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– Skouda miestė Žemaitiu tētra ikūriet 1995-ās 
metās, tad nedaug betrūkst iki kolektīva 30-metė. Vėsa 
laika anam Tamista ėr vaduovavuot. A neapsirinko?  

– Tētrou pėrmamė anuo veikluos etapė (nu 
1995 iki 2000 m.) vaduovavau aš. Paskiau diel dar-
ba laikraštie „Klaipieda“ toriejau padarītė nedėdėlė 
partraukelė iki 2006 metu. Tumet tētrou vaduo-
vava dvė režisierės – Rozitienė Bėrota ėr Budrienė 
Daiva. Paskiau aš sogrīžau i tētra – tuoliau anam 

Skouda ŽEMAITIU 
TĒTRA artistā par 
spektaklius so žiūruovās 
bėndraun tik žemaitiu 
kalbo

Skouda rajuona kultūras cėntra Žemai-
tiu tētros vėsuo Lietovuo ėšskėrtinis sava 
repertuaro. Garsie ons ėr aktuoriu vaidī-
bo. Tētrou vaduovaun, spektaklius reži-       
soun rašītuos, žornalists, verties UNTU-
LIS EDMUNDS. Šī karta anou pakalbėna 
MUKIENĖ DANUTĖ.

vaduovavau ėr tou darba dėrbo lig šiuol, planoujo 
anam vaduovautė kol svēkata leis.

– A Žemaitiu tētros tik stata spektaklius ė vaidėn 
a papėlduomā rajuonė dā ėr inicėjoun kėtus kultūrė-
nius rėngėnius? 

– Mūsas tētros ne tik stata spektaklius, vaidėn, 
platē gastruolioun pu svieta, bet ėr patemė Skoudė 
jau 24 metus organizoun tarptautėni tētru festivali 
„Vaidėnam tievū kalbo“. Anamė dalīvaun tētrā ėš 

Scena iš Skouda Žemaitiu tētra spektaklė „Smūgis i 
paširdius“. Režisierios ė pjesės autuorios E. Untulis. 
2022 m.

Skouda Žemaitiu tētros pu spektaklė „Kor dietė trieti?“. Režisierios ė pjesės autuorios E. Untulis. 2021 m.
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Lietovuos ėr Latvėjės, ī bovė 
atvažiavė ėr estu, lėnku tētrā. 

– Kor žiūruovā ėš kėtū Lie-
tovuos vėitu gal pamatītė Skou-
da Žemaitiu tētra spektaklius? 

– Kas tik kor mūsa tētra 
pakvėit, tėn, jego tik galem, 
ėr novažiounam. Kvėitėmus 
vės gaunam ėš Šėlotės, Šėlalės, 
Plungės ėr Mažeikiu rajuonu, 
Telšiū ėr Klaipiedas miestu 
tētra gerbieju. Palaikuom rī-
šius su Utenuos, Vėlkavėškė, 
Šakiū tētrās, mumis pavai-
dintė īr bovosės pasėkvėitosės 
Vėlniaus, Paneviežė, Šiauliū ėr 
Juonėškė žemaitiū draugėjės.

– A tētra veiklā Skouda 
miestė ī sodarītas tinkamas 
darba sālīgas, a statīdamė, 
ruodīdamė spektaklius nesosė-
dorat so finansėnēs sunkomās, 
je tēp, kaip pavīkst tas pruoble-
mas išsprėstė? 

– Piningās mūsa nieks  ė 
nukumet nesėskobėn užvers-
tė. Kėtūs rajuonūs mes vaidė-
nam už tou, kas ī sorenkama 
už parduodamus bilietus arba 
už rajuona savėvaldībės nu-
ruodīta piningū soma, katrou 
torem parvežtė pu paruodīta 
vaidėnėma (ta soma īr baisē 
joukinga – 116 euru ož valon-
duos trokmies vaidėnėma). 
Dar vaidėnam ėr kultūrėniu 
mainū formo – tēp dėrbam 
par tētru festivalius. Gavė pa-
kvėitėma novažioujem pas 
draugus, tėn už ačiou paruo-
duom spektakli, tumet tėi 
draugā pas mumis atvažioun 
ėr anėi tēp pat už ačiou vaidėn. 
Vaidėnėmus statuom žiaurē 

2010 m., pu „Auksa paukštės“ priza Žemaitiu tētrou iteikėma Skouda kul-
tūras cėntrė. Tou apduovėnuojėma kolektīvs pelnė už 2009 m. pastatīta 
juodā-rauduona kuomedėjė „Keista lėga“. Ana bova statuoma ėr kėtūs 
tētrūs – Žemaitėjuo, Sovalkėjuo, Aukštaitėjuo.

