trečiąją
simfoniją. Visos Mahler simfo
nijos (iš viso — 9) pasižymi
savo ilgumu. 3-čios simfonijos,
susidedančios iš 6 dalių, atli
kimas pareikalavo 98 minu
čių. (Buvo grojama be pertrau
kos). Ją atliekant, šalia orkest
ro, dalyvavo ir du dideli cho
rai: „Women of New York
chorai Artist" ir „American
Boychoir". Mezzosoprano par
tijos atlikimas buvo patikėtas
Violetai Urmana. Tam dide
liam ansambliui dirigavo Pierre Boulez.
Didžiausio publikos susiža
vėjimo Violeta susilaukė Me
tropolitan operos teatre. Tame
teatre, penkiuose "VVagner ope

mezzosopranas...

ros „Parsifal" pastatymuose
(kovo 28, balandžio 2,7,10 ir
13 d.d.), pagrindinius vaidme
nis atliko; Placido Domingo —
Parsifal, o Violeta UrmanaKundry. Visus penkis pastaty
mus dirigavo Metropolitan
operos muzikos direktorius ir
dirigentas James Levin.
Vienas tų penkių pasta
tymų, balandžio 7 d., Texaco
degalų bendrovės dėka, per
radiją buvo girdimas ne tik
Amerikos žemyne, bet ir Aus
tralijoje, Japonijoje, Europoje,
tuo pačiu ir Lietuvoje.
Visus penkis „Parsifal" pa
statymus Metropolitan operos
teatre lydėjo didelė sėkmė.
Kiekvieno
pastatymo metu
Violetai šūsnis plojimų ir
„brava" šauksmų padovano
jo 3,800 žiūrovų (tiek tame
teatre yra sėdimų vietų), o
spaudoje
pasirodė
gražūs
įvertinimai. New York times
rašė: (Nenorint pakeisti min
ties, ištrauką pateikiu an
gliškai)" ...Lithuanian mezzosoprano Violeta Urmana as
Kundry heralds the arrival of
an exciting artist. Mrs. Urmana's voice has radiant,
slightly cool tone. Yet she
sings with aching expressivity

Žemės ir dangaus

and vividly captures the torment of t h e character..."
Ypač plačiai Violetos muzi
kinė veikla buvo aprašyta
Carnegie Hali ir Metropolitan
operos teatrų programų kny
gelėse, visur pažymint, kad ji
iš Lietuvos, o „Parsifal", trans
liuojant per radiją, pertraukų
metu komentatorius net kelis
kartus pabrėžė, jog ji yra iš
Vilniaus-Lietuvos.
Paskutinis Violetos pasiro
dymas New Yorke laukia sek
madienį, gegužės 5 d. Tą sek
madienį, Carnegie Hali Metro
politan operos orkestras ir
choras, kartu su penkiais so
listais, minint dvylikatonės
muzikos pradininko, Austri
joje gimusio kompozitoriaus
Arnold Schoenberg (18741951) penkiasdešimtą mirties
sukaktį, atliks didelį jo veika
lą „Gurrelied". Tame veikale
mezzosoprano partiją dainuos
Violeta Urmana. Diriguos —
James Levine.
Po to V. Urmana vėl grįžta į
Europą, kur jos laukia „La
Scala" (Italijoje), „Covent Garden" (Anglijoje), „Deusche
Opera" (Vokietijoje) ir kiti
operų teatrai.
P. Palys

poetas
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Balys A u g i n a * .

Šiandien švenčiame. Šian
dien sutinkame Clevelande
gyvenančio išeivijos poeto Ba
lio Augino šeštąjį
rinkinį,
išleistą Kauno miesto „Varpo"
leidyklos 2000 m. Patraukli,
gražiai paruošta knyga (jos

dailininkas Gediminas Pempė;
rinkėja ir maketuotoja. — Ona
Šilėnienė): bordeau spalvos
apiankate auksinėmis raidė
mis pavadinimas ir paties poe
to raštu — jo pavardė ir var
das. Ir tai reikšminga. Čia ly

į pražūtį per baisiojo birželio
ištrėmimus:

'

?

wmm ; i

Ir dejuodami

mm

vagonai,
Rauda reąuiem rato
vargonai:
— Nekalti, nekalti, nekalti,
Surinkti, užkalti nevilty —

