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Lietuviška meilės 
lyrika

SAULIUS ŽUKAS

Poezija yra meilė
Antraštinė užuomina čia sie

jama su artėjančių Poezijos dienų 
pirmojo vakaro (gegužės 25 d. — 
penktadienio) programos pagrin
dine tema: meilės lyrika lietuvių 
poezijoje. Kada šių dienų pasauly
je tiek daug neapykantos, kada 
tikrai žmogus žmogui yra dau
giau vilkas, pasirinkimas meilės 
temos pirmąjam šių metų Poezi
jos dienų vakarui yra be galo 
prasmingas. Tai yra lyg ir ats
vara anam tamsiajam prigimties 
gaivalui, kuris širsta ir putoja 
neapykanta. Gerai, kad Poezijos 
dienų rengėjai nesuabejojo meilės 
galia ir nutarė ją išaukštinti viso 
vakaro programoje. Bet iš tikrųjų 
argi galima meilę dar labiau iš
aukštinti, kai pačiame Šventraš
ty sakoma, jog Dievas yra meilė.

Žinoma, meilės eilėraščiams 
skirto vakaro programos atlikėjai 
turbūt į kokias nors meilės teolo
gijas nesileis. Greičiausiai tai bus 
kasdieniškos ir labai žmogiškos 
buities mylinčių širdžių rečitalis. 
Tokių širdžių, kokias turėjo ir visi 
mūsų didieji poetai, neišskiriant 
net ir Maironio, kada jis rašė: 
Jau niekas tavęs taip giliai 

nemylės, 
Kaip tavo nuliūdęs poetą.'
Ir tai yra vienas iš gražiausių 
meilės eilėraščių mūsų poezijoje. 
Tiesa, eilėraščio pabaigoje poetas 
lyg ir nurodo, kas yra ta jo myli
moji, būtent jo numylėta tėvynė. 
Bet literatūrologai ne kartą ir 
suabejoja: ar vien tik tėvynė? Juo 
labiau, kai kitoje vietoje Maironis 
labai tiesiai rašo:
Man ranka padavei jautriai 
Ir jauną širdį atdarei 
Bendros žvaigždės vardu: 
Dabar ar juokias ateitis, 
Ar sopa, verkia mums širdis — 
Jaučiu ašai už du.

Ir tas šventas dviejų žmonių 
vienas kitam jausmas, vadina
mas meile, taip kūrybingai ir taip 
skaidriai įsipynęs ir mūsų liau
dies dainose, individualios poezi
jos žiedais skleisis per visą pir
mąjį šių metų Poezijos dienų 
vakarą. Antro kaimo aktorių 
lūpomis ir širdimi bus pateikta 
rinktinių meilės eilėraščių pynė 
nuo ankstesnių mūsų literatūros 
autorių ligi pat šių dienų. Ir jau
noms, ir jau apsilpusioms širdims 
bus tikra atgaiva.

O tiesioginį bei dabartinį mūsų 
poezijos žodį išgirsime Poezijos 
dienų antrajame vakare. Čia 
dominuos trijų poetų pavardės: 
Janinos Degutytės, Vitalijos Bo- 
gutaitės ir Juliaus Kelero. Tai 
bus išeivijoje subrendusios, Lie
tuvoje tik ką prasiskleidusios, o 
taipgi jau amžinybėn išėjusios 
poezijos simboliškas ir visai rea
lus apBljungimas.

Išskirtinis dėmesys šį vakarą 
(gegužės 26 dieną — šeštadienį) 
bus skirtas neseniai Lietuvoje 
mirusios poetės Janinos Deguty
tės asmeniui ir kūrybai. Kaip 
žinome, Degutytė yra bene žy
miausioji moteris poetė pokario 
dešimtmečių Lietuvoje. Tai ne 
vien gilus ir platus talentas, bet 

ir stipri asmenybė, savo poezijoj 
nedariusi reveransų pavergėjui. 
Apie ją ir jos kūrybą vakare 
prasitars poetas Julius Keleras, 
o jos eilėraščius deklamuos ak
toriai.

Paprastai visų istorinių išeivijų 
grožinės lit ratūros baigdavosi su 
iš tėvynės pasitraukusių rašytojų 
išsekimu ar mirtimi. Savotiškas 
stebuklas čia yra šiandieninės lie
tuvių literatūros svetur situacija. 
Mes sugebėjome išsiauginti jau ir 
už tėvynės ribų pradėjusias rašyti
jaunąsias kartas. Viena iš jų tar- • taforos, supranti tik lygindamas 
po ir yra poetė Vitalija Bogutai- 
tė. Ji bus šių metų Poezijos dienų 
programos dalyvė, viešnia, at
vykstanti Chicagon iš tolimosios 
Louisianps valstybės, iš pran
cūziškai skambančio miesto Ba- 
ton Rouge. Bogutaitė yra kelių 
poezijos knygų autorė, žinoma 
abipus Atlanto. Poezijos dienų 
antrajame vakare ji skaitys 
naujausią savo kūrybą.

Naujiena bus ir iš Lietuvos 
Chicagon atvykęs poetas Ju
lius Keleras. Jis jau kurį laiką 
gyvena mūsų tarpe ir čionykštėje 
Lituanistikos katedroje ruošia 
lietuvių literatūros daktaratą. 
Julius Keleras, galima sakyti, 
yra Lietuvoje pačios jauniausios, 
kone su tautos šiandieniniu atgi
mimu atėjusios poetų kartos 
bendražygis. Naują jo poezijos 
knygą Baltas kalėdaitis šiuo 
metu Chicagoje leidžia Ateities 
literatūros fondo leidykla. Savo 
poeziją antrajame šventės vaka
re ir skaitys pats autorius. Abi 
dienas poezijos vakarų prog
rama prasidės 7 vai. 30 min. vak.

Ši jau tradicija virtusi dviejų 
dienų poezijos šventė Chicagoje 
šiemet vyksta jau septynioliktąjį 
kartą. Tai unikalus ir kultūrinį k. brd.

Šaitadien., gtgužAs 26 d

Jauninto Centre — 7:30 v»

JANINA
DEGUTYTĖ

VITALIJA 
BOGUTAITĖ

Pagal meilės eilėraščius galima 
spręsti apie vienos ar kitos epo
chos, vienos ar kitos tautos 
kultūros, papročių, moralinių 
normų padėtį bei vertę. Jie rodo, 
kaip žmogus suvokia save, kaip 
žvelgia j kitą, greta esantį ar 
nutolusį, laukiamą arba nebepa
siekiamą —juk tai pati asmeniš
kiausią, intymiausia tematika li
teratūroje. Kita vertus, kai žvelgi 
į lietuviškos meilės lyriką, matai, 
kad joje palieka savo žymes tau
tos dvasinė istorija, kitaip 
sakant, meilės eilėraštis ne
tiesiogiai tampa (autorius, poetas 
apie tai tikrai beveik negalvoja) 
bendrųjų kultūros ar net politikos 
tendencijų simboliu, metafora. 
Ką simbolizuoja, išreiškia tos me- 

skirtingose epochose, skirtingo
mis sąlygomis parašytus meilės 
eilėraščius.

Ką gi reiškia šis, pasak Oskaro 
Milašiaus, didingas, užburiantis 
ir kartu baisus žodis? Tai malo
numas bei smalsumas; ne, sakys 
kitas, tai amžinas - dieviškasis 
moteriškumas, angeliškas jaus
mingumas, nekaltas motinišku
mas; maža to, pridurs trečias — 
tai tobuliausioji žmonių santarvė, 
kurią sudaro vyro išminties trau
ka ir moters aukojimasis, tai vie
nas didžiausių pasaulio slėpinių 
ir t.t. Tad kaip apie ją kalba 
lietuviai?

Pirmasis poetas lietuviškai pa
rašęs didesnį pluoštelį šios te
matikos eilėraščių ya Antanas

* Paskaita, skaityta Šeštąjame mokslo 
ir kūrybos simpoziume Lietuvių centre, 
Lemont, Illinois, 1989 m. lapkričio mėn. 
24 d.

gyvastingumą liudijantis reiški
nys. O turint minty publiką, tai 
irgi gražus liudijimas, jog poeziją 
mylinčių širdžių dar netrūksta. 
Jų ypač turėtų netrūkti šiemet, 
kai pati poezija pristatoma 
kaip meilė.

Jackus Klementas (18 a.pab.— 19
a.pr.) Jis remiasi literatūrine 18 
amžiaus tradicija ir sukuria 
keletą pastoralių ir erotinių idi
lių. Greta šiems žanrams būdin
gos antikinės atributikos (Zefyras 
vėsings lengvais sparneliais/ Už- 
deng nuo saulės spindinčios an
gas./ Kupidas kytras lauk su 
paukšteliais,/ Be neįkris kas į jo 
žabangas — „Klonis”) yra jau ir 
lietuvių folkloro motyvų, bet 
mums svarbiausia konstatuoti, 
jog Antano Klemento eilėraš
čiuose daugoka žaidybinio ele
mento, meilės tema traktuojama, 
pabrėžiant kūnišką potraukį.

19 amžiaus pirmoje pusėje 
lietuvių poetai parašė nemaža 
sentimentalių, kartais erotiš- 
kesnių posmų, tačiau dažniausiai 
jų jausmus orientuoja svarbiau
sias tikslas — vedybos. Akivaiz
du, jog ši lietuviškoji meilė 
nebuvo — kaip tai matome tuo
metinėje romantinėje europinėje 
poezijoje — visa griaunanti jėga, 
žlugdanti tiek mylimąjį, tiek 
mylimąją. Išorinė žaismė slėpė ir 
tam tikro nuosaikumo.

