




 Aptariant šių metų „Versmės“ temą su viena iš mentorių – nesibaigiančiais 
pasakojimais užburiančia Naomi Yoeli, garsenybes pakeitė kasdienybės herojai – žmonės, 
apie kuriuos ateinančios kartos nesimokys iš mokyklinių vadovėlių ir kuriems miestuose 
nestovės paminklai, tačiau kurių istorijos, kad ir kokios efemeriškos, kaip ir jie patys, būtų, 
yra vertos būti atgaivintos. Palikti didžiuosius žmones, taigi ir didžiuosius naratyvus, ir 
atsigręžti į mažuosius man pasirodė tinkamiau šiuo laiku, kuriuo gyvename ir taip noriai 
kuriame stabus, skleidžiame mitus ir įžiebiame žvaigždes ten, kur aklina tamsa. Jau vėliau, 
baigiant dėlioti visą festivalio programą, supratau, kad šiemet ji be galo moteriška – abi 
mentorės, Naomi Yoeli ir slovėnų dramaturgė Simona Semenič, abejų kūrybinių dirbtuvių 
dalyvės bei verstinių pjesių autorės yra moterys – ir kad neatsitiktinai šiemet tema pasisuko 

„mažų“ žmonių mažų pasakojimų link. Spalį žurnalo „Literatūra ir menas“ 18 numeryje 
išspausdintame interviu moldavų dramaturgė Nicoleta Esinencu išsako mintį, kad didelį 
brangų teatrą dažniausiai kuria baltieji vyrai. Nesiryžčiau apibendrinti, kad taip būtinai yra 
ir šioje Europos dalyje, tačiau stebėdama, kaip lanksčiai, be dramų, atidžiai žvelgdamos ir 
įsiklausydamos į kitą savo projektus kuria „Versmės“ premijos laimėtojos Kristina Marija 
Kulinič ir Dovilė Zavedskaitė, džiaugiuosi, kad šiemet „Versmė“ moteriška ne tik gramatine 
šio žodžio gimine.

 Kaip ir praėjusių metų „Versmės“ 
katalogo įžangą, šią norisi pradėti nuo 
Berlyno. Tik šį kartą jau šiek tiek šviesiau, 
nes laikas vis dėlto gydo. Norisi prisiminti 
ir atmintyje iš naujo vis persukti įvykusius 
pokalbius – vienas iš jų ten ir įvyko. Su 
šviesaus atminimo Viktorija Ivanova, kuri 
ir buvo tikroji „Versmės“ vedlė, vykome ten 
tartis dėl bendradarbiavimo su vokiečių 
teatro kolektyvu „She She Pop“ ( jis 
tapo praėjusių metų festivalio atradimu). 
Planavome 2018-uosius, o laisvais nuo 
susitikimų vakarais vaikštinėdamos 
po mano ką tik atrastą, o Viktorijos ne 
itin mėgtą Berlyną kalbėjomės apie 
ateinančius metus. Jau tada abi sutarėme, 
kad dokumentikos į šalį nepadėsime, 
bet bandysime ją priartinti prie fikcijos. 
Pirminė mintis buvo kviesti jaunus 
dramaturgus tyrinėti ir rašyti apie garsias 
asmenybes – perkeliant jas į kitą, nei būta 
iš tikrųjų, laiko ir geografinę juostą. Taigi 
fantazuoti, o kas būtų, jeigu būtų. Atrodė, 
kad tokia tema leistų skersai išilgai narstyti 
istorinius laikotarpius ir visuomenes, 
gilintis į asmenybių psichologiją, jų istorijas 
bei vyraujantį požiūrį į jas, taip pat leistis 
į vaizduotės ir kitokių scenarijų žaidimą. 
Tema per laiką pasikeitė, tačiau asmenybės 
ir jų istorijos išliko ašis.

 Šiemet antrą kartą „Versmėje“ 
pristatomos ir verstinės pjesės. Nuo šiol 
festivalyje kasmet turėsime šalį viešnią – 
ja šiemet tapo Slovėnija ir šios mažos 
šalies šiuolaikinė dramaturgija. Tarp trijų 
verstinių pjesių (vertė Laima Masytė) – ir 
kūrybinių dirbtuvių mentorės Simonos 
Semenič „1981“, ir moterims kūrėjoms 
duris į dramaturgiją Slovėnijoje atvėrusios 
Dragicos Potočnjak pjesė „Triukšmas, 
kurį kelia žvėrys, nepakenčiamas“, ir 
filosofės, rašytojos Tamaros Matevc „Aus 
Anstand – La Siesta“. Už bendradarbiavimą 
rengiant slovėnų verstinių pjesių programą 
ir tarpininkavimą ieškant teatrologo, 
galinčio specialiai katalogui parašyti 
straipsnį apie slovėnų dramaturgiją, dėkoju 
tarp Jungtinės Karalystės ir Slovėnijos 
gyvenančiai dramaturgei, teatro režisierei, 
dėstytojai Kim Komljanec. Moterų 
dramaturgių tekstus į sceną skaitymų 
pavidalu perkels jauni teatro režisieriai 
vyrai – Paulius Markevičius, Augustas 
Gornatkevičius ir Motiejus Ivanauskas.

 Pabaigoje norėčiau padėkoti 
„Versmės“ kūrybinių dirbtuvių dalyvėms, 
kurios abejų dirbtuvių metu sukūrė magišką 
atmosferą, leidusią skleistis netikėtiems 
ir labai asmeniškiems pasakojimams: 
Kristinai Abromaitytei, Elzei Gudavičiūtei, 
Jevgenijai Karpikovai, Kristinai Marijai 
Kulinič, Gražinai Montvidaitei, Juditai 
Norvaišaitei, Editai Puskunigytei, Godai 
Simonaitytei, Linai Simutytei, Linai Laurai 
Švedaitei, Uršulei Toleikytei, Nijolei 
Vailionytei, Živilei Zablackaitei, Dovilei 
Zavedskaitei, Giedrei Žaliauskaitei. Tikiuosi 
kada nors išgirsti visų jūsų istorijų tęsinius.

Agnė Pulokaitė



 O kas visa tai užrašys? (Auto)biografija Lietuvos teatre
 Jūs įtariamas tuo, kad norite pataisyti pasaulį, – niekas neįtars, jog norite pakeisti tik savo biografiją... Max Frisch

 Kas rašo spektaklio biografiją? 
Režisierius? Jame vaidinantys aktoriai? O 
gal žiūrovai, nuolat stebintys šio teatrinio 
organizmo kaitą, vystymąsi, teatrologai, 
kartkartėmis užeinantys patikrinti pastarojo 
būklės ir diagnozuojantys lėtą, o gal staigią 
jo mirtį? Ir jeigu publikos akys tamsoje 
nebyliai rašo scenoje vykstančio kūrinio 
memuarus, kieno biografas yra pats teatras? 
Laikmečio? Menininko? Ar tik žmogaus?
 Įprasta, kad (auto)biografiškumas 
teatre vis dėlto pirmiausia prasideda nuo 
dramaturgijos. Užrašytas tekstas pats 
savaime sufleruoja dokumentinį tikrovės 
įrodymą, liudijimą. Net ir turint galvoje 
dramaturgijos fiktyvumą, jos pokalbio 
forma visuomet nurodo susitikimą: su 
kitu, su savimi, su personažu ar aktoriumi. 
Pokalbis, kuriam reikia ne tik skaitytojo, bet 
ir kalbėtojo. 
 Tokį monopokalbį prisimenu 
Birutės Mar spektaklyje „Unė“ (2010, 
Lietuvos nacionalinis dramos teatras), 
kai kalbančiajai su savimi gyvybiškai 
reikia klausytojų. Aktorės Unės (tikrasis 
vardas Uršulė) Babickaitės dienoraščių 
motyvais sukurtame spektaklyje į aktorę 
įsikūnija kita aktorė. Šis keliasluoksnis 
biografiškumas leidžia aktorei ir režisierei 
Birutei Mar priartėti prie fragmentiško 
Unės personažo. Aktorė vaidina aktorę – 
kas gali būti intymiau? Todėl atrodo, jog 
būtent šis sceninis Mar pasakojimas išauga į 
dokumentišką „Ledo vaikų“ (2015, Lietuvos 
nacionalinis dramos teatras) turinį. „Ledo 
vaikuose“ nukrypstama į save – spektaklis 
sukurtas pagal autorės tėvų ir kitų 1941–
1956 m. ištremtųjų į Sibirą prisiminimus. 
Tad scenoje esančios aktorės vaidmuo tarsi 
padvigubėja, nes čia ji ir kaip dramaturginis 
personažas, ir kaip dramaturgijos 
dokumentiškumo įrodymas, t. y. aktorė 
tampa gyvąja tremtinių biografe, rašančia ir 
savo pačios prisiminimų istoriją. 

Rimgailė Renevytė

 Panašus efektas išgaunamas 
Kamilės Gudmonaitės spektaklyje 

„Sapnavau sapnavau“ (2019, Valstybinis 
jaunimo teatras) ir Kirilo Glušajevo 

„Terapijose“ (2017, Oskaro Koršunovo 
teatras). Nors čia pasakojamos radikaliai 
skirtingos istorijos: „Sapnavau sapnavau“ 
paremtas dokumentiniais nuteistųjų iki 
gyvos galvos ir aukų artimųjų liudijimais, o 

„Terapijų“ pasakojimą jungia vienoje palatoje 
ir ligoje įstrigusių moterų pasakojimai, 
režisūra jautriai klausosi dramaturgo 
balso. Tiek Birutės Kapustinskaitės pjesė 

„Terapijos“ apie vėžiu sergančias moteris, 
tarp kurių ir pačios autorės mama, tiek 
Teklės Kavtaradzės sukomponuoti bei 
spektaklio dramaturgija pavirtę kalinių 
ir jų aukų pasakojimai turi biografinę 

„plokštumą“, tačiau konkretus turinys 
Glušajevo ir Gudmonaitės spektakliuose 
iš to išsiveržia. Čia režisieriai per 
dramaturgines istorijas geba kalbėti 
kur kas abstrakčiau nei tik ši kamera, ši 
palata, šis konkretus ligonis ar kalinys. 
Ar tai reiškia, kad teatre dramaturgijos 
biografiškumas visuomet yra ir savotiška 
kūrėjo autobiografija?
 Tiesa, Lietuvos scenoje tikrai 
esama atvejų, kai tarp meno kūrinio ir 
kūrėjo atsiranda tam tikras atstumas, 
tačiau (auto)biografinis dramaturgijos 
sluoksnis yra įaudžiamas į sceninę 
spektaklio medžiagą. Pavyzdžiui, Jonas 
Vaitkus Kazio Binkio pjesę „Atžalynas“ 
režisūriškai pratęsia spektakliu (2013, 
Lietuvos nacionalinis dramos teatras). 
Sceninį veiksmą idėjiškai sujungdamas 
su autoriaus sūnaus Gerardo Binkio 
pasakojimu apie tėvą, Vaitkus savo 
spektakliu subtiliai užrašė ir autoriaus, ir 
jo sūnaus biografiją. Tad „Atžalynas“ tapo 
ne tik sceniniu Binkio pasakojimu, bet ir 
atminties liudijimu, tėvo ir sūnaus santykio 
parafraze. Arba Glušajevo „Nuostabūs 

dalykai“ (2018, teatras „Kitas kampas“), kai 
Duncano Macmillano pjesė adaptuojama 
konkrečiam aktoriui. Adaptuota šiuo atveju 
reiškia, jog reikšminiams pjesės įvykiams 
suteikiamas autobiografinis aktoriaus 
Martyno Nedzinsko kontekstas, jo vaikystės, 
paauglystės prisiminimų detalės. Šiame 
Glušajevo spektaklyje Macmillano pjesė 
veikia tarsi įvykių schema, į kurią įtraukiami 
ir žiūrovai, tad dramos kontekstas 
pritaikomas ir prie publikos, kad ši lengviau 
įsitrauktų į veiksmą. Taigi, galima manyti, 
jog vien dėl aktoriaus ir žiūrovo santykio 
pjesė tampa autobiografinė.
 Tiesa, beveik visada spektaklio 
dramaturgija nutolsta nuo užrašytosios, 
nes scenoje ji įgauna labai įvairias formas. 
Dažniau šis vientisumas išsaugomas, 
kai spektaklio dramaturgija tampa per 
spektaklio repeticijas gimęs tekstas, tačiau 
ir čia pasitaiko išimčių. Teatras, kuriame 
dramaturgija pasirodo tik spektaklio 
pavidalu, dažnai savo turinį perfiltruoja per 
menininką, nusprendžiantį tą pasakojimą 
įkūnyti. „Rusiškame romane“ (2018, 
Lietuvos rusų dramos teatras) biografinė 
istorija dar ryškiau „perrašoma“ spektaklio 
autorių. Pirmiausia pats pjesės autorius 
Marius Ivaškevičius biografinę Levo 
Tolstojaus ir jo žmonos Sofjos Andrejevnos 
istoriją supina su Tolstojaus kūrinių 
veikėjais – daug apimantis dramaturgo 
žvilgsnis nenukrypdamas nuo faktų geba 
sukurti istorinę dramos erdvę. Tokia 
dramaturgija leidžiasi „dramatizuojama“ 
režisieriaus ar aktorių. Tad ir taip 
dramaturgo jau sukurta Tolstojaus 
biografija darsyk perkuriama teatre. 
 Tačiau veikiausiai režisierius 
ir turi nutolti nuo dramaturgijos, kad 
priartėtų prie savo kaip menininko 
autobiografijos. Kiekvienas spektaklis 
lyg savęs permąstymas, savęs suvokimas 
būtent esamuoju spektaklio kūrimo laiku. 



Toks būsenos ir nuojautos fiksavimas 
ryškus Eimunto Nekrošiaus „Cinke“ (2017, 
Valstybinis jaunimo teatras) pagal Svetlanos 
Aleksijevič knygas „Černobylio malda“ 
ir „Cinko berniukai“. Dokumentinius 
Aleksijevič pasakojimus ir interviu su 
kare žuvusių ir suluošintų jaunuolių 
motinomis, iš karo grįžusiais ir jame 
subrendusiais žmonėmis bei Černobylio 
katastrofos liudininkais Nekrošius (at)-
kuria Jaunimo teatro scenoje. „Gyvoji“ 
Aleksijevič dokumentika ir įdaiktinta 
Nekrošiaus spektaklių tikrovė artimos 
viena kitai. Čia nebyli knygos autorė (akt. 
Aldona Bendoriūtė), pati būdama svetimų 
išgyvenimų sugertuku, priversta darsyk 
išgyventi ne tik užrašytąsias tragedijas, 
bet ir jų užkulisius (už faktų iškraipymą 
Aleksijevič knygos „personažų“ paduota į 
teismą), čia cinko karstai su Afganistano 
kare žuvusių kareivių kūnais virsta aktoriaus 
rankoms nepaklūstančiu skardiniu lakštu, 
čia Černobylio liudininkams belieka 
taupyti šachmatų ėjimui skirtą laiką. 
Dokumentika čia pinasi su fikcijos tęsiniu 
spektaklyje, biografija – su autobiografija. 
Tokį dvejopą įspūdį sukelia ir Oskaro 
Koršunovo „Jelizaveta Bam“ (2015, Lietuvos 
nacionalinis dramos teatras) bei Gintaro 
Varno „Sombras“ (2019, Nacionalinis 
Kauno dramos teatras). „Jelizaveta 
Bam“ įsikuria požemyje, po didžiąja 
teatro scena. Pasirinkta spektaklio erdvė 
tinkama režisieriaus analizuojamai temai – 
teatrinio siautulio, iliuzijos prigimties, 
teatrališkumo. Neatsitiktinai būtent šioje 
erdvėje į Daniilo Charmso „Jelizavetos 
Bam“ pasakojimą įsilieja „Senės“ (1992), 

