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MENINĖ KŪRYBA KRAŠTO ŪKYJE

Kartais pagalvojame, kodėl ge
nialūs meno vertybių kūrėjai sun
kiai verčiasi Vakarų pasaulyje, o B
kitos pusės žinome, kad kolektyvistiniuose kraštuose kūrybos pažanga
yra užslopinama. Materialinės sąly
gos krašte stipriai veikia valstybės ir
tautos galimybes ugdyti meninę kū
rybą ir ją pristatyti visuomenei. Kraš
to ūkio santvarka, liečianti šią vals
tybinio gyvenimo sritį, pasidaro
svarbus veiksnys meninės kūrybos
gerovei.
Kai keičiasi socialinė struktūra,
ekonominė sistema ar pasaulėžiūra
politinėje srityje, visos tos įtakos
veikia į krašto meninės kūrybos au
gimą ir plėtojimąsi. Tai labiausiai
pastebima pastaraisiais laikais, kada
politiniame pasaulyje iškilo dvi pa
saulinės galios valstybės: JAV ir So
vietų Sąjunga, abi tačiau labai skir
tingai traktuojančios kultūrinę kūry
bą. Abi tos valstybės turi pamėg
džiotojų ir kietų kritikų, jų siste
mos menuose yra labai dar jaunos,
palyginus su kitomis egzistavusio
mis istorijoje. Dar negalima būtų
tiksliai jų rezultatų gretinti su
Egipto kunigų, Romos graikų ver
gų, renesanco princų menininkų bei
vėlesnių kunigaikščių apmokamų
kūrėjų įnašu j žmonijos kultūrinį
aruodą.
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lus, ar ne? Jei rašysi, galvodamas
kaip pasidaryti turtingu, parašysi
prastą dramą).
Kokios sąlygos bebūtų suforma
vusios kūrybingą asmenį, kuris ski
riasi savo išradingumu iš kitų ar
dėl neurozės ar skirtingų brendi
mo sąlygų, jis yra tas „nenorma
lus", išsiskiriąs nuo kitų, individas,
sugebąs kurti ką nors naujo. Kon
formizmas ir kolektyvizmas yra jo
didžiausi priešai. Jau sukūrus ką
nors vertingo, dažnai susiduriama su
sunkumais savąją kūrybą pristatyti
viešumai, nes dažnai būna kūrėjas
nesuprastas. Tas pats William Saro
yan nusiskundžia, kad parašyti gerą
dramą nėra problema, bet sunku
apeiti visus šarlatanus ir grafoma
nus, kurie vien dėl savos ambici
jos užima svarbius postus ir užblo
kuoja, neutralizuoja bei uždraudžia
pristatymą geros dramos po to, kai ji
jau parašyta. Visokio plauko biurok
ratai, valdžios pareigūnai, meninio
puoselėjimo komitetai ir panašūs
veiksniai daugiausia reprezentuo
ją masių skonį ir nuomonę, sun
kiai nesuvokdami naujas kultūrines
kryptis. Geriausiu atveju remia tik
jiems jau lengvai suprantamus ge
nialius kūrėjus.
Meninių vertybių produkdja
ir pristatymas viešumai

Telesforas Valiu*

Iš karto pastebėsime, jog žodis
sos, ištvermės, bet ir kai kuriems sa „produkcija" meninių vertybių kū
vimi pasitikėjimo. VViliiam Saroyan, rimui netinka. Kiekviena meninė
Yra daug kūrybingai mąstančių
vienas žymiausių Amerikos drama vertybė yra unikumas, tačiau galime
asmenų, bet jie nelaikomi talen
turgų, pradėjo rašyti būdamas 12 mes tas vertybes reprodukcijos ke
Šiandien šalia tų dviejų kraštuti tingais tol, kol nepajėgia išreikšti
Penktasis teatro festivalis iš kiekvienam režisieriui pateikėme
metų amžiaus. Jis jau tada galvojo, liu atkurti arba interpretavimu jas
eivijoje jau tik už keliu dienų. vieną ir tą patį klausimą. Beveik nių sistemų, vienos laissez-faire, o savo kūrybingumo tapyboje, muzi
kad jis pats yra kažkas. Vis dėlto il viešumai pristatyti. Romanas gali
Spektakliu išvakarėse norime čia visi maloniai atsakė. Atsakymus kitos kolektyvinės, yra kitų būdų koje ar poezijoje. Yra tokių žmonių,
gą laiką tie rašinėjimai buvo bever būti romanu, tik perspausdinamas
mūsų publiką painformuoti ir su čia ir spausdiname alfabetine pa traktuoti menus krašto ūkyje.
kurie stebi gyvenimo įvykius, žmo
čiai, nors ir norėjo jais pasirodyti, tūkstantyje knygų; paveikslų re
pažindinti su statomais veikalais, vardžių tvarka. O klausimas bu
Įdomu užtat pažiūrėti, kokias nes ir sugeba nepaprastai įdomiai
siuntinėdamas rankraščius į leidyk produkcija iki tam tikro lygio yra
JV pasirinkimu, jų žanrais, temo vo toks:
šiandien ūkines sąlygas meninei kū papasakoti, arba tokių, kurie turi
las ir žurnalus. Dabar, jau garse įmanoma, kaip muzikinių kūrinių
mis, kryptimis, forma ir t.t. O kas
didelį jautrumą formai, spalvoms
rybai
klestėti
galėtume
rekomenduo
interpretacija pianistų, solistų
ar
nybė, jis tebetiki savimi: „the way
visa tai gali geriau žinoti negu —Kodėl pasirinkote festivalyje
arba klausą muzikai, bet, kol tas jų
ti
valstybei.
Norint
prie
tų
minčių
yra
padauginama
šimfestivalyje dalyvaujančiu teatri vaidinti tą, c ne kitą veikalą, ir
to write a great play is to be great, I orkestro
prieiti, reikės pažiūrėti, kodėl ir kaip sugebėjimas neįsikūnija į išbaigtus
Plokštelės, filmai, televizi
nių sambūrių vadovai — režisie- kuo pasirinktasis gali patraukti
isn't it? The way to write a poor; ja
teriopai.
asmenys kuriajcas juos remia ar kūrinius, mes jų, žinoma, nelaiko
perduoda ir pakartoja milijonams
play is to be thinking of getting originalius kūrinius. Net ir amati
riai. T a d smalsumu degdami, mūsų publiką?
trukdo ir kaip meninė kūryba tvar me meno kūrėjais.
rich"
(TV Guide 1976.III.6 d.) (Pa ninkai, kurie savo gamyboje kuria
Ar teisingai ar ne, bet Freud'as
kosi bei yra pristatoma viešumai
rašyti gerai dramai turi būti iški- skirtingus daiktus, priskaitytini prie
yra išsireiškęs, kad talentingumas
kai kuriuose kraštuose
meninių vertybių kūrėjų. Jdomu.
kad
šiandien ispanai kai kuriuos
Rochesterio
jaunimo
"Teat
jų
ir
vadina „artesanos" — nuo žo
ras vienas". Anatolijaus Kairio
rių charakterių gyvas veiksmas. medijos skraiste padengtų labai ūkininko tfpą jaunajai kartai.
džio
„arte"
— menas.
Iriju veiksmų komedija "Ku - kū".
Sutinkame, kad
vaizduojamas
pamąstytinų minčių.
Sprendžiant
iš
žiūrovų
RochesLapkričio 28 d.
(penktadienis)
Amžiais meninės vertybės buvo
Ar Chicagos žiūrovai kitokie Budrys nėra labai pavyzdingas
teryje, Clevelande, Montrealyje
7 vai. 30 min. v a k
kuriamos ir pagal užsakymą — už
kaip Rochesteryje, Clevelande ar charakteris. Tačiau turime neuž
reakcijos, komedija savo įvairiais
pinigus, kartais dėl religinių ar pa
Montrealyje?
Nemanau.
Visi miršti, kad mūsų jaunimas, ypač
charakteriais, juokingom situaci
saulėžiūrinių
įsitikinimų. Paskuti
tas,
kuris
domisi
ir
nėra
atitrū
mėgsta
atsigaivinti
gražiu
juoku,
Mažiausiai prisidėjau aš prie
jom, entuziastinga jauny akto tuo labiau, kad tą juoką išsauks kęs nuo lietuviško
niais
laikais
Vakarų
pasaulyje nu
gyvenimo,
šk> veikalo parinkimo. Mano su
rių
vaidyba
nuteikia
linksmai,
sistovėjo galvojimas, kad tikras me
taip labai visur pasigendami jau yra protaujantis jaunimas. Stebė
pratimu, jaunimas turi mokytis
ninių
vertybių kūrėjas gali būti tik
o
giliau
galvojantiems
bus
ir
ko
d
a
m
a
s
šį
veikalą,
jaunimas
ni
scenos
darbo
entuziastai.
patys, daryti sprendimus, pasi
tas,
kuris
kuria # jausdamasis visai
supras,
kad
čia
vaizduojama
ko
rinkimus. Kaip galima išmokti
nepriklausomas,
niekam nieko nebū
va tarp gėrio ir blogio, gobšumo
•vadovauti, spręsti, būti entuzias
damas
skolingas,
niekam nenusi
ir idealizmo; juk žmogus nesikei
tingu, jei neduodama ar nesuda
lenkdamas. Šių dienų kultūrinin
čia, nesvarbu kokiame amžiuje
roma progų tai patiems padary
kai nenori niekam tarnauti, nuo
ar
kokiame
krašte
begyventų
—
tu
nieko nepriklausyti, šitoks galvoji
jausmai lieka tie patys.
Kai sambūris buvo pakviestas
mas atitinka galvojimą laissez - faidalyvauti Teatro festivalyje, ChiŠiame veikale vaizduojama šei
re
kapitalistinių
ideologų, ku
cagoje, jis turėjo pirmiausia nu
mos tragedija; tėvo ir sūnaus
Toronto
teatras
"Aitvaras".
Juo
ir
įdomiausi.
Jeigu
turėtume
sa
rie
nieko
kūrėjui
nepažada,
o tik
tarti: dalyvauti ar ne; jei daly
skirtingos pažiūros į gyvenimą,
vo
tarpe
dramaturgą,
tai
po
to
zo
Gružo
keturių
veiksmų
dra
visišką
laisvę
kultūrininkams,
ku
vauti, tai kokį veikalą paruošti?
skirtingi tikslai ir skirtingi būdai, komedijų, kriminalinių
filmų. rių pasisekimas priklausytų nuo
kio
susirinkimo
jis
galėtų
para
ma
"Tėvas
ir
sūnus".
Lapkričio
Kvietimas buvo mielai ir vien
29 d. (šeštadienį; 7 vai. 30 min. šyti visai neblogą komediją sce tikslo siekiant, gal bus daugiau Ar mes patrauksim? publiką j-avo paklausos. Komunistai gerai aprū
balsiai priimtas — kas gi iš jau
nai.
Veikalą pasirinkus, ginčai sia išryškinti. Tačiau čia taip pat pasirinkimu ar ne — n?žinc-me. pina tuos savo kultūrininkus, kurie
vak.
nimo nenorėtų pasirodyti sosti
baigias^r tada jau tik režisierius vaizduojama Budrio vidinė kova Tai parodys P a d i e n i o vakaras. kuria pagal vyraujančios partijos
nėje! Tačiau reikėjo
išspręsti
tarp meilės sūnui ir turtui, Karo Mūsų veikalas skirtas publikai,
kalba.
nurodymus. Kolektyvistiniuose kraš
dvi galimybes: kadangi pradėtas dintasis "Ku-kū". Jiems patiko
Kiekvienas dramos sambūris
lio meilė tėvui ir noras sugrįž kuri giliau žiūri į gyvenimą ir ne
komedijos
turinys,
patiko
naujas
tuose, kaip Sovietijoj, apsčiai popu
rengti veikalas negalėjo būti ro
"Tėvas ir sūnus" buvo vienin ti į namus susikerta su pasibaisė
turi savo nustatytą tvarką, kuria
bijo pamatyti timtssnj, gii-^nio liarių meninių kūrinių yra kom
iššūkis
vaidinti
dar
niekados
ne
domas festivalyje, tai reiškė ar
vadovaujasi savo veikloje. "Ait telis veikalas, kuris buvo vien jimu tėvo darbais, sodininko Ja
turinio veikalą. Kiek įtikinančiai petentingai pristatomi, nes ta sis
ba parengimą naujo veikalo, a r vaidintą žanrą —'komediją. Tu varas" taip pat turi galbūt ir kiek balsiai priimtas. Reikėjo daug nulio kova tarp noro suteikti duk
tai pavyks mums atlikti irgi ne tema išsiaugina aukšto lygio inter
ba atnaujinimą jau vaidintos A. riny jie matė juokingas vyresnio savotišką tvarką vaidinamų vei- aiškintis, nes kiekvienas veikalą rai aukštesnį mokslą ir sąžinės
žinome. "Aitvaras" pirmą kaną pretatorius: smuikininkus, baleri
Kairio komedijos "Ku-kū". Sam sios kartos ambicijas, sumateria- ka'lų pasirinkime.
savotiškai suprato. Bandysiu ap pardavimo. Jaučiame
motinos pasirodys Chicagos publikai, kulė
nas, operos solistus. Ten, kol jie pri
būris nusprendė pasirodyti su Jimą, savybes, iš kurių jaunieji
Renkantis naują veikalą, kas rašyti bendrą išvadą.
skausmą išvaromam sūnui, norą | r j y r a kritiška, todėl nenuostabu, stato klasikinius veikalus priimtinus
"Ku-kū", nors ir buvo įspėtas, k a d i m i e l a > pasijuokia; jaunosios kar- nors pasiūlo šį ar tą. Pasiūlytą
Daugumai lietuvių žemė bu padėti, kurį nugali pareigos jaus-Lįja^ truputį prisibiįome, kruopš- valdžiai, jų darbo sąlygos yra labai
ir atnaujinimas šio veikalo parei- t o s atstovėje mate idealizmą - - veikalą kiekvienas aitvarietis per
kalaus ne mažiau darbo, kaip ir!i a v > n u Ju
vaidintojų
galvojimo skaito ir bendrame susirinkime vo ir yra brangus turtas. Daugu mas — pasilikti prie vyro. Maža- Į £į a j ruošiamės ir tikimės, kad či- geros. Kada režisieriai arba inter
ma, nors ir ne visi dabartiniais žemio Kybarto skriauda, nusivyli- į Tcagiečiai mūsų neapvils ir gau- pretatoriai nori parodyti publikai jų
naujo parengimas — grupėje bus ir jautimo atgarsi.
pareiškia savo nuomonę —vai
mas įstatymais, teisingumu. Se-| S i a j atsilankys, jeigu ne veikalo, pasirinktus, bet partijai nepriimti
Nors komedija ir netrumpa, dinti ar ne. Priimdamas ar atmes laikais nori prisipažinti, yra kilę
4 nauji aktoriai. Kas nulėmė to
nosios Budrienės meilė ir prisiri- t a n o r s m ū s ų rrižiūrėti ir m"sų nus kūrinius, visa tai pasidaro jau
bet ir kalbiniu požiūriu veikalas damas veikalą, kiekvienas turi iš ūkininkų. Veikalas daugumai
kį jų sprendimą?
artimas, Šimas prie žemės pavirtęs gobšu darbą įvertinti. F.samo tik mčgė- nebeįmanoma. Užtat kūrybinga
k Kadangi visi anksčiau statytieji patiko: kalba gyva, kasdieninė, paaiškinti dėl ko jam tas veika publikos turėtų būti
mu.
jai, laurų nesitikime išsikovoti, proza, poezija, filmai ar drama yra
veikalai buvo rimto, dramatiš- lengvai suprantama, lengvai kal- las patinka ar nepatinka. Savai ypač vyresniajai kartai, kuri ir
Dabartiniais
laikai", j ^ M k i nors labai būtų smagu. Tiek ir ten sunkiausioje būklėje, kada no
ko turinio, sambūris
pasigedo bama. Tai privalumai, kurie, dir- me aišku, kyla diskusijos, aiški sudaro didžiąją 'publikos dalį.
ko nors linksmesnio. Toks links- bant su jaunimu, labai svarbūs, nimai, įrodinėjimai ir ginčai. Šie Mums buvo mestas priekaištas, yra pripratusi prie kinuose ir te- j tegaliu atsakyti į Jūsų klausimą. rima jas pristatyti viešumai kolek("Nukelta j 2 psl.)
(Tfoteta i 2 psl)
mesnis veikalas ir buvo jau vai- j Ne mažiau patiko ir veikalo jvai-' susirinkimai yra patys karščiausi Į kad scenoje pateikiame neigiamą levizijoje rodomų lengvo žanro;

