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Lietuvių folkloro teatro kūrybinė veikla prasidėjo 1967m. 

Choro dirigentas, pedagogas, režisierius, folkloristikos žinovas dabar ir nacionalinės 
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 premijos laureatas Povilas Mataitis ( 1 nuotr.)  subūrė Lietuvių etnografinį ansamblį, 

kurio pagrindą sudarė Jaunimo teatro aktorių grupė. Tikslas buvo  atkreipti visuomenės 

dėmesį į profesinėje scenoje nepraktikuojamą liaudiško dainavimo kryptį, parodyti 

neperkurtos liaudies kūrybos meninę įtaigą, jos gyvybingumą. Dailininkė Dalia 

Mataitienė ( 2 nuotr. )  atkiūrė   autentiškus liaudies žmonių apdarus, pagal istorijos ir 

etnografijos muziejaus fonduose  saugomus eksponatus. 

1968 m. imta rengti, o 1970 metais ir parodyta šokamų, instrumentinių sutartinių 

programa. Sutartinės - tai tūkstantmetės aukštaičių dainos, jų dermės liudija seną kilmę o 

tobula polifoninė kalba aukštą to meto lietuvių liaudies muzikinę kultūrą. Jos yra 

didžiulės kultūrinės ie estetinės vertės daugiabalsių lietuvių liaudies dainų rūšis. 
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( 3; 4 nuotr.)  

Sutartinės -  išskirtinis reiškinys ne tik lietuvių bet ir pasaulinėje folkloristikoje. 

Programos atlikimui buvo taikyti liaudiško, nenustatytais, liaudiškais balsais dainavimo 

būdai. Pirmapradė vaidybinė choreografija Povilo Mataičio  buvo atkuriama pagal 

tautosakos rinkėjų pateiktus aprašymus. Buvo naudojami ir neištobulinto tipo liaudies 

muzikos instrumentai.  

 ( 5; 6 nuotr.) 
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 Po koncerto įžymi lietuvių folkloristė Jadvyga Čiurlionytė rašė:  

“Pagaliau susilaukėme gyvo mūsų praeities liaudies meno atkūrimo. Išvydome jį 

ne knygose, ne užrašytą natomis, išgirdome ne stilizuotai atliekamą išprususių chorų – 

suskambo jis tarsi gyvas dėka mažo būrelio entuziastų...“ 

( 7;7/a; 8 nuotr,) 
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 1971 sausio 11 dieną  Filharmonijoje įvyko 2-jų dalių koncertinė programa. 

Šio koncerto antroje dalyje XIX a. pab. XX.pradžios folkloras. ( 9; 10 nuotr.) 

 

 9  10 

Tuo norėta susidomėti dar tebegyvuojančiomis mūsų tautosakos tradicijomis, 

viešai įteisinti nors ir mažesnės estetinės vertės, tačiau gyvybingą ir pilnakraujį kadrių, 

jonkelių, maršų, polkų repertuarą. ( 11; 12 nuotr.) 
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Atkuriant vėlyvąsias dainas, šokius, muziką, buvo domimasi ir pasakojamąja tautosaka. 

Teatro aktoriai mokė tradicinių liaudies šnekamosios kalbos interptetavimo pagrindų. 

Pirmą kartą scenoje išgirdome tarmiškai atliekamus pasakojimus. (13 nuotr.) 
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 1974 kolektyvas tampa profesionaliu ir pradeda koncertuoti Liaudies buities 

muziejuje Rumšiškėse. ( 14 nuotr.) 
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Teatro meno vadovas P.Mataitis užrašinėja tautosaką, studijuoja archyvuose ir 

muziejuose medžiagą, ruošia scenarijų pagal kurį 1977 m. parodoma didelė nauja  

programa  

(15; 16 nuotr.) 
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„Baudžiavos amžininkų pasakojimai, dainos, žaidimai iš įvairių Lietuvos vietų“. 

