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Žvilgsnis į genocidą iš visuotinės perspektyvos
ROMAS V A S T O K A S
Tema y r a labai plati, paini, tu naudojimas 20-tame amžiuje, tai
rinti emocinių pasekmių, ir ją rasime, kad visų masinių žudy
pilnai išdėstyti paskaitos rė nių struktūra yra panaši. Žino
muose neįmanoma*. Tačiau čia ma, kiekvienas atvejis yra ypa
galima padaryti keletą pastabų, tingas tuo, kad turi savo specifinį
kurios gal paryškintų ir praplės kultūrinį ir istorinį kontekstą,
tų dabartinį tariamų karo nusi bet tas genocido procesas, kuriuo
kaltėlių paieškų proceso supra aukos yra išrenkamos, atski
J a u tik pora savaičių teliko iki kad ir ištisus metus mūsų spau timą.
riamos ir gale sunaikinamos,
Pasaulio lietuvių ketvirtojo kul doje? Spauda galėtų būti natū
Visų pirma mano apibūdinimas visur yra panašus.
tūros kongreso Toronte birželio ralus kongreso tęsinys, tuo atlik genocido šiame kontekste būtų
K a i k u r i e stebėtojai, kaip
24-27 dienomis. Tai didelės apim dama ir savo pačios pagrindinę toks: tai masinės žudynės (dalies George Watson. argumentuoja,
ties renginys, kuriam atidžiai paskirtį, ir kongreso mintis per- arba iš viso) tautinių, etninių, kad panaši nai! inimo ideologija
r u o š t a s i . Dienos m e t u vyks nešdama į nenutrūkstamai vyks rasinių, religiniu ar politinių charakteringa Stalinui, Hitleriui
kongreso studijinė programa, o tantį mūsų kultūrinį gyvenimą. grupių. Į genocidą, kaip j visa ir jų pasekėjams ir kad tos ideolo
vakarais — meniniai renginiai:
Koks iš tikrųjų Kultūros kon kita pasaulyje, galime žvelgti iš gijos įgyvendinimas sutapatina
penktadienį — literatūros vaka greso tikslas? Kongreso rengėjai dviejų perspektyvų — iš indivi Ukrainos bado terorą, nacių kon
ras, šeštadienį — Putino drama siūlo, k ' ' kongreso tikslai yra:
d u a l u s a r b a iš lyginamosios per centracijos stovyklas, Sibiro gula
„Valdovas", sekmadienį —
• sužadinti
visuomenėje spėk, .os, iš ypatingo arba iš gą ir net Khmer Rouge žiau
koncertas. Be to, vyksta dailės susidomėjimą lietuviškąja kultū bendro taško. Galime žiūrėti į rumus Kambodijoje. Yra duo
paroda, premijuotų knygų pa ra,
genocidą iš aukos ir tos aukos menų, pavyzdžiui, kad Hitlerio
roda, Lietuvių informacijos cen
• telkti visų kartų atstovus bendruomenės pusės ir jausti jo koncentracijos stovyklos buvo
tro paruošta paroda apie Lietuvą vieningam kultūriniam darbui,
ypatingumą, arba žiūrėti į jį planuojamos pagal vergų sto
— katalikybės atsparos tašką
• labiau iškelti ir pabrėžti kul kaipo universalų ir pasikar vyklas Sibire ir kad dujų nau
sovietinėje imperijoje. Bus galima
tūrininko atsakomybę šio meto tojantį įvykį žmonijos istorijoje. dojimas aukoms žudyti pirmą
1941 m. birželio mėn. 26 d. traukdamiesi iš Lietuvos Raudo
b i n i n k ų . Šioje, klasiška tapusioje, mūsų tautos genocido
ne tik pamatyti pačias naujausias
Nors abi pažiūros gali būti ir yra kartą buvo išbandytas Vorkutoje nosios armijos kariai n u k a n k i n o P a n e v ė ž i o apskrities
kultūriniuose klausimuose,
n u o t r a u k o j e m a t o m a d r . Antano G u d o n i o n a š l ė prie
knygas, periodiką ir plokšteles,
• persvarstyti ir įvertinti lie išreiškiamos, tačiau pasekmės, 1938 metais. Atrodo, kad Hitleris ligoninėje tuo metu dirbusius g y d y t o j u s Stasį Mačiulį,
nužudyto savo vyro lavono. (Fotografo Žitkaus n u o t r a u k a
bet t a i p pat ir jas įsigyti spaudos
— iš Broniaus Kviklio archvvo.)
tuvių bendruomenės kultūrinį priimant vieną arba kitą, kyla žinojo ir apie pirmąjį šio šimt Antaną Gudonį, Juozą Žemgulį i r gailestingąja seserį
kioske.
Kanevičienę bei nužudė keliasdešimt c u k r a u s fabriko dar
gan
skirtingos.
mečio
genocidą
—
ir
prieš
gyvenimą šių dienų tikrovės
Studijinė programa aprėpia rėmuose: pasverti savo jėgas ir iš
Iš vienos pusės, kartais ar puldamas Lenkiją ir skatindamas
d a u g sričių. K o n g r e s a s ati teklius bei susigaudyti, kokią gumentuojama, kad jau vien tik savo k a r i n i n k u s žiaurumui, kodėl t a perspektyva yra pa žinti ir pilniau suprasti Sovietų diečiu, kadangi mes tai leidome
daromas paskaita „Įsipareigo kutūrinę ateitį kurti; išsiaiškinti genocidų palyginimas yra įžei paklausė: „Kas šiandien bekalba siekusi tokio pranašumo vaka genocidą tik 1973 metais, k a d a įvykti". Svarbu taip p a t atsi
jimas tiesai", kurią skaitys filo išeivijos ir tautos k a m i e n o dimas paliestosios grupės ir kad apie armėnų išnaikinimą?"
riečių galvosenoje ir kokios pasirodė Aleksandro Solženicino minti, kad tas atrinktinis pasi
sofas dr. Kęstutis Girnius. Šešta kultūrinių vertybių pasikeitimo kiekvienas iš jų turi būti supran
Tačiau yra ir kita pažiūra, kuri plaukia iš to išvados. Kadangi Gulago salynas, tačiau Sovietų piktinimas nereikalauja iš publi
dienio studijinėje programoje yra ir suartini mo galimybes.
t a m a s , iš esminės jo padėties išei sako, kad jeigu mes palyginsime kitos masines žudynės šiame kon žudynės didesnio atgarsio Vaka kos daug įsipareigojimo arba
diskusijos apie šeimas, lietuvišką
Šitaip suformuluoti kongreso nant. Iš kitos pusės, jau vien fak žydų holokostą su bet kokiu kitu tekste teranda tik antraeilės rų sąmonėje nepaliko.
rizikos. Lengva yra piktintis na
kūrybinį žodį, išeivijos teatrą. tikslai sugestijuoja, kad jo tema tas, kad genocidas nėra izoliuotas genocidu, tai mes jo svarbą reikšmės, naudinga paklausti,
Antras paaiškinimas holokosto cizmo ideologija ir Hitlerio žiau
Sekmadienį diskutuojama reli — laiko ženklų skaitymas. Kong reiškinys, veda prie palyginamo mažinsime vardan klaidingo uni kodėl holokostas tapo standartu, pranašumui yra randamas dau
rumais, nes tam niekas sveiku
gijos reikšmė t a u t i n i a m išli resas nebandys suformuoti kokią sios pažiūros — ne tik tam, kad versalizmo. Pavyzdžiui, Henryk kuriuo visi kiti panašūs žiau giau žmogaus psichologijoje.
protu nesipriešina. Daug sunkiau
kimui, lietuvių dailės pokarinė
Galime tai pavadinti atrinkti- kelti viešumon Sovietų režimo
nors lietuviškosios bendruomenės g e r i a u s u p r a s t u m e genocido G r y n b e r g , r a š y d a m a s Com- rumai yra matuojami.
padėtis, išeivijos lietuvių muzi
Visų pirma turime pabrėžti, niu p a s i p i k t i n i m u fselective žiaurumus, nes viešoji opinija ar
kultūrinės politikos programą, o priežastis, struktūrą, bet ir gal mentary žurnale 1982 metais,
kinė kultūra. Pirmadienį svars
tik bandys atkreipti gyvųjų bend užkirstume j a m kelią. Šitoks pri- sako: „Jeigu paneigsime, kad kad nacių koncentracijos ir mir o u t r a g e l . M e s v i s a d a pasi to nenori girdėti, arba net nori
toma spauda ir radijas mūsų kul
ruomenės narių dėmesį į progas ėjimas m u m s leidžia geriau įvykiai Lenkijoj, Ukrainoj ir Lie ties stovyklų dokumentacija renkame kelti viešumon arba paneigti.
t ū r i n i a m e gyvenime, lietuvių
ir veiklos galimybes. Kokie nors suprasti ir auką, ir aukų bend tuvoj tarp 1941-1945 metų buvo (raštinė ir vaizdinė) yra labai pla ginti reikalus, kurie liečia mūsų
Trečia holokosto tapimo ypa
kalbos padėtis, Lituanistikos ka