Tepasisako režisieriai

Kūrėjas ir kūrybos iniciatyva

Andnus Ciemirus

yra liga, o kūrybingumas yra ne
urozė. Freud'as lygino prozą su sva
jojimu. Jam tik nepasitenkinę (unsatisfied) žmonės fantazuoja ir sva
joja; laimingi (gyvenimu patenkin
ti) žmonės to nedaro. Tas giliai jau
čiamas noras kurti, nesvarbu dėl ko
kios priežasties, yra būtinas kūrėjui.
Taip kaip ir nebijoti klysti, nes kaip
psichiatras dr. Rollo May sako: ,,kad
jei mes norime ką nors naujo su
kurti, turime to kietai siekti... bet
tuo pačiu metu turime žinoti, kad
gal mes galime būti klaidingi (The
Courage to Create).
Kūrėjui atrodo ne tik reikia drą

Aldona Dargytė Byszkiewicz
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gristas reikalavimas pačios kultūros
atžvilgiu, bet ji atitinka ir Kūrėjo
valią. Šios gi autonomijos esmę su
daro tai, kad visi daiktai turi savą
patvarumą, tiesą, gėrį, savus įstaty
mus ir tvarką. A. Maceinai tai reiš
kia, kad "kultūrinė kūryba savo
prasirę bei vertę įgyja ne tuo, kad
ji kam nors tarnauja, o tuo, kad jos
kūriniai išreiškia bei įvykdo aną pa
čiuose pasaulio daiktuose slypinčią
tiesą ir gėrį"... „kultūros prasmę bei
vertę apsprendžia ne
subjektyvi
žmoga-s nusistatymas, bet pati objektyvinė kūryba".

Meninė kūryba krašto ūkyje
(Atkelta i i 1 peL)
tyvistinėje sistemoje. Skonis, ideolo
gija, estetika nustatomi partijos pa
tikėtinių. Kur tokie patikėtiniai yra
daugiau kultūrininkai, negu parti
niai, kaip Lenkijoje, ten meninis
pasireiškimas labiau
įmanomas,
kol jis nėra tiesiogiai antikomunis
tinis.
Pramoginio meno pristatytojai
tiek kolektyvistiniuose, tiek Vaka
rų pasaulio kraštuose gerai gyve
na- Ypač didelį pasisekimą turi pra
moginės kultūros pristatytojai Va
karų pasaulyje, kur vyrauja beveik
visiška laisvė toje srityje ir kur val
džia nei trukdo, nei remia. Čia Rolling Stones sutraukia milijonus
klausytojų, kurie stovi valandas ei
lėse, kad gautų bilietų, kainuojan
čių daugiau kaip 15 dolerių. Tele
vizijos, plokštelių ir filmų žvaigž
dės tampa milijonieriais. Tas pat
Egipte, Meksikoje, Japonijoje ar Ita
lijoje. Reikia tik pataikyti j masių
skonį! Vien JAV-se kasmet pramo
ginei muzikai išleidžiama apie 20
bilijonų dolerių.

duoti aukštesnės kultūrinės vertės
programas, nebūtinai
paisydami
daugumos visuomenės įgeidžių. To
dėl ir susidaro vaizdas, jog europie
čiai perdėm domisi aukštesnio lygio
meniniais pastatymais. Iš tikrųjų
dauguma europiečių, taip kaip ir
amerikiečių, domisi labiau pramo
gine kultūra. Skirtumas tik toks,
kad su viešų institucijų parama
apsčiai tiek muzikinių, tiek teatri
nių pastatymų išsilaiko
scenoje,
nežiūrint riboto skaičiaus aukšto
kultūrinio lygio ' europiečių lan
kytojų. Tokiu būdu avangardiniai
ar mažiau žinomi veikalai gyvuoja
scenoje, nors ir nešdami piniginį
nuostolį. Bet ir ten, kur valdžia turi
daug įtakos meninei kūrybai, kaip
Europoje, jos pristatymas visuo
menei turi apsčiai problemų. Geras
pavyzdys yra radijas ir televizija
Prancūzijoje, Anglijoje ir Italijoje.