 Pirmoje koncerto dalyje skamba našlaičių, darbo, buities dainos palydimos pasakojimais 

žmonių, ant savo pečių kažkada nešusių sunkų baudžiavos  jungą (Daina auga kiemi 

dagilys) Programoje buvo pasakojama apie bėralinę duoną, visus metus namuose 

saugomą Šventąją ugnį, apie bobeles gydančias „gumbą“, apie dantų taukimą su 

paprastomis replėmis , apie mažus vaikus, nuo penkių metų turėjusius dirbti -  rinkti 

varpas ir kitus darbus. Antrosios, pobaudžiaviniam laikotarpiui skirtos koncerto dalies 



nuotaikingi šokiai, žaidimai, dainos ir pasakojimai tarsi išsklaido šiurpų baudžiavos laikų 

atminimą.  

 (17; 18 nuotr.) 
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1978 m. Žiūrovai pakviečiami į naują premjerą 
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 Klojimo teatre „Scenos vaizdeliai“. (19 nuotr.) 

Šis pastatymuas įrodė, jog teatrinė trupė išaugo iki subrendusio teatrinio 

kolektyvo.  

 Spektaklio – koncerto programa buvo sudaryta iš lietuvių muzikos ir dramaturgijos 

pradininkų kūrybos.  Tai savotiška istorija, o dažnai ir etnografija, savo forma ir turiniu 

nelabai  dar nutolusi nuo grynosios liaudies kūrybos. ( 20 nuotr.) 
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S.Čiurlionienės – Kymantaitės monologas „Najiesi – nadėktousi arba Selekcėjėlė 

kaštauns dakts“ tai perkurta liaudies pasaka iš kurios trykšte trykšta žemaitiškas sąmojis 

ir humoras.  (21 nuotr.) 
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 Pasakos tekste glūdinčius mitinius klodus raiškiai atskleidė režisieriaus ir 

dailininkės sukurti vaizdiniai simboliai. Šiame spektaklyje ypač sužibėjo scenografės 

Dalios Mataitienės  talentas. Galima tarti, jog čia buvo įgyvendintas teatro kūrėjų noras, 

kad scenoje atliekamos dainos ar pasakos neliktų vien paprastas folkloras, bet susilietų į 

naują, savitą ir šiuolaikišką visumą.  ( 22; 23 nuotr.) 
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Spektaklio autorius ir režisierius P.Mataitis spektaklio programoje rašė: “Scenos 

vaizdeliais Klojimo teatre, sklaidydami nuo laiko pageltusius meninės kūrybos puslapius, 

kartu su žiūrovais norėtume nusikelti į šio šimtmečio pradžios lietuviškų vakarų gadynę, 

pabandyti nugirsti nors ir tolimą, tačiau nuoširdų estetinių, bei etinių idealų aidą“. 

Spektaklyje atgaivinamas XIX a pab. XXa. pradžios mėgėjiškas teatras su visais jam 

būdingais požymiais  - muzikos, dramos bei šokio sinteze. Tačiau tai jokiu būdu nebuvo 

restauracija. Buvo vaidinami „Gyvieji paveikslai“, “Jis ir ji“, „Gatvė“  (24 nuotr.) 
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 - kaip įvadai  į  Vaižganto monologą „Negryna sąžinė“ ir dialogą , „Žemės ar moteries“.         

       ( 25 nuotr.) 
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 Po spektaklio premjeros  teatrologė Irena Aleksaitė rašė: 

“ Tai talentinga ir kūrybiška interpretacija, kurioje iš vienos pusės siekta liaudies 

teatro turinio, formos bei atributikos autentiškumo, iš kitos – teatrališkos žaismės, 

subtilios autoironijos bei lyrinių intonacijų. Visa tai suteikė dviejų dalių vaidinimui 

skaidrios, optimistinės nuotaikos, šventiško pakilimo, tarsi susirinkusieji klojime, būtų 

atklydę į spalvingą  mugę“. 