Skouda Žemaitiu tētra artistā ė režisierios 2019 m. Varienuo vīkosiuo res-
publėkėnie miegieju tētru švėntie „Tegīvuoja teatras“, katruo  skuodėškē 
dalīvava kap nuomėnacėjės „Rīškiausis aktuoriu ansamblis“ nuomėnants
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pėgē, kad nenuskriaustomem valdiuos. Biški ėr patīs 
oždėrbam. Va pernā, 2022 metās, i rajuona biudžeta 
parvežiem 1 120 euru, tad je kor nuors rēk važioutė, 
ont saliarkas piningieliu jau būnam ožsėdėrbė, oba-
gās neinam...

– Skouda Žemaitiu tētros Lietovuo unikalos tou, 

ka Tamsta, būdams tētra vaduovs, ne tik režisuojėt 
spektaklius, bet esat ė  tētrė statuomu žemaitėšku pjie-
siu autuorios. Tamstas dramas kūrėnius stata ėr daug 
kėtū Žemaitėjės tētru, pjiesiu leidība ī riemės (vo gal ė 
dabā rem?) Lietovuos naciuonalėnis kultūras centros. 
Kas Tamsta paskatėna tuokē veiklā (rašītė pjiesės že-
maitėškā)? Kas daugiau Tamsta finansėškā rem a ī 
riemės leidont, platėnont tus kūrėnius?

– Lietovuos naciuonalėnis kultūras cėntros 
nemuokamā ėšleida vėina mona tragikuomedė-
jė – „Kurmis ont dėdėlė kelė“, katra bova paskelbta 
lietoviu bėndrėnė kalbo ėšleistamė tuokė pat pava-
dėnėma ivairiū dramaturgu pjiesiu rinkėnie. Tas 
notėka 2000 metās. Pu keliuolėkas metu ėšvertiau 
ėž žemaitiu kalbuos i lietoviu kalba šešis vaidėnė-
mus, katrus tas pats Lietovuos naciuonalėnis kul-
tūras cėntros ėšleida 2015 m. – rinkėnīs vadėnas 
„Neīprasta dovana“. Do žemaitėškus vaidėnėmu 
rinkėnius pavīka ėšleistė gavos Skouda savėvaldī-
bės finansėnė parama (2007 m. bova ėšleist rinkė-
nīs „Meilė ne žaislos“, vuo 2022 m. – „So pėršto i 
aki“). Maždaug ciela kapa vaidėnėmu torio „ožslie-
gės“ internetė, tad je kuoks tētros praša, nesėbron-
gėno, nusiunto ė, ka galietom ėšsėrinktė, kuo šėr-
dės geid, ne pu vėina. Vaidėnėmus rašītė maždaug 

Skouda Žemaitiu tētra artistā 2019 m. respublėkėnie 
dainū švėntie Vėlniou

Skouda Žemaitiu tētra pastatītu spektakliu plakatu fragmėntā
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nu kuokiū 1975 metu 
moni īkvep kuo gera pats 
Pondėivs... Vuo kou pa-
rašītė, Ons mon paruoda, 
baksnuodams so pėršto i 
aki, tad mon patem nieka 
nerēk galvuotė. Baisē pa-
tuogi būsėna... Tēp kor-
tė – vėns maluonoms, nes 
tas bėndravėms īr nuognē 
draugėšks, be juokiū prie-
vartas apraiškū.

– Iduomē če ėšvediet, 
bet... kuožnam ikviepėms 
kortė vės kėtēp ateit, vuo 
mes ruoda veskem tuoliau. 

Ne tik mon, bet, mėslė-
jo, ka ė mūsa skaitītuojems 
kėrb klausėms, kuokė Skou-
da Žemaitiu tētra repertu-
ara dali paskotėnēs metās 
sodara Tamstas parašītė že-
maitėškė kūrėnē? 

– Mūsiškis Skouda kul-
tūras cėntra tētros īr sovai-
dėnės maždaug kuokius 95 
pruocėntus mona parašītu 
vaidėnėmu. Par tus beveik 
28 metus mūsa vaidintus 
kūrėnius, katrėi ī parašītė 
kėtū autuoriu, gal soskai-
čioutė ont ronku pėrštu. 
Tarp tū kūrieju ī – Ibsens 
Henrėks, Sveigs Stepuons, 
Frišos Maksos, Granauskis 
Ruomoalds, Miliūns Vėk-
tuors ėr Juknaitis Vīgants.