Alain Peyrefitte, prancūzų diplo
matas, vadovavęs net septynioms
ministerijoms po II-jo
pasaulinio
karo, kada jis buvo Prancūzijos in
formacijos ministras, jo žinioje bu
Kitaip yra su klasikine muzika, vo valstybinis radijas ir televizija —
operomis, baletu arba drama. JAV- RTF. Savo knygoje „Le Mal Fran
se tiek lokalinė, tiek federalinė val cais" jis labai taikliai aprašo vals
džia mažai remia jų meninę veiklą. tybės valdomą radiją ir televiziją. Jis
Tačiau nemaža piniginė parama at pastebi, kad RTF labiau negu bet
eina iš krašto turtuolių, kurie bet kokia kita valdžios organizacija ne
gi paveikia pastatymų atranką ir pasitikėjo menininkais. Veikė joje
skonį. Nauji operečių arba teatro gana daug politinių ir administra
pastatymai, iškylą Broadway sceno cinių klikų, kurios viena kitos ne
je, turi laimėti biznierių ir mene kentė ir dažnai kitų pasiūlymus dėl
džerių klasės dėmesį, kadangi šie menkiausios priežasties vetavo. Atro
daugiausia užmoka brangius šių dė, kad niekas nebuvo patenkintas
laikų bilietus.
RTF, nei visuomenė, nei RTF per
sonalas,
nei valdžia, nei parlamen
Nors ir be valdžios paramos me
nams, JAV-se milijonai amerikiečių tas, nei vadovaujančios partijos, nei
groja orkestruose, dalyvauja teatri opozicija. RTF veikė lyg visuomenė
nėse grupėse, lanko baletą, dainuoja neegzistuotų. RTF administratyvichoruose ir eina į klasikinės muzi nė aparatūra, o ne konkurencija bu
kos koncertus. Bet kadangi tas me vo organizacijos baze. Visuomenė
ninis gyvenimas išsilaiko tik pačios pati neturėjo jokių priemonių pa
visuomenės lėšomis ir nėra taip vie veikti RTF.
šai pastebimas, susidaro įspūdis,
Norėdamas situaciją pataisyti,
kad JAV-se tik pramoginis menas Alain Peyrefitte — ėmėsi išjungti
teegzistuoja.
tiesioginę valdžios kontrolę ir de
Tuo tarpu Vakarų Europoje ir centralizuoti RTF administraciją į
kai kuriuose Pietų Amerikos kraš vienetus, labiau reaguojančius į vi
tuose valstybė ir net patys miestai suomenės reikalavimus. Pasisekimas
skiria pinigus meninėm vertybėm vi buvo didelis — RTF informacijos
suomenei pristatyti. Ten valsty sekcija (France - Inter) kelių mėnebinė televizija ir radijas stengiasi į sių laikotarpyje klausovų ir žiūro-

Tepasisako patys režisieriai

O. Ihibeneckienė • Kalpokienė

Maironio balades "Čičinskas" inscenizavimo dekoracija (1941 • 1946)

vų procentą pakėlė nuo 9 proc iki
39 proc
Tokiu būdu prancūzų radijas ir
televizija pasistūmėjo Anglijos siste
mos link, kur BBC (British Broadcasting Corp) yra administraciniai
nepriklausoma nuo valdžios, bet fi
nansuojama mokesčiais. BBC ta
čiau, norėdama paruošti aukšto ly
gio ir įdomių programų, 1977 me
tais neturėjo nė vienos programos
Anglijoje, kuri būtų dešimtyje po
puliariausių (TV Guide 1977.VII.
9). Dešimtis populiariausių progra
mų buvo rodoma ne valdžios
remiamos televizijos stočių, bet pa
ruoštos ir rodomos privačių stočių,
kur jos buvo su reklamomis.
Italijos patirtis yra kitokia. Ten
valdžios nuosavybėje esančios tele
vizijos stotys „kultūros ir moralės"
vardan rodo tokias nuobodžias
programas, kad, be sporto, žinių ir
kelių filmų, daugumas vietinių te
levizijos nežiūri. 1976 metais Itali
jos teismai pripažino teisę priva
čioms televizijos stotims veikti šalia
dviejų valdžios stočių. Po to vienu
laiku vien Romoje buvo 31 televizi
jos stotis. Žiūrovams pritraukti sto-

tys metėsi į žaidimus, politines dis
kusijas ir pornografiją. Rezultate
valdžios stotys, kurios gauna užtek
tinai pinigų, gali geresnes progra
mas paruosti, bet mažai tų progra
mų yra populiarios. Privačios sto
tys rodo bet ką, kad
tik atkreip
tų žiūrovų dėmesį, Det nepajėgia
ko nors vertingesnio sukurti.
Kelių valstybių patirtis rodo, jog
valstybės tiesioginis kišimasis į me
ninę kūrybą ją tik slopina, valdžios
paskirtų nepriklausomų
komisijų
rezultatai geresni, bet jie nepasiekia
užtektinai plačiai visuomenę.

Dailia Mackiaiienė
Los Angeles
Dramas sambūris.
Jurgio
Gliaudos trijų veiksmų
drama "Čiurlionis". Lapkričio 29
d. (šeštadienis) 2 vai. popiet

Darius Lapinskas

*

Chicagos Jaunimo teatras. Liu
do Dovydėno vieno veiksmo ko
medija "Jeigu mes rasim uranijaus". Lapkričio 28 d. (penkta
dienis) 2 vaL popiet.

Los Angeles Dramos sambūris,
gavęs Teatro festivalio rengėjų
kvietimą dalyvauti V-tame Teat
ro festivalyje, pasijuto, šio dide
lio ir svarbaus įvykio įpareigotas
įnešti į festivalio repertuarą ką
Pasirinkau šį veikalą dėl aktu
nors originalaus, ką nors skirtin
alios tematikos: lietuviai tremti
go nuo žmogiškų aistrų dramos
niai čia — Amerikoje ir ten — Si
veikalų, nuo komedijinio žanro
bire, Jeruzalėje; dėl tvirtos dra
pjesių ir komedijų, kurios jau
matinės įtampos; dėl šių minė
gal ir per tankiai užgožė mūsų
tų realybių (mūsų — nuobo
lietuviško teatro sceną. Todėl ir
džiai patogios ir jų — šiurkščiai
nutarėme vežti Festivalin mūsų
kilnios) susikirtimo; dėl intriguo
vienintelio savo abstrakčia kūry
jančios nežinios: kas įvyko —
ba pasaulinėje plotmėje iškilusio
aišku, gi kas toliau — sunkiau arba "KGB gairės mūsų paikos kūrėjo problemą tragedijos for
suvokiama. Todėl ir veikalo pa visuomenės veiklai", arba "Grei moje.
vadinimas galėtų turėti daug pa tai praturtėti trokštančio tautie
Du kartus suvaidinę Jurgio
raščių: "Būgno ir kovotojo dvi čio gerklės atgaivinimas karštu
Gliaudos dramą
"Čiurlionis"
kova dėl kilnios moters širdies", Kalifornijos dykumos smėliu".
(1967 ir 1975 metais), Los Ange
les mieste buvome sužavėti va
dinamosios "čiurlioniškosios" te
mos iškėlimu lietuviškoje sceno
je. Apie tos temos esmę savo lai
Chicagos Jaunimo teatras. Alo- Į
ku "Drauge" (1980 m. rugsėjo 6
yzo Barono vieno veiksmo vaidi- ;
d.) tilpo autoriaus pasikalbėji
nimas vaikams "Diena prie eže
mas su rašyt Ale Rūta. Taip pat
r o " Lapkričio 28 d. (penJctadieturėjome nemažai
čikagiečiu
nį) 2 vai. popiet.
pageidavimų atvežti "Čiurlionį"
Chicagon. Tad šia
palankia
mums proga tą jų pageidavimą
Tebūnie tai kuklus prisimini
nutarėme patenkinti ir parodyti
mas šio mūsų produktyvaus au
Festivalyje dramą "Čiurlionis".
toriaus, kuris tik ką iškeliavo į
Tai ir buvo svarbiausi akstinai,
amžinybę. Jo gyvas, vaiko pašau- ' T — _
nulėmė veikalo pasirinkimą.
lio meile persunktas kūrinys tik«
"Čiurlionis , ' yra unikumas sce
•M * * S
rai suintrigavo m a n o mažuo
nos veikalų grupėje Virš eili
V"^
sius aktorius. Tikimės, kad suin
nių žmonių aistrų ir skausmų
»
triguos ir jus.
"Čiurlionyje" pulsuoja ir kūry
•c

Laima Lapinskienė
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ga, nes jie linkę naujenybes ignoruo
ti arba užslopinti. Neseniai iš oku
puotos Lietuvos išvykęs menininkas
Vladislovas Žilius „Drauge" (1976.
V.26) taip prisimena sovietinių
biurokratų reakciją į jo kūrybą:
„Nepaišyk — mes tau nieko nesakysim" — šitaip kartą pasakė man
Dailininkų
sąjungos
sekretorius
Pranas Gudynas paskutiniame pasi
kalbėjime su manim... „Mūsų šalis
giliai demokratiška, ir jei tau nepa
tinka socialistinis realizmas — ne
dirbk iš viso", štai tipiška biurokra
to alternatyva kūrybingam meni
ninkui. Širdyje toks biurokratas me
Kita problema yra su mažiau po
todo brolis visų biurokratų, tiek
puliaria kūryba ir jos pristatymu
komunistinio tiek Vakarų pasaulio.
viešumai visose meno srityse: tapy
boje, skulptūroje, muzikoje dramo
Meninės saviveiklos laisvė
je. Ypač keblu su avangardu, be
krašto ūkyje
kurio negalimas kultūrinis progre
sas. Avangardas neturi populia
R pasaulėžiūrinio taško Sūrinį'
raus užnugario ir užtat materialiai galime sutikti su A. Maceina: „Kul
sunkiai versdamasis, bent JAV-se, tūra kaip saviveikla, vadinasi, kaip
kur valdžios parama maža, vos ve savarankiška veikla, yra esminis jos
getuoja. Kiek geriau Europoje
bruožas" (Ateitis, 1979 m. rūgs. Bet ir šis, meninio avangardo pa spalio mėn.) Pagal Maceinos inter
ramos klausimas nelengvai išriša pretaciją II Vatikano susirinkimas
mas. Tą paramą atiduoti valdžios aiškiai pripažino, kad žemiškųjų
biurokratų nuožiūrai yra pavojin dalykų autonomija yra ne tik pa