Antrojoje 19 amžiaus pusėje 
ima ryškėti dvasingasis lietuvių 
meilės poezijos pradas, ir tai 
sietina ne vien su orientacija 
liaudies lyrikos link. (Tautosakos 
tyrinėtojai tvirtina, jog lietuvių 
meilės dainos yra santūrios, yra 
kalbama net apie tam tikrą spra
gą tautosakos pasaulėjautoje: 
bučinių ir aistringų žvilgsnių 
neturinti lietuvių liaudies poezija 
yra nepilna, šios poezijos žmogus 
nemoka beatodairiškai siekti lai
mės, reikšti savo jausmą laisvai, 
aistringai kaip, pvz., slavai. 
Priežastis — pasyvumo, bejėgiš
kumo psichika, paskutiniaisiais 
„vergystos” amžiais ugdyta.) 
Taigi 1863 metų sukilimas ir 
palaipsniui stiprėjantis tautinis 
judėjimas vienaip ar kitaip pa
lietė lietuvių poetus. Tarkim, An
tano Vienažindžio eilėse meilės 
intriga jau nebe intymūs kužde
siai ar pasvajojimai, eilėraščio in
triga paremta realiais įvykiais — 
mylimoji ištremta į Samarą. Šiai, 
gyvenimo diktuojamai, situacijai 
vaizduoti parankesnė ne pastora
linė tradicija, perdėm idiliška, 
nepakelianti tokio siužeto; o 
dvasingesnė, santūresnė liaudies 
lyrika, kuri tarsi geriau pažino ir 
jautriau apdainavo mylimųjų iš
siskyrimą. Iš lietuviškų liaudies 
dainų sklindantis liūdnumas, 
matyt, buvo psichologiškai arti
miausias niūriai to meto, t.y. 19 
amžiaus antrosios pusės, sociali
nei ir moralinei situacijai.

Aušros poetai, o taip pat Vincas 
Kudirka, Pranas Vaičaitis, Ado
mas Jakštas ir kt. savo kūryboje 
neakcentavo subjekto individu
alumo ir jo intymių išgyvenimų 
(prie šios grupės reikėtų skirti ir 
Maironį, nors jo situacija kompli- 
kuotesnė). 19 amžiaus pabaigoje 
dominuoja tautiniai, visuomeni
niai interesai, herojiški žygiai, 
protas čia turi valdyti jausmą, 
dvasia nugalėti kūną. Kad ir kaip 
miela būtų pasiduoti jausmų 
antplūdžiui, po vidinės kovos, 
kartais net aštrios (Maironio 
atvejis), šios lyrikos subjektas 
paklus pareigos balsui. Pažymė
tina, kad šiuo metu į Tėvynę daž
nai kreipiamasi kaip į moterį —

Saulius Žukas Vytauto Maželio nuotrauka

motiną ar mylimąją (Maironio 
„numylėta”), bet renkantis tarp 
žemiškos mylimosios ir Tėvynės, 
beveik be abejonių renkamasi 
pastaroji, o kas elgiasi priešingai 
— susilaukia griežtos satyros. 
Nežabotas geismas, destruktyvus 
jo poveikis buvo netoleruojami, 
nepateisinami ir to meto lietuvių 
prozoje. Jei kas ir bandydavo at
skleisti aistros plūstelėjimą, tai 
tik tam, kad pasmerktų jį kaip 
pragaro pagundą (Šatrijos Raga
nos „Mėlynoji mergelė”).

Pereinant prie naujos poetų 
kartos, atėjusios į literatūrą po 
spaudos atgavimo, reikėtų stab
telėti prie vieno lietuvių poezijos 
bruožo. Turiu galvoje tai, kad 
dauguma lietuvių poezijos klasi
kų — kunigai (Kristįjonas Done
laitis, Antanas Baranauskas, An
tanas Vienažindys, Maironis, 
Adomas Jakštas, tam tikra pras
me ir Vincas Mykolaitis-Putinas); 
mums rūpimą dvasinį konfliktą 
galima suformuluoti Maironio žo
džiais: Širdis man verkia: tavo 
sielą/ Suprasti vienas aš galiu;/ 
Bet skirta eit man, mano mieloj 
Kitu gyvenimo keliu. Supran
tama, kad šis konfliktas ar 
įtampa eliminuoja iš jų poezijos 
kūniškąjį potraukį ir geriausiu 
atveju akcentuoja dvasinį. Drįs
čiau teigti, kad ši įtampa veikė ir 
vėlesnį šios temos traktavimą, 
formavo santūrumu pažymėtą 
lietuvių meilės lyrikos tradiciją, 
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kurios aidai siekia ir mūsų 
dienas.

Keli lietuviškos meilės lyrikos 
tokio santūrumo pavyzdžiai: 
iš tautosakos į 19 amžiaus ir 
vėlesnę lietuvių meilės lyriką pe
rėjo kreipinys į mylimąją: sesute, 
sesule, Vaičaičio eilėraštyje 
„sesuo” verkia tremtinio, „se
sulę” matome Kleopo Jurge- 
lionio, Zigmo Gėlės eilėraščiuose. 
Ją mini Sruoga, Kossu (ironiš
kai), StrielkūnaB. Marcelijus 
Martinaitis iššifruoja paslėptąją 
prasmę — dvasingumo akcentavi
mą: Tave tik už seserį aš 
parsivesiu.

Dar įdomesnė žodžio draugas 
istorija: Man liūdna buvo ir 
sunku / Keliaut gyvenimo taku / 
Be draugo dar jaunam... (Mai
ronio „Ant Drukšės ežero”). 
Šiame eilėraštyje panaudojami 
ir erotinės lyrikos motyvai: 
„mėnuo”, „ežero bangos”, .jaz
minų kvapai”, „man ranką pada
vei”, bet

Man ranką padavei jautriai
Ir jauną širdį atdarei
Bendros žvaigždės vardu 

labiau primena ne meilės prisipa
žinimą vienas kitam, o meilės 
išpažinimą trečiam objektui — 
„žvaigždei”. Taigi čia gali būti 
ir Ji ir Jis (pastarąją versiją 
paremia ir „Jaunoji Lietuva”, 
kur labai panašiais žodžiais 
aprašoma, kad Rainys ilgisi į 
kunigų seminariją išvykusio 

draugo). Draugas yra ir vyriškos 
ir moteriškos giminės: aukščiau
sias dvasinis bendravimas pagrįs
tai nutrina daiktavardžių ir 
veiksmažodžių gimines (jos ima 
net trukdyti poetui išsireikšti): 
Trokštu draugo arčiaus... Arba 
Putinas: Parėjau atlankęs 
draugą, / Ji buvo man labai gera 
(„Būties valanda”). Paminėtina 
ir Nykos-Niliūno „Autobiogra
fija”, kurioje sakoma, jog meilė 
kitam žmogui yra vienintelis pa
tikimas ir realizuojamas dalykas, 
kai žmogus yra išvarytas iš 
namų.

Taigi į literatūrą įsijungia 
tada Liudas Gira, Vincas Mic- 
kevičius-Krėvė, Ignas Šeinius, 
Faustas Kirša, Antanas Vienuo
lis, Balys Sruoga, Vincas Myko
laitis-Putinas ir kt. Po 1904-1905 
metų žmogus tampa pasaulėžiū
ros centru, bandoma jį atpalai
duoti nuo atsakomybės ir pri
klausomybės, jis sau valdovas, 
autonomiška asmenybė. Nauja 
ideologija, individualizmo ieš
kojimas sutelkti Krėvės „Šarū
ne”, Šeiniaus, „Kuprelyje”; abu 
personažai susikuria naują gy
venimo prasmę — ieško meilės, 
veržiasi į ją. Palankesnės sąlygos 
romantiškos meilės aidams mūsų 
žemėje iš tiesų susidarė tik 20 
amžiaus pradžioje. Bet vis vien 
lietuviškos meilės jausmo stip
rumas neprilygo tai, visa pakeliui 
ardančios aistros galiai, kurią pa
žįstame iš Vakarų Europos ro
mantikų kūrybos, nors tiesa, bū
ta bandymų peršokti santūrumo 
barjerą.

Susikūrus Lietuvos Respubli
kai, keičiasi ir literatūrinis bei 
idėjinis kūrybos kontekstas. Nie
kas netrukdo individui gilintis i 
asmeninius išgyvenimus, tauti
niai idealai nebėra tokie aktua
lūs, susilpnėjęs ir amžinybės il
gesys. Lyrika niekam nebetar- 
naųja, ji — individualių išgyve
nimų reiškėją. Šį etapą galima 
laikyti meilės lyrikos klestėjimo 
laiku. Iki valstybės sukūrimo 
dominavo liūdesio, nelaimingos 
meilės, nevykusiai susiklosčiusio 
gyvenimo motyvai. Tai Prano 
Vaičaičio elegiškumas, Zigmo 
Gėlės ir kitų trumpo gyvenimo 
poetų lyrikos melancholija. O pir
masis valstybingumo dešimtme
tis rodo, kaip išsilaisvina poeto 
jausmai, apčiuopiamiau pajun
tamas sąlytis su žeme, gyvybe, 
moterimi; kartu atsiveria hori
zontai, poetas ima save suvokti 
„pasaulio piliečiu", pvz., Juozas 
Tysliava meilės eilėraščio pa
baigoje nurodo, jog jis rašytas 
Stockholm’e, kitas jau EI Ii — iš 
Suomijos. Suprantama, neišveng
ta ir bravūros (labiau berniškos 
negu kavalieriškos), šūkavimų, 
norint atkreipti į save dėmesį — 
Aš aistringesnis nei Bodleras, į 
alkoholį įspaustas (Salys Šeme- 
rys). Vyriškas pasitikėjimas sa
vim aktualizuoja erotinę temati
ką. 1924 metais kyla net disku
sija tarp Vaižganto ir Onos Pui- 
dienės-Vaidilutės, kuri apkaltina 

(Nukelta į 2 psl.)
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Atnaujintas „Meilės eliksyras”
LORETA 

VENCLAUSKIENĖ

Į klausimą, kodėl opera buvo 
pirmas ir svarbiausias muzikinio 
gyvenimo pasireiškimas po Pir
mojo pasaulinio karo atgimusio
je Lietuvos respublikoje, ne
lengva atsakyti. Ar todėl šis 
žanras išsivystė pirmiausia, kad 
mes esame daininga tauta? Ar 
dėl to, kad profesinio — ypač in
strumentinio — muzikavimo tra
dicijos mūsų krašte tuo metu dar 
buvo silpnos? O gal turėjo reikš
mės abu dalykai ir kitos (net at
sitiktinės) aplinkybės?