krypties nustatymai ar projektų ruomenės reikalavimus bei ieško ypatingi (uniąue) įvykiai žiau ti ir visiems prieinama. Per pas pačių arba mūsų visuomenės pra tingu priežastis ( yra tai, kad jis,
tedros dabartis ir ateitis, kul
surikiavimai kongrese būtų dirb jimus. Platesnės pažiūros nauda rumo istorijoje, tai pripažinsime, taruosius 40 metų p a d a r y t a eitį ar dabartį. Leiskite man ypač Amerikos žydų perspekty
tūrinių vertybių išlaikymas, tau
tini. Nuotaikų ar įkvėpimo ne ypač iškyla dabartiniame karo kad tai yra lyg normali žmonijos daugybė studijų, kurios į nacių duoti pavyzdį iš Kanados imigra voje, yra pražengęs istorinio įvy
todailė. Studijinė programa bai
galima
įstatymais ar parėdymais nusikaltėliu paieškos kontekste, išraiška ir yra priimama ir net žudynes žvelgia ne tik iš istorinio, cijos istorijos. Tarp 1933 ir 1940 kio rėmus ir yra pasidaręs žydų
giama grupinėmis diskusijomis
nes nesklandumai tarp grupių prileidžiama žmonijos padėtis. bet ir iš literatūrinio, filminio, metų žydams imigracija j Kana identifikacijos su savo bend
apie išeivijos ir tautos kūrybos iššaukti.
Ką kongresas gali padaryti, tai sumažėtų ir siauras viešosios Tie. kurie umversalina holokos filosofinio ir net teologinio taško. dą buvo ypač sunki ir todėl dabar ruomene laidu. Kaipo toks,
sankryža
pakelti ar numušti dalyvių nuo publikos supratimas pasikeistų. tą, nepadidina, bet sumažina jo Visa tai paliko neišdildomą daugelis kanadiečių išperka tau holokostas nusako grupės tęs
V i e n t i k iš šios t r u m p o s taiką. Ir čia yra bendruome jei prie problemos būtų pri- reikšmę". Šita pažiūra yra pa įspūdį vakariečių vaizduotėje ir tinę kaltę ir gėdą tapatindamie- tinumo priežastį ir iš jo atminimo
apžvalgos skaitytojas mato, kad ninis projektas: jei į kongresą einama iš bendro, palyginamojo grįsta ir kyla iš to fakto, kad na- holokostas pasidarė d a u g i a u si su holokosto aukom. Jie bando plaukia grupės tęstinumo prin
cių i š n a i k i n i m o ideologija negu istorinis įvykis — jis k a r t u atitaisyti to imigracijos pareigū cipas. Žymus žydų mokslininkas
Kultūros kongrese dėsis labai atvažiuosime aimanuoti ir bėda- taško.
Atsiminkime, kad mūsų šimt- reikalavo galutinio ir pilnutinio tapo ir simboliu gilaus ir nesu no pasisakymą kadaise, kad Jacob Neusner savo knygoje
daug. Tiesa, kongreso dalyviai voti, tai ir išvažiuosime apsiaša
prantamo blogio. Kaipo toks, j i s „vienas žydas imigrantas yra Strangers ai Home: The Hologalės dalyvauti visose svarsty- roję. Dejavimas negali motyvuoti mėtyje y r a buvę vienuolika žydų išnaikinimo.
Mano pastabų tikslas nėra pašalino iš akiračio k i t a s vienu per daug". Taip pat, kai
bose, nes vienu metu vyks tik darbui. Aimanos yra pigios ir da masinių žudynių — genocidų,
raust. Zionism and American
v i e n a s programos r e n g i n y s . bar mūsų tarpe jau labai stilizuo kurie pareikalavo 50 milijonų Grynbergo perspektyvą neigti, žudynes, tiek pat žiaurias, b e t neseniai buvo Kanadoje rodomas Judaism rašo, kad „Amerikos žy
mažiau žinomas, kitur ir toliau filmas apie nepavykusias pastan
Svarstybų eiga bus greita, nes tos. Nežiūrint to, jos slegiančiai nekaltų gyvybių — ne tik Europo ypač kad pasaulinio genocido
dams holokostas yra etninis
įvykusias, ypač padarytas Sovie gas žydus iš Europos gelbėti,
veikia
visus,
kurie
turi
jų
klausy
studijos
(iš
palyginamojo
taško)
je,
bet
ir
AfriV^ie
bei
Azijoje.
kalbėtojai turės tik saują minučių
identitetas grupei žmonių, kuri
tų Sąjungos rėmuose, kur jos nei viešoje spaudoje pasirodė laiškai,
laiko savo mintim pareikšti. tis. Gal pačiam aimanuotojui ant S u n k u todėl atsikratyti išvados. nė arti neprilygsta išsamumu ir
nei kultūriniu, nei socialiniu
giamos, nuslėptos ar nutylėtos. k u r i ų t e m a a p s k r i t a i b u v o
Kalbėtojai bus iš anksto pasi širdies ir palengvėja, tačiau klau kad genocidas, kaip ir karai, yra pilnumu nacių žudynių istoatžvilgiu neišsiskiria ir y r a pasi
Vakarų pasaulis pradėjo susipa šitokia: „Man gėda būti kanaruošę ir savo įnašą apgalvoję, tad sytojai, aimanų išklausę, nepasi iki šiol neišvengtas ligūstas žmo- rijoms. Svarbu tik panagrinėti,
davusi asimiliacijai". Holokostas
rijos reiškinys — vyko, vyksta ir
laiko ribos jų taip labai nevar daro nei kiek išmintingesni.
žydus charakterizuoja, atskiria
žys. Ribas pajus tie, kurie kongre
juos nuo kitų ir kartu k i t u s įpa
J e i atvažiuosime, b e s i d a i  gali ateityje vėl įvykti. Taip pat ^ .„
v„
se laukia progos diskutuoti jiems rydami prošvaisčių ir pragied svarbu pabrėžti tai, kad jeigu žiū
reigoja. Todėl žydai ir pabrėžia
rūpimus klausimus, nes disku rulių, juos ir atrasime. Pirmiau rėsime į genocidą palyginamai,
holokosto ypatingumą ''the unisijoms laikas bus labai trumpas. sia, galėsime džiaugtis savo bend kaip, pavyzdžiui, padarė sociolo
ųueness of the Holocaust).
Tokiems dalyviams kongresas ruomenės gyvu kultūriniu gyve gas Leo Kuper savo knygoje
Ketvirta, jeigu pažiūrėsime j
ir jo politinis pagali atrodyti perdėm ceremo- nimu. Kongresas savo pakilia Genocidas
holokostą iš viešosios spaudos a>
nijinis. Bet ar nebūtų nuosekliau, nuotaika savotiškai pratęstų taip
televizijos taško, tai čia rasime
užuot apsivilti, kaip dažnai mū neseniai pergyventą okupuotos
*Ši Kanados antropologo prof. dr. Romo
kad ir tas žodis, ir jo sąvoka teiki:
suose pasitaiko, kad nebuvo iki Lietuvos Jaunimo teatro viešna Vaštoko paskaita buvo skaityta Ateities
pilnai išdirbtą simboliu sistema
galo išdiskutuoti visi kongresan gę Amerikoje. Kongrese išgir akademinio savaitgalio programoje 1987
kuri visada iššaukia patikim
atsivežti klausimai ir tuo pačiu sime geriausio, ką kalbėtojai m. spalio mėn. 31 d. Jaunimo centre. Chiatsiliepimą klausytojų ar skaity
metu (!) nebuvo padaryta aibės įstengė per pastaruosius kelis cagoje. Jos tekstą spausdiname šios savai
tojų sąmonėje. Kas tą procesr.
tės Draugo kultūriniame priede, Šiuo
„konkrečių" nutarimų, kongrese mėnesius sugalvoti ir įžvelgti. Tą, metu visai mūsų tautai minint 1940 ir
palengvina dar toliau, tai su
įsižiebusias diskusijas tęsti toliau
(Nukelta i 2 psl.)
1941 metu birželio įvykius.
vienijimas
bendros
kare
nusikaltėlių sąvokos su naciu
-1
ideologija ir jų žmogžudystėmis
Taigi, iš bendros perspektyvom
į šį klausima žiūrint, išeina
didelė ironija, nes dabar mes
grįžome prie tos pat pozicijos,
Artėjantis Kultūros kongresas • Genocidas iš visuotinės
kuria Sovietų Sąjungos parei
perspektyvos • Jaunimo teatro spektakliai Chicagoje: „Dėdė
gūnai gynė ir piršo 1948 metais
Genocido konvencijos debatuose
Vania" ir „Pirosmani, Pirosmani..." • Stasės Sakytės eilėraščiai
— b ū t e n t , kad visi karo
nusikaltėliai, pagal definiciją,
• Jaunimo teatras Chicagos Jaunimo centre • Birželio vežimai
N u o t r a u k a iš masinių žudynių Pravieniškėse 1941 m.
Ugi vakaro r a u d o n a r m i e č i a i t i k i i n o sušaudytųjų k r ū v a s yra nacių karo nusikaltėliai. So
birželio mėn. 26 d.. kada besitraukiančio* Raudonosios ar
ir pribaigdavo sužeistuosius, d a r b a n d a n č i u s gelbėtis. Pra vietų delegacija, ruošiant JungLietuvos spaudoje

