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Čikagiečiai kalbasi t\Ct 

K&ifa onJt 
Abstrakcija mene ir religijoje 

Abstrakcijos ir konkretumo 
problema, su kuria š iandien 
susitinka menininkai. y ra 
panaši į problemą, su kuria 
sus i t inka teologai . Meni 
ninkas ar menininkė susi
tinka su panašiais sunkumais , 
kaip teologas. Teologas, norė
damas aptart i Dievą, naudo
jasi ir konkrečiais pavyz
džia is , i r a b s t r a k č i o m i s 
sąvokomis. Jis sako, kad 
Dievas yra Tėvas ar Sūnus , 
bet šalia to jis sako, kad Die
vas yra pa t s gerumas, koks tik 
gali būti, kad J is pagal iau y ra 
pati būtis. 

Panašia i dailininkas, stebė
d a m a s s a v o objektą , j i 
kontempliuoja kaip a tskirą 
savaimingą daiktą, tačiau jį 
atvaizduodamas, jis išreiškia 
kažką daugiau, negu t a s 
daiktas yra . J is jame ma to a r 
kokį dėsningumą, ar struktū
rą, ar nuotaiką. Ir ta ip neju
čiomis menininkas a t s i r anda 
kelyje į abstrakciją. 

Bet kaip tik čia pras ideda 
tam tikra takoskyra ir net t ra
giką, kurią išgyvena tiek 
teologas, tiek menininkas. Kai 
teologas labai gyvais žodžiais 
ir konkrečiais įvaizdžiais 
kalba apie dieviškus dalykus , 
ne vienas mąstant is kelia j a m 
priekaištą, kad jis dieviškumą 
pažemina, jo esmės, jo t ikros 
prigimties neišreiškia. O ka i 
jis, iš kitos pusės, p radeda 
bandyti aptarti Dievą labiau 
esmiškai ir tam tikslui nau
dojasi žmonių išdirbtomis filo
sofinėmis sąvokomis, jis susi
laukia priekaišto, kad jo 
teologija yra šalta, negyveni
miška ir kad j i s D ievą 
suabstraktina. 

Panašioje būklėje a t s i r anda 
ir dailininkas ar bet kur is 
vaizduojamojo meno kūrėjas. 
Kai jis, gėrėdamasis savo 
objekto grožiu, s tengiasi jį 
a tva i zduo t i , kiek g a l i m a 
labiau atsižvelgdamas į v i sas 
jo aplinkybes, ir parodyti jo 
realumą, jis susilaukia prie
kaišto, kad čia yra ne menas , 
o fotografija arba pritaiko
masis menas. Iš kitos pusės, 
kai jis stengiasi įžvelgti, kas jo 
objekte y ra esmingo, dėl kurio 
jis yra vertas dėmesio, kas 
jame yra galiojančio ne tik 

jame viename, be t ir kituose, 
kas sudaro jo esmę, jis neiš
vengiamai pas idaro kokios 
nors formos ' a r mokyklos 
a ts tovas ar sekėjas. Ir ka i jis 
šiuo keliu eina tolyn ir gilyn, 
galų gale pa ts objektas j am 
pasidaro a t l iekamas, jis iš
nyks ta iš menininko dėmesio 
rato ir iš jo kūrinio. Ir t ada jis 
iš visuomenės susilaukia prie
kaišto, kad ji jo kūrinyje nieko 
nemato ir nieko nesupranta . 

Taigi formos ir turinio pro
blema yra reali menininkams 
ir teologams. Ir ji pasilieka 
gyva. nepa isan t vykusių ir 
reikšmingų pas tangų ją iš
spręsti. Nebūtų galo, jeigu mes 
čia bandy tume aptarti lai
mingus formos ir turinio 
d e r i n i u s m e n o pasau ly je . 
Krikščionijoje dieviškos for
mos ir žmogiško turinio derinį 
yra padaręs Jėzus Kristus. Bet 
ir jis tos problemos nėra 
p r a š a l i n ę s . J i s d r į s o 
p r i s i p a ž i n t i e s ą s D i e v a s , 
tačiau, iš kitos pusės, kai buvo 
prašomas ap ta r t i dieviškumą, 
jis ta i atliko teorinėmis sąvo
komis, ka ip ir mes . Jis kalbėjo 
apie Dievo gerumą, visagaly
bę, visažinojimą, meilę. 

N u o l a t p a s i l i e k a n t i ši 
religinė problema gali būti 
paguoda menininkams, besi-
rungian t iems už formos ir 
turinio derinį. T a i yra ieškoji
m a s tokio derinio, kurio pilnai 
negal ima išreikšti nei vien 
sąvokomis, nei vien jausmais , 
bet kur iame abi šios žmogaus 
galios va id ina ati t inkamą 
vaidmenį. Ir reikia laikyti 
vert ingu lietuviškos visuo
menės laimėjimu, kad jos 
tarpe yra menininkų, kurie šio 
derinio pastoviai siekia ir 
kiekvienas sava ip yra pasiekę. 

Į meniškus laimėjimus gali
m a žiūrėti kaip į tarsi dieviš
kumo apsireiškimus. Reli
giniu graikiškos kilmės žodžiu 
betar iant , tai y ra epifanijos. 
Šiuo žodžiu meniškus laimėji
mus mėgo aptar t i įžymus ir 
tačiau kontroversinis mūsų 
šimtmečio rašytojas J ames 
Joyce. J i s „epifanijos" žodžiu 
vadina tokį rašytojo pergy
venimą, kada visu spindėjimu 
jau pasirodo daikto siela, iš
vilkta iš drabužių (pgl. W. T. 
Noon, Joyce and Aguinas 

Dramaturgas, lituanistas dr. 
Kostas Ostrauskas iš Philadel-
phijos buvo pakviestas NEH 
jaunimo projekto „Lietuviškasis 
paveldėjimas: Daugiariopos jauni
mo pažiūros" dalyvauti progra
moje, skirtoje susipažinti ir 
panagrinėti jo kūrybą bei draminį 
literatūrinį žanrą aplamai. Šių 
metų balandžio mėn. 23 d. 
(Šekspyro gimtadienį) Čikagoje, 
Jaunimo centro kavinėje, buvo 
suvaidinta jo drama „Lozorius" 
(Marija Smilgaitė, Daiva Marke
lytė ir Arvydas Zygas). Po to tarp 
žiūrovų — klausytojų ir svečio 
autoriaus užsimezgė pokalbis, 
kurio pagrindinius momentus, 
paties autoriaus šiek tiek pareda
guotus ir kiek papildytus, čia 
perteikiame „Draugo" kultūrinio 
priedo skaitytojams. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TĖ: Pirmiausia būtų įdomu patir
ti, kaip Jūs išdrįsote šią medžia
gą savo dramai panaudoti ir ją 
pakeisti? 

KOSTAS OSTRAUSKAS: 
Jokios drąsos čia nereikėjo, tai 
temai nieko blogo nepadariau. 
Esu linkęs žvelgti į gyvenimą ir 
žmogų kiek kitu kampu, iš skir
tingos perspektyvos negu įprasta. 
Taip ir su „Lozorium". Man 
parūpo, ar Lozorius buvo paten
kintas, prikeltas iš numirusių. 
Nutariau, kad ne. Prikėlė jį Kris
tus, bet juk pats Lozorius čia 
niekuo dėtas — jis nesipraiė būti 
prikeliamas. O gyvenimas jo buvo 
toks, į kurį nebūta noro grįžti. 
Tokia bent mano interpretacija. 

Kitas tokio traktavimo pavyz
dys yra „Čičinskas" — pažvelgta 
į jį kitaip negu legendose ir kitų 
autorių, ypač Maironio. Panašiai 
ir su „Šaltkalviu". Vincas Ku
dirka bendralaikiui šaltkalviui ir 
jo žmonai tebuvo tiktai eilinis 
žmogus, kažkada kažkur girdėtas 
gydytojėlis, nesugebėjęs net ir sa
vęs pasigydyti. Tik laiko perspek
tyvoje jis tapęs mums tuo, kuo 
šiandien yra. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TĖ: O į koki klausimą Lozorius 

atsako savo vieninteliu žodžiu 
„Ne!"? 

K. O.: Tai visuotinis, galutinas 
„Ne" — „nieko nežinau, nieko 
negaliu, nieko nenoriu — palikite 
mane ramybėj". 

VAINIS ALEKSA: J ū s ų 
„Kaliausės mirtis" skiriasi nuo 
didesnės dalies kitų Jūsų veikalų, 
kur dažnai naudojami istoriniai 
įvykiai. „Kaliausės mirtyje" — ne. 

K. O.: Faktiškai tik kelios mano 
dramos turi istorinį pagrindą. Net 
ir jų nevadinčiau įprastine 
prasme istorinėmis dramomis. 
Man rūpi ne pati istorija, jos įvy
kiai, jų eiga bei priežastys, o isto
rijoje esantis žmogus ir jo Ūki
mas. Čia pavyzdžiu galėtų būti 
„Čičinskas" — paties Čičinsko 
traktavimas bei interpretacija. 

VAINIS ALEKSA: Kokia yra 
autoriaus rolė šiame vaidinime? 
„Kaliausėje" vienintelis žmogus 
veikėjas yra autorius — pasako
tojas. 

K. O.: Dar prieš rašant buvo 
aišku, kad, nors veikia gamtos 
sutvėrimai — vanagas, žvirblis, 
kiškis, vištos, — vis dėlto čia ne 
gyvulėlių vaizdelis vaikučiams, 
neketinu paukščių skraidinti, o 
kiškio šokdinti. Tačiau kaip su 
tuo susidoroti? Tad štai tam ir 
pasirinkau autorių — pasakotoją. 
Jis ne tik išsprendė tas proble
mas, bet tapo dar ir tarsi graikų 
dramos choru, komentuojančiu 
veiksmą. O jo tekstas ir jo 
perteikiamos sceninės nuorodos 
tapo integralia dramos teksto 
dalimi. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TĖ: Kai rašote, ar tikitės, kad 
Jūsų dramos bus vaidinamos? 

K. O.: Senais laikais, kai 
išeivijoje dar būta gana gajos 
teatrinės veiklos, apie tai kartais 
pagalvodavau. Dabar, kai jos, 
galima sakyt, nebėra, o tebelikusi 
turbūt be išimties mėgėjiška, dėl 
to daugiau nebesuku galvos. 
Paradoksaliai Šioji situacija išei
na į naudą — rašydamas esi 
laisvesnis, gali daugiau atsilapo
ti. 

s t M Ostrausku 

Dr. Marija Stankus-Sauiaitė veda 
Kosto Ostrausko dramos „Lozori 
John Hancock pastate, Chicagoje. 

kai suvaidintos 
ižio mėn. 23 d. 

Nuotrauka Tereaėa Gaidelytės 

Yale University Press. psl. 
1970, psl. 71-72). 

Žodis „Epifanija" nuo krikš
č i o n y b ė s p r a d ž i o s y r a 
naudojamas Kris taus apsi
reiškimui aptart i . Naudojant 
šį žodį meniškai realybei ap
tarti , reikia padaryt i esminį 
s k i r t u m ą . S k i r t u m ą t a r p 
meniško ir religinio pergy
venimo galima aptarti pasi

naudojant Etienne Gilson pa-
s t e b ė j i m u . M e n i n i n k o 
p e r g y v e n i m a s p a s i l i e k a 
asmenyje ir neturi absoliu
tinio galiojimo (pgl. Painting 
and Reality, New York: Meri-
dian Books, 1959, psl. 165), o 
religiniame išgyvenime viskas 
priklauso nuo to, ar Čia yra 
absoliutinis galiojimas. 

V. Bgd. 

Dr. Kostas Ostrauskas 1983 m. balandžio mėn. 23 d. Jaunimo centro 
kavinėje Chicagoje. 

Nuotrauka Teresės Gaidelytės 

DAIVA MARKELYTE: Kodėl 
rašote dramas, o ne romanus ar 
poeziją? Kas Jus traukia į dramą? 

