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KULTŪRA
Apie dvasię praturtinančip atmosferę

N
uo pirmo Kultūros numerio pasirodymo 
praėjo du mėnesiai. Nors vadinama kultū
riniu Draugo priedu, jis yra daugiau negu 
„priedas”, kurį ar pridėjus, ar atėmus, daug kas 

dienraštyje nepasikeistų ar net jo nedaug kas ne- 
pasigestų. Bent norisi manyti, kad atėmus šešta
dieninę Kultūrą, dienraštis daug nustotų: tai yra, 
labiausiai nustotumėte jūs, mieli skaitytojai, jums 
skirtą dienraščio palydovą, kuriuo Draugo leidėjai 
jums rodo ypatingą pagarbą bei vertinimą.

Atmosfera, kuri brandina
Šiais laikais kultūra yra dažnai naudojamas 

žodis: kūno kultūra, tautos kultūra, gyvybės kul-

Šio šeštadienio Kultūros turinys

1 psl. Kęstutis A. Trimakas.
Apie dvasią praturtinančią atmosferą.

y
2 psl. Ieva Sadzevičienė.

Simbolinė pasaulio pajauta Vytauto Igno kūryboje.

4 psl. Dovydą Judelevičių kalbina Laimutė Tidikytė.
Shakespeare’o ir jo „Hamletas” Lietuvos scenoje.

6 psl. Vytautas V Landsbergis.
Dominykas ir jo kelionė j žvaigždes. Pasaka 
suaugusiems (1).

8 psl. Pranas Visvydas. Stambaus sceninio užmojo 
akivaizdoje Alekso Mickaus „Don Kichotas". 

tūra, o kartais ir neigiama prasme, pavyzdžiui, 
mirties kultūra — tinkamiau vadintina — mirties 
pseudokultūra.

Tą dvigubą, viens kitai priešingą, prasmę pa
naudojau pirmame Kultūros vedamajame (2007 
04.07.), palygindamas kultūrą su atmosfera, ku
rioje arba bręstame, arba skęstame. Juk atmosfe
roje yra vienas iš būtiniausių elementų mūsų gy
vybei - oras, kuris, jei užterštas, tampa nesveikas, 
kartais net labai kenksmingas. Kaip atmosfera, 
taip ir kultūra gali būti žmogui sveika arba (jei 
tampa netikra, užkrėsta) — kenksminga. Žinoma: 
norime kvėpuoti sveiku oru, o taip pat būti pavei
kiami kuo naudingiausios kultūros. Tad Kultūroje 
siekiame sutelkti dvasiai kuo tinkamiausią kul
tūrinę medžiagą.

Kultūros skaitytojai ir bendradarbiai
Kultūra nėra specialiai intelektualams. Kiek 

tokių iš viso pastebime aplinkoje, išeivijoje? Šis 
Draugo palydovas nėra specialiai vien kultūrinin
kams. Nors, žinoma, kiekviena visuomenė norėtų 
jų „prisiauginti”: ji sudaro sąlygas (ir viena tokių 
sąlygų yra kultūrinė spauda), bet kultūrininkai 
patys visuomenės sukurtose palankiose (o neretai 
ir visiškai nepalankiose) sąlygose išsiugdo.

Kultūrininkai ypač pageidaujami kaipo ben
dradarbiai. Bendradarbių niekada nėra per daug. 
Jų eilės išeivijoje retėja, pavyzdžiui, nors ne vie
nas asmuo buvo kviečiamas, neatsirado, kas sutik
tų šiais metais Čikagoje Lietuvių operos pastaty
tą Johanno Strausso operetę „Vienos kraujas” ap
rašyti bei vertinti.

Šeštadieninis Draugo dienraščio palydovas 
Kultūra yra skiriamas visiems dienraščio skaity
tojams, — jums, atvertusiems jos puslapius. Ką 
jūs tuose puslapiuose randate? Ko galite tikėtis? 

Ne paprastų naujienų, kurios šiandien aktualios, 
rytoj jau pamirštamos, bet kažko daugiau išlie
kančio, kažkuo tai jūsų dvasią pakeliančio ar jus 
kažkuo praturtinančio. Visa tai sutelkta į šias kul
tūros sritis: menas, mokslas, literatūra (plačiau 
apie šias sritis - kitą kartą).

Kas mūsų akiratį plečia, kas mūsų vidų gilina
Vienas pačių svarbiausių žmonių žinovų, prof. 

Gordon Allport nurodė dvi savybes, kurios apibū
dina subrendusią asmenybę: tai platus interesų 
akiratis ir vidinė gelmė. Jo teigimas derinasi su 
mūsų aptarta kultūra — idėjų, jausmų, vertybių, 
įvaizdžių sukurta atmosfera, padedanti mums 
sveikai, žmogiškai bręsti. Kultūra kaip tik patei
kia tokią medžiagą, kuri padėtų mums patiems 
plėsti interesų, susidomėjimo, rūpesčių akiratį, ir 
to pačiu kurti savo vidinę gelmę. Visa tai slypi toje 
trijulėje: menas, mokslas, literatūra.

* * *

Pažvelkime į šio Kultūros numerio turinį, ku
riame atstovaujamos trys meno sritys: Vytautas 
Ignas savo dailės darbais, Shakespeare’as Lietu
vos teatro scenoje, o grožinėje literatūroje - Vytautas 
V Landsbergis su pasakėčia suaugusiems. Igno te
matikos platuma, atskleidžiama įvairiausiais žmo
nėms reikšmingais simboliais. Sudėtingas, žmo
giškąjį egzistencinį klausimą „būti ar nebūti” sau 
statantis Shakespeare’o Hamletas, skirtingai inter
pretuotas lietuvių aktorių. Vytauto V Landsbergio 
pasakos herojus, gyvenimo kelionėje patiriąs žmo
gišką dalią: priklausomumą nuo kitų, konfliktų 
žalą, taikingų santykių reikšmę, meilės svarbą.

Nemaža dvasinė puota...
Kęstutis A. Trimakas
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Vytauto Igno kūryba 
pilna simbolinės 
pasaulio pajautos: 
tapydamas dailininkas 
kuria mitologinį, 
pasakišką pasaulį, 
maloniomis spalvomis 
ir veik archetipiniais 

siužetais apjungdamas 
antikos sakmių, 
baltiškosios mitologijos, 
krikščioniškosios 
kultūros elementus.

Lithuania Vytautas Ignas

Simbolinė pasaulio pajauta Vytauto Igno kūryboje

IEVA ŠADZEVIČIENĖ

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus Kauno Paveikslų galerijoje šiuo metu 
eksponuojama dailininko Vytauto Igno - 
Ignatavičiaus tapybos ir grafikos darbų paroda 

„Pasaulis pagal V Igną. Dovanoti kūriniai”. Eks
pozicija paremta dar 2006-aisiais Nacionaliniam
M. K. Čiurlionio dailės muziejui padovanota dau
giau nei šimto menininko darbų kolekcija. Šalia 
didžiulių tapybos drobių, ekspresyvių grafikos es
tampų galima pamatyti ir guašu atliktus darbus, 
spalvotus eskizus tušu. Jau nuo 1950-ųjų gyvenu
siam Jungtinėse Amerikos Valstijose dailininkui 
buvo itin svarbi tautinės savimonės pajauta. Jo 
kūriniuose apsijungia lietuviškosios, baltiškos 
(kosmoso medžio, sakmių), simbolinės reikšmės 
— pasakų, krikščionybės elementai. Nors dauge
lyje tapybos drobių vyrauja ekspresyvūs potėpiai, 
gaivios, ryškios, šiltos ir net žaismingos spalvos 
„Sužadėtiniai” (1977), tačiau kituose darbuose at
siveria dar viena — „tamsioji” Vytauto Igno kū
rybinio pasaulio pusė „Vergija” (1961): šie kūri
niai kupini nerimo ir skausmo, emocionalios, sim
bolinės jėgos. Grafikos estampai atspindi tiesio

Šv. Jurgis

ginį ryšį su baltiškaisiais, lietuvių pasakų moty
vais, krikščioniškąja Tėvynės pasaulėjauta.

