
L I E T U V I Ų D R A M AT U R G I J O S F E S T I V A L I S 

ATGAIVA 30
Š I A U L I A I 1 9 8 8 – 2 0 1 8 

Lapkričio 6 d. – gruodžio 1 d.

Prieš trisdešimt metų vykusią „Atgaivą“ galima pavadinti solidžia menine manifestacija, sujungusia 

teatrą ir poeziją, mokslą ir meną, filosofiją, politiką ir religiją. Tai buvo tradicijos neišsižadėjęs, bet 

visiškai naujai, kūrybiškai į ją atsigręžęs, naujų idėjinių ir estetinių formų ieškojęs ir suradęs fenomenas. 

Švenčiant „Atgaivos“ jubiliejų, į atsinaujinimą kviečia šių metų festivalio programa ir šis simboliškas 

laikraščio numeris. Prisimenant tai, kas įvyko, atliepiant 1988-ųjų festivaliui būdingus klausimus ir 

tematiką, siūlomas skirtingų kartų ir specialybių autorių žvilgsnis į lietuvių dramą ir teatrą. 

F E S T I V A L I O P R O G R A M A

S A L E M A L E I K U M ! J A U N I E J I , Į G A T V Ę ! ( K . B . ) 

16.00  Šiaulių apskr. P. Višinskio viešoji biblioteka, II aukštas (Aušros al. 62)

Paroda „ATGAIVOS festivaliui – 30“ 

19.00  Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia (Vilniaus g. 247b).

Aktorė Jūratė Onaitytė skaito Antano Maceinos-Jasmanto poeziją

 

18.00 Mažoji salė

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

P R E M J E R A

BAGADELNIA (režisierius ir pjesės autorius Aleksandr Špilevoj)

18.30 Didžioji salė

Klaipėdos jaunimo teatras

R.E.M. (režisierius Jonas Tertelis, dramaturgas Andrius Jevsejevas) 

18.30 Didžioji salė

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

LEDO VAIKAI (režisierė ir pjesės autorė Birutė Mar) 

18.30  Didžioji salė

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

MARTI (režisierė Gabrielė Tuminaitė, dramaturgė Paulina Pukytė,

pagal Žemaitės apsakymą) 

18.30  Mažoji salė

Klaipėdos Pilies teatras

FABIJONAS (režisierius ir inscenizacijos autorius Alvydas Vizgirda,

pagal R.Šavelio apsakymą)

18.00  Mažoji salė

Kauno kamerinis teatras

ALKSNIŠKĖS (režisierius ir pjesės autorius Gytis Padegimas) 

18.30  Didžioji salė

Menų spaustuvė

NEIŠMOKTOS PAMOKOS (režisierius ir pjesės autorius Aleksandr Špilevoj) 

 

18.00  Mažoji salė

Prisiminimų ir poezijos vakaras NAKTIES POEZIJA

(„Atgaivos" dalyviai, Šiaulių valstybinio dramos teatro aktoriai) 

18.00  Mažoji salė

Konferencija-diskusija RYTO MINTYS APIE TRISDEŠIMT ATGAIVOS METŲ

18.00  Didžioji salė

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

MINDAUGAS (režisierius Nikolas Darnstädt, pagal Just. Marcinkevičiaus dramą) 

Lapkričio 6 d. 

Lapkričio 10, 11 d.

Lapkričio 14 d. 

Lapkričio 15 d. 

Lapkričio 20 d. 

Lapkričio 22 d. 

Lapkričio 25 d. 

Lapkričio 28 d. 

Lapkričio 30 d.

Gruodžio 1 d. 

Laikraščio dizainerė – Rita Kosmauskienė
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Finansuoja:

R. Gudaitis, 

M. Karčiauskas ir 

L. Truska

po „Ryto minčių"

 

Nuotraukos –  J. Bindoko, S. Jankausko, L.Nekrašo,

A. Špilevoj, D. Matvejev, iš asmeninių archyvų 

Laikraščio sudarytojos – Dalia Jakaitė (redaktorė), Nomeda Šatkauskienė

G. Padegimas 

(1988) tarp žiūrovų 

ir teatro kritikų 

(I. Aleksaitė ir kt.) 



Kaip buvo sudarytas festivalio spektaklių repertuaras?

Mes tiesiog tarėmės. Mano pasiūlymas buvo statyti lietuvišką drama-

turgiją ir būtent tą, kuri nebuvo statyta, kurios režisieriai norėjo, bet 

kurios neleido cenzūra. Buvo sąrašėlis, ką galima, ko negalima. Niekas 

negalėjo galvoti, kad statys A. Škėmą, A. Landsbergį ar K. Ostrauską, 

kuris, beje, ir dabar nepastatytas. Tai yra absurdo dramaturgija, o 

surasti raktą nėra lengva. Bandė Klaipėdos dramos teatras – spektaklis 

„Lozorius“, bet nelabai pavyko. Vydūnas nepastatytas iki šiol. Raktas 

nerastas. Bandė jį prieškaryje surasti A. Sutkus, nelabai rado, bandė 

A. Ragauskaitė, nelabai rado, aš irgi nežinau, kaip prie to prieiti. Norė-

tųsi, kad kažkada atsivertų. Gal šita „Atgaiva“ kažkam taps kokiu 

postūmio tašku, ieškant to rakto.

A T G A I V O S A T M I N T I S I R Š I A N D I E N A A T G A I V O S A T M I N T I S I R Š I A N D I E N A 

1988 m. festivaliui būdinga skirtingų formų įvairovė: paskaitos, spek-

takliai, poezijos skaitymai ir kita. Kodėl būtent tokios formos? 

Kas tarp jų bendro?

Buvo stagnacijos, sąstingio kultūra. Atrodė, kad niekas nesikeis, vieni 

buvo prie dvaro, kiti – opozicijoje, vieni buvo laisvesni, kiti – ne. Toks 

buvo kultūros laukas. Man pirmiausia norėjosi apžvelgti, ką mes turi-

me, ką praradom, nedrįsčiau sakyti – išsprogdinti, bet norėjosi sukrėsti 

ir kažkuria prasme inventorizuoti, apmąstyti. Jei jau vyksta kažkoks 

apsivalymas visuomeniniu ir politiniu lygmeniu, tą reikia daryti ir 

kultūroje: kas gyvybinga, o kas atgyveno, kokia yra oda, kurią reikia 

numesti. Todėl ir buvo tas formų įvairialypiškumas, kad būtų kalbama 

ir scenine menine kalba, ir atviru tekstu, kviečiant žmones į diskusijas. 

O kiek vyko neformalių diskusijų, kokios eilės būdavo prie bilietų, prie 

kioskų laukiant laikraščio, kur buvo spausdinamos spektaklių recen-

zijos. Į mūsų teatrinę kultūrą buvo bandoma pažvelgti vykstančių 

permainų kontekste. Todėl ir rinkosi mūsų šviesiausi protai, filosofai, 

kultūrologai, o ne teatrologai, kurie tik siaurai vertintų spektaklį. Siek-

ta, kad būtų įvertintos ir suvoktos ne tik teatrinės problemos, bet ir 

aprėptas visas kultūros laukas. Pats festivalis buvo lyg iš rutinos. Kas 

keleri metai kiekvienas teatras darė festivalius. Pasinaudojęs tuo, kad 

tapau Šiaulių teatro vyriausiu režisieriumi, pagalvojau, kad nedarysim 

eilinio provincialaus parapijos lygio įvykėlio. Buvau jaunas karštas dzū-

kas ir pabandžiau supurtyti kultūros lauką, ir mes tikrai jį supurtėm. 

Vieniems tai pasirodė pozityviai, kitiems – negatyviai. Buvo visko, bet 

aš tikrai nesigailiu to, kas vyko, kas buvo. Džiaugiuosi, kad tas lietuviš-

kos dramaturgijos impulsas per trisdešimt metų išsikerojo. Alytaus 

teatras turi dramaturgijos festivalį. Vilniuje Lietuvos nacionalinis dra-

mos teatras turi „Versmę“, labai daug veikia G. Labanauskaitė-Diena. 

1988 m. įžanginėje kalboje išsakėt mintį, kad festivalis rodo realią 

kultūros padėtį. Kokia buvo ta padėtis? Kokia reali kultūros padėtis 

šiandien? Koks ryšys tarp teatro ir kultūros politikos? 

[V. Landsbergis] pasakė, kad gyvename kultūros griuvėsiuose. Bet 

dabar aiškėja, kad tai nebuvo kultūros griuvėsiai. Aš dabar paklausiau 

tada sakytos A. Juozaičio kalbos, kai jis sakė, kad esam ant ekologinės 

katastrofos ribos. Bet man atrodo, kad dabar ekologinė padėtis dar 

blogesnė nei tada. Galvojant apie kultūros situaciją, atrodo, kad 

egzistuoja labai plati kultūros apimtis – skaitymai, festivaliai ir kita. Bet 

kai pagalvoji, tai apima labai mažą žmonių skaičių. Man atrodo, kad 

kultūra labai persiliejo į masinę, labai sukomercėjo. O tikroji, aukštoji

kultūra, kuri formuoja pilietį ir pilietinę visuomenę, – jos toli gražu ne-

pakanka. Jos mažėja proporcingai, ir kuo labiau auga karinės išlaidos, 

tuo labiau mažėja finansavimas kultūrai, bent jau nedidėja. Man labai 

G. Padegimas ir 

tuometinis teatro 

direktorius V. Juškus

J. Bindoko nuotrauka
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Teatras čia ir dabar, arba šiek tiek nušvitimo 
Dalia Jakaitė

Docentė, humanitarinių mokslų daktarė

Dabar mes turim tokį laikotarpį, kai labai populiarus ir netgi madingas 

dokumentinis teatras. Tiriamas Ignalinos mąstymas, padėtis ir stato-

mas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Žalia pievelė“, 

kitas spektaklis – apie Šalčininkus, dar kitas spektaklis „Dreamland“ – 

apie imigrantus. Dramaturgija yra lyg kolektyvinė ir reportažinio tipo. 

Mano supratimu, ji nelabai turi išliekamąją vertę. Tie dokumentiniai 

spektakliai, kuriuos aš mačiau, daugiau imitaciniai. Tai vis dėlto toks 

žaidimas. Tai nėra tikras atvėrimas. Norint pasiekti egzistencinę gelmę, 

turi būti meninė atranka. Tam reikalingas menininkas, rašytojas. Jis ima 

įvairiausius tikrovės faktus, realybę ir ją transformuoja, tirština, įsižiūri 

į ją kaip pro kokį padidinamą stiklą. Dokumentika sudėsto kažkokius 

parapijos faktelius, pateikia vieną prie kito, bet nepateikia jokio gilu-

minio analitinio pjūvio, apibendrinimo. Todėl man tas dokumentinis 

teatras, kuris dabar labai madingas ir pasaulyje, atrodo retai pasie-

kiantis meninį lygmenį ir turintis išliekamąją vertę. Jis turi vertę, bet 

tokią, kaip kraštotyrinės ekspedicijos surinkta medžiaga. Kol ji guli 

archyve, kol ji neapibendrinta, netyrinėjama tam tikru mokslininko 

žvilgsniu, ji yra tik medžiaga. Aš už tokią dramaturgiją, kuri skverbiasi 

giliau, žiūri plačiau ir turi tokį meninį apibendrinimą, kalba apie šian-

dieną, bet nebūtinai šiandienos faktų kalba. Galima kalbėti ir imant 

istorines pjeses. Minėjot „Žilviną“. V. Jasukaitytės pasakyta frazė, kad 

kaimynas eis prieš kaimyną, tuo metu sukėlė baisų šurmulį. Čia buvo 

tokia brolybė, tokia draugystė, visi už rankų laikėsi, visi bučiavosi, visa 

tauta kaip vienas žmogus, o pjesėje buvo išsakyta mintis, kad  vėl bus 

susipriešinimas. Ji buvo tarsi už durų to, kas įvyks rytoj, pavyzdžiui, 

Atkuriamosios [Aukščiausiosios] Tarybos susipriešinimas, kuris tuoj 

pat įvyks. Menininkas ir ypač kuriantysis dramaturgiją, kurioje visada 

vyrauja konfliktai ir kova, daro analitinius pjūvius, ateitį pramato kaip 

Kasandra. Remdamasis praeitimi, jis ne tik atspindi – ką matau, tą 

dainuoju. Man labai imponuoja gilesnės dramaturgijos autoriai. 

