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Festivalio  išvakarėse mus sukrėtė šiurpi žinia apie arm ėnų tautos tragediją. 
K reip iam ės į Lietuvos teatralus, į visus geros valios žmones — parem kim e brolius 

arm ėnus! Lietuvos TSR teatro veikėjų sąjunga jau paskyrė I0 .000  rb arm ėnų teatralam s. 
Šiaulių dram os teatras skiria visas lėšas, gautas už savo konkursinius spektaklius,

A rm ėnijos TSR  teatro veikėjų sąjungai.

A U K A  I R  P A Ž I N I M A S
Jname dienas, kuriom s 
|me lygių. kvėpuojame 

nusivylimu, skausmo ir 
.pritvinkusiu oru, ,ЦкпЫ 
įbesti prie dabarties .iki 

fcee Jos i*!j,, uesoe Ii 
ps vertę, veržiamės vle- 
Jniis akimirkomis su ki
■bame paliudyti savo bu 
Idoje.
isis. ne išreikštas Jtmo

tautos gyvenimas atsl- 
_ g ra li ausi aia polėkiais 
■ pasiaukojimu. .Slėpta ir

gniaužta Mėsa kyla t paviršių 
šiurpiais pavidalais Dalios Orln 
kevičitktės atsiminimais. Moloto
vo Ribentropo pakto prntnko 
lals. Rainių miškelio žudynių 
liudijimais ar atkasamais iš že
mių suniokotais paminklais.

I tiesą. \ tautą, t save. Tai 
svarbiausias kiekvieno Žemės 
žmogaus žygis, bet koks neleng
vas Jis mažos tautos žmogui: iš 
skausmo dugne, per politikos 
lauką, kuriame šeimininkauja 
didžiosios tautos. ..Politika

šiai šiuolaikinė lemtis". sakė 
Napoleonas Gėlei n  mu»ų am 
žininkas. publicistas Z Domena 
rhas. tarytum tęsdamas savo tė 
vynalnio mintį. teigia, kari po 
littka šiuolaikinės tragedijos 
forma.

Sofoklio ..Edipo karaliaus” ty
rinėjimai rodo. kad ši tragedija 
atkuria aukojimo ritualą: Ldlpas 
susitapatina su aukos ožiu. O 
oirmlnė aukojimo struktūra to
kia: aukotojai auka die 
vai kompensacija (žmonės

aukoja dievams ir tikisi susi
lauksią u i ta i malonės L Piv
mykšiėje maginėje religiJ^Ji? v i 
sa’?? aukojimo' grandis' jungė uti
litarinis ryšys, o aukotojus ir au
ką siejo prievarta.

Aukos aukojimo ir aukoji
mosi motyvas Išlieka per visą 
žmonijos laikotarpj. Aukojimą 
sis Išsivysčiusios visuomenės 
kultūros požymis, aukojimas 
prim ityviųjų bendruomenių
bruožas. Sis motyvas apibūdina 
ir politines bei kilas visuomeni

nes struktūras aukojimasis ?vmį 
išsivysčiusias, demokratines. o 
aukojimas primityvias, tota
litarines, kaip pirmąjį variantą 
žymi diktatas ir kolektyvinė
prievarta, o antrąjį laisvas 
individo apsisprendimas, ir aiš
ku, kad tik pastaruoju atveju 
galima kalbėti apie dorovę ir 
moralumą. Taip aukos motyvas 
tarsi sujungia I nedalomą visu
mą asmenybę ir laisvę, laisvę 
ir dorovę, dorovę ir sakraiumą 

(Nukelta į 2 psl.)
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Režisieriu* Gyti* P A D E G IM A S , кЛ(Проу.НоПц« Virinamas 
B A R T U L IS ,  dailininkė Vega V A IČ IŪ N A IT E .

i. f  INOOKO nuotr.

P A N E V Ė Ž I O  D R A M O S  T E A T R A S

Vidinio nuskaidrėjimo 
formos

( A tk e l ta  iš  t  psl.)

Neverta įrodinėti, kad totali
tarinėse stalinizmo ir hitleriniu) 
sistemose vyravusį aukojimo mo
tyvą lydėjo laisvės, asmenybės 
ir dorovės naikinimas —  jų au
kojimas įvairiausių idėjų var
dan. Tačiau jokia sistema nepa
jėgs sunaikinti žmoniškumo — 
jis gyvas tol, kol gyvas žmogus. 
Amžina ir aukos idėja. Dar 
daugiau — kiekviena žmonišku
mo apraiška įgyja aukos ir au
kojimosi formą (iš čia ir B. 
Brechto šūksnis: .Nelaiminga
šalis, kuriai reikia herojų!"). 
Totalitarinėje sistemoje vyksta 
valdžios idėjos ir tirono sudie 
vlnlmas. tarytum grįžtama į 
pirmykštį maglnj mąstymą, įsi
vyrauja „kruvinos aukos" Idė
ja. Aukojimo struktūra įgyja to
kią išraišką: aukotojai (žyniai, 
valdžios žmonės) — auka (..kru
vina auka", „atpirkimo ožys") 

dievas (tironas, vadas) 
kompensacija (valdžios kėdė. Iš
likimas).

Savanoriška Edipo auka pa
neigia utilitarinę aukojimo struk
tūros jungtį, aukotojų ir aukos 
ryšys neteko prievartos elemen
to Vyksta viešas Edipo atnaša
vimas.

Savanoriška auka įgyja doro
vės. dorovingas veiksmas se- 
kralumo matmenis: sužinojęs tie
są. Edipas atsisako karaliaus 
sosto ir išsiduria akis. Jo  au
kos vertė tragiškasis (dieviš
kasis! gyvenimo pažinimas.

Visa lietuvių kultūra ir Jos 
gyvybingoji dabarties dalis Išau
go ant aukos pamatų. Tereikėtų 
prisiminti knygnešius ir vargo 
mokyklas, džiovos pakirstų poe
tų. rašytojų, tautos atgimimo ža
dintojų, aušrininkų, varpininkų 
gyvenimus ir likimus. O podraug 
ir kaimo žmonių, mūsų tautosa
kos ir tautodailės kūrėjų auką. 
kuri išliko milijonu užrašytų 
dainų ir pasakų, kuri gyva mū
sų kraujuje kaip genetinis tau
tos dvasios kodas. Sunkiausiais 
tautinės ir socialinės priespau
dos metais, kai net bažnyčia 
valstiečiui bruko „Bromos. at
vertos ing viečnastį" žargoną. 
\alstletls kūrė lyrinė» dainos 
poezijos šedevrus. Gimtasis žo
dis gynėsi ir gynė mūsų tautą 
nuo valdinio administracinio žar
gono. Jo karingo nemokšiškumo. 
Liaudies dainos melodija saugo
jo nuo melagingos kantatų pa
tetikos. nuo pasaldintų liaudies 
kūrybos klastočių, kurias vežio
ja po pasaulį vadinamieji llau- 
ilies ansambliai, kurias atlieka 
dresiruotos lietuvaitės nailoninė
mis kasomis ir išprievartauto
mis. įsiteikiančiomis šypseno
mis

Žinome daugelį dainlninkų- 
pateikėjų, bet kas galėtų pasa- 
kvtl dainų kūrėjų vardus? Dide
lė praeities tautinės kultūros 
dalis ateina į dabartį bevarde 
auka. dorovingu veiksmu. Tai 
praeities priesakas dabarčiai.

Paskutiniais dešimtmečiais 
teatras buvo bene vienintelis lei
džiamas tautos parlamentas, kur 
žiūrovai bent Juoku ar plojimais 
galėjo viešai reikšti savo nuo
monę ir Jausmus. Teatras buvo 
viena iš tų nedaugelio vietų, 
kur viešai prasiverždavo ir slo
pinamas skausmas.