Kultūros kongresui ruošiantis

Siame numeryje:

mijos dalinys iš/udė visus stovykloje esančius t m o n e s —
v y r u s , moteris ir vaikus, stovyklos tarnautoju* ir kalinius.

. si 5

vieniškėse b u v o išžudyta apie 450 žmonių. (Nuotrauka iš
Broniaus K v i k l i o archyvo.)

(Nukelta į 4 psl.i
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Įspūdžiai po „Dėdės Vanios" spektaklio
DALIA SRUOGAITĖ
Skrisk, svajone, sparnuotoji mano,
Kur kalneliai ir lygumos žalios,
Iš vargų ir dejonių graudžiųjų
Mus išvesk į palaimintą šalį...
Antrasis Chicagos Tarptautinis
teatro festivalis mums, lie
tuviams, buvo ypačiai reikš
mingas ir džiugus. Pirmą kartą
amerikietiškoje spaudoje Lie
tuvos J a u n i m o t e a t r a s buvo
vadinamas ne sovietiniu, bet
„State Theatre of Lithuania". Tai
juk pirmos Lietuvos teatro gast
rolės Vakarų pasauly, už Sovietų
Sąjungos ir jos satelitinių kraštų
ribų!
Nemažai esame apie Jaunimo
teatrą girdėję, skaitę, kai kas ir
matė jo pastatymus Lietuvoje,
tačiau to teatro viešnagė Chicagoje, subūrusi didoką skaičių
lietuvių išeivių žiūrovų, parodė,
jog emigracija tikrai gyvai domisi
Lietuvos kultūriniu gyvenimu ir
džiaugiasi kiekviena tikro meno
apraiška.
Jaunimo teatras, vadovauja
mas režisierių Dalios Tamule
vičiūtės ir Eimunto Nekrošiaus,
ne tik nustebino savo vaidybiniu
pajėgumu, bet ir paliko ilgam
neužgęstantį, net jaudinantį po
veikį.
Ne visi skaitytojai, ypač iš
tolimesnių vietovių, spektaklį
matė, o gal ir paties „Dėdės Va
nios'" turinio nebeprisimena, tad
suglaustai jį atpasakosime.
Antano Čechovo (1860-1904) ke
turių veiksmų dvaro gyvenimo
paveikslai „Dėdė Vania" buvo
paties autoriaus perrašyta iš jo
pirmosios „Miško demonas" dra
mos. Veiksmas vyksta praėjusio
šimtmečio gale, baigiančių nusi
gyventi dvarponių kambariuose.
Dvaro savininkas Serebriakovas
(klaidingai programoje ir kritikų
vadinamas Sereryakov), pensijon
išėjęs senas, ligotas, net tiro
niškas profesorius, atvykęs iš
miesto su jaunute antrąja žmona
Jelena, sutrikdo įsisenėjusią gy
venvietės tvarką, sugriauna kas
dieninę r u t i n ą . G y v e n i m a s
tolimame nuo kultūros užkampy
je dusina profesoriaus ir jo pirmo
sios žmonos dukterį Sonią bei jos
dėdę Vanią, Serebriakovo pirmo
sios žmonos motinos sūnų. Abu
jau nebe pirmos jaunystės, abu,
ypač Sonia, neša sunkią ūkio
t v a r k y m o naštą. Dvare d a r
gyvena Vanios motina — vienin
telė „dvarponė — ponia", Teleginas, vadinamas „Vaflia", —
toks nelabai kam tikęs plikbajo
ris ir senutė auklė Marina. Jų
įgrisusiai nuobodžią provincijos
kasdienybę praskaidrina apy
gardos gydytojas Astrovas — ne
vedęs, gražios povyzos 37 metų

Kostas Smoriginas (vaidinęs dr. Astrovą „Dėdės Vanios"
pastatyme) ir Vidas Petkevičius (vaidinęs titulini „Dėdės
Vanios" vaidmenį bei sargą „Pirosmani, Pirosmani-..")

amžiaus vyras. Jis — vienintelis
dvare besilankąs viengungis, į
kurį yra įsimylėjusi Sonia. Astro
vas, tuo tarpu, susižavi Jelena, o
dėdės Vanios širdis suliepsnoja
a i s t r i n g a meile profesoriaus
žmonai. Jelena flirtuoja su abiejais, tačiau lieka ištikima savo
despotui vyrui, nors ją kankina
kaimo niūrus kasdieniškumas.
J a i nuobodu, ji negali pritapti
prie tų namų tvankios aplinkos.
Ir su Sonia jai ilgokai nesiseka
suartėti. Soniai Jelena nepapras
tai graži, ir t a s jos grožis dar la
biau lenkia prie žemės darbų ir
rūpesčių prislėgtą merginą.
Galop abi moterys išsikalba ir net
susidraugauja. Sonia prisipažįsta
mylinti Astrovą, ir Jelena paža
da ištirti, ar daktaras nėra jai
abejingas. Deja, Astrovas visiškai
apie Sonią negalvoja ir prašosi
Jelenos meilės. Jų apsikabinimo
sceną pamato dėdė Vania... Ne
spėjus V a n i a i išsižioti, at
krypuoja profesorius ir praneša
savo sumanymą: esą jis jau senas,
kaime gyventi netinkąs, todėl nu
taręs parduoti dvarą ir investuoti
pinigus bankan, iš kurių pro
centų visi galėsią gyventi, net
kur nors Suomijoj įsikurti. Vania,
kuris 25 metus atsidavusiai
tvarkė ūkį, kuris pamatė savo
mylimą moterį Astrovo glėby,
pašėlsta ir išsitraukęs revolverį
bando n u š a u t i Serebriakovą,
bet... nepataiko. Susigėdęs savo
veiksmų, Vania pavagia iš dakta
ro krepšelio morfijų, norėdamas
nusižudyti. Astrovas griežtai iš
reikalauja grąžinti jam buteliuką

Vladas Bagdoną* 'vaidinę* profesorių Serebriakovą „Dė
dės Vanios" pastatyme ir Niko Pirosmanašvili „Pirosmani,

.

programos metu gegužės 29 dieną Chicagos Jaunimo cen
tro scenoje.
Nuotrauka J o n o Kuprio

( a i š k u , k a d pačiam jis rei
kalingas) ir praneša, ilgam išvykstąs. Išvyksta ir Serebriako
vas su Jelena, lieka vėl vieni
Sonia ir Vania su dvaro įnamiais.
Intriga nedidelė, nesudėtinga,
autorius nedaug nuorodų duoda
veiksmui, tik kiekvieno veikėjo
atodūsy skamba gyvenimo be
viltiškumas, artėjantis į bepras
mybę. Dramon įpintos kelios uni
versalios temos: alkoholizmas, po
t r a u k i s narkotikams, ekologijos
problemos, meilė nemylinčiai mo
teriai, vyriausio šeimos nario des
potizmas ir troškimas kitokio, bet
nepasiekiamo gyvenimo.
P r a ė j u s i a m e , p r i e š dvejus
metus vykusiame Teatro festi
valy Chicagoje „Dėdę Vanią" sta
tė Court Theater su mūsiške In
grida Blekyte. Pastatymas, kaip
ir visi iki šiol matyti, buvo realis
tiniame fone, režisierius stengėsi
laikytis Čechovo pastabų, be di
desnių savo vaizduotės plėtočių.
Prisimenantieji anų laikų Rusijos
dvarponių gyvenimą sakė, jog
režisierius nebuvo į detales įsi
gilinęs, todėl net ir jo realizmas
k a i k u r nebuvo į t i k i n a n t i s .
Išėjusi iš spektaklio publika nela
bai daug turėjo komentarų ir
visas vakaras gana greitai apsinešė užmaršties dulkėmis.
Lietuvos Jaunimo teatro „Dėdė
Vania" su didžiausiu entuziazmu
buvo sutiktas Maskvoj, o ką jau
bekalbėti kaip Lietuvoj... Po spek
taklių Houstone ir Chicagoje
amerikiečiai kritikai apipylė ir
režisierių, ir visą kolektyvą to
kiais džiaugsmingais superliaty-

vais, tokiu besąlygišku aukšto
meno pripažinimu, kokio labai re
tai susilaukia garsieji laisvojo pa
saulio teatrai. Chicago Tribūne
dienraščio k r i t i k a s Richard
Christiansen (gegužės 25 d.)
užbaigia savo recenziją tokiais
žodžiais: „ T a i yra nuostabus
teatras... Ir tokio pastatymo mes
niekad nematėm ir tikriausiai
niekad Chicagoj nepamatysime".
Po Jaunimo teatro „Dėdės Va
nios" spektaklio būrelis lietuvių
draugų susirinko pasidalinti
įspūdžiais. Dalyvavo įvairaus
amžiaus ir įvairių profesijų teatro
mylėtojai. J ų tarpe buvo ir
niekad po atvykimo į šį kraštą
nesilankiusių Lietuvoje, ir net ke
lis kartus viešėję tėvynėje bei
m a t ę kitus J a u n i m o t e a t r o
pastatymus.
Pokalbis buvo ilgas ir, jei ne
rytmetį kylanti ir kaitrą žadanti
saulutė, galėjo tęstis dar visą
parą. Dalyvius pavadinsime rai
dėmis, nes n e taip svarbu jų pa
vardės, kiek įdomūs jų įspūdžiai,
išsinešti iš spektaklio:
A. Sunku kalbėti apie šį teatrą.
Pasirodė pasaulinio masto teat
ras, o dabar čia mes — visi mė
gėjai — bandome savo nuomonę
išsakyti. Net baugu...
B. Negi m e s galime ką nors
apie Nekrošiaus režisūrą kalbėti
po tokių puikių ir entuziastingų
recenzijų? Bijau, kad neišeitų lyg
kalba „Schultze contra Schopenhauer"...
C. Meskime šalin menkaver
tiškumo kompleksą ir kalbėkim
atvirai, išliekim savo širdį. Tad,
koks pirmas, bendras vaidinimo
įspūdis?

D. Tai teatro magikos spek
taklis. Žodžiai, garsai, spalvos,
muzika, tylėjimas, daiktai —
įgauna simbolinės reikšmės,
susilieja į visumą, kuriai negali
likti abejingu. Gal ir norėtum su
kai kuo nesutikti, tačiau spek
taklis pavergė.
E. Tik vėliau, atsikvošėjus, pra
dedi vaidinimą kritiškai anali
zuoti.
B. Aš laukiau subtilaus Čecho
vo, o mane apstulbino ryškiai,
plačiais mostais tapomas spek
taklis, kuriame subtilios emocijos
net rėkte išrėkiamos. Iš esmės
spektaklis m a n patiko, nors daug
su kuo nesutikau.
A. Ir aš Čechovą įsivaizdavau
daugiau akvarelinį, o čia Nekro
šius tepa tokiais labai ekspresionistiškais dažais. Kai kurios me
taforos ir įvaizdžiai jo plane labai
įdomūs, o k a i kas, m a n atrodo,
pertempta, išgalvota. Pavyzdžiui,
Astrovo ir Jelenos atsisveikinimo
scena, kur a b u užkėlę kojas a n t
kėdės... man tas reginys atrodė
dirbtinis, k a i p ir gale Vanios
Pirosmani...") susirikime su Chicagos lietuviais J a u n i m o „uždarymas" kėdės narve.
centre gegužės 29 dieną.
.
.
.
.
M
F. Jeigu tokios mizanscenos
Nuotrauka Jono K u p n o