skamba

Dažnai poeto žvilgsnis isto
riškas. Jo asmeniška dalia su
tampa su tautos istorine dalia
ir iš šio sutapimo iškyla visa
eilė lyriškų ir dramatiškų ei
lių. Išblokštas iš gimtųjų
namų, poetas pergyvena skau
dų savo likimą:
Keliaudamas
Skubu praeit
Žarijų lieptą
Ir nesuklupt
Ant svetimųjų
Smėlio dykumų!
(„Žarijų lieptas", p. 27)
Klausiamu pavadinimu eilė
raštis „Už ką?" mini baisiojo
birželio trėmimus. Eilėraštį
„Epitafija broliams" skiria žu
vusiems tundroje: „Viešpatie,
pabudink juos/Gyvent ateinančioj genčių dainoj! —"
(p. 31) Poetas grįžta ir į di
dingą istorinę praeitį ir, kaip
skatina mūsų himno žodžiai,
iš jos semiasi stiprybės. Iš
praeities ateina narsus Vytau
to laikų karys įkvėpti iš
tvermės kovoje už laisvę:
Kalbėjau aš įjuos
Tylia lietuviška maldos
giesme
Ir dieviškai gražiais mūs
praeities
Didvyrių žemės žodžiais —
Kaip jau ąžuolo daigai
Iš žemės čiulpia sau
stiprybės syvus —
Taip jie — manosios žemės
broliai —
Jėgų sau semdavo iš
praeities šaltinio — (p. 55)
Poeto likimą, surištą ne tik
fiziniai, bet ir simboliškai su
žeme, atspindi gamtos reiški
niai. Suasmeninti, jie išreiškia
poeto liūdesį. Eilėraščio „Iške
liavimo* (p. 19) lietus ir pušys
verkia:

rika. Čilės poetas Pablo Ne
Ir nesulaikomai rauda —
rudo teigia, jog poezija kyla iš
rauda —
žmogaus sielos gelmių, žo
Rauda
geltonas
lietus,
džiais ir jų melodijomis ataiIr byra ašaros —
dinčiomis iš savo sielos gel
Prabilusios pušies spygliais—
mių, poetas Balys Auginąs
atskleidžia savo intymią pa
Dažnai gamtiniai reiškiniai
saulio viziją.
susiriša su mitiniais stichikos
O tos vizijos erdvė žemė ir elementais — su žeme, oru,
joje {spausti žmogaus pėd ugnim ir vandeniu:
sakai, ir dangus, ir jame
Debesys
— lyg
juodos
žmogaus sielos skrydžiai. Jau
užuolaidos
—
rinkinio pavadinimas Namų
Dangsto
dienos
langus.
pašvaistė kviečia skaitytoją į
Vėjo sparnuoti žirgai
žemiškas ir į dangiškas jo vizi
Padebesiais
skrenda
į
jos erdves.
medžių
viršūnes.
Šio poezijos rinkinio įvaPerkūnas skiltuvu skelia,
diniai/egzerginiai žodžiai pa
O jo pypkė rūksta debesų
brėžia poeto vienišą ir šventą
dūmais -misiją: „*My imagination is a
monastary and I am its
Žaibo gyvatė uždega seną
monk" Mano vaizduotė vie
ąžuolą,
nuolynas ir aš jo vienuolis. Šių
Ir
laužo
ugnyje
dega
žemėgražių poeto poetui žodžių
Miško
barzdukai
linksmai
ženklu — juos rase Keats
šoka
kreipdamasis į Shelley — atsi
Susikabinę
rankomis
ratelį,
veria Balio Augino lyrikos rin
O miškas žaibiškai kartoja
kinio puslapiai.
Ugnies giesmęNamų pašvaistė padalinta į
(„Audros daina", p. 177)
dešimtį skyrelių, kurių pava
dinimai, paimti iš pagrindinių
Šviesa metaforiškai tampa
jo eilėraščių, nurodo jų tema- ugnimi: „Nakties medis sude-
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Dr. Jolita Kavaliūnaitė.

ga aušros židiny" (p. 200). Ug
nies simboliai surišami su gy
venimo eiga: žarijos su pra
eitim, kibirkštys su gyvybe:
„Ak, dainuokite, / Gyvybės ki
birkštys, / Nesibaigiančia dai
na -". („Simboliai", p. 190).
Pasigirsta šauksmas iš tė
vynės. Girdi jis grįžusio tė
viškėn gandro kalenimą. Ir šis
ataidintis paukščio šauksmas
susijungia su šviesia melo
dija, kylančia iš praeities:
... pavasariais girdžiu
Tėviškės gandrų kalenimą —
Ir tas nostalgiškas
Jų šauksmas
Man aidi tartum kūdikystės
Saulėteko lopšinė—
(„Šauksmas", p. 12)
Gandrai sugrįžta į savo
gimtąjį lizdą; ąžuolai jos nepa
lieka. Jie auga ir suauga su
tėvyne:
O nakty kalbat su
žvaigždėm;
Vis ošdami kartojat
priesaiką
Ištikimybės mūs žemei —
Apglėbę žemę sentėvių,
Kurion įaugę šaknys Žmogus — klajoklis smėlis
Be tėviškės — tiktai
benamis dūmas („Tėviškės ąžuolams", p. 21)
O žmogus bešaknis, bent fi
zinėje plotmėje. Tad ir jo eg
zistencijos šioje žemėje simbo
lis — kelionė žeme ar jūra.
Tačiau žemėje įspausti jo
pėdsakai vėjo išblaškomi, o
jūroje įarta kelionės vaga
išnyksta:
Ir kai einu
Pajūriu jau pažystamu
Krantu —
Matau, kaip plakasi
pakrantėje
Sudužęs idealų ižas —
(„Laiko puta", p. 23)
Jūra duoda simbolį ir galuti
nei žmogaus kelionei:
Suskerdus, kiaura
Mano gyvenimo arka Ji pamažu į potvynio
Mirties gelmes
Jau grimsta — Ar
besulauksiu aš
Naujų dienovidžių kaitros.
(„Kelionėje", p. 167)
Eilėraščio „Tilto", (p. 125)
laiko tėkmė išreiškiama saus
ros ir vandens metaforų
priešpriešiniu santykiu:
Anapus smėlėto laiko lygumų
Yra išdžiūvus upė praeities —
Seniai seniai jos vandenys
Įsisunkę į debesis,
Palikdami dūlantį dulkėmis
dugną—
O gyvenimo uosto simbolika
iššaukia motinos vaizdą: „O,
Motina, suprantu, / Koksai ra
mus vaikystės uostas Tu
Mažai širdies valtelei mano!