V Igno tapybos poliariškumą geriausiai at
spindi parodoje „Pasaulis pagal V Igną. Dovanoti 
kūriniai” eksponuojami du autoportretai. Šiuos 
kūrinius skiria vos šešeri metai, tačiau kiekvienas 
jų „neša” visai kitokį emocinį ir meninį krūvį. 
1950-ųjų „Autoportrete” dailininkas save vaiz
duoja lyg nerūpestingą jaunuolį, apsivilkusį jū
reiviškais marškinėliais, su tamsiai mėlyna kepu
rėle ant pakaušio, kontrastuojančia šalia ryškiai 
geltonų plaukų. Jį supantis pasaulis gražus: fone 
žydi dvi eilės stilizuotų rausvų tulpių. 1956-ųjų 
„Autoportretas” jau persmelktas ekspresionistiš- 
kosios kančios: iš apačios kyšanti žaliaplaukė ta
pytojo galva, nerimo, išgyvenimų persmelktas vei
das, suraukti antakiai, — tik dar labiau paryški
nami dešinėje pusėje, kiek diagonaliai iškeltu Nu
kryžiuotuoju. Geltonai žaliame fone „šviečia” dar 
žalesnis mėnulis. Dailininko emocinė būsena su
tapatinama su Nukryžiuotojo kančia.

Drobė Angeliukai” (1969) kupina svajingumo: 
rausvos ir melsvos spalvos apjungiamos pilkšva. 
Trys neutraliame fone plazdenantys angelai mu
zikuoja virš skiautinio kilimo, jį sudarančiuose 
kvadratėliuose keičiasi ornamentinės žvaigždės, 
saulės, mėnuliai. Šiltas netgi dekoratyvus darbas 

tuo pačiu persmelkiamas 
simboline pasaulio pa
jauta, prisodrinamas kos- 
mogoniškumo: rimta ir 
lengva angelų muzika 
sklinda per visatą, pri
pildydama ją dieviškos 
tvarkos. Dar kitame ta
pybos darbe stilizuotos 
mergelės ir bernelio (vy
ro ir moters) ar karalai
čio ir karalaitės figūros 
apsupamos tamsiai rau
donai violetine skraiste, 
vainikuota oranžine ka
rūna: du žmones nuo pa
saulio negandų saugo jų 
meilė - jie tampa pasa
kos karalaičiais. Taip V 
Ignas vaizduoja „Suža
dėtinius” (1960), vieną 
esminių žmogaus gyve
nimo lūžių priartinda
mas prie sakmių bei pa
sakų charakteristikos.

Šv. Pranciškus, 1979 m.

Tuo tarpu tokie darbai kaip „Vergija” (1961), 
„Juodas mėnulis” (1963) prisodrinti skausmo, 
netgi politinių laikmečių realijų. „Vergijoje” iš 
abstraktizuoto juodo kvadrato išnyra ryškiai, net 
nuodingai, žalias ožio ragų ir kaukolės kontūras. 
Ožys, kaip pats velnias, grėsmingai žibina rau
donas apvalias akis. Pats kvadratas ir ožys apsupti 
šviesiai melsva juosta, ištirpstančia purvinai ža
lioje aplinkoje; virš jų atsiranda spygliuotos vielos

1 Gustav Klimt (1862-1918)
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elementas, aptaškytais raudonai* plemau, ku
riems, paveikslo apačioje antrina taip pat ryškiai 
raudonas plentas V Igno pasaulyje vergų® suta
patinama su pačiu velniu, tamsių ir kontrastingų 
spalvų pagalba alsuoja neviltimi Spygliuota viela 
dominuoja ir .Juodame menulyje* Čia dangaus 
kūnas apsuptas balsvo rato, dar ir apvyniojamas 
stena viela, vėl apibarstyta* raudonas kraujo ta
keliais.

Dailininkas domisi ir mitologinėmis temomis. 
Tokius darbus kaip .Sapnas* il984i, kurio pir
mini eskizą tušu .Sapnas* 11969; irgi galima pa
matyti ekspozicijoje, bei .Leda* (1968), įkvėpė an
tikiniai mitai Rytietiškos stilistikos darbas tufai 
.Leda*, kiek pakeičia pirminį antikinio mito va
riantą. Čia Dzeusas meilinasi Aitolįjaus karaliaus 
dukrai pasivertęs ne gulbinu, bet povu Taip Jts 
dar puošnesnis, savo uodegą, tarsi vėduoklę, iš
skleidęs ui tradicine poza pusiau gulomis į žiūro
vus atsisukusios jaunos, nuogos moters Kūnmo 
struktūra, energinga juoda h ruja, geometrtzavi- 
mas artimas vitražo stilistikai .Sapne* (19M) V 
Ignas jau mėgaujasi švelnių, šiltų ir žaismingų ta
pybinių spalvų žaidimu Žalsvos, rausvos, gelsvos, 
melsvos atspalviai persipina ir fone susijungia j 
.klimtiškas'" secesines formas Pagrindiniais 
kompoziciniais elementais čia tampa ant nugaros 
gulinti nuoga moteris, sapne ne neslepianti savo 
erotišku mo, pasipuošusi karalaitės karūna. Pne 
jos jau palinkęs stilizuotas jautis, sužmogintu 
vyro veidu, godžiai ištiesęs savo paukštišką 
kanopą virš .karailaitėe* dubens .Sapno* 
siužetas antrina klasikiniam Europėa pagrobimo 
mitui: Dzeusas, pasivertęs baltu jaučiu ją 
pastvena besilinksminančią su draugėmis 
pąjūryje Bet V Igno .sapne" šalia šių figūrų 
įkomponuojamas dar ir klounas, visai siužetinei - 
mitologinei linųai suteikiantis siurrealistiškumo, 
sapnams būdingo chaotiškumo Dzeusas - jautis 
čia įgauna ir naujas reikšmes įsiskverbia į moters 
sapnus kaip simbolistinis seksualinio vyriškojo 
prado elementas.