„Meistro ir Margaritos“ (2000), „Oidipo 
karaliaus“ (2002), „Hamleto“ (2008) 
ir kitų Koršunovo spektaklių vizijos. 
Šis trapus autobiografinių užuominų 
derinys nėra atsitiktinis – jis primena ir 
pakartoja Koršunovo kūrybinių ieškojimų 

pradžią ir sujungia ją su šiandienos 
sceniniu pasakojimu. Tai biografija apie 
autobiografiją. „Sombre“ Varnas taip 
pat kalba apie kūrybinę atmintį. Nors 
savo spektakliuose jis nelinkęs pasiduoti 
savianalizei, „Sombras“ – šio režisieriaus 
biografijos išimtis. Į sceną atvesdinti 
savo praeities spektaklių sombrus 
(šešėlius) Varnui prireikė tam, kad teatro 
priemonėmis būtų užduotas paties teatro 
klausimas. Abejonė, kurią į sceną atsinešė 

„Hedos Gabler“ (1998), „Nusikaltimo ir 
bausmės“ (2004), „Publikos“ (2009) 
ar „Nusiaubtos šalies“ (2011) personažai, 
šia teatro kuriama iliuzijos tikrove leido 
suabejoti ir pačiam Varnui. Nors įprastai 
kūrybiniai klausimai visuomet slypi už kur 
kas labiau su socialinėmis problemomis 
susijusių Varno spektaklių, „Sombras“ ne 
tik pažadino teatrinę Varno atmintį, bet ir 
tapo jos biografu.
 Panašus atminties įspūdis 
jaučiamas ir Valentino Masalskio 

„Raudonoje“ (2018, Valstybinis jaunimo 
teatras), kai dramaturginė tapytojo 
Marko Rothko (tikr. Marcus Rothkowitz) 
biografija tampa Masalskio autobiografija. 
Nors Johno Logano pjesėje meno kritika 
sukonkretinama iki dailės konteksto, 
spektaklio aktorius ir režisierius intuityviai 
to nekonkretizuoja ir iš pjesės ištraukdamas 
pagrindinį turinio siūlą ištraukia ir 
teatrinį jo aspektą. Taigi, nors tekstiniame 
paviršiuje Masalskis vaidina tapytoją 
Rothko ir scenoje kalba meno terminais, 
spektaklyje ypač ryškus (nors plika akimi 
gal ir nematomas) teatro klausimas. 
Todėl scenoje „Raudona“ – tai aktoriaus 
ir režisieriaus Masalskio, o jau nebe 
dramaturgo savivoka.
 Žinoma, net ir mažiausias 
vaidmuo tampa neatsiejama aktoriaus 
biografijos dalimi, tačiau Oskaro Koršunovo 

„Paskutinė Krepo juosta“ (2013, Oskaro 

Koršunovo teatras) – tai veikiau ne aktorių, 
o personažą subrandinęs spektaklis. Svarbu 
ne tik tai, kad Krepą Juozas Budraitis 
suvaidino peržengęs septintąją dešimtį, bet 
ir tai, kad po šio vaidmens beveik visiškai 
pasitraukė iš scenos. Atrodė, jog Budraičio 
kuriamas personažas viso spektaklio 
metu atsukdamas, prasukdamas ir iš 
naujo įrašinėdamas savo prisiminimus 
besisukančioje juostelėje kuria naują 
ir visai kitą Samuelio Becketto tekstą. 
Prisipažinimu, išpažintimi ar net savotiška 
atgaila virtęs monospektaklis atsijo ir nuo 
pjesės, ir nuo teatro konteksto. Krepas, 
kuris iš tikrųjų gyveno, nes jo niekas 
neišgalvojo.
 Tad argi ne kiekvienas spektaklis, 
kaip ir bet koks kitas meno kūrinys, yra 
kieno nors (auto)biografija? Skirtingais 
raštais tos biografijos nugula į istoriją. Juk 
ir šiame tekste prisimindama ir į savotišką 
teatro kartoteką sudėliodama būtent šiuos 
spektaklius rašau ir savo kaip žiūrovės 
(auto)biografiją. Kas kitas ją parašys už 
mane? Taip pat ir kiekvienas teatrinis 
pavidalas tampa perregimas savo kūrėjų: 
kiekviename aktoriuje – spektaklių, 
personažų įspaudai, kiekvienoje pjesėje – 
režisieriaus, aktoriaus, dramaturgo pirštų 
atspaudai, kiekviename spektaklyje – vardai, 
pavadinimai, vietovardžiai, kiekviename 
teatre – kažkur anksčiau jau sutikti 
vaiduokliai.



 Per pasakojimus atkurti pasaulį iš naujo
 Pokalbis su Naomi Yoeli

Kalbėjosi Agnė Pulokaitė

 Naomi Yoeli pirmiausia pažinau 
per jos kūrybą, kai vieną šiltą rugpjūčio 
vakarą atokiame Jeruzalės priemiestyje 
įsikūrusiame teatre apsiverkusi dėkojau 
jai už spektaklį „Mano buvusio vyro 
pamotė“ (My Ex-Stepmother-in-Law, 2015), 
įkvėptą skulptorės, nuostabios kulinarės 
ir pasakotojos Agi Yoeli gyvenimo, jame 
pasakotojos vaidmenį atliko pati Naomi. 
Kita proga teko matyti jos režisuotą darbą 

„Geros naujienos“ (Good Tidings, 2017), 
kuris buvo paremtas Naomi tėvo laiškais, 
1934–1941 m. rašytais iš Palestinos 
Lenkijoje likusiems giminaičiams. Iš abiejų 
spektaklių išsinešiau nepaprastas paprastų 
žmonių istorijas ir įsitikinimą, koks galingas 
gali būti geras pasakotojas ir kokios svarbios 
žmogui yra istorijos.
 Abu Naomi tėvai kilę iš Lenkijos, 
dabartinės Ukrainos teritorijos. Gimė 
tarpukariu ir užaugo nepriklausomoje 
Lenkijoje, o jų gimtuosiuose miestuose – 
tėvas gimė ir augo Ternopilyje, mama – 
Ivano Frankivske, buvusiame Stanislave – 
žydai sudarė didelę gyventojų dalį. Po 
karo jų liko vos keletas. Kaip pasakojimai 
atgaivina tai, ko nebėra, užsimenama 
ir šiame pokalbyje. Užrašyti Naomi 
pasakojimus nėra lengva, jie liejasi 
užburdami ir nutoldami nuo pirminės 
istorijos ar klausimo ir, padarę didžiulį 
ratą, galiausiai grįžta į pradžią. Kviečiu 
paklaidžioti po šios nuostabios pasakotojos 
istorijų žemėlapius.

– Kviesdama Tave vesti kūrybinių dirbtuvių, norėjau „Versmės“ temą pakreipti biografijos ir 
autobiografijos linkme. Su entuziazmu tą priėmei, tačiau pasiūlei apsiriboti (o gal kaip tik – 
pabrėžtinai išplėsti) nežymių, „istorijai nereikšmingų“ žmonių biografijomis. Kodėl tai pasirodė 
įdomiau už napoleonų, marijų kiuri ar van gogų gyvenimus, ir gal tai susiję su Tavo pačios 
kūryboje atsiskleidžiančiomis temomis?

– Manau, kad atsakymas slypi pačiose kūrybinėse dirbtuvėse ir jų rezultate. Nuostabių jų 
dalyvių – aktorių, dramaturgių, rašytojų – pasirinktos „nereikšmingų“ žmonių istorijos 
tapo įrankiu atlikti visuomenės pjūvį. Kitu atveju dalyvės greičiausiai būtų atsinešusios kur 
kas daugiau visuotinai garsių, pripažintų asmenybių istorijų ir neturėtume tokių įdomių, 
intymių, labai asmeniškų ir kartu iki detalių tikslių paveikslų, kurie buvo sukurti per tas 
keletą dienų. Bėda su garsenybių istorijomis yra ta, kad paprastai jos būna „užterštos“ 
(vartoju šį žodį su tam tikromis išlygomis) apibendrintomis idėjomis, stereotipais, 
išankstinėmis nuostatomis. Mano nuomone, kuo intymesnės ir nereikšmingesnės yra 
biografijos, tuo lengviau jas atsieti nuo visuotinai priimtinų nuomonių ir normų – jos yra 
tokios, kokios yra. Tai buvo pirmoji priežastis.
 Kita priežastis daugiau susijusi su atmintimi. Istorijai nereikšmingos asmenybės 
paprastai neturi galimybės perduoti ateinančioms kartoms savo patirties, jausmų, požiūrio, 
savo unikalių istorijų. Tokie žmonės yra efemeriški, kaip ir tos jų istorijos. Tačiau kūrybinių 
dirbtuvių metu šios beišnykstančios, trapios istorijos tarsi įgavo antrą gyvenimą. Tai 
primena lėlininko – o nuo šios meno srities ir prasidėjo mano kelionė į teatrą – užduotį: 
paimti negyvą daiktą ir paversti jį gyvu. Atgaivinant šiuos pasakojimus, vietas, jausmus ir 
apsikeičiant tuo su kitais – tai kuria patį gyvenimą. O tai, man regis, yra kilniausia, ką menas 
gali padaryti, – pradėti nuo nieko ir sukurti kažką.



– Galima sakyti, kad tai ir etinis poelgis – 
suteikti antrą gyvenimą tam, kuris kitu 
atveju būtų tiesiog pamirštas.

– Tavo žodžiai mane veda prie kitos minties. 
Atvykti į Vilnių man nebuvo paprastas 
sprendimas. Pirmą savo vizito dieną 
birželio pabaigoje vaikščiojau po Vilnių, 
po buvusio geto teritoriją, ir mačiau ten 
daugiau mirusio nei gyvo. Tai yra miestas, 
kurio viena dalis amputuota. Aš tą ypač 
jaučiu, nes esu kilusi iš tokios genties, 
kurios didelė dalis – o tai ir konkrečiai 
mano šeimos, tiek iš motinos, tiek iš 
tėvo pusės, istorija – išnyko nepalikdama 
pėdsako. Todėl man tai ir etinis, ir 
ekologinis klausimas. Dabar kartais girdime 
jaunus tėvus kalbant, kad vaikai jų nekęs dėl 
to, kokį pasaulį paliksime ateities kartoms. 
Po Rugsėjo 11-osios, po didžiojo cunamio 
akivaizdu, kad tokios katastrofos bet kada 
gali nutikti. Aš esu vienos iš tokių istorijos 
katastrofų pasekmė. Todėl man tai ir yra 
etinis klausimas – suteikti gyvybę tam, ko 
jau nebėra. 
 Pradėjusi dirbti su šia nuostabių 
moterų grupe, pamačiau, kad joms irgi 
svarbu atgaivinti atmintį, pamirštus 
pasakojimus. Galbūt tai kyla iš kito šaltinio, 
gal man tai yra natūraliau, nes labai 
dažnai viskas, ką turiu, tėra atsiminimai 
ir pasakojimai. Tuomet kažkaip bandai 
iššifruoti už jų slypinčius gyvenimus ir 
džiaugiesi, jei pavyksta ką nors atrasti. O 
grįžtant prie Vilniaus, galbūt tokių mirusių 
pasakojimų atgaivinimas padėtų suvokti, 
kad niekas iš tiesų nedingsta be pėdsako, 
vis tiek kažkas pasilieka, nėra totalinės 
mirties. Tereikia būti atidžiam ir jautriam, 
kad tuos pėdsakus aptiktum. Šiek tiek 
pabūti detektyvu, kaip kūrybinių dirbtuvių 
dalyvės.

– Sakei, kad atvykti čia buvo sunku. Ar dėl istorijos, kuri gaubia šį miestą, jo praeitį, taigi ir 
dėl tų begalės istorijų, kurios čia palaidotos ir neatgaivintos, ar tiesiog nesusiklostė tinkamos 
aplinkybės, nebuvo progos?

– Sunku pasakyti… Mano tautos istorija šioje Europos dalyje yra tokia… (Ilga pauzė) Žinai, 
tai labai susiję su tais didžiaisiais pasakojimais, su kuriais mes, kaip tautos, bendruomenės, 
užaugame. Man dažnai su savo spektakliais tenka lankytis Vokietijoje. Kartą Berlyne vaidinau 
spektaklį „Teta Fryda – muziejus“ (Doda (Aunt) Frieda: The Museum, 2006)1. Spektaklis 
nėra apie Holokaustą, tačiau, be abejo, neapsieita be tam tikrų motyvų, užuominų į tai. Jame 
yra tokia vieta, kur bandau sukurti tetos Frydos muziejų, o man visi sako: „Tai pirma nueik į 
Holokausto muziejų, pasimokysi.“ Ir aš sakau, kad ji nebuvo Holokausto auka, paliko Europą 
prieš karą, negi jums negana tų 6 milijonų žydų, norit 6 milijonų ir dar vieno? Dar ir tetos 
Frydos? Ir publika šioje vietoje tiesiog ūžia iš juoko. Akimirksniu suprantame vieni kitus. Tai 
tik įrodo, kad visuomet geriau kalbėtis, nei užsidaryti tylos ir nuoskaudų bokšte.
 O dėl Vilniaus – niekada nebuvau sąmoningai nusprendusi čia nevykti. Tačiau 
mano vienintelis ryšys su Vilna buvo per Avromo Suckeverio ir Leos Goldberg kūrybą. Todėl 
labai džiaugiuosi ir jaučiuosi Tau dėkinga, kad sudarei galimybę dirbti su žmonėmis, kurie 
atsinešė savo istorijas ir prisiminimus. Prieš atvažiuodama bijojau, kad Holokausto šmėkla 
visuomet tvyros ore. Tačiau jaučiausi labai atvira pasidalyti kai kuriomis savo istorijomis, bet 
kartu galėjau išgirsti visai kitokias dalyvių istorijas. Supratau, kad čia žmonės galvoja apie 
visai kitus dalykus, nei man galėjo atrodyti iki tol, – vis dėlto pusė amžiaus sovietinio režimo 
pastatė sieną tarp dabartinės ir karo kartos. Pusė amžiaus, apie kurį vis dar nėra iki galo 
atvirai kalbama. Aš to nežinojau.
 Tas pats man nutiko ir Lenkijoje. Klausiausi žmonių pasakojimų, prisiminimų, 
kurie neturėjo nieko bendro su tuo, ką aš savo galvoje buvau susikūrusi apie šią šalį. Man 
Lenkijos istorija buvo mano tautos, Lenkijos žydų istorija – karas, pogromai, Holokaustas. 
Tais laikais Izraelyje, kai dar mokiausi mokykloje, istorija buvo mokoma iš žydiškosios 
perspektyvos. Tiesą sakant, dabar gal net dar labiau, nes nacionalizmas tik stiprėja. Gimiau 
1950 m., taigi vos porą metų po Izraelio nepriklausomybės, bet kartu – vos penketą metų 
po Holokausto. Viską mokėmės matyti per žydiškąją perspektyvą. O ji visuomet tokia pati – 
prasideda tragedija, tuomet trumpas išganymas ir vėl tragedija. Ir taip be galo, be krašto. 
Atsimenu, kaip mokyklos laikais mūsų klasė nuvyko į Vokietiją, manėme, kad kalbėsime 
vien tik apie Holokaustą. O kaip kitaip – juk važiuojame ne kur kitur, o į Vokietiją! Ir buvome 
pritrenkti, kai jie ėmė pasakoti apie Berlyno sieną! Mes nieko nežinojome nei apie ją, nei 
apie dvi Vokietijas. Istorija yra išgalvoti pasakojimai. Tai dar viena priežastis, kodėl visuomet 
noriu pradėti nuo pačių intymiausių, asmeniškiausių pasakojimų. Nes taip niekada nesuklysi. 
Taip nelieki skolingas didiesiems naratyvams. Ir pradedi kelti klausimus.

__________________________________________________________________________________________________________________
1 N. Yoeli monospektaklis apie jos tetą Frydą, kuri vedama sionizmo idėjų 
1920-aisiais atvyko į Palestiną iš Vienos. Užaugusi buržuazinėje Vienos aplinkoje, ji norėjo 
atvežti į Palestiną vakarietiškąją kultūrą ir aukštąją madą.



