




Riskit, vaikeliai, akmenį baltĄ,

Vakarui temstant akmenys kalba.

Dangų ir žemę vĖjas sumaišo.

Raganos lenda iš kiauro maišo.

Slibinas šliaužia prie miesto vartų.

Jaunas bernelis galvĄ jam kerta.

Buvo du broliai, aukso norĖjo.

Trečias laimingas per žemę Ėjo.

Iš tĖvo dvaro pasakos geros,

Krautos sukrautos į margą skryniĄ,

Žydi ant skrynios žali žolynai.

Gieda paukštelis baltai raudonas,

Prašo paukštelis trupinio duonos.

Lesinkit paukštį, aitvarą leiskit,

Šitas pasaulis gražus ir keistas.

Riskit, vaikeliai, akmenį baltĄ.

Tyliai klausykit-pasakos kalba.

E. Mezginaite
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TEKSTO AUTORĖS

Daiva Matiukaitė, Reda Matuzevičienė

ILIUSTRATORIUS, MAKETUOTOJAS

Stanislavas Alokhinas

TEKSTO DIZAINERĖ

Kristina Vozniuk

LEIDINIO NUOTRAUKOS

iš Panevėžio Lėlių Vežimo Teatro Archyvo
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Kaip gera grįžti į laikus, kai manęs 
dar laukė pats gražiausias gyvenimas, 
šilčiausios dienos, nepatirti nuotykiai... 

 
Nors ir dabar širdyje jaučiuosi
jauniklĖ, tik dokumentais, deja, 

negaliu to įrodyti( )
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Bet pradėkime
viską nuo pradžių. 
Tai buvo seniai seniai, kai aš, kumelaitė Džiuljeta, buvau 
jauna, graži, kupina jėgų ir troškimų. Nusibodo man arti 
gimtųjų Pumpėnų (miestelis Pasvalio rajone) dirvonus, 
bastytis be prasmės po pievas ar ankštame aptvare 
žiemas leisti. Ir gimė mano arkliškoje galvoje svajonė: 

kad taip kitokį pasaulį pamatyčiau... 

Priguliau po ąžuolu, prisnūdau ir 
susapnavau nuostabią pasaką apie 
kelionę po pasaulį, apie žmogų, kuriam 
paklūsta lėlės, apie vaikus, apie spalvotą 
vežimą...
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— Aš galiu! — išgirdau ir net ant visų keturių kojų pašokau.

— Aš — Antanas, lėlių teatro sumanytojas. – Ar nenorėtum 

kartu keliauti po platųjį pasaulį ir atverti duris į pasakų 

karalystę, o kiekvieną vasarą traukti vežimą, pilną 

aktorių ir lėlių, po visą Lietuvą?

Vos neapkabinau žmogaus visom kanopom – iš laimės, 
žinoma. Taip prasidėjo mūsų bendra kelionė į žvaigždes 
Panevėžio lėlių vežimo teatre, vieninteliame tokiame 
visoje Europoje, sumanytame 1986 metais.

,,Ach, kas galėtų  

man padėti?!“

Ir nepajutau, kaip garsiai 
suprunkščiau: 
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 Aš galiu
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Teatro direktorius  
Antanas Markuckis prisimena: 

O pradžių pradžia – gamybiniame 
susivienijime „Linas“. 

10



Turiu pasigirti: kaip kraitį iš Pumpėnų 

kolūkio gavau vežimą. Tiesa, teko jį 

gerokai patobulinti: brezentinį tentą 

užtempti, ratus pakeisti, girdėjau, kad 

juos natūriniais mainais direktorius 

išmainė, o gal ir ,,privatizavo“, tikiuosi, 

ne ,,prichvatizavo“. 

“

”

Taip prasidėjo pirmosios gastrolės po 

Lietuvą vežimu, kurį aš tempiau iš visų 

arkliškų jėgų. Prisimenu ir pirmąjį 

spektaklį ,,Piratas visada piratas“, 

Taip jaudinausi, net ašara apynasriu 

nuriedėjo. 
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Bet jaudinausi ne aš viena. 
Iš aktorės dienoraščio:
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Žinoma, visko buvo: 
mano pirmasis vežimas lūžo ne 
kartą, ir pasagas pamesdavau, ir 
pati suklupdavau. Net poli.. . t . y. 
milicija buvo Pasvalyje sulaikiusi, 
mat įtarė, kad ir arklys, ir vežimas 
vogti. Nors spirk jiems į dantis! 