Kaip  neprisiminsi Kauno dra
mos teatre statytų J .  Jurašo 
spektaklių - K. Sajos „Mamų- 
1ų medžioklės", J .  Glinskio 
„Grasos namų" ar J.  Grušo 
„Barboros Radvilaitės"? Kai R. 
Staliliūnaitės Barbora tardavo 
„Uždusiu! Ak. uždusiu! Juodos 
sienos /Užgriuvo ant manęs. Tos 
juodos sienos! / Nėra! Nėra pa
sauly Dievo dvasios", alrodyda- 

kad pati IJe tu va  aimanuoja 
is sxausmo ir nevilties po šiur
paus tnašavimo Kalantos

susideginimo. Tał buvo dienos, 
kai visu Ogiu pakilusi stalinizmo 
šmėkla vėl rėlkalavo aukų ir 
aukojimo principo įtvirtinimo 
Reikėjo užtrypti aukojimosi žy
mes pirmykščiais aukojimo rl 
tualais. Buvo sankcionuotos au
kos — atpirkimo ožiai. Vėl kar 
tojosi pirmykščio aukojimo or 
gija.

Aukų atrankos „nacionalinė 
specifika" neprasllenkė su svar
biausiu principu — aukoti visa, 
kas geriausia, dvasingiausia, g y
vybingiausia — tautos atmintį. 
Istoriją, kalbą.

Tuo metu, kai Kauno dramos 
teatre vaidinta J.  Grušo „U n i
ja", rauda dėl prarasto Lietuvos 
valstybingumo, pulkus ir beveik 
nutylėtas spektaklis, valdžios 
kuluaruose užsimota ne tik ant. 
Jo, bet ir ant Just, Marcinkevi
čiaus „M indaugo". „Katedros" 
Akademiniame dramos teatre. 
Šie spektakliai išliko, bet apsi
draudžiant nukeltas J, Grušo 
„Rekviem  bajoram" pastatymas 
Panevėžio dramos teatre. Kad 
tik mūsų scenoje neatsirastų 
„per daug" istorinių dramų...

1’ro nuolankių aukotoju —  
valdžios žynių — užtvaras sun
kiai skverbėsi į sceną — tikrą
ją  aukojimo vietą - „P iju s  ne
buvo protingas". „Devynbė- 
džlai". „K ingas” ir kitos J .  Gru
šo. K  Sajos. J .  Glinskio pjesės. 
„Aukojim o rezerve" liko ir ko
ne visi J .  Vaitkaus spektakliai, 
pradedant „Lopšine” ir baigiant 
„Literatūros pamokomis'. Argi 
galėjo dvasinis maksimalizmas 
ir laisvės išpažinimas tilpti į 
tramdomuosius brežnevizmo
marškinius? Nuolat tramdytas P. 
Gaidžio režisuotų komedijų 
„P ir t ie s ” , „Dramblio". „P ro le 
tarinio laimės malūno" — iššū
kis absurdiškoms biurokratinėms 
užmačioms, tildomas jų garsus 
Juokas. Kad tik nepabustų anas. 
didysis Ideologijos slibinas ir 
nepareikalautų dar didesnių au
kų — Jaunikaičio Teatro ar pa
čios mergelės Kultūros.

Viešumas šiandien sugirdė 
stiprių migdomųjų Ideologijos 
slibinui. Vieni stagnacijos žy
niai ir apaštalai pritilę, kiti, tai
kydamiesi prie konjunktūros, pa- 
pūglškal kartoja naują magiš
kąjį užkeikimą — „perestroika". 
Valdininkų mimikrija, iš visų 
pakraščių dar tebesklindantls 
stalinizmo ir brežnevizmo šaltis, 
administracinis žargonas egzis
tuoja šalia tikrų, lauktų ir iš
kentėtų demokratijos ir teisėtu
mo žingsnių, Tačiau tie žings
niai tol netvirti, kol tvirti biuro
kratinės prievartos mechanizmai, 
kol gajūs proletkultlnio mąsty
mo. biurokratinių chimerų Ir 
utopijų archetipai, iki Šiol, de
ja, dar klaidingai tapatinami su 
socializmo Idealais. Gniaužia ne
viltis, kad nuo proletkullo laikų 
daugelis Maskvos politikų ir 
mokslininkų (laimei, nebe visi), 
tiek daug energijos skiria vis 
to paties „perpetuum mobile", 
universalaus „proletarinės lai
mės malūno" modelio sukūrimui, 
kad tautoms ir respublikoms te
siūloma papuošti to malūno 
sparnus regionine ornamentika.

Geriausiais spektakliais lietu
vių teatro kūrėjai kartu su ki
tais musų menininkais kantriai 
tiesė kelius į tautos atgimimą, 
kovodami prieš žmogaus dvasios 
pavergimą, dvasios laisvę iškel
dami kaip didžiausią vertybę. 
Kokia vidine laisve, kokiu dva
sios maištu kibirkščiavo E. Ne
krošiaus statyta? A. Čechovo 
„Dėdė Vania", dar vos prasidė
jus viešumui ir „perestrolkai", 
tarytum kviesdamas žmogų į 
karnavalą. skelbiantį stagnaci
jos pasninko baigtį, kviečiantį 
sudeginti brežnevizmo pamėklę.
Ne laisvės, o prievartos karna
valą sukūrė J  Vaitkus spektak

lyje „Raudona ir ruda", kur be 
vargo galėjai pamatyti hitleri
nės rudos ir stalininės raudonos 
spalvų sąskambį. Tik per atsi
tiktinumą tas spektaklis ištrūko 
iš biurokratinių replių.

J dabartį sugrįžta J .  Miltinio 
teatro auka. kai vien tikslas pa
siekti tikro profesionalumo jau 
reiškė žygdarbį diletantizmo 
laikais. Ir kokia aktuali tebėra 
„Edipo karaliaus” idėja, kurią 
nuolat pabrėždavo statytojas: Ed i
pas neieško alibi, nebando pa
siteisinti. viską daro viešai, de 
mokrattškal. eina į tiesą iki ga- 
lo. Kas ką besakytų apie šį pa
nevėžiečių spektaklį, lieka neiš
dildoma Jo ryški teatrinė vizija 
ir gili idėja. Didi Edipo atgalio 
ir atsakomybės idėja verčia vėl 
į Ją atsigręžti, nukreipus žvilgs
nį nuo Šiandieninių atgailautojų 
— vakarykščių aukotojų...

Šiandien lietuvių menininkas 
galėtų atverti savo giliausius lū 
kesčius, slapčiausias viltis, gra 
žlausius sielos polėkius, kuriuos 
dar vakar reikėjo slopinti ir tai
kyti prie kuprotos tikrovės, va
dintos brandžluoju socializmu.

Tačiau Šiandien menininkų 
balsai nedvejodami užleidžia 
vietą kitiems balsams — tiems, 
kurie sklinda Iš Ilgai slopintos 
tautos gelmės, tautos sąžinės, 
tautos skausmo dugno. Dabar 
menas tarytum prityla, kai nuo 
sąžinės balsu kalba tremtinių 
atsiminimai. iki tol negirdėti 
vardai, Sąjūdžio žmonės.

Menas tarytum be Išlygų už
leidžia vietą gyvenimui, kuris . 
tik vienas dabar gali teikti Išsi
pildymą ir būties pilnatvę. M i
tingas tampa Jau ne mitingu, o 
tiesos atstatymo, teisingumo 
šaukimosi misterija, buvimas su 
kitais virsta buvimo tautoje. Jos 
kančiose ir istorijoje apeiga. 
Scenos teatras užleido vietą gy
vajam aikštės teatrui, o teatri
nis veiksmas — politinės dra
mos veiksmui. Sprendžiamas jau 
ne išgalvoto herojaus, o tavo 
paties ir tavo tautos Ūkimas ir 
ateitis.

Gal todėl šiuo metu Lietuvos 
teatre dar nėra tokių spektak
lių. kuriuose atsivertų aktorius, 
režisierius, dramaturgas pats ir 
apreikštų tautai Ją  pačią, Dar 
gal nėra šiandien lokio Spektak
lio. bet ar mes Jo nepaslilgę?
Ar atgimstanti tauta nenuslpel- 
no atgimusio teatro?