Kaip ten bebūtų buvę, Kauno 
operos teatras traukė lietuvišką 
visuomenę kaip magnetas. Per 
dvidešimt operos gyvavimo metų 
ten buvo subrandintos stiprios 
muzikų — jatr dirigentų, dai
nininkų, ch< į ir instrumen
talistų — jė Antrasis pasau
linis karas viską — kartu ir lie
tuvių operinio meno istoriją — 
pu'iau kirto. Todėl į klau- 
s' tą, „odei Chicagoje Lietuvių 
’ :ra buvo ir yra svarbiausias at- 

uėg ilių profesinės muzikos veik
los baras, atsakyti nesunku: tai 
atsivežta iš Lietuvos — kaip 
kultūros atsiminimas ir kaip 
Kasinio gyvenimo įprotis. Jis 
tv rtai laikosi, ir štai jau tris
dešimt metų yra išeivijos tautinis 
pasididžiavimas.

Per ilgą laikotarpį būta ir sėk
mingų, ir silpnesnių operos 
pasirodymų. Įdomu priminti, kad 
Gaetano Donizetti „Meilės 
eliksyrą” lietuviai Chicagoje 
stato trečią kartą. Karo metais 
šią operą su choru „Pirmyn” 
paruošė Kazys Steponaviči’us-Ste- 
phens. Antrą kartą „Meilės 
eliksyrą” pastatė Chicagos 
Lietuvių opera (1975). Du spek
taklius dirigavo buvęs Valstybės 
operos teatro Kaune vyriausias 
dirigentas Vytautas Marijošius, 
trečiąjį — technikos, o taip pat 
muzikos mokslus Amerikoje 
baigęs jaunas dirigentas Alvydas 
Vasaitis.

Po penkiolika metų šis kūrinys 
vėl pakartotas su tomis pačiomis 
Anthony Stivanello Costume Co., 
Maspetb, New York, dekoraci
jomis ir kostiumais, tačiau 
pasikvietus kitą režisierių — 
Christian Smith — ir atnaujinus 
solistų sudėtį. Iš buvusio 
pastatymo vaidmenis kartojo 
solistė Margarita Momkienė 
(Gianetta) ir bosas baritonas Ar- 
nold Voketaitis (dr. Dulcamara). 
Spektaklį ruošė ir jam vadovavo 
į vyriausio dirigento vietą po per
traukos vėl sugrįžęs Alvydas Va
saitis. Nauji pakviesti solistai — 
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnie
nė (Adina) ir Lietuvos respublikos 
solistai Virgilijus Noreika (Nemo- 
rino) ir Arvydas Markauskas (ser
žantas Belcore).

Komiška opera perėmė daug 
dalykų iš kadaise populiaraus

Solistai Virgilijus Noreika (Nemorino) ir Arnoldas Voketaitis (Dr. Dulcamara) scenoje iš Lietuvių operos šiemetinio 
pastatymo — Donizetti „Meilės eliksyro”. Algio Korzono nuotrauka

Lietuvių operos šiemetiniame spektaklyje — Donizetti „Meilės eliksyre” solisčių duetas: Margarita Momkienė (Gianetta) 
ir Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė (Adina). Algio Korzono nuotrauka

Italijoje klajojančio teatro. 
Linksma intriga, išmintinga ir 
optimistiška atomazga, sodrūs 
prastuolių charakteriai ir muzika
— tai lyg spektaklis spektaklyje, 
kuris yra žiūrovų stebimas 
pusiau juokais, pusiau rimtai, 
reaguojant į įvykius. Donizetti 
buvo ištikimas Gioacchino Rossi
ni muzikos sekėjas, todėl „Meilės 
eliksyro” melodijų vingiuose, 
nuotaikų deriniuose, žaismingoje 
tempų įtampoje jaučiama didžiojo 
maestro muzikos stiliaus įtaka. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodanti lengva, 
ši opera tačiau turi sunkių choro 
ir ansamblio epizodų.

Trumpai priminsime šio links
mo spektaklio turinį ir muzikos 
būdus jam atskleisti: Patiklusis 
kaimo vaikinas Nemorino labai 
įsimylėjęs turtingą ūkininkaitę 
Adiną. Lengvapėdis seržantas 
Belcore taip pat tikisi josios ran
kos. Žiūrovams aišku, kas padėjo. 
Adinai apsispręsti, tačiau Ne
morino įsitikinęs, kad viską jo 
naudai nulėmė iš daktaro — ap
sukraus apsimetėlio Dulcamaros
— išprašytas „meilės eliksyras”. 
Veikėjų jausmus išreiškia arijos, 
minios nuomonę — chorai, pa
sikalbėjimų įspūdžius — an
sambliai, dialogus — melodizuo- 
ta kalba (rečitatyvai). Skaidri ir 
spalvinga orkestro partija sudaro 
aktyvią visų scenos įvykių pa
lydą. Teminiu atžvilgiu yra 
svarbūs orkestrinių veiksmo 
įžangų epizodai.

Šių metų premjeroje solistų pa
sirodymas pranoko visus lūkes
čius. Malonaus tembro, nestiprus, 
bet gerai išlavintas Audronės Si
monaitytės - Gaižiūnienės balsas 
vienodai gražiai skambėjo ir 
soprano solo, ir ansambliuose. 
Palyginus su anksčiau girdėtais 
pasirodymais, nustebino didelė 
jos pažanga. Tačiau ateityje 
dėkingos išvaizdos solistei dar 
reikėtų atkreipti dėmesį į vai
dybą, kad nepriekaištinga tech

nika ir muzikalumas taip pat 
įtikinamai pasireikštų mimikoje 
ir judesiuose. Kad tai įveikiamas 
dalykas, matyti iš antrojo operos 
veiksmo, kuriame artistės vai
dyba buvo įtikinamesnė.

Laisvai scenoje jaučiasi ne
didelio, bet sėkmingai atlikto 
Gianettos vaidmens atlikėja Mar
garita Momkienė. Pažymėtinas 
gerą įspūdį palikęs jos ansamblis 
su moterų choru iš paskutiniojo 
operos paveikslo.

Spalvingas Arvydo Markausko 
seržanto Belcore vaidmuo. Tačiau 
sceninis vaizdas pasirodė įdomes
nis nei vokalinis, nors pastarajam 
netrūko nei gražaus balso, nei 
techninio sugebėjimo. Būtent 
vokalo partijoje pasigedau giles
nės psichologinės išraiškos, temb
rinių balso niuansų. Šioji pastaba 
nereiškia pasirodymo blogo ver
tinimo. Atvirkščiai — neabejoti
nas artisto talentas, stiprus bal
sas ir gera technika skatina 
atkreipti solisto dėmesį į ga
limybę siekti didesnės atlikimo 
precizijos.

Šiuo požiūriu Lietuvių operos 
spektaklyje šiais metais susitiko 
du stipriausi lietuvių daininin
kai: iš Lietuvos atvyko Virgilijus 
Noreika, iš JAV dalyvavo Arnold 
Voketaitis. Abu įžymūs solistai 
yra išėję skirtingas vokalo mo
kyklas. Noreika atstovauja ita- 
liškajai, o Voketaitis — ameri- 
kietiškajai. Apie itališkąją 
kalbama jau keli šimtmečiai, 
apie amerikietiškąją — tik dabar. 
Tačiau iš pastarosios šiuo metu 
daug solistų kviečiami į geriau
sius Europos ir kitų pasaulio 
šalių operos teatrus, o ir savame 
krašte jie su pasisekimu dirba 
įžymiausių teatrų scenose.

Virgilijaus Noreikos pasirody
mas pirmajame „Meilės eliksyro” 
spektaklyje turbūt yra vienas iš 
geriausių pasirodymų visoje jo 
kūrybinėje biografijoje. Reči
tatyvų lankstumas, harmoninė 

balso pusiausvyra ansambliuose, 
išraiškingumas visuose solo 
epizoduose ir pagaliau puikiai su
dainuota antro veiksmo Nemo
rino arija „Una furtiva lagrima” 
(lietuviškame Stasio Santvaro

Lietuvių operos „Meilės eliksyro” scena: operos choras, priekyje — solistas Arvydas Markauskas (Seržantas Belcore). 
Algio Korzono nuotrauka

Lietuviška meilės
(Atkelta iš 1 psl.)
Šemerį polinkiu į pornografiją: 
„Berods, pirmučiausia turime pa
statyti aiškų klausimą, — ar 
mums tai priimtina ir reikalinga, 
ar ne? Ir jei kanauninkas Tumas 
pasakys, priimtina, aš — jam 
žinoma ateiste, — pasakysiu, ne
priimtina, nes pornografijos tole
ruoti neprivalome, pornografinių 
šedevrų mums nereikia” (kalba
ma apie „Himną mergelei”). Kita 
to meto meilės eilėraščių linkmė 
— romansiškumas (tą patį mato
me ir prozoje — polinkis į keistes
nes egzotiškas situacijas, tragiš
kas atomazgas, dažnai rašoma 
graudžiu, „ašaringu” tonu, kar
tojasi atstumtos meilės, išnie
kinto gerumo, apvilto pasitikėji
mo motyvai).. Romansiškumas 
yra natūrali ankstesniosios 
santūrios meilės lyrikos tąsa, 
suteikiant jai daugiau jausmin
gumo. Nuo romansiškojo senti
mentalumo buvo galima atsi
traukti, įliejant į šitokį, dažnai 
folklorizuotą kalbėjimą bent 
kiek ironijos, ką, pvz., išmoningai 
daro Kazys Binkis.

