Dr. Auksė Kapočiūtė
Istorinė tematika lietuvių dramaturgijoje ir
teatre
Lietuvoje dramaturgija pradėjo formuotis 19 a. pab. – 20 a. pr. Ir buvo susijusi su tautiniu judėjimu
ir mėgėjų teatru. Pirmieji dramaturgai rašė romantines ir realistines pjeses bei komedijas. Joms
būdingos patriotinės, publicistinės, didaktinės tendencijos, tautosakiniai, etnografiniai elementai.
Istorijos ir padavimų motyvais parašytose dramose buvo kuriamas romantiškai idealizuotas
senosios Lietuvos ir netolimos praeities paveikslas, turintis žadinti tautinę savimonę, herojinę
dvasią.
1920 m. susikūrus profesionaliam lietuvių teatrui reikšmngų kūrinių sukūrė Vydūnas, Vincas
Krėvė, Vincas Mykolaitis-Putinas. Vydūno kūryboje apibendrintai, filosofiškai vaizduojamas
lietuvių tautinės sąmonės ir dvasinės kultūros brendimas. Vinco Krėvės dramaturgijoje
atskleidžiami žmonių likimai sudėtingose istorinių lūžių epochose, kuriami psichologiškai gilūs
tragiškų herojų paveikslai. Vincas Mykolaičio-Putino dramose keliami universalūs būties klausimai,
įtvirtinama vidinis konfliktas. Tautos praeities įvykiai ir didvyriai, nepriklausomos valstybės
kūrimasis vaizduojama Maironio, Antano Vienuolio, Vytauto Bičiūno, Juozas Petrulio dramose.
Balio Sruogos istorinėse dramose kuriama naujo pobūdžio poetinė kronika, kuriai būdinga epochos
panorama, romantikos ir ironijos derinimas, personažų lyriniai paveikslai. Tragizmo elementais,
filosofine etine problematika, humanistinių idealų išaukštinimu pasižymi Juozo Grušo draminė
kūryba. Justino Marcinkevičiaus poetinėse dramose istoriniai siužetai gilinami būties klausimų
lyriniais svarstymais, herojų savianalizės dramatizmu, metaforiška kalba.
Vienos paskaitos metu neįmanoma detaliai apžvelgti visus, kad ir ryškiausius pastatymus Lietuvos
teatre istorine tematika. Detaliau panagrinėsime Maironio ir Justino Marcinkevičiaus istorinių
trilogijų pastatymus bei trumpai prisiminsime ryškesnius kitų autorių pastatymus.
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Maironio trilogija „Kęstučio mirtis“ („Vytauto
išgelbėjimas“), „Vytautas pas kryžiuočius“ ir „Didysis
Vytautas – Karalius“