Šiaip taip paleido – žodžių trūksta 
– taip nepagarbiai su teatralais 
elgtis!

Įsitikinome, jog 
kaimas buvo išsiilgęs 
teatro.

Bėgo metai, o spektaklių vis gausėjo, 
maršrutai plėtėsi, apie mus garsas sklido 
net iki Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos.

Panevėžys

Šiaulia
i

Pasvalys

Pakruojis

Pirmasis vežimo teatro 

maršrutas buvo toks:   
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Teatro pastatas buvo iškilmingai  
atidarytas 1991 m.
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Pradėjęs nuo vaikiškų pasirodymų daugiabučių namų kieme, ilgainiui   
A. Markuckis įgijo solidžiam menininkui tinkamą išsilavinimą: ilgus metus 
kryptingai dirbo, gilino turimas žinias, bendravo su geriausiais Lietuvos 
ir užsienio šalių profesionalais, diskutavo su jais ir konsultavosi, taip 

augindamas save, kaip menininką, režisierių, lėlininką.

Aš, Džiuljeta, daviau kanopą nukirsti, bet 

netikėjau, kad iš apleisto sandėlio išaugs 

jaukus ir nepakartojamas, su meile 
išgražintas teatro pastatas, kurio adresas 

– Respublikos g. 30, PanevĖžys... Pagailėjo 

manęs, likau su visom kanopom. Teatro 

pastatas buvo iškilmingai atidarytas 1991 m.

Spektaklis lietuvių liaudies pasakos motyvais 

,,Lukošiukas“, 
rež. Antanas Markuckis 

(Jis buvo suvaidintas net 600 kartų).
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Turiu nekukliai prisipažinti, jog palengva tapau 

poliglote. Be akcento moku pasiteirauti 

vokiškai, estiškai, latviškai, olandiškai, daniškai, 

rusiškai, ukrainietiškai, prancūziškai: 

,,Ovuar, ping pomg, kuk ū?“
(labas, kaip jums sekasi?)“. 

Kalbų išmokau tarptautinio festivalio ,,Lagaminas“ metu. Nuo 

1993 metų jų įvyko keliolika. Dabar mūsų festivalis vadinasi 

,,Lėlė gatvėje“. Paskutiniame dalyvavo ir Lietuvos, ir užsienio 

teatrai. Šventė tęsėsi tris dienas ir tris naktis. 

Bohema – ko norėti!
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Kaip jau supratote, esu praktiška arklė,  

t. y. kumelaitė, o ne kokia pačiuožusi menininkė. 

Taigi, seniai supratau, jog 
kelionių metu svarbiausia 

gerai maitintis.

Siūlau, kaip dabar madinga, mūsų  

direktoriaus ypatingosios sriubos receptą.

Šiuo receptu pasidalinta ir su lėlių teatrų festivalio 
Panevėžyje svečiais. O kiek jų teatras sulaukė per 
35-erius metus! Savo spektakliais, improvizuotomis 
teatrų programomis dalinosi kolegos iš Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Švedijos, Moldovos. 
Nuostabūs vakarai, sodrios ir ilgesingos kitų kraštų 
dainos. Pažintys, pažadai susitikti, kurti....

Kiek garsių režisierių statė spektaklius Lėlių 
vežimo teatre, kiek garsių kompozitorių 

kūrė jiems muziką.

Ypatingoji

sriubabulvės  (iš kaim
ynų daržo)

morkos (kilmės vieta ta pati)

pankoliai arba ropės 
kmynai ir kitos žolės (Pakaušių kaimo pieva)

mėsa (bet kokia)

visa kita-pagal galimybes ir nuotaiką..

ir da
ug da

ug

meilės!
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O kaip toliau viskas pasisuko-nepatikėsite!