Prieškariniame dešimtmetyje 
lietuvių meilės lyrika pasiekia 
brandos metą. Stilistinės aistros 
kiek aprimsta, iškyla nauja poe
tų karta, vadinamieji neoroman
tikai. Plačiomis kultūrinėmis 
aliuzijomis jie išplečia litera
tūrinį temos kontekstą, drąsiai 
naudojasi netgi sentimentaliais 
poetizmais, bet tai nevirsta 
parodijavimu — sugebėta gražiai 
išlaikyti pusiausvyrą, o šios te
mos traktuotei reikalinga įtampa 

vertime prasidedanti žodžiais: 
„Liūdną ir graudžią ašarą jos 
akyse regiu”) buvo verti žy
miausios pasaulio scenos. Įkvėpta 
atrodė ir solisto vaidyba, nors 
meistriškumu vokalo jėgai ir 
nusileidžianti. Pagarbos vertas, 
gal ne visų ir pastebėtas, solisto 
poelgis: talkininkavimas choris
tams svarbesnėse kūrinio vietose.

Arnoldo Voketaičio menas — 
tai ypatingų aktorinių suge
bėjimų ir puikiai išlavinto balso 
derinys. Apsišaukėlis daktaras 
Dulcamara — patrauklus suk
čius, jis elegantiškas, moka juo
kauti ir pelno sau duoną, apgau
dinėdamas naivuolius. Tai tipiš
kas opera buffa personažas, 
meistriškai Arnoldo Voketaičio 
suvaidintas. Padėjo ne tik il
gametis solisto patyrimas, ne 
mažiau svarbus jo muzikalumas, 
profesinis kūrinio stiliaus pojūtis 
ir, be abejo, gražios vokalinės ga
limybės. Ypač pažymėtina reči
tatyvai secco ir ansambliai, 
kuriuose stilistinis muzikos pojū
tis buvo itin raiškus.

Į operą — ypač italų — skubame 
pasiklausyti pirmiausia solistų 
meno, į dirigentą atkreipdami dė
mesį tik tada, jei ausis pagauna 
kokį nors ritminį netikslumą ar 
vokalo ir instrumentų santykio 
garsumo susvyravimus. Dirigen
to Alvydo Vasaičio vadovautuose 
spektakliuose tokių netikslumų 

dažnai pasiekiama netikėtu, afo
ristiniu minties vingiu (taigi 
sustiprinamas racionalusis, in
telektualinis pradas). Akivaizdus 
čia formos ištobulinimas, elegan
tiškas stilius, visa tai padeda 
sukurti tikrų meilės lyrikos še
devrų. (Užbėgdamas į priekį, 
darau išvadą — šis dešimtmetis 
lietuvių literatūros istorijoje buvo 
pats palankiausias kūrybai — tuo 
metu atsiranda ir gražiausi mei
lės eilėraščiai. Ir tai yra todėl, 
kad lietuviškoji meilės lyrika su
sijusi su žmogaus dvasinės pu
siausvyros situacija.) Poetinis in
telektualumas, sąmoninga auto- 
ironija tarsi neleidžia subjektui 
pernelyg įsijausti į aprašomą 
meilės koliziją, ryškėja distanci
ja tarp poeto ir jo eilėraščio „Aš”. 
Pavyzdžiui, keli aforizmai iš to 
meto lyrikos. Kossu: Man tave čia 
Dievas siuntė,/ Tik mane ne tau...; 
Brazdžionis: tai gerai, kad mano 
tėvas biednas mirė,/ kad tu visas 
mano turtas, tai gerai.

Paraleliai minėtų poetų kūry
bai jau ima formuotis ir naujas 
meilės lyrikos tipas, tai Henriko 
Radausko, Vytauto Mačernio, 
Henriko Nagio ir kitų poetų 
kūryba, garsiau nuskambėjusi 
karo metais Lietuvoje ir pratęsta 
į Vakarus pasitraukusiųjų eilė
raščiuose. Atskirai minėtinas Vy
tautas Mačernis. Čia meilės tema 
ne tik išreiškia vienokius ar 
kitokius meilės išgyvenimus, bet 
perauga į filosofinę refleksiją: 
meilės intriga tampa bendrųjų 
egzistencinių problemų formula
vimo būdu. Meilės jausmas lei- 

beveik nepasitaikė. Žmogui, 
kuriam muzika ir dirigavimas 
yra tik laisvalaikio užsiėmimas, 
paruošti gero lygio spektaklį nėra 
lengva. Tuo labiau, kad vienam 
kartui pasamdyti orkestrantai ir 
mažas repeticijų skaičius darbą 
dar labiau apsunkina. Turint 
galvoje nedidelę dirigavimo 
praktiką, Alvydas Vasaitis pa
ruošė operą tikrai sėkmingai. 
Reikia tikėtis, kad dabar grį
žęs vadovauti išeivių lietuviškai 
operai, dirigentas pasieks ateityje 
nauju laimėjimų.

Vienintelis per visą Chicagos 
Lietuvių operos istoriją nepasi
keitęs išliko tik choras. Jo narių 
pasišventimas, ilgametė praktika 
ir šiame pastatyme gerokai nulė
mė viso spektaklio sėkmę. Gaila, 
tik kad režisierius neišnaudojo 
choro mizanscenų galimybių. 
Grupinių judesių stilizacija labai 
pritiktų grakštumu pasižymin
čiai Donizetti muzikai. Tada 
ir „Meilės eliksyras” galėtų 
lygiuotis su aukščiausios klasės 
profesine scena.

(Lietuvių operos Gaetano Doni
zetti „Meilės eliksyro” — dviejų 
veiksmų komiškos operos spek
takliai vyko Morton East High 
School Auditorium, 2423 South 
Austin Boulevard, Cicero, Illi- 
nois, 1990 m. balandžio mėn. 28 
ir gegužės mėn. 5 d.)

lyrika
džia aptarti, pavyzdžiui, vyro ir 
moters misijas žemėje. Analizuo
damas savuosius santykius su 
moterimi, subjektas aiškinasi 
savąją prigimtį.

Aišku, kad karo ir pokario lai
kotarpis buvo nedėkingas meilės 
temai (beje, tuoj po karo Lietuvoje 
buvo parašytas itin skaidrus ir 
jautrus, košmariškų išgyvenimų 
fone atsiradęs Balio Sruogos cik
las „Giesmės viešnelei žydriąjai”, 
bet jis tuomet nebuvo plačiau ži
nomas).

Lietuvoje meilės tematikai pa
lankesnės aplinkybės atsirado tik 
po Stalino mirties. Galima drą
siai sakyti, kad meilės tema tuo
metinėje mūsų literatūroje tam
pa humanistinių idealų metafora 
ir simboliu. Pokario literatūroje 
herojus atmeta bet kokius senti
mentus, asmeninius išgyvenimus 
ir tveria tarybų valdžią — ka
nonas reikalauja ne tik atsisaky
ti mylimosios, bet, jei reikia, ir 
savo tėvų (kuriuos geriausiu at
veju tenka perauklėti). Lietuvių 
rašytojų priešinimasis schemoms 
vyksta iš vidaus, nedeklaruojant 
savojo kritiškumo, bandant plėsti 
galimybių ribas. Taip palaipsniui 
tiek poezijoje, tiek prozoje greta 
komunistinių idealų savo vietos 
ima ieškoti moralinė individo 
problematika. Aišku, tą lėtą va- 
davimosi evoliuciją nelengva pa
stebėti. Pavyzdžiui, eilėraščių 
rinkinyje dominuoja socrealisti- 
niai šūkiai, bet yra ir intymios 
lyrikos pluoštelis, už kurį kritika 
poetą dažnai aprėkia; prozoje 
palaipsniui jau ir apie 1960

Vinco Trumpos 
knyga, Los Angeles
Kiekviena gyvenimo diena 

yra mažutis istorijos taškas. 
Vieni taškai lieka tylūs ir pra
slenka nepastebėti, kiti susi
buria į istorinio įvykio gimimą, 
kiti trenkia tarsi perkūnija ir 
pakeičia istorijos eigą.

Yra žmonių, kurie žvelgia i 
praeiti ir joje suranda tokios 
eigos esmę ir prasmę. Vienas 
tokių yra Vincas Trumpa, su 
kurio nauja Šviesos-Santaros 
išleista knyga Lietuva XIX-ame 
amžiuje susirinkome susipa
žinti ir mintimis pasidalyti 
gražus būrys tokių kultūrinių 
prošvaisčių draugų ir mėgėjų. 
Tai vyko kovo 25 dienos popie
tę Los Angeles Lietuvių tau
tinių namų svetainėje. Renginį 
suruošti skatino Vytautas Plukas.

Pranas Visvydas svečius 
supažindino su istoriko Vinco 
Trumpos įdomia biografija, jaut
riai atskleisdamas ir kny
gos pagrindinę mintį — gi 
19-ame amžiuje užsimezgė 
dygo ir brendo mūsų tautiškasis 
atgimimas, kurio vaisius ma
tome dabar.