>
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buvo, jos turėjo kažką pasakyti.
E. Mums gana sunku kalbėti
apie šį spektaklį, nes mes jau
turime savo idėjas, kaip reikia
Čechovą tradiciškai statyti. Daug
lengviau veikalo nepažįstant
sutikti su režisieriaus suma
nymais.
D. Mes vis kalbam, tarsi žino
dami, ką Čechovas galvojo. Jo
laikais buvo suprasta vienaip, o
dabar, žinoma, yra kitokia inter
pretacija.
B. Man atrodo, kad Nekrošiui
visai nebuvo svarbu, ką Čechovas
galvojo.
A. J a m čia buvo tramplynas
perduoti savo „message" (gaila,
lietuvių kalboje neturime šiam
išsireiškimui tinkamo žodžio).
B. Tam tikra prasme tai buvo
dramaturgo išprievartavimas.
F. Nesutinku, — tam tikra pras
me yra didelis komplimentas
režisieriui.
C. Kalbėkime apie mizansce
nas, jų metaforas, jų simbolius.
Pavyzdžiui, apie tų trijų tarnų
įvedimą, kurių pas Čechovą nėra.
F. Daug kas nesuprato, ką tas
jų čiužinėjimas reiškė.
A. Iš viso įvedimas kitos klasės
žmonių buvo simboliškas.
D. Seniau čiužinėdami tarnai
blizgino parketą. Šiame pasta
tyme ryškiai parodoma, kaip
liaudis po truputį varo ponus iš
dvaro.
E. Pradžioje nedrąsiai, vėliau
vis stumiasi toliau ir toliau, žiū
rėdami, iki kiek jie gali drįsti
nužengti.
D. Ypač ryškiai parodyta —
kada ponai išnyksta, panašiai
kaip pelės, kai katino nėra, puola
ant stalo. Tada tie tarnai jaučiasi
beveik kaip šeimininkai, o po
nams grįžus — išbėgioja.
A. Tų darbininkų įvedimas vei
kia labai magiškai. Buvo be galo
stiprus įspūdis.
E. Jų šėlimas parodo visą prole
tariato psichologiją.
C. Kurį laikotarpį Nekrošius
nori jais parodyti? Ar prieš
revoliucinį, ar net šios dienos?
A. Aš manau, tai įmanoma vi
sais laikais. Pavyzdžiui, Hauptmanno „Audėjuose" tamsi minia
įsiveržia į aristokratų rūmus,
viską plėšia, daužo... juk ir mes
1944 metais tai matėm...
F. Reiškia, galima galvoti apie
dabartį.
D. Glasnost?
A. Vizuališkai buvo nuostabus
vaizdas, o jų atbėgimo muzikos
palyda, ypač būgnai, tikrai teikė
kažkokios permainos dvasią.
B. Tik man tie vyrai pasirodė
tokie neelegantiški, nearistokra
tiški. Juk Čechovas rašė apie
žmones su geromis manieromis...
D. Atrodo, čia buvo parodytas
sovietinės kultūros štampas, vaiz
duojantis „ponų" klasę. Tik viena
senoji motina dar buvo išlikusi iš
tų tikrų aristokratų klasės.
B. Čechovo dramoj Vaflia groja
gitara, o šiame spektaklyje įves

t a s visai kitas muzikinis fonas.
Vietoj rusiškų liaudies dainų,
kurios teiktų epochos kvapą, pra
džioje girdime žydišką melodiją.
E. Tai buvo Varšuvos 1915-17
metų žydų „pogromo" raudos.
C. Ir jos iš karto suteikė būsimą
spektaklio nuotaiką — tokią
gūdžią, graudžią.
D. Šios raudos išryškino veikėjų
neviltį, jų užgožtą ir beviltišką
būtį.
A. O ką gi reiškia Nekrošiaus
metafora su buteliukais?
F . Čia Jelenos, vienintelės
gražios ir patrauklios moters,
kvepalai.
C. Toji moteris visiems buvo
k a i p narkotikas. Visi jos norėjo,
bet niekas negalėjo prie jos
prisiliesti, todėl bent bandė jos
kvapais svaigintis. Ypač Vaflia,
kuris, būdamas įnamiu ir beveik
visų stumdomas, labiausiai
guodėsi juos uostydamas.
E. Kiekvienas norėjo bent
lašiuką, bent kvapą tos moters
pasiimti.
D. Čia ir parodyta žmogaus na
t ū r a . Nors tie idealistai uždūsta
provincijoj, tačiau dūšios gilumoj
y r a noras kažką sau pasigrobti,
ką nors svetimo turėti.
B. O galų gale visus kvapus
susisėme tarnai!
A. įdomi mizanscena buvo Va
nios, kada jis atneša didžiulę pal
mę ir pastato prieš Jeleną.
C. Manau, kad ta , almė reiškė
k i t ą kraštą. J u k tekste yra
paminėta Afrika. Gal svajonė,
siūlymas išvykti į šiltus kraštus,
į kitą pasaulį?
E. Į laisvę?
F. Be abejo. Ypač Lietuvos žiū
rovas turėtų taip suprasti.
D. Ir M a s k v o s , ir visos
Sąjungos...
B. Mane gerokai erzino tie svo
rių kilnojimai. Bent man jie atro
dė absoliučiai nereikalinga reži
sieriaus užgaida.
D. Anais laikais tie svoriai
buvo savotiškas sportas, fizinės
pratybos. Čia, man regis, buvo
a i š k u s s u m a n y m a s parodyti,
kuris iš jų yra vyras, o kuris jau
ne...
E. O pabaigoj — Sonios tų svo
rių nešiojimas?
F. Tai jos likimas, jos laukian
t i s sunkus darbas, vargas ir be
t i k s l i s g r ū m i m a s i s su neiš
vengiama tamsia kasdienybe.
A. Ir t a u r i ų s t a t y m a s ant
Vanios nugaros? Manau, daug
k a s iš žiūrovų visai nesuprato jų
reikšmės, jų simbolio.
C. Gal čia vėl režisieriaus
teatrališkumas? Taures stato net
i r d a b a r , ypač s e r g a n t i e m s
plaučiais.
E. Turėtų ir šioje scenoje būti
kokia ryški potekstė, kurios mes,
t a i p ilgai gyvenę Vakaruose, jau
nebeapčiuopiame. Mes daug ko
nepamatom ir nesuprantam, kas
Lietuvos žiūrovui yra absoliutiš
kai aišku.
B. Taip, ten yra kitokia kalba,

Algirdas Latėnas ir Kostas Smoriginas („Dėdes Vanios"
dr. Astrovas) vaidina ištraukoje „ Valiusei reikia Alekso"

Kultūros kongresui
ruošiantis
(Atkelta iš 1 psl.)
ką jie mato, mes lyginsime su tuo,
ką mes patys matome. Nebijosi
me jų girti už įžvalgas ar peikti
už ne tokį gerą pasiruošimą, kaip
tikėjomės. Iš kalbėtojų lauksime
taiklių ir atminty įstrigsiančių
žodžių. Kalbėtojams yra didelė
proga kongreso metu įtaigauti tą
didelį būrį gyvų žmonių, kurie
susirinks jų minčių pasiklausyti.
Daug svarbaus kongreso darbo
vyks pertraukų metu koridoriuo
se ir kavinėse. Susitikę su pažįs
tamais, bandysime pardavinėti
savo pačių įžvalgas ir teorijas. Tai
bus minčių ir projektų mugė.
Kultūros kongresas yra kaip
atlaidai, o juk prie atlaidų tinka
ir klegantis kermošius, kuriame
perkama ir parduodama. Jei
namo grįždami parsivešime kad
ir riestainį, kad ir kokį blizgutį —
projektėlį, Kultūros kongresas
bus pasisekęs.
O kongreso prisiminimas, kurį,
anot Donelaičio — pasidžiaugę ir
pasilinksminę šioje šventėje, išsivešime, bus tam tikra paskata,
mums grįžus prie kiekvieno iš
mūsų vasaros darbų ir žiemos
vargų. Jie visad buvo ir toliau
bus labai šakoti, daugialypiai,
kartais gerokai prozaiški, rei
kalaujantys, be abejo, mūsų
vienas kitam talkos, bet galbūt
dar labiau asmeniškos inicia
tyvos ir asmeniško įsiparei
gojimo. Tačiau iš visų tų darbų ir
rūpesčių susideda ir mūsų didysis
bendras projektas — mūsų tautos
gyvybė, jos kultūros klestėjimas,
jos laiminga ateitis. Tikimės, kad
Pasaulio lietuvių ketvirtasis kul
tūros kongresas kaip tik bus pro
ga pajusti tas sąsajas tarp mūsų
visų galutinio tikslo ir kiekvieno
iš mūsų smulkesnių, bet jam
gyvybiškai reikalingų įnašų.
(a ir a. U.)
kažkokia bendra kalba, kurios
mes nepagaunam. Pavyzdžiui,
kai skaitai Tomo Venclovos eilė
raščius, gali skaityti tris, keturis
kartus, ir vis tiek nesuprasi visų
metaforų ir simbolių, kurie tik
ten turi specifinę reikšmę.
A. Prisiminkim dabar Jeleną.
Kodėl ji režisieriaus traktuojama
kaip 1920 metų „vampas"? Juk
taip nutolusi nuo tikroviško vaiz
do...
D. Ak, ir vėl mes grįžtame į
čechovišką tikrovę...
A. Tačiau kai tokia keista
moteris įšoka į sceną, o tu žinai,
kad ji ištekėjusi už seno pūzdro,
manytum, kad ji jau seniai
„paslydus". Tačiau ji paslydusią
nevaizduojama.
E. O gal vėliau paslys, paklau
sius dėdės Vanios patarimo?
F. She is a tease... beveik
bespalvė.
(Nukelta į 3 psl.)

is Juozo Baltušio spektaklio „Nuogi karaliai" Jaunimo
centro scenoje gegužės 29 dieną Chicagoje.
Nuotrauka Jono Kuprio

Šeštadienis, 1988 m. birželio mėn. 11 d.