K. O.: Dramos žanre jaučiuosi 
natūraliausiai (jau nuo jaunystės 
jis man arčiausiai „prie širdies") 
ir, manau, tvirčiausiai, tad jame 
ir susitelkiau. Blaškytis po kelis 
žanras būtų neracionalu, nes jau 
ir viename kapstantis laiko neuž
tenka — gyvenimas per trumpas. 
Pagaliau sakoma, jog mes — 
„poetų tauta". Tad kas nors turi 
būti ir dramaturgu. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TE: Senovėje drama buvo žmonių 
gyvenimo dalis, nes ji atliko 
ritualo funkciją. Šiais laikais 
poetai nors gali tikėtis, kad jų eilė
raščius skaitys deklamatoriai, o 
romanistai, kad jų knygas 
žmonės paskaitys, 
darni. Ar Jūsų 
skaitys? 

prieš užmig-
dramas kas 

K. O.: Nežinau, kas ir kiek 
skaito ar skaitys mano dramas. 
Tačiau žinau, kad, apskritai 
tariant, drama yra neabejotinai 
mažiausiai skaitomas žanras. 
(Gal todėl dramaturgų žymiai 
mažiau, — ne tik pas mus, bet ir 
visur, — negu poetų ir prozaikų?) 
Dažnas skaitytojas galvoja, kad 
dramos tekstas tėra tik skriptas 
režisieriui ir aktoriams, o šiaip 
piliečiui svarbu tik užbaigtas 
produktas — t.y. pas ta ty ta 
drama, spektaklis. Žodžiu, kole
gos aekspyro žodžiais tariant, 
„the play is the thing". Taip ir 
ne. Esama ir kitos medalio pusės: 
„the text is the thing". Tiesa, 
didžioji dramų dalis parašyta 
tam, kad jos būtų pastatytos. Gir
di, tik tada žodis virsta kūnu, 
tiktai tada drama tampa pilnai 
rea l izuota . Tač iau ne t ir 
neprieštaraujant šioms mintims, 
negalima vis dėlto užginčyti fak
to, kad drama yra (ir) literatūra. 
Kur būtų pasaulinė literatūra be 
Sofoklio ir Euripido, be Šekspyro 
ir Moljero, be Lope de Vegos ir 
Kalderono, be Ibseno ir Strind
bergo? Ar neprarastų daug 
amerikiečių literatūra, neturėjusi 
O'Neillio, Millerio ir, — tesiilsi jo 
nusikankinusi dūšia, — Tennes-
see Williams? O ar galime įsivaiz
duoti mūsų literatūrą be Krėvės ir 
Sruogos dramų? 

Akivaizdu, jog veržiuosi pro 
praviras duris. Net ir šv. Rašte 
pasakyta: „Pradžioje buvo Žodis" 
Ir tebėra. Drama yra literatūra 
Tad ji turi lygiai tiek pat teisės ir 
pagrindo būti skaitoma kaip ir 
kiti literatūros žanrai — poezija ir 
proza 

MARIJA SMILGAITĖ: Jūsų 

dramose sceninės nuorodos patei
kiamos labai tiksliai. Todėl jas 
lengva skaityti, bet režisuoti 
sunku. 

K. O.: Tai tiesa. Gal tai dažno 
d r a m a t u r g o s l a p t a s a r 
nesąmoningas noras savo dramą 
pačiam surežisuot (ir, žinoma, 
geriau, — bent jis taip galvoja, — 
negu bet kas kitas). Tuo labiau 
kad, kaip sakiau, teatro išeivijoje 
kaip ir neturime. Iš kitos pusės, 
dažnas režisierius, peržvelgęs tokį 
tekstą, gali — ne be pagrindo — 
pagalvoti: kam tokią dramą išvis 
režisuot, jeigu jau pats autorius, 
galima sakyt, tai atliko. Tačiau 
čia reikia tuoj pat pastebėti, kad 
nei režisierius, nei aktoriai, ruoš
damiesi statyti dramą, neprivalo 
imti visų autoriaus remarkų pažo
džiui. Tai gairės. Neįsivaizduoju 
dramaturgo, kuris remtų režisie
rių prie sienos dėl to, kad šis 
nesilaiko šventai kiekvienos jo 
sceninės nuorodos. 

Pastaruoju metu nuo tų nuoro
dų ėmiau lyg ir tolti, jų mažiau, o 
..Kaliausės mirties" atveju, kaip 
minėjau, jų didžiuma xapo 

integralia tekate dalimi. Ir vėl 
paradoksas — priežastis ta pati, 
kaip ir nuorodų pertekliaus: jeigu 
bent apygeriam pastatymui 
sąlygų nėra, tai kam tos nuoro
dos išvis reikalingos. 

DAIVA MARKELYTĖ- Kokios 
didžiosios įtakos Jūsų kūrybai? 
Ar buvo dramaturgų, kuriuos 
mėgote skaityti? 

K. O.: Daugiausia skaičiau DP 
gadynėje Vokietijoje. Nemokė
damas angliškai, prarijau vokiš
kai Šekspyrą, O'Neillį ir Wilderį; 
taip pat vokiškai — Ibseną ir 
Strindbergą. Vėliau, jau studijuo
damas Amerikoje, perverčiau 
nemaža vad. moderniųjų dramų. 

DAIVA MARKELYTE: O iš 
lietuvių'7 

K. O.: Čia jau kita šneka. 
Studijuojant lituanistiką, reikėjo 
neva „viską" skaityti. Iš dramų — 
pirmiausia, aišku, Krėvę ir Sruo
gą-

VYTAUTAS ZALATORIUS: 
Kaip Jums atrodo dabartine 
Lietuvos dramaturgija? 

K. O.: Esama neabejotinai 
rimtų vardų: Grušas, Saja, Glins
kis, Justinas Marcinkevičius, iš 
jaunesniųjų — Šaltenis; be to, 
neseniai, deja, per anksti miręs 
Samulevičius. Tiesa, galima būtų 
tam tikra prasme šiek tiek ginčy
tis dėl Marcinkevičiaus: ar toji jo 
trilogija iš tiesų dramos, ar 
dramatinės poemos? Pats auto
rius, atrodo, jaučia tą netikrumą 
— tiesiai jų dramomis nevadina. 
Tad gal jis. griežtai žvelgiant, ne 
dramaturgas, o — bent šiuo atve
ju — „dramatinis" poetas? 

Džiugu, kad dabartinė tenykštė 
drama, apskritai tariant, nėra 
tokia sustabarėjusi, kaip anksty
vesnė. Esama — ypač jaunesniųjų 
kūryboje — naujesnių, „moder
nesnių'' tematinių, kompozicinių 
ir stilistinių bruožų. Tiesa, *čia, 
išeivijoje, tokius „dyvus" kai 
kurie mes išdalinėjome jau maž
daug prieš 20-30 metų. Antra ver
tus, chronologija čia nedaug ką 
tereiškia. Svarbiausia, žinoma, ne 
kada drama parašyta, „moderni" 
ji ar tradicinė, bet ko jinai verta 

MILDA TAMULTONIENĖ: 
Kuo skiriasi drama nuo drama
tinės poemos? 

K. O.: Dramatinė poema visų 
pirma yra poema. Imkim gal štai 
šitokį pavyzdį. To p a t i e s 
Marcinkevičiaus „Kraujas ir pele
nai" yra poema (autorius ją, 

(Nukelta į 2 psl.) 

Marija Smilgaitė, Daiva M H 
Ostrausko dramą „Lozorius' 
centro kavinėje, Chicagoje. 

kelytė ir Arvydas 2ygaa vaidina Kosto 
1983 m. balandžio mėn. 23 d. Jaunimo 
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Čikagiečiai kalbasi su 
Kostu Ostrausku 
(A tke l t a iŠ i psi.) 
berods, vadina „herojine poe-
nįa"), tačiau joje neabejotinai 
d r i e k i a s i i š t i s a s v e i k s m a s , 
k u r i a m e d a l y v a u j a a i š k i a i 
apibrėžti „veikėjai". Tad štai 
suskirstyk ją scenomis, veiks
niais, atskirų veikėjų šnekomis, 
pabrėžk mizansceną ir d ramat inę 
įtampą — žodžiu, inscenizuok, ir 
tvfresi „dramą". Tačiau iš esmės ji 
V B tiek liks poema. Žinoma, t a rp 
eiliuotos dramos ir d ramat inės 
poemos kartais sunku nubrėžt i 
aiškią ribą. Tai būtų teoretiniai 
svarstymai, į kuriuos lengviau 
įkjimpti negu išsikapstyti. Galų 
gale kaip pavadinsi — nepa
gadinsi. 

j ^ A I N I S ALEKSA: Kok ie 
žriogaus gyvenimo reiškiniai tur i 
tokią įtampą, kurios d rama i 
reikia? Ar pats d rama tu rgas 
suburia įtampą? 

K. O.: Turbūt maža tokių žmo
gaus gyvenimo reiškinių, ku
riuose nebūtų dramatinės į tampos 
sėklos. Reikia tik ją užčiuopti, 
išskelti daigą ir jį išauginti . Š ta i 
šiandien pakeliui į Čikagą užti
kau laikraštyje šią žinutę. Limoje 
(Peru) kunigas nusiskundęs, k a d 
žmonės ėmę rečiau eiti išpažin
ties: kar ta is esą reikia iš t isas 
va landas ištupėti klausykloje, kol 
pasirodo bent vienas parapijietis. 
Neįprasta išimtis, girdi, esant i 
vienoje parapijoje Areąuipos 
mieste: ten prie kažkokio kunigo 
klausyklos nuolatos stovinčios 
ilgiausios eilės nusidėjėlių — net 
iš kitų parapijų. Kodėl? Netrukus 
paaiškėjusi priežastis: pasirodo, 
tasa i kunigas kurčias. — Ką gi, 
įdomi istorija, šmaikštus anekdo
tas . Bet ta i ir viskas — anekdo
tas . Tačiau jame vis dėlto slypi 
kūrybinės galimybės. Pasvars ty 
kim kad ir šitaip: juk t a s kunigas 
žino, kad jis kurčias, t ad , klausy
d a m a s išpažinčių, jis a p g a u n a ne 
tik savo parapijiečius, n e tik save 
patį, bet ir pačią Bažnyčią. Kodėl 
jis taip elgias? Tad š ta i jau ir 
turim įtampos, o eventualiai gal ir 
dramos užuomazgą. 

DALIA SRUOGAITE-BYLAI-
TIENE: Man rūpi d ramatu rgo 
3antykis su režisierium. Pavyz
džiui. Tavo kūrinių potekstės reži
sieriui užduoda galvosūki: kaip 
perduoti tai, ko autorius nori? Tai 
ypač liestų „Kvartetą". 

K. 0 . : , , K v a r t e t a s " y r a 
sąmoningai abstrakti d rama. Joje 
norėta sukurti dramat inę Įtampą 
bei jos eigą abstrakčiu būdu. Tad 
nederėtų ten ieškoti rea laus įvy
kio ar konkretaus pagrindo. 
Apskritai — ir šiek tiek perdėtai 
— tariant , režisieriai ir aktoriai 
kartais galvoja, kad kone kiekvie
na eilutė slepia potekstę, kone 
kiekvienas žodis — kažką gilaus. 
Nors ir rizikuodamas nupras t in t i 
savo paties tekstus, noriu vis 
dėlto pasakyti, kad visų pirma 
reikia žiūrėti į tekstą tokį, koks jis 
yra. Jeigu sakoma, k a d „dabar 
valgysim vakarienę", tai tik
riausiai neturėta galvoj pusryčių; 
jeigu „Kaliauses m i r t y ' pačioj 
pradžioj rašoma, kad Autorius 
sėdi „ant tvoros", ta i iš tiesų ir 
turima galvoj, kad jis sėdi ant 
tvoros, o ne an t baslio. Suprantu, 
kad šitaip a t sakydamas , aš kone 
subanalinu Jūsų rimtą klausimą. 
Užtikrinu, tokio noro neturiu. 
Visiškai nepaneigdamas nei 
potekstės, nei daugiasiuoks-
niškumo, nei kitų panaš ių kūry
binių priemonių, — ta ip , jos man 
g a n a būdingos, — noriu tik 
pabrėžti, kas dažnai iš įsibėgė
jimo užmirštama: pirmiausia 
reikia skaityti eilutes, o ne tarp 
eilučių. 