Koks gali buti kelias teatrui 
atgimti?

Einant kartu su tauta, suta
pus su Jos likimu, priėmus tau
tos kultūros auką ir subrendus 
patiems aukotis.

Tikriausiai Jau žengti pirmie
ji žingsniai teatre atgimimo ke
liu. Ga! vienas tų žingsnių yra 
šis šiauliečių festivalis ir režisie
riaus G. Padegimo ryžtas atver
ti teatrą tautos kultūrai?

„L ie tuv ių  tauta yra maža. Ja i 
itin reikalinga eiti su kūrybos 
žengimu. Todėl Ir visas mūsų 
darbas turėtų būti pasistengimas 
sužadinti mūsuose aukščiausias 
žmoniškumo galias. Tatai turė- į 
tų buti mūsų žvaigždė. į kurią 
atsižiūrime, kurdami tautinį sa- Į 
vo gyvenimą". rašė Vydūnas.

Prldurtume — ir kurdami 
savo tautinį teatrą.

Am«n»« G U D E L IS  1

Justino M*rcmfc*vičui>* ..Kated
rą" reXislerius Sauliui V arnai įtrau
kė į tava kūrybiniu! planui enki 
tyvą šių matų pavasarį, lis tarsi 
nuspėja būsimą ypač ryškų em oci
nį !!« vaikai# idėjų povaikj -  
tokį povalkį. kuris gali gimti tik 
it scenoje vykstančias dramos są
lyčio su tamiamų įvykių kupina ir 
publikos-tautos jstsąmoninta dra- 
matiika realybe. Jai tiesa, kad 
kiekviena epocha savaip perskaito 
ir savaip suaktualina klasikinę
knygą, tai galime pasakyti, kad 
„Katedra" Ir šiandien yra „aktua
li" , liuolaikilkai skambanti drama. 
Sauliaus Varne spektaklyje bevelk 
nėra nuorodų | istorinio veikėjo—  
architekto Lauryno Stuokos-Guce
vičiaus gyventą epochą; prletin- 
gai —  režisierius visaip Jnors ir 
neprarasdamas saiko) stengiasi
pebrėftl, kad jo spektaklis kalba 
„apie šiuos laikus".

Jaunas architektas Laurynas jakt. 
A. Babfcauskas). g rjtfs  l| kelionės 
po Vakarų Europą, patenka j be 
vittiškai sustingusį (tiksliau — su
stingdytą) pasaulį. Sio|« geometrii- 
kal taisyklingoje, grotomis įrė
mintoje aplinkoje, kur gerai pa
matuojamas kiekvienas lingsnis ir 
žodis, Laurynui, primenančiam ro. 
manifšką „audros ir veržim osi"  
heraių. sunku apsiprasti... Tačiau 
netikėtai ii tos vietos, kur stūkso 
sugriuvusios Katedros kolone. | jj 
artėja stulbinanti vizija: vitražu
spalvomis tvieskionti afstetyloji 
Katedra. Laurynes troklta viziją 
paversti realybe. tačiau prie sava 
tiksle |am lemta artėti pro llben- 
dymų labirintą; Katedros idėja 
gali įsikūnyti tik vidinės U n tie s

1©r m о т » .  Tautos tregedlj* tampa 
ir menininko tragedija, tačiau jis 
U reiškia ją virt isterinio lalko Iš
kylančiu simboliu, ženklinančiu 
pasiaukojimo ir tikėjimo aukštas 
niuoju teisingumu prasmes. Tokiu 
simboliu tampa Katedra. Saulius 
Yarnas savo spektaklyje labiausiai 
akcentuoja Lauryno kovą dėl vid i
nės menininko laisvės (konflikt* 
su vyskupu Masalskiu, kurio „ge 
radarilka" veikla  i i  tikrųjų tlugdo 
ir laisvę, ir kūrybąj bei vidinėj 
laisvės diktuojamą menininko pa
sirinkimą kovoje dėl tautės lais
vės. Skaudus, nevlltj keliantis pra 
laimėjimas toje kovoje —  dar ne 
pralaimėjimas menininkui, kuriam 
skirta, ištiesus ranką 'į erdvę, it 
kelti amtinųjų formų kūrinius — 
tiltus, vedančius po r letką | mūsų 
atmint) ir I tai, kės dar virs atmin
timi. Laurynas lieka tam. kad (gy
vendintų savo Žuvusių draugų (jų 
vėlės finalinėje scenoje išlydi III 
tiekimus...

Spektaklio dailininkas — A. 
Freibergas. dailininkė asistentė— 
R. Tamošiūnaitė, kompozitorių) 
— A. Martinaitis. Vaidine Lietuvoj 
TSR liaudies artistas V. Blėdis 
Lietuvos TSR nusipelnęs meno vefkė- 
ier K. Vitkus, Lietuvos TSR nuslpelnf 
artistei H. Nekulalfė, O . Karka, B- 
Jansones, A . Keleris, E. Matulei *
E. Sulgaita, D. V iduairytė. t .  Urvi
nis, aktoriai A , Rabkauskas, * 
ievas, L  Sėdtlus. f .  Kačinskas. L. 
Marilnenytė, A, Dūkštą. R. Tarė
sas ir kiti.

G iedrius G A ÍR ÉN A J  
Panevėžio dramas teatr» 

literatūrinei dalies vedė)»»

MALONI STAIGMENA!
F E S T IV A L IO  m e t u  t e a t r e  B U S  e k s p o n u o j a m o s  fi 

D A R  D V I PA RO D O S!
T A P Y B O S  D A R B Ų  M A LO N IA I P A T E IK Ė  A R Ū N A S  I 

V A I T K Ü N A S  IR  E U G E N I JU S  V A  R K  U L  E  V  L  f
C  1 U  S . ■

F E S T IV A L IO  S V E Č IŲ  IR  D A L Y V IŲ  V A R D U  D A IL IN lN -  I  
K A M S N U O Š IR D Ž IA I T A R IA M E  A  C 1 U.

ŠIAULIAI
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VYDŪ N AS-

SENESNIOJI BEI NAUJESNIOJI DRAMA IR MES
VYDŪNO O 0-»« i rfiety )iAi1i«|ui A atiru  lutldomėti 

j»  III rašytojo Hlotolirt* bei menine kūryba. b*f Ir publicistine jo volkla. 
Juk Vydūnas leido tum eliu  — „Darbymeti", „Jaunimą", „Naujovę", skai
tė paskaitas, daug rašė {vairiais kultūros klausimais periodinėje spaudoj*. 
Teatras ir dramaturgija — ženkliausios Vydūno kritikos straipsnių temos. 
Mąstytojas su viltimi ir nerimu sekė Dramos vaidyklos, vėliau — Valstybės 
dramos kūrybą, griežtai kritikavo lėkštą, pramoglnj repertuarą. 1923 m. 
?-i)am e „Darbymeti©" numeryje Vydūnas paskelbė straipsnj „Senoji bei 
naujesnioji drama ir mes", kuris atspindėjo autoriaus pollürj j tuometinj 
teatrą bei dramaturgiją. Rykausi šj straipsnj klek patrumpinti, tačiau, vi
liuosi, kad ir tokia forma spausdinamas, jis sudomins teatralus, paskatins 
plačiau pasidomėti maliau tinome Vydūno kūrybinio palikimo dalimi.

Gediminas JANKUS

...Dvasios arba kas tiek jau, 
sąmonės šviesa paprastai au
ga arba menkėja su turiniu, 
kurį ji įsitiekia. T ik nėra taip
svarbu, kiek turinio būtų mūsų
sąmonėje, bet koks turinys yra. 
Visa, ką matome, ką girdime, 
ką, apskritai imant, savo jus-
nimis pasitinkame ir nutveria
me. virsta mūsų sąmonės ir 
asmenybės turiniu. Todėl čia
ir yra visko, verto ir neverto, 
gražaus ir bjauraus, šviesaus ir 
tamsaus, švaraus ir purvino ir 
t. t. Ir atitinkama bus ir mūsų 
asmenybė.