Vieną gražią dieną teatre pasigirdo baisus triukšmas, 

juokas, keistos kalbos nuotrupos, paskui prie manęs 

pripuolė keli jaunuoliai. Išsigandau neišpasakytai – 

nekalto gyvūno užpuolimas vidury baltos dienos! Kaip 

suklydau... 

Mūsų teatras sulaukė naujų aktorių  

iš Ukrainos.
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,,Lėlių teatras specifinis – reikia šokti, dainuoti, mokėti pra-

kalbinti bet kokį daiktą. Ne kiekvienas tą gali. Net bandėm imti 

žmones iš gaTvės, bet pašaukimo negalima išmokti. Pasikviesti 

aktorių lėlininkų iš kitų Lietuvos miestų – misija neįmanoma. 

Tad nežinodamas, ką daryti, iš nevilties lėlininkų pradėjau 

ieškoti svetur“, 

– teigė teatro vadovas.
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2017 m. 
iš Ukrainos atvyko jauni, profesionalūs aktoriai lėlininkai. 

Išspręsta didžiausia problema – jau pakanka aktorių ir 

sudėtingesniems spektakliams, ir įvairiems kūrybiniams 

projektams. Jaunieji aktoriai Marija, Margarita, Igoris ir 

Aleksandras greit pritapo prie senbuvių Danutės ir Rimos. 

Vėliau prie jų prisijungė ir Stanislavas su Vladislavu. 

,,Vargu, ar gyvenime dar teks keliauti į gas-

troles arklių traukiamais vežimais. Tai uni-

kali patirtis. Be to, čia galėsime tobulėti 

visapusiškai, išmokti ne tik aktorystės pa-

slapčių, bet ir lietuvių kalbos“,
— džiaugėsi ukrainiečiai.
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Доброго ранку — Labas rytas 
Вітаємо — Sveiki atvykę 

Слава Україні та Литві — Šlovė Ukrainai ir Lietuvai 

О, це я — O, tai aš 
$#@?! — Keikiasi
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Teatras tarsi atgimė ir iš esmės pakeitė repertuarą. 

Dabar bus kitaip: 

dieną bus rodomi spektakliai mažajam žiūrovui, o vakare 

– jaunimui ir suaugusiems, ,,nes dabartinė trupės 

sudėtis leidžia tikėtis sėkmės,“ – sako Antanas 

Markuckis.

24



,,Žuvėjėlis“, ,,Pusantros saujos, ,,Anderseno sapnas“, 

,,Sniego karalienė“, ,,Gudrutis“ ir daug kitų. 

O kur dar edukaciniai pasirodymai, 

spektakliai atvirose erdvėse, 

kiemeliuose...

Dieną 
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 ,,Beketo bliuzas“ (rež. I. Čabanovas) – 

spektaklis pastatytas ,,juodojo kabineto“ 

sistema. Jame persipina daug temų: 

mirtis, liūdesys ir gyvenimo troškulys.

Aš buvau išauklėta visur įžvelgti ką nors gera. Girdėjau ne 

kartą sakant: ,,Net ir pačioje tragiškiausioje 

situacijoje galima įžvelgti komiškumo pradų“. 

O jau komedijoje suaugusiems P. Bomaršė ,,Figaro vedybos“ 

(režisierius iš Ukrainos R. Kozakas) to komiškumo – nors 

vežimu vežk.

Vakarais
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Visai kitoks – sukrečiantis, sugrąžinantis į tragišką 

holokausto laikotarpį, spektaklis jaunimui ir 

suaugusiems ,,Mano vardas Icchokas“, kurį 

režisavo žinomas režisierius J. Dautartas. 

Teatro aktoriai čia atsiskleidė kaip tikri profesionalai, gebantys kurti sudėtingus, dramatiškus vaidmenis. Iš tikro – koks įvairus ir sudėtingas tapo mūsų teatro repertuaras!
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Kiek garsių režisierių statė spektaklius Lėlių vežimo teatre: Lietuvos nacionalinės 
premijos laurėtas V. Mazūras, R. Driežis, J. Januškevičiūtė, L.Zubė, D. Armonavičius,  
J. Stepankienė, Rusijos nusipelnęs meno veikėjas St. Železkinas, Ukrainos 

nusipelnęs meno veikėjas S Brižanis, J. Titarovas, R. Kozakas ir t. t .28



”šiam teatrui dariau lėlės, režisavau ,,Lakštingalą“. Čia visas kolektyvas 
man labai padėjo. Tų žmonių stropumas. Stebiuosi, kiek A. Markuckis turi 

energijos. Užsidegęs tuo, ką daro, nežinau, kas užgesins“
V. Mazūras
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O dabar pereinu prie man skaudžios temos: taigi, teatras 
du tris kartus per metus vyksta į tarptautinius festivalius 
užsienyje. 