A. Škėma man yra labai artimas rašytojas. Labai noriu pastatyti „Baltą 

drobulę“. Mane aplenkė mano mokytojas J. Jurašas. Nors manau, kad 

medžiaga neišsemta. Mane labai sujaudino ir A. Landsbergio pjesė 

„Vėjas gluosniuose“, kuri nestatyta Lietuvoje ir statyta tik teatro mėgė-

jų Amerikoje, kai buvo parašyta. Tą pjesę ruošiuosi statyti. Šiemet yra 

500 metų nuo Polocko mūšio, kai šventas Kazimieras įkvėpė Lietuvos 

kariuomenę. Ar tai buvo kolektyvinės vaizduotės vaisius, ar tikrai 

faktas – mums dabar nežinoti. Bet jeigu tiek daug žmonių apie tai 

kalba, tai, matyt, kažkas buvo. Kazimiero pasirodymas Žygimantui 

Augustui Livonijos kare, apie kurį tiek rašoma, buvo tikras. Mane 

domina pjesės įvykių priešpriešos ir nedraugiškas kaimynas iš Rytų. 

Egzistencinę gelmę turėjo ir žemininkai. Kol buvome uždaryti tame 

katile, įdomiai mąstė ir rašė visi mūsų išeivijos autoriai. Nuo pasaulio 

atsilikom ir formos prasme. Išradinėjom sąmonės srautą, kuris jau 

buvo visame pasauly. Šioje A. Landsbergio pjesėje randu ir mano 

mylimo T. Wilderio, labai įdomaus dramaturgijos autoriaus, atspindžių. 

2018 m. rugpjūčio 23 d. kalbamės su 1988 m. Šiaulių dramos teatre vykusio lietuvių dramaturgijos 

festivalio „Atgaiva“ iniciatoriumi, pagrindiniu organizatoriumi, režisieriumi GYČIU PADEGIMU. 

2015 m. interviu sakėt: „Atgaivos“ idėja – lietuviška dramaturgija, kuri 

visada aktuali.“ Žiūrėdama į 1988 m. vykusios „Atgaivos“ programą, 

Jūsų režisuotų spektaklių „Žilvinas“ bei „Žvakidė“ nuotraukas, pirmiau-

sia norėčiau klausti, kokia lietuvių dramaturgija atrodė aktuali „Atgai-

vos“ metais ir kokia – šiandieninio teatro scenoje?

A. Landsbergis yra man siuntęs pjesę „Vaikai gintaro rūmuose“ su sa-

vo autografu. Esu ją pastatęs su Klaipėdos universiteto diplomantais. 

Aukšto lygio man atrodo ir A. Landsbergio romanai. Mane daugiau 

domina klasikinė lietuvių dramaturgija. Šiuo požiūriu labai įdomus 

jauno režisieriaus A. Jankevčiaus spektaklis „Gentis“ pagal I. Simonai-

tytę, pažvelgimas kitaip. Man atrodo, dabar ateina toks laikas, kai už-

auga jaunos režisierių ir aktorių kartos, tikiuosi, kad jie vėl pradės iš 

naujo interpretuoti tą patį J. Grušą, B. Sruogą, Vincą Krėvę, Just. Mar-

cinkevičių, matydami iš šios dienos varpinės, matydami, ką mes pra-

radome, ką atrandame, kur esam, kur einam. Taigi „Atgaivos“ metais 

man rūpėjo ta dramaturgija, kuri turi gilesnį ryšį su kultūros klodais.
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Aišku, daug kas yra dirbtuvės. Iš dramaturgų šiandien turim ne tik 

S. Parulskį ir M. Ivaškevičių, bet ir T. Kavtaradzę, B. Kapustinskaitę. Yra 

jaunų žmonių, kurie dar ne Just. Marcinkevičius, dar ne J. Grušas, ne 

K. Saja, bet teikia labai daug vilčių. O gal jie tokie ir yra, kokie turi būti. 

Kadangi teatras yra menas čia ir dabar, tai ir tiksliausiai iš visų menų 

atspindi kultūros politiką, visuomenės dvasinę būklę, mentalitetą. Kai 

dabar žvelgiu iš perspektyvos į tuos 1988 metus... Tada profesorius 



A T G A I V O S A T M I N T I S I R Š I A N D I E N A A T G A I V O S A T M I N T I S I R Š I A N D I E N A 

Kultūrą, dvasią, tikėjimą ir maldą 1988 m. kalboje iškėlėte kaip esminę 

žmogaus priedermę ir pareigą, kvietėt kalbėti apie dvasią. Kaip festiva-

lyje radosi religijos matmuo? Koks apskritai yra ryšys tarp teatro ir 

religijos, tarp teatro ir ritualo?

Man visą laiką nebuvo svetima religinė drama. O tada buvo suvoki-

mas, kad pasaulietinė kultūra ir rezistencinė kultūra, Katalikų 

bažnyčios kronikos, dvasinį pasipriešinimą organizavusių disidentų 

veikla nėra atskiri pasauliai, kad jų siekiai bendri, kad laisvas žmogus – 

tai dvasingas, tobulėjantis žmogus. Man labai norėjosi ieškoti tų 

sąlyčio taškų, norėjosi, kad ir tie, kurie buvo ateistinėje valdžios pusėje, 

bet talentingi, suvoktų, priimtų kitą – tikrąją Lietuvą, tą rezistencinę, 

neoficialiąją, kad butų dialogas su ta pogrindžio Lietuva. Nes mes 

esam vienos Lietuvos vaikai. Norėjosi, kad visi kaip kokios bitės 

suneštų viską vardan tos. Mes taip dažnai vartojam vardan tos, o taip 

mažai kas vyksta vardan tos. O daug kas vardan kitos. Prasideda 

vardan tos, o baigiasi kažkaip labai liūdnai. Pavyzdžiui, sunaikinti 

Kokia šiandien atgaiva turėtų ir galėtų įvykti mūsų gyvenime, teatre? 

Tai, kas įvyks dabar po trisdešimt metų, nėra tik duoklės atidavimas. 

Mes matom, kad problemų labai daug kultūros lauke, mūsų gyvenime. 

Tikiuosi, kad, žiūrėdami tuos spektaklius, mes vėl pabandysime su-

prasti, suvokti tiesą, savo asmeninį, o visuomeninį, kultūrinį gyvenimą 

bent per centimetrą pastumsime į saulėtąją pusę, kaip sakė Jonas 

Paulius II, – į gyvybės kultūrą. Nes mirties kultūros apraiškų turim labai 

daug. Teatre turėtų daugiau atsirasti asmenybių, atsakomybės, kad 

teatras nenorėtų būti vien populiarus, kad suvoktų, jog kultūra ir 

menas visada yra priešprieša bendroms nuostatoms. Teatras turi kelti 

aštrius, skausmingus klausimus, nebijoti šito, turėtų mąstyti ir jausti 

savo laiką, o ne dainuoti kaip žiogas, kuris džiaugiasi rampų šviesoj, 

kad dar gyvas. Teatras turėtų būti žmogaus ir visuomenės, jų tarpusa-

vio ryšio pažinimo mechanizmas. Jis per amžius toks ir buvo – veidro-

dis, kuriame visuomenė mato save, padeda suprasti, narplioti, atpa-

žinti, įvardinti problemas ir – nevienadieniškai. Teatras Šiauliuose šį 

regioną turėtų kultūrinti, šviesti, kalbėti apie humanistines vertybes, 

išlaikyti lietuvių kalbą, kiek įmanoma. Tai turėtų būti žmonės, kurie 

viską daro sąmoningai, renkasi ne vien eksperimentą vardan 

eksperimento.

J. Bindoko nuotrauka
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Valstybinio Šiaulių dramos teatro pastangomis trisdešimtosios lietuvių dramaturgijos festivalio 

„Atgaiva“ metinės pasitinkamos plataus masto renginiu. Džiugina nusiteikimas deramai paminėti 

šią sukaktį, nors organizatoriai greičiausiai neišvengs abiejų programų lyginimo. Nemanau, kad 

reikėtų to būgštauti, nes tiek tikslai, tiek laikmetis kardinaliai skiriasi. Kaip tik dėl tos priežasties 

verta leistis į prisiminimus ir pabandyti atgaivinant ankstesnio festivalio dvasią – tai gali padėti 

pamatyti ne tik skirtumus, bet ir tam tikras sąšaukas. 

Elvyra Markevičiūtė 
Teatrologė, Šiaulių valstybinio dramos teatro vyriausiojo režisieriaus padėjėja 
literatūriniam darbui (1989–1993)

Kultūrinės nepriklausomybės dienos

„Per šias dešimt dienų Lietuvos šiaurės žemėje, Kryžių kalno ir Sukilė-

lių kalnelio papėdėje, ištieskime vieni kitiems rankas, pažiūrėkime 

kolegų ir savo spektaklius atviromis akimis, mąstydami ne apie save ir 

savo prestižą, o apie Lietuvos ateitį...“ – pirmajame 1988 m. festivalio 

biuletenio „Atgaiva“ numeryje pakvietė šventės sumanytojas ir jos 

koncepcijos kūrėjas, tuometinis Šiaulių dramos teatro vyriausiasis 

režisierius B. G. Padegimas. Ar pavyko tai padaryti? Pirmiausia – apie 

organizacinę renginio pusę. Festivalio kultūrinę programą sudarė trys 

svarbos atžvilgiu lygiavertės dalys: vidurdienį tuometiniame Mažaja-

me teatre (dabar Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia) „Ryto mintis“ 

dėstė filosofai, kultūrologai, literatūros ir teatro istorikai, teologai, 

rašytojai; vakare Šiaulių dramos teatre buvo rodomi festivalio spektak-

liai, vidurnaktį publika vėl grįždavo į Mažąjį teatrą, kur klausėsi „Nak-

ties poezijos“ skaitymų. Programa nepaprastai intensyvi, bet parengta 

taip, kad norintys galėjo viską pamatyti ir visur suspėti. Festivalis buvo 

kryptingai orientuotas į tuo metu lietuvių tautai gyvybiškai svarbias 

aktualijas, jungusias praeitį su dabartimi. Dominante neatsitiktinai 

tapo „Ryto mintys“. Vien lektorių pavardės ir temų pavadinimai kalba 

už save. Teminiu požiūriu rytinę dalį sėkmingai pratęsė festivalio re-

pertuare buvę spektakliai: V. Jasukaitytės „Žilvino“ pastatymą (Šiaulių 

dramos teatras, rež. B. G. Padegimas) papildė R. Bogdano paskaita 

apie Eglės ir Žilvino mitą, o Kauno Lėlių teatro parodyta A. Matučio 

poemos „Eglės sūnus“ inscenizacija (rež. A. Stankevičius) kita teatro 

išraiškos forma praturtino šio mito temą. Panašiu principu buvo suda-

ryta visa festivalio programa. Net trečioji, poetiškoji, jos dalis, nors 

laiko atžvilgiu ir atsidūrusi „eilės gale“, savo teminiu kryptingumu nė 

kiek nenusileido ankstesnėms – joje buvo tokie autoriai kaip S. Geda, 

A. Strazdas, A. Baranauskas, V. Kudirka, M. Karčiauskas, O. Milašius, 

J. Bindoko nuotrauka

įstrigusi Mahatmos Gandžio mintis, kad nuo 

agresoriaus negalima apsiginti jokiais gink-

lais, o galima tik švietimu, kultūra, vidiniu 

dvasiniu susitelkimu.  Man atrodo, kad šio

supratimo mums labai trūksta. Kadangi dėstau keliose aukštosiose 

mokyklose, dėsčiau tame pačiame Šiaulių universitete, mačiau, su ko-

kiu pasimėgavimu keletą metų buvo spjaudoma, niekinama mūsų visa 

švietimo sistema. Švietimą ir kultūrą valdantieji laiko įkaitu, žonglira-

vimo įrankiu. Ne aš pirmas atkreipiu dėmesį, kad paskutiniame meti-

niame prezidentės pranešime nebuvo nė žodžio apie kultūrą. Tai ką – 

devynerius metus turėjom prezidentę, kuriai rūpėjo viskas, išskyrus 

kultūrą? Ji ir nueidama nei vieno žodžio apie kultūrą nepasakys. Tai 

yra simptomas. Kultūrinis lygis, žiūrint į mokyklas ir studentus, drįsčiau 

sakyti, smunka. Per tą trisdešimt metų su kultūros politika valstybėje 

liūdna. Kultūros ministras yra pridėtinis dydis, vis ne tas žmogus, kuris 

būtų autoritetas, kuris drįstų tarp politikų išsakyti tam tikrus reikala-

vimus ir turėtų autoritetą kultūros bendruomenėse. Neatsiranda tokio, 

kuris būtų ryškus lyderis, kuris imtųsi iniciatyvų ir protingų reformų, 

kai jų reikia. Toks įspūdis, kad mūsų kultūros ministerija vis lopo skyles. 

O juk kultūra yra visuomenės tobulėjimo ir vystymosi pagrindas. 

Nekultūringa valstybė nieko negali sukurti. Kas iš to, kad mes pirmau-

jame technologijomis. Forma modernėja, o turinio vis nėra.