dunda

—" („Vaikystės uostas", p. 74).
Motinos vaizdas gražus, su
rištas su mitine globojančia
motina: „Prieš tą obeliską /
Meilės bagalinės / Klaupia
kartų kartos, / Lenkias minių
minios — („Amžinajai moti
nai", p. 75), su amžinąja moti
na, gyvybės davėja: „Motina
— pavasario gyvybės / Ir žy
dėjimo šventės dalis -" („Odė
motinai", p. 73), ir su istorine
motina, kuri, praradusi sūnų
kovoje už tėvynę, skundžiasi:
„Likau tik lapas vėtroje -— /Be
gležno pumpuro, bežiedė--"
(„Savanorio motina", p. 78).
Motinos prieglobstyje iškyla
ir vaikystės dienų pasakiškas
pasaulis, kurio žodis pajėgus,
magiškas: Iš /paveikslų/ rėmų
išlipa /Akmeninėm kojom
Milžinas/ /Ir septynmyliais
žingsniais/ Kopia į pasakų ka
ralystę- („Kalnas kopia pasakon", p. 105).
Nuo praeities poeto mintys
skrenda ir į priešingą laiko
polių — į ateitį. Ir neišven
giamai susitinka su galutiniu
gyvenimo momentu, su mir
timi. Eilėraštyje „Vienatvės
obuoliai" (p. 15) tai amžinoje
naktyje amžinas miegas. Gy
vybės netekimas išreiškiamas
paradoksiškais įvaizdžiais. Jie
sudaro šiurpios nykumos vaiz
dą: naktis dainuoja, bet ji dai
nuoja tą, ko negirdime — „nu
tilusią lopšinę; šviečia saulė,
bet ta saulė nešildo ir iš
tikrųjų jos nėra, tai „vaškinė
šiaurės saulė"; o gamta rauda,
bet ta rauda kyla iš pranyko,
iš „nukirsto karsto medžio".
Tačiau tame nebūties nykume
atsiranda ir paguoda. Laukinė
obelis numeta „saują išnokin
tų obuolių". Šis momentas la
bai dramatiškas. Tarp mirties
simbolių atsiranda gyvybė,
kad ir kukli, kad ir nepajėgi.

Akustinis momentas taip
pat ryškus Vasario šešioliktajai skirtame eilėraštyje „Pa
radas" (p. 35). Čia žodžių me
lodija atkuria vieną po kito
praeinančio orkestro instru
mentų garsus:
Turgaus aikštėje dūdų
orkestras
Zvimbia širšėmis lėkštės
metalo,
Senas būgnas vis kosti
dusliai —
Skardžiai rėkia trimito
burna —
Muzikalus ir „Amžinosios
gyvybės" (p. 9) eilėraštis, taip
pat skiriamas Vasario šešioliktajai. Čia poetas kreipiasi į
protėvius, gulinčius kapuose.
Liūliuojantis ritmas supa jų
amžiną miegą:
Sūnau,
Nėra nieko švelnesnio
pasauly,
Kaip kedenami tėviškės vėjo,
Purūs protėvių žemės patalai