– Visuomet regėjau Tave visų pirma kaip 
nuostabią pasakotoją. Nuo pirmųjų darbų, 
kuriuos teko matyti, iki dabar, kai jau 
esame pažįstamos asmeniškai. Pasakotoja 
esi ir gyvenime. Kas atsirado pirma – višta 
ar kiaušinis? Ar istorijų pasakojimas yra 
kraujyje, atsineštas iš šeimos, vaikystės, 
kultūrinės patirties, ar vis dėlto išsiugdytas 
kaip meninė raiškos forma?

– Teatrą pradėjau studijuoti, kai man buvo 
27 metai ir jau turėjau du vaikus. Gyvenau 
mieste, kuriame nebuvo galimybės mokytis 
teatro, tad pasirinkau literatūrą. Dievinau 
literatūrą, iki šiol ji man labai svarbi. Tad 
turbūt galėčiau sakyti, kad literatūra, 
istorijos buvo pirma, kad tai man artimiau.
 Vis dėlto teatras mane išgelbėjo. 
Kai buvau maža, mano motina ėmė 
namuose rengti lėlių teatro pasirodymus. 
Buvome trys seserys, ir kartą ar du 
per savaitę mama atsinešdavo tėčio 
sukonstruotą sceną ir vaidindavo mums 
spektaklius. Ji turėjo auksines rankas – pati 
darė lėles, kostiumus, dekoracijas. Ji mane 
išmokė apie teatrą visko, ką iki šiol žinau.
 Iš pradžių šie vaidinimai buvo 
šeimos reikalas, vėliau į juos kviesdavome 
kiemo vaikus2. Visa, ko išmokau apie teatrą, 
atėjo iš praktikos atgaivinant lėlę. Lėlės ar 
objekto lėlių teatre negali palikti sustingusio 
ir nieko nedarančio nė akimirkos, nes tai 
jį pražudo. Teatras ir pasakojimo menas 
atėjo iš to paties šaltinio – mano motina 
buvo nuostabi pasakotoja. Ji žinojo begalę 
istorijų, kurių dalį buvo perėmusi iš savo 
mamos, taip pat iš auklės ukrainietės ir 
apskritai iš lenkiškosios tradicijos, kurioje 
užaugo. Ji labai daug pasakodavo apie 
savo šeimą. Pabandyk įsivaizduoti tuos du 
žmones – mano tėtį ir mamą, – paliktus 
vienui vienus šiame pasaulyje: be tėvų, 
brolių ar seserų, giminių, draugų. Ir tokie 
du žmonės susilaukia trijų vaikų. Taigi jie 

– Pakalbėkime trumpai apie Kristiną ir Dovilę (Kristiną Mariją Kulinič ir Dovilę Zavedskaitę, 
šių metų „Versmės“ premijos laureates, tęsusias darbą su Naomi individualiai, – aut. past.). 
Pamenu, kaip mums buvo sunku išrinkti dvi idėjas, nes norėjosi visoms suteikti galimybę 
realizuotis. Ką dabar, kai jau apsilankei Vilniuje antrą kartą ir dirbai su jomis individualiai, 
manai apie jų projektus ir galimus rezultatus?

– Kristina ir Dovilė tapo kūrybinių dirbtuvių balsais. Pameni, turėjome senelių ir tėvų, t. y. 
trečios ir antros kartos, grupes. Taigi ne viena dalyvė buvo pasirinkusi pasakoti savo artimųjų 
istoriją. Šiuo požiūriu Kristina su Dovile savotiškai pratęsė kūrybinių dirbtuvių dvasią ir jų 
metu plėtotas temas. Svarbu yra ir tai, kad savo darbais jos toliau tęsia tai, ką pradėjo ir vystė 
tų dirbtuvių metu. Juk abi galėjo pristatyti parašytas pjeses, tačiau pasuko kiek kita linkme. 
Jos ir toliau atlieka tyrimą, kelia klausimus. Ne tik ieško formos ir tinkamos kalbos, bet ir vis 
giliau kapsto turinį. Mano nuomone, reikia drąsos ryžtis ne pristatyti baigtinį darbą ir padėti 
tašką, bet parodyti fragmentus, leistis į eksperimentą ir palikti erdvės tiek publikai, tiek sau 
pačioms tą istoriją plėtoti toliau. Arba nuspręsti, kad ji jau baigta. Ypač kai esi nacionalinio 
dramos teatro projekte – teatro, turinčio tokią istoriją, fantastišką sceną, meninį ir kūrybinį 
potencialą, – vis dėlto imti ir pasirinkti eiti šiek tiek prieš didžiojo teatro srovę.
 Kalbant kiek plačiau apie „Versmės“ dirbtuves, buvau labai maloniai nustebinta, 
kad tokio pobūdžio projektas vyksta didžiulėje valstybinėje institucijoje. Izraelyje tai būtų 
neįsivaizduojama. Nors istoriškai tai būta be galo eksperimentinio, revoliucijos dvasia 
pulsuojančio teatro, dabar valstybiniai teatrai yra tapę perdėm komerciniai. Todėl tokios 
dirbtuvės kaip „Versmė“ ar apskritai darbas su jaunais kūrėjais Izraelyje gali nutikti tik fringe 
teatre, o ne teatre su keliomis scenomis, dideliu aktorių ansambliu, garsiais čia dirbančiais 
režisieriais. Trumpai tariant, nieko panašaus Izraelio valstybiniuose teatruose nė su žiburiu 
nerasi.

__________________________________________________________________________________________________________________
2 Šiame kataloge spausdinamas žemėlapis, kuriame vaizduojamas tas kiemas.



– Šiemet Vilniuje vykstančiame teatro festivalyje „Sirenos“ buvo parodytas spektaklis „Taha. 
Poeto gyvenimas“, įkvėptas palestiniečių poeto Tahos Muhammado Ali gyvenimo, kūrybos, bet 
ir pasakojantis skaudžią palestiniečių, likusių gyventi Izraelyje po Nepriklausomybės karo, 
istoriją. Tavo naujausias darbas, kurį pristatei rugsėjį Jeruzalėje, pasakoja apie sudėtingą šio 
miesto istoriją. Kaip manai, ar menas turi būti politiškas? Ar jis turi galią daryti pokytį, padėti 
megzti dialogą?

– Sudėtingas klausimas. Visų pirma, jei netikėčiau, kad menas gali keisti, turbūt apskritai 
nekurčiau. Taigi šiuo požiūriu jis yra politiškas. Man kurti meną pirmiausia yra socialinis 
aktas, kylantis iš noro pakeisti ar bent jau parodyti tam tikrus visuomenės, kurioje gyvenu 
ir kuriai priklausau, skaudulius, problemas, aktualijas. Niekada nelaikiau savo kūrybos 
politiška, kol kartą mane pakvietė skaityti pranešimo apie politinį teatrą. Bet čia ir vėl tas 
pats klausimas apie vištą ir kiaušinį. Nepradedu spektaklio nuo politikos, tačiau jis vienaip ar 
kitaip gimsta iš žaizdos. Norisi tą skausmą paleisti ar numalšinti. 
 Vis dėlto kai kurie mano darbai yra atvirai politiški, pavyzdžiui, spektaklis, kurį 
drauge su dukra sukūrėme specialiai Ako festivaliui apie Gazos gydytoją, kurio trys dukros 
ir dukterėčia buvo nužudytos apšaudymo metu3. Tai buvo ir politiška, ir pavojinga – kaip 
sakė vienas mano draugas, tai lyg šuolis stačia galva į tuščią baseiną. Kodėl? Todėl, kad 
buvo nužudytos jaunos merginos, o visa sistema bandė įrodyti, kad tai ne mūsų kaltė, o viso 
labo atsitiktinumas4. Taigi ėjome prieš sistemą, prieš Izraelį. O keisčiausia buvo tai, kad ir 
vietiniams Ako arabams visiškai nepatiko mintis, kad dvi žydės kuria apie tai spektaklį. Jiems 
atrodė, kad neturime tam teisės. Šiuo atžvilgiu tai irgi tapo politišku aktu.
 Spektaklį, apie kurį užsimeni ir kurį pristačiau šių metų rugsėjį, užsakė Jeruzalėje 
vykstančio festivalio vadovai. Jo metu vedžiojau grupes žmonių po istorines Jeruzalės 
vietas. Šio festivalio tikslas yra atverti sienas, paskatinti dialogą tarp konfliktuojančių 
pusių, žydų ir arabų, kairės ir dešinės. Viena jo programų, kurioje ir pristačiau šį spektaklį, 
vadinasi „Griaunant sienas“, tačiau aš bandžiau pasakyti absoliučiai priešingą dalyką – kad 
turime grąžinti sienas. Mano nuomone, tą akimirką, kai panaikinome sienas ir neva 
suvienijome Jeruzalę, kartu panaikinome ir ribas – etines, politines, kultūrines. Ir toliau 
einame radikalaus nacionalizmo linkme, savinamės viską sau. Didžiausia šių dienų Izraelio 
problema yra ta, kad panaikinome bet kokias sienas. Taigi spektaklio metu vedžiodama 
žmones po Jeruzalę rodžiau – „čia anksčiau buvo siena“. Nes šis žaidimas, kad Jeruzalė yra 
viena, vientisa ir suvienyta, yra labai žiaurus. Iš tikrųjų tas miestas yra be proto susiskaldęs, 
padalytas. Esu įsitikinusi, kad sienos padeda pamatyti, kur tavo vieta, o kur yra kiti. 
Neįmanoma pradėti dialogo teigiant, kad viskas priklauso tau ir nėra jokių sienų, ribų. Taigi, 
grįžtant prie Tavo klausimo, manau, kad gyvenant Izraelyje neįmanoma atskirti meno nuo 
politikos. Nes politika yra visur. Nors aš asmeniškai visuomet mieliau rinkčiausi poeziją.

sukūrė pasaulį iš naujo, nuo nulio. Istorijos 
jiems buvo reikalingos tam, kad padėtų tą 
pasaulį sukurti. Tai buvo jų būdas kovoti 
prieš tuštumą ir vienatvę, su kuria jie taip 
anksti susidūrė.
 Aš žinojau, kaip atrodė Lenkija. Ir 
ne todėl, kad anuomet būčiau ten lankiusis, 
o todėl, kad mano mama nupasakojo 
viską taip detaliai, kad išsisaugojau tą 
piešinį savo galvoje. Žinai, kai pirmą kartą 
nuvykau į tėvo gimtąjį miestą dabartinėje 
Ukrainoje, turėjau tėčio pieštą žemėlapį. Tik 
pagalvok – jis išvyko iš ten, kai jam buvo 
aštuoniolika, tačiau jo darytame žemėlapyje 
iki tiksliausių detalių buvo atvaizduotos jo 
gimtosios vietos, ir vadovaudamasi vien 
juo galėjau viską surasti. Mano tėvai man 
perdavė išsamų ir tikslų savo prarastos 
šeimos, gimtųjų vietų, žmonių, prisiminimų 
žemėlapį. Ir turbūt tai yra svarbiausias 
mano kūrybos bruožas, kad aš nedarau 
skirties – ir sakau tai visa savo esybe – tarp 
gyvenimo ir meno. Tai susiję ir su mano 
kaip lėlininkės patirtimi – juk valdydamas 
objektą lėlininkas tarsi susidvejina: ranka, 
kuri valdo lėlę, yra personažas, bet aš 
juk esu ta pati Naomi. Tas nuolatinis 
kaitaliojimas tarp buvimo savimi ir 
personažu man yra įprastas. Neturiu talento, 
kaip didieji aktoriai, „įeiti“ į personažą, 
tapti juo, todėl aš, kaip pasakotoja, nieko 
nereprezentuoju, niekam neatstovauju, o 
greičiau pristatau, pasakoju esamuoju laiku.

__________________________________________________________________________________________________________________
3 „Sprogimas: karo turizmas“ (Explosive: War tourism), aut. N. Yoeli ir Galia Yoeli, 
2011.
4 Oficiali versija teigė, kad to paties namo viršutiniame aukšte buvo pastebėti 
įtartini kariškiai, todėl namas buvo apšaudomas, ir civilių nužudymas tokioje situacijoje yra 
pateisinamas.



 „O ypač šis sodas“ (And Especially This Garden), aut. N. Yoeli, Jeruzalė, 2012

 Žemėlapis, vaizduojantis Naomi Yoeli butą ir sodą Jeruzalėje, Gan Rehavijos 
rajone. Tai yra pirmoji Naomi sukurtos trilogijos, kaip ji atsiskyrė nuo tėvų ir paliko Jeruzalę, 
dalis. Ekskursijos metu grupė žmonių vedama į šį sodą, pripildant jį anuomet čia augusio 
vaiko istorijų, kvapų, baimių ir troškimų. Vakarinės slaptos ekskursijos metu po sodą ir 
namą, kuriame dabar gyvena daugiausia studentai ir laikini nuomininkai, lankytojai patenka 
į šeštojo dešimtmečio mikrokosmą, kurio kiekvienas milimetras pažymėtas atminties 
žemėlapyje.

 Nebeturiu namų Jeruzalėje. Norisi sakyti, kad jei būčiau žinojusi, kiek daug ryškių 
prisiminimų užkoduoti šiame mano vaikystės Edeno sode, būčiau jo nepardavusi. Tačiau aš tą 
žinojau, todėl ir paprašiau sūnaus nufilmuoti mane glostančią buto sienas prieš paskutinįkart 
užveriant jo duris. Dabar kaskart, kai praeinu pro šį sodą, atsigręžiu į jį taip, kaip atsigręžiam 
gatvėje prasilenkę su kadaise mylėtu žmogumi. (Naomi Yoeli)

 Naomi Yoeli gimė Jeruzalėje, šiuo metu gyvena ir dirba Tel Avive. Jos kūrybinė 
ir edukacinė veikla teatre apima skirtingas sritis: ji režisuoja, vaidina, užsiima pasakojimo 
menu (storytelling), kuria objektų teatrą, taip pat užsiima moksline tiriamąja veikla, 
dramaturgija, Haifos universitete dėstė kursą „Scenos menas kaip tyrimas“, tyrinėja ir 
įvairiomis progomis skaito pranešimus apie žydų ritualus kaip teatrinį reiškinį.
 Naomi eksperimentinio teatro scenoje kuria jau daugiau kaip dvidešimt metų. 
Kaip nepriklausoma kūrėja dalyvavo svarbiausiuose fringe teatro judėjimuose Izraelyje, 
2000–2004 m. priklausė Ako alternatyvaus Izraelio teatro festivalio meno tarybai. 
Pastaraisiais metais atrado savitą kūrybinį braižą, pasitelkdama pasakojimo meną ir 
objektų teatro ypatumus kuria nepriklausomus spektaklius. Juose tyrinėja individualių 
istorijų, asmeninių prisiminimų ir traumų santykį su didžiaisiais pasakojimais, kolektyvine 
atmintimi ir ritualais.
 Naomi Yoeli už savo kūrybą yra gavusi ne vieną apdovanojimą, jos spektakliai 
tyrinėjami moksliniuose darbuose. Ji dažnai kviečiama skaityti paskaitų, vesti kūrybinių 
dirbtuvių, taip pat pristatyti savo spektaklių.

 Naomi Yoeli
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 Mažos anūkės akimis, senelio įpročiai, nuostatos, gyvenimo būdas apibūdina 
pasaulio tvarką. Paūgėjus kai kurios senelio charakterio savybės ima atrodyti keistos, kai 
kurios pradeda erzinti, kai kurios verčia meluoti, o kai kurios nepastebimai įsipainioja į 
jos pačios pasaulio suvokimą ir daro keistus sprendimus. Dar vėliau anūkei atrodo, jog 
gali pažvelgti į daugelį dalykų iš tam tikros distancijos, įvertinti, kaip ir kokią įtaką senelio 
prieštaringam charakteriui galėjo padaryti vienas ar kitas įvykis, istorinės aplinkybės ar 
kultūrinis kontekstas. Vis dėlto kai senelis per savo gimtadienį jai pasako: „Atrodo, kad 
aš visai negyvenau“, anūkė nieko nebesupranta. „Dedukas“ yra įkvėptas senelio atminimo. 
Anūkė distiliuoja gyvenimą, kurio, atrodo, net negyveno.