Šiaulių universitetą yra nusikaltimas... Man teatras nėra komercija ar 

pasilinksminimas. Taip, tai ir laisvalaikis, bet tas, kuris ugdo. Reikia 

ugdyti žmogų savyje kiekvieną dieną. Ir tai esminė menininko užduo-

tis. Iššūkių ir gundymų vartotojų visuomenėje matome iki kaklo – kaip 

žmogui nebūti žmogumi. Tuos gundymus matome kiekvieną dieną, 

kiekvieną sekundę. Vis dėlto reikia nepasiduoti, išlikti, išlaikyti 

amžinąsias vertybes, kurias skelbia visos didžiosios religijos, už kurias 

jokios didžiosios technologijos nėra svarbesnės. O teatras išties yra 

apeiga, ritualas. Kaip žmonės renkasi maldai, taip renkasi ir tam 

tikram pasaulietiniam aktui. Jei jau žmonės susirenka, norisi, kad tai 

turėtų prasmę. Kiekvienas spektaklis yra bandymas atverti kažką 

savyje, tarpasmeniniuose santykiuos, visuomenės santykiuose vardan 

tam tikro tobulėjimo, vardan gėrio grūdo padauginimo žmoguje, 

aplinkoje, visuomenėje, valstybėje. Tai pagrindinis žmogaus uždavinys. 

Šiek tiek nušvitimo. Tai ir yra geresnio gyvenimo troškimas, rojaus 

žemėje, kurio niekada nebus. „Atgaiva“ ir buvo pasaulietiniai Sąjūdžio 

atlaidai. 

V. Mačernis. Neatvykus A. Zalatoriui, turėjusiam skaityti paskaitą „Išeivi-

jos kultūra ir Lietuva“, jį pakeitė (per vieną naktį!) savo mintimis pasida-

linę V. Daunys, J. Keleras, R. Rastauskas, B. G. Padegimas ir V. Kochans-

kytė, padeklamavusi J. Aisčio ir B. Brazdžionio poezijos. Vėliau išeivijos 

poetų eilės nuskambėjo šiauliečių aktorių paruoštoje kompozicijoje. 

Įsidėmėtina, kad festivalio rengėjai nesuabejojo žiūrovų nusiteikimu ne 

tik aktyviai dalyvauti intensyvaus mąstymo ir didžiulio vidinio aktyvumo 

reikalaujančiuose susitikimuose bei spektakliuose, bet ir surasti laiko 

naktiniams renginiams. Pilna salė pirmojo skaitymo metu („Nakties po-

ezijos“programą pradėjo aktorė V. Kochanskytė, perskaičiusi S. Gedos 

„Septynių vasarų giesmes“) tai neabejotinai patvirtino. Paaiškėjo, kad 

šie renginiai – ne tik neatskiriama „triptiko“ dalis, bet ir būtinas atokvė-

pio momentas, leidęs patirti nemažiau darbingą „poilsį“. Daugiausia 

žiūrovų sutraukė Kauno dramos teatro aktoriaus K. Genio ir dainų auto-

riaus bei atlikėjo R. Paulausko kūrybos vakaras. Jame apsilankiusieji 

K. Genį atrado ne tik kaip skaitovą, bet ir kaip savitą poetą, o susido-

mėjimas jų programa patvirtino, kad žmonių pilietinis patosas (R. Pau-

lauskas atstovavo ir Sąjūdžiui, o nemaža dalis K. Genio eilių buvo skirta 

tremties temai) labai išaugęs. Atmintin įsirėžė Jaunimo teatro aktorius 

A. Latėnas, kuris prie savo programinio A. Strazdo giesmių ciklo prijun-

gė P. Širvio eiles. Skaitovas įsiminė ne tik savo aistringumu, tempera-

mentingumu, bet ir entuziastingu nusiteikimu. „Šis renginys įeis į Lietu-

vos teatro istoriją, – tvirtino aktorius. – Esu dėkingas už suteiktą galimy-

bę jame dalyvauti.“ Taigi, net ir labai kritiškai nusiteikus, organizacinei 

festivalio pusei sunku ką nors prikišti – ne veltui Šiaulių dramos teatras 

baigiamosios konferencijos metu buvo apdovanotas už festivalio paren-

gimą. Mažiausiai sugestyvia jo grandimi buvo įvardyti spektakliai, 

teigiant, kad meninės interpretacijos forma kol kas dar nepajėgi konku-

G. Padegimas 
ir literatūros kritikas 
V. Kubilius



 

 jį būtų galima suvokti kaip Lietuvos kultūros nepriklausomybės nuo

Sovietų Sąjungos kultūros deklaraciją, kuri įvyko net penkiolika mėne-

sių anksčiau nei politinė šalies nepriklausomybės deklaracija.“ Parašęs 

išsamų šį teiginį patvirtinantį straipsnį „Ten Days that Shook Lithuania“: 

the Atgaiva Drama festival of 1988“ ir publikavęs jį JAV lietuvių žurnale 

„Lituanus“ (2013, t. 59, nr. 3), profesorius, padedamas Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojų, ėmėsi užrašinėti 

festivalio liudininkų ir dalyvių įspūdžius, taip formuodamas „Atgaivos“ 

sakytinės istorijos archyvą – Atgaiva Oral History Archive. Susitikę su 

P. Chura kalbėjomės ir apie tai, koks svarbus bei skvarbus gali būti 

žvilgsnis iš šalies, kai iš svetur atvykęs žmogus atranda ir atskleidžia 

reikšmę to, ką vietiniai jau primiršo ar nepakankamai įvertino. Manau, 

tai vienas gražiausių bendradarbiavimo atvejų, sulaukęs didelio vieti-

nių žmonių palaikymo. Bibliotekoje buvo suformuota darbo grupė, 

minėtas P. Churos straipsnis iš anglų kalbos buvo išverstas į lietuvių ir 

išspausdintas Šiaulių kultūros almanache „Varpai“ („Dešimt dienų, 

kurios sukrėtė Lietuvą“ : 1988 metų dramaturgijos festivalis „Atgaiva“, 

Varpai, 2015, nr. 32). Nebūdamas lietuvis, P. Chura be minėtos pagal-

bos nebūtų galėjęs visaverčiai įgyvendinti savo idėjos; nors ir kirba 

mintis, kad jeigu panašią akciją būtų pasiūlęs kas nors iš vietinių, 

vargu ar ji būtų sulaukusi tokio susidomėjimo ir dėmesio. Kaip ten

Belieka reziumuoti, kad pranašingi aktoriaus 

A. Latėno žodžiai apie festivalio reikšmę 

teatro istorijai, laikui bėgant, įgijo žymiai 

platesnį mastą. Šį pokytį vaizdingai sufor-

mulavo būtent P. Chura, perfrazuodamas 

„Literatūroje ir mene“ (1988) išspausdintą 

L. Tirvaitės straipsnį „Dešimt dienų, kurios 

sukrėtė Šiaulius“ į „Dešimt dienų, kurios 

sukrėtė Lietuvą.“

A T G A I V O S A T M I N T I S I R Š I A N D I E N A 

bebūtų, dabar belieka sulaukti profesoriaus 

ruošiamų „Atgaivos“ žodinio archyvo pasakoji-

mų vertimų į anglų kalbą, kurių pagrindu 

P. Chura ketina parašyti ir išleisti knygą. 

Bendraujant paaiškėjo, kad ypač didelį įspūdį 

profesoriui padarė festivalio rengėjų nesitaiks-

tymas su bandymu keisti jų numatytą datą: 

1988 m. gruodžio 12–22 d. – į 1989 m. kovo 

mėnesį. Tuometinė LTSR teatro veikėjų sąjunga, 

užbaigti festivalį siūlydama kovo 27 d., Tarptau-

tinę teatro dieną, siekė suniveliuoti tikrąjį 

sumanymą. Būtent šis protestas, kurį įrodo 

profesoriaus surinkti dokumentai, – archyve 

rastas atsisakymas su aktorių parašais ir datos 

keitimo siūlymą užfiksavęs Teatro sąjungos 

susirinkimo protokolas – jam tapo neginčijamu 

laisvos dvasios proveržio ženklu. Suprantama, 

tuometiniame „Atgaivos“ festivalyje sklandė 

įvairios nuotaikos. Ne vien euforija lydėjo jo 

organizatorius ir dalyvius: buvo ir išsigandusių, 

ir abejingų, buvo ir tokių, kuriems žūtbūt 

reikėjo festivalį sumenkinti. Šiuo požiūriu dau-

giausia kliuvo jo įkvėpėjui B. G. Padegimui. Vis 

dėlto didžioji dauguma dalyvių ir žiūrovų buvo 

nusiteikę ir subrendę permainoms, kurias netru-

kus įprasmino 1990 m. kovo 11 d. pasirašytas 

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas.

 ruoti su publicistinio žodžio jėga. Daug ginčų 

ir aistrų sukėlė B. G. Padegimo režisuotas 

V. Jasukaitytės „Žilvinas“, kuris po iškilmingo 

J. Bindoko nuotrauka

J. Bindoko nuotrauka
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festivalio atidarymo (Lietuvos folkloro teatro spektaklis „Mano kanklės 

paauksuotos“) pradėjo repertuarinę konkursinę dalį. Geriausiu festiva-

lio spektakliu žiuri pripažino V. Kukulo ir R. Tumino teatrinį vaidinimą 

„Čia nebus mirties“ (V. Idzelytė apdovanota laureato diplomu už sce-

nografiją). Festivalio pabaigoje Mažajame teatre buvo suvaidinta šiau-

liečių premjera – pirmą kartą Lietuvoje režisuota A. Škėmos „Žvakidė“ 

(rež. B. G. Padegimas apdovanotas už lietuvių dramaturgijos puoselė-

jimą). Festivalyje klausėmės Skriaudžių liaudies ansamblio „Kanklės“ 

koncerto „Lietuva, tėvyne mūsų“. Baigiamuoju akcentu tapo Šiaulių 

dramos teatre susirinkusių Lietuvos aktorių, deklamavusių mėgsta-

miausių poetų eiles, pasirodymas. Visos festivalyje surinktos lėšos 

(virš šešių tūkstančių rublių) paskirtos Armėnijos teatralams. 

Paradoksalu, bet pačius ryškiausius festivalio svarbos akcentus, neke-

liančius jokių abejonių dėl vertinimo objektyvumo, sudėjo Ohajo vals-

tijos Akrono universiteto profesorius P. Chura. Domėdamasis Lietuvos 

teatro istorija, tyrinėdamas Šiaulių dramos teatro ir Lietuvos centrinio

valstybės archyvo dokumentus, jis priėjo prie daug sakančios išvados: 

„Jeigu nagrinėtume „Atgaivos“ festivalį kaip vieną bendrą pasakojimą,

Aušra Martišiūtė-Linartienė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė 

Pasižvalgymai lietuvių dramaturgijos 

ir teatro teritorijoje

Sulaukusi pasiūlymo glaustai parašyti apie šiuolaikinę lietuvišką dramaturgiją, mielai 
sutikau. Tačiau pradėjusi rašyti supratau, kad keliuose puslapiuose išdėlioti šiuolaikinių 
dramų panoramą, pasekti dramų ir teatro santykių kolizijas, pateikti lietuvių dramaturgijos 
ateities prognozes bus sunkiai įvykdomas uždavinys. 

Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad teatre lietuviškų dramų nedaug. 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio teatrų repertuaruose yra 

Žemaitės „Marti“ (režisierė G. Tuminaitė), J. Tumo-Vaižganto „Nebylys“ 

(rež. J. Vaitkus), Just. Marcinkevičiaus „Mažvydas“ (rež. O. Koršunovas), 

K. Binkio „Atžalynas“ (rež. J. Vaitkus), A. Škėmos „Pabudimas“ 

(rež. A. Areima), „Balta drobulė“ (rež. J. Jurašas), M. Ivaškevičiaus 

„Madagaskaras“ (rež. R. Tuminas), „Išvarymas“ (rež. O. Koršunovas), 

„Didis blogis“ (rež. Á. Schillingas), „Rusiškas romanas“ (rež. O. Koršu-

novas), G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“ (rež. J. Vaitkus), 

„Pašaliniams draudžiama“ (rež. O. Koršunovas), B. Mar „Ledo vaikai“ 

(rež. B. Mar), G. Labanauskaitės „Žalgirės“ (rež. V. Bareikis), „Išrinktieji“ 

(rež. M. Klimaitė), B. Kapustinskaitės „Terapijos“ (rež. K. Glušajevas), 

M. Nastaravičiaus „Demokratija“ (rež. P. Ignatavičius) ir kt. Imamasi į 

sceną perkelti įdomius ir sudėtingus lietuvių rašytojų kūrinius, pavyz-

džiui, I. Šeiniaus romaną „Siegfried Immerselbe atsijaunina“. Spektaklį 

kuria 2018 m. režisierės D. Tamulevičiūtės premiją lietuvių autorių 

L I T E R A T Ū R O S , T E A T R O I R K R I K Š Č I O N Y B Ė S S U O K A L B I A I

Žvalgant lietuvių dramos ir teatro teritoriją, po šiuo, pavadinkime, 

tradicinio teatro sluoksniu aptinkamas kitas – dokumentinio teatro, 

dokumentinės dramos judėjimas. Tai pačių aktorių kuriamų, iš asme-

ninės patirties išaugusių tekstų spektakliai, kuriuos vaidina teatro

laboratorijos „Atviras ratas“ aktoriai (vadovė – I. Stundžytė). Naciona-

liniame dramos teatre kiek anksčiau vaidintas spektaklis „Barikados“, 

vadintas jaunųjų menininkų ekskursija į Lietuvos tragiškiausią naktį –

Sausio 13-ąją – ir savo vaikystę. Su lietuvių aktoriais „Barikadas“ kūrė 

latvių režisierius V. Silis, dramaturgiją „iš faktų ir fantazijų dėliojo“ 

latvis J. Balodis ir lietuvė G. Dapšytė. Valstybiniame jaunimo teatre – 

instaliacijų spektaklis šeimai „Apie baimes“ (dramaturgė T. Kavtaradzė, 

rež. O. Lapina). Dramaturgė T. Kavtaradzė šiam spektakliui „dėliojo“ 

dramaturgiją iš aktorių pasakojimų, užrašų, daiktų. Spektaklių esmė – 

autentiški aktorių išgyvenimai, spektaklyje tampantys universalia, 

publikai atpažįstama patirtimi. 
scenos meno kūrinių konkurse pelnęs Panevėžio Juozo Miltinio 

dramos teatras. Premija įsteigta 2009 m., siekiant puoselėti lietuvių 

literatūros autorių kūrybą Lietuvos teatrų scenose. Konkurse vertinami 

dramos kūrinių eskizai, o lėšos skiriamos spektakliui sukurti. 2018-ųjų 

rudenį Vilniuje Rusų dramos teatre turėjo pasirodyti Vydūno tragedija 

„Pasaulio gaisras“ (rež. J. Vaitkus), tačiau jubiliejiniams Vydūno metams

skirtą premjerą teatras atšaukė (žr. D. Šepetytė, „Pirmiausia nauja

teatro vadovė ištrenkė Vydūną“, Respublika, 2018 09 15). Taigi, esama 

pastangų skatinti spektaklių kūrimą pagal nacionalinės literatūros 

kūrinius, interpretuoti ir klasikų, ir pačių jauniausių lietuvių rašytojų 

kūrinius. Tačiau, apžvelgus teatrų repertuaruose esančius kūrinius, 

akivaizdu, kad konceptualios strategijos, apimančios naujas lietuvių 

dramaturgijos klasikos interpretacijas teatre, deja, neturime.   

Atskira tema tampa dokumentiniai spektakliai apie dabartinės Lietu-

vos tikrovę. Dokumentinio teatro proveržį liudija įdomus kolektyvinės 

kūrybos pavyzdys – spektaklis „Žalia pievelė“, kurio turinys gimė iš 

buvusių ar esamų Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų istorijų. 

Spektaklio koncepcijos autoriai – Lietuvos nacionalinio dramos teatro 

meno skyriaus darbuotojai R. Ribačiauskas ir K. Savickienė bei režisie-

riai  J. Tertelis ir K. Werner. Principinis spektaklio sprendimas – ne 

aktoriai, o patys visaginiečiai scenoje pasakoja savo asmenines isto-

rijas, išsako savo pozicijas. Kitas spektaklis – apie Šalčininkų krašto 

Aktorius ir poetas K. Genys



Dokumentinio teatro suintensyvėjimą veikia ir menininkų tyrimai 

(teatro režisieriai meno doktorantūros darbuose gilinasi į dokumen-

tinio teatro ypatumus) ir Lietuvos nacionalinio dramos teatro organi-

zuojamo dramaturgijos festivalio „Versmė“ strategijos.  Nuo 2005 m. 

vykstančio renginio tikslą – sudaryti galimybę naujų pjesių atsiradimui

Lietuvos teatro scenose – pastaraisiais metais papildė nauji edukaciniai 

tikslai. Siekiama suteikti būtinas bei trūkstamas žinias apie šiuolaikinio 

teatro procesus, suteikti naujų teatro formų kūrimo patirtį. 2017 m. 

festivalis buvo skirtas dokumentiniam teatrui pažinti. Ne tik dramatur-

gams, bet visiems šiuolaikinį teatrą kuriantiesiems buvo pasiūlyta 

orientuotis į kolektyvinės kūrybos principus, skatinama menininkus 

burtis į kūrėjų komandas. Kūrybinius seminarus vedė dokumentinio 

teatro ekspertai-praktikai iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos. 

2018 m. teatro kūrėjai, pasak teatro vadovo M. Budraičio, buvo kvie-

čiami kurti scenos meno kūrinius, „kuriuose sintetinama socialinė ir 

politinė tikrovės. Įsivaizduojame, kad tai spektaklis, kurio kūrėjai klau-

sė ir klausėsi, o dabar pasakoja, ką išgirdę, įvairiomis teatro ir tarpdis-

ciplininių menų priemonėmis perteikdami aktualias bei autentiškas 

istorijas.“ („Versmė“ 2018: tiesiogiai iš dramos vietos“, Lietuvos nacio-

nalinio dramos teatro informacija). Taigi, dabartinio Lietuvos teatro 

landšaftą formuoja ne vien tik menininkų efemeriškas įkvėpimas, 

subjektyvūs motyvai kurti spektaklį pagal artimą medžiagą, bet ir 

konkrečios institucinės pastangos, skatinamas dėmesys dabarčiai ir ją 

adekvačiai atskleidžiančioms naujoms teatro formoms. 

 

Dar kitą teatro pasaulio sluoksnį atrandame eksperimentuojančiuose 

jaunų menininkų sukurtuose teatruose: tai režisieriaus V. Bareikio vado-

vaujamo teatro judėjimo „No Theatre“ vaidinimai, akcijos; Klaipėdos 

„Apeirono“ teatro, kurį įkūrė jaunos režisierės G. Kazlauskaitė ir 

E. Kazickaitė, spektakliai, pagrįsti komandine kūryba, kūrybiniu procesu

pasak režisierių, „proto ir dvasios sintezės paieškomis teatre“. Kad laikas 

šiuos nusistovėjusius lietuvių dramaturgijos ir teatro sluoksnius papu-

renti, liudija menininkų iniciatyva organizuotas piketas ir diskusija, 

Auksinius scenos kryžius teikiant 2017-aisiais. Būtent „Apeirono“ teatro 

menininkai išdrįso viešai pasipiktinti Lietuvos kultūros politikos tenden-

cija proteguoti nacionalinius ir valstybinius teatrus, ignoruojant profe-

sionalius nepriklausomus teatrus.

Nepriklausomų teatrų aiškesnis matymas bendrame teatro žemėlapyje 

yra būtinas, nes žiūrovams ir teatro procesus stebintiems tyrinėtojams 

atveria kūrybingų teatro idėjų ir formų įvairovę, skatina meninių idėjų 

kraujo apykaitą. Nutinka taip, kad teatro eksperimentai peržengia 

teatro ribas ir atgręžia mus pačius į save, į mūsų istoriją. Dar nepakan-

kamai supratome ir įvertinome, ką mūsų kultūrai suteikia pasirodžiusi 

dramų knyga „Kai Lietuva valdė pasaulį“ – K. Nako sukurtos avangar-

dinės pjesės apie Lietuvos istoriją, vaidintos New Yorko eksperimen-

tinėse scenose (iš anglų kalbos vertė K. Vaitkutė, 2017 m. išleido 

„Aukso žuvys“). 

Simbolinis „geologinis“ pasižvalgymas lietuvių dramaturgijos ir teatro 

teritorijoje leidžia daryti tam tikras išvadas. Pirma: šiuolaikinės lietuvių 

dramaturgijos pakilimas, siejamas su S. Parulskio, V. V. Landsbergio, 

H. Kunčiaus,  L. S. Černiauskaitės, M. Ivaškevičiaus, D. Čepauskaitės, 

M. Nastaravičiaus, G. Labanauskaitės ir kitų jaunesnių autorių dramine 

kūryba, atskleidžia Nepriklausomos Lietuvos kultūroje subrendusią 

naują jaunų dramaturgų kartą, kurioje jau esama ir klasikų. Antra: 

panašu, kad lietuvių dramaturgija vėl drąsiai žengia į teatrų scenas. 

Trečia: dramaturgus reikia auginti, pasirenkant ir puoselėjant pačius 

geriausius. Auginant dramaturgus, greta ilgametes tradicijas turinčių 

atsiranda ir naujų iniciatyvų, padedančių kūrybingiems žmonėms 

atrasti savyje dramaturgą. Viena jų – nuo 2016-ųjų rengiamas šiuolai-

kinės dramaturgijos festivalis „Dramokratija“ (iniciatorė G. Labanaus-

kaitė), kurio metu vyksta jaunųjų dramaturgų pjesių skaitymai, kūrybos 

dirbtuvės, diskusijos, paskelbtos pjesės visiems prieinamos Dramokra-

tijos tinklalapio archyve (https://dramokratija.lt/lt/pjesiu-archyvas/). 

Tačiau, pasak M. Ivaškevičiaus, kurio pirmoji pjesė „Kaimynas“ prieš 

dvidešimt metų – 1998-aisiais – laimėjo Naujosios lietuvių dramatur-

gijos konkursą ir buvo pastatyta Lietuvos Jaunimo teatre, svarbiausias 

stimulas dramaturgui – spektaklis teatre: „Galbūt aš niekada nebūčiau 

tapęs dramaturgu, būčiau rašęs toliau prozą, bet buvo suorganizuotas 

Naujosios dramos konkursas, kurio prizas – užtikrintas pilnas pjesės 

pastatymas kaip spektaklis kažkuriame Lietuvos teatre.“ Ir dar vienas 

svarbus pastebėjimas iš šio interviu: „Lietuvių dramaturgijai atsirasti 

reikia provokuoti gerai rašančius žmones“ (T. Vaisetos interviu su 

M. Ivaškevičiumi, Lietuvos rytas, 2010 12 16). Šiame senokai vykusia-

me interviu dėstytas mintis apie dramaturgų auginimo būtinumą ir 

prasmę patvirtina ne tik M. Ivaškevičiaus dramų premjeros ir apdova-

nojimai už Lietuvos ribų, bet ir naujausio spektaklio, sukurto pagal 

pjesę „Rusiškas romanas“, režisieriaus O. Koršunovo prisipažinimas: 

„Po šio spektaklio supratau, kad Marius yra pasaulinio lygio dramatur-

gas, toks dramaturgas, kokio mes Lietuvoje dar neturėjom“ (15min.lt, 

2018 09 13). Šis įvertinimas svarbus ne tik dėl to, kad atmetę lietuvišką 

kuklumą pripažįstame kūrėjo talentą, bet ir dėl to, kad parodo mums, 

jog kelias, kurį lietuvių dramaturgija nuėjo nuo pirmojo Naujosios 

dramaturgijos konkurso, buvo prasmingas.  
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J. Tertelis). Šiame spektaklyje, galbūt sureagavus į kritiką, aktoriai 

vaidina ir menininkus, atliekančius tyrimą, imančius interviu, ir Šalči-

ninkų krašto žmones, pasakojančius savo istorijas. Taigi, dokumenti-

niame teatre bandomos naujos temos ir formos, kreipiančios teatro 

kūrėjų ir žiūrovų dėmesį į dabarties Lietuvos gyvenimą. Dėsningas 

dėmesys ir provincijai: amžių sąvartos dramose pagrindiniais dramų 

veikėjais tampa visuomenės paribio, nuošalės žmonės. Kaip pagrin-

dinis veikėjas pamatomas regionas, jo vieta, žmonės su savitais, 

kitokiais rūpesčiais. Per vieną ar kitą kraštą jautriau atskleidžiamas ir 

pajaučiamas dabarties Lietuvos ar mažos bendruomenės gyvenimas. 