B kitos pusės, neturėtume kriti
kuoti kūrėjo, kuris pašvęs savo dar
bus didžiajam Kūrėjui ar savos par
tijos uždaviniams; tai jo reikalas.
Problema tačiau kyla tuojau, kai ta
kūryba nori išeiti į viešumą ir kada
visuomenė - kraštas - valstybė yra
įjungiami j tos kultūros ugdymą,
platinimą ar aprobavimą. Aloyzas
Baronas viename „Draugo" veda
majame taip išsireiškia: „Visuome
nė laisvame pasaulyje gali iš meni
ninko reikalauti, bet menininkas tu
ri pilną teisę neklausyti. Jis yra lais
vas. Jeigu jis pradės kurti taip, kaip
visuomenė reikalauja, meno lygis
kris, nes meną kuria individas. J vi
suomenės reikalavimus menininkas
gali kreipti dėmesį, bet kurti priva
lo, kaip jis pats išmano, antraip bus
visa nutraukta į primityvumą ir at
silikimą. Laisvė menininkui yra bū
tina sąlyga, jis, laisvai kurdamas, į
aukštumas kelia meną ir tą pačią vi
suomenę, kuri dažnai jam stato įvai
rius,
dažnai vienas kitam prie
šingus reikalavimus".
Laisvame pasaulyje, pramoginio
meno srityje turime visokių nuomo
nių apie tai, kiek laisvai tą meną
vįešumai pristatyti. Nėra abejonės,
kad populiarumas atneša pinigą, ir
tiek privatus radijas, televizija ar
knygų leidyklos ieško kelių pasiek
ti plačiąsias mases. Pramoginis me
nas gali kreiptis į žemiausius žmo
nių instinktus ir jis vis tiek turi pa
sisekimą, jei užtektinai žmonių už
tai moka. "Negana'tb, JAV-se šiaiidien yra daug televizijos programų,
kuriose kas savaitę rodomas indi
vidų bei šeimų gyvenimas mora
liai yra žemesnis už Amerikos šei
mos vidurkį. Hollywood'o ir New
Yorko produserių moralė yra bru
kama Amerikos jaunimui taip, kad
jis jau pradėjo keistis ne pagal dau-

O. Dubeneckiene - Kalpokiene Mai
ronio balades "Čičinską** insetntravimo kostiumai. Piešinyje pagrindini*
veikėjas Čičinskas.
ž m
gumos ar savų tėvų norą, bet ba>
gal saujelės įtakingų pramogines in
dustrijos asmenų pasaulėžiūrą. BCpH
. • aerrr
Tačiau atkreipkime dėmesį į kito
kią televizijos įtaką mažiems vai
kams JAV-se. Rinkos tyrimo specia
listas A. C. Nielson atrado, kad
Amerikoje 1977 metais 2 - 5 metų
amžiaus vaikai per savaite žiūrėjo
25.5 valandas televizijos. Programos
parinktos ne auklėjimui, bet tokios,
kokių tas mažas vaikas nori. Nega-.
na to, apskaičiuota, kad jis per me
tus mato ne mažiau 20.000 rekla
mų, siūlančių pirkti žaislus, saldu
mynus ir kitokius daiktus, prati
nant tą jauną protą prie pervartotojų psichozės. JAV-se iki šiol vaikų
programų reguliavimas nebuvo įma
nomas, nes dešinieji liberalai, lakydamiesi laissez - faire ekonominės
filosofijos, nepripažino valdžios kiši
mosi į prekybos, šiuo atveju rekla
mų ir televizijos biznio, reikalus, o
kairieji liberalai yra tiek už laisvą
bet kokį viešą pasisakymą ar prog
ramavimą, kad, nežiūrint daromos
(Nukalu J 4 puaL)

menkumu ir dvasine galybe grePj pavaizdavimui
tai besikeičiančiomis situacijo
Jau trečią kartą
išvesdami
mis, dialogais, anų dienų apran "Čiurlionį" į sceną, šios tragedijos'
ga, aplinkos pristatymu ir sceni tekstą ir kasdienių rūpesčių pr>\
ne butaforija.
tekste stengsimės ir tikimės prf-'
Nors „Čiurlionio dramoj he statyti žiūrovui kiek galint to-~
rojus ir kenčia tačiau veikalas buliau. Vykdami į tolimą kelk)-"
nėra tamsių nuotaikų telkinys. nę Chicagon (tik Australija m u s ę *
Veikale pulsuoja geroji valia — kelionėse buvo pati tolimiausia^,""
ją vaizduoja personažai. Juose iš žadame patraukti Teatro festiva
sivysto reali gilios tragedijos da lio publiką mūsų genialaus mil
lis. Veikalo sceninė slinktis plau žino M. K. Čiurlionio kūrybines
kia pakaitomis,
prirakindama jėgos ir jo, kaip iškiliausio m e n i - '
žiūrovo dėmesį, nes šioje dramoje nmko, priminimu.
šalia vystomos asmens tragedijos
Paminėtame autoriaus pasika| T yra įpinta ir komiško elemento bėjime su Ale Rūta, buvo auto-^
"publikos nuotaikoms praskaid riaus linkėjimas Festivalio publi
rinti". Muzika sudaro foną kai kai: "Linkiu auditorijai įspūdžio'*
kuriom dramatiškom scenom ar Vykdami į Festivalį,
vežame
realybės perteikimui, kartais ir Chicagos publikai ir "Čiurlio
pabrėžia kūrybingojo žmogaus
vidinės įtampos ir dvasinio lūžio nį", ir įspūdį.
j pragj&a
atradimus gilesnėje prasmėje, tam
• -T,.*
paaukojant net ir savąjį žemišką
jį Buvimą.

biniai motyvai, tai pastangos įgy
vendinti meno filosofijos siekius,
kas žmogui nėra taip paprasta ir
lengva, nes tai herojaus tragiškos
grumtynės su Likimu. Jau iš mi
nėto autoriaus
pasikalbėjimo
'Drauge" ryškėja antikinės Sizi
fo, Prometėjaus ir. Ikaro temos.
T a d Čiurlionį pasirinkome ir
kaip idėjinio ir sceninio retumo
veikalą. Lietuviu teatro scenoje
rodomi istoriniaijasmenys (Straz
delis, V. Kudirka, senovės kuni
gaikščiai), tačiatitSų herojų šio
kiai yra realūs, konkretūs, žemiš
ki. Bet Čiurlionį grumiasi su Li
kimu dėl abstrakčių ir kartu am
žinu kūrėjo siekimų tikslų. Tad
jis ir žūva, kaip Ikaras su vaškikiniais sparnais, nes "jis buvo per
arti prie saulės"-.
Čiurlionis buvo ir genijus, ir
Tragedijos esmę aiškinant, an
žmogus.
Jis iškilo kaip genijus, Chicagos Saulių teatras. K. Kietikinėse graikų tragedijose įveda
o
kentėjo
kaip žmogus. Tačiau los 3 veiksmų komedija "Jaunys
mi chorai — aiškintojai. "Čiur
lionyje" tam reflalui įvesta pasa Šiame veikale kūrybinė herojaus tės eliksyras". lapkričio 27 d.
kotojo rolė, kuri reikalinga dėl dvasia nėra nuolatiniame kon (ketvirtadienis; 7 vai. 30 mm.
neįsivaizduojamai greitų pasi flikte su menkais kasdieniniais vak.
keitimų " G e n a u s šios žemės rūpesčiais, trūkumais, nesupratrj
mu ir neįvertinimu. Kūrybinis nu-j
trumpoje kelionlĮe".
Pasirinkau K. Kielos komediją
"Čiurlionį" mes pasirinkome, siteikimas iškeliamas aukščiau "Jaunystės eliksyrą" štai dėl ko.
norėdami praturtinti Teatro festi-j visko.
Veikalas parašyta, lengvu stiliu
Aktoriai, kurie dalyvauja šia
valio repertuarą retesnio žanro
scenos kūriniu, kuriame auto me veikalo pastatyme, yra giliai
rius lygiagrečiai vysto žmogaus įsisąmoninę veikalo mintį ir sce
ninį apipavidalinimą. Los Ange
kūrėjo triumfą ir4ragediją.
Tiesiogiai atsakydami j antrą les žiūrovai šį veikalą sutiko la
klausimą, kaip dramos grupė sa bai palankiai. T a i rodė kupina
žiūrovų salė, plojimai ir ašaros,
kome: norime patraukti palankų
o ypač po paskutinio veiksmo,
publikos dėmesį/kilniu atsiribo
žiūrovams pakilus iš vietų ir ger
jimu nuo kasdienybės, nuo gyve
biant Čiurlionio atminimą
jo
nimiškos prozos; giliai prasmin
šimtojo gimtadienio proga. Tai
gu ir poetišku Čiurlionio skrydžiu
mus įtikino, kad "Čiurlionis" yra
į kūrybinių išsisakymų saulę.
Kaip kiekviena tragedija, šis labai sceniškas veikalas, pagauveikalas sujudina žmogaus sielą, nąs žiūrovus herojaus fiziniu

Juozas Petrauskas
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mi. Komedija visiems supranta
ma, nenuobodi, gyva. Neturi i£gų ir žodžiais perkrautu monoe.
logų.
Paprastai gyvenime nebūnadažnų progų
nusišypsoti, juo
labiau nuoširdžiai pasijuokti. %i
K. Kielos komedija nuo uždan
gos atsiskleidimo iki pabaigos pifna malonaus juoko. Užsimiršus
kasdieninius rūpesčius,
publika
galės daugiau pusantros valają-;
dos geroje nuotaikoje pasijuokti, f
Yra daug neblogų komedijų,
bet "Jaunystės eliksyras" ypatm*gas tuo, kad humoras čia ne vieti
tik momentui blykstelia, bet rita
si ištisai per visą vaidinimą. Tuur
komedija ir patrauks publiką.
n J

Visi Penktojo teatro festrvtfliįr
spektakliai Chicagoje vyksta Jau-..
>nimo centro didžiojoje salėje.

Šeat&sUgnis, 1980 m. lapkričio mėn. 22 d.