Maironis (1862.11.02 – 1932. 06. 28) visų pirma lyrikas. Dramaturginis jo palikimas negausus.
Svarbiausią šio palikimo dalį sudaro istorinė trilogija – tris istorinės poetinės dramos: „Kęstučio
mirtis“ („Vytauto išgelbėjimas“) (1921), „Vytautas pas kryžiuočius“ (1925) ir „Didysis Vytautas –
Karalius“ (1930).
Maironio trilogija buvo dedikuota Vytauto Didžiojo 500 metų jubiliejui ir visos dramos buvo
statomos valstybinių švenčių bei jubiliejų progomis, specialiai stengiantis pabrėžti herojines bei
patriotines nuotaikas. Profesionaliam valstybės teatre Maironio laikais kiekviena jų buvo pastatyta
po vieną kartą.
Poetinės istorinės dramos nepriskiriamos geriausiems Maironio kūriniams. Maža to, to laikmečio
dramaturgijos kontekste, šalia Vydūno „Probočoų šešėlių“, V.Krėvės „Šarūno“ ir „Skirgailos“
Maironio trilogija, V.Zaborskaitės žodžiais tariant, „nuskamba kaip anachronizmas“ (Vanda
Zaborskaitė. Maironis. V., 1968. P.400). Nemaža dalis atsakomybės dėl nesėkmių tenka Maironio
dramų režisieriui Borisui Dauguviečiui, kuris jų romantiniam turiniui neatrado tinkamos formos,
nepaisydamas Maironio dramų santūrumo orientavosi visų pirma į idealizaciją, nesugebėjo išvengti
„iliustratyvumo, šaltos pompastikos, išorinio efektingumo“ (Irena Aleksaitė. Borisas Dauguvietis.
Režisūros bruožai. V., 1966. P. 66).
Klausiant kodėl Maironio dramų pastatymų kokybė buvo tokia menka reikia atsižvelgti ir į
pastatymų tempus, kai kas mėnesį įvykdavo po dvi, tris, o kartais net ir po keturias Dauguviečio
spektaklio premjeras, kai kartais vieno spektaklio repeticijoms tekdavo 7-10 dienų. Tokia buvo
tuometinės teatro vadovybės nuostata – kuo dugiau naujų premjerų, nes negausus Kauno žiūrovas
neužpildydavo salės. Štai ką šia tema rašė V.Krėvė: „Maskvos Menoteatras gyrėsi, kad kiekvieną
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statomą veikalą jis ruošė devynis – dešimt mėnesių, o mūsų teatro veikėjai giriasi, kad statė per
sptynias dienas. Ko iš tokio pastatymo galima laukti, kiekvienam turi būti aišku. (...) Vieton
sąmoningo darbo – mechaniškas, vieton kūrybos – trafaretas, nuo kurio po metų kitų jis (artistas)
niekuomet jau negalės nusikratyti ir jo kūrybinė karjera bus baigta. (...) Aš abejoju, kad tokiu keliu
eisdami susilauksim pažangos, o ne atbulai – regreso. O kad taip yra, tepalygina nors pirmus metus
mūsų teatro gyvevimą su dabarties padėtimi: prisiminkim Asnyko „Kęstučio“ vaidinimą ir
sulyginkime su tuo vaizdu, kurį mes matėm „Kęstučio mirtį“ ar „Vytautą pas kryžiuočius“
vaidinant – ir pamatysim žymų regresą. Negalima tuo ramintis, kad publika vis tiek patenkinta, kad
jai ir tokis vaidinimas tinka. Tinka, kol nieko geresnio nėra mačiusi, kol neturi progos lyginti.“
(Vincas Krėvė. Valstybės teatras ir publika // Baras IV, k. 1925. P.70-71)
„Kęstučio mirtis“ (1924.02.15) poetui buvo jo debiutas profesionaliam teatre ir pirmoji
Dauguviečio darbo praktikoje su lietuvių autoriaus pjesė. Taip pat pirmą kartą B.Dauguvietis
Lietuvoje debiutavo kaip aktorius ir suvaidino Vyriausiojo žynio rolę.
Spaudoje faktas, kad Valsybės teatre statoma Lietuvos Dainiaus, Maironio drama buvo sutiktas
džiugiai ir pakiliai, regis, jau pats Maironio vardas turėjo lemti spektaklio sėkmę. Teatras, kuris
neretai taupydamas lėšas stengdavosi vieno spektaklio kostiumus bei scenografiją pritaikyti kito
spektaklio pastatymui, „Kęstučio mirčiai“ išleido nemažai pinigų: „Veikalas gražiai paįvairintas
muzika dainomis, kurioms melodijas patiekė V.Dramos artistas ir kompozitorius p. A.Vanagaitis. Jo
vedamas Kauno Būrio Šaulių choras iš 70-ties žmonių taip pat dalyvauja vaidinime. Naujos
dekoracijos, pagamintos dail. A. Galdiko (Vilniaus ir Trakų salės) ir Valst. Teatro dekoratoriaus p.
Gregorausko (lietuvių karo stovykla, Krėvės pilis). Pagaminti ir nauji atitinkamos epochos lietuvių
kostiumai sulig žinomojo Fr.Hottenroth‘o istorinių kostiumų piešiniais ir kitais šaltiniais. Taip pat
padaryti lietuvių stiliaus baldai pilies salėms sulig A.Galdiko piešiniais. Žodžiu, Valst. Dramos
Teatro daroma visa, kas buvo dabartinėmis sąlygomis galima, kad šis garbingiausiojo lietuvių
poeto pirmas scenos veikalas, pirmą sykį mūsų scenoje statomas, būtų tinkamai ir reikiamai
autoriui, mūsų tautos senovės bei tautos meno kilnumui pagarba pristatytas.“ (K.I.B. Maironis –
Valstbės Teatre // Lietuva Nr. 39, 1924 02 15)
Publiką buvo siekiama sužavėti spektaklio didingumu, pompastika, išoriniu teatrališkumu; dalyvių
gausa, gyvais arkliais.
Vienas spektaklio recenzentų džiaugėsi spektaklio idėjiškumu, kuris turėtų pasitarnauti tautos
savimonės, patriotinių jausmų skatinimui. „To veikalo pastatymu mūsų Valstybės Drama rodo
tikrai suprantanti lietuvių dvasios, šių dienų dvasios reikalavimus, mūsų ilgesį sukurti tikrąjį
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lietuviškąjį, tautos idealams ir siekimams viso labiausiai atitinkantį meną. Šandien visur, juoba pas
mus, kurie turime dar kiekviename žingsny kovoti dėl pamatinųjų savo tautinės egzistencijos teisių,
jei nenorime tapti vientrąša kitiems mūsų grobiesiems kaimynams – slavams bei germanams, - yra
ir privalo būti jaučiamas gaivališkas grįžimas prie senųjų, garbingų ir kilnių tautybės tradicijų,
kurios vienos neužvylia, kurios vienos pasirodo tikros, nes tik jos vienos, jei yra tautos tvirtai
išlaikomos, tegali duoti ir teduoda laidą Nepriklausomybei, kas reiškia – ir laisvei ir pačiai tautos
gyvybei.“(Alfa. Kęstučio mirtis // Lietuva Nr. 39, 1924 02 15)
Maironio trilogijoje Dauguvietis pagrindinius vaidmenis skyrė Petrui Kubertavičiui: „Kęstučio
mirtyje“ jis suvaidino temperamentingąjį Kęstutį, „Vytaute pas Kryžiuočius“ ir „Vytaute valdove“
– Vytautą.
Koks buvo Kubertavičiaus Vytautas ar Kęstutis galime įsivaizduoti tik remdamiesi visumine
aktoriaus artistine prigimtimi, bandydami pravesti analogijas su ryškiausiais jo suvaidintais
herojais. Kritika palankiai vertino A.Olekos-Žilinsko „Šarūną“ ir Petro Kubertavičiaus sukurtą
Šarūno vaidmenį, bet: „ir šis paveikslas, kaip ir kiti sudetingesni, Kubertavičiaus buvo kuriamas be
aktorinių priemonių ekonomijos, o kuo didžiausiu valios, nervų, raumenų, balso stygų įtempimu.“
(Petras Kubertavičius. V., 1970. P. 25)
Iš visų Maironio trilogijos pastatymų šis spektaklis sulaukė daugiausia žiūrovų dėmesio ir jo
sceninis amžius buvo ilgiausias iki 1934 m. jis buvo suvaidintas 32 kartus, o 1937.09.21 m. vėl
atnaujintas ir suvaidinti trys proginiai spektakliai.
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fonduose saugomos įvairių metų programėlės, kuriose
matome kaip keitėsi aktorių sąstatas bei 1930 m. atnaujinto spektaklio nuotraukos vaizduojančios
aštuonias skirtingas scenas.
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Skirgaila, Jogailos brolis - Vladas Fedotas Sipavičius