 Kristina Marija Kulinič (g. 1992) – aktorė, performanso menininkė. 2016 m. 
Vytauto Didžiojo universitete įgijo teatro ir kino vaidybos bakalauro laipsnį. Studijų metais 
aktyviai dalyvavo Kauno kultūriniame gyvenime vaidindama įvairiuose  Nacionalinio 
Kauno dramos teatro, Artūro Areimos teatro, VDU teatro pastatymuose, eksperimentavo 
performanso meno lauke, pristatė savo kūrybą festivalyje „Winter Creature“. Po studijų 
išvykusi į Vokietiją dirbo įvietinto teatro „Artscenico“ ir „Body Talk“ koprodukcijoje 

„Sperzzone“ (Kelnas, Dortmundas), vėliau Lenkijoje atliko praktiką teatre „Komuna//
Warszawa“ (Varšuva) ir pristatė individualius performansus festivaliuose WIPAW (Varšuva), 
„Sofia Underground“ (Sofija, Bulgarija) ir „Kaffe – Kuchen – Action Art II“ (Jena, Vokietija). 
2017 m. dalyvaudama Rupert alternatyvios edukacijos programoje sukūrė pirmąjį savo 
tekstą, skirtą performansui „Window Shopping“. 2019 m. įgijo teatro meno ir vaidybos 
magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

 Kristina Marija Kulinič



 Dedukas
Kristina Marija Kulinič

 Pjesės ištrauka

Jeigu ant antkapių rašytume frazes, kurios 
mus persekiojo visą gyvenimą, tokią 
tam tikrą mūsų gyvenimo „temą“, tai 
ant Deduko antkapio būtų parašyta: „Ką 
žmonės pagalvos?“ Nes aš suprantu – pas 
kitus tai kaip pas žmones, o pas mus? 
Dedukas: Ni do czego. (Be ryšio.)
Kartais ši tema įgaudavo labai keistas 
formas... Pavyzdžiui:
Pavasaris. Visi jo gatvėje gyvenantys 
pensininkai ant palangių daigina daržoves, 
daugiausia pomidorus. Eidami pro šalį 
(netyčia) užsuka vieni pas kitus pasisvečiuoti. 
Vieną kartą Dedukas grįžo po vizito pas 
pani Pola (ponia Polia). Jis buvo toks piktas, 
tokiam giliam skausme žiūrėjo į savo 
pomidorų daigus. Pradėjo vaikščioti nuo 
vieno kambario galo į kitą. Klausti manęs, 
ką aš galvoju apie jo daigus. 
Krzysia: Nu daigai. Normalūs... Geri 
daigai... 
Dedukas: Gówno! (Šūdas!) Nienormalne 
jakieś, co ty nie widzisz? (Nenormalūs 
kažkokie, ką – nematai?) U niej to 
ja rozumiem – ladne, niziutkie takie, 
porządne, стебли grube jak palec, a u 
mnie? (Jos tai aš suprantu – gražūs, žemi, 
tokie tvarkingi, stiebeliai stori, o pas 
mane?) Gówno! (Šūdas!) I k czortu ja tut 
pracuje, nierośni zaraza. (Kokio velnio aš 
čia dirbu, neauga šikniai.) Wysokie, pada, 
listki malutkie. (Aukšti, sulinkę, lapeliai 
mažučiai.) Nic u mnie nie wyrośnie. (Nieko 
neužaugs.) Co teraz ludzie pomyślą? (Ką 
žmonės pagalvos?) Chawziuk hultaj nie 
dopatrza, nic nie rośnie u niego. Wstyd! 
(Chawziukas – Deduko pavardė – neprižiūri, 
niekas jam neauga. Gėda!)

Arba: 
Man 7 metai, leidžiu pavasario atostogas pas Deduką. Mes kažką ten distiliuojame virtuvėje ir 
suskamba telefonas. Aš pakeliu ragelį, girdžiu tėčio balsą. Jis praneša, kad turiu broliuką. 
Dedukas: Krzysia, kto tam dzwoni? (Kristina, kas ten skambina?)
Pasakau, kad gimė broliukas. Dedukas toks patenkintas, pradeda šypsotis. 
Dedukas: Hу слава богу. Zapytaj się jak jego nazwali! (Nu ačiū Dievui. Paklausk, kaip 
pavadino!)
Aš kažkaip visada prastokai girdėjau. Kelis kartus perklausiau ir įsitikinau – Julijus (man 
nelabai patiko, tiesą sakant, toks keistas vardas…).
Dedukas: Nu? Co on powiedział? (Nu? Ką pasakė?)
Krzysia: Julijus?..
Dedukas: Julijus? A ёб твою мать! (Jam ryškiai irgi nepatiko.) Daj mnie telefon. (Duok 
man telefoną.)
Paduodu jam telefoną.
Dedukas: Aha aha... Nu поздравляю… Да да... Nu a ona jak tam? Nu dobre. Aha, ну 
пока. (Nu sveikinu... Taip taip... O ji kaip ten? Nu gerai. Nu ate.)
Padeda ragelį.
Dedukas: A ёб твою мать! Co to za imie?! (Kas čia per vardas?!) Julijus... придурки... 
Ludzie wszystkie normalnie, a oni – Julijus! (Visi žmonės normaliai, o jie – Julijus!) Alisz ot 
jak wymyśli to ni do czego! (Jau kai prisigalvoja, tai visai be ryšio!) Hultaji! (Niekšai!) Co teraz 
ludzie pomyślą? (Ką dabar žmonės pagalvos?)
Galiausiai sužinojom, kad man blogai pasigirdo... Mano brolio vardas ne Julijus. Bet, deja, ir 
ne Władek... Bet, aišku, ir ne čia buvo problema. Pasirodo, Dukainiuose (gimtajame Deduko 
kaime) valkiojosi toks „pridurkas“, jo vardas buvo Julijus. Ir apskritai kokie normalūs žmonės 
gali savo vaiką pavadinti Julijumi?



Arba:
Mes ruošiamės eiti pasivaikščioti į miestą. 
(„Miestas“ tai iš principo buvo tiesiog 
pagrindinė Švenčionių gatvė, kokie 100 
metrų nuo Deduko namo.) Laukiu, kol 
Dedukas persirengs „išeiginiais“ rūbais.
Dedukas: Ty co, w tej rabej sukięce 
pójdziesz? (Tu ką? Ruošiesi eiti su šita 
marmalyne?)
Aš su tokia ilga gėlėta suknele. 
Krzysia: Nuuu taip. 
Dedukas: My nigdzie nie pójdziemy, jesli ty 
będziesz w tej sukięce. (Mes niekur neisim, 
jei būsi su šita suknele.)
Krzysia: ...
Dedukas: Wszystkie dziewczyny normalnie 
chodzi, a ona jak baba ubrana. (Visos 
merginos normaliai rengiasi, o ji kaip 
boba.) Wstyd! (Gėda!) Staruchy z takimi 
chodzi. (Senės su tokiom vaikšto.) Ali jak 
wymyśli to ni do czego! (Jau kai prisigalvoja, 
tai visai be ryšio!) Matka oberwana chodzi 
i dziecku normalnego ubrania nie może 
kupić. (Motina apiplyšusi vaikšto ir vaiko 
negali normaliai aprengti.) Wszystkie ludzie 
normalnie, a oni? (Visi žmonės normaliai, o 
jie?) Co patrzysz? (Ko taip žiūri?)
Krzysia: ... (Mano reakcija į pyktį 
dažniausiai būdavo sustingimas.)
Dedukas: Ali dziwna jakaś... (Nu ir 
keistuolė...) To ty przyubierz sie czy nie? 
(Tai persirengsi ar ne?) Co ludzie pomyślą? 
(Ką žmonės pagalvos?) Prędzej! Co stoisz? 
(Greičiau! Ko stovi?) Patrzy ona na mnie. 
(Žiūri ji į mane.) Prędzej, czasu niema! 
(Greičiau, nėra laiko!)
(Čia vadinasi „mes einam pasivaikščioti“.)
Persirengiau. 
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 „Mums nieko neatsitiko“ – tai kai prisimeni akvariumą, į kurį žiūrėdavai šešerių. 
Ir septynerių. Ir kai prisimeni mėlyno megztuko jausmą, o tada pirmąkart susimąstai, kodėl 
mama visą gyvenimą tau mezgė tik mėlynus megztukus. Ir kai imi analizuoti, kodėl šeimoje 
niekas niekur ir niekada neverkė. Bet gal verkė, tik nesimatė. Arba per anekdotus nesigirdėjo.

 Dovilės Zavedskaitės pjesėje „Mums nieko neatsitiko“ fragmentiškai atkuriami 
iš dalies biografiniai gyvenimo momentai, kuriuose pasaulis pajuda iš vietos, pasislenka 
vidiniai ledynai. Kaip gyvena vaikas, kurio šeimoje visi tik juokauja ir kuriam atrodo, kad 
ledynai slenka tik jam? Šalia asmeninių patirčių, vidinių akvariumų, kūrėja koncentruojasi į 
savo mamos portretą: paklausta, apie ką pjesė, sako apie Ją. Apie Tą, kuri išnyko iš pasaulio 
taip, kaip pasislenka ledynas: tyliai. 
 Skaitymai iš arti – Dovilės drauge su mentore Naomi Yoeli išgrynintas būdas 
pristatyti biografinę medžiagą: čia už rodymą kur kas svarbesnis dalijimasis. Formatas kurtas 
bandant atsakyti į klausimą, kaip papasakoti dalykus, kurių paprastai nepasakoji?
 Skaitymų, kuriuose pristatomos pjesės ištraukos, metu siekiama megzti 
asmeniškus ryšius su žiūrovais. Vis dėlto nesinori skaitymų vadinti interaktyviais: tai – galbūt 
mažiau teatras, daugiau bendruomenės kūrimas, kuriame tekstai keliauja labai arti žiūrovo. 
Kartais – jam į ausį, kartais – akis į akį. 

 Biografijas teatre įprastai pasakoja tų biografijų autoriai. Bet aš norėjau žmonių. 
Kai kurie iš jų aktoriai, kai kurie – ne. Nemažame būryje pasklidę biografiniai tekstai įgauna 
visai kitą jėgą, tampa universalūs, siejantys, bendri. Beje, kurdama pjesę, vis dėlto viena koja 
likau fikcijoje. Manau, jog tai – neišvengiama: juk scena nėra terapijos kabinetas. Teatre 
privalai ne atkurti gyvenimą, bet sukurti pasaulį, kuris pajudintų žiūrovą.

 Dovilė Zavedskaitė – jaunoji Lietuvos teatro kritikė, dramaturgė, tarptautinio 
teatro festivalio „Sirenos“ Meno tarybos narė, teatro studijų magistrą įgijusi Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje. Rašo įvairaus pobūdžio meninius ir kritinius tekstus, yra ne 
vieno šalies dramaturgijos konkurso laureatė. Dramaturgija įvertina ir užsienyje: 2018 m. 
pjesė „Dramblys“ užėmė II vietą tarptautiniame dramaturgijos konkurse „Talking about 
borders“ Vokietijoje. Pjesės statytos Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, „Debiutų 
scenos“ ir „Atviros erdvės“ platformose (Menų spaustuvė), Juozo Miltinio dramos teatre, 
skaitytos festivaliuose „Dramokratija“, „Lietuva skaito“, „Balkono okupacija“, „Namas nr. 2“, 
publikuojamos lietuviškoje, latviškoje, vokiškoje spaudoje. 2018 m. pasirodžiusi autorės 
knyga „Lietus ir skafandras“ nominuota geriausios metų vaikų knygos kategorijoje 

„Metų knygos rinkimuose 2019“.

 Dovilė Zavedskaitė
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 Pjesės ištrauka

man šešeri
sėdžiu prie didžiulio akvariumo svetainėje
žiūriu į tokią siaubingą žuvį, kuri nuo ryto 
iki vakaro valo stiklą
ji nemoka plaukti ir yra ne prie chebros
bet užtat turi didelę baisią burną

kitoj akvariumo pusėj
pro vandenį ir augalus
matau mamą
 

-
man aštuoneri
sėdžiu ant mamos sofos
klausausi patefono
labai mėgstu pasakas
ypač apie Krisiutę

mama padarė konservuotų grybukų su 
grietine

-
man devyneri
nekenčiu vaikų

kai manęs paklausia
koks tavo vardas
atsakau
koks tavo reikalas
 

-
man vienuolika
atostogaujam vasarnamy prie jūros
visada einu su mama parūkyt

sėdim ant marių kranto
ji rūko
man kvepia

-

man dvylika
tėtis atvežė karpių ir suleido į vonią
dar gyvi

ko mama labiausiai nekenčia
tai darinėti žuvį

-
man trylika
vakar mama grįžo iš Švedijos
labai išgražėjus
buvo ten pusę metų

nebarė už šešetą iš matematikos
parvežė striukę, kelnes nuo lietaus 
ir pirmą mano gyvenime
siaubingai gražų
džemperį

juhu!

-
man penkiolika
pradėjau sapnuoti senus žmones
liftus, kurie veža į bedugnę
ir viešuosius tualetus, kuriuose vanduo bėga 
per viršų

mama nusidažė šviesiai
ir susidėjo cheminį

dabar oficialiai
garbanota blondinė

maladiec, kaip pasakytų tėtis

-



man septyniolika
Kūčių vakaras
paskutinę minutę mama supranta
kad yra kisieliaus, plotkelių ir silkių
o kokakolos ne

skandalas!

-
man aštuoniolika
mama nustoja megzti
žydrus megztukus
ir aš pagaliau
pajuntu laisvę

[...]

-
man trisdešimt vieni
ketvirtadienis

nusiperku „Nutellos“
tepu ant nepilno grūdo batono
ir galvoju:

kaip suknistai gera gyventi
dabar
kai visa tai baigėsi



 Šiuolaikinė slovėnų dramaturgija
Valerija Stopar

 Pagrindinis šiuolaikinės slovėnų 
dramaturgijos renginys yra „Slovėnų 
pjesių savaitė“, tai festivalis, kuriame 
statomos slovėnų autorių pjesės. Jis vyksta 
kiekvieną vasarą nuo 1971 m. Prešereno 
teatre Kranyje. Festivalio tikslas – skatinti 
kurti nacionalinę dramaturgiją bei statyti 
kūrinius Slovėnijoje ir užsienyje. Nuo 
1979 m. per festivalį skiriama Grumo1 
premija (Grumova nagrada) už geriausią 
slovėnišką pjesę. Interneto svetainėje 
prieinama informacija apie festivalio istoriją 
ir premijos laureatų archyvas. Kitas svarbus 
teatro įvykis yra „Borštniko2 susitikimai“ 
(Borštnikovo srečanje), pagrindinis 
Slovėnijos teatro festivalis, vykstantis nuo 
1966 m. Maribore. Nuo 1970 m. per šį 
festivalį skiriama premija – Borštniko 
žiedas, apdovanojimas už išskirtinę aktorinę 
veiklą. „Borštniko susitikimų“ akcentas – 
Slovėnijos aktorių ir teatro pasiekimai, 
tačiau pjesėms ir dramaturgams čia daug 
dėmesio neskiriama. Daugiau apie šį 
festivalį taip pat galima rasti internete.