Brolį žemei atiduodant
Priia. a. dr. Jono Griniaus kapo
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PATARIMAI AKTORIAMS
VVtIliam Shakespeare
"Hamleto" trečio veiksmo antros scenos ištrauka

PRUNSKIS

Viename išeivijos lietuvio ant
kapio paminkle Chicagoje yra iš
kalti žodžiai:
Palikę tėviškės laukus,
Kelionė; po pasaulį
P&Tavo kojų, Viešpatie,
Ramybę radome.
Teląlfeias iš Miuncheno prane
šė gedu» žinią, kad ten lapkri
čio 1(1 i. amžiną ramybę rado
mūsų š^esus kultūrininkas, rašy
tojas d** Jonas Griniusx sulaukęs
7&<rnT amžiaus. Prie jo kapo no
rėtųsi pakartoti žodžius, kuriuos
tašiau jam sulaukus 75 m. su
kakties* kad tai buvo kruopštus
Vakarų, kultūros auklėtinis, tau
rus estetas, įžvalgus kritikas
prasmingas dramaturgas, švy
tintis-asmuo savo humaniškumu
ir^rryškus savo principiškumu bei
nepalaužiamu idealizmu. Būda
mas vakarietiškai pažangus, savo
tautos šviesesnę ateitį matė
krikščioniškoje kultūroje ir jai
ųgcrytf savo pamiltoje tėvynėje
negailėjo nei savo gana trapiu
fėfų, nei galingo talento. Religija'fa'rn buvo brangi kaip Mairo
n i s , 'jis buvo tvirtas savo pasau
lėžiūroje kaip Jakštas,plačių kulfŪrfrfiu polėkių kaip Vaižgantas,
vėfHu ' krypstantis į pažangiuo
sius. Vakarus, kaip jo pamėgtas
MiMŠius, apie kurio kūrybą jis ir
disertaciją rašyti buvo pasirinkęs.

Prieangis pilyje.
Įeina Hamletas su dviem ar trim aktoriais
H A M L E T A S . Sakykite monologą taip, kaip aš jums
pasakiau; lengvai paleisdami ji nuo liežuvio. Jei
visa gerkle plyšosite, kaip daugelis iš jūsų daro. tuo
met mano eiles miesto šauklys tedeklamuoja! Neka
pokite perdaug ir oro rankomis — šitaip, bet viską
naudokk^švelniai, su saiku, nes ir pačiam sriaute,
audroj, sakyčiau, net aistrų sūkuryje turėtumėte
išlaikyti santūrumą, suteikiant] švelnaus lankstumo.
O ! Skausmas gniaužia mano sielą klausantis, kaip
tūlas perukuotas žaliūkas savo aistrą plėšo į skutus,
ir taip, jog net apdujusioms grimzlėms, kurios nie
ko kita. išskyrus miglotas pantomimas ir triukšmą,
nesupranta, ausys plyšta. Aš tokj vyruką botagu nu
čaižyti liepčiau už tai, kad jis pralenkia Termagantą. Jis erodiškesnis už pati Erodą! Venkit to, pra
šau !
I A K T O R I U S . Būkite tikri, šviesusis Prince.
H A M L E T A S . Nebūkite tačiau nė perdaug jaukūs;
tegu jūsų pačių nuojauta būna matas ir vadovas:
veiksmą derinkite prie žodžio, žodį — prie veiksmo
ir, svarbiausia, žiūrėkite, kad neperžengtumėte pri
gimčiai :esmin£<> nuosaikumo ribos, nesgi visa, kas
perdėta, yra priešinga' vaidinimo paskirčiai bei tiks
lui, kurs buvo pradžioje ir dabar tebėr — tarvtum
vtidrodj laikyti priešais gamtą: dorybei parodyti
tikruosius jos bruožus, ydai — jos atvaizdą, amžiui
ir laiko Įsikūnijimui — jų atspindžius bei formas.
Tad visa tai. kas perdėta ar nedasakyta, nors ir pra-

Savo paskaitose ir raštuose am
žinos atminties dr. Jonas Grinius
buvo'vienas iš mūsų tautos pir
maujančių estetų, tačiau jo
Dr. Jonas Grinius (1902. IL 21 — 1960. XL 10
Nuotr. V. Maželio
pasaulėžiūrinis ištikimumas reli
Europoj. Kita vertus, ir aš pats - maišiais reikalais. Bet kai pastoginei ir etinei tiesai turbūt teikė
nežmau, ką Amerikoje su savo stogeja gyvena apie 100 žmo
pirmenybę ir prieš estetinę tiesą. Sąžinė, Gulbės giesmė (Liet. ra kių kameros rašymą, jis yra pa silpna sveikata turėčiau daryti". nių, apie tylą nėra ko svajoti..."
Jis 'buvo vakarietiškai pažangus šytoju dr-jos premija) Žiur reiškęs:
Gaila, kad tas trapios sveikatos
Bet tai buvo tik pačioje poka
ir drauge solovfoviškai žavus sa kių kamera.
— Gyvendamas mėnesį Lud-' žmogus buvo nublokštas į to rio pradžioje. Kai prieš trejetą
vo ideologiniu skaidrumu.
Jo plati meninė ir literatūrinė Į wigsburgo emigracinėje stovyk-j kias lagerio sąlygas ,kurias savo metų dr. Grinių aplankiau Miun
kitame laiške taip aptaria: "Gy chene, jis džiaugėsi, kad vokie
"•^Girrrtoji šiaurės rytų Lietuvos Žinija išsiliejo Visuotinėj litera loję ir laukdamas sveikatos tikri
venu
didžiulėj pastogei, kuri uži čiai jam parūpino pensiją, užŠiaulių apylinkė jam suteikė ryž tūroj, Grožy ir mene, Vilniaus nimo duomenų, turėjau nemažai
ma
\ieną
kareivinių bloko flyge- skaitydami net ir Lietuvoje iš
tingą būdą, o studijos Grenoblio meno paminkluose, studijoje apie laiko, bet neturėjau stalo ir ra
mybės kambaryje,nes jame gyve lį. Tos pastogės langeliai tokie dirbtus metus. Jis gavo visai ne
VSmm
VnTversitetuo'se" * s - ! " J a S l 5 ? 5 i • ^ V S * ^ nome penki vyrai. Norėdamas mažučiai, kad šviesiausią dieną blogą butą, kur iš Amerikos atva
kleidė jam Vakaru kultūros aki-1 į j f 8 rastų nnkmy Veidai ir rašyti, tada eidavau į kokią ma šiek tiek tolėliau nuo lango ne žiavus nuoširdaus dr. Griniaus ir
račius. Godžiai sėmes kultūrinius problemos lietuvių literatūroje
beįmanoma ne tik rašyti, bet ir vaišingos jo žmonos globoje bu
lobius prancūzų literatūroje, nuo Jo studija apie Mykolaitį Putiną žą vokiečių kavinę. Nusipirkęs
vo malonu ir jauku paviešėti. Ir
19j29.ni, tapęs Kauno universiteto išleista net ir vokiečių kalba. Sa kavos puoduką, sėsdavau į kam- skaityti. Vakare apšvietimas taip Grinių bute būdavo gan dažni
dėstytoju Teologijos — Filosofi vo straipsniais ir studijomis jis pą ir stengdavausi nieko nema- pat negeresnis. Jei šviesos ir bū- tolimieji svečiai.
joj*, .iakultete studentijos dėmesį dalyvavo ne vien periodikoje, bet tyti, nieko negirdėti. Šitokiose ap- tų pakankamai, rimčiau dirbti
mobilizavo Vakarų kultūros lai ir prancūzų bei vokiečių enciklo linkybėse buvo baigtas juodraš- (pvz ^ r a § y t i ) n e b ū t Ų g a l 5 m a d ė l
mėjimams, kuriais siekė pratur pediniuose veikaluose, Lietuvių ty pirmasis Žiurkių kameros nuolatinių šnekų. Ir šneka žmo
Būdamas didelio talento žmo
tinai anksčiau vergijos ir karo Katalikų mokslo akademijos met veiksmas ir žymi antrojo dalis. nės ne iš piktos valios, bet eina- gus, dr. Grinius drauge buvo ir
raščiuose ir Suvažiavimo dar Kai mes įsijaučiame į a.a. dr.
auįdrų. skriaustą tėvynę.
buose.
Griniaus tokį visišką įsiliejimą \
savo kūrybos vyksmą, darosi tie
Bet jis ne vien kabinetinis spaus siog nuostabu, kad jis nepaskęs/ai prisimenu, kaip jį pirmą dinto žodžio herojus. Jis buvo re
kartą pamačiau jubiliejinėje a- guliarus kasmetinis paskaitinin davo kabinetiniame darbe, o bu
teitinihku konferencijoje Palan- kas kultūrinių kongresų, suvažia vo ir veiklus visuomenininkas.
goįe, kada jis mūsų abiturientu, vimų kurių viena iš uoliųjų or Jis yra buvęs tremtinių komiteto
būreliui dėstė apie svarbų reikalą ganizatorių Europoje buvo jo pirm. Schwaebische Gmuend
ir-ptacias galimybes bei kelius to žmona Alina Miliušytė, laimėju lietuvių gimnazijos direktorius,
Vasario 16 gimnazijos direk
liau'tęsti studijas.
si net visuomenininkės premiją. torius, jis buvo veiklus Katalikų
Būdamas estetas, savo kūrybo mokslo akademijoje, Lietuvių ra
?©ar labiau buvome susigyvenę,
je
jis tarnavo ne vien grožiui, bet šytojų draugijoje, ateitininkuose,
kai* drauge teko dirbti gilaus ide
ir stengėsi išryškinti principus, pavasarininkuose, Katalikų vyrų
alizmo ir nuostabaus ryžto pa kuriais gyveno, ir iškylančias da
gimdytame dienraštyje "XX Am barties ideologines problemas. A- sąjungoje, jis buvo Draugijos ka
talikų universitetui remti pirmi
žius". Dr. J. Grinius, nors gau pie savo Žiurkių kamerą jis yra ninkas, o reikale nevengdavo nė
siai apsikrovęs darbu universitete pareiškęs:
politikos — būdamas socialinio
ir savo kūrybos užmojais, kaip ir
teisingumo
šaukliu, palinko į
— Norėjau pavaizduoti krikš
Ufl to dienraščio kolektyvo na čioniško ir materialistinio ateis Lietuvių darbo federaciją ir buvo
riai: sąžiningai pagal eilę ateida tinio pasaulio konfliktus, kuria jos atstovu Vlike.
vo savaitei ar dviem be jokio at me ypač išryškėja jų priešingos
lyginimo talkinti redakcijoje, žmogaus ir dorovės sampratos.
Turiu visą pluoštą jo asme
drauge atvesdamas savo pažįsta Anos dramos vardas reiškia ne niškų laiškų. Jis pasakojasi, kaip
mų bendradarbių kadrus, dien
tiek bolševikinio kankinimo prie išeivijos stovykloje iš pradžių bu
raštį praturtindamas naujomis
monę, kiek zoologinį klaikumą so vo nublokštas į masines kareivi
nes, kaip jie buvo likę be pinigu
idėjomis ir planais, rašiusį sva
vietinės santvarkos, pagrįstos ma
pragyvenimui, kaip buvo dėl ne
rius vedamuosius ir literatūrinės
terialistine koncepcija, kur žmo sveikatos sulaikytas nuo emigra
kritikos straipsnius. Redakcijos
gus suprantamas kaip biologinis vimo į Ameriką, apie ką jis rašė:
darbui jis buvo giliai pribren
mechanizmas, lyg kokia žiurkė (1950.III.16): "Esu užkliuvęs dėl
d ę ir pasiruošęs. Juk jis yra busveikatos, Po praeitos vasaros ir
vęsi Ateities, Pavasario, Židinio, su kaklaraiščiu...
rudens įtempto darbo to buvo ga
ve?feu Aidų redaktorius ir beveik
lima tikėtis. Dėl to įkliuvimo, ku
vi5ų* katališkų žurnalų ir laikraš
Kūrybos impulsas jame būda
ris gali man baigtis nepalankiai,
čių bendradarbis. Jo plačius kū vo tiek gyvas, kad įstengdavo nu
labai nesijaudinu. Gal taip Ap
rybinius užmojus liudija gausūs galėti net ir labai sunkias darbo vaizda kreipia mano kelius kad
straipsniai apie literatūrą Lietu sąlygas, išblaškančias
aplinky į Ameriką nenuvažiuočiau, lik
vių enciklopedijoje, jo dramos: bes. Pvz. pasikalbėjime apie Žiur- čiau karų nuniokotoj ir sužeistoj