II v. Trakų pilies salė
Vytautas – Aleksandras Kupstas, Laimutė – Liucija Rutkauskaitė, Ona – Potencija
Pinkauskaitė, Kęstutis – Juozas Laucius, Rimgaila – Stasys Petraitis
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II v. pilyje
Ona – Potencija Pinkauskaitė, Jogaila – Vladas Sipavičius, Vytautas – Aleksandras Kupstas

III v.
Skirgaila – Alfonsas Radzevičius, Marė – Elena Bindokaitė, Jogaila – Vladas
Sipavičius,Vytautas – Aleksandras Kupstas, Krivis-krivaitis – Kazys Jurašūnas, Kęstutis –
Juozas Laucius, Rimgaila – Stasys Petraitis, Vaidila – Antanas Mackevičius
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IV v.
Eimutis – Viktoras Dineika, Kęstutis – Juozas Laucius, Vytautas – Aleksandras Kupstas,
Skirgaila – Alfonsas Radzevičius

V v. – prie kalėjimo
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Eimutis – Viktoras Dineika, Ona – Potencija Pinkauskaitė, Vytautas – Aleksandras Kupstas

V v. – prie kalėjimo. Laimutė – Liucija Rutkauskaitė, Eimutis – Viktoras Dineika

V v. prie kalėjimo. Skirgaila – Alfonsas Radzevičius, 2,3,4 – statistai, Prokša – Antanas
Mackevičius, Ragainės Komtūras – Ričardas Krameris, Kučukas – Stasys |Petraitis
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V v. prie kalėjimo
1,2 – statistai, Skirgaila – Alfonsas Radzevičius, Marė _elena Bindokaitė, Ragainės Komtūras
– Richardas Krameris