Iš slovėnų kalbos vertė Laima Masytė

 Trumpai pristatysiu kelis svarbius 
šiuolaikinius slovėnų dramaturgus. Pradėti 
norėčiau nuo vieno iš svarbiausių slovėnų 
dramų autorių ir režisierių Dušano 
Jovanovićiaus (g. 1939). Pirmosios jo pjesės 
sukurtos remiantis absurdu, susijusiu 
su satyros ir parodijos intonacijomis, 
avangardo bruožais, eksperimentiniais 
bandymais ir politiniu angažavimusi. 
Vėlesnėse pjesėse į pirmą planą žengia 
intymios istorijos. Plėtodamas savo 
pjeses autorius įvedė performatyvumą, 
žengė kitapus dramos ir iš naujo įkūrė 
slovėnų teatro meną. Svarbiausi jo 
darbai yra „Bepročiai“ (1968), „Skopjės 
išvadavimas“ (1977), „Karamazovai“ (1980), 

„Siena, ežeras“ (1991), „Antigonė“ (1996), 
„Ekshibicionistas“ (2001), „Borisas, Milena, 
Radkas“ (2013). Pastaroji yra sąmojinga, 
emocinga ir intymumo sklidina pjesė. 
Pasakojama apie vyresnio amžiaus poros 
ir kapitono pensininko meilės trikampį. 
Pjesės pabaiga priveda prie poligamijos 
idėjos. Toliau – pasaulinio garso slovėnų 
rašytojas, dramaturgas, eseistas, redaktorius 
Evaldas Flisaras (g. 1945). Jo kūriniai 
verčiami į daugelį užsienio kalbų, o pjesės 
statomos visame pasaulyje. Savo kūryboje 
autorius pateikia aktualų visuomeninį 
pasaulio vaizdą, atskleidžia įvairias 
temas: karas, meilė, tarpusavio santykiai, 
šeimos santykiai, intymūs santykiai, 
smurtas, nusikaltimas, susvetimėjimas, 
skurdas, vertybių krizė, kapitalizmas, 
vartotojiškumas. Kūrėjo interneto svetainėje 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Slavko Grumas (1901–1949) – slovėnų dramaturgas ir rašytojas. Studijuodamas mediciną Vienoje susipažino su psichoanalizės 
teorija, praktiką atliko psichiatrijos ligoninėje, tad kūryboje ryški pasąmonės problematika, beprotybė, šiuolaikinio žmogaus dvasinis nerimas; 
kūrinių stilius artimiausias ekspresionizmui. Groteskinėje dramoje „Įvykis Gogos mieste“ (1927) daugelis tyrinėtojų įžvelgia europietiškos 
antidramos užuominų. (Čia ir toliau – vert. past.)
2 Ignacijus Borštnikas (1858–1919) – slovėnų teatro aktorius, režisierius ir pedagogas. Laikomas šiuolaikinio profesionalaus slovėnų 
teatro įkūrėju ir pirmu profesionaliu aktoriumi.

galima daugiau sužinoti apie jo gyvenimą 
ir kūrybą. Poetas, dramaturgas, eseistas 
ir vertėjas Ivo Svetina (g. 1948) savo 
kūriniuose gvildena istorines, karo, tautines 
ir politines temas. Neretai jas sujungia 
su mitologiniais motyvais. Užkabina ir 
meilės, lytiškumo, kūrybingumo ir teatro 
klausimus. Medžiagos dažniausiai semiasi iš 
savo ir šeimos gyvenimo. Paminėčiau pjesę 

„Motinos vardu“ (2018), kurioje aprėpia 
šimto metų laikotarpį ir parodo savo 
šeimos likimą, drauge paliečia ir nacionalinį 
bei globalųjį matmenį. Slovėnijoje gerai 
įsitvirtinęs ir puikiai žinomas autorius yra 
Vinko Möderndorferis (g. 1958), poetas, 
prozininkas, dramaturgas, kino, radijo 
ir teatro režisierius. Slovėnijos scenoje 
žinomas visų pirma kaip komediografas. Jo 
komedijos atspindi socialinę ir kultūrinę 
visuomenės kritiką. Pjesėse apnuogina 
politinius nesutarimus, kapitalo reikšmę 
visuomenėje, porų santykius, jaunų 
žmonių likimus, įvairius stereotipus ir 
prietarus. Trumpai tariant, parodo bendras 
žmogiškas silpnybes. Už savo darbus yra 
pelnęs nemažai apdovanojimų. Štai kai 
kurios pjesės: „Choro repeticija“ (1998), 

„Limonada Slovenica“ (1999), „Trys seserys“ 
(2002), „Negyvos sielos“ (2004), „Dugne“ 
(2006), „Graži diena mirti“ (2009), „Nežka 
išteka“ (2010), „Nerimo pratybos“ (2012), 

„Europa“ (2014), „Grenlandija“ (2016), 
„Romeo ir Džuljeta buvo pabėgėliai“ (2018). 
Tos pačios kartos atstovas yra ir Matjažas 
Zupančičius (g. 1959) – dramaturgas, teatro 



režisierius, Liublianos teatro, radijo, kino ir 
televizijos akademijos režisūros dėstytojas. 
Savo pjesėse atskleidžia nūdienos 
urbanistinio pasaulio vaizdus ir narsto 
šiuolaikines problemas: vartotojiškumą, 
medijų įtaką, manipuliavimą silpnesniais, 
žmogaus kontroliavimą, smurtą... Pjesėje 

„Klasė“ (2006)  nušviečia darbininkų 
klasės padėtį ir problemas, su kuriomis 
darbininkai susiduria (nedarbas, 
alkoholizmas, smurtas). Svetainėje 

„Sigledal.org“ galima pasiskaityti anglišką 
vertimą. Kiek jaunesnis ir Slovėnijoje puikiai 
žinomas autorius yra Rokas Vilčnikas (g. 
1968), pasirašantis pseudonimu rokgre. 
Jo pjesės dažnai statomos slovėnų ir 
užsienio teatruose. Jo kūriniams būdingas 
kalbinis dvilypumas. Išryškinta realistiška, 
veristinė, t. y. nesuliteratūrinta kalba, 
atskleidžianti tikrovišką gyvenimo tekstūrą 
ir bendrus visuomeninius klausimus. Kai 
kurios pjesės parašytos stilizuota, poetine 
kalba, kuri suteikia metaforiškumo, 
daugiareikšmiškumo, prabyla apie tokias 
temas kaip meilė, menas, kitoniškumas. 
Visų pirma paminėčiau absurdo ir 
žaismingumo kupiną dramą „Demokratinis 
liaudies cirkas „Sakešvilis“ (2014). 
Jaunesniųjų kartos atstovas Nejcas Gazvoda 
(g.1985) visų pirma žinomas kaip kino 
režisierius ir scenarijų autorius, taip pat 
rašo prozą, pjeses. Už pjesę „Tylus įkvėpis“ 
(2018), kurioje parodomas itin realistiškas 
slovėnų visuomenės paveikslas, šiemet 
kūrėjui įteikta Grumo premija.

 Ankstesniais laikotarpiais dramaturgijoje kaip ir kitose literatūrinėse srityse 
vyravo autoriai vyrai. Po 2000 m. į šiuolaikinės slovėnų dramaturgijos erdvę įsiveržė 
dramaturgės moterys. Pirmiausia tai yra autorės, glaudžiai susijusios su praktine teatrine 
veikla. Moterims kelią į dramaturgiją atvėrė Draga Potočnjak (g. 1958), pradėjusi rašyti XX 
a. paskutiniame dešimtmetyje. Ji yra profesionali aktorė ir pirma autorė moteris, kuriai už 
pjesę „Mūsų jaunoms damoms“ 2007 m. skirta Grumo premija. Savo pjesėse Potočnjak 
vaizduoja mažų, dažniausiai kitiems nepastebimų žmogelių rūpesčius. Jaučiame jos jautrų 
požiūrį į neprivilegijuotųjų likimą ir negalime ignoruoti jos atskleidžiamų įvairių visuomenės 
anomalijų. „Mūsų jaunoms damoms“ yra tragiška šeimos drama, kurioje parodytos 
seksualinio išnaudojimo pasekmės. Be apdovanotosios, paminėčiau ir pjesę „Alisa, Alice“ 
(2000), kurioje atskleistas karo pabėgėlės likimas ir žmonių tarpusavio savininkiškumo 
jausmas; pjesę „Kalea“ (2000), kurioje veikia talentingas romų berniukas, pasipriešinęs 
šeimai, nes ketina baigti mokslus; pjesę „Triukšmas, kurį kelia žvėrys, nepakenčiamas“ 
(2002), kur susipažįstame su protiškai atsilikusiu berniuku, kuriuo rūpinasi senelė: jie 
dviese išgyveno po karinio antpuolio, tad jiems tenka įveikti kraupią šeimos netektį; taip 
pat pjesę „Viskas nuostabu ir gerai“ (2006), kurioje visiškai niekas nėra nei nuostabu, 
nei gerai. Tos pačios kartos atstovė yra Saša Pavček (g. 1960). Jos pjesės parodo paskiro 
visuomenės nario kitoniškumą, artimus santykius ir šeimos vaidmenį, visų pirma tėvų. 
Šios autorės kūriniai parašyti specifine, tarmiška arba pakylėta (eiliuota) kalba. Be šeimos 
temą gvildenančios pjesės „Po sniegu“ (2007), paminėčiau monokomediją „Ar vienas, ar 
du?“ (2004), kurioje pasakojama apie žmogų ir jo akistatą su tapatybės krize. Toliau – 
pripažinta dramaturgė ir teatro literatūrinės dalies vedėja Žanina Mirčevska (g. 1967). Jos 
pjesės nepaprastai įvairiapusės, tačiau visose autorė siekia pateikti originalią kalbinę ir 
formalią išraišką. Tekstus mėgina parašyti taip, kad skambėtų šviežiai ir naujoviškai, tad 
juose aptinkame daug vulgarybių, žargono ir angliškų posakių. Dramaturgė nagrinėja 
žmogiškumo šiuolaikiniame pasaulyje klausimą, atskleidžia žmogaus godumą, nužmogėjimą. 
Pjesėje „Gerklė“ (2006) vaizduoja godulį, kurį vartotojiškame pasaulyje gimdo materialinės 
gėrybės. Reikšmingos yra pjesės „Atlaso pabaiga“ (2008), kurioje susipina absurdo, 
nihilizmo ir simbolinės reikšmės, ir „Ką sapnuoja kiaulės“ (2012), kapitalistine logika 
besivadovaujančios visuomenės kritika. Pripažinta kūrėja yra ir Tamara Matevc (g. 1972), 
lyginamosios literatūros specialistė, filosofė, dramaturgė, rašytoja ir slovėnų teatro svetainės 

„Sigledal.org“ vadovė. Minėtoje svetainėje galima susipažinti su aktualia informacija apie 
Slovėnijos teatrą, dramaturgus, režisierius ir jų darbus. Kelios šiuolaikinės slovėnų pjesės 
yra įkeltos į šią svetainę, kai kurių pateiktas ir angliškas vertimas. Kai kurių Matevc pjesių 
tikslinė publika yra vaikai ir paaugliai. Jos tekstai neretai remiasi kitų žinomų istorijų ar 
pasakų motyvais. Iš pjesių suaugusiesiems paminėčiau „Aus Anstand – La Siesta“ (2012). 
Tai yra įvairių žanrų mišinys, paremtas įvairiomis kultūrinėmis, politinėmis ir istorinėmis 
užuominomis, o įvykiai laisvai perstumdomi laiko ir erdvės plotmėje. Čia pasakojama 
apie išminčių Rudį Štainerį, kuriam Jahvė už bausmę liepia dar 100 metų gyventi šiame 
pasaulyje, be to, senoliui teks prisidėti prie pasaulio gelbėjimo. Tai visiškai neįprastas 
ir sklidinas sąmojo kūrinys. Kita autorė yra viena iš žymiausių ir kontroversiškiausiai 
vertinamų meno figūrų Slovėnijoje – dramaturgė ir performerė Simona Semenič (g. 1975). 
Ji itin glaudžiai susijusi su eksperimentiniu teatru „Glej“ („Žiūrėk“). Semenič buvo viena iš 
meno grupės „PreGlej“ („PerŽiūrėk“), kuri skatino rašyti kokybiškas pjeses, įkūrėjų. Savo 



 Be dramaturgų, slovėnų teatre 
vis labiau ryškėja vadinamasis projektinis 
teatras. Susiburia grupė kūrėjų ir 
vadovaujami režisieriaus bendradarbiauja 
ir pastato spektaklį. Šie pastatymai 
atsiranda ne pagal iš anksto parašytą pjesę, 
o remiantis kokiu nors tekstu, įvairia 
medžiaga arba keliais kokio nors žanro 
tekstais. Kūrėjai paima atskirus motyvus, 
prideda savo medžiagą ir viską kartu 
apdoroja taip, kad atitiktų jų sumanytą 
koncepciją. Tokio proceso metu atsiranda 
naujas meno kūrinys. Šitaip spektaklius 
stato pripažintas slovėnų režisierius 
Jernejus Lorencas. Sėkmingiausias jo 
autorinis projektas yra „Karalius Ubu“ 
(2016, Slovėnijos nacionalinis teatras 
(toliau – SNT) „Drama“, Liubliana), kuriuo 
kūrėjai mėgino sužadinti panašų skandalą, 
kokį sukėlė Alfredas Jarry. Ypatinga 
tai, kad per pertrauką aktoriai surengia 
neįmantrų koncertuką, pakviečia žiūrovus 
pakilti ant scenos ir juos pavaišina. Kiti 
kūrėjo darbai yra „Blakė“ (2017, Prešereno 
teatras, Kranis), „Biblija, pirmas bandymas“ 
(2017, SNT „Drama“, Liubliana), „Joninių 
nakties sapnas“ (2017, Liublianos miesto 
teatras), „Visoko kronika“ (2018, SNT 

„Drama“, Liubliana), „Pokalbiai apie 
meilę“ (2019, SNT „Drama“, Liubliana). 
Naujausias spektaklis, kurio premjera 
įvyko šių metų spalio 12 d., yra tarptautinis 
darbas, jį statant bendradarbiavo aktoriai iš 
Slovėnijos, Italijos, Albanijos ir Juodkalnijos. 
Čia tyrinėjama meilės tema įvairiose 
kultūrose ir kalbinėse terpėse.

pjesėse autorė savitai vėl iškelia Sarah Kane klausimus – kas yra dramaturgijos esmė, kas 
būdinga tik pjesei, kuo dramaturgija ir teatras skiriasi nuo kitų meno sričių, kokia nūdienos 
teatro teksto forma. Menininkei knieti išsiaiškinti, koks yra teatro vaidmuo medijomis 
persotintame pasaulyje, kuriame teatrui tenka rungtis su realybės šou, televizijos laidomis ir 
socialiniais tinklais. Jos dramos labai originalios ir neįprastos. Pjesė „5berniukai.si“ (2008) 
parašyta vaikų žaidimo forma. Per vaiko perspektyvą, kurios atžvilgiu laikomasi distancijos, 
susiduriame su dideliais visuomenės skauduliais. „24valandos“ (2006) per grynai ritmiškas 
struktūras, dialogų fragmentus skaitytojui atskleidžia suaugusiųjų negebėjimą bendrauti, 
o šiuolaikinės technologijos tik pablogina padėtį. Nepaprastai naujoviškos struktūros ir 
turinio pjesė „istorija apie kažkokį gardų lavoną arba vaišės arba kaip romanas abramovičius, 
veikėjas janša, dvidešimt ketverių julija kristeva, simona semenič ir inicialai z. i. atsidūrė 
tabako dūmų debesėlyje“ (2010) narsto žmonių, turinčių galią, ir žmonių, kurie jos neturi, 
skirtumus. Pjesė „kai beveik ištariu dar arba parabolė apie valdovą ir išmintį“ (2011) – tai 
kraupi pasaka apie negailestingą viešpatavimą, manipuliuojančią valdžią ir siaubingus jos 
veiksmus. Pjesė „tūkstantisdevynišimtaiaštuoniasdešimtpirmieji“ (2013), kurioje susipina 
du laikotarpiai, idiliška praeitis ir nyki dabartis, kritikuoja socialinę politinę sistemą. Tekstas 

„septynios virėjos, keturi kareiviai ir trys sofijos“ (2014) skirtas trims ypatingoms moterims, 
palikusioms ryškų pėdsaką savo epochoje. Čia kritikuojamas karas, biurokratizmas, 
nušviečiama moterų padėtis patriarchalinėje visuomenėje. Pjesėje „tas obuolys, auksinis“ 
(2016) autorė nuoširdžiai ir žaismingai kalba apie moters seksualumą ir intymius 
santykius. Semenič nauju rašymu ir drąsiomis temomis tikrai užima šiuolaikinės slovėnų 
dramaturgijos viršūnę. Kelis jos tekstus angliškai galima rasti svetainėje „Sigledal.org“.
Teatro literatūrinės dalies vedėja, redaktorė ir dramaturgė Kim Komljanec (g. 1978) rašo 
apie visuomenės gyvenimo tikrovę su „nukrypimais“ į intymumą. Pasitelkdama cinizmą ji 
pasiekia, kad kai kurie tragiški tekstai kartais nuskambėtų juokingai. Jos tekstų yra įkelta 
į internetą, rašo ir angliškai. Anglų kalba parašyta jos pjesė „Incarceration“ („Įkalinimas“) 
(2010), joje vaizduojami suirę šeimos santykiai ir sunkumai, su kuriais susiduria jos nariai. 
Vis labiau įsitvirtina teatro literatūrinės dalies vedėja, dramaturgė ir pjesių rašymo seminarų 
vadovė Simona Hamer (g. 1984). Už pjesę „Atvirukai arba baimė viduje yra tuščiavidurė, o iš 
išorės jos visai nėra“ 2017 m. jai skirta Grumo premija. Čia pasakojama apie keliautoją, kuri 
leidžiasi į pasaulį, sutinka įvairius žmones ir su jais bendrauja. Priešprieša šiai linijai pjesėje 
yra pasakojimas apie užkariautoją ir jo tarną, jis kupinas parodijinių ir satyrinių komentarų. 
Jaunosios kartos, kuri veržiasi į slovėnų dramos ir teatro plotmę, atstovei Tjašai Mislej 2014 
m. per „Slovėnų pjesių savaitę“ už pjesę „Avilys“ skirta jaunojo dramaturgo premija. Autorė 
kritikuoja nedarbo ir biurokratizmo problemą. Kitose savo dramose taip pat pateikia aktualų 
visuomenės vaizdą, nagrinėja žmonių tarpusavio santykius, nepakantumą ir migraciją.