O aš ką – palikta viena! 

Kolektyvas manęs trylika kartų atsiprašė, šešis kar-
tus paprašė ,,suprasti teisingai“, net raminamosios 
valerijonų arbatos užkaitė, bet kas man iš to... 

Neregėjau nei Danijos, nei Švedijos, nei Olandijos 
ar Belgijos, Ukrainos ar Moldovos, kur mūsų teatras 
vyko su spektakliais. Gerai dar, kad iš svečių šalių 
grįždavo su daugybe apdovanojimų.
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Ir man kartą 

sudžiūvusį vainiką 

lauktuvių atvežė. 

Sukramsnojau, ačiū ir 

už tiek
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,,Kas bendra man ir Antanui? Mūsų teatrai žinomi 

pasaulio lėlių sferoje. Svarbiausia išlaikyti švarią 

sielą, kurią galima perduoti vaikams. Joks kitas 

teatras, be lėlių, neturi tokio stebuklingumo“.
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Teatro repertuarą puošia H. K. Anderseno,  

Š. Pero kūriniai, panevėžiečių E. Matulaitės,  

E. Mezginaitės, J. Kazakaičio pjesės,  

V. Žilinskaitės, R. Žilevičiaus, S. Gedos kūryba.
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Su jaunimu bekeliaudama buvau primiršusi, kad mano 
galiojimo laikas jau baigiasi. Būna, kad vos sliūkinu 
vilkdama kojas, akyse ima rodytis miražai: užburtos 
pilys, angelų chorai. Turbūt laikas į užtarnautą poilsį. 
Bet kas gi vežimą temps?

34-ais teatro gyvavimo metais  

į vasaros gastroles vežimą  

pradėjo tempti garvežiukas.

- teigia Antanas 

Markuckis

,,Vežimas simbolizuoja kelionių magiją. Į 

jį labiau žiūriu ne kaip į daiktą, bet kaip į 

judėjimą, idėjos tempimą. Vežimo teatras… 

Aišku, arkliai būtų gražu, bet besikeičianti 

situacija diktuoja naujas sąlygas” 
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Taip ir prabėgo mano laikas, nuosta-
bus, prasmingas laikas. Susirinko visi 
manęs palydėti Į užtarnautą poilsį. 
Tapau senjorė, teisybę sakant, pen-
sininkė. Man padėkoti yra už ką! Taip 
pagerbta susijaudinau, pauosčiau vai-
niką, man dovanotą, ir visiems žemai 
nusilenkiau:

– Ačiū jums, kad tiek pamačiau, tiek pa-

tyriau. Noriu, kad žinotumėt: aš visada ir 

visur būsiu su jumis, kad ir kur būtumėt, 

kad ir kur nukeliautumėt. 

Per 35-erius kūrybinius metus Pa-
nevėžio lėlių vežimo teatras apriedėjo dau-
gybę miestų, miestelių, atokiausių kaimų 
(daugiau kaip 1000 vietovių), dovanodamas 
žaismingą pasakų pasaulį. 

Laimingo ir ilgo ilgo kelio!

,,Kelias, kuriuo rieda mūsų vežimo ratai, veda 

 į vaiko širdį,“ – sako Antanas Markuckis. Te-
atras siekia būti gėrio ir grožio oaze ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems.
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Kaip gerai, kad rašau dienoraštį.. .
Net kvapą užgniaužia prisiminus pačias 

gražiausias akimirkas!

2014 m.
 vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Preziden-

tė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Panevėžio 

lėlių teatro įkūrėją, direktorių, režisierių An-

taną Markuckį ordino UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ 

medaliu.