JONAS KELECIUS: Kokios 
yra autoriaus intencijos „Kaliau
sės mirtyje"? 

K. O.: Juo toliau, tuo sunkiau 
man kalbėti apie tas „intencijas". 
Tikriausiai todėl, kad neturiu 
jokios „programos", rašydamas 
nesu įsikibęs jokios tezės, nieko 
nebandau įrodyti. Apskritai, 
stengiuosi daugiau klausti , o ne 
atsakyti , dažniau abejoju, negu 
teigiu ar tvirtinu, ne mokau bei 
dėstau, bet svars tau. Tad ir 
„ K a l i a u s ė s m i r t i e s " atveju 
ga l iu neben t t ik t iek pasa
k y t i , kad ir k a l i a u s ė y r a 
s a v a i p g y v a s s u t v ė r i m a s — 
kaip. sakysime, marionetės — su 
savo vargais ir bėdomis, skaus
ma i s ir ašaromis. Kodėl ir ji 
negali būti t ragiška figūra?' Bet 
gal tai tik iliuzija? Kaip ir toji 
popierinė pilnatis, kažkieno ten 
pakabinta a n t šakos -7 O gal visa 
tai aleg 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TE: Kai kurie lietuviai kritikai, 
atvirkščiai, nė nebando ieškoti 
prasmės. J e i jie nesupranta Jūsų 
dramų, vad ina jas absurdo teatru. 

K. O.: Nei kies nenustebčiau, 
jeigu paaiškėtų, jog mūsų kultū
rinė apl inka yra vienintelė, kurio
je gana dažnam kritikui (o ką jau 
bekalbėti apie eilinį skaitytoją ar 
žiūrovą), „absurdo teatras" ir 
„absurdo d r a m a " turi tiesioginę 
su tuo žodžiu susietą neigiamą 
prasmę. T a d gal neturėčiau ir aš 
pats per daug stebėtis, jeigu kar
tais gana kreiva akim žiūriu į tą, 
m a n dažnai taikomą, etiketę. Bet 
tai, žinoma, subjektyvu. Antra 
vertus, tiesą sakant , galima būtų 
abejoti, a r mes išvis esam turėję 
„absurdo dramos" kryptį tikrąja 
jos prasme. Gal bū ta tik paskirų 
bruožų? O juk pes imizmas , 
skeptiškumas, ironija, net ir 
sarkazmas dar nereiškia savaime 
absurdo. Na , kaip ten bebūtų, ne 
man apie save spręsti. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TĖ: Ar d ramaturgas privalo turė
ti aiškią užduotį? čia , Čikagoje, 
vienas yra pareiškęs, kad dramos 
užduotis y ra ta rnaut i lietuvybei, o 
sovietinėje Lietuvoje išeivijos 
dramaturgai kaltinami antitary
binėmis idėjomis. Ar J ū s turite 
sau užduotį? 

K. O.: Jokios „užduoties" 
neturiu ir neieškau. Rašau, ir tiek. 

Lietuvoje gimęs ir užaugęs, 
mokęsis ir subrendęs, vėliau 
svetur lituanistiką studijavęs, 
savaime esu biologinis, socialinis 
bei kultūrinis lietuviškas pada
ras . Nuo to net ir norėdamas 
negalėčiau pabėgti. 0 jeigu ir 
būtų įmanoma, tai kas gi norėtų 
prarast i savo identitetą, save patį 
paneigti. Tad visiškai natūralu, 
jog dalis mano kūrybos yra — 
daugiau ar mažiau — lietuviškos 
tematikos. Tačiau tai nereiškia, 
kad tuo ir turiu užsiskleisti. O tuo 
labiau nereikia iš to lietuviškumo 
pasidaryti fetišą. Gyvenu Vakarų 
pasauly, tad esu ir jam atviras, 
koks jis bebūtų. Gal tasai dvilypu
mas — šizofreninė būklė? Anaip
tol: greičiau dviejų kultūra simbio
zė. O lietuviška yra kiekviena 
lietuvio lietuviškai sukurta kūry
ba — ypač gera arba bent apyge-
rė. Pras ta „kūryba" — prasta net 
ir lietuviška — išvis jokia kūryba. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TE: Kaip Jū s , apskritai, susi
randa te temą? 

K. O.: Temų yra visur — ką skai
tai , ką girdi, ką matai, ką galvoji. 
Reikia tik už jų užkibti. Tačiau 
nereiškia, kad užkibęs tuoj pat 
p u o l i r a š y t i . V y k s t a — 
dažniausiai nesąmoningai — jų 
a t ranka, atsijojimas. Dauguma 
ilgainiui kažkur nubyra, nugrirns-
t a j užmarštį. O kai kurios lieka — 
negali jų atsikratyti, š ta i šios 
eventualiai — vargais negalais — 
tampa dramomis. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TE: Kodėl „vargais negalais 

kaip tik vis dažniau pasitaiko 
mūsų laikais. Dažnas režisierius 
šiandien išdarinėja su dramos 
tekstu ką nori ir kaip nori. Kar
t a i s a u t o r i u s , i švydęs tokį 
pastatymą, savo paties dramos 
neatpažįs ta , o mirusieji drama
turgai tokiais atvejais tikriausiai 
vartosi karstuos. (Gal čia dar 
viena priežastis, kodėl mažiau 
dramaturgų negu poetų ir prozai
kų?) Je igu režisierius, užuot 
interpretavęs tekstą ir kooperavęs 
su autorium, nori pats būti toks 
„kūrybingas", kad tekstas jam 
tėra tiktai t ramplynas nerti į savo 
išmones ir pamaivas, tai kam jam 
reikia kažkieno teksto — tepasi
rašo savo paties dramą ir ją tere-
žisuoja. 

Apskri tai tariant , gyvename, 
gal ima sakyt, „performerio", reži
sieriaus (ir jis dažnai t ampa 
„performeriu"), net „producerio" 
(sieksninės neono raidės plieskia: 
DAVTD MERRICK PRESENTS) 
laikus. (Ir ne tik teatre. Dažnai, 
atrodo, žymiai svarbiau ne tai, 
kad Beethovenas grojamas, bet 
kad Bernsteinas ar Mehta jį diri
guoja. Gal jau laikas būtų kompo
zitoriams rašyti , sakysim, ne 
koncertus fortepijonui ir orkest-

ydas 2ygas) rui, bet tiesiog dirigentui ir orkest
rui?) Autorius dažnai ne tik 

Petras Karuža (1906-1933) 

Jauną poetų prisimenant 
Lozoriaus sesuo Marija (Daiva Markelytė) i r Lozorius (A 
1983 m. balandžio mėn. 23 d. Jaunimo cen t ro kavinėje, Chicagoje. 

N u o t r a u k a Teresės Gaidelytės iškreipiamas, klastojamas arba 
JONAS KELECIUS: Nedaug „Amerikos pirtyje" - papras ta , nuk išamas kažkur į užkampį, bet 

turime komedijų. Kodėl drama- bet v i sa i patraukli , šmaikščiai 
turgai nepaima aktualijų iš išeivi- sukirpta komedijėlė. Paskui , 
jos gyvenimo, kuris t ikrai duotų sava ime aišku, Krėvė ir Sruoga; 
medžiagos ir temų komedijoms? na , ga l ir Binkis. Iš dabar t in ių 

K. O.: Manau, jog savo drama- Lietuvos dramaturgų — jau anks-
turgijoj aktualijų turime pakanka- čiau minėtieji . Išeivijoje — Škėma 
mai, gal net per daug. Gerų kome- ir Landsberg i s , 
dijų, tiesa, per maža. M a n pačiam M A R I J A STANKUS-SAULAI-
aktualijos visada buvo ir tebėra TĖ: J ū s ų doktorato disertacija 
gana svetima medžiaga, daugiau buvo apie Joną Biliūną. Tai 
p r ik l ausan t i žu rna l i s t i ka i i r vienintelė ligi šiol Amerikoje 
laikraščiui, o ne dramai ir teatrui. disertacija iš lietuvių l i teratūros. 

DAIVA MARKELYTE: Ką Kaip šią temą pasirinkote? 
dabar rašote? K. O.: Gryna i prakt iškais sume-

K. O.: Gal prasmingiau kalbėti t imais . Universiteto bibliotekos 
apie tai, kas pastaruoju metu r a n k r a š t y n e (J. Šaulio archyve) 
parašyta ir spausdinama. Šiemet būta r ank ra š t i nė s pat ies J . Biliū-
turėtų b ū t i i š le i s ta d r a m a no ir jį liečiančios medžiagos, 

kuria — bent didžiąja jos dalimi 
— d a r n iekas nebuvo pasinau-
A 

ALF. TYRUOLIS 

„Gundymai". Be to, tik ką bai
giau trumpą dramatinį fragmen
tą apie tai, kaip Napoleonas 1812 
m. pakeliui į Rusiją stabtelėjęs 
Skriaudžių klebonijoj — netoli 
mano gimtinės — srėbė viščiuko 
sriubą ir kuo tas baigėsi. Toji 
mikrodrama pasirodys „Metme
nyse". 

DAIVA MARKELYTE: Ar esa
te rašęs anglų kalba? Ar kas 
nors verčia Jūsų dramas? 

K. O.: Angliškai nesu rašęs ir 
neketinu rašyti. Anglų kalba nėra 
mano gimtoji kalba, o raš to 
žmogus kalbą — savo pagrindini 
įrankį — privalo sugebėti vartoti 
kuo tobul iau . Dėl ve r t imų 
nesirūpinu, nes tai ne mano reika
las. Jeigu kas nors ką išverčia — 
gerai, o jeigu ne — irgi neblogai. 
Esmė — originalas, o ne vertimas. 

MARIJA STANKUS-SAULAI-
TĖ: Bet „Žaliojoj lankelėj" esama 
anglų kalbos. 

K. O.: Taip, bet ji ten turi 
specifinę paskirtį — pabrėžt: 
veiksmo aplinką ir 
vieną charakterį, kuriam angių 

B e j e , m a n o 
,vieninteliškurną' 

d i s e r t a c i j o s 
reikia šiek tiek 

koreguoti . Taip, tai pirmoji tos sri
ties disertaci ja Amerikoje. Tačiau 
kiek vėliau daugiau kalbinio 
pobūdžio disertaciją (apie J . 
Bal trušaičio lietuviškosios poe
zijos kalbą) tam pačiam Univer-
sity of Pennsylvania yra parašęs 
dr. Bronius Vaškelis. Vienaip a r 
ki ta ip, būtų gera. k a d t a sa i mano 
studijų da rbas praras tų tą savo 
„ įžymumą" — atsirastų daugiau 
tos sri t ies disertacijų. 

M A R I J A STANKUS-SAULAI-
TĖ: J ū s ų komentara i Škėmos raš
t a m s y r a t ikras turtas. . . 

K. O.: Ačiū už tokį ekstrava
gan t i šką komplimentą, tačiau ko 
tie komen ta r a i bebūtų verti, esmė 
ne jie, ne redaktorių da rbas , o 
pa t ies autor iaus kūryba. 

VYTAUTAS VEPŠTAS: Aš 
išryškinti norėčiau grįžti prie režisieriaus... 