DRAUGAS-MOKSLAS,

MENAS,

Niko, Eimuntas, Gautama — gėlė
ALGIRDAS LANDSBERGIS
Vienoje legendų apie Budą, jo
išminties klausyti
susirinko...
Keletą sykių prasilenkęs su
Vilniaus J a u n i m o teatru, pa
galiau pasivijau jį Chicagoje.
Nors nebespėjau pagauti „Dėdės
Vanios", apie kurio poveikį dar
dūzgė visas teatru besidomintis
miestas, gegužės 29 dienos popie
tę pagaliau pamačiau „Pirosmani, Pirosmani..."
Iš to spektaklio daug laukiau,
buvau daug apie jį girdėjęs, bet
tai, ką išvydau scenoje, pralen
kė lūkesčius. Nors režisierius
Eimuntas Nekrošius vėliau sakė,
kad t a i buvęs vienas blankesnių
„Pirosmanio" spektaklių (nes
aktoriai buvo paprasčiausiai per
vargę), man jis praėjo kaip puota.
Pradžioje pasigirsta, vėliau
pasikartoja pakiliai skaitomos iš
traukos iš gruzinų herojiško epo
— kariai, kardai, žirgai. Ar tai
bus kontrastas buities „dugne"
besikapstantiems Nikui Pirosmanašviliui ir sargui? Netrukus
paaiškėja visai kas kita — tų dvie
jų tragikomiškų figūrų (visiškai
savitų ir, drauge, per poetinę
erdvę susisiekiančių su Godot
laukiančiais nesulaukiančiais
Vladimiru ir Estragonu) kova yra
nemažiau herojiška už Šotos Rustavelio didvyrių pastangas.
Antano Jacovskio scenovaizdis
— apledėję langai Tbilisyje,
stačiatikių altoriaus užuomina,
pertvara paties Pirosmanio
galvoje — dalija ir jungia skirtin
gas erdves. Pro tuos langus, sielos
veidrodžius, kaip mituose,
įeinama i kitus pasaulius, iš jų
išeinama, kol Mirties angelas pa
baigoje juos nuplauna ir paverčia
paprastais stiklais.
Bet prie ko tas Buda rašinio
pradžioje?...
Čia, kaip skausmingas skun
das, nuaidi Pirosmanio ir jo draugo-brolio-šventojo sargo pasku
tinė diena: svajonės, sapnai, iliu
zijos („Sapnuot nebemoku. Net
sapne stumdo, muša".) Apie Mar
garitą, kuri j j išganys ir kurios

Jaunimo teatro režisierius Eimuntas

vardo jis mokosi. Apie Paryžių, tą
magnetą tiekai dailininkų iš
Rytų. Apie meną. Apie nesupras
to menininko gyvenimą. (Apie
visų mūsų gyvenimus.)
Ekspresionistiniame teatre
tokios temos būdavo išreiškiamos
deklamacija, filosofavimu, buities
suabstraktinimu, neva „sudvasi
nimu". Nekrošiaus scenoje ma
tome medžiagos ir dvasios sam
būvį — dvasia išreiškiama per
medžiagą, per skarmalus, svars
čius, neplautų kūnų smarvę.
(„Žemiškas protas veržiasi į tiesą
per medžiaginius d a l y k u s " ,
12-tame šimtmetyje rašė vienas
gotiškosios architektūros pionie
rių.) Todėl ir komizmas yra na

Įspūdžiai po
Dėdės Vanios" spektaklio
(Atkelta i S 2 psl.)
C. Kai k a m iš jūsų Jelenos ir
profesoriaus viena mizanscena
tikrai nepatiko, — kai profesorius
gulomis užkrauna savo podagros
iškraipytas kojas jai į sterblę.
B. M a n t a scena a t r o d ė
neestetiška.
C. O aš ten joje pamačiau tikrą
moterį- Atmenat, kaip ji tas ko
jas apkabino, apklostė ir supo tar
si vaiką, lyg trokšdama motinys
tės?
A. Taip pat Serebriakovo lazda
prie Jelenos kaklo. Psichologiškai
jau ir taip aišku, kad jis ją laiko
už kaklo kaip šuniuką... Jų san
tykis taip ryškus, tai a r reikėjo jį
dar vizualiai aiškinti?
B. Man prisimena vokiečiai:
pakabina rankšluostį ir viršuj
užrašo „Handtuch". Ir dar: t a s jo
Jelenos sijono pakėlimas... Iš
veikalo žinome, kad Serebriakovas Jeleną be galo dvasiškai
k a n k i n a , — ji šnibžda: ,,aš
daugiau nebegaliu, nebegaliu..."
Aišku, kad vyras ją žudo, todėl
man bent atrodė ši mizanscena
gremėzdiška. Toks nečechoviškas
„overtone".
F. Čia beveik kaip Marx Bro
thers' „slapstick".
D. Šių laikų gyvenimas ir seno
žmogaus dar neprigesęs geidulys.
C. Man neperdėtas buvo ir Se
rebriakovo skambalas, kuriuo jis
norėjo visų dėmesį į save atkreip
ti.
D. Seniau skambalas buvo po
nijos priemonė pasišaukti tarnus.
F. Čia ir pamatome Vanios ne
apykantą „valdovui", kai „nema
tydamas" Serebriakovo jis pra
deda Nabucco dainą, pritariant

visiems veikėjams;
Skrisk, svajone, sparnuotoji
mano.
Kur kalneliai ir lygumos žalios,
Kur švelnus ir gaivus toks vėjelis,
Kur toks žydras gimtasis
dangus.
Iš vargų ir dejonių
graudžiųjų
Mus išvesk į palaimintą
šalį.
Te aukštybių jėga
visagalė
Mums skausme sugrąžina
jėgas.
Skrisk,

svajone, sparnuotoji

mano..

Mirties angelas viena po kitos
atims?
„Pirosmani, Pirosmani..." —
rauda apie nesuprasto menininko
likimą, metafizinė klounada —
paliečia visuose mumyse glūdin
čią kūrybine kibirkštį. Centri
nėje, paveikslo tapymo, scenoje
pavaizduojamas patsai kūrybinio
akto šventumas. Žvakę — šventą
ugnį — palietęs sargo pirštas tą
ugnį — kaip Siksto koplyčioje
Dievas Adomui — perduoda Pirosmaniui, paliesdamas jo pirštą,
kuris tada liečia drobę?
Ar nepamiršai Budos?
Savo vizijos Nekrošius nebūtų
sugebėjęs įkūnyti be išskirtinės
Vlado Bagdono ir Vido Petke
vičiaus vaidybos. Niko - sargo
duetas yra spektaklio ašis — re
tai scenoje pasitaiko matyti tokį
techniško virtuoziškumo ir ab
soliutaus įsijautimo derinį. (Ne
reikia pamiršti ir viso kolektyvo
ieškojimų bei improvizacijų,
atmetus Korostyliovo tekstą ir
pradėjus kopti į tą aukštą kalną.)
Spektakliui baigiantis, sargas
apibarsto savo brolį m i l t a i s
(kurių pardavimu, dar gyven
damas, Pirosmani nesėkmingai
mėgino verstis) ir, pasodinęs jį
ant svarstyklių, ištraukia jį iš
scenos. Nubaltintas Pirosmani
virto statula, sudvasintu klou
nu. Kaip „pereinamuosiuose"
ritualuose miltais apsibarstę, iš
vaikų vyrais tapsiantys, afri
Nekrošius.
k i e č i a i , j i s pereina į k i t ą
Nuotrauka J o n o Kuprio
dimensiją. Baltas, a n t svars
tyklių, Moters-Mirties paaukotas,
tūrali šio teatro dalis. Žiurkė, per jis primena tas iš kvietinės tešlos
trumpa stalo koja, „kapinių kuni sulipdytas ir miltais apibarstytas
gaikščiai" — maitvanagiai nėra figūrėles, kurias dar priešhomerikomiški įtarpai žiūrovų dėmesiui niais laikais gyvatėms paauko
išlaikyti, bet integrali Nekro davo graikų moterys, Tesmofošiaus pasaulėvaizdžio dalis.
rijos festivalių dalyvės, norė
Visa tai apjungia tamprus damos užtikrinti derlių ir gerą
g a r s i n i s audinys, a p i m a n t i s sielos perėjimą į kitą pasaulį.
t r u m p u s gruziniško dialogo
įtarpus, šokėjos makaronišką
Po s p e k t a k l i o į v y k u s i a m e
prancūzų kalbą, sargo unkštimą, trumpame pasikalbėjime su žiū
į butelį — jo sielos lyrą — pučia rovais išryškėjov kad Nekrošius
mus garsus, geležim brazdenimą nepasitiki žodžiais, nemėgsta
į geležį (žemiško pasaulio gro intelektualinių ekskursijų, nesi
tas) ir muziką. Kodėl Ravelio domi teatrinių teorijų narplio
„Bolero" motyvas? Ar tai agoniš jimu. Keli klausimai buvo apie
kas Niko gyvenimo akmens riti- specifinę spektaklio simboliką.
nimas į kalną, su krūva kėdžių (Amerikiečių žiūrovai mėgsta,
ant nugaros — kėdžių, kurias k a d j i e m s viskas b ū t ų „iš

E. Gal būtų buvę efektinga šia
daina spektaklį užbaigti?
C. Nemanau. Nebūtų nei čecho
viška, nei nekrošiška.
A. Tai buvo nepaprastai įspū
dingas ir graudus vaizdas.
B. Taip pat Astrovo miniatiū
riški paveiksliukai, kuriuos pin
cetu, net sakrališkai jis rodė Jele
nai, ir per didžiulį veidrodinį
stiklą, lyg ekraną, viskas taip
iššaukiančiai padidinta. Ką tai
reiškia?
F. Man atrodo, kad tai pla
tėjantis ano krašto informacijos
teikimas, kaip televizija — dabar

jau ten rodomos beveik visos jų
šios dienos problemos, n e t Černo
bylis.
E. Lyg laisvėjimas, a r to lais
vėjimo ilgesys.
D. Tarsi atsiveria langas į kitą
pasaulį.
A. Ir vizuališkai ši scena buvo
labai graži, labai įdomi.
D. Man viena gražiausių scenų
buvo prie etažerės, kur taip inty
miai kalbėjosi Sonia ir Astrovas.
Lyg prie altoriaus, lyg išpažinties
motyvas.
B. Ar pastebėjot, kad viso spėk
taklio aukščiausias taškas (high
point) kaip tik šioji scena ir buvo.