Krikščionybės pėdsakai nukrikščionėjimo 

dramoje Marijus Šidlauskas 

Klaipėdos universiteto docentas

Krikščioniškoji transcendencija čia jau senokai netekusi teologinės 

vertikalės ir tapusi fenomenologine transcendencija imanencijoje – o 

tai tikriausiai reikštų ne ką kita kaip mūsų gyvenimo kvaitulingumą ir 

netikrumą vertybių sumaišties akivaizdoje. Dabartinis pasaulio teatras 

ir nežinia kur riedantis civilizacijos traukinys primena nesenstančias 

A. Maldonio eilutes: „Tai dekoracijos, bet vyksta veiksmas, ir nežinia 

kuo pasibaigs drama.“

Kita vertus, tvarios idealybės, švaraus tikrumo ilgesys iš žmogaus 

prigimties nesileidžia išraunamas, jis netgi savaip aštrėja. Šiaip ar taip, 

Europos kultūra, nepaisant Europos Sąjungos atsisakymo tai įteisinti 

konstituciškai, tebėra persmelkta krikščionybės paveldo. Ką jau kalbėti 

apie Lietuvą, kurios profesionaliąją teatrinę kultūrą formavo Jėzuitų 

teatro tradicija. Tik to ilgesio formos jau pakitusios pagal laiko dvasią, 

lydimos kasdienybės grimasų, sugėrusios išsprūstančios gyvenimo 

prasmės nuotaikas. Žvelgiant į šiandieninės Lietuvos visuomeninį-kul-

tūrinį teatrą, krinta į akis, kad postmoderniosios ar jau post-post 

būsenos Lietuvoje (kaip ir Rytų Europoje) gerokai skiriasi nuo postmo-

dernaus būvio Vakaruose. Mūsų padangėje jos keistai hibridiškos, 

perėmusios nemaža sovietmečio paveldo, paradoksalių situacijų ar 

šiaip absurdo teatrą primenančių mizanscenų. Tarkim, niekaip nenori-

ma suprasti, kad politikos kultūra ir kultūros politika yra du tos pačios 

lazdos galai (užtat teatrų pjautynėse dėl finansavimo kiekviena pusė 

stengiasi pagriebti tą lazdą į savo rankas ir grūmoti konkurentui iki 

kito svarstymo). Teatro teorija tragikomiškai nesutaria su teatro prak-

tika, o tai vėl verčia grįžti prie bendresnių svarstymų, kaip antai: jeigu 

metanaratyvas su savo kanono, hierarchijų struktūromis atgyveno, 

kodėl taip aršiai kaunamasi dėl naujų hierarchijų ir struktūrų? Jeigu 

metanaratyvo, vadinasi, ir vienos tiesos nėra ir būti negali, kokiu būdu 

demaskuoti sovietmečio ir dabartinių propagandinių karų, ideologinį 

ir moralinį melą, kaip kautis su globaline melo propagandos industrija? 

Jeigu metanaratyvas esąs autoritarinis ir dėl to nepriimtinas, kodėl 

taip nyku gyventi be moralinių, kultūrinių, politinių autoritetų? Post-

modernizmas Lietuvoje įprato vegetuoti kaip virtualus, t. y. tikrovę 

imituojantis, o ne ją steigiantis, iš jos autentiškai išaugantis ir į ją su-

grįžtantis augmuo. Svarbiausia – neįsišaknijęs kalboje, kur jis paprastai 

demonstruoja tik funkcinę, o ne asmenybinę motyvaciją ir pernelyg 

dažnai parazituoja iš snobiškų reprezentacijos paskatų. Kalbinį susve-

timėjimą simptomiškai atspindi literatūros (įskaitant dramą) tekstuose 

viešai įteisintas kriminalinis žargonas ir necenzūrinė leksika. Tai nėra 

gera žinia lietuviškajai dramaturgijai, kur kalbinis-literatūrinis pradas 

visada buvo stipresnis nei dramaturginis (naujaisiais laikais ne vienas 

režisierius lietuviškųjų dramų kratėsi kaip „nesceniškų“). Bet čia ir 

bėda – kompensuoti nesceniškumą kitaip nei kalbos galiomis beveik 

neįmanoma (natūralu, ir nepavyksta, nes tai jau ne dramaturgo, o 

režisieriaus ir kitų sceninio pastatymo dalyvių kompetencija). Ir tada 

einama narsiojo avangardo pramintu keliu – nesceniškumą kompen-

suoti obsceniškumu (sodrūs necenzūrinės ir nevalstybinė kalbos 

intarpai M. Ivaškevičiaus, S. Parulskio, H. Kunčiaus, T. Šinkariuko ir kt. 

Pripažinę, kad krikščioniškoji drama gali rastis ir egzistuoti tik esant 

atitinkamoms objektyvioms bei subjektyvioms sąlygoms, matome, 

kad užsiangažavimo, kurį būtų galima laikyti pakankamai krikščionišku, 

dabar nei Lietuvos teatrinėje realybėje, nei dramaturgų galvose nėra. 

Geriausiu atveju galime kalbėti tik apie „krikščioniškąją problematiką“, 

prie kurios artėjama duobėtais aplinkkeliais ir kuri, tiesą sakant, krikš-

čionybę labiau provokuoja (teologiškai sakant, gundo), o ne į ją atsi-

gręžia ar jai atsiveria. Tačiau ryškiausios pastarųjų metų provokacijos 

(J. Vaitkaus „Fundamentalistai“ pagal J. Jokela'ą, O. Koršunovo „Kan-

kinys“ pagal M. von Mayenburgą), tegu ir ne lietuvių dramaturgų 

įkvėptos, yra karštos, o ne, vartojant Biblijos žodyną, drungnos, ir tai 

leidžia tikėtis, kad panašios temperatūros pastatymai nebus išspjauti 

iš mums rūpimos problematikos lauko. Apie šios problematikos ak-

tualumą kalba ir suaktyvėję akademiniai tyrimai (A. Valiukaitės diser-

tacija „Jėzaus Kristaus Pascha ir jos vaizdiniai XX a. pabaigos – XXI a. 

profesionaliajame Lietuvos teatre“, 2015), dažnesnės publicistinės 

įžvalgos (A. Žičkytė, „Religinė dramaturgija: iš trafaretų į tikėjimą", 

Menų faktūra, 2015 06 22; minėtini ir kiti šios autorės straipsniai). 

Ieškant krikščionybės ženklų pastarųjų dešimtmečių lietuvių dramaturgijoje, 

pasitvirtina įprastas dėsningumas – krikščioniškosios dvasios čia maždaug 

tiek pat, kiek jos likę nukrikščionėjusiame šiuolaikiniame pasaulyje, mūsų 

dvasiniame gyvenime ir mūsų kasdienybėje. 

Absoliuti dauguma šiuolaikinių lietuvių dramų autorių, kurie bent 

santykinai priklausytų krikščioniškosios problematikos laukui, yra 

gundantys, t. y. Dievo siekiantys savo pačių jėgomis, provokuojantys 

Jį ateiti, pasirodyti ar širstantys dėl Jo „nežmoniškumo“, žaidžiantys 

advocatus diaboli kauke. Tokie iš esmės yra ir ryškiausi nūdienos 

dramaturgai M. Ivaškevičius, S. Parulskis, G. Grajauskas, sudarantys 

provokatyviausią, karščiausią aptariamos problematikos centrą. 

Autorių, kurie pripažintų savo nepajėgumą Jį pasiekti ir nuolankiai 

tikėtųsi, kad, jei Dievas yra, Jis pasigailės ir atsiskleis, kol kas horizonte 

nesimato. Čia reikėtų pabrėžti, kad krikščioniškosios problematikos 

žmones „Nežinoma žemė. Šalčia“ – atsirado 

iš menininkų tyrimo medžiagos, dramaturgiją 

sukonstravo A. Jevsejevas ir E. Vitkutė (rež.  

pjesių tekstuose). Kur veda šis kelias, klausti nėra būtina, nes ir taip 

aišku, kad į krikščioniškąją dramą jis neveda. 
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Teologinės problematikos plėtotei nepalankus ir postdraminio teatro 

klimatas. Nėra jis palankus ir G. Grajausko lesedrama tipo dramatur-

gijai, vis dar teikiančiai pirmenybę literatūriškumui, o ne performaty-

vumui. Tai viena iš priežasčių, kodėl šio dramaturgo santykis su post-

draminėmis ir postmodernistinėmis vertybinėmis nuostatomis yra 

nevienareikšmis, neretai kritiškas ar ironiškas. Šiam rašytojui apskritai 

būdingas nepasitikėjimas ideologinę galią įgyjančiomis nuostatomis ir 

sistemomis, nesvarbu, ar tos sistemos tradicinės, ar modernios. Šis 

nepasitikėjimas kartais primena postmodernistų hermeneutinį įtarumą, 

pereinantį į ontologinį įtarumą, o tai jau suponuoja prieigą prie 

didžiųjų ontologinių klausimų bei jų teologinės interpretacijos. Įmanu 

kalbėti apie G. Grajausko dramų fiziką ir metafiziką, apie jų prigimtinį 

dvilypumą, persmelkiantį įvairius lygmenis. Žanriniu požiūriu šias 

pjeses būtų galima vadinti liūdnai juokingu farsu, ir postmodernia 

istorinės poetinės dramos atmaina, ir paties autoriaus pasiūlytu 

komiksu. Atrastume sąsajų ir su groteskine idėjų drama (polinkis į 

sąlygiškumą, karikatūriniai tipažai, absurdiškos situacijos), tačiau joje 

juntama ir vertybinio sacrum trauka. Apskritai G. Grajausko kūrybinė 

prigimtis iš principo priešinasi bet kokiam, įskaitant žanrinį, suvaržy-

mui, atmeta chronologinę logiką, vientisos kompozicijos ir stiliaus 

rėmus, o egzistencinio tikrumo ieško banalios kasdienybės iškarpose.

Šiandieninėje masinio vartojimo ir masinių pramogų mugėje autorius 

renkasi individualią priešsrovinę laikyseną, keldamas klausimus kitiems, 

kurie yra ir iššūkiai pačiam sau: „Kas aš esu, kur esu patekęs ir ką čia 

veikiu?“ Laisvai migruojama tarp buities ir būties, socialumas eina 

pagret su egzistencialumu. Žemuoju stiliumi gali būti iškeliami amži-

nieji žmonijos klausimai. Antai pjesėje „Rezervatas“ Kajugos klausimas 

Baltajai Moteriai: „Tu protinga boba... Aš irgi, tarkim, visai protingas 

vyras... Sakyk man – kokio velnio mes taip durnai gyvenam?“ Dažniausi 

socialinės kritikos taikiniai – susvetimėjimas ir nužmogėjimas, liokajiškas 

prisitaikymas, pinigų ir materijos kultas, miesčioniškas skonis ir tai, kas 

bibline kalba vadinama fariziejišku raugu. Panašios problemos ir jų 

kėlimo intensyvumas išplėšia iš sąmonės saugumo rato, verčia suinte-

resuotai dalyvauti gėrio ir blogio misterijoje, keisti santykį su pasauliu ir 

sykiu atsižvelgti į jo amžinąją tvarką – o tai įmanu pavadinti ir teologine

jautra. G. Grajauskas neleidžia užmiršti, kad gyvename jau mirusio  

Dairantis po krikščioniškosios problematikos šalikeles, vienu įdomesnių 

bandymų laikytinas T. Kavtaradzės „Keletas pokalbių apie (Kristų)“ 

(premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 2014 m. spalio 3 d., 

rež. T. Montrimas; tekstas neskelbtas, tik keletas fragmentų internete) – 

realizuotas kaip teatralizuoti skaitymai. Visi personažai čia patyrę 

traumas, skausmingai ieško „kažko daugiau“, bando atrasti ir išlaikyti 

su tuo „kažkuo“ žmogišką ryšį, santykius, nes be jų negera, tuščia ir 

„kažko“ trūksta (plg. Biblijos „Negera žmogui būti vienam“, Pr 2, 18). 

Daug paaugliško slengo, sutrikimas ir maištas eina pagret su skaus-

mingu tikrumo ilgesiu, mirties akistata (imago mortis vaizdiniai vieni 

stipriausių). Krikščioniškosios temos liečiamos „per atstumą“, tai iš 

karto pabrėžiama suskliaudžiant Kristaus vardą pavadinime. Toks apsi-

draudžiantis santykis Biblijos požiūriu būtų drungnas, juolab kad ir 

visas krikščioniškumo klodas lieka iliustratyviame paviršiuje. Tai paste-

bėjo spektaklį recenzavusi G. Kazlauskaitė: „Kuo dėtas tas vargšas 

Kristus (nors ir uždarytas skliausteliuose), kurį vis kaišioja kur tik įma-

noma ir netgi truputį ten, kur neįmanoma“ (Šiaurės Atėnai, 2014 

spalio 16 d.). Recenzentė atkreipė dėmesį ir į neoriginalų maldos „Tėve 

mūsų“ panaudojimą, verčiantį prisiminti O. Koršunovo „Labas Sonia 

Nauji Metai“ pastatymą, „po kurio ši malda, kaip ir popieriaus lapai, 

turėtų būti eliminuoti iš lietuvių teatro“. Vis dėlto ši pjesė turi patrauk-

laus jaunatviško patoso ir skvarbios autentikos, skatinančios scenos ir 

salės dialogą. Visa tai gan sėkmingai pavyko išnaudoti režisierės 

J. Grigaitienės parengtiems Klaipėdos universiteto režisūros specialy-

bės studentams, T. Kavtaradzės spektaklį pastačiusiems 2015 m. 