Dvi scenos iš II v. Trakų pilyje. Vienoje Vytautas (Aleksandras Kupstas), Laimutė (Liucija
Rutkauskaitė), Ona (Potencija Pinkauskaitė), Kęstutis (Juozas Laucius) bei Rimgaila (Stasys
Petraitis).
Kitoje Vytautas, Ona bei Jogaila (Vladas Fedotas Sipavičius).
Jogailos klastos demaskavimo scena iš III v. Gedimino pilies salėje, Vilniuje. Scena iš IV v. Joje
Eimutis (Viktoras Dineika), Kęstutis (Juozas Laucius), Vytautas (Aleksandras Kupstas), Skirgaila
(Alfonsas Radzevičius), kurioje Skirgaila kviečia Vytautą į Jogailos stovyklą tartis. Ir keturias
skirtingas scenas vaizduojančios nuotraukos iš V v. prie kalėjimo: paskutinis Eimučio ir Laimutės
susitikimas, scena prieš nužudant Kęstutį ir po jo nužudymo, scena išvadavus Vytautą. Galime
susidaryti vaizdą apie spektaklio dekoracijas Adomo Galdiko (Vilniaus ir Trakų sales), Jono
Gregorausko kurtą lietuvių karo stovyklos, Krėvės pilies sceninį vaizdą. Taip pat muziejus saugo
Adomo Galdiko eskizus kario ir Jogailos kostiumams.
1925 02 15 įvyksta antrosios Maironio trilogijos dalies „Vytautas pas kryžiuočius“. Rež.
B.Dauguvietis, dek. J.Gregorauskas premjera.
Rašiusieji apie šį spektaklį akcentuoja daug istorinės tiesos, vaizduojamų asmenybių charakteristikų
(tiek vidinių, tiek išorinių neatitikimų. Pirmiausia šie priekaištai skirti dramos kūriniui, tačiau
interpretuodami istorinio tikslumo taipogi nesiekė nei režisierius, nei pagrindinio vaidmens atlikėjas
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– Vytautą vaidinęs Petras Kubertavičius. Recenzentas rašo: „Kaip kalba istorinės kronikos,
Vytautas buvęs nedidelio ūgio, švelnaus moteriško veido ir apsiėjimo išdidus, bet negriežtas,
palengva, bet atkakliai siekiąs tikslo, mėgęs išdaigas ir t.t. Tuo tarpu Vytautas padarytas smarkus,
piktas, griežtas, vyriško stambaus veido ir manierų, visur į patetingus šonus išeinaąs, tarsi koks
Jonas piktasis ar totorių chanas.“( V.J-tis. Vytautas pas kryžiuočius // Lietuva Nr. 40 1925 02 19.
P. 6)
Kitoje recenzijoje irgi pastebima, kad aktorius duoda valią savo temperamentui nei kiek jo
netvardydamas bei ignoruodamas savo kolegas, ko pasekoje visiškai nelieka vaidybos
ansambliškumo. Priekaištaujama dėl antraeilių personažų logiškai nemotyvuotų poelgių, vienodų
moterų tipažų.( V.J-tis. Vytautas pas kryžiuočius // Lietuva Nr. 40 1925 02 21. P. 5)
Kita vertus pastebima, kad kūrinio dramaturgijos, personažų vidinės gelmės praplėtimas spektaklio
naudai spektaklio kūrėjų valioje:
„Bendrai, ne vienas dramoj nužymėtas praeities bruožas randa mūsų istorinio žinojimo atminty
atitinkamo atgarsio ir visoj dramos eigoj jauti ir matai, kad čia vis dėlto sava praeities kalba, seni,
bet savi jos vargai atsiliepia. (...) Bet prie tokio įspūdžio susidarymo ir jo pastiprinimo ne maža
prisideda vaidilos, dramą vaidinantieji. Daros aišku, kad į duotus autoriaus dramatinius metmenis
yra galima ir lengva vaidiloms įdėti daug daugiau psichologinės ir istorinės teisybės negu yra
įdėta, ir tada visa drama turėtų įgauti daug realesnį vaizdą.“ (Ten pat) Viso spektaklis suvaidintas
10 kartų (paskutinį kartą 1926.02.26).
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Rimgailė – Ona Rymaitė