Todėl reikėtų kiekvienam 
žmogui, kiek jis tik pajėgia, 
siekti aiškesnio sąmoningumo Ir 
geresnio, brangesnio sąmonės 

^dūrinio.
Kaip atskiram žmogui, taip 

ШН- visai tautai tat yra uždavi
nys... Buvo laikai, kuomet mū
sų tauta pasaulyje beveik nieko 
nereiškė, tarsi jos visai nebūtų. 
Dabar dalykai jau kitokie. Da
bar jau esame. Todėl ir labai 
svarbu, kad kiek ir reikštume.

...Toks apmąstymas ypačiai 
reikalingas, žiūrint į mūsų te
atrą, į dramas, kurios ten vai
dinamos. Seniai jau mėgstame 
ką nors vaidint, arba kokią nors 
dramą matyti. Ir tokiu būdu 
savo dvasiai įteikiame įvairaus

turinio. Ir jis mūsų gyvenime 
kaip nors atsimuša. Todėl labai 
svarbu nors trumpai paaiškint, 
kurios dramos lietuviams vai
dinamos Ir kurios Jiems reika
lingos.

...Naujesnėje dramoje žmo
gus tik tedalyvauja lyg apnuo
dytas su savo pastebėjimu, 
gal kiek ir su savo užuojauta, 
bet ne su fantazija, ne su ku
riančia vaizdavimo galia. Tos 
tarsi nebėra.

Ir taip drama atrodo pametu
si didžiąją savo reikšmę. Bet 
ir negali būti kitaip. Seniau 
drama buvo vaidinama retai. 
J i  sudarė didžiųjų Švenčių v i
durį ir pačią jų viršūnę. Vė
liau tai kiek pakito. Bet vis dar 
buvo laikoma didžiu, svarbiu 
dalyku. Šiandien ji tuo nebė
ra. Mūsų laikais didžiose vieto
se vaidinama kas vakarą. Dra
ma virto kasdienio dalyku.

Todėl Ji nebeteko seno ir 
svarbaus savo turinio, Ir ji re
tai tebekuriama, dažniau sta
čiai dirbama. Susideda kartais 
net keli gudrūs žmonės ir su
pina dramą. Suprantamas daly
kas, kad tada ji nebėra meno 
veikalas. Toksai gimsta iš pasi- 
šventusio žmogaus sielos. Ir jis 
visuomet žmogų traukia į kitą, 
aukštesnį, pilnesnį gyvenimą

Naujesnioji drama to negali. 
Bet ir žmonės nebenumano šio 
traukimo, kur jo yra, nebenujė- 
gia tikrojo meno.

Didiems dalykams dramoj 
vaizduoti yra galingas tik poe
tas, tai esti kūrėjas-gamintojas. 
sumanytojas. Jis  kuria pasaulį 
ir įveda žmones į jį. kad jo 
gyvume dalyvautų ir pats gy- 
vėtų. Menki žmonės arba neva 
poetai kartais ir ką nors sudir
ba. Įsižiūrėję į gyvenimo įvy 
kius, jie  juos savo veikaluose 
savaip atpasakoja, bet negali su- 
žadint kuriančias žmonių jė
gas. Jeigu Jiems Jų darbas nors 
kiek nusitiekia, tad Jie žmo
nėms Juo sukelia tiktai iliuziją...

...Giriamės turį dramą ir ope
rą. Bet ta drama iš tikrųjų nė
ra mūsų. nors laikraščiai ją mū
sų vadina, dalyko tikrai nesu 
prasdami. Ir dramos, ir ope
ros yra kitų tautų gamintos. O 
mūsų tautos žmonės tokiu būdu 
kraujasl į dvasią svetimų tur
tų. Reiškia, jie augina čia sve
timą gyvybę, svetimą ypa
tingumą. Rods kartais pa
sitaiko teatre regėti ir išgirs
ti lietuvių kūrinių. Bet ar tai 
tik nebus retenybė? Vis dėlto 
mūsų žmonės kalba apie savo 
dramą ir operą, vienas ir antras 
netgi su didžiu pasipūtimu.

Yra tai vienas ne visai geras 
dalykas. Bet jis dar blogo ne
reikštų, o vien tik mūsų nesusi
pratimą ir mūsų vargingumą. 
Mat. tūli sako, būk mes neturį 
dramų. Tik nelaimė, kad sveti
mųjų dramų statyme yra ir blo
gesnio. ir piktesnio. Pastebė
kime tai gerai! Mūsų tau
ta, gyvenusi prislėgta. pa
minta, pasidarė kenčianti, ne
veikli. Dabar, būdama nepri
klausoma. ji norėtų apsireikšti, 
trokšta gyvo gyvenimo. Jos

Jėgos kartais nei plūsta, tvins
ta. Bet skaidosi ir nusenka ne
susi prasdamos, nerasdamos tiks
lų. Tai kaip tik Joms reikia 
dramos. Bet tos dramos, kuri 
rodo didžius veikimus, aukštų, 
svarbių tikslų siekimą. Tokia 
drama žadintų mūsų tautoj 
atitinkamus norus ir pasisten
gimus, sužadintų didiems vei
kimams ir darbams supratimą ir 
palinkimą. Tokiems tikslams 
geriausiai tiktų senesnioji kitų 
tautų drama. Labai naudinga 
būtų. kad Lietuvos teatras sta
tytų Kalderono. Rasi no. Šeks
pyro, Šilerio. Gėtės ir kitų dra
mas, gal net vieną antrą graikų 
veikalą. Aukščiausiuose žmoniš
kumo klausimuose visos tautos 
susitinka. O kad svetimo meno 
kūriniai ir negali paveikti taip 
tikrą mūsų tautos vaiką. kaip 
paties tautos meno kūrinys, vis 
dėl to jie sušauks aukščiausias 
Jo Jėgas ir neš į  jo sąmonę 
vertą ir svarbų turtą.

Bet ar tuo rūpinosi Lietuvos 
teatras? Kaip matėme, jis rin 
kosi daugiausiai naujesnių dra
mų. Nėra (tikėtina, kad mūsų 
teatro žmonės dramas vaidino, 
atsižiūrėję į tautos padėtį. 
Aukščiausias laikas, kad naudo
tume visas priemones jai išves
ti iš niekybės klampinių. Ir tau
ta įsikūrė savo valdžią, statėsi 
savo teatrą, sukvietė jam žmo
nes, bet kuriems galams? Tur
būt tautos stiprėjimui. tautos 
pažangos tikslams. A r gal 
ne? Gal menas tik žaislas? Be 
rods — vaikams! Tai teisybė.

Bet dalykas dar nebaigtas. 
Lietuvos valstybės teatras ren
kasi ne vien naujesnes sveti
mųjų dramas, Jis statė jųjų 
kartais dar gi tūlu žvilgsniu 
menkiausias. Kas didžiose vie
tose, gal Paryžiuj. Londone.

Niujorke. Berlyne. Maskvoj 
gali būti teikiama visko priso
tintiems pasaulio žmonėms, tai 
negali būti laikoma aukštos kul
tūros vaisiumi, kuris ir lietu
viams būtinai reikalingas. V i
sos tos svetimųjų nedorybės, 
tie svetimųjų kvailumai, kurie 
išaugę yra iš svetimų aplinku
mų, neturėtų būt laikomi lietu
viams geriausiai tinkamais kul
tūrai steigti.