K. O.: O man jau gana . 
ka lba — iKsnau, p a s k i r o s V Y T A U T A S VEPŠTAS: V: 

K. O.: Ogi todėl, kad rašan t atitinkamo žargono frazės — yra dėlto: kokia iš tikrųjų režisieriaus 
tenka daug vargti. Paraša i pirmą
jį juodraštį, padedi į stalčių, kad 
„susitupėtų", po kiek laiko išimi, 
kritiška akim skaitai, koreguoji, 
braukai , vėl į stalčių ir t t . Po 
kelių tokių redakcijų, — nors ir 
vis tiek ne visai patenkintas. — 
pagaliau padedi „galutinį" tašką, dėlto tik dramaturgais — greito-
nes juk reikia kartą viską užrauk- mis ir apgraibom. Chronoio-
ti. giškai galima būtų pradėti nuo 

tiesiog būtina. Tiktai 
VAINIS ALEKSA: Kokius lietu 

vius autorius patartumėte studen
tams perskaityti? 

K. O.: Dramaturgus? 
VAINIS ALEKSA: Visus. 
K. O.: Oho! Apsiribokim vis 

s v a r b a dramai? 
K. O.: Didelė. Ir dvejopa. 

Režisierius, o ne k a s k i tas , yra 
t a s a i tarpininkas, kur is išveda 
d r a m ą į sceną, paverčia dramą 
tea t ru . (Kartais jo pas ta ty ta 
d r a m a scenoje atrodo net geres
nė, negu ji iš tikrųjų yra.) Iš kitos 
pusės , t a s pats režisierius gali 
būti ir neigiamas faktorius. Ir tai 

kar ta is išvis ignoruojamas — lyg 
jo nebūtų. Neretai tenka užtikti 
pas ta tymo recenzijų, kuriose rašo
ma, ga l ima sakyt, apie viską, — 
iki butaforijos vinies imtinai, — 
bet apie autorių nė žodžio — jo net 
pavardės nėra. Taip ir stebiesi: 
t ikriausiai stebuklas — toji drama 
pati pasirašė. 

Šnekėkim vienaip, kalbėkim 
kitaip, vis tiek nepabėgsim nuo 
elementaraus fakto: be teksto, t.y. 
dramos, nėra ir spektaklio, t.y. 
teatro. O tai reiškia, kad be 
dramos autoriaus, t.y. dramatur
go, nėra ne tik aktoriaus, bet tuo 
labiau ir režisieriaus. Ką vienas 
vaidintų, o ki tas režisuotų? 

REDAKTORE (po pokalbio): Te
ko nugirsti , jog Jūs nedalyvaujate 
konkursuose. Ar tai tiesa? 

K. O.: šven ta tiesa. Esu kartą 
dalyvavęs dramos konkurse — 
jaunystėje. Manau, jog tai yra — 
arba bent turėtų būti — jaunųjų 
bei pradedančiųjų užsiėmimas. 
(Šiaip, žinoma, jokia paslaptis, jog 
konkursus dažniausiai užplūsta 
grafomanai, ieškodami „pripa
žinimo" ir „garbės"). Kūryba nėra 
— arba bent neturėtų būti — nei 
varžybos, nei soclenktynės. Tad 
nėra 6 a ko plėšytis, viens su kitu 
galynėtis. Tuo labiau, kad tos 
„garbės" ir taip jau per daug, o 
l a i m ė t a i s p in iga i s v i s t i ek 
neoraiob^i 

Tiesa, pas mus pastaruoju metu 
klostos kaip tik atvirkščiai. Vis 
daugiau ėmė skverbtis i kultūrinį 
gyvenimą „pubiic relations". 
„Oskarų", reklamos ir savirekla
mos, savimi susižavėjimo, savo 
p a t i e s u o d e g o s k i l n o j i m o 
mentali tetas. Tai neabejotinai 
siejasi su tik ką minėta „produ
cerio" bei „performerio" mada ir 
a p s k r i t a i su a t i t i n k a m o m 
amerikinio gyvenimo — ypač vad. 
populiariosios kultūros (tikriau. 

Šį pavasarį suėjo 50 metų nuo 
poeto ir žurnalisto Petro Karužos-
Kapsainio mirties Kaune. Anksti 
išėjęs amžinybėn, tesulaukęs vos 
27 metų amžiaus, Petras Karuža 
priklauso tokiai pa t anksti miru
sių poetų grupei, ka ip Pranas Vai
čaitis, Zigmas Gėlė ar Vytautas 
Mačernis. Skiria juos, žinoma, 
gyventa8ai laikotarpis, bet jie jau 
buvo spėję pasakyti savo poetinį 
credo, nors kūrybinis talentas ir 
negalėjo pasireikšti visu pilnu
mu. 

Pažymėtina tai, kad Petras 
Karuža buvo gimęs ne Lietuvoj, 
bet Škotijoj, netoli Glasgow, tėvo 
angliakasio šeimoj. J o gimimo da
ta yra 1906 m. balandžio 27 d. 
Kiek Petras buvo susigyvenęs su 
angliškąja (tikriau škotiškąja) 
gimtine, sunku pasakyti, bet kai 
su tėvais parvyko į Lietuvą būda
mas tik šešerių metų, savo lietu
viškąją tėviškę ir tėvynę didžiai 
pamilęs, ypač jos gamtą, žmones 
ir praeitį. 

Baigęs Vilkaviškio gimnaziją 
1928 m., įstojo į Lietuvos (nuo 
1930 xn. Vytauto Didžiojo) uni
versiteto Teologijos-Filosofijos 
fakultetą, kur pasirinko lietuvių ir 
prancūzų kalbas ir literatūras. 
Nors reikėjo dar studijuoti ir peda
gogiką su psichologija, bet neat
rodė, kad Petras būtų labai linkęs 
į pedagoginį darbą: ji.berods, dar 
iš jaunumės traukė labiau spau
dos bei literatūros kūrybinis dar
bas. 

Petras, dar gimnazijoj tebesimo
kydamas, aktyviai veikęs ateiti
ninkų ir pavasarininkų gretose. 
-•arr- V 

chaltūros) — apraiškom. Tų 
konkursų ir premijų tiek priviso, 
kad net ir tas, kuriam visa t a i 
rūpi, turbūt jau nebesusigaudo nei 
kas , nei kur, nei kiek, nei kada, 
nei kaip. žodžiu, infliacija. O 
infliacija, kaip žinia, nuvertina, 
sumenkina. Štai kur absurdas. 
Siūlau Įsteigti dar bent keletą 
premijų: premijuoti t a s mūsų 
institucijas bei fondus, kurie (jei 
tokių dar beliko) kol kas dar nėra 
skyrę jokių premijų ir neskelbę 
jokių konkursų. 

Pokalbis buvo užbaigtas, svečiui 
dr. Kostui Ostrauskui paskai tan t 
savo „Jūratės ir Kastyčio" teks-

Tos pačios dienos vakarą Stasio 
Balzeko, Jr . NEH jaunimo pro
jekto „Lietuviškasis paveldėji
m a s " globėjo, suruoštame pobū
vyje su svečiu d r . Kos tu 
Ostrausku John Hancock pas ta 

apsamio slapyvardžiu 
spaudoj pradėjo reikštis jau nuo 
1928 metų, kai Ateity buvo iš
spausdintas pirmasis jo eilėraštis 
"Kryžius". Eiles rašė, be abejo, ir 
anksčiau, tik neskubėjo jų spaus
dinti. Sako, bene ketvirtoj klasėj 
būdamas, jau rengęs "Kapsainio 
Raštų" I tomą, o nuo 1925 m. bu
vo .Ryto dienraščio bendradarbis. 

Tų pat 1928 m. rudenį įstojom i 
studentų ateitininkų meno drau
giją "Šatriją". Vėliau Petrui teko 
"Šatrijoj" ir aktyviau pasireikšti, 
vienu metu buvo išrinktas dargi 
jos pirmininku. Anksti jis buvo 
priimtas ir į Lietuvių Rašytojų 
draugiją. 

rija^ 

Klausomasi dramaturgo Kosto Ostrausko kalbos 
1983 m balandžio mėn. 23 d. vakare John Hancock 
pastate, Chicagoje. Priekyje sėdi „Lozorių" 

suvaidinę Arvydas 2ygas, Daiva Markelytė, Marija 
Smilgaitė. 

Nuotrauka Teresės Gaidelytės 

buvęs ankstesnis bendra
darbis, Petras netrukus įsijungė į 
Ryto redakcijos kolektyvą. Čia jis 
ėjo literatūrinio skyriaus redakto
riaus pareigas. Vėliau jis ir gana 
uoliai tame laikraštyje dirbo žur
nalistinį darbą, tapdamao net vie
nu geriausių ano meto politinių 
apžvalgininkų. 

Būdamas Ryto redaktorium, 
Petras Karuža turėjo gerą progą į 
literatūrinius bendradarbius pa
traukti ne vieną savo kolegą. Cia 
jis 1929 m. rudeni per .Ryto atkar
pą perleido mano patį pirmąjį pro
zinės literatūros vertimą — B. 

i, Čikagos miesto "centre, Tioio- Bjoemsono "Solbako Sinėvę", ku-
rius" buvo perteiktas angliškai — • 
d a u g i a u s i a k v i e s t i n i a m s 
amerikiečiams — tų pačių jaunų 
a k t o r i ų Marijos Smi lga i t ė s , 
Daivos Markelytės ir Arvydo 
Zygo. Angliškas dramos teksto 
vert imas buvo paruoštas Viliaus 
Dundzilos. Trumpame žodyje dr. 
Ostrauskas pabrėžė draminio 
literatūros žanro svarbą, jo išskir
t inumą ir jam priklausančius 
savitumus, kviesdamas klausy
tojus dramų neisjungti iš savo 

skaitybos — teatrą lankyti ir 
toliau ir juo džiaugtis, bet taip 
pat, nors retkarčiais, paskaityti ir 
tekstą. Po kalbos autorius 
atsakinėjo į susirinkusiųjų klausi
mus, tarp kitko pažymėdamas, 
jog jis nesiekiąs specialiai „lietu
viškų temų" (nors, anaiptol, jų ir 
nevengiąs), nes pats faktas, kad 
jis yra lietuvis ir rašo lietuviškai, 
suteikia jo kūrybai teisę vadintis 
įnašu į lietuvių literatūrą. 

rią į lietuvių kalbą išversti buvo 
pataręs metais anksčiau į tą patį 
fakultetą įstojęs Antanas Vaičiu
laitis, kuris t am vertimui ir pra
kalbą buvo parašęs. 

Apgailestavom Petro išėjimą iš 
Ryto redakcijos, kai jis 1932 m. 
perėjo dirbti į kino cenzūrą sek
retorium. Ta įstaiga tada buvo Vi
daus reikalų ministerijos žinioj. 
Tuo pat metu Petras įsijungė ir į 
Naujosios Romuvos redakcijos ko
lektyvą, redaguodamas aktualų 
"Faktų ir idėjų" skyrių. 

Taip žurnalistinis darbas trau
kė Petrą ir toliau į savo sūkurį- J i s 
buvo vienas iš tų, kurie savy jun
gė poeto-rašytojo ir žumalisto-
laikraštininko sugebėjimus. Ne
priklausomoj Lietuvoj jų gal buvo 
mažiau, bet padaugėjo išeivijoj. 
Ne vienas jų dirbo ir tebedirba 
žurnalistinį ir redakcinį darbą. 

Studijos ir įtemptas tarnybinis 
darbas galėjo atsiliepti ir į Petro 
sveikatą. Atvykęs j Kauną studi
juoti, apsigyveno tokiam nedide
liam molio namely, tam tikros rū
šies studentų bendrabuty Parodos 
gatvės gale. Tas namelis galėjo 
paliudyti, kiek ten Petras sukūrė 
naujų eilių, kuriomis, dar toks jau
n a s būdamas, jau reiškė savo siel
vartą dėl įvairių ano meto visuo
meninių negerovių. „Sakyk, kodėl 
ta ip liūdna?" klausdavo jis ne 
kartą, kai aplankydavau jį tarne 
namely, ateidamas Vydūno alėja 
pro ąžuolyną. Taip jis nusiskųs
davo sielvartu, kuris man tada 
priminė veltšmercišką jauno poe
to liūdesį. 