Krikščionybės eldija dar supasi ant civilizacijos vandenyno bangų, 

tačiau, kur ji iš tiesų plaukia, mes nežinome. Kaip sakoma, 

nežinomi Dievo keliai. Krikščioniškumo matmens nepraradusi 

šiuolaikinė lietuvių drama savaip primena, kad žmogui palikta 

galimybė rinktis akistatą su amžinybe arba akistatą su nebūtimi. 

Pastarąją, beje, G. Hegelis vadino kvaila begalybe.
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Dievo, dingusios gyvenimo prasmės arba prarasto gyvenimo skonio 

(pjesė „Komiksas“) pasaulyje. Pabėgimas iš tokio pasaulio tėra tokia pat 

absurdiška iliuzija (pjesė „Tinklas“). Vis dėlto iš pjesės į pjesę keliaujantys 

personažai, kuriems akivaizdžiai simpatizuojama (priešsroviniai neprita-

pėliai, keistuoliai, pašaliniai) sugestijuoja, kad ir tokiame pasaulyje 

individualus „išganymas“ įmanomas. 

kur nors egzistuoja x autorius ar autorė, rašantys pavyzdinio kanono, 

tačiau meniškai beviltiškas „krikščioniškas dramas“. Ir, atvirkščiai, 

talentingiausių mūsų dramaturgų kūriniai krikščioniškosios teologijos 

požiūriu yra didžiai problemiški. Ši aplinkybė yra vienas didžiausių 

šiuolaikinės krikščioniškosios dramos žanrinės atribucijos keblumų – 

praktiškai vargu ar išsprendžiamų. 

„grynumas“ ir dramaturgo talentas šiandien 

yra veikiau atvirkštinės, o ne tiesioginės pro-

porcijos dalykai. Galimas daiktas, ir Lietuvoje 

Bagadelnios teatras: tarp susitikimo ir iliuzijos
Dalia Jakaitė

2018 m. rugsėjo pradžioje kalbamės su režisieriumi, 

aktoriumi, pjesių autoriumi Aleksandr Špilevoj. 

Šiaulių dramos teatre statote spektaklį „Bagadelnia“. 

Įdomus žodis, netikėtas pavadinimas. Kas Jums yra bagadelnia, 

arba ubagynas? Kokios spektaklio kūrimo aplinkybės, idėja? 

„Bagadelnia“ – dažniausiai šiam žodžiui suteikiam neigiamą atspalvį. 

Bagadelnia – globos namai, prieglauda. Bet jei žiūrėtume etimologiš-

kai, šis žodis ateina iš slavų kalbų: „Bog“ ir „delat“, t. y. „Dievas“ ir 

„daryti“. Tai yra – padaryta Dievo, padaryta dėl Dievo tiems žmonėms, 

kuriems reikia mūsų pagalbos. Spektaklis bus apie žmones, kurie yra 

labai arti to, ką galime vadinti Dievu arba kosmosu. Vienaip ar kitaip 

jie yra arti šio žemiško gyvenimo pabaigos. Patį žodį „bagadelnia“ 

išgirdau iš vieno gyventojo senelių prieglaudoje, kur lankiausi visus 

praėjusius metus, kai kaupiau istorijas, bendravau su ten gyvenančiais 

žmonėmis, bandžiau patirti ir suvokti, koks yra jų pasaulis. Žodžio „ba-

gadelnia“ jie nevartoja  su neigiamu atspalviu. Kas man labai svarbu, 

kas pakeitė mano įsivaizdavimą, kaip statysiu šį spektaklį, – tai vienos 

senolės frazė, kai jos paklausiau, ar galvoja, kad grįš į namus. Kai kurie 

tikisi, kad atvyksta laikinai... Bet ji pasakė: „Ne, ką tu, vaikeli, bagadelnia 

yra dangaus prieangis. Tai yra paskutinis žingsnelis prieš išėjimą ten.“ 

Šis spektaklis, ši mūsų bagadelnia, yra apie paskutinį žingsnelį prieš 

įeinant ten. Tai yra spektaklis, kuriame bandome atrasti beveik aiškių 

ribų ir rėmų neturintį prieangį, kuris yra lyg ir čia, bet lyg ir ten. Ir tai 

atsiskleidžia per muziką, scenografiją, tekstus, aktorių vaidybos būdą. 

Tai, apie ką kalbate, mane sugrąžina prie klausimo, nuo kurio norėjau 

pradėti pokalbį. 2017 m. dalyvavau Jūsų režisuotoje, Vilniaus evangelikų 

reformatų bažnyčioje vykusioje Naktinėje žodžio misterijoje. Liko stiprus 

įspūdis. Kažkas bendro su misterijų atgimimu XX a. pradžioje. 

Kas bendro tarp religijos, ritualo ir Jūsų teatro? 

Teatras, žinoma, yra gimęs iš ritualo ir žaidimo samplaikos. Jei kalbė-

tume apie antikinę Graikiją – tai tik iš ritualo. O ritualas gimė iš to, kad 

šamanas vedė žmones dievybės link. Antikinėje Graikijoje tai buvo 

vienos dievybės, vėliau – kitos. Netgi bažnyčioje tai, kas vyksta, atkar-

toja tą patį kelią. Kunigas veda Kristaus link, jei kalbam apie krikščionių 

Bažnyčią. Lygiai tas pats įvyksta ir teatre. Bet teatras yra neatsiejamas 

ne nuo religijos, bet nuo bandymo suvokti, netgi ne suvokti, bet prisi-

liesti prie kažko, prie ko mes neprisiliečiame kasdienybėje. Teatras 

nėra vienintelis būdas tai suvokti, bet tai vienas iš būdų. Ir nors teatre 

dar egzistuoja pamokslavimas ir mokytojavimas, norisi, kad bent jau 

mano teatre to nebūtų. Šamanai niekuomet nemokina... Asmeniškai 

man tai yra tema, kurios aš negaliu, nemoku išvengti. Senelių namai 

man buvo ta vieta, kur tyrinėjau santykius tarp ten gyvenančių žmonių, 

buvo įdomu pamatyti, kaip gana uždarame pasaulyje formuojasi san-

tykiai, ta pati hierarchija, kuri vyrauja ir mūsų pasaulyje. Aš norėjau 

koncentruotis į tai. Bandžiau tai tyrinėti. Bet žiūrovai galės pamatyti, 

kaip prisiliečiama ne tik prie santykių tarp žmonių. Čia atsiranda vietos 

tam, ką galima pavadinti religine patirtimi, bet žodis „religija“ dažnai 

mus atgraso, atstumia. Nenoriu visko sakralizuoti... 

Galbūt toks požiūris padėtų jaunam žmogui teatre atrasti tai, kas jam 

atrodo svetima... Ar galima sakyti, kad Jūsų teatras skirtas jaunam 

žmogui? 

Nesvarbu, kokio amžiaus yra žmogus. Su žiūrovu galima kalbėti apie 

bet ką. Kitas dalykas yra forma arba būdas, kaip aš kalbėsiu. Aš galiu 

kalbėti apie Dievą, apie mirtį, apie kainas maisto prekių parduotuvėje –

„Neišmoktos pamokos“ – spektaklis-koncertas. Koks tai žanras? 

Kokiam adresatui jos skirtos?

Čia viskas labai paprasta. Čia ir yra kalbos paieškos. Šis spektaklis-

koncertas pagrindžia praėjusį mano kalbėjimą. Tai mano kaip režisie-

riaus debiutinis spektaklis profesionalioje scenoje, debiutinė pjesė. Aš 

norėjau sukurti tokį spektaklį, į kurį ateitų mano aplinkos žmonės, 

maždaug mano amžiaus draugai. Mano aplinkoje yra labai daug 

muzikantų. Kai kviesdavau juos į savo spektaklius, kur aš vaidindavau, 

dažnai išgirsdavau įvairiausių pasiteisinimų, kodėl jie negali ateiti. Yra 

labai šviesių, protingų, įdomių žmonių. Bet jie neina į teatrą. Aš vis 

negalėjau suprasti, kas negerai. Supratau, kad tie spektakliai nekalba 

jų kalba, neatliepia jų. Temos galbūt jiems įdomios, bet ne forma, kalba. 

Kaip stereotipas jiems susidaro įspūdis, kad teatre viskas yra senama-

diška. Aš supratau, kad reikia sukurti tokį spektaklį, į kurį jie norėtų eiti. 

Reikia sukurti tokią aplinką, į kurią jie įpratę ateiti. Labai džiaugiausi, 

kad visa tai vyksta Menų spaustuvėje, kuri yra ne pompastiškas, ne tas 

klasikinis teatras, o šiuolaikinė moderniai įrengta erdvė, kur žiūrovai 

nevaikšto raudonais kilimais. Jie ateina į tamsią salę, kur laisvai galėtų 

vykti bet koks roko, repo koncertas. Ir jie ten atranda sceną. Kartu su 

roko grupe skamba tekstai, kuriais jie gyvena. Man svarbu, kad tas 

spektaklio sumanymas yra mano amžiaus žmonėms, ne teatralams. 

Teatro kritikai tai įvardija kaip jaunesnei auditorijai skirtą spektaklį. Bet 

aš galvoju, kad jie neteisingai skirsto publiką pagal amžių. Čia reikėtų

žiūrėti ne į amžių, o į patirtį teatre. Teatrą dar tik ragaujantis žiūrovas 

nebūtinai yra aštuoniolikos ar šešiolikos metų, jis gali būti ir trisdešim- 

 

tiek su pensininku, tiek su paaugliu, tiek su vidurinio amžiaus žmogumi, 

tiek su penkiamečiu vaiku. Bet, kalbėdamas su penkiamečiu vaiku, 

rinksiuosi šiek tiek kitokius pavyzdžius, kitokius žodžius, kad jam būtų 

suprantama, kas yra pinigai, kas yra santykiai, kas yra šeima. Kitaip kal-

bėčiau su savo bendraamžiais apie tuos pačius dalykus. Man atrodo, 

kad teatre galima ir reikia kalbėti apie viską, tik reikia būti adekvačiam 

ir suvokti, kam tu kalbi ir kokiu būdu tu su juo kalbi. Grįžtant prie itin 

išmintingai besielgusio Kristaus, kai jis kalbėjosi su žvejais, kalbėjosi 

taip, kad būtų aišku jiems, kai kalbėjosi su išmintingaisiais, apsiskaičiu-

siais fariziejais, kalbėjo taip, kad būtų aišku jiems. Lygiai taip pat kuris 

nors filosofas su imperatoriais kalbėjo vienaip, su liaudimi – kitaip. 

Renkiesi, su kuo ir kokiu būdu šnekiesi. Aš renkuosi būdą ieškoti kartu, 

galbūt užduoti daugiau klausimų, o ne atsakinėti į tuos klausimus. 

Man įdomiau provokuoti žiūrovą, o ne jam aiškinti, kas – gerai, kas – 

blogai; nes aš pats daug ko nesuprantu. 

F E S T I V A L I O P R E M J E R A
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Ar ir kitais atvejais muzika Jums yra išskirtinės svarbos 

elementas teatre? 

Visiškai taip. Kai baiginėjau mokyklą, labai ilgai mėčiausi tarp muzikos 

ir teatro. Iš pradžių įstojau į audiovizualinį meną, garso režisūrą, studi-

javau su žmogumi, kuris ir kuria muziką visiems mano spektakliams. 

Jis yra iš tų pačių „Colours of Bubbles“ – P. Trijonis. Ruošdamiesi 

visiems spektakliams, kaip ir dabar „Bagadelniai“, nuodugniai aptari-

nėjam tai, kaip skambės spektaklis, ir man tai yra vienas esminių 

elementų. Spektaklyje „Urodas“, kurio premjera Rusų dramos teatre 

buvo gegužę, pirmą kartą bandėme užčiuopti elektroninę techno 

muziką, kuri iki tol man buvo visiškai nepažįstama. Ten yra begalė 

garsų, kuriuos aš pats ir valdau. Kitas dalykas – spektaklyje svarbi ne 

tik pati muzika, kuri sklinda iš kolonėlių, bet ir kalba, kuri sklinda iš 

aktorių. Tai irgi man yra muzika. Kai rašau pjeses savo režisuojamiems 

spektakliams, kartais aukoju taisyklingą lietuvišką sakinių konstrukciją 

tam, kad tekstas skambėtų, kad jis siųstų ne tik žinią, bet ir jėgą, 

energiją, kokios aš noriu. Kartais dėl to mano spektakliai yra labiau 

skambantys nei vizualūs. 

O kaip apskritai prasidėjo Jūsų rašymas? Ar spektakliams neužtenka 

lietuvių dramaturgijos? Ar čia kitos aplinkybės nulėmė tai, kad rašote? 