Bet taip vadinami lietuvių 
kultūros ir švietimo tikslams v i
sokie kitų tautų niekai. Tik 
kad jie ir būtų niekai! Bet jie 
yra veikiau dar pakrikusių, ne
sveikų, nedorų Žmonių nešvaru
mai ir  nuodai. O Jie ne tik kar
tais kraunami į Lietuvos valkų 
dvasią! A r tam iš tikrųjų me
nas, ar tam teatras? Ir žmonės 
tam triūsti, veikti turėtų, tam 
skirti visą savo amžių? Ir 
laikraštininkai rašyti, kad tau
ta turinti savo dramą, savo 
operą?

Bet ką bepasakysll A r ne 
žaidžia vaikai? Negali ant jų 
nė pykti! Stato rūmus iš viso
kių sąšlavų, purvų, smilčių. Ar 
toks tai iš tikrųjų mūsų menas, 
mūsų drama, mūsų teatras? Kur 
čia lietuvių susipratimas! Kur 
čia rūpestis dėl tautos ir jos 
gyvenimo! Ir nieks rodos nenu
mano. kad užgaunama jau pa
ti tautos gyvybė!

Aštrūs šie žodžiai, teisybė! 
Bet ar reikėtų tylėt? Tik su
praskime gerai savo tautos pa
dėtį ir dramos bei meno reikš
mę!

(Apie tat sakiau Telšių gim
nazijoj ir seminarijoj gegužės 
mén. visą eilę kalbų, o po vie
ną Telšių Kanklių draug. 
13 geg., toliau Panevėžy 10 
geg. Ir Palangoj 10 rugp. 
1923 m.)

Vertybių svarstyklės 
ką jos nulems?

Kai N. Chruščiovas trenkė 
kumščiu besižavintiems feoda-

•mu (tai buvo berods apie 
60-slus metus), papeikimu pa
jutau Jį ir aš. Darbavausi tada 

kino studijoje, kai šalies archi
tektų pasitarimui mūsų archi
tektai pasirinko restauruojamos 
Trakų pilies menę. Kino operato
riai j vyk Į sąžiningai nufilmavo, 
diktorius ..Tarybų Lietuvos” 
žurnale pašlovino Tarybų val
džią už rūpestį istorijos, archi
tektūros paminklais. Centro Ko
mitete V. Niunka apšaukė kino 
siužetą nacionalistiniu, ironiš
kai pasiteiravęs. ar menėje 
kartais nekabėjęs A. Smetonos 
portretas?

Atmintina dar viena Istorija. 
1970 metais Kino komitetas 
Maskvoje atmetė (..dėl temati
nių sumetimų" S. Šaltenio sce
narijų ..Herkus Mantas” (galin
ga, universali tada buvo ŠI for
muluotė!). ..Apie kokias gentis 
tas jūsų scenarijus? Kam Jos rei
kalingos?" — nusišypsojo ir truk
telėjo petukais vadovaujanti da
ma. Vėliau Vytautas Petke
vičius iškilia krūtine (Jis rūpi
nosi kino scenarijų parengimu) 
lyg taranu pralaužė sieną — 
mat asmeniškai pažinojo dides
ni viršininką. Po kelerių metų 
tie patys kabinetai palaidojo R. 
Gudaičio scenarijų „Saulės už
temimas tamsią naktį" — apie 
V.arų Ir maro niokojamą 18-ojo 
amžiaus Lietuvą,

Ir dar vienas epizodas. Sė
džiu su pašnekovu prie stalelio 
Maskvos aerodrome. laukiame 
skridimo 1 Dušanbe, kur vyks

lietuvių literatūros ir meno de
kada. Pašnekovas ne bet koks. 
ir matau Jį iš arti pirmą kartą, 
tai knieti kalbėti protingai. Už
simenu apie ukrainiečių poeto 
Sosluros eilėraščio „M ylėk 
Ukrainą” triuškinimą, pasidali
nu būgštavimu, kad ir „M in 
daugo" neištiktų panašus lik i
mas. Visą gyvenimą matau le
dinį žvilgsnį, kurį įsmeigė į 
mane Justinas Marcinkevičius. 
Tai buvo 1969-ieji.

Dešimtmečiais dygo ideolo
ginės ir politinės grėsmės mū
rai prieš tautos norą atsigręžti 
į savąją istoriją. Lemtinga 
mums tapo Justino Marcinkevi
čiaus draminė kūryba. ..Min
daugu” pirmą kartą pokario me
tais naujai nuskambėjo Lietuvos 
valstybingumo, tautinės savi
monės Idėjos. Nūnai festivalyje 
vėl prabyla „Katedra” , galime 
įsitikinti Jos nemariom idė
jom, spektaklis byloja šiuo
laikinio žmogaus dvasia, kan
čiomis.

(21ūrlu j apdulwéjuslas len
tynas; šešeri metai čia tūno J. 
Grušo romantiškoji ..Virgallė", 
penkeri — J.  Paliltonio maiš
tingoji „Vėjuota saulė” , ketve
ri metai — G. Mareckaitės 
„Sa lvė " — koliažas apie V il
niaus likimą. Prisiglaudė čia 
dabar ir S. Šaltenio „L ituan i
ka", G. Jankaus nauja drama 
apie V. Kudirką „ I r  šviesa, ir 
tiesa". Gal nereikalingos šios 
pjesės mūsų Istorinei atmin
čiai?).

Konservatizmo. Juodos reak
cijos laikais, žinome. gimsta

bebaimiai poetai, dvasios maiš-
* tininkal. Jie  žengia priekyje
* likimo, įkūnija tautos viltis. 

60-ųjų metų mūsų teatro simbo
liu buvo „Dvidešimtasis pava
saris” . .Herkus Mantas", ir tik 
70-alsials buvo lemta gimti,,Min- 
daugui". Argi galėjo būti at
virkščiai? Mus supo totaliniai 
draudimai, nuolatiniai ideolo
giniai tramdymai. įvairiausi 
politikos baubai, bet po to ra
dosi „Katedra", „Mažvydas” . 
„Daukantas". Atrodė, kad leng
viau darosi alsuoti, bet ar ga
lėjome dar prieš ketverius-pen- 
kerius metus tikėtis scenoje B. 
Sruogos „Baisiosios nakties". 
V. Kudirkos satyrų publikavi
mo?

Kai tylėjo lietuvių proza ir 
kinas, teatras puoselėjo meilę, 
prieraišumą mūsų istorijai. B. 
Sruogos. V. Krėvės, V. Myko
laičio-Putino. J. Grušo dramo
mis. Didelės pagarbos, manau, 
nusipelno 60-ųjų, 70-ųjų metų 
lietuvių teatras, ugdęs tautos 
istorinę savimonę. Ir klysta tie. 
kuriems maga tik dabar skelbti 
lietuvių nacionalinio teatro 
pradžią. Be to. vargu ar tautos 
savimonė brandinama vien is
toriniu lygiu, be žmogiškųjų 
vertybių, be socialinės ekologi
jos, kuriai privalomi kasdienės 
moralės imperatyvai. Pastaro
sios krypties kūrinių festivalio 
afišoje ŠĮ kartą nėra. Vyrauja 
nauji, nematyti, negirdėti kūri
niai, (vairių žanrų, temų, dau
giausia filosofiškai suvokta tau
tos sunki praeitis.

Nevienareikšmiai yra, man 
regis, iš nežinomybės prikelia
mi išeivijos rašytoju kūriniai, 
sudėtingi yra Jų ir mums įpras
tų filosofinių koncepcijų san
tykiai. Bet tam, kas vakar at
rodė neįmanoma, audringi šių 

(Nukelta į 4 psl.)