Bet netikslu būtų sakyti, kad 
Petras vien tik liūdėjo. Jo plunks
na i priklauso ir tokios jaunystės 
džiaugsmo ir entuziazmo eilės 
kaip: 

Džiaukimės atėję mes. 
Džiaukimės kartu. 
Sukimės alėjomis 
Viesulų ratu. ("Džiaukimės"; 
Tik šis džiaugsmas greit turėjo 

išblėsti, kai susidurta konkrečiau 
su realybe, kai sieloj ėmė kuždėti 
šiurpus mirties nujautimas: 

O šiandien juodos gedulo 
kaukės, 

Aplinkui niaukstąs tamsi 
naktis; 

Slaptomis mano kieman subėgę 
Giltinės rodo baltus dantis. 

("Aš nežinojau") 
Didžiai buvom sukrėsti, sužinoję, 
kad Petras neatlaikė plaučių už
degimo ir užgeso Kauno miesto 
ligoninėj 1933 m. kovo 15 d. 

Nors žurnalistinis darbas nebu
vo palankus Petro Karužos kūry
biniam, poetiniam darbui, jis dar 
prieš mirtį spėjo suredaguoti savo 
poezijos rinkinį Giesmės apie 
ir.i = -:.Ą — f—o'^~ «u— iSleidc 
'Sakalas". Velionio biografiją ten 

parašė jo artimas bičiulis Matas 
Jurkynas, o pagynos Žodį pridėjo, 
dar kiek pati rinkinį papildęs. Ber
nardas Brazdžionis. Šiuo rinki
niu Petras Karuža pasireiškė ne 
tik kaip intymus ir egotistinis, bet 
ir kaip visuomeninis bei patrio
tinis poetas. Naujajai kritikai pra
dėjus Maironio poeziją iš gyveni
mo išstumti, Karuža buvo vienas 
i i -Pds-j įcf; ;r- p s r m s ; a i : - ; i i u i i ; r ; » 
ano meto poetų kartos, kuri rašė 
patriotinę poeziją. Be abejo, ji ne
bebuvo maironinio tono, kaip kad 
ir Karuža buvo linkęs ieškoti nau
jų formų (savo metu literatūros 

(Nukel ta į 3 psl.) 

« 
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Menas architektūroje 
Atlantoje, Georgia, naujai pastaty

to Ashford-Green Building atriume 
kabo audeklinė skulptūra, sukurta 
Inos Skardytės-Kozel, kilusios is 
Clevelando, dabar turinčios savo stu
diją Oakland, Califomia. Septynių 
dalių ranka dažytas darbas buvo 
užsakytas The Hartford Real Estate 
Company of Connecticut Šios bendro
vės naujam pastatui Atlantoje. Inos 
Skardytės-Kozel projektas buvo 
išrinktas iš kitų menininkų pasiūly
tųjų dėl jo „grakštumo, minkštumo ir 
atitikimo pastato erdvei", pagal Kevin 
A. North, The Hartford bendrovės 
projekto direktorių. Čia spausdina
mas Inos Skardytės-Kozel straipsnis 
apie jai pavestą ir atliktą darbą iš 
American Craft (August-September, 
1982) žurnalo, kur projekto įvykdy
mas taipgi pavaizduotas gausiom 
iliustracijom. Nuo tada Ina Skardytė-
Kozel yra gavusi pasiūlymų audeklines 
skulptūras sukurti Tampa, Orlando ir 
Dalias miestuose. Susitarusi, šiuo me
tu jau dirba prie Tampos projekto. 

Dvylika metų esu dirbusi su 
austa medžiaga, daugiausia 
su šilku, jį ranka dažydama ir 
iš jo moteriškus drabužius kur
d a m a . Savo s u s i d a r y t ą 
supratimą apie medžiagas, 
spalvas ir aplamai apie grožį 
nanorau perkelti į visiškai 
naują kontekstą ir naujas 
dimensijas. Iš esmės, tai buvo 
masto klausimas. Vienas 
išmintingas žmogus man 
kadaise yra tvirtinęs, kad 
mastas tai nėra daugiau ar 
mažiau kokio nors daikto; tai 
yra kažkas skirtingo. Atlik
dama šį man pavestą darbą, 
turėjau išspręsti uždavinį, 
kaip sukurti audeklinį įrengi
nį, kuris užimtų didžiulę, atvi
rą erdvę — šešių aukštų aukš-
t u m o a t r i u m ą . B u v a u 
priversta patirti, ką reiškia 
dydis. 

Pačioj planavimo pradžioj 
skrydžio, kilimo viršun sąvo
ka atrodė tinkanti erdviam, 
šviesos pripildytam atriumui, 
kur dangus ir saulė giliai 
įsiskverbia stiklinio ir beto
ninio pastato vidun. Stiklinė 
frontalinė siena savo plieni
niais rėmais primena paukš
čių narvą, bet viduje aukšti 
medžiai, žalumynai ir fonta
nas atriumą paverčia sodu. 

Aš pradėjau galvoti apie 
skraidančius objektus: debe
sis, paukščius, peteliškes, 
aitvarus, krintančius lapus. 
Paskui man galvon atėjo 
skrendantys daiktai i» medžia
gos: parašiutai, balionai, 
vėliavos, burės, sklandytuvai. 

Nuotykio jausmas lydėjo 
visą projekto eigą, trukusią 
daugiau kaip vienerius metus. 
Pirmykštis mano pasiūlytas 
planas išliko nepasikeitęs: 
dideli, dažyto audeklo trikam
pio formos objektai. Galop 
buvo įrengta septynių, tokie 
g a b a l a i , kabą a t s k i r a i . 
Padaryti iš akrilinio audeklo, 
jie yra po 20 pėdų ilgio savo 
ilgiausioje dalyje ir 20 pėdų 

pločio plačiausioje. T raidės 
rėmas iš aliuminio vamzdžių 
medžiagai suteikia matmenį, o 
ją dar labiau sustiprina ir 
apiformina burių gamyboje 
naudojami grobai-. Armatūrą 
padarė žinomas sklandytuvų 
gamintojas . Spalvavimui 
naudota šviesai atsparūs 
medžiagų dažai. Kiekvienas 
užbaigtas gabalas sveria 25 
svarus. 

Mano nuovoka apie medžia
gas diktavo, kad šie į aitvarus 
panašūs objektai nebūtų 
stangrūs ir statiški. Dėl savo 
l a n k s t u m o ir l e n g v u m o 
medžiaga turi ypatingą ryšį su 
oru. Šitą jų ryšį aš ir norėjau 
išnaudoti. Kaip jau buvau 
patyrusi, dirbdama su drabu
žiais, dviejų matmenų dažy
tas audeklas turi nuostabią 
galią virst i trijų matme
nų objektu. Norėjau, kad 
mano aitvarai, kaip drabu
žiai, įgautų formą nuo juos 
laikančių rėmų, bet išlaikytų 
savo organiškas savybes ir 
polinkį klostytis. Norėjau, kad 
jie atgytų sodo aplinkumoje, 
kad santykiautų su gamtos 
elementais, architektų įvestais 
pastatan. 

Projektą vykdant teko susi
durti su sudėtingom proble
mom. Tapau techninių ir 
logistinių galvosūkių sprendė
ja. Mėnesius praleidau tyrinė
dama ultravioletinių spindu
l ių v e i k i m ą d a ž a m s , 
medžiagos atsparumą ugniai, 
rėmų montavimo techniką. 
Skalės dydžio suvokimas atė
jo palaipsniui . Pradėjau, 
padarydama stalinį modelį, 
perėjau prie vieno penkta
dalio visos būsimos skulptū
ros didumo modelio savo 
studijoje ir tik po to padariau 
pirmąjį tikrosios skalės aitva
rą, taip pamažu apsipras-
dama su dydžiu. Čia mano ligi 
šiol naudotieji tapymo ir dažy
mo su vašku metodai nebe
tiko. Reikėjo kuo greičiau 

laišvti dažus, dar*-j — 
plie-

9 < B 1 Į/S 

nebuvo 

Ina Skardytė-Kozel 

dama. Daug žmonių įsijungė sugebėjimais, mes suaugome į 
darbo eigon įvairiuose tarps- darbo vienetą. Dalinomės malo
niuose. Pasinaudojau meni- niu susijaudinimu, matydami 
niu ir techniniu patyrimu darbą einant pirmyn. Atėjo 
asmenų, kurių tarpe dirbu metas, kai aitvarai pradėjo 
Oaklande. Jie visada atsaky- įgyti kiekvienas savo tapaty-
davo man į klausimus, patar- bę. Atrodė, tiktų jiems duoti 
davo, padėdavo. Atrodo, kas vardus jau vien dėlto, kad 
tik susidurdavo su šiuo projek- bedirbant būtų lengviau susi-
tu, užsikrėsdavo entuziazmu, žinoti. Per dešimt minučių 
Pats projekto įvykdymas buvo pasiūlėm septynis vardus, 
keturių žmonių rankose — be surištus su kiekvieno iš mūsų 
manęs, dar buvo mano pade- praeitim: Vina (mažytė vynuo 
jėja Gordi Yalda, siuvėja Lėle gė — persiškai), Cho Cho 
Dahle ir rėmų meistras Russ (peteliškė — japoniškai), Zosė 
Thompson. Didžiuodamiesi (mano senelės vardas — lietu-
kiekvienas savo atsineštais viškai), Teraneh (melodija — 

Leonardas Žitkevičius 

BALADĖ APIE PRAVERTĄ LANGĄ 

Mes pravėrėme į saulę pirkios langą 
lt išįiruOrrl uūtSiį Tutinu TieTūrrlią. 
Rodos, dalgiai žalčio pasakoje žvanga, 
Rodos, tykšta kraujo putos mums į langą. 

Ir prakeikėme tą balsą ir tą bangą, 
Kur banguoja iš pat nerimo gelmių. 
Ir, palikę pilną saulės pirkios langą, 
Iškeliavome link marių neramių. 

PRIESAIKOS 

Visokiem prisiekiam dievam 
(Nesu prisiekęs tik savam). 
Tačiau, pamynęs jų tiesas, 
Sulaužiau priesaikas visas. 

NAKTIS IR MĖNULIS 

Nakčiai nereikia mėnulio: 
Tik tamsą jisai išsklaido. 
Bet mėnuliui reikia nakties, 
Kad spindėtų šviesa iš jo veido. 

Dabar pasaulyje naktis. 
Ar išsklaidys ją pilnatis? 

persiškai), Jūra (lietuviškai), 
Saulė (lietuviškai), Toro 
(paukštis — japoniškai). Var
dai sukūrė tam tikrą nuotaiką 
apie kiekvieną formą ir įtvir
tino kiekvienos iš jų savitumą 
mano galvojime. Pamažu jos 
tapo „Septynios seserys". 

Įrengimo pabaigtuvės 1982 
m. kovo mėn. 1 d. buvo 
džiaugsmingas įvykis man ir 
mano padėjėjams. Kiekviena 
iš „seserų", rūpestingai sudė
ta, išlyginta ir iškelta, užėmė 
atriume savo vietą. Jų elgse
na ir įspūdingumas — iki šio 
momento buvę tik teoriniai — 

dabar tapo jų grakščiai 
išlaikytu pažadu, ir mes jas 
palikome jų pačių toli
mesniam likimui Atlantoje. 

Dabar skersvėjai žaidžia su 
„Septyniom seserim". Kiek
viena iš jų juda atskirai, ne 
vienu metu ir ne tuo pačiu 
greičiu, lėtai ir lygiai besisuk
dama aplink savo ašį — 
vienintelį laidą, nuo kurio 
kaba. Kai saulė kasdien 
keliauja pro atriumą, paeiliui 
nušviesdama seseris, jų 
spalvos pasidaro perma

tomos . J o s pe r s i sunk i a 
besikeičiančia šviesa iš lauko 
ir tolydžio pačios keičiasi savo 
nuotaikom. Iš įvairių pastato 
vietų skulptūra teikia skirtin
gą optinį įspūdį, nesuskai
tomas konfigūracijas. Aš 
galvoju apie žmones, kurie dir
ba pastato raštinėse prie 
langų, išeinančių į atriumą. 
Jei „Septynios seserys" jiems 
atneša tylių prasiblaškymo 
valandėlių, tai man pavestą 
darbą laikau pasisekusiu. 