Ne dėl to. Režisuoti ėmiausi, kai įsivaizdavau konkrečius darbus, bet 

aplinkui nepažinojau tokių režisierių, kurie galėtų ir norėtų imtis tų 

idėjų. Rašymas atėjo natūraliai, savaime. Prieš tai rašydavau tyliai ir sau 

į stalčių tokius apmąstymus, tai, kas artima dienoraščiui, ką galima pa-

vadinti filosofinio pobūdžio esė. „Neišmoktos pamokos“ buvo pirmas 

tekstas, kuris tapo pjese. Vienas iš pjesės skyrių gimė po J. Vaitkaus 

paskaitos, kai mes nagrinėjom vieną filosofą, ir aš, grįžinėdamas vakare 

namo palei upę, mąsčiau apie tai, ką kalbėjom, o grįžęs parašiau vieną 

tekstuką, kuris ir tapo atspirties tašku dar vienam tekstui, paskui – dar 

vienam. Daviau juos paskaityti savo aktoriams. Tuo metu nedrįsau save 

vadinti jokiu dramaturgu. Turėjau pakankamai daug nepasitikėjimo 

savimi, tad nepasakiau, kad čia mano rašytas tekstas, pasakiau, kad 

radau šiokį tokį tekstuką. Pamačiau, kad paskaičius jų akys labai dega,

Kokia turėtų būti šiandieninio teatro atgaiva Lietuvoje?

Nesu tas žmogus, kuris būtų nepatenkintas tuo, kas vyksta. Džiaugiuo-

si procesais, kurie vyksta. Žinoma, visada vyko bei vyks ir kažkokie 

pigūs dalykai. Bet gal ir to kažkam reikia. Mane tai mažiau domina, 

todėl aš mažiau tą ir matau. Aplink mane yra tiek daug įdomių kūrėjų, 

darančių labai svarbius dalykus. Pačiam sau norisi palinkėti ieškoti 

adekvatumo, tikro kontakto su žiūrovu. Jei noriu kažką padaryti dėl 

žiūrovų, jei jie ateina į teatrą, nusiperka bilietą, o kad susimokėtų, 

dirba, eikvoja savo laiką, jėgas, energiją, jei jie daro tą auką, ateina 

pažiūrėti spektaklio, – mes jiems kažką duodam. Jei mes norim jiems 

kažką duoti, turim juos pažinti, suvokti, pas ką mes ateinam, kaip mes 

su jais kalbėsim, keliauti kartu su jais naujų patirčių, naujų horizontų 
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mokyklą. Tai apie žmogų, kuriam yra maždaug trisdešimt ir kuris 

nusivilia savo pasirinkimais, nuostatomis, pasaulėžiūra, prioritetais ir 

autoritetais. Tuo metu, kai rašiau šią medžiagą (tai buvo prieš ketve-

rius metus), pradėjo byrėti daug dalykų, kuriais gyvenau, kas man 

atrodė nepajudinama. Reikėjo iš naujo atrasti, kuo man pasikliauti, 

kaip gyventi. Kad galėčiau permąstyti scenoje, reikėjo atsispirti nuo 

kažko realaus ir apčiuopiamo. Kaip atsispyrimo taškas šiame spektak-

lyje buvo paimta mokykla, aštunta klasė. Bet tai tikrai nėra tik apie 

aštuntokus ir aštuntokams. Nors mokyklos masiškai veža savo moki-

nius, ir mokiniai išeina laimingi – bent jau nuo roko muzikos tai tikrai.

jie norėjo veikti. Paklausė, kur galima rasti visą pjesę, ir aš supratau, 

kad tos pjesės dar nėra. Kiek vėliau išsidaviau, kad čia mano tekstas, 

parašiau jį iki galo. Kurį laiką tikrinausi, kol galiausiai padarėm tą spek-

taklį. Prieš tai laimėjom konkursą Menų spaustuvėje, gavom sceną ir 

visas galimybes statyti spektaklį. Didžiulę įtaką mano kūrybai padarė 

I. Vyrypajevas, mano pagrindinis dramaturgijos mokytojas, su kuriuo 

susipažinau visiškai netikėtai. Kai jis Maskvoje režisavo savo paties 

parašytą pjesę, dirbau jo asistentu ir labai daug iš jo mokiausi. Pirmą 

kartą susidūriau su dramaturgijos analizės mokslu. Tada supranti, kaip 

drama sukuriama, kaip ją konstruoti, kas vyksta vienoje ar kitoje vietoje 

su žiūrovu. Vėliau patekau į „Versmės“ dirbtuves. Ten gavau du nuos-

tabius mentorius – S. Parulskį ir vieną geriausių Europos dramaturgų 

P. Gruszczyńskį. Iš jų mokiausi ir parašiau antrą pjesę, kuri jau buvo 

labiau klasikinės formos nei „Neišmoktos pamokos“. Joje yra aiškūs 

herojai, linijinis siužetas. „Babelio“ skaitymai vyko Lietuvos nacionali-

niame dramos teatre, o pastačiau šį spektaklį Kauno technologijos 

universiteto Teatro studijoje „44“. Toliau buvo kūrybinės dirbtuvės 

Maskvoje, ten patekau į jaunosios dramaturgijos festivalį „Liubimovka“, 

kuriame buvo labai daug žymių dramaturgų, lektorių, kritikų. Gavau 

daug naudingų pamokų iš tokių Rusijos teatro milžinų kaip 

M. Durnenkovas, J. Pulinovič, M. Ugarovas. 

ties ar keturiasdešimties. Nepaisant to, kad 

spektaklis vadinasi „Neišmoktos pamokos“, 

temos, kurios ten gvildenamos, yra ne apie 

link. Man teatras yra forumas, susiti-

kimo vieta. Ir graikai ateidavo į teatrą 

susitikti. Norisi, kad susitiktume, kaip 

per šamanišką ritualą kartu nukeliau-

tume naujo pažinimo link, o ten 

galbūt ir suartėtume, gal taptume 

labiau bendruomeniški. Norisi, kad 

teatrinėje iliuzijoje rastume ar 

bent jau ieškotume tikro ir 

begalinio pažinimo. 

Miglė Munderzbakaitė

Vytauto Didžiojo universiteto Teatrologijos katedros doktorantė, 

Teatrologijos ir scenos menų vadybos magistrė

(Ne)kintantys tekstiniai santykiai

Šįkart pasirinkta šiuolaikinio mūsų teatro žiūros perspektyva – tekstas(ai) spektaklyje, jo (ir jų) 

kaita nuo klasikinės literatūros adaptacijų iki įvairių tekstų variacijų, tekstinių inspiracijų, tampančių 

spektaklio atspirties tašku. Dabartinis kelių pastarųjų metų teatro laukas yra labai įvairus, ir ta 

įvairenybė gali būti nusakyta daugybe epitetų, jai būdingi skirtingos kokybės rezultatai.

Mūsų teatre šiuo metu sutiksime ne vieną iš klasikinio modernizmo 

inercijos pastatytą tvarkingą klasikinės pjesės adaptaciją. Jos neretai 

imasi ir didieji įvertintieji režisieriai. Valstybės teatrų scenose tokios 

teatrinės tradicijos dažnai surenka pilnas sales, nes vis dar esama pub-

likos, vertinančios „pagarbą literatūriniam tekstui“, kad ir kaip seniai 

šis reiškinys būtų kvestionuojamas. Teatro kritikai savo refleksijose 

šiuos spektaklius neretai linkę apeiti kaip režisierių kūrybinius nuopuo-

lius, po kurių įdėmiai laukiama kažko kito: kas labiau supurtytų ramiai 

sėdinčią publiką. Tvarkingas, nuosaikus santykis su adaptuojamu 

literatūros tekstu iš tikrųjų sudaro gana nedidelę mūsų teatro dalį. 

Mūsų teatruose esama ir didžiulio kiekio klasikine ar šiuolaikine 

literatūra paremtų pastatymų, kurie pirmiausia kontekstualizuoja 

tekstinę medžiagą. Kitaip pasakius, daugybė lietuviškų spektaklių 

sėkmingai galėtų atspindėti P. Pavis pasiūlytus spektaklio ir literatūros 

santykių tipus. Didesniu ar mažesniu laipsniu mūsų scenos režisieriai 

kupiūruoja, interpretuoja, jungia bei papildo įvairiausius literatūrinius 

tekstus. Vieni kūrėjai analizuoja tekstų gelmes, ieško bendrųjų, sujun-

giančių dalykų, kiti užpildo papildomais simboliais, metaforomis, dar 

kiti priešinasi, maištauja prieš teksto siūlomas idėjas, siūlo savąją 

perskaitymo versiją.

Gana ilgą laiką lietuviškame teatre buvusi šiuolaikinės lietuvių literatū-

ros pastatymų spraga pamažu pildoma, drąsiau statomi ir jaunų auto-

rių kūriniai. Pastebimai keičiasi teatrui kuriančio dramaturgo pozicija, 

dažnesni režisierių ir dramaturgų komunikaciniai procesai, griaunama 

distancija tarp rašytojo ir teatro. Bendradarbiavimo praktikos pasitei-

sina. Tokie procesai į mūsų sceną atneša režisieriaus O. Koršunovo ir 

dramaturgo M. Ivaškevičiaus darbo rezultatus – spektaklius, kurie savo 

teatrine galia įtraukia ir ilgai iš diskusijų lauko nepaleidžia nei kritikų, 

nei platesnės publikos. Galima prisiminti ir vieną naujesnių duetų – 

dramaturgės G. Labanauskaitės-Dienos ir režisieriaus V. Bareikio 

spektaklį „Žalgirės“, kuriame, pasitelkiant netikėtą formą, aktualizuoja-

mos mūsų visuomenės problemos. 

Visai neseniai, norisi sakyti – pagaliau mūsų scenoje profesionaliai 

pradėtas vystyti dokumentinis žanras, kurio žymiausiu starto simboliu 

tapo režisierių J. Tertelio ir K. Werner spektaklis „Žalia pievelė“. Jo 

centre – daugeliui nepažinta atominės elektrinės ir jos darbuotojų 

istorija, perteikta per kiekvieno iš jų asmeninę prizmę. Vis stipresnę 

mūsų teatro tendenciją sudaro teatrologo V. Jauniškio įvardintas 

bendros kūrybos teatras: tekstai atsiranda per komandos kūrybinius 

procesus, įvairių tekstų tyrinėjimus, konkrečios temos, vietos, laikotar-

pio tyrimą ir pačių kuriančiųjų savirefleksijas. Pavyzdžiui, J. Tertelio 

„Nežinoma žemė. Šalčia“ (sceninio teksto autoriai E. Vitkutė ir A. Jev-

sejevas) atliko išsamų konkrečios vietos, Šalčininkų, tyrimą.

Daugėja savo asmeninių patirčių inscenizacijų. Tokiems spektakliams 

neretai kyla pavojus, besifokusuojant tik į kūrėjams aktualias temas, 

galbūt neturint tam tikros kritinės distancijos, pasiekti tik labai nedi-

delę publikos dalį. Kita vertus, suradę savąsias nors ir nedideles audi-

torijas, dažnai būdami intymaus kamerinio pobūdžio, šie spektakliai 

turi realių šansų užmegzti asmenišką ir paveikų ryšį su žiūrovu. Tokio 

pobūdžio spektakliams galėtų atstovauti jaunosios kartos režisierės 

E. Urmonaitės „Mano instrukcija“. Jo sceninis tekstas paremtas ir 

autentiškomis kūrybinės komandos patirtimis. Sėkmingų atgarsių jau 

spėjo sulaukti ir G. Grinevičiūtės monospektaklis „Šokis dulkių siurbliui 

ir tėčiui“ (rež. P. Markevičius).

Ne tik kelis pastaruosius metus, bet gal net visą dešimtmetį mūsų 

teatrą lydi įvairių inovacijų siekis. Jos dažniausiai atsiremia į kelias 

ryškiausias dalis: naujos netradicinės erdvės paieškos, kitų medijų 

įtraukimas, įvairiausios (neatsiliekančios ir nuo technologinių procesų) 

interaktyvios formos, kuriomis į teatrą siekiama prisikviesti rečiau už-

klystančias auditorijas. Iš spektaklio formai ar turiniui palankių stip-

resnių naujų erdvių ieškojimų galima prisiminti režisieriaus G. Aleksos 

ir jo komandos darbus, pavyzdžiui, vieną naujesnių spektaklių – pagal 

W. Shakespeare'ą sukurtą „Otelą“, veiksmą perkeliantį į tipinio sovie-

tinio buto erdvę. Šioms paieškoms priklauso ir režisierių G. Palekaitės 

ir A. Kahno „Dumblas“, sėkmingai įvietintas mokyklos pastate, 

O. Lapinos „Hamleto“ adaptacija „Kodas: Hamlet“, tiksliai nurodantis 

interaktyvią žaidybinę šio projekto pusę, neakcentuojant turinio svorio. 