Balio Augino poezijos pasau
lio plotuose, Vacio Kavaliūno
žodžiais, skirtais paminėti
poeto 70 metų sukakties
progą, „sustoji, mąstai "ir
gėriesi... o šis jo pasaulis nuos
tabus savo spalvomis ir poeto
sielos aidais, harmoningai su
siliejusiais su jo žemės kelio
melodijomis".
Spalvas ir tų spalvų žaismą
Balio Augino poezijos žodžiuo
se pastebi ir S. Laugalis,
rašydamas apie jo ankstyvesnį
Giesmės žydėjimo metų poezi
jos rinkinį: „...šviesiom atošvaistom žarstosi žodžiai gam
tos ir aplinkos vaizdų sau
lėtais ribuliavimais".
Graikų mąstytojas Plutarkas teigia, jog tapyba — nuti
lusi poezija, o poezija — tapy
ba, kuri prabyla. Ir Balio
Augino poezija prabyla — jos
spalvos, garsai ir kontūrai —
atsiskleidžia poetišku žodžiu.
Poeto žvilgsniu apima žemę ir
dangų laiko dimensijos plot
mėje. Jo pasaulis kartais ap
siniaukęs — liūdnas, kartais
saulėtas — linksmas, bet vi
suomet jis gražus, visuomet jis
apšviestas lyriška poeto dva
sia.
Balys Auginąs,
Namų
pašvaistė.
Lyrika.
Kaunas
„VARPAS" 2000. 240 p. ISBN
9986-10-098-4.
Gamtos guolyje mirtis liūd
Jolita Kavaliūnaitė
na: „Samanotam guolyje /
Trūnys nuvytusi svajonė, / O
amžinybė sups medžius - "
LIETUVIŲ
PIANISTŲ
(„Sietynai žydi", p. 189), bet ji
KONCERTAS
žada amžiną gyvybę, eilėraš
VAŠINGTONE
čio „Vėlinės" (p. 193) žodžiais:
.kapai netektis, kapai ir vil
Balandžio 17 d. Vašingtone
tis".
Lietuvos ambasada, bendra
Tačiau kūrybos dvasia iš darbiaudama su seniausia Va
laisvina poetą iš žemiškos lai- šingtono meno galerija „The
kinybės ribų. Kūrybiniu skry Corcoran Gallery of Arts", su
džiu padangėmis poetas susi rengė lietuvių pianistų kon
jungia su visatos amžinybe:
certą. Keturi jauni, tačiau
JAV jau spėję išgarsėti, Lietu
Zodiako tinklais mėlynais
vos pianistai: Gabrielius Alek
Supančiotas
žemiškajam na, Andrius Žlabys, Sonata
klonyje Deveikytė-Zubovienė ir Rokas
Giedu žvaigždėta simfonija
Zubovas atliko klasikinės mu
Amžių sudegusių stygomis- zikos kūrinius. Koncerto pro
(„Zodiako lopšinė", p. 36) gramoje — Johann Sebastian
Bach, Frederic Chopin, JoŠis skrydis išpranašauja ir hanes Brahms, Franz Schupoeto galutinį skrydį į amži bert bei Gintaro Sodeikos
kūriniai. Pianistų koncerto
nybę.
salė,
Poetas atidus ne tik žodžio klausėsi sausakimša
reikšmei, bet ir žodžio garsui, maždaug 200 klasikinės muzi
ir jo ritmui. Eilėraščio pava kos gerbėjų. Po koncerto at
dinto „Už ką" (p. 28) žodžių likėjai bei klausytojai pakvies
aliteracinė sudėtis primena ti į priėmimą su lietuviškais
traukinio judėjimą, jo neišven skanėstais.
giamą ir negailestingą kelionę
Rolandas Kačinskas
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Atminimo gėlės
Dalilai
Mackialienei
Nežinome tikslių jos viso geles, pristatant jo knygą
gyvenimo vingių; o, jai Flori Saulės šermenys, Dalila irgi
doje 2001 m. vasario 13 d. mi dalyvavo įdomioje programoj.
rus, nežinome ir kur jos pa O, lankantis Algirdui Lands
laikų poilsio vietą papuošti bergiui, su autoriumi atliko jo
gėlėmis. Tad čia tik dvasinės dramų ištraukų skaitymą.
mūsų gėlės, didi padėka už
Jvairioms organizacijoms ji
jos, menininkės-teatralės at talkino meno programose, lite
liktus Kalifornijoje kūrybinius ratūros vakaruose — kaip
darbus.
gera skaitovė.
Žinome, kad Dalila MajausSukūrė muzikinę grupę „Iš
kaitė-Mackialienė — suval laisvintos moterys", jai vado
kietė, Vilniuje vaidybiškai da vavo —pati dainuodama ir