V
iena ryškiausių Vytauto Igno kūrybos temų 
— tai simbolinis, kupinas lietuvių liaudies 
sakmių dvasios. Kosmoso)Gyvybės medis, 
dainai sutinkamas ir beveik visų tautų 

mitologijoje. .Gyvybės medis* (2001) sužydi 
ryškiomis ir dekoratyviomis spalvomis. Čia 
nebelieka ekspresyvių potėpių, bet viskas 
orientuojama j apibendrintas, liaudiškas formas: 
stilizuotus lapelius, paukštelius, angeliukus, gė
les Pagal baltiškąją mitologiją medis aprėpia ir 
požeminį 'pomirtinį) - šaknys giliai įsisiurbusios j 
žemę, o taip pat ir dangiškąjį, ryškia mėlyna spal
va nutviekstą, pasaulį Viršutinės medžio šakos 
siekia dangų, kur linskmai muzikuoja angelai. 
Dailininkas lyg tikras pagonis, medžio kamiene 
išaugina moterį, kosminio medžio sielą, tačiau ji 
ne kas kita, kaip mėlynu rūbu ir aureole apsisu
pusi Mergelė Marija šiame pasaulyje susijungia 
baltiškosios, pagoniškosios kosminio medžio 
reikšmės ir krikščioniškojo Gyvybės medžio (atgi
mimo, prisikėlimo idėjai simbolinės prasmės. Ža
lias medis suveši gelsvais, ornamentuotais lape
liais, jame Čiulba paukščiai, mirga stilizuoti rau
doni kryželiai.

Lietuvių liaudies pasakų, sakmių ir tautiškos 
savimonės elementai dar labiau išsirutulioja Vy
tauto Igno grafikos darbuose Viename estampų 
taip pat vaizduojamas pasaulio medis .Gyvybės 
medis* (1981), tačiau čia medžio siela tampa pa
goniškas. ugnj kurstantis žmogus, stilizuotame 
raižinyje sužimba saulė ir mėnulis, o požeminia
me pasaulyje linksmai glaudžiasi sraigė. Didelio 
formato estampuose šalia .šventojo Pranciškaus* 
(1979) eksponuojamas .Klounas su bandžio* 
(1964), ekspresyvus tr neramus, įstrižų linijų ku
pinas darbas Dailininko estampuose vyrauja juo
dai baltų plėmų kaita, kontūrinė linija lieka balta, 
išraižomas .atvirkščios* tikrovės vaizdas. Darbų 
ciklas .Šventoji Lietuva* (1989-1990) aprėpia vi
sus Lietuvos regionus: Aukštaitiją. Žemaitiją, 
Dzūkiją ir Suvalkiją. Šventą Jurgį, kovojantį su 
slibinu (.Suvalkija") supa Suvalikįjos miestelių 
herbai, koplytėlės, kryželiai; Žemaitijoje šalia su- 
simąsčiusio Rūpintojėlio ir pakelės koplytėlių 
kryželių išraižomas skydas su meška Visus dar-

»

Sužadėtiniai, 1959 m.

bus vienus ne tik bendra stilistika, bet ir apačioje 
didelėmis raidėmis išraižytas užrašas .LITHUA- 
NlA* Nors ir stilizuoti, ekspresyvūs grafikos es
tampai kupini daugybės detalių, linijų dėmių 
pagalba .audžiami* kaip juodai baltas tautinis ki
limas (.Pasaka* (1988). .Pavasaris* (1987).

Vytauto Igno kūryba pilna simbolinės pasau
lio pajautos tapydamas dailininkas kuria mitolo
ginį. pasakišką pasaulį, maloniomis spalvomis ir 
veik archetipiniais siužetais apjungdamas antikos 
sakmių, baltiškosios mitologuos, krikščioniškosios

Kloune* *u bandžio. 1959 m.

Sužadėtiniai. 1968 m.

kultūros elementus. Tačiau kita vertus tamsi, 
espresyvi spalva ir niūri nuotaika prasiveržia visai 
kitokios tematikos darbuose, kupinuose to laik
mečio grėsmingos politinės situacijos nuotaikų, 
paties dailininko asmeninių išgyvenimų. Grafi
kos estampuose ypač išryškėja tautiniai simbo
liai, lietuviškųjų sakmių siužetai, pagoniškosios ir 
krikščioniškosios kultūrų samplaikos jungtys, 
įvairiapusiška Vytauto Igno kūryba perteikia sa
vitą dailininko meninę pąjautą, atskleidžia asme
ninį .Pasaulį pagal V Igną”. ■

Kloune* ui bendžio, 1964 m.
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Dovydas Judelevičius

SHAKESPEARE’O IR JO „HAMLETAS” LIETUVIŲ SCENOJE
Šiais metais sukanka 75-eri metai nuo „Hamleto” premjeros Kaune 

Garsiausią Lietuvos šekspyrologą Dovydą Judelevičių kalbina Laimutė Tidikytė

— Koks pirmasis Jūsų sąmoningas žings
nis W. Shakespeare’o link?

— Bent kiek kryptingesnis ėjimas į W. 
Shakespeare’o kūrybą prasidėjo po to, kai baigiau 
studijas ir 1951 m. pradėjau dėstyti tuometiniame 
Vilniaus pedagoginiame institute. Skaitydamas 
anglų literatūros kursą anglistams, pajutau, kaip 
svarbu išplėsti W. Shakespeare’o 
kūrybos nagrinėjimą, kad studen
tai geriau pajustų, bendrą tos epo
chos kultūrinę vertę. Daugiausia 
dėmesio skyriau W. Shakespeare’o 
tragedijoms, vėliau prisidėjo kome
dijos ir sonetai.

Mano pirmasis darbas prie W. 
Shakespeare’o teksto, jau skirto ki
tiems, buvo 1958 metais „Mokinio 
bibliotekos” išleista Hamleto kny
gelė (Aleksio Churgino vertimas) 
su komentarais. Bandžiau reikštis 
ir teatro kritikoje. Taip atsirado 
šekspyrinis interesas, kuris vis la
biau plėtėsi.

— Vėliau parašėte studiją 
Gyvasis Šekspyras (1964), da
lyvavote leidžiant lietuviškojo 
W. Shakespeare’o Raštų šešia- 
tomį (1961-1965), recenzavote 
vertimus ir pastatymus lietu
viškoje scenoje, likote ištiki
mas W. Shakespeare’ui iki šiol. 
Kodėl?

— Man visada kalbų ir kul
tūrų sankryžos yra savaip lemtin
gos. Ir tikrai patrauklios. Sakysim, 
Petras Cvirka atsirado satyros 
problemų, lituanistikos ir Vakarų 
literatūros studijų sankryžoje. O 
W Shakespeare’as buvo nė su kuo 
nesulyginama teatro ir literatūros 

jungtis, dėkinga ir viliojanti kūrybinių nuotykių 
teritorija.

— Kokį turite sumanymą, susijusį su W. 
Shakespeare’u?

— Verta pagalvoti apie labai netolimą progą - 
2009-aisiais sukaks 400 metų nuo W. Shakes-

Henrikas Kurauskas 

peare’o Sonetų išleidimo. Būtų įdomu sudaryti 
akademinį Sonetų leidimą, kuriame sutilptų visi 
lietuviški W. Shakespeare’o Sonetų vertimai. Kiek 
žinau, „Baltos lankos” šio sumanymo, prie kurio 
mielai prisidėčiau, neatsisako.

— 1932 m. Kauno valstybės teatrd spek
taklyje, režisuotame Michailo Čechovo, 

Hamletą vaidino Andrius Ole
ka-Žilinskas. Kuo šis „Hamleto” 
pastatymas, nuo kurio praėjo 75- 
eri metai, svarbus nacionalinio 
teatro raidai?

— Tai vienintelis lietuviškas W 
Shakespeare’o „Hamletas”, kurio ne
su matęs, nes dar nevaikščiojau į te
atrą. Tad galiu kalbėti tik kaip istori
kas.