 Šiame trumpame straipsnyje 
pristačiau šiuolaikinius slovėnų 
dramaturgus ir dramaturges bei paminėjau 
pagrindines jų nagrinėjamas temas, 
būdingiausius pjesių bruožus. Apie slovėnų 
dramaturges galiu pasakyti, kad jos tapo 
itin veiklios, dažnai dalyvauja pjesių rašymo 
seminaruose, pačios juos veda, per įvairius 
teatro renginius bendrauja su tų pačių 
interesų turinčiais žmonėmis, daug rašo ir 
kuria. Jų proveržis yra pagerėjusios moterų 
padėties visuomenėje, taip pat jų veiklos 
ir kūrybingumo visose srityse skatinimo 
pasekmė. Šiuolaikinė slovėnų dramaturgija 
gvildena aktualias visuomenines temas, 
pateikia visuomenės kritiką kultūriniu 
ir socialiniu požiūriu, taip pat kritikuoja 
politiką, vartotojiškumą ir kapitalizmą. 
Pagrindinę vietą kūriniuose užima karo 
ir praeities pasekmės, trapūs tarpusavio 
santykiai, medijų įtaka, vartotojiškos 
visuomenės padariniai, jaunimo problemos, 
aplinkos tarša... Kvestionuojama ir pjesės 
forma, autoriai trina ribas tarp pagrindinio 
ir šalutinio teksto, o teatre trinama riba tarp 
aktorių ir žiūrovų. Nuolat ieškoma šviežių, 
inovatyvių traktuočių, kuriomis būtų galima 
nustebinti skaitytojus ir žiūrovus.

 Iš nedidelio miestelio Kostanjevicos prie Krkos kilusi Valerija Stopar į Liublianą 
atvyko 2012 m. studijuoti. „Mėgau skaityti knygas, rašyti ir redaguoti tekstus bei eiti į teatrą, 
todėl nusprendžiau studijuoti slovėnų kalbą ir lyginamąją literatūrą“, – sako Valerija. 2019 m. 
ji apsigynė magistro laipsnį. Baigiamajame darbe lygino „Anos Kareninos“ ir Ivano Tavčaro 

„Visoškų kronikos“ pastatymus Slovėnijos nacionaliniame dramos teatre. Šiame teatre ji 
dirbo studijų metais, todėl turėjo galimybę stebėti teatro spektaklius. Atlikdama praktiką 
dėstė slovėnų kalbą ir literatūrą pradinėje mokykloje ir progimnazijoje, taip pat mėnesį 
dirbo su gimnazijos mokiniais. Būdama studente dirbo Liublianos miesto bibliotekoje. 

„Mėgau šį darbą, apsupta tiek daug knygų, žinojau, kad jos bus mano profesinės palydovės“, – 
sako Valerija.

 Valerija Stopar
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Simona Semenič

 Pjesės skaitymas

 Režisierius Paulius Markevičius:
 Šiandien jie vadinami doomeriais – taip gatvės žodynas įvardija žemesnės 
vidurinės klasės veikėją, dažniausiai bedarbį arba dirbantį toje pačioje vietoje iki gyvenimo 
pabaigos. Iškankintas meilės be atsako, jis dažnai renkasi atsiskyrėlio poziciją socialinėse 
terpėse, o jo santykį su realybe atspindi beprasmybės ir nevilties perpildytas vidinis pasaulis.
 Jis gyvena laukdamas ateities, kurios neįsivaizduoja be ekologinių katastrofų, 
nuoskaudų ir kankinančių ekonominių nuosmukių. Bandydamas nuslopinti nuolatinį galvos 
skausmą, jis daug rūko, geria arba vartoja narkotikus. Tačiau niekas negali užgožti jo didelės 
ateities baimės.
 Dažniausiai jis teranda jėgų neigti viską, kas jį supa, arba tiesiog atsiriboti nuo viso 
beviltiško, žudančio pasaulio savo devintojo dešimtmečio post-punk rinktinės kasete.
 Pjesėje veiksmas vyksta skirtingų laikų, ideologijų, gyvenimo būdų ir tempų 
sandūroje. Kai kam nostalgiškus, o kai kam priešiškus jausmus kelianti raudonojo laikmečio 
griuvimo epocha. Daug kam sovietinio laiko ar posovietinės suirutės temos skamba 
atbaidančiai. Aš ten randu kažką nostalgiško. Nieku gyvu nenorėčiau ten atsidurti, gyventi, 
tačiau ten, tame laike ir šioje pjesėje gyvenantys žmonės turi išskirtinį pojūtį, santykį vienas su 
kitu. Pjesės herojai keliauja laiku – skamba magiškai! Tiesa, sutikti save ateityje ir pažiūrėti, 
ką savo gyvenimu sukūrėte, gali būti labai sunku, jei viskas vyko ne pagal jūsų lūkesčių planą. 
Kartu toks susitikimas yra pati tikriausia skaistykla. Kas kitas, jei ne jūs pats galite suprasti tą 
istorijos kūrėją su visomis ydomis, nuklydimais ir išganymais?

 Niekuo neišsiskiriančioje, galbūt net stereotipiškai teisingoje kasdienybėje 
gyvenantys personažai staiga atsiduria dar tik būsimoje savo realybėje. Autorė leidžia 
savo pjesės veikėjams atsidurti ateities kūnuose ir lengvai grįžti atgal, patiriant esamąjį ir 
ateities laiką lyg vieną ir tą patį. Tačiau šios kelionės personažus tarsi laiko įkaitus priverčia 
priimti sprendimus jau susiduriant su šių pasekmėmis. Ar galima ką nors padaryti, kad tai 
pakeistum? 
 Tai, kas prasideda kaip sumišimas ir kliedesys, staiga virsta įgimtu smalsumu. 
Pjesės autorė Simona Semenič stengiasi parodyti, koks trapus gali būti laikas. Unikali teksto 
forma primena žaidimą atmintimi bei pojūčiais. „1981“ iš pradžių atrodo kaip atskiros 
istorijos, tačiau, pažvelgus giliau, išaiškėja jas jungianti „laiko kelionių“ patirtis.



 Simona Semenič (g. 1975) – slovėnų dramaturgė ir atlikėja. Dramaturgijos 
studijas baigė Teatro, radijo, kino ir televizijos akademijoje Liublianoje. Simona įvertinta 
Prešereno fondo prizu – svarbiausiu nacionaliniu Slovėnijos apdovanojimu, kasmet 
skiriamu dviem menininkams už jų svarbią meninę veiklą. Ji tris kartus apdovanota Grumo 
premija už nacionalinės dramaturgijos svarbą gimtojoje Slovėnijoje. 2013 m. parašyta 
Semenič pjesė  „1981“ taip pat buvo pastebėta ir įvertinta. Jos pjesės išverstos į keturiolika 
kalbų, publikuotos ir pastatytos tiek Europos, tiek Amerikos teatruose. Semenič yra 
eksperimentinių autobiografinių spektaklių autorė ir atlikėja. Ji ne sykį dalyvavo Slovėnijos 
ir užsienio festivaliuose, kuriuose jos spektakliai sulaukė itin daug teigiamų įvertinimų. 
Bendradarbiauja su Ivanu Talijančićiumi, Janezu Janša ir kitais teatro režisieriais bei 
choreografais kaip dramaturgė ar tekstų bendraautorė. 2019 m. vedė kūrybines dirbtuves 
jauniesiems dramaturgams šiuolaikinės dramaturgijos festivalyje „Versmė 2019“

 Paulius Markevičius 2014 m. baigė teatro vaidybos magistro studijas, režisieriaus 
Eimunto Nekrošiaus mokinys. Vaidina Eimunto Nekrošiaus, Oskaro Koršunovo, Gintaro 
Varno ir kitų žymių Lietuvos teatro režisierių spektakliuose. Aktyviai ieško savo teatro 
kalbos, jo spektakliai išsiskiria muzikalumu, atmosferiškumu, performatyvumu. 2017 m. už 
spektaklį „Alberai, WRU“ buvo nominuotas Auksiniam scenos kryžiui jaunojo menininko 
kategorijoje, 2018 m. jam įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Jaunojo kūrėjo 
premija. 2019 m. apdovanotas kaip geriausias aktorius už vaidmenį filme „Išgyventi vasarą“ 
tarptautiniame kino festivalyje „Kino pavasaris“. 2019 m. išrinktas Dalios Tamulevičiūtės 
nacionalinės dramaturgijos konkurso laimėtoju.

 Simona Semenič 

 Paulius Markevičius



 tūkstantisdevynišimtaiaštuoniasdešimtpirmieji1

Simona Semenič

Iš slovėnų kalbos vertė Laima Masytė

 Pjesės ištrauka

ir eina sau toliau pagrindinis mūsų veikėjas lukas, eina drauge su vėtra ir prieš vėtrą, eina ir 
mintija apie tą raudoną balą, mintija apie tai, kaip bala virsta klanu, mintija apie tai, kaip per 
karą mirė partizanai, kaip visai netrukus jis taps pionieriumi, kaip taps dalimi kažko didelio 
ir svarbaus, ir išdidžiai priešinasi vėtrai, visiškai taip pat, kaip prieš daugel metų išdidžiai 
priešinosi vėtrai mažieji ryšininkai, narsiai nešiodami partizanams laiškus, mąsto apie 
tai, kaip visai netrukus juodu su nada susitiks jų slėptuvėje kapinėse ir kaip drauge sušveis 
bananą
lukas pasičiupinėja kišenę, kurioje saugiai guli saldusis bananas
ir tą mirksnį
tą mirksnį
tą mirksnį nuo pastato, pro kurį pėdina lukas, stogo kažkas trinkteli
lukas gerai neįžiūri, kas ten trinkteli, bet spėja suvokti, kad ant jo krinta kažkas didelio, kažkas 
didelio ir sunkaus tuoj dribs jam ant galvos
ir tada aplink luką viskas ima suktis, suktis, suktis
ir galbūt mirk, mirk
lukas jau nebe lukas, septynmetis pramuštgalvis, kuriam kažkas didelio ir sunkaus krinta ant 
galvos
ir vėtra jau nebešėlsta
o yra šilta ir šviesu, šilta ir šviesu, tarytum būtų gegužė, jau tuoj birželis
lukas yra trisdešimt devynerių vyras, žingsniuojantis tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo prieš tai
eina pro baldų kombinatą „liepa“, ten, gregorčičiaus gatvėje
tik dabar staiga šis pastatas yra nebylus
nuščiuvęs
tik dabar staiga šis pastatas yra nebylus ir nuščiuvęs
eina pro tuos pačius langus, tik dabar anapus jų – vien dulkės
trisdešimt devynerių vyras stumia priešais save vežimėlį, o jame žliumbia bamblys
tėte, noriu čiulpinuko
arba, tarkime,
čiulpinuuuko
arba tik
tėte, tėte, tėte, tėte, be perstogės
lukas yra trisdešimt devynerių metų vyras, kuris nuostabią saulėtą dieną stumia priešais save 
vežimėlį su mažu žliumbiku, o šalia tįslina išstypęs padaras, metęs žvilgsnį pasakytum, kokių 
keturiolikos metų

__________________________________________________________________________________________________________________
1 Pjesės pavadinimas tyčia užrašytas sulietai, tai viena iš autorės priemonių, 
naudojamų dar keliose pjesės vietose, ir jos požiūrio į konvencionalumus išraiška; prie 
tokių priemonių galime priskirti ir tai, kad visas tekstas parašytas tik mažosiomis raidėmis, 
skyrybą ji taip pat naudoja savo nuožiūra, savitai dėliodama akcentus ir sukurdama naratyvui 
reikiamą ritmiką (vert. past.).

 išstypęs padaras
žėk, tėvai, tai totalus beryšizmas
aš išvis niekaip nesu priklausomas nuo 
kompo
šitą, jei būčiau priklausomas nuo kompo, 
tai belen kiek kiurksočiau ir spoksočiau į 
monitorių
argi ne?
soriukas, aišku, bet aš tikrai ne toks
manau, kad nėr priežasčių nepaskolint man 
banko korčiukės, kad galėčiau atsipumpuot 
tą programėlę i-phone’ui
žinai, ji žiauriai faina, visi klasiokai jau turi, ji 
tikrai kažkas tokio

 lukas
ką?

 išstypęs padaras
nu, šitą, paskolink man savo banko korčiukę

 lukas
banko ką?

 išstypęs padaras
nu banko kortą, kas tau pasidarė, juk visą 
kelią nuo „lidlo“ iki čia apie tai kalbam?

 lukas
ką?
kas tu toks?
kur aš esu?



 išstypęs padaras
tėti?
alio, tau viskas okei?

 lukas
tėti?
o kas tai?

 išstypęs padaras
tai yra vežimėlis, tėti

 lukas
o kas yra šitas apdaužytas pastatas?

 išstypęs padaras
ėėė, čia kombinatas, ėėė, šitas, „liepa“, taigi 
parašyta, kombinatas, ėėė, šitą, nežinau, 
žodžiu, kombinatas „liepa“

 lukas
o tai kodėl toks...
apdaužytas ir...
tuščias?

 išstypęs padaras
nu, nes jau prieš šimtą metų žlugo, juk tu 
pats man pasakojai, ko dabar klausi, tau 
tikrai viskas okei?

 lukas
o kas tu toksai?

 išstypęs padaras
hm, aš esu, hm, tavo sūnus,
geriausia bus paskambint senelei

 lukas
o kur mano mama?

 išstypęs padaras
pala, tuoj jai paskambinsiu

išstypęs padaras ištraukia iš kišenės 
šviečiančią dėžutę ir ją spaudinėja
dėžutė leidžia plonus garsus
pyp pyp pyp pyp

 lukas
ką čia turi?

 išstypęs padaras
ėėėė
i-phone’ą
tai sutarėm dėl banko kortos, viską 
grąžinsiu iš kišenpinigių, sutarta?

pyp pyp pyp pyp

 lukas
banko kortą?
tau paskolinti?
aš tai turiu?

 išstypęs padaras
tai, aišku, turi

 lukas
gerai
tuomet paskolinsiu
jei turiu
žinoma, kad paskolinsiu, juk esi mano... 
hm... sūnus

iš vietos, kur stovi išstypęs padaras, pasigirsta 
kažkas panašaus į jes, bet dar nenuskamba, 
tas jes dar nenuskamba, o jau pranyksta 
išstypęs padaras, pradingsta vežimėlis ir toji 
švytinti dėžutė, leidžianti plonus
pyp pyp pyp pyp