11

Lankrastas – Borisas Dauguvietis

Rimgailė – Ona Rymaitė, Nastė-Zofia – Teofilija Vaičiūnienė
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Iš nuotraukų saugomų muziejaus fonduose vaizdo apie spektaklio mizanscenas susidaryti
nepavyksta. Viso nuotraukų keturios. Vienoje pozuoja Patras Kubertavičius spektaklyje suvaidinęs
Vytauto vaidmenį, kitoje Lankastras (Borisas Dauguvietis), Ringailė, Vytauto sesuo (Ona Rymaitė)
bei kartu nusifotografavusios Ringailė (Ona Rymaitė) ir Nastė-Zofija, Vytauto duktė (Teofilija
Vaičiūnienė). Taip pat saugomos programėlės.
Spektaklis „Didysis Vytautas – Karalius“ pirmą kartą buvo parodytas Vytauto Didžiojo 500 metų
jubiliejaus iškilmių programoj 1930 m. rugsėjo 7 d. (oficialus uždaras spektaklis). Pirmose
trumpose žinutėse apie spektaklį rašoma, kas ne savo teatro scenoje vaidintas spektaklis negalėjo
atsiskleisti taip, kaip Valstybės teatro scenoje. Įdomu, kad kitą dieną rugsėjo 8 d. buvo suvaidinta
L.Giros misterija „Vytauto žemė“, kurios režisierius irgi buvo B.Dauguvietis. (K.Marius. Šis tas
apie misterijas ir mistiką // Lietuvos Aidas, 1930 09 11. p. 5) Tai, kad režisierius negalėjo viso savo
dėmesio skirti Maironio dramos pastatymui išėjo spektakliui ne į naudą.
Visų rašiusiųjų nuomone tas spektaklis pats silpniausias iš visos trilogijos. Tai sąlygojo jau pati
drama, kurioje, anot Vytauto Bičiūno, siekta aprėpti per didelį laikotarpį (40 Vytauto gyvenimo
metų), koncentruotasi į Vytauto senėjimą, o ne karūnos gavimo idėjos gimimą, dėl ko veikalas
neteko savo dramatiškumo. Nors režisierius šiek tiek veikalą sutrumpino ir veiksmas tapo
intensyvesnis, vis tik trūkumų neišvengta. Klabant apie aktorių pasiekimus kaip labiausiai vertą
dėmesio Bičiūnas pamini Petro Kubertavičiaus maironiškus Vytautą bei Juozo Stanulio Jogailą,
nors jų personažų charakteristiką mano esant logiškai nepagrįstą. Savitumu kuriant savo personažą
išsiskyrė B.Dauguviečio „Lietuviškai-gudiškas“ Švitrigaila, „scholastiškai diplomatiškas“ Kazio
Juršio Papos legatas, Vlado Fedoto Sipavičiaus „akrobatiškai teatrališkas“ Henne Juokdarys.
Įtin įsimintinas buvo Viktoras Dineika vaidinęs kanklininką, kuris į savo melodeklomacinį
monologą įliejo tiek jausmo ir jis taip atliepė Maironio dvasią, kad skambėjo kaip didi pranašystė.
Paminėtas ir Henriko Kačinsko Zbignievo Olesnickis bei Ričardo Kramerio Konradas Junginenas,
tačiau visumoje spektaklis nepavyko.
Balys Sruoga rašė: „Maironio dramos jau, rodos, tiek gražios ir mums malonios ideologijos pilnos.
Bet žiūrėti mes jų einame tik patriotinę pareigą atlikdami. Ir ne todėl, kad būtume blogi patriotai.
Kuo gi mes klati, kad mus jos nejaudina?„ (Balys Sruoga. Apie tiesą ir sceną. Vilnius, 1994. P.
159)
Spektaklis buvo suvaidintas vos penkis kartus (tiesa dar buvo vienas labdaros spektaklis) –
paskutinis 1931.03.29.
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Gal todėl šio spektaklio nuotraukų beveik nėra. Vienintelėje ant scenos po generalinės repeticijos
matome prie stalo besivaišinančius spektaklio režisierių Borisą Dauguvietį, rež. padėjėją Vincą
Tamaliūną, dailininką Adomą Varną. Tačiau turime daug Adomo Varno kostiumų, baldų,
scenovaizdžių eskizų, kurie tikrai įdomiai atskleidžia turtingą dailininko fantaziją, kuriai taip ankšta
buvo XIV a. epochos rėmuose. Ypač moterų kostiumai primena egzotišką, turtingą rytų pasaulį lyg
atklydusį iš Šechrezados pasakų. Tačiau spektaklis, tai visų menų sintezė, kad jis pavyktų būtina
visų dalyvaujančių jame komponentų darna.
Akivaizdu, kad Maironio dramų pastatymų reikšmė daugiau istorinė pažintinė nei meninė.
Lietuvos profesionalaus teatro istorijoje prie Maironio buvo sugrįžta tik 1988 m.
1988 m. gegužės 27 d. „Kęstučio“ mirtį Vilniaus m. Senamiesčio teatre pastato režisierius
Laimonas Ciunis, dail Irena Zabarauskaitė, komp. Jurgis Juozapaitis. Šio spektaklio kūrėjams regis,
pavyko labiau nei Dauguviečiui. Spektaklio premjeros vaidinamos Trakų pilyje. Spektaklio
įspūdžių įkvėpta Irena Slavinskaitė rašo Maironio dramaturgiją reabilituojantį straipsnį: „Žiūrovai
išgyveno kažką naują, - veikė pati spektaklio aplinka, senasis Galvės ežeras, didžiosios Trakų
menės, pilies kiemų egzotika. Visi susidomėję sekė tekstą, daug kam nežinomus lietuvių klasikinės
dramos „Kęstučio mirtis“ žodžius, atidžiai stebėjo veikėjų veidus, judesius, matė senoviškus
kostiumus, norėjo suvokti kūrinio istorinį veiksmą ir peripetijas.“ (Irena Slavinskaitė. Maironio
drama. // Literatūra ir menas, 1988 06 18)
Muziejus saugo dvi programas ir nuotraukas vaizduojančias III v. – Gedimino pily/ Nuotraukos
darytos, kai spektaklis buvo vaidinamas Trakų pilyje, natūralioje aplinkoje.
Įdomus faktas – visuose Dauguviečio režisuotose trilogijos spektakliuose ir L.Ciunio „Kęstučio
mirtyje“ dalyvavo aktorius Vladas Fedotas Sipaitis. Maironio laikais „Kęstučio mirtyje“ vaidinęs
Jogailą, „Vytaute pas Kryžiuočius“ – Skirgailą, spektaklyje „Vytautas Didysis Karalius“ – juokdarį
Henę, o Senamiesčio teatro spektaklyje – Kęstučio kambarinį ir vieną Kęstučio žudikų Prokšą.