 (25/ a  ir 25/b nuotr.) 
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 1982 m. nauja premjera „Lietuvių gaidos“. ( 26 nuotr.)  
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 Šio dviejų dalių muzikinio folkloro spektaklio pirmoji dalis – teatralizuotas 

koncertas, antroji – autentiškos pasakos apie Jonuką ir Elenytę inscenizacija. Mūsų 

senąsias sutartines, aukštaičių vienbalses, tribalses dainas, instrumentinės muzikos bei 

pasakos dainuojamųjų intarpų užrašymus meno vadovas P.Mataitis perkėlė į sceną iš 

A.Sabaliausko sudaryto muzikinio rinkinio „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“ (1916 m.) 

 

 Dėl įspūdingų dekoracijų teatrinis veiksmas vykdavo šventiškoje aplinkoje, 

mitiniame laike, įsivaizduojamame pasaulio centre. Spektaklio „Lietuvių gaidos“ pirmoji 

dalis buvo vaidinama po išlakia obelim su aukso obuoliais... 

 ( 27; 28; 29 nuotr. ) 
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 Teatrologas S.Macaitis po spektaklio rašė: „Šis pavydėtino temperamento, 

žaismingumo, laisvumo sceninis vyksmas tarsi rodytų mūsų protėvius iš kitos pusės – ne 

tik apraudančius rūtų vainikėlius ar vyrų ėjimą į karą, ne tik medituojančius, bet 

sugebančius ir šauniai juoktis, šmaikštauti, savo gyvybingumu bei dvasine jėga 

nugalinčius bet kokį blogį.“ (1982.“Tiesa“) (30 nuotr.) 
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 Profesorius, muzikologas  Vytautas Lansbergis laikraštyje „Komjaunimo 

tiesa“)1982 rašė: „Naujasis P.Mataičio teatro pastatymas yra ypač vertintinas už tai, kad 

archajiškoje pasakoje pamatytas vaidinimas ir visa tai perteikta raiškiu žodžiu, 

dramaturgija, plastika, laikantis liaudies teatro tradicijų. Be to, gražiai pagerbti liaudies 

dainininkai ir tautosakos rinkėjai.“ (31; 32; 33 nuotr.) 
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 1000 – tasis kolektyvo pasirodymas -  1985 m  Rumšiškėse  suvaidinta  

Skriaudžių kaimo ir jo apylinkių muzikinė folkloro apybraiža „Mano kanklės 

paauksuotos“.  

(34 nuotr.) 
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 Spektaklyje atkurta savitomis kankliavimo tradicijomis garsėjančio Skriaudžių 

kaimo istorija. Aktorių suvaidinti kaimo gyventojai dalijosi prisiminimais apie žymų šio 

krašto kanklininką Praną Puskunigį. (35 nuotr.) 
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 Spektaklis  Prienų ir Kapsuko rajonuose surinkto folkloro pagrindu, panaudojamt 

ir istorijos faktus. Čia matome visus aktorius skambinančius senovinėmis 

suvalkietiškomis kanklėmis, girdime tarmiškus pasakojamus vaizdelius apie to meto 

žmones, buitį, kankles ir istoriją. Spektaklis kupinas netik Adelės Kzlauskienės, vienos 

įstabiausių mūsų laikų tautosakos pateikėjų – padainuotų Sūduvos krašto dainų, bet ir 

perteiktų kalbos perlų. Bet pagrindinę  spektaklio idėją – tautinio bendruomeniškumo 



siekį – bene geriausiai išreiškia pačioje spektaklio pradžioje dainuojama Prano 

Puskunigio daina „Paklausykit jūs lietuviai...“  (36; 37 nuotr.) 
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Kaip ir koncertinei programai,  taip ir kiekvienam spektakliui dailininkė Dalia  

Mataitienė sukuria dekoracijas, indivilizuotus kostiumus, kurie sudaro neatskiriamą 

vienovę su režisieriaus Povilo Mataičio sprendimu, aktorių vaidyba, ir tai suteikia 

kiekvienam spektakliui taurumo ir išskirtinumo įspūdį. 