M. Čechovo atvykimas į Lietuvą 
tiesiogiai susijęs su A. Olekos-Žilins- 
ko kūrybiniais darbais Valstybės teat
re. 1929 m. pabaigoje A. Oleka-Ži
linskas pastatė savo legendinį Vinco 
Krėvės „Šarūną”, 1930 m. pradžioje 

tapo Valstybės teatro direktoriumi. 
Jam rūpėjo ne tik atnaujinti dramos 
režisūrą, bet ir reformuoti aktorių 
ugdymo metodiką. Su didžiuoju rusų 
aktoriumi M. Čechovu, 1928 m. emi
gravusiu iš Sovietų Sąjungos, jis buvo 
pažįstamas dar iš bendro darbo Ant
rajame Maskvos Akademiniame Dai
lės teatre, jie bendravo ir M. Čecho
vui gyvenant Vakaruose. Kai M. Če
chovas po Berlyno ir Paryžiaus apsi
stojo ilgesniam laikui Rygoje, kilo su
manymas pakviesti M. Čechovą kū
rybiniam darbui į Lietuvą. Iš vyres
niojo kolegos ir bendraminčio A. Ole
ka-Žilinskas pagrįstai tikėjosi para

mos vaidybinei mokyklai bei režisū
rai, nes jie atstovavo tai pačiai
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teatrinei krypčiai, kurioje Konstantiną Stanis- 
lavskį svariai papildė jo pasekėjai. Toks būtų 1932 
m. lietuviškojo „Hamleto” kontekstas. Dar reikia 
pridurti, kad lygiagrečiai M. Čechovas režisavo 
„Hamletą” ir Rygoje, Nacionaliniame teatre: 
premjera įvyko 1932 m. spalio 21 d., t. y. dešimt 
dienų po lietuviškos (Kaune - spalio 11 d.).

Iki tol Lietuvoje W. Shakespeare’ą buvo pas
tatęs tik Borisas Dauguvietis („Otelas” - 1924 m., 
„Žiemos pasaka” - 1925 m.). Įdomu, kad M. Če

chovas pirmąsyk statė „Hamletą”, pats jame ne
vaidindamas pagrindinio vaidmens: M. Čechovas 
vaidmenį paskyrė A. Olekai-Žilinskui. Rygoje M. 
Čechovas vaidino rusiškai latviškai vykstančiame 
„Hamleto” spektaklyje, o Kaune visas spektaklis 
buvo suvaidintas lietuviškas.

Hamletas, traktuojamas M. Čechovo, buvo 

žmogus, kuris pirmiausia išgyvena dvasinę dile
mą. Jam svarbu ne sostas, ne valdžia, o vidinis 
maištas. Šis dvasingumas, iš kurio kyla daugelis 
neveikimo motyvų, yra labai svarbus. M. Čecho
vui aktualu buvo atskleisti, kad Hamletas svy
ruoja ne tarp veikimo ir neveikimo, o tarp veiki
mo prasmės, teisingumo ir dvasingumo. „Hamle
tas gali tik-savo dvasios jėga įveikti blogį - kara
lių, gali griebtis tik tokio kovos būdo, kuris ati
tinka įdvasinto žmogaus didybę, - sakė M. Če
chovas. - Iš čia - toji kova per meną, kuriuo Ham
letas nurungia karalių... Ne rapyra, o dvasios jė
ga, ne rapyra, o aktoriaus meno jėga Hamletas 
nugali”. Tokia interpretacija iš esmės liko visuose 
M. Čechovo „Hamleto” pastatymuose.

Kauno spektaklyje, žinoma, atsirado labai in
dividualių spalvų, kurios susijusios su menine A. 
Olekos-Žilinsko individualybe. Anot amžininkų, 
jo Hamletas buvęs ne toks pažeidžiamas, ne toks 
trapus kaip Čechovas, kartais nevengdavęs ro

mantinio pakilumo ar herojinių intonacijų, bet 
nuosekliai išsaugojo dvasios impulsų įkvėptą pa
sipriešinimą blogio pasauliui.

Vėliau Lietuvoje M. Čechovas dar pastatė W. 
Shakespeare’o „Dvyliktąją naktį” ir N. Gogolio „Re
vizorių”. Visi šie trys spektakliai yra labai svarbūs 
to meto nacionalinio teatro raidai. „Hamletas” buvo 
perskaitytas tarsi poeto ir filosofo akimis, „Dvy
liktoji naktis” auklėjo komišku žaidimu ir pokštais, 
„Revizorius”, satyrinė komedija, kėlė prie egzisten
cinių matmenų. M. Čechovas konceptualia režisū
ra parėmė A Olekos-Žilinsko puoselėjamą kryptį.

— Vėliau dar būta kelių lietuviškų Ham
letų: Henrikas Kurauskas, Romas Rama
nauskas, Ramūnas Abukevičius, Andrius 
Ma-montovas. Kaip kito Hamleto vaidmuo 
ir W. Shakespeare’o interpretacija?

— Antrasis lietuviškas „Hamletas” atsirado 
po didelės pertraukos. 1959 m. Akademiniame 
dramos teatre jį pastatė režisierius Juozas Rud- 
zinskas, meninėmis nuostatomis tarsi grįžęs prie 
gana tradicinio Boriso Dauguviečio šekspyrinio 
pastatymo. Tačiau Henriko Kurausko individua
lybė, poetiškas, gerokai romantiškas ir tuo pat 
metu sarkastiškas Hamleto paveikslas bent iš da
lies kompensavo režisūros vidutiniškumą. Vėliau, 
1987 m., Irenos Bučienės spektaklyje „Hamletas” 
H. Kurauskas vaidino Klaudijų, o Hamletais bu
vo Romas Ramanauskas ir Ramūnas Abukevi
čius. Tai buvo įdomūs Hamletai, bet nieko itin 
naujo, patrauklaus jie po H. Kurausko neatsklei
dė. Gal iš dalies todėl, kad pačios I. Bučienės trak
tuotė buvo nepakankamai išraiškinga. Ji jautė, 
kad reikalingos formos naujovės, kad laikas toks, 
kai ore jau tvyro permainų dvasia. Tai buvo vos 
juntama potekstėje, tačiau neprasiveržė pro šal
toką scenovaizdį ir gerokai linijinius charakte
rius. Tuomet R. Ramanauskas yra labai taikliai 
pasakęs, kad galėjęs tik iš tolo pamojuoti W. Sha- 
kespeare’ui ir Hamletui, suvokdamas didžiulę 
distanciją tarp šio spektaklio ir kūrinio esmės.

Dar verta paminėti Vilniaus universiteto stu
dentų „pirandelišką” spektaklį „Hamleto sąvo
ka” (rež. Rimantas Venckus, 1987 m.) ir eksperi
mentinį Edmundo Leonavičiaus monospektaklį 
„Gyvas negyvas Hamletas” (rež. Audronė Baga- 
tyrytė, 1992 m.)