Vincas Trumpa gimė 1913 
metų gruodžio mėnesį Paliepių 
kaime, Ariogalos apskrityje. Bu
vo vienas iš vienuolikos vaikų, ■ 
tad gal tai prisidėjo, kad jis 
yra linksmo būdo, mėgstantis 
pasakyti tiesą, kas ryšku jo raš
tuose, nevengiant kartais kam 
užlipti ant nuospaudos. 1933 
metais, baigęs Kėdainių gim
naziją, įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą, kur studijavo isto
rinius mokslus, filosofiją ir pe
dagogiką. Jo gabumus greitai 
pastebėjo prof. Ignas Jonynas, 
mokęs Istorijos medžiagų ir šal* 
tinių tyrinėjimą, ir rusų tau
tybės profesorius Leonas Kar
savinas, mylėjęs Lietuvą labiau 
už Rusiją. Jis įdiegė Trumpai 
meilę kultūrai, išmokęs jos rai
doje ją pažinti ir suprasti. Tiedu 
mokytojai Trumpai sudarė sąly
gas studijuoti Paryžiuje nuo 
1937 iki 1939 metų, kur jis rado 
daug istorinių šaltinių, faktų ir 
dokumentų, liečiančių Lietuvą, 
ypač Napoleono laikotarpiu. 
Po to ėjo studijos Krokuvoje, 
kur vėl rado daug medžiagos, 
susijusios su Lietuva. Prasidėjus 
karui, kaip žurnalistas buvo 
siųstas į Belgiją, o 1940 metais 
grįžo į Lietuvą, bet neilgai 
džiaugėsi Lietuvos sostinės 
Vilniaus sugrąžinimu, kur 
vokiečių metu jam buvo pasiū
lyta skaityti paskaitas istorijos 
temomis. Jo nuomone, Lietuva 
be Vilniaus ir Klaipėdos nėra 
Lietuva. ' .

Nuo 1982 metų Vincas Trum
pa gyvena Californijoje, Santa 

(Nukelta į 4 psl.) 

metus atsiranda alternatyva vi
suomeniniams idealams — hero
jus dar privalo būti komunizmo 
šauklys, bet jis nori ir asmeninės 
laimės; neretas siužetas apie 
komjaunuolio meilę idėjinio prie
šo dukrai (Alfonsas Bieliauskas.) 
Galima tik konstatuoti, kad pa
laipsniui socialinė problematika 
Lietuvoje rašytoje literatūroje 
atsiduria antrame plane, o pir
majame — moralė bei meilės peri
petijos, kaip tinkamiausia me
džiaga intrigai, siekiant nusta
tyti personažo humaniškumo 
laipsnį, pavyzdžiui, griežtas 
tarybų valdžios gynėjas, veikian
tis „iš jėgos pozicijų”, neigia 
meilę, o romano herojus — irgi ta
rybinis aktyvistas, bet jau švel
nesnis, humaniškesnis, veikian
tis daugiau „įtikinėjimu” — myli, 
beje, tame pačiame kūrinyje 
esantis, pagal tarybinę termi
nologiją, „buržuazinis naciona
listas” irgi neigia meilę.

Chruščiovinio atšilimo metu 
lietuvių literatūra, kaip žinia, 
šiek tiek atsigavo; išpopuliarėjo ir 
meilės tema — grįžtama prie neo- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Stasys Baras — dainininkas, visuomenininkas
Jo septyniasdešimt metų amžiaus sukakties proga

ANTANAS JUODVALKIS

Stasys Baras (Baranauskas) 
gimė 1920 m. gegužės 26 d. 
Mielčių dvare, Žaliosios valsčiuje, 
Vilkaviškio apskrityje, ūkininkų 
šeimoje. Tėvai — Juozas ir Sofija 
Baranauskai išaugino ir išleido į 
gyvenimą tris vaikus: sūnų Stasį 
ir dvi dukteris — Liuciną ir Sofyą. 
Pradinį mokslą Stasys išėjo Žalio
sios mokykloje, o vidurinįjį — pra
dėjo Klaipėdoje, Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, ir baigė 1940 metais 
pranciškonų gimnaziją Kretingo
je, riedant rusų tankams.

Tėvai buvo įsigiję Klaipėdos 
krašte ūkį ir ten gyveno. Tėvas 
mirė, Stasiui einant 13-us metus, 
ir ūkio vedimas atiteko motinai, 
prisidedant it visiems šeimos 
nariams. Baigęs gimnaziją, Sta
sys persikėlė į Kauną ir pradėjo 
studijuoti mediciną Vytauto 
Didžiojo universitete ir muziką 
Kaimo konservatorijoje, kartu la
vindamas balsą Jono Butėno 
studijoje. Vėliau balsą lavino 
Vokietijoje, Amerikoje ir Italijoje.

Stasys Baras — dainininkas
Jau gimnazijoje dainavimo 

mokytojai pastebėjo Stasio Baro 
balso jėgą ir pastatydavo choro 
priešakyje, kad sustiprintų sopra
nus. Lietuvą ištikusios viena po 
kitos ėjusios kietos okupacijos 
sujaukė daugelio planus ir įnešė 
netikrumą į kasdieninį gyve
nimą. Okupantams vokiečiams 
uždarius Lietuvos universitetus, 
Stasiui Barui liko daugiau laiko 
balso lavinimui. Jonas Butėnas 
1943 metais suruošė mokinių 
koncertą ir Stasį išvedė į teatro 
sceną. Po šio pasirodymo apie 
stebuklingą tenorą Stasį Bara
nauską kalbos pasklido po Kauno 
šviesuomenę ir sukėlė nepapras
tą susidomėjimą. Pagaliau Lie
tuva sulaukė antro Kipro!

Deja, tas džiaugsmas nebuvo il
gas, nes artėjo raudonasis rytų 
frontas ir lietuvius vertė apsi
spręsti: ar likti savame krašte ir 
laukti ištrėmimo į Sibiro amžino 
įšalo žemę lėtai bado ir šalčio 
mirčiai, ar trauktis į vakarus, į 
nežinomą ateitį, į karo griau
namą Vokietiją. Baranauskai 
apsisprendė pasitraukti ir taip 
Stasys atsirado Vokietijoje, o 
karui pasibaigus, apsistojo DP 
stovykloje Hochfelde prie Augs-

Stasys Baras — Canio vaidmenyje Lietuvių operos „Pąjacų” spektaklyje. 
Eriko Meškausko nuotrauka

Stasys Baras, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas. 
Jono Tamulaičio nuotrauka

burgo, kur buvo susispietę daug 
lietuvių intelektualų — muzikų, 
rašytojų, pedagogų, menininkų — 
ir kur buvo gyva kultūrinė bei 
visuomeninė veikla. Čia Stasys 
surado ir savo pirmąjį djp avimo

šė, Vokietijoje. Čia 1946 metais 
sukūrė palaimingą šeimą su to 
paties likimo drauge odontologe 
Elena Petrusevičiūte, kuri jį lydi 
visą gyvenimą, išaugino ir išlei- 
do į gyvenimą dvi dukreles Ritą 

mokytoją Joną Būtėną iratnauji- r Kisielienę ir Dainą Aukštuolienę. 
no studijas, o taip pat buvo prista- Stovyklinį gyvenimą Stasys iš- 
tytas dirigentui Aleksandrui Ku- 
čiūnui. Štai kaip muzikas Kučiū- 
nas prisimena susitikimą: „Bu
tėnas netrukus pasirodė duryse 
su augalotu patrauklios išvaizdos 
vyriškiu, iš tolo tiesiančiu ranką 
susipažinti: Stasys Baranauskas. 
O jo mokytojas, jau nieko ne
laukęs, be ceremonįjų tuoj sėdo 
prie pianino. [...] Nėr ką sakyt, 
buvau iš tikrųjų didžiai nuste
bintas. Sužavėjo gražus, sodrus 
balsas, bet už vis labiausiai 
stulbino, tarytum pašiaušomis ėjo 
per mane, to balso jėga. Drebėte 
drebėjo lango stiklas ir net visa 
Butėno .konservatorija’ ” (Aidai, 
Nr. 1, 1990).

Taip prasidėjo solisto Stasio 
Baro gyvenimas išeivių stovyklo-

naudojo Bavo balsui lavinti ir 
muzikinei kultūrai ugdyti. Sto
vykloje esantieji menininkai ir 
muzikai sudarėjcolektyvą, kurio 
viršūnėje buvo tenoras Stasys, ir 
su koncertais apkeliavo visas 
gausesnes Vokietijos lietuvių 
stovyklas. Stasio koncertai Angli
joje 1948 ir 1949 metais sulaukė 
ypač gero kritikų įvertinimo. 
Jis koncertavo lietuviams, kon
certavo kariams, koncertavo ir 
vietiniams gyventojams. Iš viso 
turėjo apie 200 koncertų.

Baigėsi stovyklinis gyvenimas 
ir pabėgėliai pakėlė sparnus, 
ieškodami geresnio ir pastovesnio 
gyvenimo. Stasys Baras su žmona 
ir dukrele atsirado Amerikoje, 
Gary, Indiana, sunkiosios pra
monės centre, esančiame apie 
25 mylias nuo didžiosios Chica
gos. Nesirinko Stasys deramo dai
nininkui darbo, bet ėmė tokį, už 
kurį mokėjo didesnį atlyginimą, 
nes reikėjo išlaikyti šeimą. Dirbo 
gyvulinių vagonų remonto dirb
tuvėse, laužė storas, srutų prisi
siurbusias grindis, prakaitas 
bėgo čiurkšlėmis, o dvokas laužė 
nosį. Drabužiai taip persi
sunkdavo prakaitu, kad nebuvo 
sausos siūlės, ir jautė prakaitą 
sruvenant kūnu. (Tą ir aš pa
tyriau, dirbdamas plieno lie
jykloje.) Po trejeto tokių darbo 
metų gavo švaresnį darbą auto
mobilių štampavimo dirbtuvėje. 
Ir tokiomis sąlygomis bedirb
damas, neužmetė dainos meno, 
bet laisvomis dienomis vyko į 
Chicagą, susitikdavo su kole
gomis, repetuodavo ir ruošdavosi 
koncertams. Antano Olio laido
tuvių metu, Stasiui giedant per 
pamaldas bažnyčioje, išgirdo 
Standard Federal taupymo ir 
skolinimo bendrovės prezidentas 
Justinas Mackevičius ir, suži
nojęs, kokiomis sąlygomis Stasiui 
tenka dirbti, pakvietė įsijungti į 
jo vadovaujamą banką. Taip Sta
siui Barui pagerėjo darbo aplin
ka ir atsivėrė nauji dainavimo 
horizontai.