Pagiriamasis
žodis

stagnacijai
ilgamete mūsų dienų palydo

ve, gerbiamoji drg. Stagnacija! 
Kreipiamės į Jus blaškomi stip
rių prieštaringos krypties vė
jų, praradę po kojomis senąją 
dirvą. Nejau apleisite mus Iš 
tiesų? Mes, Tarybų Lietuvos 
teatralai, trokštame jums Išpa
žinti. kad tik Jūsų dėka išmo
kome daugybės savo amato pa
slapčių ir gudrybių — esate 
tiesiog įmūryta į mūsų tarybinio 
lietuvių teatro fundamentą. Ne 
vienas teatro veikėjas, grau
džiai dūsaudamas, mini (minės?) 
Jus kaip nepamainomą teatro 
meno ugdytoją. Išradingų, kva
pą gniaužiančių metaforų ben
draautorę. alegorijų puoselėto
ją. tėvyninių ezopų motiną. Kas 
Ki mes būtume buvę be Jūsų. 
Šiltnamio augalai. lepūs dai
geliai... Jūs grūdinote mūsų su
manumą. Su kokiu vaikišku 
džiaugsmu kaišiojome jums tie
siog panosėn, brangioji Stag- 
nute, visokiausias špygas ir 
kokių karštų aplodismentų už 
tai susilaukdavome! Neskaudžios 
būdavo net priekaištų mėlynės 
bei guzai. Mus garbino, mylė
jo. dievino... Jūs skatinote mūsų 
ginklų pramonę — kiek jūsų. 
Stagnacija, metais buvome vis
ko išradę — kovai su Jumis!

Ypatingą išradingumą viso
kiausių kiaulysčių jūsų atžvil
giu srityje ilgus metus demonst
ravo Klaipėdos teatras. Klaipė
diečiai buvo nepranokstami sa

vo laiko (pardon, amato) meist
rai! Bet vos tik jūs per vieną 
žingsnį atsitraukėte — ir pra 
šom —  Klaipėdos teatras su
griuvo (nūnai remontuojamas).

Atmename, kaip kauniečiai, 
pademonstravę neužmirštamo 
heroizmo pavyzdžius kas. 
jei ne Jūs, gimdė herojus?), 
vėliau ironiško šypsnio iš
kreiptomis lūpomis. Jūsų pa
stūmėti, buvo bežengią į dest
rukcijos liūną. Ir vėlei Jūs, 
miela Stagnute, ne kartą (jūs. 
tik jūs!) pašaukdavote juos at
gal į kovą, į golgotą, neleidote 
paskęsti dekadanso baloje. 
AčiO!

Jaunlinlečlai Išsijuosę griovė 
Jūsų, ne kieno kito, antstatą, ne
liesdami. tiesa, bazės. Jie  šlavė 
ir šlavė tradicinio (t. y. bran
gaus Jūsų stagnatiškal širdžiai) 
teatro šiukšles — štai ir prasi- 
šlavė kelią į šlovę!

O kaip suklestėjo (irgi Jūsų 
dėka) Šiaulių teatro nacionalinė 
savimonė! Je i ne Jūs. išmintin
goji Stagnacija. jei ne mūsų 
mieloji Stagnutė. gal ligi šiolei 
šiauliečiai, užsilipę ant katės 
namų stogo, tebesižvalgytų į 
kosmoso amžinybę.

Ką bekalbėti apie kitus, iš
laikiusius gyvastį vien tiktai jū
sų dėka. Bet tai dar toli gražu 
ne viskas. Y ra  dar begalė ki
tokių formų, būdų ir galimybių 
teatro menininkams gyventi ir 
kurti Jūsų rūpestingai kausto
moje teritorijoje. Pavyzdžiui, 
gana populiarus manevras — 
vaizduoti patiems prieš save, 
kad jūs neva neegzistuojate, 
kad jūsų nėra. T. y. iš tiesų 
Jūs esate (ir  būkite saui, o 
mums jūs nerūpite, mes — me
nininkai. mūsų pašaukimas (kuk
liau — darbas) dauginti teatro 
meno pagalba (žr. stagnacijos 
meto spaudą) estetines vertv- 
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Vertybių svarstyklės: 
ką jos nulems?

(Atkelta IS 3 psl.)

metų vasaros ir rudens jvykiat 
pasiūlė blaivaus svarstymo va
riantus. Nuožmios praeities liu
dytoja. kraujuojančia Žaizda 
žvelgia j mus A. Škėmos ..Žva
kidė*'. Tai lyg skęstančiojo riks
mas. kai nebelieka nieko kito 
tik tiesti rankas į dangų, mels
ti stebuklo.

Kiekvienas mūsų ieškojo ir 
ieško atsparos esminiais egzis
tencijos klausimais — kuo ti
kėti? Kur eiti? Šiandien pasi
rinkimo problema kaip niekad 
sudėtinga, dramatiška, apnuo
ginti asmenybės. visuomenės 
nervai. Emocijos dažnai nustel
bia protą, norai — galimybes. 
Visi tikime visuotiniu tautos 
dvasiniu kultūros atgimimu, ren
kamės arba žmonijos sukauptą 
humanistinę. maištingą proto 
Išmintį, arba tikimės gelbėti 
žmogų ir pasaulį nuo žiaurios 
tikrovės atsiduodami dieviška
jai valiai, bažnyčios prieglobs
čiui. Tokios alternatyvos realu
mu. kalbėkime atvirai, dar prieš 
pusmetį netikėjome. Bairono 

Kainas" Šiaulių scenoje mums 
s iū lė  kritiškojo mąstymo gali

mybę. Kėlė žmogų visatos val
dovu. Šiandien savo apaštališ
kajai misijai teatras renkasi 
dievą kaip absoliutą, vienintelę 
ir nekintamą dogmą. Quo vadls?

Nūnai aktualus ir toks klausi
mas: ar žmogus — ne literatū
riškai ir filosofiškai suvokia
mas. o realusis, šalia mūsų 
esantis — neims klaidžioti abs
trahuotos poetikos intelektua
liais labirintais, ar nepradės 
ilgėtis pažįstamų pergyveni
mų, dramų pasaulio, kuris kas
dien atspindi jo ir artimųjų li
kimus?

(Liūdnai žvelgia nuo tų pa
čių lentynų trys J. Erlicko sa
tyrinės komedijos — reti patie
kalai mūsų vegetariškame so
ciume, dvi jautriausio žmogiš
kumo B. Vilimaitės pjesės, E. 
Mikulėnaltės sielvartingoji „ Pū
ga", J. Glinskio ..Berniukų šo
kis". kaip visada negailestingas 
destruktyviam Jaunimui. Tik ką 
K. Saja atnešė ir naujausią sa
vo ironijos vaisių — tragiko
mediją ..Labanoro baubas**).

Mūsų teatrai konfrontuoja 
(su nedidelėmis išimtimis) ma
sinės kultūros antkryčiui. bet 
iki moralinės persvaros nežmo

niškai toli. Vargu ar jie bus 
pajėgūs tokiai sunkiai misijai, 
jei rinksis vertybiniais orienty
rais vien nacionalinius kūrinius 
(o tokių balsų pasigirsta patrio
tizmo ekstazėje). Tai. mano 
galva, būtų tolygu kvietimui 
skaityti tik lietuvių autorių 
knygas. Kaip kartais žavi mus 
kraštutinumai, atrodantys pro
gresyvumu, įkvepia būti kolum- 
bals, kai amerikos jau atrastos! 
Dvasiškai skurdesnis būtų lie
tuvių teatras be Edigėjaus, ieš
kančio Dievo savo sieloje visą 
dorą gyvenimą, Jei neturėtume 
AvdIJaus Kalistratovo golgotos. 
Aliošos Karamazovo gerumo. 
Tragiškoji žmonijos, tautų pa 
tirtls, įkūnyti mitais. amžinai 
gyvi. kai susilieja su nūdienio 
žmogaus savastimi. Iškelia Jo 
žmogiškąją esmę aukojimuisi 
tiesai, pasišventimu gėriui.