V. K. Jonynas

"Hamleto" iliustracijos (piešiniai tušu)

jukintų neišmanėlius, suprantančiam apmaudą tesukels; ir tik vieno iš šių pastarųjų nuomonė turėtų
jums daugiau reikšti, negu viso teatro pirmųjų. Bet
yra aktorių (aš mačiau juos vaidinant ir girdėjau,
kaip tūli, juos vertindami, kėlė i padanges', kurie,
nevartojant nešvankių išsireiškimų, nemokėjo nu
krikščioniškai, nei pagoniškai, nei žmoniškai lai
kytis ant kojų, nei. pagaliau, kalbėti, tik žargstei
•

ir bliovė taip, jog aš ėmiau galvoti, kad koks nors
gamtos padienis bus sukūręs žmogų, ir blogai su
kūręs, nes taip šlykščiai jie pamėgdžiojo žmonija
I A K T O R I U S . Tikiuosi, kad pas mus tatai gerokai
pakeista.
H A M L E T A S . Pakeiskite visai! Ir tiems, kurie vaidina
juokdarius, neleiskite kalbėti daugiau, negu jiems
-

nurodyta, nes yra jų tarpe tokių, kurie patys juo
kiasi, kad prajukintų kvailų žiūrovų saują, kai tuo
tarpu visą dėmesį reikėtų telkti kokiam nors veiksmui būtinam momentui. Tai yra niekšiška ir kartu
tai liudija labiausiai apgailėtiną garbėtroška kvai
lio, kuris taip daro. Eikit pasiruošti.
Vertė Alfonsas Nyka - Nilitmas
(Iš šviesos-Santaros Chicagoje 1964 m. išleisto "Hamleto")

kukli asmenybė. Kai kartą jį pap
rašiau parašyti prof. A. Macei
nos knygos "Jobo drama" recen
ziją, jis atsakė: "Jūsų prašymą...
norėčiau patenkinti, tik visa bė
da kad, nebūdamas filosofas spe
cialistas, bijau, kad tos origina
lios knygos galiu nepajėgti pil
nai įvertinti".

1529 metų
Lietuvos statutas
išverstas prancūzų
kalbon

•

Tačiau savo srityje atlikęs ko
1529 m. Lietuvos statutas, pakį darbelį, jis nuošrdžiai džiau į žangus ano meto teisės kodeksas,
gėsi. Kai buvo išleista jo studija ' pastaraisiais laikais susilaukė ke
apie Lietuvos kryžius ir koplytė lių vertimų. 1960 m. rusišką ver
les, nors ir praslinkus dešimtme timą parūpino K. Jablonskis ir kt.
čiui po parašymo, jis iš Miun Lietuviškas J. Deveikės vertimas
cheno atsiliepė: "Vis nebuvo ga buvo išspausdintas Chicagoje
lima rasti leidėjo, kuris išspaus 1971 m. Anglišką vertimą 1976
dintų gražiai. Norėjau studiją ši m. išleido K. von Loewe. Dabar
taip išleisti, kad žmonės ne tik šį dr.. Jonas Zmuidzinas, Lietuvos
tą suprastų apie kryžius, bet ir generalinis konsulas Toronte, pa
jais pasigėrėtų, nors tą mūsų tau rengė prancūzišką vertimą, kurio
tinės kultūros šaką ir sunaikino vienas mašinraščio egzemplio
okupantas". Džiaugėsi, kad toje rius buvo atsiųstas Pensilvani
182 psl. studijoje galėjo tilpti 72 jos universiteto bibliotekai ir ver
kryžių ir kitokių religinio meno tingai papildė šios bibliotekos
paminklų fotografinės reproduk gana gausią lituanistiką. Labai
cijos.
pageidautina^ kad tas vertimas
būtų
ateityje ir išspausdintas.
Nors ir pamėgęs Europos kul
tūrinį gyvenimą, dr. Grinius ne
pasiliko ten užsikasęs darbuose.
Vienu metu jis buvo atvažiavęs
į Ameriką, dalyvavo kultūriniuo
se renginiuose, bet Amerikos pra
banga jo nesuviliojo čia pasilikti.

talentų ir daugelio darbų žmo
gus drauge buvo toks nuoširdžiai
paprastas. Matau jį kantriai be
stovintį, laukiant Miuncheno sto
tį atvažiuojančio jo jaunesnio
draugo ir jo niekaip nebuvo įma
Dr. Grinius giliai pergyveno noma sulaikyti,kad negaištų ke
okupuotos tėvynės tragediją. Ga liaudamas į stotį išvykstančio iš
vęs knygą apie Lietuvos golgotą, lydėti.
jis rašė: "Dėkui už man atsiųstą
savo knygą 'Lietuva bolševikų
Buvo labai susigyvenęs "XX
okupacijoje'. Perskaičiau keletą
Amžiaus"
kolektyvo būrelis. II
įspūdingu straipsnių. Bet vertin
aštuonių
—
net penki jau po že
giausias man atrodo bolševikų
nužudytų asmenų sąrašas. Ma me: dr. Pr. Dielininkaitis persi
nyčiau, kad nužudytųjų sąrašą šaldęs mirė 1942 m. Lietuvoje,
reiktų tęsti,skelbiant tai įvairiuo dr. Igną Skrupskelį tais pat me
tais nužudė bolševikai Vorkuto
se laikraščiuose".
je, dr. Z. Ivinskis 1971 m. mirė
Jis džiaugėsi išeivijos kūrybin Vokietijoje, prof. J. Brazaitis
gesnių lietuvių darbo vaisiais, 1974 mirė JAV-se. Draugus ati
1977.11.23 rašydamas:
davę žemei, belikome tik mes
trys:
Europoje prof. A. Maceina,
— Jie nebuvo tik apkartę zizliai — nuskaltėliai, kokiais juos o JAV-se kun. St. Yla ir aš pats.
dabar nori pavaizduoti sovieti Visi jau beeiną aštuntą dešimt
metį lėtu, bet tikru žingsniu va
niai propagandistai.
karop, artyn prie saulėleidžio, ar
Dr. J. Grinius nusipelnė ryš geriau prie naujo gyvenimo auš
kios vietos mūsų kultūros istori ros su viltimi vėl pasimatyti mū
joje. Reikšminga, kad tas gausių sų kolektyvo pilnumoj...
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Stygininkų tradicija tęsiama