Nors sunkiai dirbdamas, Stasys 
jungėsi į lietuvių kultūrinę 
veiklą, o su koncertais apkeliavo 
visą Šiaurės Ameriką, aplanky
damas didžiąsias lietuvių gyven
vietes. Susidarius sąlygoms, Sta

sys 1956 metais išvyko į Romą, 
Italiją, tobulinti dainavimo pas 
Maria Casciolli ir grįžęs koncer
tavo su Lily Pons. The Chicago 
Tribūne muzikos festivalyje 1958 
metais laimėjo vyrų grupėje pir
mą vietą. Šis laimėjimas pravėrė 
plačiau vartus į amerikiečių teat
ro gyvenimą. Chicagos Lietuvių 
operon įsijungė 1958 metais ir 
buvo pagrindinis tenoras iki 1980 
metų. Šalia operų, Stasys Baras 
atliko daugybę rečitalių ir 
koncertų su simfoniniais orkest
rais ir buvo dažnas programų 
atlikėjas minėjimuose, suvažia
vimuose, kultūros kongresuose.

Čia paminėsime operas, kuriose 
solistas Stasys Baras atliko 
pagrindinius vaidmenis. Gounod 
„Fauste” — Faustą, Bizet „Car- 
men” — Don Jose, Verdi „Tru
badūre” — Maurico, Verdi „Ai
doje” — Radames, Mascagni 
„Cavaleria Rusticana” — Turi- 
ddu, Puccini „Toscoje” — Ca- 
vardossi, Karnavičiaus „Graži
noje” — Liutaurą, Beethoven’o 
„Fidelio” — Florestaną, Leonca- 
vallo” „Pajacuose” — Canio, 
Gaidelio „Danoje” — Stanaitį, 
Verdi „Likimo galioje” — Don 
Aivaro, Banaičio „Jūratėj ir Kas
tyty” — Kastytį, Marijošiaus 
„Priesaikoje” — Švitrigailą, La
pinsko „Lokyje” — Meškį, „Ma
re” — kunigą pranciškoną. Su 
Chicagos Lietuvių opera dainavo 
Verdi „Reųuiem” (1965) ir su 
Dainava Beethoven’o oratorijoje 
„Kristus Alyvų darže”.

1966 metais išleido dešimt arijų 
ilgo grojimo plokštelę su Stutt- 
gart’o simfoniniu orkestru, diri
guojant kompozitoriui Dariui 
Lapinskui. Stasys Baras reper
tuarus ruošdavo,^ Jcompozito- 
rium Vladu Jakubenu, muziku 
Algiu Šimkum, dirigentais — 
Jeronimu Kačinsku, Aleksandru 
Kučiūnų, Vytautu Marijošium ir 
Alvydu Vasaičiu.

Stasys Baras banko 
tarnyboje

Justinui Mackevičiui pasiūlius 
darbą banke, Stasys Baras po il
gesnio svarstymo jį priėmė ir su 
šeima persikėlė į Chicagą, nors ir 
turima darbovietė siūlė lengvesnį 
darbą su aukštesniu atlyginimu. 
Jį suviliojo Chicagos lietuvių kul
tūrinis gyvenimas, ypač įsistei
gusi opera ir lietuviška darbo 
aplinka. Banke darbą pradėjo 
nuo nuosavybių įkainojimo, pa-

Stasys Baras — Liutauras Lietuvių operos Karnavičiaus „Gražinos” pastatyme. 
Vytauto A. Račkausko nuotrauka

tarnaudamas daugeliui lietuvių, 
įsigyjant namus.

Stasiui darbas patiko, nes susi
tikdavo su lietuviais ir susipaži
no su Chicagos apylinkėmis. Jo 
malonus patarnavimas žmonėms 
buvo pastebėtas ir banko vadovy
bės, nes pradėjo kilti indėliai ir 
didėti teikiamos paskolos. Pasi
rodo, kad Stasys Baras buvo ne 
tik pirmaeilis solistas, bet ir 
sumanus banko tarnautojas, sąži
ningas nuosavybių įkainotojas. 
Darbe Stasys palaipsniui kilo ir 
pasiekė atsakingą vyriausio vice
prezidento vietą.

Banko vadovybė, įvertindama 
Stasio Baro sugebėjimus, 1983 
metais pakvietė jį į vyriausiąjį 
bendrovės organą — direktorių 
tarybą. Dėl savo gerų būdo savy
bių Baras yra gerbiamas visų 
bendradarbių ir yra išrinktas 
tarnautojų pensijų fondo pati
kėtiniu. Sulaukęs ir peržengęs 
pensijos amžių, 1987 metais pasi
traukė į pensiją, nors buvo prezi
dento Dovydo Mackevičiaus pra
šomas pasilikti tarnyboje, net pa
keliant atlyginimą. Nors iš tar
nautojų pasitraukė, bet pasiliko 
direktorių taryboje ir yra konsul
tantas įvairiais bankiniais-finan- 
siniais klausimais.

Standard Federal taupymo ir 
skolinimo bendrovėje, įkurtoje 
mūsų tautiečio Justino Mackevi
čiaus, o dabar vadovaujamoje jo 
anūko Dovydo, Stasys Baras įmy- 
nė gilias pėdas ir išlaikė jos lietu
viškumą. Jo patarimų dėka, ban
kas skelbimais ir aukomis remia 
lietuvių spaudą, radiją, tautinių 
šokių ir dainų šventes bei kitas 
institucijas ir organizacijas.

Stasys Baras Lietuvių 
Fondo veikloje

Stasys Baras, pagarsėjęs daini- 
ninkas-tenoras, iškilus banko 
tarnautojas, taip pat yra ir sėk
mingas Lietuvių Fondo pagrin
dinio kapitalo teikėjas. Į Lietuvių 
Fondą atėjo 1971 metais, netru
kus buvo išrinktas į tarybą ir yra 
nuolat perrenkamas. Iš pradžių 
buvo pakviestas į valdybą ir fi
nansų komisiją, o 1982 metais 
išrinktas tarybos pirmininku. 
Gerai pamenu Stasio Baro susi
rūpinimą dėl nauju atsakingų 
tarybos pirmininko pareigų, nes 
tais pačiais metais ir aš buvau iš
rinktas į tarybą, o valdyboje ėjau 
informacijos vadovo pareigas, ir 
jau anksčiau teko su Stasiu 
bendradarbiauti.

(Nukelta į 4 psl.)

Julius Keleras

Julius Keleras
pradžia

kažkas beveik nepažįstamas, artimas, savas sujuda 
virš vandens slenksčio, ir atviras vėjas uždega 
žvakę virš akligatvio, pamiršdamas įspėti senmiesčio 
gyventojus, kad prie slenksčio nutrūksta šaligatvis, 
ir baigiasi sukrešėjęs rūkas

suanglėjusioj mėnesienoj

senų fotografijų šešėliuos užsnūsta Viktorijos amžius, — 
dulkės kuždąs favoritų lūpų kampučiuos, ir ant sode 
paliktos kėdės atlošo slapta suvirpusi žvakė prigęsta, 
nes pasikeičia scena, priartėja kita para, kruvinesnė

seniai neperdažytos žvejų valtys lekia parnešti saulėlydžio; 
gatvės tuščios, gipso pėdos, šlakas ir molis, vėjas plėšo 
Fureurs ut^rines de Marie Antoinette, femme de Louis XVI; 
kas languos atsispindi jau mūsų nei kiek nevilioja

fortai krenta vienas po kito, ir tikrai nežinai kas lieka, — 
pamišėlių gydyklos, invalidų ligoninės, kalėjimai, pilni 
nėščių ofelįjų, amžius išsenka, dugne guli ant šono geltoni 
griaučiai, apšerkšniję 1914 m. karo dujom, pilni negyvų krabų

nuogi kūnai keliauja į pragaištį lėtai, neskubėdami niekur, 
jie dar mėgina išsemti ką nors patrauklesnio: Kalėdų žaisliuką, 
sūpynių judęsį apanglėjusioj mėnesienoj ar šokančių mergaičių 
sukneles, atsimušančias senam parkete, barokiniuos kokliuos

bet vėjo nuplėštas skelbimas praneša kraujo puotą: nelinksma 
ranka lentąje nupaišytas erškėtis, užgrobęs dykviečių ir stočių 
orą, garsiakalbiai, sutraiškę užuoglaudų tylą, ir vaiko akys, 
išplautos gaisrų, ryjančių tėviškę

Venera

bet uždenk, pabandyk uždengti septyniom gūniom ką tik įskeltą 
Venerą, drebančią Viduržemio jūros pakrantėj ant rusvo ir kieto 
smėlio; gimdyvė, sunki ir saulėta, ramiai sau sūpuoja grįžtančią 
aistrą, bet bejėgė puta bloškia į akmenis debesio ilgą šešėlį, 
baltą kaip gerai iškaršta, iššukuota pirmametės nepatyrusios 
avelės vilna

pabandyk ją uždengti sniegu, skiedrom, gontais, malksnom, 
pabandyk 

pridengti tvarkingom, atsargiom pilnaties mėnesienų klostėm, 
suveržti 

krūmokšnių lankais, sulaikyti vienuolijose už kietų ir beširdžių 
gyvenimo vartų, užgesinti kaip jūroje plieskiančią naftą, pabandyk 
ją užtapyti natiurmortuose podraug su kūdikiais, kurie gimė 
negyvi

pabandyk ją užsmaugti kaip stipraus ir šviežio alaus dvasią, 
veržiančią ąžuolo statines per užbaigtuves Aukštaitijoj, pabandyk 
jai paskirti mirties bausmę ir matysi, kaip ji tyliai geismingai 
liepsnos jazminų krūmyne, galop pabandyk kas dvidešimt penkias 
dienas skirti jai pačią žiauriausią kraujo bausmę, pabandyk 
ją parduoti vergų pirkliams ar uždaryti į perlo kriauklę

pabandyk, išmėgink visus galimus būdus, betgi matysi, kaip ji stovi 
nepaklusnioji atviruos prieangiuos, gaudo tavo kvapą, išderina 
laikrodžius, trumpina ir taip jau neramų miegą, matysi, kaip 

pačiam 
vasaros darbų įkaršty spindi jos tobulos krūtys vynuogyno tankmėj, 
ir visi žvęjų kaimelio vyrai meta ir meta tinklus, mėgindami, veltui, 
pagauti menkiausią jos žvilgsnį