(Vertė Povilas S.) 

Jauną poetą prisimenant 

šablonus, s 
ninius rėmus medžiagos 
ištempimui dažant, sukalti 
pastolius ir pakopas užlipimui 
bedažant, padaryti siuvimui 
iškarpas ir pagaliau pritaiky
ti darbus pervežimui. Mėne-

>aaukoti p lanavimui 
veltui, nes kai visos 

šios problemos buvo išspręs
tos ir darbo metodika nustaty
ta, dažymo darbą galėjau 
pradėti ir tęsti netrukdomai. 
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nenuspręstą iki paskutinės 
minutės, bet buvau tikra, kad 
spalvos ir vaizdiniai, susi
kaupę manyje, išsilies tuo 
momentu, kai ateis laikas 
dažyti. 

Nebuvau visai viena, šias 
audeklines skulptūras dary-

(Atkelta iš 2 psl.) 
kri t ikas A. o aKštas DUVO stipriai 
pr i t renktas tokios ano meto nau
jovės kaip "Keturi vėjai", apie ku
riuos Karuža gerai žinojo, bet 
j iems negalėjo pritarti dėl ideolo
ginio nusistatymo). Kad ir ieško
d a m a s naujų išraiškos formų, 
puoselėdamas laisvesnį, daugiau 
asonans in j rimą, Karuža vis dėl
to per daug nenutolo nuo tradi
cinio eiliavimo, pvz., laikydama
sis kone i š i m t i n a i įpras to 
ketureilio. 

Petro Karužos patriotinėj poezi
joj užt inkame daugiau satyros bei 
ironijos, negu švelnaus, romantiš
kai riteriško tono, kuriuo dar ret
karčia is prabildavo kuris Mairo
nio sekėjas. Lietuva j am "žemė 

užgožti svetimoms Įtakoms pasi
davusių "skambant i s auksas, 
blizgančios krūtinės". Viso to aki
vaizdoj poetas išpažįsta savo mei
lę ne t savųjų a lmamai tėvynei, 
p r a n a š a u d a m a s jai "naują at
gimimą": 

Bet aš tau, Tėvyne, meilę 
vis dainuosiu, 

Ino* Skardytės-Kozel nuotrauka su r anka d 

Meilę ir laisvę — naują 
atgimimą. 

O kas pamiršo žalius kaimo 
uosius, 

Tą akmeniu teprisiegia juodas 
prakeikimas. ("Lietuvai") 

Tai jau stipresnis, kone šek
spyriškas balsas lengvos, roman
tinės poezijos sraute, kuris veržė
si iš kitų poetų kūrybinio šaltinio. 
Lietuva Karužai tai tas brangus 
etninis vienetas, kurį kaip galima 
reikia gelbėti nuo praradimo. Tas 
negeroves matydamas, poetas 
klausia: "Gal svetimi pahčiai ve-
lei surakino. 

Dėl to Petras Karuža, net saty
ros pasigaudamas, aiškiai stojo 
prieš sumieačionėjimą, kurs yra 
tikra dekadentizmo žymė: 

Ponia turėjo šunį mažą, 
mažą šunį Liūliu, 
kasdien šukavo jį ir prausė 
Eau de Cologne gėlių. ("Apie 

ponios šunį") 
Nors panašiu motyvu yra dai

navęs ir J . Aistis, bet tada visi, pa
skaitę Karužos eilėraštį, jautėm, 
kad poetas gali pasakyti kai ką 
naujo ir nebanalaus, kad jo poeti
nis talentas dar neišsekęs. 

Karužos poetinis žodis buvo 
įtaigus, paveikiantis ir kai ku
riuos jaunesniuosius kūrėjus. J ie 
ir ne vieną jo įvaizdį savo eilėse 
yra panaudoję. Pvz. "kiparisas" 
liūdesiui reikšti buvo neretas 
įvaizdis jo poezijoj. Tačiau Karu
ža visą laiką neparimo prie to me
džio, bet mokėjo įžvelgti ir lelijos 
grožį: 

Kaip marių perlai — aukso 
dienos, 

lelijomis pražydo! 
Kaip gėlėse plačiųjų pievų 
Rasų karoliai krito. ("Žiedams 

krintant") 
Šalia vaičaitiško eleginio liūde

sio, šalia skausmingos baironiš-
ko veltšmerco nuotaikos iškyla ir 
šviesesnis Karužos poezijos vaiz
das. Dėl to jam ir mirtis, pagal šv. 
Pranciškaus "Saulės bimno" žo
dį, atrodo kaip ,,sesė vainikuota": 

Atskriski, sese vainikuota. 
Dangaus žieduos išvysti — 
Čia švęsim pirmą džiaugsmo 

puotą. 
Čia šviesime jaunyste. (Ten 

pat) 
Prie Petro Karužos kapo duo

bės žodį taręs Pranas Dovydaitis 
priminė, kad šis poetas nepamir

šęs giedoti ir apie Nukryžiuotąjį, 
kas ano meto poezijoj nebuvo daž
nas reiškinys. Tad šalia patrioti
nės ir visuomeninės poezijos rei
kia prisiminti ir religinį Karužos 
poezijos atspalvį. 

Žvelgiant į anomis dienomis 
dirbtą poezijos ir žurnalistikos 
darbą, šiandien būtų sunku pa
sakyti, ar po 50 metų Petras Karu
ža būtų aukščiau iškilęs poezijos 
ar publicistikos srityse, ar gal vie
nodai tvirtai būtų reiškęsis abie
jose, kas. žinoma, yra gana retas 
atvejis. J is turėjo t a m tikrą viziji-
nę galią ateities p lanams ir refor
moms, ir su juo būtum galėjęs kal
bėtis ištisas va landas panašiomis 
temomis. Po 50 metų vėl stoja 
akyse mielas, draugiškas studijų 
kolega ir t a s sunkus pergyveni

mas, jo netekus pačiomis studijų 
baigimo dienomis. Bet jo atmini
mas liko gyvas artimų draugų ir 
bičiulių tarpe. 

Petro Karužos poezijos buvo 
spausdinta Ateity, Pavasary, 
Granite (1930), Naujojoj Romuvoj, 
Židiny, Akademike ir kitur. Jo 
poezijos yra poezijos antologijose 
(čikagiškėj, 1951, ir vilniškė], 
1969). Petro Karužos brolis Kazys 
(Los Angeles, Califomia) leidžia 
knygą, kurioj tilps visa Petro kū
ryba, kiek jos buvę įmanoma su
rinkti. Rankraštį peržiūrėję rašy
tojai A n t a n a s Va ič iu la i t i s , 
Bernardas Brazdžionis ir Jurgis 

ko" spaustuvė Brooklyne, N.Y. 
Knyga turinti pasirodyti šį rude
nį. 
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NAUJI LEIDINIAI 
• Tėvynės sargas nr. 1 (1983). 

Leidžiamas Popiežiaus Leono 
XIII literatūrinio fondo. Redaguo
j a Petras Maldeikis, 117 Sunset 
Drive. Hot Springs, Arkansas 
71901. Administruoja Antanas ' 
Balčytis. 6819 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, Illinois 60629. Ats
kiro numerio kaina — 4 dol. 

Turinyje: V. Kovas, "Ar tuo ke
liu? ALB X-sios tarybos rinkimų 
paraštės mintys," Marija Pėterai 
tienė, "Aušros šimtmetis," M. 
Bartkus, "Apie kartų varžybas bei 
kovas," M. Ančiškis. "Lietuvos ir 
lietuvybės problemos laisvinimo 
veikėjų pranešimuose," K. Taut
kus, "Lietuvos ir lietuvybės prob
lemos visuomenininkų ir politikų 

. 

' 

lytė-Kozel Septynios seaerys (audeklinė skulptūrai 
Ashford-Green Building, Atlanta, Georgia. 

8var8tybo8e", A.J.K., „Kremliaus 
Helsinkio dilema," Malbone Gra
bam, "Ką reiškia nepripažini
mas," J . Varnas , "Partiniai nesu
tarimai ir jų vieta išeivijoje." 

Kiti skyriai: Iš krikščioniško
ji 1^ -t * r , - •. 

sios demokratuos veikios, bukak-
tys, įvykiai ir problemos, Kritiš
ka i v e r t i n a n t . P a s t a r a j a m e 
recenzuojami leidiniai: Juozas 
Vaišnora, Jurgio Matulaičio ke
lias j Vilniaus vyskupo sostą ir 
Šv. Sosto atstovo Ratti vizitas 
Lietuvoje ir Lenkijoje; Vincentas 
Liulevičiu8, Išeivijos vaidmuo ne
priklausomos Lietuvos atkūrimo 
darbe; S tasys Maziliauskas Pio
neer Prince in the USA; Petras 
Kaladė Maistas ir ligos. Maisto 
biochemija. 

• Muzikos žinios nr . 2 (1982). 
2urna!as, leidžiamas Lietuvių 
Vargonininkų-Muzikų sąjungos 
dukart per metus. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Muzikos 
žinios c / o A. Giedraitis, 7310 S. 
Califomia Ave., Chicago, Illinois 
60629. Metinė prenumerata — 5 
dol. 

Numeris skirtas neseniai miru
siems kompozitoriui Juliui Gaide
liui (1909-1983) ir smuikininkui 
Izidoriui Vasylifinui (1906-1982) 
paminėti. Taikliais aptarimais, 
šiltais prisiminimais išlydimi 
žmonės, taip svarbūs lietuviška
jai muzikinei kultūrai. Korespon
dencijų skyriuje pateikiama žinių 
apie kai kūnuos lietuviškųjų tel
kinių chorus ir muzikinius rengi
nius. Trumpai supažindinama gu 
leidiniais iš muzikos srities. 
Spausdinama Juliaus Gaidelio 
operos "Gyvanašlės" įžangos kla-
vyras ir giesmės "Zuvamems dėl 
laisvės atminti" (muzika Ludwig 
van Beethoven) gaidos. Kažkodėl 
žurnalas išleistas be turinio. 
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II PLD Jaunų talentų vakaras 
Sių metų, liepos 2 d. Chicagoje, 

Bismarck viešbufto Pavillon 
teatre, įvyko II Pasaulio Lietuvių 
dienų "Jaunų talentų vakaras". 

Programa buvo įvairi; pasirodė 
dainininkai, pianistai, dainiai, in
strumentalistai ir dramos bei šo
kio artistai. Įdomu buvo pastebė
ti, kad jų tarpe buvo meno 
mėgėjų, turinčių pakankamai ži
nių bei sugebėjimų pasidalinti sa
vo talentais su publika; tuo pačiu 
programoje buvo ir rimtų artistų, 

Tom Paxton, kurie labai populia
rus Chicago8 "folk" (liaudies) klu
buose. Jų pasakos apdainuoja 
gamtą, meilę, tautos pergyveni
mus (industrijos pergalę, karus) 
bei asmeniškus atsiminimus i r 
atpasakojimus. 

Kęstutis palydėjo savo da ina s 
gitaros akompanimentu (nuosta
biai gerai). Prisidėjo ir Saulius Gi-
lys iš Chicagos su gi tara . Sene
lės pasakai" labai tiko Ivinskio 
šiltas, reflektyvus "Sprechs-Drogramoie DUVO ir nmwų arv»m. . „ , , , - . .« . £ ]r f „ - n o l i l , - ^ umme balsas, kunuo atpasakojo bežengiančių j profesionalią sce- * ^ V . - l ^ - * TtMan 

ną. 
Pirmos pasirodė Zita ir Birutė 

Prašmutaitės su Loreta 
Čižauskaite iš Melbourno, Aust
ralijos, Dainavos choro narės. 
"Prisimink" ir "Rugpjūčio bala
dė", dvi jaunatviškos estradinės 
dainos, buvo atliktos trijų balsų 
harmonija su pianino ir gitaros 
palyda. Gerai paruošta ir entu
ziastingai atlikta programa pri
minė naktinio klubo stilių, ir nors 
balsai nelavinti, pasižymėjo aiš
kia dikcija. 