Amerikos kritikai sveikina

I
Pastarųjų
metų
rudeninis Į nines uolas. Žinoma, visa tai ne*
Chicagos Lietuvių styginio an galima būtų užskaityti kokii
samblio koncertas jau yra virtęs nors koncerto pliusu.
Dauguma programoje grotoj
šios mūsų kolonijos kultūrinio
Jono Jurašo režisuotas „Savi pernelyg bendrais bruožais. T u o
gyvenimo tradicija. Grojami kon dalykų bent kiek muzika besido
žudis", kuris spalio 9 d. pradėtas tarpu Clive Barnes ir Jack Kroli
nebuvo
naujienai
certe dalykai ir jų atlikimas ver mintiems
vaidinti Broad\vay'jaus
teatre mato spektakly tikrai puikų ak
1
tinti įvairiai: vienur perdaug Premjeros turbūt buvo bene dvie
ANTA New Yorke, jau susilaukė torių ansamblį ir džiaugiasi kiek
lengvai viską užgiriant, kitur gal jų dalykų: Lietuviška rapsodija
gausiu recenzijų dienraščiuose, vienu aktorių darbu.
net perdaug kietai, keliant an (J. Stankūno) ir Eisime rhiijdu
žurnaluose, per radiją ir televi
Recenzijose daug vietos skiria
sambliui profesionalinius reikala abudu (Viltenio, vokalinis ir iĖsr
ziją. Sekantį rytą po premjeros ma pačiai Nikolajaus Erdmano
vimus. Ar tik truputį nepertem trumentinis gabaliukas, skirtap
New York Times kritikas Frank pjesei, Stalino cenzorių uždraus
pė vieni ir kiti. Suprantama, an- Balio Pakšto deimantiniam jubtr
Rich rašė: Nikolajaus Erdmano tai 1932-ais metais. Dažnai ci
anti-stalinistinė politinė komedi tuojama Nadieždos Mandelštam
I samblis turbūt ir neišdrįstų va- liejui). Nors ir pavadinta,Lietu
ja „Savižudis" 1932 metais bu atisiminimai apie Erdmaną ir jo
I žinėti kur nors po šio krašto uni viška rapsodija, vietomis "JT nu
vo Maskvos cenzorių uždrausta pjesę. Dauguma Amerikos kriti
versitetus ir kamerinės muzikos skambėjo gerokai nelietuviškais
ir iki šiol nepastatyta Sovietu kų vertina „Savižudį" su susiža
auditorijas, reprezentuojant lie- motyvais, o dedikacinė dovana
Sąjungoje O šiais, 1980 metais vėjimu ir nuostaba. Dėl savo so
Į tuvius stygininkus ir lietuviškąją "Eisime mudu abudu" šių die
„Savižudis" tapo paskutine ma draus, spalvingo humoro pjesė
muziką. Vis dėlto tai nėra iš to nų pramoginės muzikos sukirpi
da Amerikoje. Jo pastatymai pla dažnai lyginama su Gogolio vei
duoną valgantys profesionalai, me, nepritildžius įsismaginusio
nebegirdint
nuojami Washingtone, Chicago- kalais. Tačiau, kaip bebūtų pa
kokie nors Vilniaus stygininkai. orkestro ir beveik
je, New Havene, Arizonoje — radoksalu, kai kuriems kritikams
Tai tik šiaip kuria nors prasme su I dainuojamų žodžių, savo. paskirgreta šio tik ką gimusio spek „Savižudžio" politinė satyra at
muzika pirštus sudūrę žmonės, į ties neatliko. Prasmingiausiai jutaklio Broadvvay'jaus teatre. Ar rodo netgi per švelni.
vieni jau vyresnio amžiaus, kiti biliatas vis dėlto buvo pagerbtas
"Šarūnas"
dekoracijos
(1928)
tai konspiracija? Šiuo šaltoku
Adomas
Galdikas
Vinco
Krėvės
•
IHBDS
dar studentišky metų, bet nuo dukters Rūtos dovanota rože ir
Apie patį pastatymą kritikai,
Amerikos—Sovietu Sąjungos san bendrai paėmus, atsiliepia su en
muzikos instrumentų neatšokę. švelniu apsikabinimu.
tykių metu nebūtų didelės staig tuziazmu, išskyrus keletą, nesu
Solisto Gintaro
Aukštuolio
kuris, deja, buvo išprašytas iš j dis" yra viena iš pačių svarbiau- kūrė pjesei, ir drauge su pjese, ir Į šią vyresniųjų ir jaunesnių
menos, jei staigią Erdmano ma pratusių pjesės ar suerzintų neįbalsas
neblogai
užsirekomenda
jų
grupuotę
gražiai
įtelpa
ir
abu
Sovietų Sąjungos 1974-ais metais, sių pjesių šiame ar bet kuria- fantastišką, ir sodžia rusišką pa
dą būtų iššaukęs jo disidentinių į prastai teatrališko jos pastatymo Leiskite man jus įspėti, —sako j me kitame sezone".
saulį" Recenzijos pabaiga susu dirigentai: Faustas Strolia ir Arū vo pirmosios dalies operų ištrau
kose. Gal ir dėlto, kad dirigentas
pažiūrų populiarumas, o ne ta (pvz., „Variety", „Time", „New New Yorko klausytojams radijas, j Savaitraštyje „The
Nation" muoja daugelio amerikiečių kri- nas Kaminskas.
Abu jiedu šį kartą sąžiningai I Arūnas Kaminskas pasistengė
lentas. Bet taip nėra. Ir su pa Yorker"). Kritikų požiūrį liudijai— „Savižudis" tai ne „Sugar Į Julius Novick primena, kad „so-'tikų išvadas:
pasidalijo
kiekvienas po pusę vi- j kontroliuoti orkestro balsingulengvėjimu galima pranešti, kad jau pačios recenzijų antraštes: Babies" (populiarus lengvas miu vietiniai cenzoriai daug nepasi
„Jei mūsų teatras (su šiek tiek
so
koncerto
programos, atliktos j mą, kai tuo tarpu antrojoje konšitokie įtarimai visai nereikalin- į „Savižudis" šauniai
pragyveno ziklas Broadvay'juje. Tai pjesė su keitė. Keturiasdešimt metų po jo draugų pagalba) gali mus ap
certo dalyje solistas pasiliko tik
gi, „Savižudis" yra kur kas dau- į Staliną", „Persmelkianti satyra", svoriu ir turiniu rimtiems teatro „Savižudžio" uždraudimo, lietu dovanoti tokios pjesės takiu spek Jaunimo centro didžiojoje salėje
sunkiai
girdimu orkestro akdfnjjiau negu kaltinamasis aktas re- j „Lozoriškas juokas", „Nuostabus i mėgėjams".
vio režisieriaus Jono Jurašo pa takliu, gal jis ir nėra tokiame lapkričio 16 d. Arūnas Kaminskas
paniatorium.
žimui. Ši pjesė prasiveržia juodu į fantazijos ir realybės mišinys", į Dienraštis „Christian Science statytas ,Makbetas' buvo uždary- liūdname stovyje, kaip mes daž dirigavo pirmąją koncerto dalį, o
Faustas
Strolia
—
antrąją
dalį.
Žinoma, vienoks ar kitoks or
siurrealistiniu sąmojum ir išau- ] „Savižudis" — tai reiškia, kad Monitor" „Savižudžio" pastaty- tas prieš pat jo premjerą Mask- nai manome. Mūsų sugėdinta ir
Tebūna
proga
čia
suminėti
ir
vikestro grojimas gali auklėti, gali
ga į sukrečiančią, beveik ha-1 Broadvay'jus gali pastatyti me- mui paskyrė du straipsnius. Pir voje. Kai Jurašas viešai užprotes sumišusi šalis gali...pagrįstai pa
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viziją". Kritikas pažymi, kad Erd- j New Jersey valstijoje išeinan- lį stambiu teatro įvykiu. Antra- draudė dirbti jo profesijoje; po lingi nutildyti Erdmano ir Jura- s J
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„Savižudis" yra „gerose Į tis dienraštis „Record" savo re- me straipsnyje „Kodėl Kremlius j dvejų metų jis emigravo į Ame- j šo balsai vėl pasigirdo ir kad jie ta prasme, jog nemažai savo lais ir antraip. Tačiau viską sumuo
xankose". „Spektaklio režisierius ! cenziją pradeda tokiais žodžiais: I negalėjo pakęsti šitos pjesės?" riką". Novicko nuomone, Jurašas j pasigirdo drauge",
valaikio nuvogė koncerto paruo jant, vis dėlto mūsų publika buvo
Jonas Jurašas turi tokią vaizduo „Savižudis",
ko
gero atsuks I s v a r s t o veikalą ir jo pastatymą „ištaigiai, puikiai ir drąsiai suŽr. šai, repeticijoms ir pan. Smuikai: patraukta domėtis ne vien tik
tę, kuri atitinka dramaturgo už- Broadvay'jaus laikrodį iki nulio, j dramatiškoje laiko perspektyvoPovilas Matiukas (koncertmeis opera, bet ir subtilia styginių in
,mojį... spektaklyje daug nuosta Nuo šiol, galimas daiktas^ ilgą'je — tada,'Stalino laikais, ir da
teris),
Michael Chiaramonte, strumentų labiau kamerinio po
bių atradimų, įskaitant ir čigonų laiką kalbant apie spektaklius bar
Clete Davis, Peter Kapsalis, Mark būdžio muzika. Tai gal bus pa
— vykstant Lenkijos įvychorą".
Madsen, Rūta Pakštaitė, Leoni skatas nueiti ir į žymiųjų profe
bus
nurodoma — pastatytas I kiams ir komunistiniame pasaudas Ragas, Juozas Remys, Emili sionalų šios rūšies koncertus.
Kito žinomo teatrinio kritiko prieš Savižudį' ar po jo pasi-j i y j e bręstant ypatingam sociali
ja Sakadolskienė. Violos: Ronald Tada bus galima palyginti ir m ū 
Clive Barnes'o nuomone, „Savi rodymo... Gyvybinga nerealisti niam — kultūriniam fermentui.
siškių pasišventėlių
pasiektus
žudžio" spektaklis, sudėjus kar nė Jono Jurašo režisūra ir beveik Šioje laiko dramoje yra dar vieI Balys Gaidžiūnas, MANO. ni paskutiniai Kristaus žodžiai Baumgardner, Balys Pakštas. Vi rezultatus kiekvienam asmeniš
olončelės: Deborah Brown, Alius
tu vaidybą ir pjesę, tapo gryno fantastiškos dekoracijos bei kos na ironiška detalė, rašo dienraš- j KARTOS LIKIMINIAI METAI. lietuvio maldose" (1980).
Trinka. Kontrabasas: Petras Za- kai.
'teatrinio žavesio vakaru Broad tiumai daro šį spektaklį vienu tis, šio pastatymo režisierius bu Eilėraščiai. Leidinio
grafika ir
O tokios muzikos laukiančių
Balys Gaidžiūnas geriausiuo luba. Mušamieji: Klaudijus Ado
vay'juje. ...Šią nepaprastai origi iš nuostabiausių
šiais
laikais vo išmestas iš Sovietų Sąjungos paruošimas spaudai dail. Jono Rabuvo
pilna Jaunimo centro di
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reiškiasi
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žemininkas.
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naujiena čikagiečiams buvo ir so
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Savaitraščio „Village Voice" jai, praleidęs dvejus metus be das Bložė ir Nastutė Gaidžiūnielistas
bosas
Gintaras
Aukštuoj
pavyzdinga,
išskyrus kelis ne viekiek kitokia negu įprasta mūsų
kas režisierius — lietuvis Jonas kritikas Feingold sako: „Tai pa- darbo, kaip ir pagrindinis pjesės
nė. Tiražas — 1000 egz. Spaudė šių dienų literatūrinėj termini lis. Pianistė akompaniatorė buvo '> toje pliaukštelėjimus tarp atskiJurašas, pats už protestavimą i ti tikriausia ir turtingiausia ko- veikėjas Semionas Podsekalniko"Draugo" spaustuvė 1980 m. Lei joj prasme. Žemininkas ne kuria Alvyde Eitutytė, o solistas Sekmi rų grojamo dalyko dalių, kada