* ♦ ♦

vis sapnuoju, kaip krinta nuo stalo balta, suzmekus 
itališka duona, tavo rankos baltos ir jaunos ją 
bando pakelti, bet tai neįmanoma: irkluotojai 
pririša valtis prie tuopos, ir sparčiai nukrinta 
visos saulėgrąžos, paberdamos juodai dienai

saugotas sėklas: iš jų išsiveržia drugeliai; sapnas 
vis nesiliauja: paryčiais tu paduodi man rankšluostį • 
ir aš suprantu: tu pieši ore visiškai apsnigtą 
vienuolyną, baltas vienuoles su sniego rožėm plaukuos, 
pirmuosius gaidžius apsnigtom karališkom skiauterėm

kas yra sapnas, kuriam galima pasistatyti namus 
iš sniego, iš neperbrendamo tamsiai mėlyno atspindžio 
(ežerai jau užsisklendė miegui), iš aklo ir artimo kitados, 

perlytos tavo suknelės, kuri dar gyvena veidrody, 
iš tavo vardo raidžių, išbarstytų anapus sapno
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Jono Čeponio tapybos parodą pasitinkant
KAROLIS AVIŽIENIS

Suaugęs su savo žeme, jos 
laukais, ežerais ir gojais, jos 
pakelių koplytstulpiais, geltonai 
raudona saule, Jonas Čeponis įėjo 
j Lietuvos tapybos istoriją kaip 
vienas savičiausių dailininkų. 
Jonas Čeponis gimė 1926 metais 
Gaveikėnų kaime, Ignalinos 
apskrityje, lenkų okupuotos Lie
tuvos dalyje, neturtingoje, tačiau 
kultūringoje šeimoje. Jonukas 
anksti patyrė nelengvą dalią. 
Sunkūs buvo okupacijos metai. 
Nuo pat vaikystės pripratęs daug 
dirbti tėvų ūkyje, dailininkas 
tokiu išliko ir iki pat dabar. Jo 
darbštumas ir produktyvumas 
tiesiog stebėtini.

Baigęs Lietuvos Meno institute 
profesoriaus Antano Gudaičio 
tapybos klasę 1951 metais, 
Čeponis ne iš karto įsijungė į 
aktyvų kūrybinį darbą. Praėjo 
nemaža metų intensyvaus ieško
jimo. Pagaliau 1957 metais daili
ninkas pasirodo su iki tol nema
tytais darbais, kurie savo kom
pozicija, o ypač spalvingumu, 
neturėjo sau lygių tuometinėje 
lietuvių tapyboje.

Žiūrint į Jono Čeponio darbus, 
nejučiom išgyvenama jų jėga, op
timizmas bei estetinis grožis. Jo 
kompozicijos nesudėtingos, neper
krautos detalėmis, plastiniai 
elementai puikiai balansuoti. 
Ypač įdomūs dailininko peizažai, 
kuriuose atsispindi Lietuvos 
gamtos grožis. Švariomis, gry
nomis spalvomis Jono Čeponio 
nutapyti Lietuvos vaizdai 
suteikia žiūrovui daug džiaugs
mo, šventiškos nuotaikos. Jo 
paveikslai tai ištisa spalvų sim
fonija.

Už peizažų seriją dailininkui 
1986 metais buvo suteikta Lie
tuvos Valstybinė premija. Be

Stasys Baras — dainininkas, 
visuomenininkas

(Atkelta iš 3 psl.)

Kaip žinome, Lietuvių Fondą 
1962 m. įsteigė Antanas Razma, 
remiamas kitų kolegų, ypač tuo 
laiku buvusio Lietuvių gydytojų 
sąjungos pirmininko dr. Gedi
mino Baluko ir kitų kelių 
gydytojų. Lietuvių Fondas 
visuomenėje buvo vadinamas 
„daktarų fondu”, nes jie pasikeis
dami vadovavo jam ištisus 20 
metų. Stasį Barą išrinkus tarybos 
pirmininku, buvo sulaužyta nusi
stovėjusi tradicija ir į vadovus 
atėjo finansininkas. Jam pirmi
ninkaujant, buvo įvesta profe
sionališka kompiuterinė atskai
tomybės sistema, pagerintas ry
šys su nariais, paspartintas aukų 
telkimas. Glaudžiai bendradar
biauta su valdyba ir visomis 
komisijomis. Jo pastangomis Lie

Lietuvių Fondo stipendijas gavę lietuviai studentai 1989 m. spalio mėn. 30 d. Antroje eilėje, viduryje — Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas Stasys Baras. Jnno Tam„iaiw„ „„„trauka

Jonas Čeponis Jono Kuprio nuotrauka

peizažų, jis tapo ir natiurmortus, 
aktus bei įdomiai sukomponuotus 
religinės tematikos paveikslus.

Jo tapyba susidomėjo ne tik lie
tuviai, bet ir daugelio kitų kraš
tų meno mėgėjai, galerijos ir 
muziejai. Jonas Čeponis yra 
surengęs personalines parodas 
Lietuvoje, kai kuriose sovietinėse 
respublikose bei Lenkijoje. Su 
savo darbais dalyvavo grupinėse 
Srodose Lenkijoje, Vengrijoje, 

koslovakijoje, Rytų Vokietijoje, 
Vakarų Berlyne, Vokietijos Fe- 
deralinėje Respublikoje, Aust
rijoje, Švedijoje, Italijoje, Suo
mijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
Kanadoje, Čilėje, Peru, Japonijoje 
ir Indijoje.

tuvių Fondas 1984 metais gavo 
tada neskelbtos, dabar jau 
žinomos Salomėjos Šagamogienės 
100,000 dolerių įnašą, paska
tinusį prisidėti ir kitus aukotojus. 
Tais metais Lietuvių Fondas 
gavo rekordinę aukų sumą — 
420,000 dolerių ir užbaigė trečią 
milijoną. Stasio Baro pirmininka
vimas buvo labai sėkmingas, ir 
per trejus metus į Lietuvių Fondą 
įplaukė arti milijono dolerių 
(953,000 dolerių).

Pasibaigus trejų metų ka
dencijai, nes Lietuvių Fondo įsta
tai neleidžia toms pačioms parei
goms perrinkti daugiau negu tre
jus metus iš eilės, Stasys Baras 
buvo išrinktas pelno skirstymo 
komisijos pirmininku, o praėjus 
trejiems metams, vėl grąžintas į 
tarybos pirmininkus ir juo tebėra

Dailininko paveikslų yra įsigiję 
Lietuvos Dailės muziejus, M. K. 
Čiurlionio vardo dailės muziejus 
ir Latvijos Dailės muziejus. Peter 
Ludwig, vienas žinomiausių 
meno kolekcionierių pasaulyje 
pokario laikotarpiu, yra įsigijęs 
Jono Čeponio darbų savo muzie
jui Koeln’e, Vokietijoje.

Jonas Čeponis yra vienas iš ne
daugelio Lietuvos dailininkų, 
kurie įstengė atsilaikyti partijos 
bei komunistinės valdžios spau
dimui. Nematyti jo darbuose gur
guolių su plakatais ir raudonomis 
vėliavomis, nei vadų liaupsinimo, 
nei negirdėti šūvių iš miško. Jis 

1 nepalūžo ir išliko ištikimas sau 
ir savo kūrybai. Daugiau kaip 
dešimt metų profesoriavęs Lie

ir dabar. Išrinktas pelno skirs
tymo komisuos pirmininku, Sta
sys Baras sugriežtino išmokėjimų 
tvarką, į pelno skirstymo komi
siją prašė skirti asmenis, asme
niškai nesuinteresuotus, kad 
būtų išvengta jų tiesioginio in
tereso („conflict of interest”), ir 
kad jie patys būtų Lietuvių Fon
do nariai bei domėtųsi lietuvių 
kultūriniu gyvenimu. Jam pirmi
ninkaujant, buvo peržiūrėtos 
pelno skirstymo gairės, nusta
tytos sąlygos gauti stipendijas,ir 
fondo darbas padarytas labiau 
profesionalus. Nepanaudota 
parama grąžinama pelno skirs
tymo komisijai — naujiems prašy
mams remti.

Po trejų metų Stasį Barą vėl iš
rinkus tarybos pirmininku, 1988 
metais Lietuvių Fondas baigė 
telkti ketvirtą milijoną pagrindi
nio kapitalo, o šiais (1990) metais, 
Stasiui Barui baigiant trečius 
pirmininkavimo metus, yra pasi
ryžęs baigti kaupti ir penktą 
milijoną. Prie geros laimės, pa
didinus pastangas ir dosniems 

tuvos Meno institute, išugdė 
plejadą rimtų naujų dailininkų.

Nėra abejonės, jog šį pavasarį 
ruošiama jo paroda Lietuvių cen
tre, Lemont, Illinois, kurioje iš
statyti darbai beveik visi sukur
ti jau čia, Amerikoje, atskleis 
didelį dailininko pasiekimą. 
Jonas Čeponis sužibėjo nauja jėga 
šiame kontinente. Norėtųsi, kad 
kuo daugiau tautiečių pamatytų 
šią nuostabią parodą, pabendrau
tų su pačiu dailininku ir įsigytų 
jo darbų. Šios meno šventės 
atidarymas bus ateinantį šeš
tadienį, gegužės 26 dieną, 7:30 
v.v., Lietuvių ceiitre, Lemont, II 
linois. Dailininko Jono Čeponio 
tapybos darbų paroda čia vyks iki 
birželio 30 dienos.

aukotojams remiant, Stasys 
Baras turi vilčių, kad bus pasiek
tas penktas milijonas dolerių pa
grindinio kapitalo. Lietuvių Fon
do kapitalas yra didintinas, nes 
paramos prašo ir Lietuvos 
kultūrininkai.