Fragmentiškas žvilgsnis į mažą dalį pastarųjų metų spektaklių rodo 

kelias teatro ir tekstų santykiams būdingas perspektyvas ir tendencijas. 

Nepaisant skirtingų kūrybinių procesų bei režisūrinių intencijų, atsisa-

kyti tekstų, panašu, nežadama?!..

J A U N I M O S K I L T I S 



Augustas Sireikis

Vilniaus universiteto Intermedialių literatūros studijų magistrantas, 

Filosofijos specialybės bakalauras 

Atgal į  gamtą  žmones

Knygynai po truputį virsta madingomis kavinėmis, kinas vis dažniau 

reiškiasi pagal spalvingų ir blizgių sensacijų logiką, parodos persikelia į 

prekybos centrus, o apie žiniasklaidos buvimą pačiu banaliausiu verslu 

kažin ar verta net pradėti kalbėti. Natūralu, jog teatras tam tikra pras-

me nūdien gali atrodyti kaip išsigelbėjimas. Autentiška patirtis, kurioje 

susiduri su gyvu kito žmogaus kūnu, gyvu balsu, kone jauti jo alsavimą 

bei ašaras ant skruostų ir bent porai valandų žinai, kad nesi vartotojas. 

Tačiau kaip puikiai yra pastebėjęs slovėnų filosofas bei psichoanalitikas 

S. Žižekas, tada, kai manome esą pabėgę nuo ideologijos, esame pa-

čiame jos centre. Apsilankymai teatre, kai kurių žmonių gyvenime tapę 

Vienas pagrindinių laisvos rinkos gynėjų argumentų yra aukštas 

demokratiškumo lygis: esą pasiūla pagal paklausą reiškia vartotojų 

galimybę patiems kontroliuoti ir formuoti kultūros lauką. Bene geriau-

sias to pavyzdys – kai kurių teatro kūrėjų pastanga atitikti naujausias 

rinkos tendencijas ir kuo labiau patikti žiūrovui. Tai pasireiškia ne tik 

turiniu, kuomet spektakliai lengvabūdiškai atkartoja holivudinių kome-

J A U N I M O S K I L T I S 

Remiantis šia įvairove, esti ir skirtingi kalbėjimo apie teatrą būdai: 

galima užsiimti teatro ontologija, teatriškumo (analogiškai kaip litera-

tūriškumo) ieškoti kino mene, parodose, literatūroje... Ne mažiau 

įdomus yra teatro visuomeniškumas. Žvelgiant iš šios perspektyvos, 

vienas iš daugelio šios institucijos profilių yra teatro buvimas produktu. 

Komercializaciją patiria daugelis kultūros reiškinių.

Investavęs bent minimalų kiekį pinigų ir laiko į tam tikrą veiklą, šiuolai-

kinis vartotojas nori ja mėgautis. Jei to padaryti nepavyksta, mėgavi-

mąsi reikia simuliuoti, mat priešingu atveju gali pasirodyti besąs nesu-

sipratėlis, švaistąs savo kapitalą nežinia kur. O simuliuojamas mėgavi-

masis yra trapus dalykas, mat vos simulianto užklausi, o kas jam taip 

patiko tame spektaklyje, jis susidurs su rizika būti demaskuotas. Šioje 

vietoje į sceną įžengia mėgstamiausia jaunosios nūdienos kartos 

žvaigždė – ledi ironija, kurios gausu tiek teatre, tiek ir jo kritikoje ar 

tiesiog žiūrovo pastebėjimuose. Jei visad kalbėsi ironiškai, jei mėgau-

siesi ir vartosi ironiškai, jei ironiškai nusijuoksi iš tų, kurie tavo giriamo 

spektaklio nesuprato, atrodysi pats kiečiausias. Ironija pridengtas 

vartojimas negali būti sukritikuotas, būtent todėl jis toks populiarus. 

2017 m. tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ visame Vilniaus mieste 

buvo reklamuojamas plakatais su užrašais „jei čia menas, tai aš 

nežinau...“ ir pan. Parodijuodamas publikos, kuri nesupranta šiuolaikinio 

meno, pasisakymus, teatras tartum legitimizuoja snobiškai ironišką 

teatro vartojimą, esantį ne mažiau bjauria tendencija nei tariama šio 

meno demokratizacija. Žinoma, šis komercinis sprendimas galėtų būti 

teisinamas tuo, jog siekta visiškai priešingo rezultato, t. y. parodyti 

žmonėms, jog teatras suvokia didelei daliai žmonių esąs nesupranta-

mas, o tokiu atvirumu bando šią kliūtį peržengti. Tačiau tokios mąsty-

mo krypties efektyvumas abejotinas. Visi šie šūkiai ironiškuosius 

vartotojus skatina likti tokiais pat, o naujojo ir keisto meno nesupran-

tančiuosius atbaido dar labiau. „Aukštosios kultūros“ pėdsakus siekian-

tis išsaugoti elitizmas pasirodo esąs ne taip ir toli nuo teatro vartojimo.

Šiandieniniam teatre randasi ir tai, kas griauna madingu tapusį ironijos 

ar elitinio teatro rūmą, koreguoja ir teatro vartojimą. Nacionalinis dra-

Šie ir kiti teatro pokyčiai gan drastiškai spaudžia ir šiuolaikinę drama-

turgiją. Ar tai būtų „verbatim“ principas, ar rašymas spektaklio statymo 

metu, ar mozaikos lipdymas iš skirtingų tekstų bei kontekstų – didžiąja 

dalimi atvejų senoji pjesė pasitelkiama vis rečiau ir rečiau. Ir nors naivu 

būtų neigti, jog taip kažkas prarandama, tačiau lygiai taip pat naivu 

būtų siekti atsukti laiką atgal. Jei šiandieninis pilietis iš tiesų yra post-

modernus skeptikas, fragmentiškai vartojantis įvairiausio pobūdžio 

informaciją mažais kąsniais ir neužsiliekantis ties viena būsena ilgiau 

nei akimirką, tuomet nėra ko stebėtis, kad tradicinės formos nužengia 

į antrą planą. Tai nereiškia, jog klasika yra bevertė, juolab tai nereiškia, 

jog reikėtų baidytis nostalgijos didingajam XIX a. romanui. Tačiau ir 

pokyčių neverta suvokti kaip savaiminės blogybės. Tik būdami atviri 

savo meto specifikai galime atrasti būdus įveikti tiek elito kauke prisi-

dengusius praeities vaiduoklius, tiek madingą ironijos rūbą vilkinčią 

komerciją. 
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Galima paminėti ir Kauno menininkų namų bei 

Poetų atkūrimo instituto projektą – spektaklį-

ekskursiją „Salomėjos genomas“, turintį aiškiai 

Džiugina dažnesni tarptautinio bendradarbiavimo lietuviškoje scenoje 

procesai, įgalinantys aktyvesnes kūrybinių idėjų cirkuliacijas. Vienas 

ryškiausių tokio darbo rezultatų yra lenkų režisieriaus Ł. Twarkowskio 

„Lokis“, kuriame, dirbant su lietuvių teatro aktoriais, sukurtas daugia-

sluoksnis, visus teatro sandus sujungiantis spektaklis. Dramaturgės 

apsibrėžtą moksleivių auditoriją bei neslepiančią spektaklio didaktinės 

funkcijos: pasitelkiant išmaniąsias technologijas bei mįslingą fantastinį, 

paaugliams patrauklų naratyvą, pristatyti menininkų asmenybes.

A. Herbut pasiūlytas spektaklio naratyvas, supynęs tris skirtingus 

pasakojimus (literatūrinį tekstą ir dviejų menininkų biografijas), muzika, 

garsas, sudėtinga scenografija, ne iliustratyvi, o visiškai pasiteisinanti 

medijų jungtis ir kiti sprendimai pareikalavo naujų ieškojimų, suteikė 

iššūkių ir mūsų teatralams, tačiau įdėtą darbą vainikavo ne vienas 

reikšmingas įvertinimas bei apdovanojimas. Dauguma teatrologų, 

drįstu teigti, tokių spektaklių visada viltingai laukia. O kaip nutinka su 

platesniąja publikos dalimi? Patyrinėjus atgarsius socialiuose tinkluose, 

galima sulaukti kiek kitokių išvadų ir reakcijų: gal kiek per anksti, gal 

per daug, o gal vėlgi reikia (tas iki skausmo įgrisęs pasakymas) – 

intensyvesnių edukacinių procesų?.. 

Savo žiūrovus teatras pasiekia labai skirtingais keliais. Vienus – kaip privalomas užsiėmimas 
už gerą pažymį mokykloje, kitus – kaip draugų ir pažįstamų susitikimo vieta, trečius – kaip 
produktas, atitinkantis romantinės nostalgijos paklausą. 

savotiškais ritualais, dažniau nei norėtųsi išsaugo tą pačią vartojimo 

logiką. Juk teatro veidrodžiai taip puikiai tinka nuotraukai į instagramą,

juk išgerti taurę vyno teatro bare yra tokia klasė, juk pasipasakojęs 

bičiuliams, jog matei visas šio sezono premjeras, iškart tapsi kultūrin-

gesnis ir įdomesnis. Negana to, tokie pabėgimai tik dar labiau sustip-

rina asmens vartotojiškumą, mat nuraminęs sąžinę dėl gyvenimo 

tuštybės jis dar laisviau imasi to, nuo ko bandė pabėgti eidamas į 

spektaklį. Tokiu būdu šiuolaikinis žiūrovas pats konstruoja teatrą, kurį 

būtų galima palyginti su senoviško tipo patefonu, neveikiančiu be 

bevielio interneto ryšio.

dijų topus, tačiau ir forma, kuomet spektakliai perkeliami į komercinių 

kino teatrų erdves. Užuot buvęs tuo bičiuliu, kuris priverčia tave 

pažvelgti tiesiai į akis visoms nepatogioms tiesoms, nuo kurių bėgi, 

teatras virsta tuo pažįstamu, kuris kalbės tau tik tai, ką nori girdėti. 

Bent jau kol „pastatysi“ jam alaus. Šį vartotojiškumą reiktų suvokti kaip 

pašalinį poveikį proceso, kuris bendrai yra itin sveikintinas. Turiu 

omenyje teatro grįžimą atgal į žmones. Atgal iš dramblio kaulo bokšto, 

iš stiklo karoliukų žaidimo, iš paukščių kalba parašytų akademikų 

recenzijų. Tai, kas kadaise buvo tik elitui prieinamas malonumas, šian-

dien tapo prabanga, prieinama praktiškai visiems. Tačiau bėda ta, kad 

tam tikras elitizmo likutis, tartum itin atsparus virusas, yra išlikęs ir 

šiuolaikinėje visuomenėje.

paprasčiausia išvada šiuo atveju galėtų būti ta, kad žmonėms patinka 

regėti savo atspindį scenoje, tačiau dokumentinis, socialinis angažuo-

tumas neapsiriboja vien spektaklių turiniu. Itin svarbiu tampa erdvės 

klausimas: O. Koršunovo spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ buvo rodo-

mas apleistoje Vilniaus ligoninėje, P. Tamolės spektaklis „#beskambu-

čio“ – visoje aibėje Lietuvos mokyklų, J. Glombo spektaklis „Stotelė“ – 

vienoje Panevėžio geležinkelio stotelėje. Kūrėjai po truputį atsikrato 

žūtbūtinio noro pakliūti į didžiąją sceną ir ima kurti lokalius, regioninius 

teatrus vietose, kurios jau kurį laiką skendo užmaršty. Griaudamas 

ketvirtąją sieną ne literatūriniais pjesės triukais, o realiu žingsniu į savo 

miestą, teatras performuluoja ir patį savo vaidmenį mūsų visuomenėje. 

Užuot buvęs programine privaloma literatūra arba niekam neįperkamu 

viskio buteliu, jis virsta vakarėliu, į kurį tiesiog norisi nueiti. Be abejo, 

tai turi savo riziką. Į lenkų režisieriaus Ł. Twarkowskio spektaklį „Lokis“ 

daugelis ėjo ne dėl jame vystytų idėjų, o dėl ryškių spalvų ir trankios 

muzikos, net pats teatras ilgainiui apropriavo šią tendenciją ir ėmė 

renginį reklamuoti su prierašu „puikiausias vakarėlis“ ir t. t. Todėl norė-

tųsi nepamiršti, jog ir tie patys „tūsai“ būna skirtingo pobūdžio – 

kartais eini tiesiog nusigerti, kartais bendrauti su žmonėmis. Bet kuriuo 

atveju vis nesėdi vienas bokšto viršūnėje. 

mos teatras 2017–2018 m. sezoną nusprendė 

pavadinti dokumentinio teatro sezonu. Žinoma,

pati ši banga apima kur kas daugiau, ir nors 