Andriaus Mamontovo sukurtas šiuolaikinis 
Hamletas - drąsus, net daug ką anuomet šoki-

ravęs. A. Mamontovo pasirinkimas Eimunto Ne
krošiaus spektaklyje „Hamletas” (1997 m.) sutei
kė labai daug naujų spalvų. Buvo labai svarbu tu
rėti tokį aktorių, kuris būtų kitoks nei kiti, jaus
tųsi vienišas, nepritampantis, visais atžvilgiais 
atstovautų dabartiniam laikui. Galbūt šiandien 
statydamas „Hamletą”, E. Nekrošius rinktųsi ki
tą aktorių, tačiau tuo metu stengėsi išnaudoti A. 
Mamontovo individualybės ir populiarumo bruo

Šekspyras „Hamletas" (1932 m.)
Rež. Michailas Čechovas, dail. Mstislavas Dobužinskis 

Hamletas — Andrius Oleka-Žilinskas, Polonijus — Jurgis Petrauskas

ROMANO KONKURSAS

Draugo dienraštis skelbia romano konkursą.
Konkurso sąlygos:

konkursui siunčiami tik tie romano rankraščiai, 
kurie dar nebuvo skelbti, spausdinti. 
Rankraščiai, ne ilgesni kaip 300 psl., 

turi būti parašyti mašinėle ar kompiuteriu lietuviškai. 
Romaną pasirašyti slapyvardžiu. 

Atskirame voke parašyti pavardę, vardą, telefoną.
Voką užklijuoti ir ant jo parašyti slapyvardį, kartu su rankraščiu atsiųsti 

šiuo adresu:
Draugas (Romano konkursui), 

4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 USA. 

Rankraščiai nebus grąžinami. Todėl prašoma pasilaikyti kopiją. 
Rankraščiai turi pasiekti Draugą iki 2008 m. balandžio 30 d. 

Draugas pasilieka teisę atsiųstą romaną ar jo dalį spausdinti dienraštyje. 
Romano tema: laisva, neapibrėžta. 

Premijos dydis: 2,000 dolerių. 
Mecenatai: Jim ir Gražina Liautaud.

žus. Šį pavasarį spektaklis galės minėti savo de
šimtmetį, o tai jau šis tas.

Apie „Hamletą”, kaip spektaklį ir vaidmenį, 
jau prakalbo Oskaras Koršunovas. Hamletiškų mo
mentų jau yra buvę jo ankstesniuose pastatymuo
se (pavyzdžiui, „Vaidinant auką”). Bet didysis jo 
susitikimas su „Hamletu”, matyt, dar prieš akis.

Tęsinys birželio 7 d. Kultūros numeryje.
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Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes
PASAKA SUAUGUSIEMS (1)

Pasakoja Vytautas V. Landsbergis • Iliustracijomis lydi dail. Zita Sodeikienė

ARKLYS IR ŽVAIGŽDĖS

Buvo šilta vasaros naktis. Danguje tyliai niū
niavo žvaigždės ir žiovavo užsimiegojęs mė
nulis. Žemėje irgi daug kas dar nemiegojo 
— aukštose žolėse pasislėpę smagiai čirškė nakti

niai svirpliai, paupio karklynuose giedojo lakštin
gala ir kurkė išverstaakės varlės.

Arklys Dominykas ganėsi ten, kur visada — 
netoli ąžuolo, skaniojoje savo pievoje. Vakarie
niaudamas jis prunkščiojo ir akylai nuo vėjo bei 
šalčio saugojo netoliese miegančią savo svajonių 
rugiagėlę. Prisivalgęs iki soties kvapniųjų, nakti
mi kvepiančių žolelių, jis atsigulė šalia savo mė
lynžiedės gražuolės, pažvelgė į dangaus platybėje 
tviskančias žvaigždes ir atsiduso: Ir kodėl jūs ka
bote taip toli, taip aukštai? Aš taip norėčiau su ju
mis padraugauti, pažaisti. Galėčiau net panešioti 
po pievą ant nugaros, kaip kokias varles. Tik nie
kaip negaliu jūsų pasiekti!

Nenusimink, Dominykai, — pasigirdo iš aukš
tybių krištolinis žvaigždžių skambesys, — atmink, 
kad draugauti galima ne tik su tais, kurie šalia, 
kuriuos lengvai gali pačiupinėti ar paglostyti. Bet 
ir su tais, kurių nėra prie tavęs!

Kaip tai? - nustebo Dominykas.
Ogi labai paprastai. Štai mes dainuojame tau 

net iš dangaus, o tu viską kuo puikiausiai girdi, 
nes esi mūsų draugas! Gerą bičiulį galima jausti, 
suprasti ir iš tolo.

Nejaugi jūs girdite ir suprantate viską, ką aš 
žvengiu arba prunkščioju? — savo ausimis patikėt 
negalėjo arklys.

Be abejo... Mes girdime netgi tai, ką šneka 
plakdama tavo geroji širdelė!

Nesąmonė... Kaip jūs galite girdėti tai, kas 
vyksta mano viduje? — pakraipė galvą baltasis 
ristūnas. Ir patylėjęs pridūrė, — o kai aš svajoju 
apie žvaigždes, jūs irgi viską girdit?

Ne tik girdim, bet ir jaučiam, - nusišypsojo 
žvaigždutės savo baltais, spindinčiais dantimis, - 
jeigu koks nors žemės gyventojas mumis pasigro
ži, mes iškart imame žibėti žymiai skaisčiau. Ir 
siunčiame naujajam bičiuliui pačias gražiausias 
mintis.

Nieko nesuprantu, — darsyk pakraipė galvą 

Dominykas, — kaip jūs galite siųsti man mano pa
ties mintis, jeigu jos ir taip yra mano... Jos gi 
gimsta mano galvoje!

Mielas Dominykai! Matyt, esi dar labai jaunas 
arkliukas ir daug ko nežinai, — linksmai sušnibž
dėjo žvaigždutės ir padaužiškai viena kitai mirkte
lėjo, — Žemėje daug kam atrodo, kad mintys yra 
jų nuosavybė. Bet atmink, kad ne visos mintys 
gimsta jūsų galvytėse — viskas yra gerokai sudė
tingiau! Vienas mintis jūs susigalvojate patys, o 
kitos į jūsų galvas yra atsiunčiamos iš dangaus... 
Trečios — iš medžių, ketvirtos — iš akmenų...

Negali būti, — nenorėdamas sutikti, ginčijosi 
Dominykas, — mano mintys ir yra mano mintys... 
Arklio garbės žodis.

— Negi tau niekad nėra taip atsitikę, kad ne
tikėtai, kur nors jojant ar ilsintis, galvon šauna 
puiki nauja mintis, kurios niekad anksčiau nesi 
mąstęs ar girdėjęs? — užsispyrusį Dominyką erzi
no žvaigždės, — arba dainelė, arba eilėraštukas...

— Būna... Aišku, kad būna... Kai atsiremiu į 
plačiašakį ąžuolą pievos viduryje, man visada la
bai gerai galvojasi, — susimąstė Dominykas. Bet 
tuoj pat vėl nepatikliai sumurmėjo, — žinot ką... 
Jeigu norite, kad jumis patikėčiau, atsiųskite ma
no galvon kokį nors man visiškai nežinomą eilė
raštį apie žvaigždes!

Gerai, tik užsimerk, — vėl pasigirdo paslap
tingas kosminis šnabždesys ir Dominykas užmer
kė akis. Ir netrukus jo galvoje išties ėmė skambėti 
graži, kosminė žodžių muzika:

Šviečia danguje žvaigždutės,

Suokia jos tarsi lakštutės, 
Guli pievoje arklys, 
Girdi jis žvaigždžių mintis.

Šnibžda jos - mielasis drauge, 

Tu ganaisi po palaukę, 
Ir rugiagėlę pamilęs 
Tu jauties tarsi pakilęs.

Tartum angelas ar paukštis — 
Siela veržiasi į aukštį, 
Tiems, kas nori mus pažinti, 
Tenka širdį atrakinti.