prieš cenzūrą Sovietų Sąjungoje,\ mediją mieste.Pagrindinis akto- vas". Kada Maskvos publika ga
paprastai neplojamą. Tačiau fo
Kprašytas iš to krašto". Clive irius Derėk Jacobi — stulbinan li tikėtis išvysti dešimtmečius dinys puošnus, didesnio formato, nors filosofine - egzistencialisti- nių rageliu Balys Pakštas.
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Barnes pastebi, kad šiame brod- tis. Jono Jurašo pastatymas — pavėlavusią „Savižudžio" prem
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grafuodamas pačiame grojama
j Toks Lesmūkinis žemdirbys savo
stambūs debiutai:
dramaturgo ti už „Savižudį" —tai balsuoti Science Monitor". Tiktai tada,
riai:
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Telemann,
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Gaižaus
dalykų viduryje. Atleiskite, bet,
Tai penktoji Balio Gaidžiūno; poezijoje Balys Gaidžiūnas visada
Erdmano, režisieriaus Jurašo i r | u ž sveika, protą",
kai visi didžiosios Sovietų Sąjun
kas, W . A. Mozart, G. Verdi, M. jeigu būtų galima šauti be gar
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buvo:
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ir
buvo.
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Derėk Jacobi. Į „Nikolajaus Erdmano Savižu gos Semionai, užuot visą gyveni poezijos knyga
jaunystės metų knygose kūpėjo K. Čiurlionis, J. Strolia, S. Stan so, tai tokį reikėtų ten pat vieto
Tai esąs toks teatrinis įvykis, ku dis" Broadvay'juje yra šio sezo mą pragyvenę pašnibždom, ita "Jaunystė
arimuose"
(1936),
kūnas, S t Šimkus, Viltenis ir Fr. je ir nušauti...
•—
rio negalima praleisti.
no įvykis", — rašoma „Weekend lės reikailauti teisės garsiai su „Žaliuojanti žemė" (1937),„Rū jaunojo mūsų ūkininko entuziaz von Suppe. Aplamai orkestras
Ir
pabaigoje
pabrėžtini
du
žmo
mas, vagojamos žemės meilė ir
Itin aukštą „Savižudžio" spek Dispatch". „Be jo sunku įsivaiz šukti".
pesčių dienos" (1946), "Septy- saulėtos ateities viltys, tai čia mi net ir subtiliai lyriškus dalykė nės, be kurių Chicagos Lietuvių
T u o tarpu žinomas „Boston
taklio įvertinimą duoda žurnalo duoti modernaus teatro istoriją...
nimos pastarosios knygos pusla lius grojo truputį perdaug kam styginis ansamblis būtų neįsi
„Newsweek"
veiklus
kritikas Mums pasisekė trigubai — ir ne Globė" kritikas Kevin Kelly, re
piuos pergyvenama žemės, tėviš puotai, per kietai. Kartais net ir vaizduojamas: ansamblio meni
Jack Kroli, recenziją pradėdamas paprasta komedija, ir dinamiška, cenzavęs „Savižudžio" pastatymą
kės ir tėvynės netekusio žemdir smičiai ne laiku nukrisdavo ant nis vadovas Faustas Strolia ir a n 
tokiais žodžiais: „Pirmas dalykas, labai originali režisūra, ir kvapą Trinity teatre, sako, kad dabar
bio didžiosios gyvenimo dalies stygų, tris kartus ir visas grojimas samblio reikalų vedėjas Leonas
„Savižudis" spindi dar ryškiau.
kurį reikia pasakyti apie Erdma užimanti vaidyba..."
tragedija, kur jis bebūtų — Ry vos vos nesugriuvo, tačiau buvo Narbutis.
Jonas Jurašas įnešė į sceną i Jis rašo: „Tai satyrinis šedevras
no „Savižudį" yra tai, kad jis,
4 br<L:.
tuos ar Vakaruos. Nesofistikuota, praplaukta ir pro tokias povandeir,
juodo
spindesio
kupinoje
Jono
spindintį
metaforiškumą...
Tai
atrodo, taps svarbiausia pjese šį
aiškia kalba išreikšti prisimini
sezoną Broadvay'juje... Tai dide vakaras, pilnas teatro magijos", Jurašo režisūroje, jis suteikia hip-1
mai,
susisiekę
su dabartimi,
lis, drąsus spektaklis, kuris atgai sako „Home News"... „Tai pir- notizuojantį išgyvenimą. Režisie
LAIŠKAI LIETUVIAMS, kiai); Apie Lietuvą, Lenkiją, Vil
daug kur laimi gražų poetinį
vina polifonines pjesės savybes... mos rūšies teatras... Tai himnas irius iškėlė į paviršių Erdmano
1980
m.
lapkričio mėn., Nr. 10. nių (pokalbis su Paryžiuje lei
paprastumą:
„Savižudyje" Erdmanas ne tiek individui", entuziastingai prita pjesės gilius klodus..Jono Jurašo
Religinės ir tautinės kultūros žur džiamo lenkų žurnalo "Kultūra"
talentin
atakuoja stalinizmą, kiek pačią ria WINS radijo recenzija... O režisūra stulbinančiai
KARKLO
DŪDELĖ
nalas. Leidžia lietuviai jėzuitai. redaktorium Jerzy Giedroyc), ru
revoliucijos idėją... „Savižudis" kita radijo stotis priduria: „Spe ga...Koks bebūtų šio pastatymo
Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J. so disidento Viktoro Nekrasovo
Per naktį grojau karklo dūdele,
tai aistringas šauksmas ir sudė ciali padėka režisieriui Jurašui, likimas Broadvay'juje, „SavižuAdministruoja A. Likanderienė. feljetonas apie Eduardą Mieže
Dūdelė plyšo paryčiais.
tingas kultūrinis dokumentas".
Redakcijos ir administracijos ad laitį „Kam gėda, o aš didžiuo
Ėjau ir nežinojau, kad einu
Kalbėdamas apie spektaklio pa
.*resas: 2345 W. 56th St., Chicago, juos" ir kt.
niai remti kultūrinių vienetų pa Pražydusiais laukais.
statymą, Kroli pažymi, kad Jura
IL.60636. Metinė prenumerata stangas kelti krašto meninį lygį pa
šo režisūra „išsiveržia už Erd
Kalbinau vėją ir šešėlį —
(4 dol.).
gal jo biudžeto išgales.
mano teksto ribų — čia įvestas
Sunkiau rasti pasiūlymų, ^faĄVe
ruošėsi ramiai miegot,
Šiame numeryje: II Vatikano
čigonų choras, kurio choreogra
(Atkelta iš 2 paL).
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Anicetas Tamošaitis, J.S.); iš ja
kėtumu. Bet režisierius nepapras
Išvados
d e } pasipinigavimo, ar peršant ma.
. . .
.
ponų poezijos (vertimai Danguo
tai efektingai kontroliuoja ir ap
Anksčiau pažvelgę j įvairių kraš- žos grupės idėjas vien dėl to, kad kūrybai krašte, ios kūrėjai dažnai: «T L
. •,,. , „ . „ , .
Nebus ir man ir iai nebus.
jungia viską į vieningą visumą". tų meninės kūrybos patirtį, kiek ji materialiai jai tai įmanoma. 2ino- apieidzia kraštą, ieškodami pnpa-j ,-*-» f. T ». , lės Sadūnaitės); Kunigo veikla
.: .
,.
, , . ,
j
. Dūdele plyšta kaip žmogaus
,. ,. visuomenėje — Jono Borevičiaus,
Kritikas atskirai aptaria, anot jo, iiečia krašto ūkį, galime prieiti prie ma, šis klausimas praktiškai ne zinimo kitose valstybėse, kur skonis;
.
„akinančiai
surežisuotą antrą kėlių išvadų. Tačiau prie jų priei- ra taip lengvai išsprendžiamas, nes labiau išlavintas ar 6eeros naujeny-' ^ .
S.J. sukakčiai (Stasys Yla); Eu
.. , ,. .
.
r, , . . \Kaip vienišas žmogus.
veiksmą — ypač atsisveikinimo ti nelengva, jei nuoširdžiai norime bet koks apribojimas, kad ir progra- bes labiau Įvertinamos. Peršasi mm-j
ropos kelionių įspūdžiai (B. Vinbanketo sceną, kuri primena Pas remti tikrai kūrybingus asmenis, už- minės kūrybos pristatymo, iššaukia tis, kad pagal valstybės ar miesto | Išskirtinai pabrėžtinas estetiš- dašienė) ir kt.
kutinę vakarienę, asocijuoja Kris- tikrinti menininkams laisvę ir ap- pavojų per didelės ar išvis netinka- iždo išgales būtų paskiriamos su-j kas knygos sutvarkymas: tiesiog
.aus kančia ir prisikėlimu. O re saugoti visuomenę nuo žalingos įta- mos cenzūros,
mos ne tik pripažintai rimtai kury- j architektūrinės detalės viršelis,
• AKIRAČIAI, 1980 m. spalio
žisieriaus ironija visiškai atliepia kos jaunimui.
Norint kelti krašto piliečių meni- bai pristatyti, bet, kad dalis to biu- j parinkti puslapių šriftai, skyrių mėn., Nr. 9. Atviro žodžio mėn
pjesės charakterį"Krašto ūkio santvarkoje mūsų nes kultūros lygį, valdžia turėtų fi- džeto tektų vienetams, kurie savo j pradžios giluminių perspektyvų
raštis. Leidžia Viewpoįnt Press,
Krtikai vieningai puikiai ver dėmesys kreiptinas į tris pagrindines nansiniai remti administraciniai au nuožiūra panaudotų tą paramą; piešiniai ir kt.
Inc., 6821 S. Maplewood Ave.,
tina pagrindinio vaidmens atli menines kūrybos sritis: pramoginę, tonominius kultūrinius vienetus, avangardinių kūrėjų rėmimui ir jų j
Chicago,
IL 60629. Redaguoja Re P. RepSyi
Ez Uferla
kėją Dereką Jacobį, pažymėda kultūros lygį keliančią ir avangardi- Galimybė platesnei visuomenei ma kūrybos pristatymui viešumoje. Tų!
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dakcinė
kolegija.
Metinė
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mi stebinančiai plačią jo jausmų į nę.
tyti bei girdėti aukštesnės vertės meSių dienų lietuviškųjų ekslibrių:, pa
ir spalvų skalę. Jų nuomonės išKadangi valdžios organizacijos at- ninius kūrinius ją tiek pripratina valdžios organų ar jų paskirtų ko- j Ir visa tai mąstytina nebūtinai
merata —8 dol.
roda vyksta Chfcagoje, "Galerija" pasiskiria dėl antraeilių vaidmenų j rodo sunkiai reaguoja į visuomenės j prie tikresnių vertybių, kad ji su misijų būtų ypačiai svarbus. Daug; vien pasauliniu ir valstybiniu plotalpose, 744 N. Wells St. Galerijoje
Šio numerio įdomumai: Žvilgs- i&tatyta gausi Gintauto Vėlio ekslib
atlikėjų. Pasak NYT kritiko; reikalavimus, pramoginės kultūros j laiku pradeda pati jų reikalauti, kur akademinė atmosfera universite-i ciu. Mūsų atveju ir bendruomeniRich'o jų vaidyba esanti
per! srityje privati iniciatyva yra lanks-jnois ir aukštesne asmenine kaina, tuose ar meno akademijose padeda Į n ės apimties analogija yra verta pa- Į nis į "LKB Kroniką"; J pietvaka- rių kolekcija. Paroda tęsis So gruo
aštri ir charakteriai kuriami! tesnė ir geriau reaguoja į daugumos Valdžios pareiga čia būtų pinigi ugdyti tokią kūrybą nebūtinai i svarstymo.
rius nuo Lietuvos (Lenkijos įvy- džio < d.

Jurašo „Savižudį

Nauji eidiniai

Meninė kūryba krašto ūkyje