G. Mareckaitė ir S. Varnas 
..Eglės namais" Jautriai prisi
lietė prie mūsų ištakų, Jų šven
tas noras Šiandien mums ypač 
akivaizdus. Dabar mitą pratęsia 
net du spektakliai: A. Matučio 
..Eglės sūnus" ir įspūdinga poe
tine Jo metamorfoze V. Jasu- 
kaltytės ,,2ilvinas“ . Pjesė ku
pina pirmykštės panteistinės pa
saulėjautos. siaubo dėl žmogaus 
lemties globaliniuose istorijos 
kataklizmuose. Keliamas svar
biausias klausimas — išlikti ar 
neišliktl? O Jei išliksime, tai 
kokia kaina?

Julius LO ZO RA IT IS

INTERVIU VIETOJE
Šio biu letenio (jis netrukus teps 

aukcionų, kolekcionavim o objektu) 
redaktorius paskambino man ir pa
prašė kreiptis j festivalio žiuri na
rius su vieninteliu  klausimu: „K o  
Jūs laukiate, ko tikitės iš festiva
lio ? "

Tiesą sakant, ilgokai teko aiškin
tis —  kai tie žiuri nariai. Na, ži> 
noma, festivalio sponsorų —  Ku l
tūros ministerijos ir Teatro veikėjų 
sąjungos —  atstovai, na, žinome, 
reikalingų „o rg a n ų " —  kaip be jų 
apsieisi! —  atstovai (sako, vienas 
toks atstovas, paskirtas j žiuri, jau 
nebeišrinktas j organus, bet jiems 
atstovauja... o  gal kitą atstovę 
paskyrė?).. A č iū  d ievui, daug vis 
dėjto ir tų, kurie mąstys ap ie  festi
valį, vadovaudam iesi estetiniais, 
meniniais, filosofiniais, p rofesiona
liais pagaliau kriterijais... Ted pa

gauti ką nors iš rimtų žiuri narių 
buvo praktiškai neįmanoma.

Atsitiktinai susitikau su teatrolo
gu, kritiku Ž ilv inu Dautartu. Jis —  
žiuri narys. Tad jam —  redakto
riaus klausimas. Atsakymas:

<— Laukiu, kad pagaliau išryš
kės mūsų teatrų pozicija laiko, 
šiandieninės atmosferos, įvykių, si
tuacijos atžvilgiu. Daug kalbų šia 
tema pasakyta, daug deklaracijų 
paskelbta, daug pažadėta —  gal 
festivalis parodys, kad mūsų teat
rai, mūsų režisieriai, artistai, dra
maturgai ne tik kalbėti moka.

Gavęs tokį atsakymų, nutariau 
daugiau žiuri narių nebegaudyti, 
juolab, jau sakiau, pagauti juos p a 
siutusiai kablu (kai kuriuos tektų 
gaudyti Paryžiu je ir M askvo je). Pa
galiau Žilvinas Dautartas pasakė 
tai, kę daugelis galvojo.

M ie li šiauliečiai, mes visi labai 
daug tikimės i i  festivalio. Jo  p ro g 
rama —  stulbinanti! Tokios mūsuo
se dar nebuvol

Kad Gytis Padegimas moka už
degti savo sumanymais, idėjomis 
kitus, supratau, sezono pradžioje 
pamatęs šiauliečių aktorių degan
čias akis, išklausęs jų temperamen
tingus monologus. Supratau, 
kad, ko gero, mūsų teatrinio 
gyvenim o epicentras artimiausiu 
metu persikels j Šiaulius (kaip buvo 
seniau, A . Ragauskaitės laikais. Nau
dodamasis proga turiu oficialia i p a 
reikšti —  esu A. Ragauskaitės įp a 
reigotas, —  kad paskalos, jog ji 
nėra pakviesta j fesfivelj, neturi 
jokio pagrindo, režisierė prašė pa
neigti šias paskalas ir pranešti, jog 
jai skambino direktorius V . Juškus ir 
labai gražiai kvietė j gimtąjį teat
rą ir įo rengiamą festivalį).

Suprantama, festivalyje bus paro 
dyti įvairaus lygio spektakliai, tai 
normalu, v ien  pergalių tikėtis būtų

Pagiriamasis
žodis

stagnacijai
(Atkelta iŠ 3 psl.)

bes. Jomis (Jų pagalba) auklėti 
teatro žiūrovą, brandaus so
cializmo statytoją.

Visiškai nekreipdami dėme
sio į Jus, siūbuojančią visai čia 
pat lyg pulti pasirengusią kob
rą, įsigudrinome netgi išreikšti 
savo menines asmenybes! O 
kadangi visgi būdavo balsu, 
reikšdavome save dažniausiai 
užsimerkę, kad nematytume nie
ko aplink. Bet ir tai turėjo sa
vo teigiamų pusių: mūsų netrik
dė dienos šviesa, nebuvo reika
lo stebėti ir išreikšti save 
komplikuotuose deriniuose, kaip 
antai: pasaulis ir aš. Stagnaci
ja ir aš. tauta ir aš, kultūra ir 
aš. visuomenė ir aš... Užtat ga
lima buvo netrikdomai įsiklau
syti ir jslžlūrėti I savo asmens 
vidų. O ten, kaip teko girdėti, 
menininkų laukia lobių lobiai! 
Klek ten sako, visokiausių 
kompleksų. ambicijų, fobijų, 
psichozių, manijų ir visokiausių 
-izmų, visokiausių organizmo 
funkcijų ir disfunkcijų — tik 
rinkis, tik semkis, tik naudo- 
klsl 0 svarbiausia, kad visus 
tuos dalykus. Jūs, brangioji 
Stagnacija, ne tik kad ilgainiui 
pradėjot toleruoti. bet tapote 
net karšta Jų šalininke. Kapsty
klės. jeigu patinka, man gi tas 
nė kiek nekenkia (galvojote 
jūs patyliukais), bluslnėkitės 
po tą nuodėmių knibždėlyną!

Maždaug tuo pat metu jus 
pajutote, koki ginklą, neįveikia
mą ginklą panaudoti prieš mus. 
teatralus. Tai buvo geniali 
mintis. Jūs nusprendėte visus ir 
viską — su visom metaforom, 
ieškojimais ir atradimais, su

visais naujais ir ktek nuvalkš 
Čiotais teatro keliais, su drąsiais 
eksperimentais ir suplėkusiomis 
tradicijomis, su meniniais 
štampais ir okstravagancijo 
mis. su bendražmogiškomis 
problemomis ir siauru provin
cijos patriotizmu — visus, v i
sus nusprendėte priimti ir pri
globti... ne, ne priglobti, į s i 
s a v i n t i .  o įsisavinus — su
virškinti. O tada... Che-chel 
Dirbkite, kurkite, bruzdėkite, 
protestuokite, triukšmaukite 
kiek tinkami mano pilve- Ten 
tapome visi vienodai saugūs, 
vis) nepavojingi...

Ne, ne! Tai netiesa! Košmaro 
sapnas! Kliedesys! Jūs palikote 
mus, Stagnute. palikote nuogus, 
vienui vienus akimis neaprėpia
mų galimybių lauke. švilpau
jant vėjams, pasimetusius tarp 
begalės kelių, vedančių viso
mis kryptimis.. Palikote be 
kelio rodyklių, be sutartinių 
ženklų... Kurgi mums eiti, kur 
sukti, su kuo grumtis? Ko siek
ti. apie ką svajoti? Kokiais pa
žadais privilioti žiūrovą? Kas 
esame šiandieną mes gyvenimo 
akivaizdoje?

Galingi, stiprūs mūsų kon
kurentai: laikraščiai. bažny
čios. aikštės, net posėdžių salės. 
Kas mums belieka, Stagnute. 
sakyk? Taip buvome įpratę 
prie tavo buvimo! O mūsų 
ginklai — mūsų metaforos, mū
sų špygos, mūsų špagos, mūsų 
alegorijos — visa tai perniek? 
Išauginti r\aują daigą reikalin
gas laikas. ramybė. pastovi 
atmosfera ir saikinga tempera
tūra. Kur visa tai šiandien? 
festivalis Šiauliuose — tai 
oranžerija, kurioje žydės visos 
teatro gėlės, o laboratorija su 
traukos kaminais ir ventilia
toriais. Visos mintys, emocijos, 
idėjos ten, už teatro sienų.