Nėra lengva pasiryžti —
Lyg paukščiukui išsiristi,
Ir palikti savo kūną
Tegul žemėj jis pabūna.

Bet paskui galėsi skristi —
Tarsi vėjas, nenukristi,
Kviečiame pakilt lig mūsų, 
Nenusvilk prie saulės ūsų!

Išgirdęs savo arkliškoje galvoje tokį linksmą 
žvaigždžių eilėraštį, Dominykas net nusižvengė. 
Bet tučtuojau surimtėjo ir darsyk paklausė:

— Jūs neatsakėte į mano klausimą — kodėl 
negalite nusileisti ant Žemės ir pažaisti su mani
mi? Galėčiau panešioti jus po pievą ant nugaros... 
Arba nusimaudytumėm upely...

Matai, Dominykai, — dabar nusijuokė ir 
žvaigždės, — tau tik atrodo, kad mes esame labai 
mažos. Jei nusileistume ant žemės, tikrai nusteb
tum pamatęs, jog kiekviena mūsų yra žymiai di
desnė už visą jūsų planetą. Ir tau ant nugaros tik
rai nesutilptumėm...

Tai ką daryti, jeigu aš noriu su jumis pažaisti?
— nusiminė Dominykas.
• Neliūdėk... Juk tu pats gali atvykti pas mus į 
svečius! Ir tada mes visi danguje smagiai pažai
sime ir paišdykausime, — sumirksėjo žvaigždutės.

Nesąmonė... Kaip aš galiu nukeliauti pas jus?
— nesusigaudydamas akis vartė baltasis gyvūnas,
— juk aš toks didelis ir storas! Arkliai nemoka 
skraidyti!

Skraidyti visiškai nesudėtinga! Kiekvienas iš
mintingas arklys ir net dramblys nesunkiai gali 
pakilti nuo Žemės ir atskristi iki mūsų!

Kaip tai padaryti? Papasakokit man, maldau
ju, — ėmė prašyti Dominykas, tačiau žvaigždės tik 
papurtė blykštančias savo galvas.

Deja, šiąnakt jau nebespėsim... Tuoj išauš ry
tas, — atsisveikindamos sukuždėjo dangaus aky
tės, — bet kitąnakt, jei danguje nebus debesų, mes 
vėl nušvisime ir tada tave pamokinsim, kaip mus 
pasiekti... Lik sveikas, baltasis bičiuli!

Likit sveikos, mielosios žvaigždelės, — atsidu
so arklys Dominykas, prunkštelėjo liūdnai ir pa
mojavo uodega ryto danguje tirpstančioms žvaigž-
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dėms. Paskui apsidairė aplink - išties, miško vir
šūnės jau rausvėjo, pievos pakraštėliai baltėjo, o 
ankstyvieji paukšteliai melodingai čiulbėjo, ulbėjo. 
Jau rytas - suprato Dominykas.

DOMINYKO PASAKA
APIE ŽMOGŲ

Ir pradėjo arklys Dominykas pasakoti:
— Vieną kartą Vilniuje gyveno beveik žmo

gus. Jis ir atrodė beveik kaip žmogus, ir valgė kaip 
žmogus, ir vaikščiojo kaip žmogus, tačiau buvo mi
nistras.

— O kas tai yra ministras? - sukvaksėjo var
lės, — šioje pievoje mes niekada neregėjome jokio 
ministro!

Ministrai po pievas nevaikšto, — paaiškino 
joms pasakorius, —jie gyvena toli toli nuo pievų ir 
miškų. Ministrai dirba užsidarę savo labai praš
matniuose kabinetuose... Niurkso prie prabangių 
ąžuolinių stalų, ant kurių sudėta labai daug tele
fonų aparatų.

— O kas tai yra telefonų aparatai? - klau
sinėjo varlės, vartaliodamos akis ir bandydamos 
įsivaizduoti paslaptingąjį ministro kabinetą.

Telefonų aparatai — tai ypatingos dėžutės, 
per kurias galima kalbėti ir girdėti...

O kas tai yra dėžutės? - vėl sukvaksėjo kvan- 
kos varlės.

Tai tokie... tokie keturkampiai akmenys, — 
bandė kuo varliškiau paaiškinti Dominykas, bet jo 
draugėms tik dar neaiškiau pasidarė:

O kas tai yra keturkampiai?
— Keturkampiai, tai ne apvalūs, o kampuoti 

daiktai, — mikčiodamas aiškino arklys, — tai... 
Na tarkim, kartais mūsų upės pakrantėj žaidžia 
žmonių vaikai. Ir kartais jie užmiršę čia palieka 
savo žaislines kaladėles - jos irgi būna keturkam
pės! Ar dabar aišku?

Žinau, kvankos jūs! Keturkampiai - tai žmo
nių pagaminti daiktai! Tokie — kaip namai! - 
sukvaksėjo drąsioji varlė Nataša, kuri kartą jau 
buvo nustraksėjusi iki artimiausio kaimo ir ten 
regėjo net tris kampuotus namus.

Taip taip, telefonų aparatai yra panašūs į na
mus, tik žymiai mažesni, — lengviau atsiduso 
Dominykas ir toliau tęsė pasakojimą, — bet mūsų 
pasaka ne apie telefonus, o apie ministrą. Atmin
kit, mielosios varlės, kad ministrai — tai ypatingi 
žmonės, beveik tokie pat kaip karaliai! Daž
niausiai jie būna stori, važinėja mašinomis, skrai
do lėktuvais, vaikšto pasipūtę ir viską viską šiam 
pasaulyje žino!

— O kas tai yra mašinos ir lėktuvai? Ar tai 
irgi keturkampiai daiktai? - netikėtai pasiteiravo 
iš už rugiagėles išlindusi smalsi varlytė, vardu 
Gabutė.

Mašinos ir lėktuvai — truputį apvalesni 
dalykai, negu namai ar kaladėlės. Bet jie juda taip 
greitai — kaip bimbalai. Ir vežioja žmones iš vie
nos vietos į kitą. Lėktuvai - tai... tarsi geležiniai 
gandrai alfonsai, o mašinos - geležiniai arkliai! Ar 
aišku?

Ačiū, man jau aišku, — kvaktelėjo Gabutė, — 
o ministrai yra tarsi geležinės, pasipūtusios var
lės, ar ne taip?

Tai išgirdusios varlės linksmai sukvaksėjo, o 
Gabutė truputį įsižeidė:

— Ko juokiatės? Negi jums atrodo, kad aš 
visiška kvanka?

Dominykas, nekreipdamas dėmesio į įsižei
dusią Gabutę, tęsė savo linksmąjį pasakojimą:

Šis ministras nebuvo nei geležinis, nei pana

šus į varlę...
Tai koks jis buvo, kva? — nerimavo žaliosios 

smalsuolės.
Su dviem kojom, dviem rankom, dviem ausim 

ir dviem akim... Kai jis buvo truputį jaunesnis, ant 
jo galvos augo net ir plaukai. Bet senatvėje jis 
nupliko ir tapo panašesnis į varlę.

— Sakiau, sakiau... Aš atspėjau —jis panašus 
į mus, — apsidžiaugė Gabutė

— Bet tai buvo labai labai nepaprastas mi
nistras, — tęsė pasaką Dominykas, — susisiekimo 
ministras!

Kaip tai susisiekimo? — galvas kraipė kvak
sės, — kokio susisiekimo? Su kuo susisiekimo?