lyvavusi Liaudies ansamblyje, vaidindama; taip pat jos kū
anksti ištekėjusi, turėjo sūnų, ryba — šiupinys „Dvylika
bet jau viena atsiradusi iš naktų pižamoj". Ir Dalilos
eivy oj, Australijoj, iš ten su parašytų vienaveiksmių ko
antruoju vyru Baliu Mackiala medijų, farsų, kaip „Pasaulis
atvykusi į Kanadą, vėliau į be vyrų", „Vieno pono gimta
Cleveland, Ohio, o paskui — į dienis", „Bailys" — juokino
Los Angeles, Calif. Daug Los Angeles žiūrovus.
vėliau, iš čia jiems išvykus į
Su L. A. Dramos sambūriu
Floridą, vyras Balys mirė D. Mackialienė dalyvavo pen
žymiai anksčiau, o dabar, sun kiuose Teatro festivaliuose
kios ligos išvarginta, niekam Čikagoj. Gavo premijų bei
nesiskundusi, tyliai pasitrau žymenų ir pati režisiere, ir jos
kė ji į amžinybę.
aktoriai. Už tai jai 1981 m. LB
Štai jos menininkės darbai Kultūros taryba paskyrė Teat
ro premiją.
vien tik Kalifornijoje.
| čia ji su Baliu atvyko 1962
Ji padėjo Dramos sambūrio
m. Pradžioj Los Angeles Dra
pirmininkui
Vincui Dovydai
mos sambūry vaidino prie
čiui
suorganizuoti
bent kelis
režisieriaus Juozo Kaributo,
dramos
veikalų
konkursus
(fi
kuriam iš šios veiklos pasi
nansuodavo
beveik
tik
pats
traukus, sambūrio pirminin
kas Vincas Dovydaitis ją pa pirmininkas). Jų pastangomis,
kvietė režisierės pareigoms. konkursai gerai pavyko, buvo
Ištvermingoji
Dalila
tarp praplėstas dramos veikalų
1962-1981 m. Kalifornijoje scenai repertuaras. Vėliau vie
reiškėsi plačiai ir kūrybingai, name tų konkursų laimėjo
ypač gražiai bendraudama su premiją ir pati D. Mackialienė
• fiemL Vincu Dovydaičiu, su — su veikalu „Nepripažintas
režisavo 19-ka veikalų. Tuo tėvas", pastatytu (Danutės
metu išsivystė ir V. E. Do Barauskaitės-Mažeikienės) ir
vydaičių aktoriški talentai, Los Angeles scenoje. Dalilos
išaugo ir naujų — jaunų sce literatūriniai gabumai irgi čia
atsivėrė — jai redaguojant,
nos darbuotojų.
>_•- rCastatyti šių autorių veika- greta Bernardo Brazdžionio,
vieną žurnalo Lietuvių dienos
"įai:
skyrių; ir su romanu Beržas
Antano Rūko (1963) kome
už lango — ji tapo Lietuvių
dijos — JBubulis ir Dundulis",
rašytojų draugijos nare.
„Lojinės";
Be to, ji buvo veikli Dailiųjų
Vytauto Alanto „Kyla vėtra
menų klubo narė, Lietuvos
.. ūkanose", „Saulėgrąžų sala";
Dukterų labdaros draugijoje ir
Jurgio Gliaudos komedijos
Tautinės sąjungos narė.
— „Kaukių balius", „Kom
Su Los Angeles Dramos
piuterinė santuoka", dramos
sambūriu
daug gastroliavo.
— „Naktis", „Čiurlionis", kurį
Darbuose
visur
talkino jos vy
papildžius-pakartotas;
ras
Balys
Mackiala.
Sceno
Algirdo Landsbergio „Penki
vaizdžių
piešėjas
Algis
Žaliūstulpai turgaus aikštėje", „Pas
nas
irgi
buvo
geras
talkinin
kutinis piknikas".
Birutės Pūkelevičiūtės „Pa kas. Su sambūrio ilgamečiu
likimas", vėliau parodytas ir pirmininku Vincu Dovydaičiu
ji išvystė istoriškai vertingą
Australijos lietuviams;
lietuviško teatro veiklą.
Antano Škėmos „Živilė";
Aštroko charakterio, tačiau
Anatolijaus Kairio „Rūtos be
tiesi
ir teisinga, darbšti, verž
darželių", „Viščiukų ūkis",
li,
vaišinga,
tolerantiška ko
„Šviesa, kuri užsidegė", „Kulegė
ir
ištikima
draugė. Jos čia
Kū", „Sidabrinė diena".
daugybė
atliktų
meninių ir ki
Skaitytiniu būdu — Bernar
tokių
darbų
paliko
gilius pėd
do Brazdžionio „Vaidila Va
sakus
Kalifornijos
ir kitų
liūnas", Alės Rūtos — „Ant
išeivijos
lietuvių
salų
gyve
liūnų krašto".
nime.
Humoristui poetui Antanui
Gustaičiui atvykus į Los An
Ema Dovydaitienė