aiškinta" — scenoje, kaip vitri
noje, išdėlioti simboliai, ir juos iš
šifravęs žiūrovas „supranta", kas
scenoje darėsi ir „apie ką" buvo
tas spektaklis.) Nekrošius sąmo
ningai atsisakė „ a t r a k i n ė t i "
simbolius. Ką simbolizuoja rožė?
Miniatiūrinė bažnytėlė? Tai tie
sioginiai simboliai, lakoniškai
atsakė Nekrošius.
Vienoje legendų apie Budą, jo
išminties pasiklausyti susirinku
siam mokinių būreliui jis, nieko
nepasakydamas, parodė gėlę.
Mokiniai nesuprato ir sumišo...
Kas čia per paistymas? Nekro
šius — budistas?
Ne, jis žemaitis. Bet palieskim
patį žodį „Budą", iš sanskritinio
„bodhi" — ar jis negiminingas
lietuviškam pabudimui? Prasmė
ta pati. Pabunda naujai būčiai
rožės spygliu pirštą įsidūrusi
karalaitė. Kartais ir mes pa
bundame naujam gyvenimui.
Mano kauniškės gimnazijos kla
sės draugas Leonas Lėtas parodo
ant „Burger K i n g " servetėlės
išsiliejusį, spektaklio įkvėptą,
eilėraštį, kurio leitmotyvas „Piro
smani, Pirosmani..." Spektakliui
pasibaigus, pabunda šalia snau
dęs tautietis; pabunda „Burger
King" buičiai, bet ir jis, iš gražios
patriotinės pareigos atėjęs į spek
taklį, nepamirš į jo pasąmonę
tarp snaudulių atklydusių „Piros
manio" vaizdų.
Ar nematot švelnios šypsenos
Budos veide, kai teatras, tas la
biausiai prie žemiškų dalykų pri
rakintas menas, šioje scenoje iš
sivaduoja iš medžiagos — medžio,
geležies, drobės, dažų, kūnų —
varžtų ir sualsuoja tikru dva
singumu? Kai Pirosmani sako,
„Viską pramiegojau", Buda link
teli šypsodamasis, nes „gyve
nimas — sapnas".
Bet kam ir į k u r pabundama?
Kai iš Pirosmanio lūpų pasigirs
ta „Aleliuja"; kai „kapinių kuni
gaikščių" laidojamas atsikelia
sargas; kai Pirosmani sako, kad
„Atsibusim didelėj puotoj" —
Buda švelniai papurto galvą,
tačiau nemažiau švelniai ima
šypsotis Kristus...
Niko, Eimuntas, Gautama —
gėlė.
Labai turiningas, labai įdomus
dialogas.
E. Ir kaip publika, kvapą
užėmusi, klausėsi...
A. Po viso riksmo tai buvo ra
miausias momentas.
C. O moterų šokis? Kaip jį
interpretuotumėm?
F. Dance of love, dance of
death?
B. Taip, meilės ir mirties šokis
po susitaikymo.
A. Todėl man Sonios riksmai
buvo svetimi. Skaitydami Čecho
vą, galvojame, kad pas jį emo
cijos nėra išrėktos, daugiau už
spaustos. Prisiminkim Sonios
monologą apie jos negražumą.
Tenai ji išrėkia visą skausmą.
Mano manymu, užspaustai išsa
kytas skausmas veiktų daug dau
giau nei išrėktas.
C. Čia jauno žmogaus despera
tiškas skausmas, kurio ji nebe
gali užspausti. Senesnis žmogus
daugiau viską išlaiko savyje.

Romualdo Požerskio nuotrauka iŠ serijos .. Atmintie* sodai
— 33", 1962 — Pivašiūnai: iv. Jono atlaidai. Romualdo Požerskio fotogafijg paroda huvo atidaryta birželio 3 dieną
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje. Paroda

vyksta dar ir sį savaitgalį, birželio 11-12 dienomis.
Čiurlionio gale rijos valandos šeštadieniais ir sekmadieniai* — nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

*fc

Nr. 1 1 4 ( 2 3 ) - psl. 3

LITERATŪRA

i I
Lietuvio tremtinio l a i d o t u v ė s S i b i r e .
(Nuotrauka i š B r o n i a u s Kviklio archyvo.)

Stasė

Sakytė

IŠKENTUSIEMS
ĮŠALUSĮ

INFERNO

Pro Arktikos
ledynus —
Aptemusius
akligatvius
ir vargo langus —

Atplėšti —
Žiūri į šąlančių
ir
kenčiančių
akis —

Atskirti —
Užkalti —
Prikryžiuoti
tamsioj
beorėj erdvėj

Ir jau
niekaip
nebepajėgia
nusišypsoti
—

dusot
drebėjot,
kentėjot —

RAMINSIU
PALIKTĄ

Amžinai
įšalusi
tundra
pasitiko jus.
Priglaudė
gūžtos
įšalusios
grindim
ledinėm,
sienom
ledinėm,
lubom ledinėm —
Po žūklės
ledinėj
Lenos upėj,
per pūgą ir speigą
pareinančius
lydėjo alkis.
įraukė —
ledini? guolis.
Geliančių
varveklių pakojis —
Atėjo
arktinė naktis —
Išsekusius
išlaisvino mirtis —
Išlikusieji,
vos gyvi,
žaizdotom
rankom
ir širdim
dar kentėt
inferno kančias —
Beviltiškai
laukėt
Vilties —

PRO VARGO

SKAUSMĄ

Iš kenčiančių
indų
išgersiu
mirtiną taurę —
Iš juostančių
lapų
nupinsiu
Pirčiupio raudą —
Sugrįžtančioj
saulėj
gaivinsiu
šaukiantį
kraują —
Sužystančioj
pievoj
raminsiu
paliktą skausmą —

IŠ TYLOS

Į

TYLĄ

Šiandien
ir mano upė tyli,
kaip kapai —
Kaip
akmenys
su gilia patirtim —
Ir nebėra
nieko,
kas
dainuotų,
kaip švintanti
upė.
kas
kalbėtų,
kaip
akmenys,
apie praeiti
gilią.
kas
liepsnotų,
kaip
liepsnos
senoviniam
aukure,

LANGUS

Pntemęs
mėnuo
slenka
pro spygliuotas vielas —

F. Juk koks buvo Sonios gyve
E. Ar jis išeina į mišką k a i p jo
nimas? Ji tik dirbo ir dirbo ir dir
bo, prarado j a u n y s t ę , jokių mylėtojas, ar kaip kovotojas?
šviesulių neturėjo, net meilės Partizanas?
A. O Viešpatie, o Viešpatie!
džiaugsmo nepažino. Galų gale
Kaip
sau nenorite, tame spek
visa tai turėjo didžiuliu šauksmu
taklyje yra nemažai ekvilibristi
pratrūkti.
kos...
E. Ypač tokioj aplinkoj, k u r visi
F. Kaip ir visi vyrai veikėjai,
uždusę dvasiniam tvankume, Astrovas yra alkoholikas, be to,
sakytum, apsėsti „cabin fever", dar ir narkomanas, vienintelis
kurio metu žmonės ir rėkia, ir laisvas, visų gražiausias vyras.
verkia, ir išdarinėja daug dau J a m irgi toji tamsi gyvenimo
giau nesąmonių, nei Nekrošius realybė tampa nebepakeliama ir
prigalvojo.
tik gyvulyje jis mato dar kažko
B. Net daugiau negu Astrovas kią prasmę. Tik gyvulys d a r dva
su kailiu? Kodėl jis gale nusiima siškai švarus, grynas, be melo, be
dalį savo drabužių, pasiraitoja veidmainystės...
kelnę? Kodėl viena koja basa ir
C. Todėl ir žaidimas su kailiu
vis labiau ir labiau kriuksi?
turi didelės reikšmės.
F. Jis nori tapti šernu. Prisi
B. Nekrošiaus parodyta pa
minkit — jis ekologas, miško, gy baiga yra labai keista, visai ki
vulių, paukščių mylėtojas. Susi tokia nei Čechovo. Veikale viskas
rūpinęs gamtos nykimo pro baigiasi ramiai, Vaflia groja gita
blema, žmogui ją naikinant.
ra, o Sonia su Vania, likę vieni,

kas
čiulbėtų,
kaip
paukštis,
skrendantis
iš tylos
į tylą

rengiasi pailsėti gerosios auklės
globoje.
D. L y g n u s i r a m i n i m a s ir susi
t a i k y m a s su likimu.
E. N e t i k nusiraminimas, bet ir
palengvėjimas po Marinos žodžių
„išvažiavo".
A. T a č i a u S o n i a tą ramų
monologą vėl r ė k t e išrėkia.
F. D a b a r Lietuvoj, tikram gyve
nime, v i s k a s k i t a i p pasibaigia.
Čia yra šiuolaikinė pabaiga, poli
tinis p a s i s a k y m a s . Jeigu dabar
n e š a u k s i , gal nebeturėsi progos
b e t k a d a d a u g i a u šaukti.
C. T e a t r a s t e n y r a „message"
p e r d a v i m a s publikai, žmonijai.
Vien l i t e r a t ū r a , be vizualinio
vaizdo, t a i p stipriai nepaveikia.
B. T a i p , t a i įdomu. Aš iš tos pu
sės visai į spektaklį nežiūrėjau.
Tikrai įvaizdus spektaklio kam
pas.
( N u k e l t a į 4 psl.)
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Jaunimo teatras Chicagos J a u n i m o centre
N I J O L E MARTINAITYTĖ

Žvilgsnis į genocidą
iš visuotinės perspektyvos

tada, kada nėra visapusės nusi
kaltėlių paieškos. Tokia procedū
ra atima kai kuriom aukom
bendražmogiškumą, nes suges
tijuoja nelygų skausmo ir mirties
pergyvenimą;
Trečia išvada yra ta, kad pa
naudojimas nacių genocido, kaip
masto visom kitom masinėm
žudynėm matuoti, yra davęs
Sovietų režimui nepaprastą
progą ne tik užmaskuoti savąjį
genocidą, bet taip pat pasiekti
daugelį kitų politinių ir terito
rinių tikslų. Tuo atžvilgiu baltai
ir ukrainečiai tampa antrą kartą
Sovietų klastos auka.