— Palaukit, neskubėkit, tuoj viską išgirsit, — 
arklys Dominykas buvo žvėriškai kantrus, tik nu
sišypsojo ir sekė pasaką toliau:

Šis susisiekimo ministras padėdavo visiems 

norintiems susisiekti - lietui su žole, batui su ke
liu, vyrams su moterimis, vaikams su tėvais, ark-
liams su rugiagėlėmis ir taip toliau...

O kaip jis atrodė, — paklausė didelė nelai
minga varlė, vardu Psichė. — Gražus kaip varlė, 
ar bjaurus kaip gandras?

Nežinau, — pečiais gūžtelėjo Dominykas, - 
kadangi niekas niekada nežinojo, kaip jis atrodo...

O kodėl? — neatstojo Psichė.
Matot, susisiekimo ministras buvo labai ne

gražus, — paaiškino pasakorius, — todėl jis steng
davosi, kad niekas niekada jo nepamatytų. Todėl 
susisiekimo ministras ir dirbdavo užsirakinęs savo 
kabinete su nuleistomis užuolaidomis, o į darbą 
atvažiuodavo automobiliu užtamsintais langais. 
Susisiekti su susisiekimo ministru galima būdavo 
tik telefonu. Jei kam nors skubiai prireikdavo su 
kuo nors susisiekti, užtekdavo paskambinti į mi
nisteriją ir ministras iškart sujungdavo visus iki 
tol nesusisiekusius žmones arba daiktus. Jei gėlės 
pasiilgdavo lietaus, jos skambindavo susisiekimo 
ministrui ir tuoj pat imdavo lyti. Jei lapės pasiil
gdavo vištų, ministras padėdavo joms susisiekti su 
vištomis... Jei koks nors jaunikaitis jausdavosi
vienišas ir nelaimingas, susisiekimo ministras tuč
tuojau padėdavo jam susirasti mylimąją...

Taip šio ministro dėka visi pasaulio gyvento
jai galėdavo kada tik panorėję susisiekti su kuo tik 
nori - su Dievu, su upėm, su žvaigždėm, su sap
nais... Pasaulis darėsi vis labiau susisiekiantis, 
vientisas ir gražus. Visi džiaugėsi gyvenimu Žemė

je ir galvojo, koks nuostabus ir gražus žmogus yra 
tas susisiekimo ministras!

Bet štai vieną kartą susisiekimo ministras 
netikėtai susirgo ir nebenuėjo į darbą. Pasaulyje 
kilo baisi panika, nes niekas tądien su niekuo ne
begalėjo susisiekti... Karaliai nebegalėjo susisiekti 
su tarnais, saulė su gėlių žiedais, batai nebegalėjo 
rasti kelio, varlės nebegalėjo susisiekti su savo 
varliukais, arkliai su rugiagėlėm.

Tada pasimetę žvėrys, žmonės, augalai ir 
daiktai iškeliavo ieškoti prapuolusiojo ministro. 
Nuėjo į jo namus ir rado duris, ant kurių buvo už
rašyta „ČIA GYVENA SUSISIEKIMO MINIST
RAS”. Pasimetėliai ėmė skambinti ir baladotis.

Kas ten? - pasigirdo gergždžiantis balsas ana
pus durų.

Čia mes - žmonės, arkliai, batai, kelias, saulė 

ir karaliai su tarnais, — atsakė stovintys už durų, 
— mes ieškome gerbiamo susisiekimo ministro!

O kam jums jo reikia? - darsyk paklausė bal
sas už durų.

Mes nebegalime vieni su kitais
susisiekti, — ėmė verkti nebesusi- 
siekiantys padarai,— 
atidarykit prašau, 
įsileiskit mus ir / 
sujunkit vėl!

Nukelta į 8 psl.

bodu...

Susisiekimo ministras
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— Mes norime, kad viskas būtų kaip anks
čiau...

— Leiskite mums su jumis susisiekti - juk jūs 
susisiekimo ministras!

Nepykit, bet aš labai sergu, — atsiduso nelai
mingas ministras, — be to, esu labai negražus ir 
nenoriu, kad mane kas nors pamatytų.

Gerasis ministre, atidarykit, — ėmė šaukti
balsai už durų, — mes jus pagydysim ir pagražin- 
sim!

Aš jums išvirsiu skanios liepžiedžių arbatos, 
— sušlamėjo vešli, žalia liepa.

Aš į arbatą prinešiu medaus, — suzyzė darbš
tuolė bitutė.

Aš pakaitinsiu jūsų kūną ir jis taps jaunas ir 
gražus, — sužibėjo auksaplaukė saulė.

Aš papuošiu jus deimantais ir briliantais, — 
iškilmingai pažadėjo karalius.

O ant manęs galėsit pajodinėti po mišką ir pa
kvėpuoti grynu oru, — sužvengė arklys.

Ką darys ministras - ėmė ir atidarė duris. Ir 
apstulbo, išvydęs tokią gausybę jį mylinčių sutvė
rimų! O tie nedelsdami pradėjo susisiekimo mi
nistrą gydyti bei gražinti - liepa su bitutėm pa
ruošė gydančios arbatos, saulė ją užvirino, arklys 
ministrą pajodino po miškus, o karalius išpuošė 
rūbais gražiausiais ir padovanojo deimantinį žie
dą. Dabar ministras atrodė sveikas ir gražus, tar
si būtų kokia panelė ar angelas!

Ačiū jums, mielieji, — padėkojo susigraudinęs 
susisiekimo ministras, — jūs esat geriausi mano 
draugai. Kaip dabar aš jums atsilyginsiu?

O tu padėk mums vėl susisiekti vieniems su 
kitais, — ėmė prašyti atvykusieji.

— Juk toks ir yra tavo darbas!
Betgi jūs ir taip esate vieni su kitais susįję - 

liepa su saule ir su bitėm, arklys su mišku ir su 
oru, karalius su savo deimantais ir karalystėmis, o 
aš su jumis visais!

— Valio!!! — ūmai suvokę ministro darbo 
paslaptį, ėmė šaukti laimingi sutvėrimai, — nuo 
šiol mes amžinai būsime nebeatskiriami!

Taip taip, — šypsojosi ministras, — nuo šiol 
jums nebereikės ir manęs... Ir jokio kito susisie
kimo ministro.

O kas mums pagelbės, jei mūsų nebepasieks 
lietus, — išsigandus sušlamėjo žolė.

O mums kas padės susisiekti su keliu, jeigu 
mes pasiklysim, — net išsižiojo nuliūdęs batas.

Visa tai padaryti jums padės jūsų geros, my
linčios širdys, — sunerimusius bičiulius nuramino
buvęs susisiekimo ministras, — atminkit: kas la
bai labai myli savo namus, tą kojos ir pačios į na
mus parneša. Ar ne taip?! Arklys neleis man me
luoti... Jei mylite lietų, jis irgi jūsų niekada neuž
miršta, irgi pasiilgsta ir sudrėkina...

O ką tada tamsta veiksi, jeigu daugiau jau 
nebeministrausi? - su užuojauta paklausė saulė.

— Juk tamstai bus nuo-
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Stambaus sceninio užmojo akivaizdoje
PRANAS VISVYDAS

Ne Vilniuje, ne Kaune, o Los Angeles Šv. 
Kazimiero salėje balandžio 20, 21, 22 die
nomis buvo vaidinama Alekso Mickaus 
inscenizuota komedija pagal M. De Cervantes ro

maną Don Kichotas. Gal, tiksliau, vadintina paro
dija. Vietomis farsu.