Dalila Mackialienė.
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vojo už savo ir Bažnyčios tei kuriame paneigė P. Anilionio
ses. 1975 m. rugsėjo 15 d. jis išvedžiojimus ir reikalavo pa
parašė pirmą pareiškimą so neigti dezinformaciją. Beje,
Atkelta iš 1 psl.
vietų valdžios atstovams (šį tuo metu vysk. J. Stepona
Nors istorinėje li kartą LTSR Ministrų Tarybos vičius jau buvo gavęs atsa
teratūroje nurodoma, kad ak pirmininkui J. Maniušiui), ku kymą iš Vatikano, informuo
tyviausi šio sąjūdžio dalyviai riame, išdėstęs tikrąsias savo jantį, kad popiežius priėmė
buvo Vilkaviškio vyskupijos tremties priežastis, reikalavo prašymą atleisti jį iš Vilniaus
kunigai, tačiau 7-ojo dešimt leisti grįžti į Vilnių ir eiti savo arkivyskupijos apaštalinio ad
mečio viduryje valdžios įgalio ganytojiškas pareigas.
ministratoriaus pareigų. Kar
tiniui religijos reikalams dau
tu
buvo nutarta apie tai pa
Vysk. J. Steponavičius neap
giausia rūpesčių kėlė būtent siribojo vien jo grąžinimo į skelbti tik tuomet, kai bus pa
Vilniaus ir Panevėžio vysku vyskupo pareigas reikalais. lankios sąlygos paskirti naują
pijų kunigai: J. Buliauskas, K Jis pasirašydavo ir svarbes Vilniaus arkivyskupijos gany
Garuckas, A. Keina ir kt. ?ats nius bendrus kunigų pa toją. Šis susitarimas taip ir
vysk. J. Steponavičiaus ištrė reiškimus
sovietų valdžios nebuvo paviešintas, nes 1989
mimo faktas taip pat tapo ti institucijoms dėl Bažnyčios m., prasidėjus Atgimimui,
kinčiųjų teisių sąjūdžio ska suvaržymų ar represijų prieš vysk. J. Steponavičiui paga
tintojų. Skirtingai negu poka opozicinio sąjūdžio dalyvius. liau buvo leista grįžti į Vilnių
rio metais represuotų vyskupų 1979 m. pradžioje jis kartu su ir eiti savo pareigas. 1989 m.
atveju, sovietų propaganda vysk V. Sladkevičium prisi vasario 7 d. jis buvo paskirtas
neturėjo jokio pagrindo patei jungė prie dar 520 Lietuvos Vilniaus arkivyskupu ordina
sinti represijas prieš J. Stepo kunigų, protestavusių prieš ru. Deja, ilgai dirbti ganytojo
navičių netgi tariamu politi Bažnyčią diskriminuojančius darbą naujomis sąlygomis jam
niu jo nelojalumu sovietinei „Religinių susivienijimų nuo nebuvo lemta. 1991 m. birželio
sistemai. Buvo visiškai aišku, status", sovietų valdžios pri 18 d. vysk. J. Steponavičius
kad jis nukentėjo tik dėl to, imtus 1976 m. liepos 28 d. m i r e
A r ū n a s Streikus
kad gynė Bažnyčios teisę sa 1983 m. vysk. J. Sladkevičius
Vilniaus universiteto
varankiškai tvarkyti savo gy pasirašė protesto pareiškimą
doktorantas
venimą.
dėl kunigų A. Svarinsko ir S.
Pasinaudodamas tuo, kad Tamkevičiaus suėmimo. Iš
SUGRĮŽIMŲ
sovietų režimas nuo 7-ojo kviestas kaip liudininkas duo
FESTIVALIS
dešimtmečio vidurio vėl de ti parodymus kun. S. Tamke
Lietuvos muzikų rėmimo
monstravo norą pagerinti san vičiaus (dabar vyskupas) by
fondas
jau trečius metus kvie
loje,
atsisakė
tai
daryti,
pa
tykius, Vatikanas ne kartą ra
čia
muzikos
mylėtojus į „Su
reikšdamas,
kad
didžiuojasi
gino leisti ištremtiems Lie
gulimų
festivalį",
kuris vyks
tokiu
kunigu,
tardymo
proto
tuvos vyskupams eiti po
ta
balandžio
—
gegužės
mėn.
kolo
nepasirašė.
piežiaus jiems patikėtas parei
Festivalio
tikslas
—
pamatyti
gas. Tačiau sovietų valdžia,
Siekdama neutralizuoti stip
motyvuodama tuo, kad šie rėjantį tikinčiųjų teisių sąjū ir išgirsti svečiose šalyse
vyskupai ir toliau lieka prie dį, kuris tarp kitų tikėjimo išsisklaidžiusius įvairių kartų
Lietuvos muzikus.
šiškai nusiteikę (paminėtas laisvės suvaržymų dažnai nu
Balandžio 20 d. 18 vai. Sta
vysk. J. Steponavičiaus 1965 rodydavo ir vyskupų tremties
sio
Vainiūno namuose (A. Goš
m. rugsėjo mėn. rašytas laiš faktą, 8-ojo dešimtmečio pa
tauto
g. 2-41) Lietuvos kompo
kas Panevėžio dekanui kan. V. baigoje sovietų valdžia pradėjo