Praėjusiame Lietuvių Fondo 
27-ame metiniame narių suvažia
vime padarytas nutarimas iš
skirti vieną milijoną dolerių^Lie- 
tuvos kultūros ir švietimo 
reikalams remti. Jau vykdomi 
pasiruošimai jį įgyvendinti, 
laikantis įstatų ir aukotojų 
valios. Reikia pažymėti, kad Lie
tuvių Fondo vadovybė tvirtai 
laikosi veikiančių nuostatų ir 
vykdo aukotojų valią, čia Stasys 
Baras yra be kompromisų.

Pastaruoju metu Stasys Baras, 
kaip ir kone visi išeiviai, labai 
domisi ir rūpinasi Lietuvos 
likimu ir seka laisvėjimo eigą. 
Dėl savo būdo gerų savybių ir su
gebėjimo Stasys Baras gali būti 
pavyzdžiu daugeliui visuomenės 
veikėjų ir vadovų, kaip reikia 
sutartinai dirbti, vykdant di
desnius projektus. Jis kiekvieną 
pasiimtą darbą ar planą visad 
gerai išstudijuoja, tariasi su nusi
manančiais ir tik tada vykdo. Jis 
yra didelis tolerantas kitaip 
galvojantiems, demokratiškas, 
betgi kietas nutarimų vyk
dytojas. Lietuvių Fondo steigėjų 
geroji dvasia tebėra gyva ir 
dabar.

Baigiant šias kelias mintis apie 
Stasį Barą, reikia pripažinti, kad 
jis visų pirma yra buvęs operos 
solistas, apdovanotas galingu 
tenoro balsu, ir tik po to visuo
menininkas — Lietuvių Fondo 
neatlaidus kapitalo augintojas, o 
tarnyba banke — buvo jo tiesio
ginis, rūpestingai vykdomas kas
dieninis darbas. Dabar, be posė
džių banke, didelę pensininko 
gyvenimo dalį aukoja Lietuvių 
Fondui, žaidžia golfą, medžioja ir 
meškerioja. Stasiui Barui linki
me ilgiausių ir sveikiausių metų, 
o taip pat ir sėkmės padėti Lietu
vių Fondui sukaupti penktąjį 
miliinnn

Lietuviška

meilės lyrika
(Atkelta iš 2 psl.)

romantikų poetinių intonacijų 
(nors apie Kossu, Brazdžionį kal
bėti beveik negalima), stiprėja 
poetinio „realizmo” srovė, t.y. 
stiprėja autobiografiškumas; pa
vyzdžiui, ankstyvasis Algimanto 
Baltakio ciklas apie priemiesčio 
bernioko meilę merginai. Bet ši 
poezija vėl atveria duris senti
mentalumui; pernelyg buitiškam 
eilėraščiui pritrūksta abstra
huojančios galios. Meilės lyrika iš 
esmės remiasi keliomis konflik
tinėmis situacijomis (mylimojo 
laukimas, mylimojo netekimas,
t.y. nostalgija). Laimingų ir gerų 
eilėraščių žmonai tikrai neleng
va parašyti (beje, romantikų mei
lės kanonas nepripažino tokios 
temos), o mūsų poetai mėgsta juos 
rašyti. Talentinga meilės lyrika 
reikalauja didelės išmonės, išla
vinto estetinio jausmo, apskritai, 
stiprios, originalios asmenybės. 
Prie geresniųjų meilės poezijos 
autorių Lietuvoje skirtini Judita 
Vaičiūnaitė. Sigitas Geda ir kai 
kurie kiti. Apskritai, dažnai labai 
nelengva pasakyti, kur yra riba 
tarp asmeninių jausmų išliejimo 
(peraugančio į gimnazistės „nuo
širdumą”) ir to, ką galima pava
dinti menine kokybe, kai estetinį 
išgyvenimą, sielos nuskaidrėjimą 
gali sukelti net ir liūdniausi, 
tr giškiausi meilės eilėraščiai.

x astarųjų dešimtmečių Lietu
voje rašytoje meilės lyrikoje vėl 
yra sustiprėjęs kūniškasis pra
das: Albinas Žukauskas, Sigitas 
Geda. Dar atviriau tai reiškiasi 
jaunųjų poezįjoje: Gintaras Patac
kas, Kornelijus Platelis. Pasta
rasis rašo: ...viskasJ ką verta 
dainuoti, yra susijungimo 
džiaugsmas. Meilės aktas hiper- 
bolizuojamas, suvokiamas kaip 
kosminės reikšmės įvykis; šiuo 
atveju tai gyvybės teigimo, žmo
nių tarpusavio ryšio metafora.

Tiesa, šitas metaforizavimas, o 
tai kartu yra ir erotinės situa
cijos savotiškas nurealinimas, dar 
kartą primena tradicinį lietuvių 
meilės lyrikos santūrumo šydą, 
kuris aiškiai jaučiamas, paly
ginus su išeivijoje rašyta lie
tuviška poezija, kuri siejasi su 
kitais literatūriniais kontekstais. 
Tai nereiškia, kad šitoje tradi
cijoje pasitenkinama natūraliz
mu; meilės dvasingumo, meta- 
fiziškumo čia pakanka, tik 
simbolinės reikšmės ne visuomet 
suteikiamos tiems patiems daly
kams. Kūniška meilė nebūtinai 
turi reikšti kažką kitą, negu ji

Scena iŠ Lietuvos Mažojo teatro spektaklio „čia nebus mirties”

Lietuvos Mažasis teatras Chicagoje
Lietuvos Mažasis teatras buvo pakviestas vaidinti šį pavasarį 

vykstančiame tarptautiniame teatrų festivalyje „Pasaulio scena” 
Toronte, Kanadoje. Iš ten teatro kolektyvas atvyksta į Chicagą, kur 
birželio 15, 16 ir 17 dieną vaidins lietuvių visuomenei.

Teatro pirmasis vaidinimas „Čia nebus mirties” jau yra tapęs 
Baltijos šalių teatro festivalio nugalėtoju. Tame festivalyje dalyvavo 
Suomijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Gudijos teatrai.

Jonas Čeponis Po medžiu, 1989
Aliejus, drobė, 50 cm x 50 cm

B'

yra, bet nuo to dvasingasis eilė
raščio potencialas — pavyzdžiui, 
Algimanto Mackaus kūryboje — 
nesumažėja. Susidaro įspūdis, 
kad Lietuvoje rašomoje lyrikoje 
žmogus nėra toks atviras sau 
pačiam, tarsi jis pats savęs bijotų, 
drovėtųsi ir kažką slėptų. Iš to 
atsiranda kiek nenatūrali, pa
kylėta intonacija, ne visuomet 
čia gelbsti ir autoironlja. Naujau
sia Marcelijaus Martinaičio 
meilės lyrikos knyga Atmintys, 
regis, yra prasmingas žingsnis 
savęsp. (Šio neatvirumo sau 
priežastys, regis, būtų jau ne vien 
tradiciškame lietuviškame santū
rume, bet ir ideologinėje atmosfe
roje, kai žmogaus klausimas eli
minuotas iš problemų rato arba 

pakeistas pseudožmogaus kon
cepcija.)

(Šiame pranešime beveik nelie
čiau išeivijos poezijos — bet 
informacijos apie ją man iš tiesų 
iki šiol labai trūko. O negalė
damas susidaryti pilnesnės pano
ramos, nedrįstu vertinti ir atski
rų poetų įnašo; pavyzdžiui, kad 
pirmasis pokarinis dešimtmetis ir 
išeivijoje nebuvo labai turtingas 
meilės eilėraščiais. Ir kaip nuste
bau, gavęs į rankas Birutės 
Pūkelevičiūtės tikrai talentingos 
poezijos knygą — Metūgės (1952). 
Jos jausminis atvirumas, gaiva
liškumas yra natūrali dar Lietu
voje pradėjusios formuotis litera
tūrinės linkmės tąsa. Deja, tą 
knygą gavau į rankas tik šiemet.)

Vinco Trumpos knyga 
Los Angeles

(Atkelta iš 2 ds! .)
Monicoje ir bendradarbiauja 
įvairiuose leidiniuose, dažnai 
sukeldamas savo sofistišku 
galvojimu priešiškas reakcijas 
užsidariusiems vienoje gal
vosenoje. O visgi žmogus, taip 
giliai pažinęs tautų istorijas, ne
gali likti užsidaręs idėjoms.

Atpasakoti Vytauto Pluko 
pateiktą apžvalgą Vinco Trum
pos ieškojimo „tikros, nuo
gos, istorijai tarnaujančios tie
sos” beveik neįmanoma. Jis 
tvirtino, kad tokie istorikai 
verčia skaitytoją protauti, apsi
spręsti arba atmesti. Knygoje 
autorius įdeda daug pats savęs, 
ieškodamas tiesos iš savų pozi
cijų ir analizuodamas epochos 
požiūrius į to laikotarpio įvy
kius. 19 šimtmetis pasižymi 
realizmu, protavimu, mąstymu, 
didele ekonomine ekspansija bei 
industrine revoliucija, uri 
apėmė didelę dalį paskalio. 
Trumpos knyga paliečia Lie
tuvos gyvenimą iki 1918 metų, 
taigi labai lemtingą laikotarpį. 
Tai verčia skaitytoją atsigręžti 
į 19 amžių ir ieškoti jame į 
ten keliamus klausimus atsaky
mo ateičiai.

Rūta Klevą Vidžiūnienė
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