14

Justino Marcinkevičiaus trilogija „Mindaugas“,
„Katedra“, „Mažvydas“

Just. Marcinkevičius į Lietuvos dramaturgijos ir teatro istoriją įėjo savo trilogija: „Mindaugas“, „Katedra“,
„Mažvydas“, kurioje skausmingai apmąstomas Lietuvos valstybės susidarymo ir suvienijimo etapas,
architekto kūrėjo ir tarnavimo bažnyčiai santykis bei gimtosios kalbos tautoje išsaugojimo būtinybė. Ši
trilogija sovietmečiu stiprino tautiškumą, žadino domėjimąsi kalba ir istorija. „Visuma – įspūdinga,

nubrėžianti tokį idėjų bei problemų ratą, kad vienu sykiu niekaip jo ir neaprėptum. Valstybingumo,
gimtosios kalbos, meninės kūrybos bei moralinio tautos pilnavertiškumo, žmogaus gyvenimo tikslo
bei prasmės problematika sudaro poetiškosios Just. Marcinkevičiaus trilogijos pamatą.“ (Dana
Rutkutė „Aktorius teatro veidrodyje“, Vilnius, 1989, p. 29)
Pirmiausia pjesės buvo pastatytos Lietuvos Valstybiniame Akademiniame Dramos teatre.
Visas jas pastatė režisierius Henrikas Vancevičius.
Lietuvos Valstybinis AkademinisDramos teatras:
1969 01 04 –Just. Marcinkevičius. Mindaugas. Rež. Henrikas Vancevičius, dail.
Fekisas Navickas. Komp. A. Bražinskas.
1971 03 20– Just. Marcinkevičius. Katedra. Rež. Henrikas Vancevičius, dail. Fekisas
Navickas ir Jonas Surkevičius, komp. Eduardas Balsys.
1978 06 06– Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Rež. Henrikas Vancevičius, dail.
Virginija Idzelytė, komp. Eduardas Balsys.
Skaitomos Just. Marcinkevičiaus dramos stipriai veikia mūsų vaizduotę, intelektą. Užkrečia
autoriaus poetinis išgyvenimas. Teatre tarp autoriaus ir žiūrovų įsiterpia atlikėjai – aktoriai. Itin
svarbi režisieriaus ir scenografo meninė interpretacija. Taip pat kiekvienas skirtingų aktorių to
paties vaidmens interpretacijos, kad ir to paties režisieriaus spektaklyje bus skirtingos.
Just. Marcinkevičiaus poetinėse dramose ypatingas vaidmuo priklauso pagrindiniam herojui.
Draminėje trilogijoje „Mindaugas“ (1968) – „Mažvydas“ – „Katedra“ vaizduojami realūs istoriniai
asmenys, visuomeninio, politinio ir kultūrinio gyvenimo veikėjai. Skirtingose epochose gyvenusių
Mindaugo, Mažvydo ir Lauryno Stuokos likimai čia įgauna visuotinumo pavidalą. Savo likimą jie
15

suvokia kaip tautos likimą. Visa, ką jie mąsto, patiria, iškenčia, yra tautos susidarymo vyksmas ir
kartu pasaulio bei žmogaus evoliucija. Nacionalinės pareigos idėja.
„Mindaugas“ labiausiai susietas su konkrečiomis Lietuvos valstybės kūrimosi realijomis.
Perteikiamos sudėtingos vidinės ir išorinės Lietuvos žemių vienijimo aplinkybės XIII a.,
atskleidžiamas vidinis valdovo ir žmogaus konfliktas. „Tačiau tai yra tik atspirties taškai poetiškam
minties veiksmui, kuris ima ryškėti, kai dramos protagonistas savo išgyvenimuose peržengia
realiąsias istorinio laiko ribas. Mindaugas kartkartėmis klausia save, kodėl neskamba taip atkakliai
ir sunkiai jo lipdoma Lietuva, kodėl ji be paliovos skyla ir dūžta. Žmogus ir jo kuriama Tėvynė
tampa poetine idėja, pakylančia virš istorinės realybės“ (Jonas Lankutis. Lietuvių tarybinė

dramaturgija, monografija, Vilnius, 1983, p. 180):
O gal Tėvynę, reikia visą laiką
Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt?
Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta.
Marcinkevičius Just. Raštai. – V., 1982, t. 3, p. 178
Su nerimu herojus žvelgia į laiko tolumas – galbūt tenai „neliks nė menko ženklo“ iš to, kas per
didelį vargą kurta.