zitoriai
ir atlikėjai pristatys
Kupstui, kuriame jis esą ragi svarstyti, kaip spręsti šį klau žinomos Lietuvoje ir išeivijoje
nęs savo vyskupuos dvasinin simą, mažiausiai pakenkiant dainininkės ir poetės Juozės
kus būti ištvermingiems ko savo autoritetui ir interesams. Krištolaitytės-Daugėlienė8 kū
voje su bedievyste), atmetė Per vysk. L. Pavilionį buvo rybą.
pradėtos neoficialios derybos
tokią galimybę.
Tikslinė informacija sutei
Vysk. J. Steponavičius kartu su Šv. Sostu dėl Lietuvos Ka kiama tel. 613134.
talikų Bažnyčios administra
su kitu vyskupu — būsimuoju
Liucija Stulgienė
vimo sutvarkymo. Vatikanui
kardinolu tremtiniu V. Slad
buvo pasiūlytas planas, pagal
kevičiumi 8-ame dešimtmetyje kurį su sąlyga, jeigu Vatika
PREMIJŲ
LAUREATAI
tapo savotiškais tikinčiųjų tei nas vyskupais pašventintų kuLietuvos mokslų akademi
sių sąjūdžio dvasiniais vado kinigus A. Vaičių (nuo 1975
joje
pagerbti 2000 metų Lietu
vais. Su jais buvo tariamasi m. Telšių vyskupijos kapitu
vos
mokslo premijų laureatai.
dėl sumanymo leisti Lietuvos linį vikarą), A. Gutauską (nuo
Premijų
įteikimo iškilmėse
Katalikų Bažnyčios kroniką, 1979 m. Vilniaus arkivyskupi
dalyvavo
prezidentas Valdas
dėl jos pobūdžio, pogrindinės jos valdytoją) ir Mažonavičių,
Adamkus, Seimo Švietimo,
kunigų seminarijos ir kitais vysk V. Sladkevičius galėtų
mokslo ir kultūros komiteto
aktualiais kovos už Bažnyčios padėti A Vaičiui valdyti Tel
pirmininkas Rolandas Pavi
teises klausimais. Būtent šių vyskupiją, o vysk. J. Stepo lionis, švietimo ir mokslo mi
vysk. J. Steponavičius daž navičius administruoti Kaišia nistras Algirdas Monkevičius,
niausiai slapta suteikdavo ku dorių vyskupiją. Tačiau vysk. Mokslų akademijos vadovai.
nigystės šventimus baigu J. Steponavičius 1981 m.
Šešios Lietuvos mokslo pre
siems pogrindinę seminariją. parašė laišką popiežiui, ku mijos įteiktos keturiolikai ša
Vyskupas ir pats tiesiogiai ko riame nepritarė tokiam pro lies mokslininkų, atstovau
mis drauge". Tai tos akimir blemos sprendimo būdui ir re jančių trims mokslų sritims.
kos, kurios kartais atsiranda, komendavo Šv. Sosto derybose Fizikos mokslų srities premiją
kad įsiteisintų pavasarinėje su sovietų valdžia atskirti pelnė Puslaidininkių fizikos
sukliudytųjų vyskupų grąžini instituto mokslinių darbuotojų
parodoje.
Parodą rengia Čiurlionio ga mo ir naujų pašventinimo kolektyvas ir Chemijos insti
lerija. Parodos kuratorė — klausimus. Taip vysk. J. Ste tuto mokslininkų grupė. Bio
Daiva Karužaitė. Proginė pa ponavičius dar kartą sugriovė medicinos mokslų srities pre
rodos tema įpareigoja pa sovietų valdžios planus, pagal mijomis už kelių dešimtmečių
skleisti grožį ir prie dailinin kuriuos tikėtasi sutvarkyti darbų ciklus apdovanoti ekolo
kių būrelio gražiai jungiasi Lietuvos Katalikų Bažnyčios gas profesorius Vytautas Kon
meninės dalies atlikėjai — valdymą.
trimavičius ir medikė profe
plastiniu šokiu, muzika, eilė
Bene paskutinis vyskupo ir sorė Marija Danguolė Žemai
mis šlovinantys Motulės ge sovietų valdžios susidūrimas tytė. Technologijos mokslų sri
rumą, pavasarį, gamtos atgi įvyko 1987 m. vasaros pabai tyje premija įvertinti Vilniaus
mimą, gyvenimo džiaugsmą. goje. Rugpjūčio 6 d. sovietų Gedimino technikos universi
Linksmai ir šventiškai nusi valdžios oficiozui laikraščiui teto profesorių grupės darbai
teikę, susitiksime su dailinin Tiesa išspausdinus dezinfor bei Kauno technologijos ir Vy
kėmis. Parodos atidarymas muojantį Religinių reikalų ta tauto Didžiojo universitetų
š.m. gegužes 4 d. 7 vai. vak. rybos įgaliotinio Lietuvoje P. mokslininkų kolektyvinis dar
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo Anilionio straipsnį „Kodėl vys bas. Premijos už humanitari