(Atkelta iš 1 psl.)
Liubianka".
tinių Tautų Genocido konvencijos
Dar viena tendencija, kurią
tekstą, stipriai argumentavo, kad galime priskirti, bent iš dalies,
genocidas yra tiesiogiai susijęs su prie iškeltos nacių genocido
fašizmu-nacizmu ir kad tautos, sąvokos, tai atrinktinis paieško
kurių santvarkos yra pagrįstos jimas dabartinėse karo nusikal
komunizmo ideologija ir princi tėlių paieškose. Apie šią padėti
pais, iš esmės negali genocido iš visi gerai žinome. Tačiau galim<*
vystyti. Tokia yra ir dabar sovie čia pridurti, kad Kanadoje, nors
tinė pažiūra: Antrojo pasaulinio nusikaltėlių komisijos mandatas
Girdėjome liaudies ir pačių
karo istorijos rėmuose visi karo buvo selektyvus (būtent, ar yra
aktorių sukurtas dainas, ištrau
nusikaltėliai, visas genocidas — nacių Kanadoje ir ką su jais dary
kas iš mūsų literatūros klasikų ir
nacių sąskaiton. Tie, kurie kalti ti), tačiau komisijos rekomenda
neseniai parašytų pjesių. Matėm
na Sovietų Sąjungą panašiais nu cijos — ir dabar valdžios padary
juos improvizuojant.
sikaltimais ir žiaurumais, išva ti įstatymų pakeitimai liečia
dinami hitlerininkais, propagan visus karo nusikaltėlius, ne tik
Koks bendras įspūdis? Pirmiau
• „Literatūra ir menas" iš
distais,
reakcionieriais.
spausdino
(1988.V.28) Justino Mar
sia, kad poezijos ir dramos
nacius. Vis vien įdomu pažymėti,
cinkevičiaus
apybraižą „Reabilituo
Šito sutapatinimo karo nu kad Kanadoje buvo ne tik selek
perteikime jaučiamas stilius,
ta
—
1970
metais",
pagrįstą Dalios
kuriame daug svarbiau gaida, o
sikaltėlių sąvokos su nacių ide tyvus mandatas, bet ir selektyvūs
Grinkevičiūtės
atsiminimais.
Ją Q4
ne reikšmė. To rezultatas —
ologija ir žiaurumais naudą argumentai karo nusikaltėlių pa
metų
mergaite)
kartu
su
tėvu,
moti
interpretatoriai kartais pametė
Sovietai pilnai supranta ir visur, ieškų debatuose. Pavyzdžiui,
na
ir
broliu
išvežė
1941
m.
birželio
klausytojus ir dėl to programos
kur tik gali, išnaudoja, vis pri buvo paleistas šūkis šiuo metu:
14 d. 3 vai. nakties. Ji su motina
pirmoji dalis buvo gan nuobodi,
mindami vakariečiams, kad ir jie „Bent vienas nacis Kanadoje yra nuvežama į Trofimovsko salą Lapte
nors ir paįvairinta liaudies
kadaise yra buvę atliantai. Kai vienu per daug". Tas šūkis vų jūroje. Dalios užrašuose skaitome:
dainomis.
Allan Ryan, buvęs OSI direkto niekada neskambėjo: „Bent vie „Tai buvo didžiulis ledo kapas. Gulin
rius, susitiko Maskvoje 1980 nas karo nusikaltėlis, gyvenąs tiems ant ,narų' dažnai prišaldavo
Toliau, kad aktoriai jaučiasi
metais su Vyriausiu Sovietų Kanadoje, yra vienu per daug". prie sienos plaukai. Barakai buvo
d a u g l a i s v i a u , perteikdami
prokuroru Roman Rudenko, Dar kitas pavyzdys. Vienas žy visiškai nekūrenami, ir mirštantieji
humoristinę medžiagą, o ypač Jaunimo teatro kūrybinės grupės nariai dainuoja per programą Chicagos Jaunimo centre gegužės 29 dieną.
improvizuodami. Čia jie išsilais
Nuotrauka Jono Kuprio pastarasis jam pasakė: „Siame mus Kanados juristas, analizuo nusaldavo rankas ir kojas". Autorius
svarbiame darbe, hitlerininkų damas Sovietų Sąjungos disiden komentuoja: „Stebina ir visos šitos
vina iš dramos mokyklos metodo
Man rodėsi, kad plojo daugiau iš už kurią jiems dėkojame.
Programą
dominavo
vyrai.
Iš
ir daugiau komunikuoja su publi
ieškojime, mes dar ir dabar esa to Anatolijaus Ščaranskio bylą akcijos nusikalstamas beprasmiš
kumas. Vyko karas, šalis buvo įsi
sentimento,
o
ne
už
programos
moterų žodį perteikė tik viena
*
ka.
me sąjungininkai". Taip pat ra 1978 metais, priėjo šios išvados:
tempusi
ligi paskutiniųjų... O čia.
Kazlauskaitė ir improvizacija aukštą lygį. Vienaip ar kitaip, ne
(Nereikia mums dejuoti, kad
„Sovietų teisinė sistema, atrodo,
Aktorių sukurtos dainos savo pasireiškė Overaitė. Norėjosi iš svarbu. Svarbu tai, kad jie mus Amerikos lietuvių kalba pa šo ir Vladimiras Molchianovas '
Trofimovske, šimtai žmonių ma
dar vis veikia pagrindu .duokit
stiliumi prilygsta šiandieninei girsti ir iš kitų, kurios grupėje išjudino, prikėlė iš gilaus mie veikta anglų kalbos. Iš pro savo knygoje apie nacių gaudymą mums žmogų ir mes rasime rinami badu, verčiami dirbti be
pan-Europos populiariai muzikai. stovėdamos traukė liaudies dai go, per kurį beveik buvom už gramoje dalyvavusių, bent pas Kanadoje ir Amerikoje, išleistoje nusikaltimą' ". Tačiau apklau prasmiškiausią darbą — ieškoti tun
1981 metais: „Čia mes ir dabar
droje Lenos atplukdytų įšalusių
Kas rodo, kad lietuviai atsisukę į nas.
miršę, k a s tas lietuviškas te trečdalį jaučiama rusų kalbos sąjungininkai". Visiškai taip pat sinėjimo metu tas pats juristas rąstų, iškirsti juos ir tempti į
Vakarus.
Publika aktorius sutiko šiltai. atras. Tai buvo didele šventė, įtaka.)
pasakė ir Ottawoje Sovietų amba tapo dideliu rėmėju Sovietų liudi stovyklą... viršininkų būstams
sados atstovas
Aleksandr jamosios medžiagos naudojimo apšildyti". Kalinių badą liudija kad
Tą pačią galvoseną rodo ir šis pa ir toks epizodas: „Kai mirė
mes čia sugebam suprasti.
„Dėdės Vanios" spektaklis ilgam Podakin, kalbėdamas neseniai vyzdys — kada Vakarų sąjungi Gamzienė, po jos rūbais, ant krūtinės
apie karo nusikaltėlius Kanadoje:
A. Vis dėlto norėčiau būtinai iš pasiliks mūsų mintyse ir širdyse, „Šiame reikale mes dar esame ninkai susijungė su Sovietais buvo likęs nedidelis duonos gabalėlis.
prieš vokiečius, jie sekė principu: Tempiant ją nuo ,narų', vienas
kelti sceninės kalbos tragiškumą. kad mes, nors ir toli nuo Jaunimo sąjungininkai".
žmogus jį pastebėjo. Jis išsitraukė
teatro
būdami,
prisiminsime
jo
Aiškiai pastebime, jog į lietuvių
Taigi nieko nuostabaus, jeigu mano priešo priešas yra mano duoną ir, skubia: apibraukęs utėles,
atneštą
šviesą
į
mūsų
kasdien
kalbą buvo mažiausiai kreipta
šitoks Sovietų propagandiškas draugas. Stalinas tada tapo „Good ją čia pat suvalgė".
skurdėjančią dvasinę buitį.
old Joe". Tačiau kada baltiečiai
dėmesio.
Kai
kurių
aktorių,
ypač
(Atkelta iš 3 psl.)
kartojimas randa atgarsio Vaka
1949 m. Dalia su motina, pabė
B. Vis dėlto, man atrodo, kad to Jelenos, žodžiai visiškai nepasie
D. Nuo pat Nepriklausomybės rų viešoje spaudoje. Pavyzdžiui, arba ukrainiečiai tą patį principą
gusios iš Jakutijos, slaptai sugrįžta į
C. Mes čia daug svarstėm, pastatymo stiliaus svarbiausias
panaudojo, stodami į kovą prieš
kė publikos. P a s daugelį buvo pradžios Balys Sruoga ilgėjosi
kalbėjom, atrodo, pastebėjom
elementas buvo vizualinis. Teks j a u č i a m a slaviška kalbos melo panašaus teatro, sakydamas: „Ne Vfashington Post 1985 m. ba Raudonąją armiją, jie tapo kola Lietuvą. Ligota motina po metų
miršta, duktė susekama ir už pa
landžio 25 d. Walter Reich, rašy
pačius ryškiausius spektaklio
tas, žodis tapo nukeltas į antrą
dija, r u s i š k a s sakinio banga veikale reiškiamos idėjos turi damas apie Amerikos nacių borantais ir dabartinių nusi bėgimą iš tremties nuteisiama tre
momentus. Reikėtų dar daug
planą.
vimas. Neteisinga tartis, balsių sukelti žiūrovų pergyvenimą ar deportacijas, argumentuoja, kad kaltėlių paieškų taikiniu.
jiems metams lagerio. Tik mirus