Mindaugas – Juozas Rygertas
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Mindaugas – Regimantas Adomaitis
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Mindaugas – Regimantas Adomaitis
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Mindaugas – Regimantas Adomaitis, Senis – Jonas Kavaliauskas
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Mindaugas – Regimantas Adomaitis, Morta – Lidija Kupstaitė

20

Morta – Aldona Janušauskaitė, Mindaugas – Regimantas Adomaitis
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Morta – Lidija Kupstaitė
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Žemaičių pasiuntiniai - Aleksandras Kernagis, Povilas Saudargas
Mindaugas – Regimantas Adomaitis
Žemaičių pasiuntiniai – Algirdas Sabalys, Algirdas Zalanskas

Skylančios ir vienyjamos tėvynės epas , pradėtas „Mindauge“, naujais aspektais pratęsiamas antroje
trilogijos dalyje „Mažvyde“.
Mažvydas, poeto žodžiais tariant, „suteikė tautai balsą amžinybėje“.
„Kas mes būtume be jo, mąstai, žiūrėdamas, (teatrologės Danos Rutkutės citata) kaip iš „duobės“
avanscenoje kopia mačiai, berankiai, tirvos , nikodemai, šliumpos, žiobos, abejingai sutikdami mokytis
giesmę apie Mažvydą, nes tai geriau „nei tvartą mėžti; arba kapoti malkas“. (...) Prologas vyksta beveik
visiškoje tamsoje. Atrodo, kad tie primityvūs žmogeliai – apskuduriuoti, apmuturiuoti, sudribę it kokie molio
luitai, iš mūsų tarpo atsiskyrę, pakyla į sceną.“ (Dana Rutkutė „Aktorius teatro veidrodyje“, Vilnius,

1989, p. 34)
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Ir Epiloge jau matome mažos špitolninkų saujelės, lietuviškai klabančių žmonių sąmonėjimą.
Juozas Kisielius perskaito Mažvydo „Katekizmo“ įžangą:
Bralei, seseris, imkiet mani ir
Skaitykiet
Ir tatai skaitidami permanikiet.

Epiloge, kur jie lyg atstovauja tautai, matome vidujinį atgimimą, beveik katarsį, išmokus sudėti
pirmą žodį. „Sudrėksta rambių Mažvydo mokytinių akys, nuostaba pražiodo burnas, dvasingumo
atšvaitai nušvinta veiduose.“ (Dana Rutkutė „Aktorius teatro veidrodyje“, Vilnius, 1989, p. 35)
Mažvydo paveikslą kūrė trys ryškūs savo individualybėmis aktoriai – Regimantas Adomaitis,
Henrikas Kurauskas, Laimonas Noreika.

Mažvydas – Laimonas Noreika
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Mažvydas – Regimantas Adomaitis

Mažvydas – Henrikas Kurauskas
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Mažvydas – Henrikas Kurauskas
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Mažvydas – Laimonas Noreika, Benigna – Janina Berūkštytė
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Mažvydas – Regimantas Adomaitis
„Mažvydas įprasminamas dramoje kaip tautos didvyris, kuriam tarnavimas nacionalinės pareigos idėjai
uždeda kankinio vainiką.“ (Dana Rutkutė „Aktorius teatro veidrodyje“, Vilnius, 1989, p. 30)
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Kurausko kuriamas Mažvydo paveiklsalas artėjo prie autoriaus filosofinės koncepcijos, labai
dramatiškas. Kurauskas temperamentingai gina Žmogų, Kenčiantį. Tačiau Lietuva jo Mažvydui –
dar aukščiau už Žmogų. Tėvynę aktorius siekia įprasminti kaip aukščiausią žmogiškumo viršūnę.
Laimono Noreikos Mažvydas – sklidinas gerumo, atjautos žmonėms. Didelis jo džiaugsmas,
pastebėjus gėrio daigus, prasikalančius rambiose sielose. Per giliai suvokiamą autoriaus mintį
L.Noreika veda savo herojų prie jaudiančio praregėjimo: „... Lietuva... Ji neatleidžia man tos
išdavystės / Kad palikau ją kitados... kad dievą / Aukščiau už ją laikiau... Ji neatleidžia.
Nedovanoja... Dieve, ji teisi!“ ( Ten pat, p. 32)
Kritikai „Mažvydo“ dramatizmą yra apibūdinę kaip rezonuojantį dramatizmą. Didžioji alternatyva –
Dievas ar Tėvynė – išspręsta anksčiau. Dramos herojui jau viskas yra įvykę. Regimantas Adomaitis
kaip tik ir kūrė herojų, kurio nerimas ir jauduliai praeityje. Pasak herojaus žodžių – jo krūtinėje
belikęs „pelenų žiupsnelis“. Herojaus paveikle vyrauja mintis. Ir sausas skausmas – be ašaros.