centre, 5620 S. Claremont kupas gyvena Žagarėje", vysk. nių ir socialinių mokslų sričių
Ave., Čikagoje.
J. Steponavičius parašė atvirą darbus šįmet nebuvo skirtos.
Laima Krivickienė laišką laikraščio redakcijai,
(ELTA)
BAŽNYČIOS
TEISIŲ
GYNĖJAI
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Meditacija
pavasario
tema
Kūryba visada siejasi su pa
slaptimi — nesuvokiami daly
kai įvyksta staiga, gal neti
kėtai, kai dailininkės pakvie
čiamos „medituoti" pavasario,
atgimimo, gėlės pumpuro ar
žiedo prasiskleidimo, o gal —
visą erdvę užpildančių — žie
dų tema, pasitinkant Motinos
dieną. Štai koks gražus daili
ninkių būrelis ruošiasi daly
vauti parodoje: Vanda Alek
nienė, Marija Ambrozaitienė,
Eglė Brėdikienė, Dalia Jurge
levičienė, Danguolė Jurgutienė, Daiva Karužaitė, Graži
na Markus-Kramer, Ina Čigaitė-Nicewander, Dalia Petreikytė-Siliūnienė, Ada Sutku
vienė, Rasa Sutkutė, ,Magdalena Stankūnienė, Izabelė
Stončienė, Irena Šaparnienė,
Nijolė Venskūnienė.
Pasižvalgykim, juk draugėn
susibūrė skirtingos kūrybinės
patirties dailininkės: tai ir ge
rai žinomos, nuėjusios gražią
kūrybinio kelio atkarpą, daly
vavusios gausybėje parodų,
žinomos Lietuvoje, suradusios
savo braižą, bet vis atsinauji
nančios, ir tos, kurios į jas ly
giuojasi, ir jau ne vienoje pa
rodoje dalyvaudamos, atkreipė
žinovų dėmesį, vis dar ieškan
čios, keičiančios
kūrybinę
orientaciją ar pasipriešindamos nūdienos chaosui, verty
bių menkinimui, kuria rafi
nuotai švarų, ramų, estetišką
meną, ir tos, kurios į meno pa
saulį žengia vis dar nedrąsiai,
pirmais darbais įnešdamos
gavo indėlį į kūrybos aktą.
Gyvenime įvyksta nepapras
ti dalykai, maži stebuklai, ku
riuos suvokti nėra paprasta.
Turbūt nesurasime atsakymo
į klausimus: kas pasėja mu
myse tą grožio pojūčio jausmą,
kas pajudina tą derlių augi
nančią kūrybinę mintį, kodėl
atsiveria vartai į meno pasau
lį, ir žmogus, vedamas svajo
nės, žengia pro juos — visa
savo nesuprantama siela at
siduodamas kūrybinei aistrai,
pajutęs vidinę laisvę, pradeda
piešti, tapyti, austį drožti,
kalti, rašyti — gali atlikti
daug puikių dalykų, nors tam
iš tikrųjų niekad rimtai nesi
ruošė. Bet atėjo laikas, ir gilu
moje gyvavęs kūrybos ilgesys
išsiveržia, ir užkelia tave ant
scenos, kad atiduotum, pasi
dalintum tais turtais,kuriais
taip netikėtai prisipildei.
Tai labai tinka Daliai Jurge
levičienei, kuri pirmą kartą
pristato savo kūrybą: gėlės,
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puokštės, netikėtos, subtilios,
lyriškos kompozicijos, kurias
taip labai mėgsta, įsijungs į
parodos temą.
Šios parodos kredo — atsi
verti žiedu vardan grožio.
Fantazija
ir
džiaugsmas,
šmaikščiai ironiškas žaidimas
suteiks gyvybingą
atsvarą
proziškai kasdienybei. Kompo
zicijose laisvos gamtos formų
parafrazės, žėrinčios geltonais
ir raudonais, violetiniais at
spalviais; purpuru ir auksu,
visos medžiaginės raiškos sod
rumu. Margi, smagumo per
tekę, kūriniai primena pava
sarį, skleidžia gyvybingą šur
mulį, traukiantį prie paveiks
lų. Ir atrasime čia visas meno
vertybes: tradicines ir avan
gardines, dvasines ir materia
linio pasaulio, rimtas ir pra
mogines, koketiškas ir provo
kuojančias; tai tie dalykai, ku
rie patenkins įvairiausią žiū
rovo poreikį. Savo pasaulė
jautos ir skaidrios nuotaikos
išsakymui dailininkių naudo
jamas gėlės įvaizdis skamba
metaforiškai, kaip atminties
ženklas savajai minčiai, idėjai,
grožiui išreikšti.
„Gyventi — tai ilgėtis amži
nybės, sodinti medį — kelia
nutiesti į kitą pasaulį, kuris
tūno mumyse — išgerti meilę
iki dugno, kad sustotų akimir
ka — po širdim nešioti vaisių,
kad pratęstum ilgesį — ant
aukštos aukštos sidabro lelijos
užkopti į žvaigždę ir ten bega
lybėje įminti savo pėdas kaip
ženklą, kad mes esame su ju-

Kalba — kan. Vaclovas Aliulis, MIC. Algimanto Ziiiūno nuotr.