– Kėik spektakliu, kat-
rūs artistā vaidėn bėndrėnė 
lietoviu kalbo, par pasko-
tėnius 5–10 metu Skouda 
Žemaitiu tētros ī pastatės? 

– Ni vėina, juk tam ėr 
esam Žemaitiu tētros. Tēp 
būs pakol būsio gīvs, kol va-

duovausio tētrou, vuo paskiau, je nebatsėras, kas parjimtom mona žematiu kal-
buos keravuojėma ė puopolerėnėma misėjė, toukart neblėks ėr Skouda žemai-
tiu tētra. Tumet  gal atsėras kuoks nuors naus tētros, katros vaidins anglėškā, 
vuokėškā a bėndrėnė lietoviu kalbo, vuo gal so tuo Žemaitiu tētra veikluos 
pabaiga ė nikuokė tētra Skoudė neblėks. 

– Kėik spektakliu šēs metās torėt sava tētra repertuarė, kāp anėi vadėnas ė 

Skouda Žemaitiu tētros pu spektaklė „Teisės gīventė kaina“, pastatīta pagal 
Granauskė Ruomoalda nuovelės, premjeras. 2019 m. gegožės mienou. Karto 
so aktuorēs stuov tou dėina spektakli pasėveizietė i Skouda atvažiavosės  
rašītuojė R. Granauskė doktėrīs Gintarė ėr Inga, ėš Skouda kėlės Šiauliūs 
gīvenous kalbininks  pruof. Pabrieža Jūzaps

Skouda Žemaitiu tētra kolektīvs LDK valduovu rūmūs Vėlniou pu pasėruodī-
ma suostėnės senieliu gluobuos nomūs. Tėn bova sovaidints spektaklis „Tei-
sės gīventė kaina“, pastatīts pagal Granauskė Ruomoalda nuovelės. 2019 m. 
vasarė mienou
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kuokėms aktuorems esat patėkiejė kortė pagrindėnius 
vaidmėnis? 

– Par metus dabar vės pastatau pu do vaidėnėmo. 
Dėl kuo tēp, nežėnau, Pondėivs skobėn darboutėis... 
Pernā pabėngiem vaidintė do spektaklius – „Kor 
dietė trieti?“ ėr „Smūgis i paširdius“. Dabar vaidėnam 
graudē joukinga drama „Paveiziek i veidruodi“, pu Tri-
jū Karaliu pradiejuom repetoutė iruonėška kuomedė-
jė „Kiaura žekė“. Premjera nomatuoma Tarptautėnės 
tētra dėinuos pruogo. Tad tėi do vaidėnėmā ėr sodarīs 
mūsiški šiū metu repertuara. Mūsa tētrė vėsė aktuorē 
vaidėn meistrėškā, tad ėr vaidmėnis, mona sopratėmo,   
sokor fantastėškus. Artistu daug, tik mūsa gastruo-
liems skėrama mašina maža, tad repertuarė vėsumet 

tor būtė do spektaklē,  kad ni vėns iš artistu nelėktom 
ba vaidmėns. Šiou štruopo tētrė vaidėn trīs vaikiokā ėr 
šešės mergelkas (vuo dā dvė ėš anū nesenē ėšējė augin-
tė vākulieliu, bet, kāp tik anėi kėik paaugs, tuos jaunas 
mamītės sogrīš i tētra – bėnt tēp anuos pasėžadiejė).

Mūsa tētrė ī bovusi jaunū aktuoriu gropė, ka-
trou sodarė pėnkės mergelkas ėr vėns vaikioks. Ta 
gropė do karto dalīvava respublėkėnie Dainū švėn-
tie Vėlniou. Par karuona (COVID’a epidemėjė) ta 
gropė ėšėra, dalės anuos nariū pauga, ėšvažiava sto-
dėjoutė... Planoujo šiū metu rudini sobortė naujė 
jaunū artistu gropelė. Rēks so anou pasėdarboutė  
ronkuovės pasėraitios, nes nuorem so jaunimo trieti 
karta sodalīvautė respublėkėnie dainū švėntie. 

Kairie – Skouda Žemaitiu tētra jaunėijė artistā ė tēt- 
ra režisierios Untulis Edmunds. 2014 m.  Vėršou –
tētra pastatīta spektaklė „Kor dietė trieti?“ reklami-
nis plakats

Scena iš Skouda Žemaitiu tētra spektaklė „ Auroras Boreslis smūgis“ (rež. E. Untulis).  2016 m. kuova 21 d.
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– Skouds, ka ėr laikuoms žemaitiškiausiu rajuono 
Žemaitėjuo, bet če gīven ėr ėš kėtū Lietovuos etnuo-
grapėniu regėjuonu atvīkė žmuonės, katrėi žemaitėškā 
rokoutėis nemuok, bet tor talėnta vaidintė scenuo. Kāp 
derėnat tus dalīkus, kāp formoujėt tētra kolektīva, kad 
nebūtom pruoblemu statont žemaitėškus spektaklius? 