šitaip išstypęs padaras lieka be banko kortelės ir anos žiauriai fainos programėlės
šį mirksnį

visai virš luko galvos vėl pakibo kažkas didelio ir sunkaus, lukas atšoka ir tas kažkas didelio ir 
sunkaus krinta ant žemės ir sudūžta
laimė, lukas dar nemoka keiktis

pagrindinis mūsų veikėjas erikas dabar stovi prie vitrinos
srečkas jau nukėblino namo, ten, tito aikštėje, jų keliai išsiskyrė
erikas vis dar stoviniuoja priešais tą vitriną, šiandien taip pat, nors siaučia vėtra
virš parduotuvės durų didelėmis raidėmis parašyta „stiklo dirbiniai“
dviejuose languose apžiūrėti pastatyta tiek nuostabių daiktų
krištolinės vazos, žvakidės, padėklai, dubenys, taurės
stiklo dirbiniai
erikui tie daiktai taip patinka, kad stovi košiant vėtrai ir stebeilijasi į vitriną
kartais įeina į vidų ir pasivaikšto tarp lentynų
stiklo dirbiniai
kaip gražu
kaip gražiai jam čia viskas atrodo
visi tie trapūs, bet tokie įstabūs daiktai
bet jebitute, erikas niekam negali apie tai papasakoti
ar įsivaizduoji, brangi žiūrove, įsivaizduoji, brangus žiūrove, ar tu įsivaizduoji, kad, tarkim, 
apie tai pasako srečkui?
iš esmės tai būtų dar baisiau, nei jeigu papasakotų jam, kad kartais namie klausosi „abbos“ 
arba „heart of glass“, jei suprantate, ką noriu pasakyti
erikas užeina į parduotuvę, virš kurios durų pakabintas užrašas „stiklo dirbiniai“
tetos pardavėjos jau pažįsta jį ir visada yra nepaprastai malonios, o ypač ta jauna, ji iš visų 
maloniausia
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 erikas
laba diena

 uoga, ta jauna pardavėja
laba diena
užėjai pasišildyti?

 erikas
taip, taip, sukilo toks vėjas

 uoga, ta jauna pardavėja
jo, tikrai, baisus vėjas
va, ką tik liovėsi

 erikas
truputį pasidairysiu

 uoga, ta jauna pardavėja
žinoma, žinoma, neskubėk,
žinai ką, šiandien tau kai ką turiu

 erikas
man?

 uoga, ta jauna pardavėja
būtent tau, taip
kelias dienas nebuvai užėjęs, tai net laukiau, 
kada ateisi

 erikas
kas tai?

 uoga, ta jauna pardavėja
žinai, kai užsuka keliautojai, kartais mums 
atneša neapdoroto stiklo gabalų
vieną išsaugojau tau
pamaniau, kad tau gali patikti

uoga, ta jauna pardavėja, ištraukia šį tą iš 
po prekystalio
ant jos delno erikas išvysta patį 
nuostabiausią daiktą, kokį kada nors 
gyvenime yra regėjęs
uoga, ta jauna pardavėja, laiko delne baltos 
ir žalios spalvų gabalėlį stiklo, visiškai tokį 
patį, koks būtų brangakmenis, na, arba kas 
nors tokio nuostabaus

 erikas
o
ooo
tai išties gražu
o, tai išties gražu

ir erikas paima tą įstabų stiklo gabalėlį nuo 
draugės pardavėjos delno, švelniai
ir lėtai, kad šis nenusiristų ant grindų
laiko jį tarp pirštų ir žiūrinėja

 erikas
ar tikrai jį išsaugojote man?

 uoga, ta jauna pardavėja
būtent tau, tu dažniausiai ateini manęs 
aplankyti

 erikas
nes pardavinėjate tokius nuostabius dalykus

 uoga, ta jauna pardavėja
kai užaugsi, gal ir tu pardavinėsi tokius 
dalykus
o gal darysi gaminius iš stiklo
tai būtų nuostabu!

 erikas
taip, tai būtų baisiai nuostabu
labai jums ačiū
net nežinau, kaip jums atsidėkoti, tai pats 
nuostabiausias dalykas, kokį tik esu kada 
nors gavęs dovanų
šimtąkart ačiū!

 uoga, ta jauna pardavėja
nėra už ką, erikai
tu juk esi erikas, ar ne?
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Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
Balkono teatras (Gedimino pr. 42, Vilnius)

 Karas (Palestinoje, Čečėnijoje, Irake…) yra tik pjesės „Triukšmas, kurį kelia 
žvėrys, nepakenčiamas“ pradžios taškas. Tai intymi proto negalią turinčio šešiolikmečio 
Armino drama. Autistas Arminas – karo beprasmybės įrodymas ir pasekmė. Niekada taip ir 
neišmokusio kalbėti berniuko šeima žūsta per karą, visa, kas iš jos liko, – tik senyva močiutė, 
kurios gyvenimo pabaiga jau visai čia pat. Dragica Potočnjak pjesėje Arminą išryškina kaip 
silpniausią visuomenės grandį – tai specialių poreikių jaunuolis, „netinkamo“ ir neparankaus 
socialinio sluoksnio atstovas, kuriuo lengviau ne pasirūpinti, o manipuliuoti. Mėgindamas 
išgyventi ir prisitaikyti šioje negailestingoje realybėje Arminas susikuria šeimos atminimą 
ir tarsi teatro personažus žuvusią seserį, brolį, tėvą bei motiną apgyvendina savo galvoje. 
Tačiau šis karo žaidimas galutinai sudaužo Armino susikurtą iliuziją ir darsyk pražudo jo 
artimuosius.

 Režisierius Augustas Gornatkevičius:
 Dragicos Potočnjak pjesė iš pirmo žvilgsnio labai tamsi. Atrodo, kad ją skaitant ir 
interpretuojant reikia tam tikros šviesos ar šilumos. Visgi, kaip teigia pati autorė, „tai nutiko 
vakar – vyksta šiandien – kažkur...“ Tik dalis pjesės veikėjų yra gyvi, tačiau vaizduojami 
įvykiai priverčia suabejoti, kas yra gyvesni, tikresni – mirusieji ar mes, kurie apsimetam gyvi, 
nors nebejaučiam, nebematom ir nieko nebenorim žinoti. Pjesės centre jautriausia visuomenės 
grandis, kuri dažnai pamirštama ne tik tekste vaizduojamo karo metu, bet ir taikos bei 
gerovės laikais. Tai išties jautri pjesė, kuri nesiūlo sprendimo, o kviečia susimąstyti ir atsigręžti 
pirmiausia į save.



 Dragica Potočnjak (g. 1958) – teatro ir kino aktorė, dramaturgė, pedagogė. 
Dirbo daugelyje Slovėnijos teatrų, sukūrė įsimintinus vaidmenis filmuose „Iki susitikimo 
kitame kare“ (Nasvidenje v naslednji vojni, 1980), „Ištremtas žmogus“ (Razseljena oseba, 
1982), „Kvėpavimas“ (Dih, 1983). Reguliariai bendradarbiauja su Slovėnijos nacionalinio 
radijo kultūros programa. Jos pjesės ne kartą apdovanotos tiek nacionaliniais, tiek užsienio 
festivalių prizais. Šešios pjesės nominuotos Grumo premijai – aukščiausiam nacionaliniam 
apdovanojimui už dramaturgiją. Nuo 1991 m. Potočnjak dramaturgija statoma įvairiuose 
Slovėnijos ir užsienio teatruose. Jos pjesės išverstos į keletą kalbų. 2003 m. Potočnjak 
drama „Triukšmas, kurį kelia žvėrys, nepakenčiamas“ (Hrup, ki ga povzročajo živali, je 
neznosen) buvo įvertinta projekto „Gracas – Europos kultūros sostinė“ inicijuotame 
konkurse „Nepažįstami kaimynai“ (Unbekannte Nachbarn).

 Augustas Gornatkevičius šiuo metu studijuoja režisūros magistrantūroje Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje (LMTA). Dar bakalauro studijų metu su spektakliu „Pamoka“ 
(2016) pagal Eugène’o Ionesko dramą debiutavo LMTA konkurse „Balkono okupacija“, o 
beveik po metų su spektakliu „Vieniši“ (2017) pagal Gerharto Hauptmanno kūrinį „Vieniši 
žmonės“ tapo konkurso nugalėtoju. Spektaklis „Vieniši“ buvo rodomas Rusų dramos teatro 
erdvėje „A–Z“. Pastaruoju metu intensyviai kuria Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre, 
kur pristatė spektaklius „Roberto Zucco“ (2018) pagal Bernard’o-Marie Koltèso dramą, 

„Hotel Universalis“ (2019) pagal jaunos dramaturgės Indrės Bručkutės pjesę ir Tomo 
Šinkariuko „Kelionę į Edeną“ (2019). Dalyvauja praktiniuose seminaruose („Miestas kaip 
scena. Praktinis seminaras: įvietintas ir įtraukiantis teatras“, 2016), mokymuose („Europe 
Theatre Prize“ edukacinė programa, 2016), kūrybinėse dirbtuvėse („Įžmogintas teatras. 
Nullo Facchini kūrybinės dirbtuvės“, 2016; „Epos. 21st century. Livonians“, 2017).

 Dragica Potočnjak

 Augustas Gornatkevičius



 Tamsa, kažkur toli pasigirsta šūviai, jie vis artėja, klyksmai, šūviai, klyksmai. Tyla. Pamažu pasirodo šviesa. Priešais mus – kiemas, 
fone galima numanyti degant namą, dūmų kamuolius. Vakaras, visai prieš pat sutemas, liepsnos nušviečia vaizdą, kuris atrodo bemaž 
netikroviškai, šešėliai, dūmai, keista tyla. Dūmams šiek tiek prasisklaidžius, išvystame išmėtytus lavonus. Armino artimieji, išskyrus senelę, guli 
negyvi. Kažkur iš šalies – keistas balsas, keista aimana, dejonė. Arminas šliaužia tarp negyvų tėvo ir motinos, bando juos pajudinti, glaudžiasi 
prie jų. Jis nepaprastai išsigandęs ir pakraupęs. Nuščiūva, kai iš tamsos išnyra Kareivis 1, priešais save stumia verkiančią ir kruviną senelę 
Azrą, Kareivis 1 kaip ir Kareivis 2 vilki kažkokią keistą uniformą, pusiau karinius, pusiau civilio drabužius. Azra pamato anūką ir sušunka 
jo vardą, panūsta pribėgti prie jo ir mirusių, bet Kareivis 1 ją sustabdo. Arminas į jos šauksmą neatsiliepia, jam pavyko sutempti į krūvą tėvo ir 
motinos kūnus, dabar jis tempia Alisos kūną

KAREIVIS 1 (Azrai, kurią laiko nustvėręs 
už sprando). Kur jie liko, kur juos paslėpei, 
kiaule?!
 (Azra verkia) Gal nori pastipt? Kiaule tu! O 
kaip jis?
 (Parodo į Arminą) Jis net subinės negeba 
nusišluostyt. Nori, kad apsidirbęs po pasaulį 
vaikščiotų?
 (Tempia ją už plaukų, spardo) Šikne, ar 
tikrai trokšti, kad ištaškyčiau tau smegenis? 
Kur kiti? Atsakyk, jei klausiu!
 Spardo ją. O Arminas į bendrą 
krūvą tįsia Erolo kūną 
AZRA. Prieš tris dienas jie... jie... Jau 
sakiau!
 Prieina Kareivis 2, rankoje laiko 
radijo stotelę. Su kažkuo kalbasi. Kareivis 1 
bloškia Azrą ant žemės, prieina prie Armino, 
žiūri į jį 
KAREIVIS 2. Taip, supratau, šefe! Tuojau 
pat. Žinoma... Taip, šauniai pleška, ne, jokių 
pėdsakų. Ne, nesirūpinkit, visiškai nieko 
neliks, pažadu, nesirūpinkit, šefe!
 (Užrinka Kareiviui 1) Pabaik pagaliau! 
Mikliai, jau atsitraukiame, po penkių 
minučių atsitraukiame, judinkis!
 (Vėl kalba į ragelį) Taip, priimta, šefe! 
Penkios minutės, ne daugiau, taip!
 (Išjungia ryšį. Kareiviui 1) Ko čia terliojies? 
Sumesk juos į ugnį! Prakeikimas, radau 
tik kelis auksinius daiktus. Šefas pasius. Ar 
laikrodžius iš jų paėmei?
KAREIVIS 1. Taip, bet trijų trūksta.

KAREIVIS 2. Nusiramink, Batas juos 
pasivijo. Girdėjai, kaip žviegė, kai mėtė juos 
į ugnį? Bobšę mudu, žinoma... bam, bam, 
bam...
AZRA. Aiša, Aiša... o, mano vaikeli... 
Mevludai, Mevludai, kur tu... Aišaaaa?..
KAREIVIS 1. Nutildyk tą senę! Šefas 
pasakė, kad turim viską kaip reikiant išvalyt! 
Nieko negalima palikti, nė menkiausio 
pėdsako!
AZRA. Ne. Ne, neeeeee!..
KAREIVIS 2. Užmušk tu ją!
KAREIVIS 1. Tu užmušk!
 Žiūri vienas į kitą. Azra puola 
prie Armino, apsikabina jį. Arminas velka ją 
į krūvą prie kitų 
KAREIVIS 2. Bijai šitos senos kiaulės?!
KAREIVIS 1. Ne, bet...
KAREIVIS 2. Jokių „bet“! Aš dar kartą 
apžiūrėsiu!.. Veikiam, veikiam!
 (Ketina išeiti, atsisuka)
 Tą mažių palik, jis nė „a“ ištart žmoniškai 
negali!
 Nusikvatoja. Išeina. Arminas ir Azra guli 
ant negyvėlių krūvos 
KAREIVIS 1. Kelkis, sene. Girdėjai? 
Mikliai, mikliai. Kelkis... (Tyliau) Ir bėk iš 
čia, nyk...
 Pradeda tempti Armino motinos 
kūną prie laužo. Azra ir Arminas tempia jį 
atgal 
AZRA. Neleisiu, ne, ne, ne... Aida, mano 
Aida!.. (Apsikabina negyvos dukters kūną)

KAREIVIS 1. Sakiau tau!.. Nesupranti? 
Kaip mažius gyvens vienas? Paskutinį kartą 
tau... tu čia dar man išsidirbinėsi?!
 (Išsitraukia revolverį, šauna. Azra krinta)
 Užsikruškit... užsikruškit, sakau! Eikit... 
eikit jūs visi!.. Kiekvieną mėšlą vietoj jo turiu 
sušaudyt aš, visąlaik aš, kiekvieną supistą 
mėšlą – aš! O tas amžiais mauna į krūmus.
 (Tempia Armino motinos kūną. Arminas 
apsikabina motinos kojas, prabyla savo 
kalba) Šalin, eik šalin... Supranti? Šalin, 
sakau tau!.. Sumautas idiotas!
 Kareivis 1 trukteli Armino motinos kūną 
iš jo glėbio, paskui pakelia ir pradingsta 
dūmuose. Armino rankose lieka mamos 
batai, glaudžia juos prie savęs. Senelė Azra 
nekrutėdama guli ant žemės. Kareivis 1 
grįžta paimti tėvo kūno. Arminas jau nuavė 
jam batus. Dabar turi dvi poras, spaudžia 
batus prie krūtinės. Kareivis 1 pamato
KAREIVIS 1. Ką darai? Ech, tu nesuvoki, 
ką darai...
 (Tempia lavoną į laužą) Nu bet tikras 
idiotas!
 (Azra šliaužia į šalį, tyliai pakviečia Arminą, 
šis auna batus Alisai, neatsiliepia. Kareivis 
1 grįžta) Teisingai, kad batai nesudegtų, 
šaunuolis! 
 Atbėga Kareivis 2. Kareivis 1 
pakelia pusiau nurengtą Alisos kūną 
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KAREIVIS 2. Ką čia glamžai, šikniau... 
Šefas!.. O-o, kokie papai...
 („Glamžydamas“ juos nutraukia nuo lavono 
grandinėlę ir įsikiša į kišenę) Dievulėliau, 
kokie papai! Mielai dar kartelį ją...
KAREIVIS 1. Gaila, kad nepalikom jos 
gyvos, galėtume paslėpti.
KAREIVIS 2. Šefas pasakė viską sunaikint!
KAREIVIS 1. Sapnuosiu ją.
KAREIVIS 2. Taigi gali dabar, tik staigiai.
KAREIVIS 1. Tu gal pamišai?!
KAREIVIS 2 (juokiasi). Taigi dar šilta. 
Staigiai, kelnes žemyn ir pirmyn... Aš 
pafotografuosiu!
KAREIVIS 1. Supistas nekrofilas! Išdrąsėji, 
kai viskas būna baigta.
KAREIVIS 2. Jau kurį laiką tave stebiu!
 Kareivis 1 nuneša Alisos kūną, 
Kareivis 2 stveria Erolo kūną, Arminas jį 
jau nuavė, ir neša į laužą. Arminas nuauna 
batus Lanai. Azra kažkur dingo. Kareivis 
1 grįžta paimti Lanos kūno, nuneša jį. 
Kareivis 2 grįžta 
KAREIVIS 2. Šitos mergšės šį tą turi, 
kažką tokio, ko neturi mūsiškės. Iškart 
sukyla apetitas. Tą seną raganą sutvarkei?
 Kareivis 1 sutrinka 
KAREIVIS 1. Ją tai pirmiausiai. Dabar jau 
gerai apkepė, tik bus per kieta kramtyti.
KAREIVIS 2. Baik čia išsikalinėt!