Spektaklyje naktiniame lauko vaidinime „Nukrėskime rasą apie rugių lauką“ 
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 ( 38 nuotr.) režisierius ir dailininkė toliau gilinosi į lietuvių mitologiją, viduramžių 

ir moderniųjų laikų istoriją.( 39; 40 nuotr.)  
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1986 m rodytame vaidinime buvo interpretuojami Joninių papročiai bei keistus 

žmonių ir dvasių susitikimus apsakančios mitologinės sakmės. 

 ( 41; 42; 43; 44 nuotr.) 
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Daug didžiųjų Lietuvos kunigaikščių pastangų patvirtinimų apginti savo krašto 

žemes rasime iškilmėje „Apgiedokime Prūsijos žūtį“. (45 nuotr.) 
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Pabaltyjyje tik vieni lietuviai sukūrė savo valstybę – Lietuvos Didžiąją 

Kunigaikštystę. Kovoje su Vakarų Europos feodalų XIII-XIV a. Lietuvių tauta suvaidino 

labai svarbų istorijos vaismenį, o jau XV a. Vytauto valdoma Lietuva, baigė kovų dėl 

Žemaitijos ir Sūduvos tarpsnį ir tas žemes atgavo. Per Palangą atsirėmusi į Baltijos jūrą 

Lietuva galutinai atskyrė abi Ordino valdas – nuo Vyslos iki Nemuno užkariautas 

Prūsijos ir Livonijos žemes. (46; 47; 48 nuotr.) 
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Spektaklyje pateikta medžiaga, metraštininkų ir istorikų dialogais, galima teigti, 

kad Lietuvių folkloro teatro pagrindiniai veiklos postulatai buvo ir pasiliko tautinės 

savasties ir Lietuvos valstybingumo išsaugojimą, tradicijų įtvirtinimą grindžiančių idėjų 

sklaida. 

Visą Folkloro teatrogyvavimo  laikotarpį vyko gastrolės po visą Lietuvą . 

( 49 nuotr.) 
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 Kolektyvas koncertavo ir užsienyje:  Suomijoje, Švedijoje, Rusijoje, Vokietijoje, 

Lenkijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Moldavijoje, Indijoje, Australijoje, Naujojoje 

Zelandijoje.( 50 nuotr.) 

 

 



Už lietuvių folkloro gelmių atskleidimą Lietuvai ir pasauliui, už liaudies tradicijas 

bei šiuolaikinės scenografijos darną teatro įkūrėjas, režisierius Povilas Mataitis ir teatro 

dailininkė Dalia Mataitienė  tapo 2010 metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų 

laureatais.  ( Iš laikraščio apie laureatus nuotr.) 

 

 Ir po to kai 1991 m Lietuvių folkloro teatras buvo likviduotas Povilas Mataitis 

nenuleido rankų ir su entuziastais tokiau dirbo ir  sukūrė spektaklius: Bylojimus 

„Purvynai-rūdynai“, Sakmių, legendų, apeigų spektaklį „Didžiam kiematij arba 

Lietuvninkų pernagis“. Lietuvių partizaninei veiklai atminti spektaklis „Ir kelsis vėl iš 

tavo kraujo Lietuva“, "Ko palinko žilvičiai prie kelio" ir kt. 

 

  P.S. Paskaitos metu pageidaujant bus galima paklausyti muzikinius įrašus, 

Jūratės Katinaitės interviu su teatro įkūrėju Povilu Mataičiu ir dail. Dalia Mataitiene, 

įrašytus 2008.10.17 laidoje „Muzikinis paštas", programoje Klasika. (47 min.) 

 

Dainų įrašai: Esmaį kalną (0.52 - 04. 40) 4 min. 

Auga kiemi dagilys (07.30 - 10.30) 3 min. 

Skumb skumb kunkliai (20.45 - 22.00) 2 min. 

Šio naktį par naktį ( 22.20 - 25 02) 3 min. 

Paklausykit jūs lietuviai ( 27.10 - 30.10) 3 min. 

Oi eisiu, eisiu aš čia nebūsiu (38.00 - 41.02) 3 min. 

Oi rūta, rūta (40.03 -43.02) 3 min. 

Parlėk blezdinga (51.10- 54.05) 3 min. 

 

 

 

Auksė Kapočiūtė 