Fortepijono solo atliko Veroni
ka Krausaitė iš Calgary, Kana
dos. Veronikos studijų šaka — 
prekybos mokslai. Ji visvien do
misi muzika ir fortepijonu skam
bina jau trylika metų. Mendels-
sohno pirmąjį Preludą (E minor) 
atliko, parodydama aiškius tech
ninius sugebėjimus. Kūrinys rei
kalauja daug svarių, laisvai 
tekančių pasažų. Norėjosi, kad bū
tų naudojama mažiau pedalo, ir 
pati muzika reikalavo daugiau iš
tęstų rubato frazių. Tačiau 6 a 
galima drąsiai kaltinti prastos ko
kybės teatro fortepijoną. 

Krausaitė atliko ir savo para
šytą kūrinį. Dominavo homofo
ninis (vertikalus) harmonijos sti
l ius , k a r t a i s pe r t r auk iamas 
polifonijos (horizontalinės har
monijos stiliaus) frazių. Dažnai 
pasigirdo ir pentatoninės skalės 
pagrįstų motyvų. Eklektinio sti
liaus kūrinys pasižymėjo neoro-
mantiškuinu bei tonališkurnu. 
prie kurio grįžta nemažas skai
čius aštuoniasdešimtojo dešimt
mečio kompozitorių. 

Programoje pasirodė ir Chi
cagoje veikiantis Jaunimo an
samblis "Vaiva". (Antanas Kiuė-
nas, Laura Lauciūtė, Vincas 
Olšauskas. Vitas Plioplys, Re
gina Turnevičiūtė-Ruesch, ir Lai
ma Vadeišaitė). Muzikinės kome
dijos stiliam, "variety showcase" 
sukirpimu, buvo atliktos ištrau
kos iš operečių "South Pacific", 
"Oklahoma" ir "My fair Lady"; 
žinoma, lietuvių kalbon išverstos. 
Situacijos buvo pritaikytos Pasau
lio Lietuvių dienų dilemoms. Pvz., 
labai smagu buvo stebėti, kaip an
samblio vyrai suvaidino tris tu
ristus: iš Argentinos, Vokietijos ir 
Amerikos, kurie niekaip negalėjo 
susikalbėti, iki susiprato, juk visi 
atvykę į P L Dienas . Epizo
das privedė prie ištraukos iš Ro-
gers ir Hammerstein operetės 
"South Pacific" — "Nėra nieko 
kaip mergina". Ansambliui vado
vauja Faustas Strolia. 

Tris lietuviškas balades atpa
sakojo Kęstutis Ivinskis iš Bon-
nos. Vokietijos. Baladžių stilius 
atitiko daugelio Amerikos bei 
Kanados dabartinių liaudies dai
nių stilių, pvz., J im Post arba 

vaikystės prisiminimus. Toliau 
ėjo dvi dainos, pritaikytos lietu
vių poetų Maironio ir Brazdžionio 
poezijai. Vėl reikia pasiskųst i sa
lės akustika ir garsiakalbių siste
ma, nes ta i dažnai kliudė publi
ka i sekti tekstą, o t a i y r a 
nepaprastai svarbu ba ladės klau
sytojams. Kęstutį publika priėmė 
entuziastingu plojimu. Kęstutis 
studijuoja matematiką ir daly
vauja kaip atstovas 1983 m. Jau 
nimo Kongrese. 

Šokiu publiką pralinksmino Ri
ma Kulikauskaitė iš Los Angeles. 
Rima visados domėjosi šokiu ir 
pradėjo rimčiau studijuoti, ka i 
įstojo į gimnaziją. P i rmą šokį at
liko kabareto stiliaus ap ranga , su 
"jazz — fusion" žanro muzikine 
palyda. Šokio stilius buvo moder
n a u s baleto ir džiazo šokio deri
nys . Rimos judesiai laisvi, eks-
tensijos aukštos, ir modernaus 
baleto terminologija vadinamos 
kūno izoliacijos gerai valdomos, 
reikalaujančios s t ipraus techni
kos išvystymo. 

Daug kam, pripratusiam prie 
gracingo klasikinio baleto, mo
dernaus ar džiazo šokio elemen
ta i bei jo sceninis pr i s ta tymas yra 
neįprasti. Tačiau šie žanrai ieško 
ne elegantiško grožio, bet min
ties, stilizuotų judesių, labai daž
na i satyros forma. Judesiai labai 
atviri ir išbaigti, pvz. džiazo "at
gniaužtos rankos" pozicija, kuri 
atsuka delną ir praskėstus pirš
tus į publiką. Antrasis šokis buvo 
karikatūra jaunimo tarpe popu
liaraus "punk-rock" pramoginio 

Tennessee Williams 
drama 

CHICAGOS TEATRUOSE 
• 

Imigrantas iŠ Vilniaus »±y™ *į°* «*M»Ji — 
w ne tun ryšio su lietuviais. 

Raven teatras, 2257 N. Lincoln 
Ave., Chicagoje dabar stato trum
pą vieno veiksmo humoristinę dra
mą "The Pushcart Peddlers", 
sukurtą Murray Schisgal. Vaiz
duoja naujai iš Vilniaus į Ameri
ką atvykusį imigrantą, kuris bu
čiuoja Amerikos žemę ir ieško 
progų kiek užsidirbti. Numa
tydamas jį išnaudoti, į savo "biz
nį" į t r auk i a b a n a n u s a n t 
vežimėlio pardavinėjąs amerikie
tis, įkalbėdamas da r sumokėti už 
jam duotą amerikietišką pavardę. 
Imigrantui sušvinta nauja viltis 
susipažinus su gėlių pardavėja. 

Tautodailės parodos kai kurie eksponatai Illinois 
Chicagoje. 

omery Ward galerijoje, 
Nuotrauka J o n o Tamulaičio 

Vaidinimas vyksta kaip juokin
ga komedija. Aktoriai savus per
sonažus sukuria įtikinančiai. Vai
dinimas trumpas, bet smagus. 
Amerikietį vaidinąs Sam Derence 
yra dalyvavęs NBC televizijos vai
dinime, gėlių pardavėja J o a n a 
Montemurro baigusi De Paul-
Goodman dramos mokyklą. Imi
grantą vaidinąs, John Mueller y r a 
dalyvavęs filme "Bad Boys". Iš-

"Rapsodiją", irgi A. Mikulskio 
aranžuotą, sudaro stilizuotos ir 
gražiai išvystytos liaudies temos. 
Muliolytės technika švari, su ge
ru ritmo pajautimu techniniuose Pasaulio Lietuvių dienos pasi-
pasažuose ir labai gražiai sujun- baigė. Posėdžiai atposėdžiauti, 
giamos atskiros "Rapsodijos" da- telefonai aptilo, laks tymai susto-
lys ir pereinamos, vedamosios fra- j 0 ; svečiai išvyko namo. Liko tik 
zės. Kvartetas dirba Alfonso ir pluoštai programų, neskai tytų 
Onos Mikulskių priežiūroje, ir la- laikraščių ir adresų sąrašai , 
bai malonu kasmet išgirsti naują Dabar ramiai galim prisiminti tų 
talentingą prieauglį Čiurlionio įtemptų savaičių malonius įvy-
ansamblio eilėse. kius ir juokingus nuotykius. Kar-

Tautodailės paroda Illinois universitete 
per Pasaulio lietuvių dienas 

sporto įvykius, J aun imo kongre- lės, tėvai jėzuitai n- Balzeko 
są Jaunųjų dailininkų parodą muziejus paskolino svarbių dar-
prisegti prie sienų ir kolonų. Keis- bų, paįvairinusių ir praplatinusių 
t a s įspūdis - lietuviai įs ikraustė į tautodailės meno apimti-
va ls tyb in į universitetą! Visur Pereitą rudenį Aldona Veselkie-
girdisi lietuvių kalba; moterys, nė suruošė Algimanto Kezio 
g i n t a r a i s pasipuošusios, e ina kori- „Galerijoje" tautodailės parodą, 
doriais; j aun imas , dėvintis „lietu- Cia taip pat buvo matoma keli 
v i škus" marškinėlius, užsimetę apipavidalinimo metodai ir pana-msamblio eilėse. kius ir juokingus nuotykius, rvar- v iškus marškinėlius, uzsimetę apipaviumiumiu mci«u<uu !"""•; 

Neseniai Chicagoj apsigyvenu- tu galim pasidžiaugti ir pasiseki- p j . p suvenyrinius maišus an t ši apžva lga ; pvz., į r ėmin t i 
; v*»+ ion aVtviAai viannmsn^n m o » Vionao i i in k v n ripiman- „„*;„ T^ +aAa na+anVam i tatitrv- naaiškinimai aūie Lietuvos snčių 

Kulikauskaitė turi gerą figūrą 
moderniam šokiui, fizinę ištver
mę, gražiai valdo kūno ir rankų 
pozicijas. J i studijuoja ir kla
sikinį baletą, kuris reikal ingas bet 
kurio žanro šokėjui, nes beveik 
visų formos pagrįstos klasikinio 
baleto elementais. J a u treti me
tai, kaip Kulikauskaitė šoka su 
modernaus baleto vienetu Los An
geles. 

Chicagoje pirmą kartą teko iš
girsti Čiurlionio ansamblio kank
lininkų kvartetą iš Clevelando. 
Koncertinėm kanklėm grojo Ele
na Muliolytė, Auksė Bankaitytė, 
ir Virginija JuodiSiūtė, bosinėm 
k a n k l ė m Rytas Urbaitis. 
Tautiniais rūbais apsirengę, kvar
tetas atliko muz. A. Mikulskio 
aranžuotą liaudies dainų pyne.Py-
nėję yra solo ir bosinėms kank
lėms, kurį Urbaitis atliko švariai, 
nors buvo pastebima, Kau Dosinių 
kanklių derinimo intonaciją sun
ku pa la iky t i . V i e n e t a s gerai 
susigrojęs, vėliausiu metu dažnai 
koncertuojąs kaip styginis viene
tas. 

Solo kanklėms kūrinį "Rapso
dija" atliko Elena Muliolytė. 

si, bet jau aktyviai visuomenėn 
įsijungusi Nijolė Kupstaitė atliko 
du solo kūrinius fortepijonu. Čiur
lionio preliudas, daug kieno gir
dėtas ir mėgiamas, ir Liszto "Lie-
b e 8 t r a u m " , r e i k a l a u j a n t i s 
pažengusios technikos ir tęstinu
mo, buvo kruopščiai paruošti ir at
likti, i a*~±au iviip staitės talentas, 
išsireiškimas ir muzikalumas bu
vo apslopinti prasto ir neprižiūrė
to fortepijono; jos grojimą paly
dėjo garsintuvų ūžimas. Gerai, 
kad Nijolę teks daug kartų išgirs
ti skambinant geresnėse sąly
gose ateityje. 

Asta Šepetytė iš Detroito yra 
vienintelė jaunų lietuvių tarpe žy
miai pažengusi fleitistė. Asta įsi
gijo magistro laipsnį Eastem Mi-
chigan universitete fleitos studijų 
srityje. Asta pagrojo Claude Bol-
ling, 20-jo amžiaus kompozito
riaus, kūrinį "Sentimentale". Jos 
tonas aiškus ir švarus, be dusi 

mais. Vienas iš jų buvo deiman
čiukas — Tautodailės paroda 
University of Illinois a t Chicago 
A. Montgomery Ward galerijoje — 
suruošta Aldonos Veselkienės ir 
Lietuvių Tautodailės insti tuto. 