Šluimpa – Antanas Pikelis, Katrikė – Agnė Gregorauskaitė, Nikodemas – Audris
Chadaravičius, Berankis – Arnas Rosenas, Mačys – Vytautas Tomkus, Milkus – Vladas
Radvilavičius, Tirva – Algirdas Sabalys
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Kareivis – Jonas Braškys, Kasparas – Sigitas Račkys, Kareivis – Eimutis Braziulis, Martynas
Mažvydas – Regimantas Adomaitis
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Trečiojoje trilogijos dalyje – „Katedroje“ vaizduojama XVIII a. pabaiga – kai Lietuva bei Lenkija patenka
į ekonominę bei politinę aklavietę, kai Lietuvos teritorija tampa Rusijos imperijos dalimi. Mindaugo kurta
Didžioji Lietuvos kunigaikštystė praranda paskutiniuosius valstybingumo bei nacionalinio suverenumo
požymius.
Pirmosiose trilogijos dalyse iškėlęs lietuvių teritorinio ir kalbinio formavimosi klausimus,
„Katedroje“ autorius sutelkė dėmesį į dvasinio tautos gyvybingumo alternatyvą. „Istorijos sutemose
ieškoma lietuvių liaudies kūrybinio genijaus žiburėlių, žmogiškosios esmės ir nacionalinės kultūros
gaivalinių jėgų, tragiškai besiblaškančių prie lemtingos žūti ar būti ribos. Tuo pabrėžiama, jog
moralinė tautos ir atskiro individo jėga bei kūrybingumas pakyla aukščiau už valstybingumą ir yra
pats svarbiausias istorinis raidos veiksnys.“ (Jonas Lankutis. Lietuvių tarybinė dramaturgija,
monografija, Vilnius, 1983, p. 184)
Pagrindinis dramos herojus – istoriškai reali asmenybė Lietuvos architektas Laurynas Stuoka Gucevičius
traktuojamas kaip nacionalinio mito didvyris ir kankinys. Vilniaus katedros statymas – pateikiama kaip
simboliška misterija. Kūrybinei asmenybei autorius uždeda moralinę atsakomybę už visus tėvynės
išbandymus, už jos žmogiškąją vertę ir dvasinį gyvybingumą.

Laurynas – Arnas Rosenas
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Aklas smuikininkas – Stepas Jukna, Laurynas – Vytautas Tomkus
Miestietė – Kazimiera Kymantaitė
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Stanislovas – Otonas Laniauskas
Masalskis – Laimonas Noreika
Aukštas Pareigūnas – Aleksandras Kernagis
Žmogus – Henrikas Kurauskas
Steponas – Algirdas Lapėnas
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Irena-Teresė – Regina Paliukaitytė, Masalskis – Laimonas Noreika
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Masalskis – Laimonas Noreika, Irena-Teresė – Aldona Janušauskaitė

Laurynas – Arnas Rosenas, Aklas smuikininkas – Stepas Jukna
Demonstruojama 7 min. Video ištrauka iš kino žurnalo „Tarybų Lietuva“. Nr.
(Henrikas Vancevičius stato „Mažvydą“). LKS, 1978, 7.
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Klaipėdos Dramos Teatras
1969 03 06 J.Marcinkevičius. „Mindaugas“. Rež. Povilas Gaidys, Dail. A. Tarabilda, komp. Teisutis
Makačinas.
Mindaugas – Vytautas Paukštė
1976 12 11 J.Marcinkevičius „Mažvydas“. Rež. Povilas Gaidys. Dail. Vytautas Kalinauskas. Komp.
Bronius Kutavičius
Martynas Mažvydas – Vytautas Paukštė
1980 05 10 J.Marcinkevičius. „Katedra“ . Rež. Povilas Gaidys, Dail. Vytautas Mazūras, komp.
Bronius Kutavičius.
Laurynas – V.Alsys, Kęstutis Žilinskas.
Ištraukos iš Justino Marcinkevičiaus "Mažosios trilogijos: Mindaugas. Mažvydas. Katedra“
Ištraukas skaito Klaipėdos dramos teatro aktorius Vytautas Paukštė.
Fragmentas iš kompaktinių plokštelių kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai" XVI albumo „44
čiulbėjimai" (1965-2008 m. "Poezijos pavasario" laureatų.
5,39 min.

Teatras „Vaidila“
1997 02 15 Justinas Marcinkevičius. Mažvydas. Rež. Algirdas Latėnas, komp. Faustas Latėnas,
dail. Eglė Rakauskaitė, Gintaras Makarevičius.
Mindaugas – Algirdas Latėnas
„Finalinėje "Mažvydo" scenoje, kai špitolnikai turi kartoti paskui savo ganytoją "Lie – tu – va",
Algirdas Latėnas – spektaklio režisierius ir Mažvydo vaidmens atlikėjas – "Vaidilos" teatro scenoje
užčiaupia savo buvusiems studentams burnas. Jų pačių delnais. Nes jie – režisieriaus nurodymu –
jau buvo bečiulbą tą žodį lyg niekur nieko. O Mažvydas, tik sustabdęs juos, pasako griežtai,
bardamas ir smerkdamas:
"Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų
Pajusite medaus ir kraujo skonį..."
Rašė kritikė Rūta Oginskaitė
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