KAREIVIS 1. Taigi, rodos, sakei, kad 
išalkai?
KAREIVIS 2. Aš tuoj tau taip sumalsiu 
snukį, kad ne tik triest, bet ir ėst negalėsi! 
Supratai?
KAREIVIS 1. Gerai jau gerai, seni, bajerio 
nepagauni, ar ką?
KAREIVIS 2. Susikišk tu tą bajerį sau į 
subinę, į subinę, supratai? Mes jau vėluojam 
dešimt minučių... Šefas pasius! Varom, 
varom!
KAREIVIS 1 (Arminui). Neverk, neverta 
verkti, supranti.
 Iš kišenės išsitraukia šokoladą ir 
ištiesia Arminui. Šis tyliai „šnekasi“ su batais, 
į jį net nepažiūri.
 Šokoladas lieka ant žemės 
KAREIVIS 2. U, koks išlepęs! Mėgaukis 
gyvenimu, màžiau, dabar bent jau niekas 
tau nekvaršins galvos!
 Kareiviai dingsta 
KAREIVIS 1 (antrame plane). O kaip su 
batais?!

 Arminas lieka vienas scenoje, 
priešais jį – „tušti“ batai, kuriems kažką 
įsiaudrinęs pasakoja.
 Tamsa
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Lietuvos muzikos ir teatro akademija,
Balkono teatras (Gedimino pr. 42, Vilnius)

 Tamara Matevc savo pjesėje „Aus Anstand – La Siesta“ flirtuoja su filmų žanrais, 
autorė kuria neįprastą, sudėtingą ir nenuspėjamą pasaulį, kuriame pinasi laikas ir erdvės, 
personažai ir jų motyvai. Politiniai, kultūriniai bei socialiniai kontekstai ir nuorodos 
pjesėje išsaugo dokumentinį įspūdį, tačiau dramoje pasakojama istorija apie pasaulio (iš)-
gelbėjimą absurdo tonu priartėja prie pasakos. Pati autorė šią pjesę įvardija kaip „pasaką 
suaugusiesiems“. „Aus Anstand – La Siesta“ – tai socialinė ir kultūrinė visuomenės kritika su 
sarkazmo ir humoro atspalviu.

 Režisierius Motiejus Ivanauskas:
 Pjesė pilna netikėčiausių posūkių. Atrodo, kad autorė visiškai savęs neriboja – 
susiduria personažai iš įvairiausių kontekstų, laikotarpių, pasakų, čia pilna keistų objektų, 
staigių laiko ir erdvės pasikeitimų. Visa tai pritraukia dėmesį. Skaitant pirmą kartą labiausiai 
žavi autorės vaizduotė ir tai, kaip visi jos „ fantazavimai“ dera tarpusavyje.

 Tamara Matevc (g. 1972) – dramaturgė, rašytoja ir poetė, baigė lyginamąsias 
literatūros ir filosofijos studijas. Jos kūriniai ne tik plačiai publikuojami, bet ir statomi teatro 
scenose. Pjesės įvertintos įvairiais prizais, tarp kurių svarbiausio nacionalinio dramaturgijos 
apdovanojimo Grumo premijos nominacija už pjesę „Aus Anstand – La Siesta“ (2013). 
Tamara taip pat organizuoja kūrybines vaizduotės dirbtuves kūrėjams ir aktoriams bei 
krizes išgyvenančioms moterims. Su Samo M. Strelecu ir Gregoru Matevcu 2007 m. įkūrė 
Slovėnijos teatrų svetainę „Sigledal.org“. Tamara gyvena Vrchnikoje – mažame Slovėnijos 
miestelyje, kuriame gimė vienas žymiausių slovėnų rašytojų Ivanas Cankaras.

 2015–2019 m. studijavo vaidybą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 
Algirdo Latėno ir Vido Bareikio kurse. Be spektaklių, sukurtų su kurso vadovais studijų 
metu, vaidina Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje „Fikcijos“ (rež. Adomas Juška). Dar 
studijuodamas debiutavo kaip režisierius ir dramaturgas LMTA konkurse „Balkono 
okupacija“ su spektakliu „Užšalimas“. Jo spektaklis ne tik tapo scenos meno eskizų konkurso 
nugalėtoju, bet ir buvo įtrauktas į tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ lietuviškąją 
programą bei Valstybinio jaunimo teatro repertuarą. 2019 m. Ivanauskas laimėjo Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro Jaunųjų kūrėjų programos konkursą; programoje sukurtą 
spektaklį pristatys 2020 m.

 Tamara Matevc

 Motiejus Ivanauskas



 Pjesės ištrauka

 Aus Anstand – La Siesta
Tamara Matevc

Iš slovėnų kalbos vertė Laima Masytė

 Aus Anstand dvaras Prekmurjės Dolomituose.
Įstabi pavasario diena, bet kurią akimirką laikrodis išmuš 12:15.
Rudis Štaineris dvaro bokšte, savo dirbtuvėje, smagiai niūniuoja ir atlieka paskutinius 
savo rankų darbo sparnų patobulinimus. Kambario viduryje šalia senos supamosios kėdės 
bagažas: keli lagaminai, dėžė su knygomis, ant tos dėžės praverta tuščia skardinė dėžutė, prie 
jos – pailgas futliaras, į kurį įdėtas atleidimo lapas. Visos bokšto spintos jau užantspauduotos, 
akivaizdu, kad Rudis Štaineris kaip tik palieka savo būstą. Dar akimirka kita ir amžiams 
išskris į dangų.
 Rudis Štaineris stovi ant stalo, sparnai pritvirtinti prie nugaros, jis vis intensyviau 
jais mostaguoja, kol vienas sparnas nulūžta. Tačiau Rudžiui tai nepagadina ūpo. 
Niūniuodamas jis nusileidžia ant grindų, pakelia sparną, apžiūri, suranda trūkumą, jį 
pašalina ir vėl prisitvirtina sparną prie nugaros. Tada vėl užsiropščia ant stalo ir mosuoja, 
mosuoja, mosuoja... galiausiai lėtai, apdairiai sklendžia ant grindų. Sukrykščia.
 Netikėtai kažkas pabeldžia į duris. Rudis Štaineris nustebęs pažvelgia į duris ir 
valandžiukę susimąsto. Akivaizdu, kad jis nieko nelaukia. Tada ryžtingai pasileidžia prie 
šaudomosios angos, bando pralįsti pro ją lauk ir išskristi, iki nelauktas svečias neįėjo.
 Vėl pabeldžiama į duris. Rudis Štaineris pasiskubina, jo kojos jau tabaluoja anapus 
angos, bet jo sparnai įstringa. Su didele kančia jis prasispraudžia atgal į dirbtuvę. Įsiklauso, 
gal svečias neteko vilties ir išėjo?
 Beldimas. Rudis Štaineris puola prie durų, pakeliui pastveria plaktuką, vinis ir 
kelias lentas, šias meistriškai ir mikliai prikala skersai durų. Įsitikinęs, kad nelauktam svečiui 
užkirto kelią, patenkintas pasitrina rankas, paskui susiranda kūjį ir imasi platinti šaudomąją 
angą.
 Pro uždarytas duris į dirbtuvę įeina Jahvė

JAHVĖ (išskečia rankas norėdamas 
apsikabinti). Rudi Štaineri! Pagaliau!
RUDIS ŠTAINERIS. Jahve? Jahve?! 
Jahve!!! O aš pamaniau, kad tai anglai...
JAHVĖ (plačiai šypsodamas). Kaip džiugu 
tave matyti, bičiuli. (Apsikabina ir vienas 
kitą tapšnoja)
RUDIS ŠTAINERIS. Ką čia darai?
JAHVĖ. A, niekaip tavęs nesulaukiau, tai 
atėjau pasitikti.
RUDIS ŠTAINERIS (juokiasi visa burna). 
Nori pamatyti mano pažymius?
JAHVĖ (draugiškai). Na, parodyk, parodyk, 
pagyrūne...
RUDIS ŠTAINERIS (iš futliaro ištraukia 
liudijimą ir išvynioja Jahvei prieš akis). O tu 
gerai atrodai.
JAHVĖ (atsistoja priešais didelį veidrodį). 
Tikrai? Jo, žinau, stengiuosi, lavinuosi.
 Rudis išvynioja liudijimą, parodo 
jį Jahvei ir patenkintas vaiposi. Jahvė skaito
JAHVĖ. Na ir kalikas. Na ir kalikas... Kaip 
koks žiurkėnas, eina sau.
RUDIS ŠTAINERIS. Šimtaprocentinai 
motyvuotas.
JAHVĖ (bando išskaityti kažkokį paišulį 
liudijime). O kas čia?
RUDIS ŠTAINERIS. A, tas tavo terliūzas 
pirštu perbraukė per nenudžiūvusį rašalą ir 
štai tau paišulys.
JAHVĖ. Tai čia varnelė, ar ne? Nesimato.



RUDIS ŠTAINERIS. Kaip nesimato? Žėk, 
čia juk varnelė. Ir dar parašas šalia.
JAHVĖ (išvysta ant dėžės su knygomis 
tuščią skardinę dėžutę; išsyk labai 
surimtėja). Ar prieš šimtą metų nebuvome 
susitarę, kad ši dėžutė turi likti pilna? Kad 
būtent ši neliečiama dėžutė bus įrodymas, 
jog atsikratei priklausomybės nuo 
angliavandenių?
RUDIS ŠTAINERIS. Jahve... prašau... 
tik nepradėk su ta tuščia dėžute. Ar 
matei pažymius? Missionaccomplished! 
Tik nepradėk dabar su ta tuščia dėžute!.. 
Beje, paskutinį kreminio pyrago gabalėlį 
paglemžė tavasis Terlius. Jahve, kas ne 
taip?!
JAHVĖ (po pauzės). Rudi, nenorėčiau tavęs 
apkrauti. Ne, tikrai ne...
RUDIS ŠTAINERIS. Jahve, esi mano 
dievas, Dievulėliau! Tik nesakyk man „ne, 
ne“... Aš gi tave kaip nuluptą pažįstu...
JAHVĖ. Danguje dedasi tikra velniava...
RUDIS ŠTAINERIS. Užkaisiu ramunėlių, 
tokios arbatėlės iš ambrozijos, pusvalandis 
šen ten... (Nuplėšia antspaudą nuo spintos, 
susiranda joje elektrinę viryklę, pastato 
vandens arbatai, ištraukia iš spintos dar 
vieną skardinę dėžutę, tokią, kokia stovi ant 
stalo, tik ši yra pilnut pilnutėlė) Paruošiau 
kristui, kuris ateis po manęs, bet juk tų 
dėžučių dar visa spinta. Imk, nori?
JAHVĖ. Kas čia?
RUDIS ŠTAINERIS. Sausainiai.
JAHVĖ. Duok...
RUDIS ŠTAINERIS. Nektaro gersi?
JAHVĖ. Duok ir nektaro...
RUDIS ŠTAINERIS. Kuris kristus ateina 
po manęs, jau išrinkai?..

JAHVĖ. O-o, skanumėlis... Ach!
RUDIS ŠTAINERIS. Ambrozija. Nektaras 
iš ambrozijos, arbata iš ambrozijos, 
sausainiai iš ambrozijos, ostija iš ambrozijos, 
štrudelį jau suvalgiau... Irgi iš ambrozijos. 
Vienintelis dalykas, kuris priverstų mane 
kokią minutę ilgiau pasilikti šiame pasaulyje, 
yra ambrozija.
JAHVĖ. Tai gali, bičiuli, jei taip trokšti...
RUDIS ŠTAINERIS. Ne, ne, man jau 
tikrai gana... Eikš, parodysiu laboratoriją. 
(Nuplėšia antspaudus nuo kelių kitų spintų, 
atidaręs dureles, ištraukia savo sudedamąją 
laboratoriją) Ką išrinkote mano įpėdiniu? 
Čia sudėliojau jam į dėžutes: ambrozijos 
ostijos, sausainiai... Instrukcija, bandymų 
registracijos žurnalai...
JAHVĖ. Ar galiu dar paragauti kokią ostiją?
RUDIS ŠTAINERIS. Ne, ostijos dar 
brendimo būsenos. Į jas įterpiau tokią 
ambrozijos savybę, kuri sukelia visišką 
empatiją.
JAHVĖ. Apatiją?
RUDIS ŠTAINERIS. Empatiją, 
minkštagalvi tu! Iki vartoti tinkamos 
būsenos toloka, viskas priklauso nuo mano 
įpėdinio intereso ir, žinoma, priedermių, 
kurias jam suteiksi. Kokia misija jo laukia, 
kas jis toks, pažįstu?
JAHVĖ (išsisuka nuo atsakymo). Et, 
jo... Klausyk, Rudi, bet tai, ką man 
čia demonstruoji, atrodo ganėtinai 
revoliucionieriškai...

RUDIS ŠTAINERIS. Taip. Taip. Žinau. 
Jeigu tai ištobulintume iki galo, būtų galima 
gydyti kolektyvinę pasąmonę, sąmonę ir 
antsąmonę, ir tarpsąmonę... Bet čia mes 
jau pradėjom dalytis nepagautą laimikį, 
kas žino, kokio požiūrio laikysis kitas 
kristus. Jahve, jau gerą pusvalandį tave 
kamantinėju, kas bus po manęs... Ko dabar 
toks paslaptingas?
JAHVĖ. A, tokia moteris. Nė neprimink.
RUDIS ŠTAINERIS. Moteris?!
JAHVĖ. Keiskim temą, gerai?
RUDIS ŠTAINERIS. Moteris?!
JAHVĖ. Klausyk, tu gal kurčias?
RUDIS ŠTAINERIS. Džyzuskraist, 
Jahve!!!
JAHVĖ. Ką? Privalėjome įvesti naujovių, 
dvasininkės reikalavo.
RUDIS ŠTAINERIS. Dvasininkės?!
JAHVĖ. Jo, pagal naują tvarką turime 
dvasininkes.
RUDIS ŠTAINERIS. Kuo toliau, tuo 
gražiau.
JAHVĖ. Yra keli pasikeitimai... Tik 
nemanyk, kad man tai kelia didelį 
džiaugsmą. Bet kai pripranti, įsitikini, 
kad vis tiek pasaulio pabaigos nėra; o jei 
kalbam apie tas dvasininkes, tai jos net šį tą 
patobulino.
RUDIS ŠTAINERIS. Man net smalsu.
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