Tai antras teatro „Sezonų pauzės” „apkū
nus” pastatymas, kuriame ilgo romano siužetas 
kimšte prikemšamas į ankštą riboto laiko sceną. 
Prieš kelerius metus vaidinime „Gailesčio sėkla” 
irgi ištęstai, bet realistiškai atpasakotai Viktoro 
Hugo Vargdienių epas, parodantis krikščioniško 
gailesčio būtinybę. Dramaturgas ir režisierius A. 
Mickus yra idealistinių įsitikinimų žmogus. Ir 
naujame spektaklyje iškyla riteriškos dorybės — 
drąsa, dosnumas, kilnumas, pagarba moterims. 
Tuo buvo apsėstas Don Kichotas, prisiskaitęs 
XVI—XVII amžiais populiarių knygų apie riterių 
nuotykius.

Kad šis vaidinimas paraleliai būtų ir šiuo
laikiškas, A. Mickus įpynė banaloką temą su Hol- 
lywood personažais — jų įvairius suokalbius bei 
užmačias pakenkti kilniam Don Kichotui, pavili
oti jo išsvajotą begalinio grožio Dulsinėją. Čia da
lyvauja (ČIA Centrą Inteligence Agency) agentas 
(Paulius Barysas), Hollywood agentas (Remigijus 
Bobina), prezidentas (Vincas Bernotą), milijar
dierius Bilas (Aloyzas Pečiulis), jaunutės laibako- 
jės panelės, dėvinčios mini: Sara (Ieva Išganaity- 
tė), Mendė (Erica Prismantas), Brendė (Daiva 
Mattis). Įvyksta net santuoka už pinigus ir naivi 
erotinė nusirenginėjimo scena. Tematiškai visa 
tai yra blogis (meilė turtui, neištikimybė, klasta) 
— kontrastas Don Kichoto vykdomam gėriui, kad 
ir persmelktam pamišimo.

Don Kichotą vaidino pats Aleksas Mickus, 
savo asketiška išvaizda, tampriu žvilgsniu pana
šus į lamanšietį. Ištikimą tarną Sančą Pansą vai
dino Giedrius Maculevičius. Kleboną — Saulius 
Kajota. Psichologijos daktarę — Valė Platukis. 
Begalybe tapusią Dulsinėją — Aleksandra Haba- 
nak, įspūdingai šokusi abejuose veiksmuose. Čia 
buvo kaukėtų šmėklų, raganos, Mirties šėlsmo. 
Žirgą Rosinantą atstojo paukščio pavidalo balio
nas, kurį virvute nuolat prilaikė mūsų šaunusis 
riteris. Medinio žaislo su asilo galva pakako San- 
ča Pansai.

Nepasakyčiau, kad aktoriams nestigo entuzi
azmo. Įvykių perpildytame mišinyje reikėjo ypa
tingo paslankumo ir spartos. Gerą įspūdį paliko 
pirmą kartą matomas kunigo vaidmenyje Sau
lius Kajota ir psichologė — Valė Platukis. Jiems 
gi reikėjo keistis į kelias personas. Ir holivudiniai 
vyrai kiekvienas savaip atliko užduotį ir tos tikrai 
žavios panelės. Itin stebiuosi, kokiu būdu judru
sis Giedrius Maculevičius įsikalė į galvą tokį žo
dingai tankų Sanča Pansos repertuarą, dargi pa
siutusia greitakalbe išsakomą.

Niekad gyvenime nesu buvęs vaidinime, kur 
tiek daug ir taip sparčiai buvo kalbama. Atrodė,

kad režisierius Sančai pavedė berti žodžius „re
pu”, kad ilgas vaidinimas sutrumpėtų. Ir taip už
truko tris valandas. Normaliai buvo kalbama ho- 
livudinėse mizanscenose. Čia kai kam stigo aiš
kios dikcijos.

Dauguma žiūrovų nesuprato, kas vyksta vai
dinime. Šešių puslapių turinys, programoje at
spausdintas mažomis raidėmis anglų kalba, ne
daug ką padėjo. Jame irgi sunku susigaudyti — ir 
donkichotinėje, ir holivudinėje intrigų eigoje. Ne
aiškiai ir sparčiai bylojo pasakotojo balsas iš gar
sintuvo.

Summa summarum atrodė, kad buvo vaidi
nama režisieriaus išmoningam Ego patenkinti, o 
ne žiūrovams. Kai kurie po pirmos dalies paliko 
salę. Negaliu pagirti apšvietimo (Linas Martinė- 
nas, Edmundas Atkočiūnas). Atsakingi už garso 
techniką buvo Giedrius Maculevičius ir Česlovas 
Geštautas. Už dekoracijas Violeta Mickienė. Už 
kostiumus Laima Vaitkevičienė. Grimuotoja — 
Ieva Išganaitytė. Scenos menedžerė — Erica Pris
mantas. Režisūrinė konsultacija — Liuda ir Roa 
Popenhagen.

Matome, koks gausus personalas įtrauktas į 
šio spektaklio pastatymą. Tiek daug darbo įdėta. 
O meninė įtaiga? Nelaimėta. Ryšys su auditorija 
nulinis. Kadangi scenografas-režisierius Aleksas 
Mickus pokalbyje Draugui prasitarė apie tobulėji
mo reikšmę, linkiu, kad jo pastangos būtų nu
kreiptos į kur kas kuklesnių projektų pusę. ■

Kichotas

Spektaklio afiša

Los Angeles teatro ,,Sezonų pauzės” aktoriai. Sėdi pirmas iš kairės režisierius Aleksas Mickus.

Sanča Pansa - Giedrius Maculevičius, Don Kichotas - 
Aleksas Mickus.

Dominykas
Atkelta iš 7 psl.

Ministras pasitaisė ant nosies akinius ir 
atsiduso:

— Nuo šiol aš kada panorėjęs vaikščiosiu po 
mišką pasišvilpaudamas, rašysiu eilėraščius... O 
pasiilgęs jūsų, kaipmat mintyse susisieksiu su 
jumis visais!

Tai parašyk eilėraštį ir apie mus, — ministro 
paprašė didelis ežeras, kuriame plaukiojo lydeka ir 
atsispindėjo mėnulis.

Gerai, — sutiko ministras ir tuoj pat sukūrė 
eilėraštį:

Ten, kur ežeras banguoja,
Ir mėnulis raibuliuoja,
Ten gyvena lydeka
Aštriadantė - nors tu ką.

Kai pakyla stiprus vėjas,

Kaukia vilkas niekadėjas,
Aidi aidas ežere, 
Miega žuvys jo dugne.

Tik nemiega lydekėlė, 
Spokso ji į mėnulėlį, 
Kalbina jį - labas labas 
Įdomu koks tavo kvapas?

Mano kvapas kaip nakties,
Kas užuos jį — neliūdės, 
Aš tik veidrodis saulutės,
Jos nemiegantis vaikutis.

Greitai kelsis motinėlė 
Debesuotam patalėly, 
O aš krisiu ežerėliu, 
Įsiknisiu dugno smėliu

Ir saldžiai saldžiai miegosiu 
Spindinčias žvaigždes sapnuosiu, 
Arklį, ąžuolą, varles,
Gardžiai kvepiančias gėles... ■
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