Ši paroda tęsėsi tik aš tuonias 
dienas universiteto Circle Center 
pastate, t.y. studentų poilsio ir 
užsiėmimų patalpose. Plakata i , 
skelbiantys „Li thuanian Folk Art 
Exhibit", kabėjo prie pat įėjimo 
durų, 750 S. Halsted. Vingiuotas 
kelias iki antro aukšto galerijos 
veda per studentų res toranus ir 
krautuvėles. Skelbimai apie PLD 

dailės parodą — kaip į n a m u s . 

Si tautodailės paroda buvo 

mo. tembras malonus. Šepetytės 
laisvas grojimo būdas apgaulin
gas, kadangi šį nepaprastai lyriš
ką Bolling kūrini kartais sunkiau 
sugroti negu greitus ir ornamen
tuotus kūrinius. J i s reikalauja iš
dailintų ir ištęstų frazių, interpre
tacijos, lyriškumo, muzikalumo, 
kurie apsunkina muzikanto pa-
reigą. o ias pareigas JCĮKVII* am 
ko. Ji ta ip pat turi gerą kvėpavi
mo kontrolę, kuri yra riek pat 
svarbi fleitistui kaip ir daininin
kui. 

Astai akompanavo Nijolė Kups
taitė, kuri ne tik tiksliai sekė so
listę, bet ir parūpino tinkamą mu-

pečių. I r tada pa tenkam į tauto- paaiškinimai apie Lietuvos sričių 
drabužius rodė audinių raš tų 
pavyzdžius, juostas ir medines 

nuos tab i — turbūt dailiausiai 
į rengta, su įvairiausiais ekspona
ta is , iš visų tos daugybės parodų, 
surengtų per P L dienas. Profe
sionalus pasirodymas. Anglų 
kalbos paaiškinimai gražiai pasi
tiko lankytoją, įeinantį galerijon. 
Spalvota nuotrauka viršelyje, 
aiškiai išspausdinta programa 
kar tu su gražiai išleistu katalo-
sriuku paaiškino tautodailės rūšis • " ^ „_. , . , • J„ :T,+„ dingas. Gintarai buvo paskoun ir reikšmes. Prie kiekvieno daikto T"1 5 ,. . . . . — ' - . -m iCi"-° _ . . ,6 Boseliu kazimienečiu. riaizeis 
aiškiai išspausdinti pavadinimai 
supažindino su dailininku ir kūri
niu. Apšviet imas geras, sienos 
kaip profesionalioj galerijoje — 
puikiai atmušė visus eksponatus. 
P e n k i m a n i k e n a i g rakšč ia i 
pagyvino erdvę. Viena pora, mote
ris ir vyras, modeliavo vestu
vinius rūbus ('Lidijos Ringienės 
nuosavvbė. austi Anastazijos 
Tamošaitienės). Kitos t rys mer- prikabintos juostų. 
gaitės, rateliu stovėdamos, rodė kilimėlių, ir dar 

spalvotas figūras. Bet šį sykį turė
jome daug daugiau eksponatų ir 
didesnio masto parodą. Daugiau 
narių prisidėjo savo darbais; 
daugiau manikenų, keramikos ir 
naujai pridėta dar gintaro sky
rius. Tie, kurie per aną parodą 
skundėsi, kad per mažai buvo 
parodyta mūsų tautodailės, dabar 
turėtų būt i laimingi! 

Gintaro skyrius buvo labai ispū-
is ko imti 

iš seselių kazimieriečių, Balzeko 
muziejaus ir asmeniškų kolekcijų. 
Nuostabūs gintarai, net lietuviui 
retai matyti senoviški karoliai, 
kryžiai, rožiniai, dekoratyviniai 
daiktai. Net padidinamas stiklas 
pasta tytas , kad aiškiau būtų gali
ma matyti vabalą gintare. 

Audiniai, žinoma, labiausiai 
i m p o n a v o lanky to ją . S ienos 

drabužių, 
manikenai 

Lietuvos sričių drabužius, kambario vidury. Žėrėjo spalvos 
ir raštai . Dviejų seserų darbai čia trijų 

Trisdešimt penki žmonės save 
gamin ta i s darbais prisidėjo prie •_-
šios parodos. Šv. Kazimiero sese- l a m o S a i t i e n e s i r A l d o n o s 

Tautodailės parodos per Antrą* :etuv-.ų diei llinoi* universitete, Chicagoj*. 
Nuotrauka Jono Tamulaičio 

zikinį pap i l dymą . P i a n i n o 
partijoje buvo lengva džiazo ir 
"blues" įtaka, ir vietomis vyko 
subtilus dialogas tarp fortepijono 
ir fleitos. Abidvi derinosi dina
miškai, frazavimu ir interpreta
cija. Salės akustika buvo dėkinga 
fleitos garsui. Šepetytės nuosta
bius techninius sugebėjimus esa
me girdėję kitom progom (pvz. 
Jaunųjų muzikų konkurse Cle-
velande), ir tikimės, kad netrukus gaminta i s darbais prisidėjo prie užėmė pirmą vietą - Anastazijos 
Chicagoje vėl bus proga pasiklau
syti jos grojant. 

Visus labai nustebino Paulius 
Rajeckas iš New Yorko. pantomi
mos artistas. Pantomimos t ikslas 
kūno judesiais išreikšti žmogaus 
mintis ir jausmus. Rajeckas turi 
nepaprastą kūno ir raumenų kont
rolę, in tensyvią koncentracijos jė
gą bei veido išraišką, ir sugebė
jo vien tik savo kūnu sukurt i 
vaizdines teatrines iliuzijas; sie
nas, duris, ir t.t. 

Pirmiausia Paulius a tkūrė 
Shields ir Yarnell pantomirno sti
liaus sceną, su mechaniškais ju
desiais, reaguojančiais grojamai 
muzikai. Vėliau atliko Charl ie 
Chaplin stiliaus pantomimą su 
tos eros muzikine palyda ir vieną 
sceną "Vilniaus viešbutyje. 

Rajeckas aiškiai yra studijavęs 
baleto bei kūno kultūrą, dramą ir 
pantomimos meną. Jo pasiroy-
mas buvo įdomus ir žavingas . 
Nuostabu, kad lietuvių tarpe y r a 
tiek įvairių talentų, ir ta ip retai 
tenka juos pamatyt i , a rba bent 
apie juos paskaityt i , išgirsti. 

Programą labai šeimyniška: 
pravedė Eugenijus Butėnas, Jū
ratė JakStytė ir Juozas Kapačins-
kas Ta len tų vakaro pirminin
kas). Jiems į talką atėjo kiti 
Antrojo Kaimo nariai , A. T. 
Antanaitis ir Romas Stakauskas. 
prajuokindami publiką savo 
humoristiniais į tarpais. 

Didelis būrys dirbo ruošos ko
mitete, talkininkų ir plat inimo 
komisijose. Beruošiant Talentų 
vakarą buvo daug darbo padary
ta ir laiko praleista, kad būtų gali- jį 
ma sudaryt1- progą lietuviškajam 
jaunimui į sceną išeiti ir įvair iais Tautodailė* parodoje Illinois universitete, Chicagoje, per Antrąsias 
talentais su kitais pasidalinti . Pasaulio lietuvių dienas, 1983 m. birželio mėn. 26— liepos mėn. 3 d. 

jį p Nuotrauka Jono Tamalaicio 

Drauge su "The Pushcar t Pedd
lers" Raven tea t ras pateikia ir ki
tą trumpą vienaveiksmę dramą: 
Tennessee Williams "27 Wagons 
Full of Cotton" — apie jauną pieti
nės JAV srities moterį, kurios vy
ro neatsargumas leidžia ja susi
domėti plantacijos savininkui. 
Drama trumpa, žaisminga. Joje 
tie patys aktoriai, tik vieton S. 
Derence to pietietės vyro vaidme
nį atlieka Tom Portes, dalyvavęs 
daugelyje Chicagos pastatymų. 
Abudu Raven teatro vaidinimai ei
n a bendru vardu: "Welcome to the 
U S A " J . P r . 

Veselkienės. Jų abiejų darbai tai 
tautodailės dvasia ir centras. 
Audinių skirtumai buvo matomi 
iš audėjų metodų ir raštų. Kar
ta is laisvi siūlai, kitur tankūs raš
tai , ryškios spalvos ar ramios. 
Individualiausi audiniai pagal 
šiuos bruožus tikriausia buvo 
Dainos Kojelytės, Helen Norkus, 
Audronės Tamulienės ir Danutės 
Pareigaitės. 

Keramika buvo labai grakščiai 
išstatyta a n t galerijos stabukų ir 
kolonų. Marijos Gaižutienės, 
Adomo Vaitkevičiaus dubenys, 
vazos , ž v a k i d ė s i r ąsočia i 
demonstravo liaudies meno for
mas ir įkvėpimą. Bet Julijos 
Smilgienė8 keramikos „paveiks
la i" - „Žemyna" ir „Motina" 
atskleidė d a r vieną meno kelią. 

Dailiai apkabinėta kalėdiniais 
šiaudinukais „eglaitė" — Marijos 
Krauchūnienės, sesers Perpetuos 
ir Paulinos Vaitait ienės darbas — 
net karštą vasaros dieną atgai
vino žiemos prisiminimus. O 
kelios pintinėlės velykinių margu
čių vėl priminė liaudies meno 
svarbą šeimos papročiuose. 

Stasės Tallat-Kelpšienės 90 
pirštinių vėl mus nudžiugino ir 
megzti rūbai parodė austų raštų 
skirtingumą. Medžio drožiniai 
liudijo vyrų įnašą tautodailėje. 
Jurgis Daugvila, Viktoras Vesel
ka, Povilas Laurinavičius ir An
tanas Paskočimas savo lėkštėmis, 
rankšluostinėmis, kraičių skrynio
mis, kryžiais ir skryniomis paro
dė, kaip lietuviški namai puošia
mi liaudies motyvais ir dirbiniais. 
Ypač Povilo Laurinavičiaus kry
žiai buvo dailūs ir grakštūs. 

Šios parodos pasisekimas daug 
parėjo nuo P e t r o Aleksos, 
paruošusio programą spausdini
mui ir sustačiusi© pačią parodą. 
J is meniškai išdėstė eksponatus ir 
suderino šviesas. Taip pat ir Aldo
nai Veselkienei turim visi būti 
dėkingi už rūpestį ir pareigin
gumą. J i net r a n k a išspalvino 
visus pakvietimus! Vienintelis 
trūkumas buvo tai , kad ši puiki 
paroda ilgai nerado savo vietos 
Pasaulio Lietuvių dienų renginių 
planavime, tad nebepateko į 
lankstytinius kalendorius ar kitus 
skelbimus. Ir ta i vieną savaitę 
tebuvo rodoma, kas irgi gaila, kai 
tiek darbo įdėta. Bet ši paroda 
pritraukė dažnų ir įvairių lanky
tojų universiteto centriniame 
pastate. Lietuvių Tautodailės 
instituto narės, kurios ten budėjo 
prie įėjimo, džiaugėsi tokiu judėji
mu ir lankytojų skaičium. 

Lietuvių Tautodailės institutas 
pasirodė puikiai, nariai turi kuo 
didžiuotis. Dabar tikrai moka 
kaip gražiai parodą sustatyti ir 
gali bet kur rodytis. Institutas 
puoselėja mūsų liaudies meno 
•-gdi — ias Tai mums visiems gak 
būti pasididžiavimas, o dar ir dėl 
to, kad vyresnės kartos meninin
kai globoja ir moko jaunimą šiose 
meno šakose. Parodoje dalyvavu
sieji nariai turbūt buvo nuo 25 iki 
88 metų amžiaus. Jiems padėka 
už pasišventimą. 

V i k t o r i j a M a t r a n g a 

A T I T A I S Y M A S 

Draugo kultūrinio priedo 1983 
m. liepos mėn. 9 d. laidoje, 3-
čiarne nei po nuotrauka iš Pasau
lio lietuvių menininkų parodos 
atidarymo atspausdinta .Adelė 
Trakienė." Turėjo būti: "Ona 
Čeikauskienė iš Montrealio". Už 
klaidą asmenis atsiprašome. 