2016 m.
 A. Markuckiui skirtas  Auksčiausias Lietuvos 

Respublikos  Kultūros ministerijos apdovano-

jimas — Kultūros ministerijos garbės žen-

klas “Nešk savo šviesą ir tikėk” už nuopel-

nus Lietuvos kultūrai ir švietimui, vaikų 

meninį ir kultūrinį ugdymą, Panevėžio 

ir Lietuvos teigiamo įvaizdžio forma-

vimą, bendruomeniškumo stiprinimą 

bei asmeninę atsakomybę kuriant 

kultūrinę ir dvasinę aplinką.
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2019 m.  
 Panevėžio krašto pramonininkų asociacija išrinko Lėlių vežimo tea-

tro direktorių ir režisierių Antaną Markuckį Metų kultūros darbuotoju.

2020 m. 
Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas, Regioninės plėtros departamento 

prie LR Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus vedėja Kristina 

Udrienė pasveikino Lėlių vežimo teatro įkūrėją, direktorių Antaną Markuckį, tapusį 

vienu iš iniciatyvų konkurso “Regionai: atradimų žemėlapiai“ nugalėtoju. 

Panevėžio lėlių vežimo teatro iniciatyva “Tradicinės Panevėžio lėlių vežimo 

teatro vasaros gastrolės su vežimu po Lietuvą“ už įkvėpimą, atradimus, 

norą dalintis pripažinta viena iš geriausių.

Hm… Savam krašte 
pranašu nebūsi…  

—kartais ir išminčiai 
apsirinka.
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Panevėžio lėlių vežimo teatras - 

tai teatras, kuris išpildė 

mano svajonę - pojūčių 

spektaklio “Tarkšt 

barkšt“ pastatymą, 

skirtą neregiams ir 

silpnaregiams. Tai didelių 

galimybių ir fantazijų 

realizavimo erdvė. 

Iš visos širdies dėkoju už 

nuostabią galimybę dirbti 

su jumis!
Katerina Lukjanenko

Katerina Lukjanenko
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Mano draugystė su Panevėžio 

lėlių vežimo teatru prasidėjo 

nuo teatro direktoriaus laiško 

- kvietimo. Ši draugystė trunka 

jau dešimtmetį. Teatro įkūrėjas 

Antanas Markuckis,mano "brolis 

lietuvis“ - ambicingas, darbštus, 

kupinas idėjų. Jo ir Panevėžio 

lėlių teatro dėka aš susipažinau ir 

su Lietuva,jos grožiu ir vaišingumu.

Noriu padėkoti teatro kolektyvui ir 

jo vadovui už ilgametę draugystę, 

už tarptautinių festivalių 

organizavimą, kurie padeda pasauliui 

pažinti Pabaltijo perlą - Lietuvą.

Su meile - Kijevo privataus lėlių 

teatro "Ravlik“ meno vadovas 

J. Titarovas

arChyvas

J. Titarovas
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Man ir dailininkei Natašai Denisovai 
teko laimė pastatyti Panevėžio lėlių 
vežimo teatre spektaklį H.K.Anderseno 
pasakos motyvais “Anderseno sapnas“ 
(“Alavinis kareivėlis“). 

Mus pakvietė Antanas. Niekad nepamiršiu to jausmo, susižavėjimo, 
švelnumo, kai pirmąkart atsidūriau 
šiame teatre. Paminklas Andersenui, 
garvežiukas, mediniai laiptai,vedantys  
į sceną... Nuostabi teatro trupė.

Ir vėl stebuklas - dauguma aktorių iš 
Ukrainos - jauni, talentingi, darbštūs.
Repetavome su malonumu. Nuostabu, 
kad Antanas sukūrė tokį teatrą, 
kuriame įgyvendinamos visos vaikiškos 
svajonės.

Oksana Dmitrijeva
Oksana Dmitrijeva

Natalija Denisova
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Į savo spektaklio, skirto 

mažyliams nuo kelių mėn. 

iki 3-jų metų, pastatymą 

Panevėžio lėlių vežimo teatre 

aš išvykau su 7 mėn, dukrele.