Kas mums patars, kaip gy
venti be Jūsų, brangioji Stag
nacija mūsų?

Gražina M A R E C K A IT Ė

kvaile (juolab festivalyje nedaly 
vauja mūsų lyderiai E. Nekrošius 
ir J. Vaitkus, juo lab festivalyje ne
dalyvauja net du iš septynių dra
mos teatrų —  Jaunimo teatras ir 
Rusų drama). Pagaliau —  gal tai 
pasirodys eretiška mintis —  net ne 
spektaklių kokybė šiandien lemia 
(nors, prisipažinsiu, daug tikiuosi 
iš šiauliečių —  rašau dar nematęs 
nei „ž v a k id ė s ", nei „Ž ilv in o ") .

Esmė —  festivalio tautinio

teatro atgimimo idėjoje. Esmė 
—  Ir spektakliuose, ir poezijos va
karuose, ir paskaitose, kurias išgir 
sime, ir tuose disputuose, g inčuo
se, svarstymuose, kurių, neabejoju, 
bus festivalio sužadinti ir vyks fojė, 
sąlėse, gatvėse.., Ir —  „A tg a iv o s "  
publikacijose... Ir —> dvasiniame 
pakilime... Esmė —  tautos atgim i
me ir toje pozicijo je, kurią šiame 
procese užima mūsų teatras.

Egmonté* JANSONAS

Stasys KAPW

|# IN A S  —  dramos teatro a tia  
jk le , peraugusi ir nustelbusi 
■ I senąjį kamieną. Nuostabaus 

išradimo dėka įsikūrė studijos, su
traukusios geriausias režisūros ir 
aktorių jėgas. Savotiškos specifinės 
sąlygos vertė atsižadėti senų tra
dicijų ir bandyti naujus darbo m e
todus. Jie  buvo  sėkmingi jau v ien  
todėl, kad rėmėsi išradėjo genijum. 
Didysis nebylys v ienu žingsniu 
laimėjo pergalę , vienu mostu užka
riavo pasaulj. Tolimuose užkam
piuose, v is tiek  ar Europoj ar A f
rikoj, judą ekranuose šešėliai jau
dina vaizduotę, verg ia  širdis. Jvai- 
riaspalvės elektros lemputės ir 
sieksniniai atvaizdai traukia savęsp 
žiūrovų minių minias. Kino artistai 
pasiekė negirdėto populiarumo, 
garbės apogėjaus. Talma, Sara B e r
ner, Patti gėrėjosi tik rinktinė sos
tinių publiką, o V ie rą  Cholodnają, 
Mozžuchiną, Maksą Linderį pažino
jo kiekvienas nuskuręs miesčionė- 
lis.

Likę ištikimi teatrui žmonės trau
kia pečiais ir stebisi konkurento 
sėkme, užleidę jam geriausias p o 
zicijas. Taip. tur būt. su slėptu p a 

TEATRAS IR TELEVIZIJA
vydu, Sen Zermen priem iesčio niū
rus, nusigyvenęs aristokratas žvel
gė j judrų, pertekusį žemiškų gė
rybių buržujų. Išties, savo esme ki
nas yra demokratiškas, o  teatras —  
aristokratiškas. Kinas prieinamas 
plačioms masėms ne tik savo pigu
mu (pas mus skirtumo kainų atžvil
giu beve ik  nėra), bet ir kasdieniš
kumu. Išėjęs pasivaikščioti pilietis, 
anksčiau negalvojęs, je i tik p in ig i
nėj atsiranda sidabrinis, užsuka j 
kiną. Tamsoje nesimato kiaurų betų 
ir apšiurusio palto. O  pakviesta j 
teatrą panelė turi susirūpinti savo 
šukuosena, tualetu ir, mažiausia, 
nors šventadieniškai apsirengti.

Pati filmų gamyba meno užsimo
jimų techniško realizavim o požiū 
riu turi beve ik  neaprėžtas galim y
bes. Teatro scena —  tai rėmai, iš 
kurių negali pasprukti nė drama
turgas, nė režisierius. Kino scena
rijaus autorius geli nieko nepai
syti.

T A Č IA U , nežiūrint pasakiškai 
puikių sąlygų p lėtote i, kinas 
meno šedevrų, paėmus pro

centiniai, mažai tesukūrė. Salia d rą
sių bandymų viešpatauja rutina. 
Daug išgarsintų kino artistų beveik 
nieko naujo nejnešė j vaidybą.
Nes kinas pelningas biznis; jo 
tikslas —  dividendas nuo j dėto ka
pitalo. Išaugo H olivudai, jsisteigė
tikri fabrikai; juose tefuri reikšmę 
keli šimtai žvaigždžių, kurios susi
krauna d idesnius turtus, negu Ed i
sonas. J jų vietas pretenduoja šim
tai tūkstančių kandidatų, kurių tar
pe galima rasti daug gabesnių, nei 
garsenybės, tačiau gauna tik trupi
nius ir žūva skurde. Kartais rek la
ma atstoja talentą, o  p inigas iš ka
liausės padaro žmogų.

Artėja kino giltinė televizijos
pavidalu. Vaizdų, paveikslų p erda
vimas radio bangomis diena i* d ie 
nos tobulėja. Netolim as tas laikas, 
kada te leviz in ių  a p a ra tų  kaina pri 
lygs radio aparatų kainai. Sėdėd a 

mas namie, prie imtuvo, mažai p a 
siturįs žmogus seks pasaulio įv y 
kių kroniką, gėrėsis radio vaid in i
mais. Kuriems galams eiti į kiną, 
jei čia  pat ekranėlis mirga stebuk
lais? Ten kalba angliškai ar pran
cūziškai, o čia —  gimtąja kalba.

Holivudai tegalės turėti savo fil
mams abonentus, geriausiu atveju, 
visas televizijos stotis. Didesnėse 
valstybėse jų bus daugiausia kelios 
dešimtys. Vargu kas sutiks filmų 
gamykloms mokėti tokius abonen
tinius mokesčius, kari jos turėtų 
tiek pelno, kiek dabar turi. Prie
šingai, dargi gamybos išlaidų ne
padengs. Bankrotas. Kapitalistai ras 
geresnių vietų pinigams auginti.

IR Štai iki tol vegetavę teatrai 
vėl atgys —  televizinės stotys 
perdavinės iŠ jų vaidinimus. 

Visa bėda, kad jie  bus tušti, žiūro
vai pasiliks namie. Ta pati pjesė 
eis vos kelius kartus ir ją matys 
beve ik  visi krašto gyvento jai. Tad 
featras virs stoties studija. Imtuvų

savininkai nuolat reikalaus: duokit 
daugiau vaidinimų.

Kiek reikalinga aktorių, režisie
rių, norint pastatyti bent penkiu i 
veikalus per mėnesį? K iek  reikės 
dramaturgų originaliems veikalams 
ir vertėjų, kad. būtų patenkinti žiū
rovų reikalavim ai?

Tokios teatro perspektyvos te le 
vizijos šviesoje.
Teatras, 1931, Nr. 3|ė).

„Teatras" _  1937— 1939 m. K la i
pėdoje leistas žurnalas. Pasirodė 
17 leidinio numerių. Redaktorius 
Juras Arnas Šaltenis.

Stasys Kapnys —  prozininko ir 
dramaturgo Stasio Kanap ien io 
(1896— 1958) slapyvardis. Parašė 
devynias p jese:, kurių žymiausios 
„K a i širdis traukia" ir „Traukinys 
ate ina" buvo pastatytos Valstybės 
ir Šiaulių teatruose.

Televizijos reguliarios transliaci
jos pradėtos rengti 1936 m. D i
džiojoje Britanijo je ir Vokietijo je , 
1939 m. Tarybų Sąjungoje, 1941 m. 
JA V , 1957 m. Lietuvoje.
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