kartų „Dėdę Vanią'" pamatyti,
D. Tačiau pagrindinės Čechovo s u t r u m p i n i m a s arba prailgi emocijas, bet atvirkščiai — es
Stalinui paleidžiama. „Skaičiau tos
vienintelis „geros valios" rezer
Užbaigiant, tektų padaryti nepažįstamos moters atsiminimus,
kad galėtum įsigilinti į kiekvieną
mintys nėra pakeistos. Žmonijos nimas; pavyzdžiui, m a n įstrigo tetinės emocijos, esančios meni
vuaras tarp Sovietų ir amerikie kelias išvadas:
veikėją, kuris visą laiką scenoje tragedijos aštriai paliestos, pa
rydamas ašaras ir vis klausdamas
„gražy", vietoj „graži", „laimyn- niame veikale, sujaudindamos čių yra bendros kovos prieš na
Pirma,
žiūrint
į
genocidą
iš
dirbo, veikė, net be teksto: grindinė idėja ryškiai perduota.
ga", vietoj „laiminga" ir pana žiūrovus, pagimdys, sukels juose cius atminimas. Tą gerą valią bendro pasaulinio taško, galime mintyse: už ką? Daugiau jos nema
mimika, pantomima, gestais, Ypač drąsiai iškeltas dusimas toj
čiau: 1987 m. gruodžio mėn. ji mirė.
šiai. Mums, pratusiems prie labai idėjas".
galime
pagerinti,
jis
sako,
depor
rasti
šioje
pažiūroje
potencialą
su
Visa šeima reabilituota 1970 me
kūnu...
dumblinoj baloj ir desperatiškas išreikalautos, išlavintos sceninės
E. Man atrodo, kad Jaunimo tuojant nacių kolaborantus. O ta vienyti genocido aukas ir jų bend tais".
A. Taip, aktorių „susižaidimas" veržimasis iš jos išbristi.
kalbos, jų lietuviškas žodis (išsky teatras nebūtų Sruogos nuvylęs, gera valia reikalinga ir panaudo ruomenes — nes jos visos yra pa
Apybraižos gale Marcinkevičius
F. Todėl ir pastatymas nefoto rus vieną kitą aktorių) nebuvo nes niekad joks išeivijos lietuviš
buvo fantastiškas. Buvo jaučia
tina taikos derybose. Taigi viena tyrusios tragišką likimą. Ši sako: „Tai klausimai, kurie šiandien
mas toks tikras cheminis jun grafuoja ano meto gyvenimą. švarus, nebuvo grynas, tiesiog k a s spektaklis nebuvo sukėlęs
pasekmė, statant nacių genocidą bendrinė perspektyva ne tik jaudina visus. Turėkime drąsos at
ginys.
Priešingai — jo interpretacijoj liūdnas.
tiek emocijų, kalbų, minčių, na, aukščiau už visus kitus, yra ta, nemažina vieno ar kito genocido sakyti į juos Ką reiškia persi
kad ir ginčų.
E. Prisiminkim viso spektaklio matom šauksmą, kuriuo šaukia
kad tai padeda Sovietų Sąjun reikšmės, bet padaro juos visus tvarkymas, demokratija ir viešumas,
B. J i e m s būtina išmokti kvė
visa
Lietuva.
kai apeinamos visai Lietuvai skau
D. Anot Sruogos, šis spektaklis gai užmaskuoti savo masines žmogiškesnius ir suprantamus;
tempą, kuris niekur nelūžo, nesu
puoti, „ p a s t a t y t i " balsą, kad
džios žaizdos, kai dar taip neseniai iš
C. Buvo todėl ir panaudotas
tikrai buvo „bent per metrą žudynes.
triko. Juk ir kiekvienas aktorius
pereitų per rampą, ir atkreipti
Antra, bet kokios formos geno literatūros kūrinių braukiamas buvo
viršum žemės".
turėjo savotišką ritmą, žingsnį, universalus Čechovas krašto dėmesį į dikciją.
Antra pasekmė yra ta, kad cido rikiavimas ar ypatingumo kiekvienas sakinys, kuriame pasi
gyvenimą
išreikšti.
F. Būtina dar padėkoti Arūnui holokostas yra tapęs mastu, ku
judesį, spalvą, garsą. Nekrošius
F . J i e kalbėjo taip, kaip -'abar
ieškojimas turi kaip pasekmę taikydavo žodis .išvežimai' arba
B. Taip, dabar suprantu tą
Čiuberkiui už jo subtilų teksto riuo yra matuojami kiti genoci
sugebėjo visus juos sujungti lyg
Lietuvoj kalba.
bendruomenių
skaldymą, ypač užuominos apie juos?"
vertimą, kurį kiekviename spek dai, kitos masinės žudynės. Šią
muzikos instrumentus į vieną, be raktą, kuris atrakina duris ne į
A. Ir mes kasdieninėj kalboj taklyje gyvu žodžiu jis tiksliai
mums įprastą vakarietišką spek
galo darnų orkestrą.
m
a l a m e sakinius, praryjame žo perteikė lietuviškai nemokan tezę yra ryškiausiai iškėlęs au
taklį, bet sugestijuoja viską
F. Dekoracija buvo taupi, scena „anomis" akimis matyti...
džius, tačiau, užlipus a n t scenos, tiems žiūrovams. Jo aksominis torius William Shawcross kny
goje apie Kambodijos genocidą —
neperkrauta, kiekvienas baldas,
F. Dėl to, man atrodo, ir buvo atsiveria meninis pasaulis, kurį balsas, teatrinė tarsena maloniai The (įuality ofhfercy: Cambodia's
daiktas, atributas naudojamas, gerokai sustiprintas vaizdinis ele a k t o r i u s privalo visapusiškai
skambėjo a u s i n i u o s e , k u r i e Holocaust and the Modern Consreikalingas.
mentas: potekstės, simboliai, me m u m s perteikti.
amerikiečiams tikrai buvo reika cience (1984). Jis rašo, „nėra
D. Ir apšvietimas toks subtilus, taforos, įvaizdžiai Lietuvos žiū
C. Atmetus šią nesunkiai patai lingi.
nieko nuostabaus, kad Europos
aiklus!
rovui pasako daug daugiau, nei somą ydą, pripažinkime, kad
Visi: Valio, valio, valio Jau žydų žudynės tapo pagrindiniu
nimo teatrui! Gyvuok, klestėk ir mastu, kuriuo dabar matuojami
vėl mus aplankyk!
tragiški įvykiai. Iš dalies tai yra
natūralu ir turime pagirti pavie
* * *
nes ar bendras pastangas užkirs
ti katastrofai kelią. Bet kai ku
Antano Čechovo „Dėdę Vanią" rios pasekmės yra apgailestauti
režisavo Eimuntas Nekrošius. nos. Yra pavojus, kad tik tada,
Scenos apipavidalinimas ir kos kada įvykiai gali būti paly
tiumai — Nadios Gultiajevos, ap ginami, teisingai ar neteisingai,
švietimas — Romualdo Treinio su holokostu, tik tada jie pasiekia
ir Gintauto Urbos, muzika — mūsų sąmonėje baisingas propor
Fausto Latėno.
cijas". Autorius mini įvykius
Biafroje ir Kambodijoje, kur buvo
Vaidino:
Serebriakovas — Vladas Bag naudojami nacių žudynių sim
boliai, siekiant paveikti vaka
donas
Jelena, jo žmona — Dalia Sto- riečių sąžinę. Shawcross duoda
įdomų pavyzdį, kaip vienas iš žy
ryk
Sonia, jo pirmos žmonos duktė miausių Khmer Rouge kalėjimų
(Tuol Sleng) tapo pavadintas
— Dalia Overaitė
Marija — Elvyra Žebertavičiū- „Azijos Auschwitzu". Tą kalė
jimą turistams perdirbdami 1983
tė
Dėdė Vania — Vidas Petkevi metais, pareigūnai, su Rytų
Vokietijos pagalba, padarė jį
čius
Teleginas (Vaflia) — Juozas Po panašesnį į Buchenwaldo kon
centracijos stovyklą, kad geriau
cius
Astrovas, daktaras — Kostas sutaptų su nacių „originalu".
Shawcross prideda, kad nors tas
Smoriginas
kalėjimas
buvo daug panašesnis
Marina, auklė — Irena Tamo
į Stalino kalėjimus (o ir Khmer
šiūnaitė
Rouge
buvo žiaurus komunistų •Jaunimo teatro propomoif < hi< H^OS Jaunimo centre gegužės 29 ir 30 d. ištrau
Tarnai — Rimgaudas Karvelis,
ką iš Sauliaus Šaltenio pjeses „Duokiškio" vaidina Remigijus Vilkaitis ir Rim
J ū r a t ė Aniulytė ir V y t a u t a s režimas), niekas to kalėjimo gaudas Karvelis („Dėdės Vanios" pastatyme atlikęs vieno iš tarnų rolę).
Dalis Jaunimo teatro kūrybinės grupes Chicagf >?» *t d u n i i i K
scenoj** x^K u *" s ^«
niekada nepavadino „Azijos
Nuotrauka Jono Tamulaičio
Taukinaitis.
Nuotrauka Jono Kuprio
Po dviejų puikių pastatymų
Chicagos Tarptautiniame teatro
festivalyje Jaunimo teatro akto
riai pateikė lietuvių visuomenei
dar ir trečiąją programą. Tai
įvyko gegužės 29 ir 30 dieną
Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Programą regėjau antrąją dieną,
apie kurią ir bus šie įspūdžiai.

Įspūdžiai po
„Dėdės Vanios" spektaklio