– Tou rēkalo nesėrūpėno, nes rajuonė spekta-
klius galio režisoutė ne tik aš. Īr bovė sosėkūrė tētrā 
pri muokīklu. Anėi vaidėna bėndrėnė lietoviu kalbo. 
Laikou einont tū kolektīvu veikla notrūka. Pasko-
tėnēs metās neso gėrdiejės, ka tuokėi tētrā rajuonė 
veiktom. Gīvendamė Žemaitėjuo ėš kėtor atvažia-
vė žmuonės tou mūsa kalba kartās vėsā neprastā 
ėšmuokst, vuo je nē... Vėns sovalkietis artists mūsa 
tētrė vaidėna sava gimtoujė suvalkietiu tarmė, vuo lė-
kosėijē – žemaitėškā, tad vėsė vaidėna sava gimtoujė 
kalbo, vuo dā vėina mergelka, nuors ė ne žemaitė, 
bet bova poikē pramuokusi mūsa kalbuos ė vaidėna 
žemaitėškā, be rīškesnė akcėnta, tad, kas ėš žiūruovu 
nežėnuojė, ka ana ne žemaitė, negaliejė tuo ni itartė. 

– Kas ī pagrindėnē Skouda Žemaitiu tētra drau-
gā, riemiejē?

– Baisē duosniū riemieju netorem. Šėik tėik pri-
sėded rajuona valdė, inpormacėjė aple tētra veikla 
nemuokamā platėn rajuona laikraštis „Mūsų žodis“, 
anuos būn ėr Facebook portalė. Vuo šēp tā stėnga-
mies patīs vėskou ožsėdėrbtė ėr asablīvas maluonės 
ėš kėtū neprašuom. Tēp ėr geriau, nes nesėjautam 
niekam skuolingė.

– Kuokēs laimiejėmās tētros, anuo aktuorē gal 
pasėgėrtė (nuomėnacėjės, kėtė apduovėnuojėmā)?

– 2010 metās kap geriausis tū metu miegieju 
tētros Lietovuo pelniem respublėkėnės reikšmies 
aukštiausi apduovėnuojėma – „Auksa paukštė“. 
Daugībė kartu ivairiausiūs konkursūs bovuom pa-
poulė tarp laurētu (sunkē jau vėsoku ė  ėšvardintė). 
Tētra aktuorē Mėnelga Vaidis, Bernuotienė Rasa 
īr bovė „Tegyvuoja teatras“ lauretās, Ronkaitienė 
Gražina, Laureckienė Jedvīga ėr Matutis Tuoms tuo 
patėis konkursa „Tegyvuoja teatras“ nuominantās. 

– Ė pabaigā – gal galietomėt pateiktė tētrė pasta-
tītu spektakliu sāraša, anūs vaidėnusiu ėr vaidėnon-
tiu aktuoriu, kėtū kolektīva nariū (scenuograpu, gar-
sa režėsieriu, švėisū operatuoriu ėr kt.) pavardės?

– Sunkos atvejis... Tū vaidėnėmu būs netuo-
lėi 80, tad šiou štruopo sunkē būtom ėš karta tēp 
anus vėsus ė ėšvardintė. Palėkem tou kėtam kartou. 
Scenuograpė tetorem vėina – Lukšienė Vita, pri 
švėisū ė garsa onkstiau darbavuos Vėršėls Vītauts, 
Urbuons Nerėjos, dabar mums prikimb Stonkos 
Andrios. Par vėsa tētra gīvavėma laikuotarpi ana-
mė vaidmėnis kūrė par pusšimti ivairiausė omžiaus 
aktuoriu. Ketorė ėš tuo skaičiaus jau īr ėškeliavė i 
geriesni pasauli. Neožmėrštam anū.

Diekavuojo ož puokalbi. Linko Tamstā ė vėsam 
Skouda Žemaitiu tētra kolektīvou naujū, gražiū spek-
takliu, ėsėklausontiū, sopratingu ėr palaikontiū žiū-
ruovu, riemieju – kas ba kuo!

2019 m. lapkrėstė paskutinis savaitgalis priš Advėnta. Scenuo – vėsė Skoudė vīkosė tarptautėnė miegieju 
tētru festivalė „Vaidėnam tievū kalbo“ dalīvē