Sunkiai įsivaizdavau, kaip 

vyks repeticijos su tokia 

asistente ant rankų. Po 

dviejų dienų atsikvėpiau su 

palengvėjimu,supratau, kad 

patekau į didelę šeimą, kuri 

nuostabiai rūpinosi manimi 

ir dukrele. Didelę dovaną 

išsivežiau savo širdyje-meilę 

žmonėms, kurie mažame 

mieste sugebėjo sukurti 

tikrą stebuklą, įkvėpti Didelio 

Žmogaus-Antano Markuckio.

Marina Bogomaz

arChyvas

arChyvas

Marina Bogomaz
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Mikhailas Urickis

Panevėžys. Mažoji teatrų Meka. 

Su Panevėžio lėlių vežimo teatru susipažinau 

2000 m.Krasnodaro festivalyje. Nepamenu,kokį 

Panevėžio lėlių vežimo spektaklį mačiau,bet 

nustebino jo ypatinga sceninė kultūra. Įsiminiau 

ir teatro direktorių, jauną, gražų ir nelietuviškai  

temperamentingą. 

Jau tada mane stebino jo nuostabūs pasakojimai 

apie vežimo teatrą. Jau tada jis man tapo Teatro 

Riteriu,o vėliau tai visiškai pasitvirtino.

2014 m.buvau pakviestas į festivalį Panevėžyje, 

skirtą H.K.Andersenui. Nustebino teatre vyraujanti 

meilė. Meilė darbui, kolegoms, lėlių teatro menui. 

Buvau laimingas gavęs galimybę pastatyti spektaklį 

“Pusantros saujos“. Tą laiką atsimenu kaip patį 

šviesiausią ir laimingiausią. Džiaugiuosi, jog mažame 

mieste yra puikus lėlių teatras, kuriam vadovauja 

tikras Teatro Riteris-Antanas Markuckis.

Mikhailas Urickis
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S.Brižanas 

Antano teatras... Stebuklinga vieta,kur pildosi  

slapčiausios svajonės! Kartą Antanas pakvietė 

mane į festivalį, s kirtą Andersenui, ir paprašė 

"sugalvoti“ kokį  nors mažą spektakliuką pagal 

H.K.Anderseno pasaką. Ilgai galvojau, kol vieną 

rytą mane pažadino Antano skambutis: “Reikia 

spektaklio pavadinimo, dabar!“ Atsiverčiau 

pirmą pasitaikiusią Anderseno pasaką - “Senas 

malūnas“. Jo sparnai pradėjo suktis Panevėžio 

lėlių vežimo teatre,po to “Našlaitė Elenytė ir 

broliukas Jonukas“, “Trys paršiukai“... 

Ir nuostabūs įspūdžiai iš Antano teatro: 

pasisėdėjimai kavinėje - vagone,kur svarbiausia 

ne kava, o unikali Antano asmenybė. J is įrodė, 

jog įmanoma įgyvendinti fantastiškiausias 

svajones. Tegu pučia jums palankus vėjas ir 

suka malūno sparnus, te niekada nesibaigia 

jūsų kelionė į PASAKĄ!

S. Brižanas 
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Atvykęs į Jūsų teatrą maloniai nustebau, 

kad čia yra norinčių atlikti darbus už mane.

Gręžti kalti, klijuoti, apšviesti, net VAIDIN-

TI! Aš pratęs viską daryti pats, todėl į

repeticijas nešiodavausi ir drelę, ir didžiau-

sią įrankių dėžę, kurios ilgainiui tampyti

nebereikėjo. O jau aktoriai! Ir lietuviai, ir 

ukrainiečiai! Kiek jie vargo patyrė!

Pasilikdavo po oficialių repeticijų, dirbo su 

ilgiausiu lietuvišku tekstu, o svarbiausia,

daug savo sprendimų pasiūlė, įnešdami į pro-

cesą naujumo, gaivumo ir gyvybės.

Jiems turėjo būti siaubingai sunku.  

Norėjau, kad jie improvizuotų, o ką čia 

paimprovizuosi, jeigu režisierius beveik nuo-

lat kaitalioja tekstą, o tu nemoki kalbos.

O ta lietuviška tartis - tikras siaubas! Vienu 

metu pamaniau: kris jų savivertė, bet,

ačiū Dievuliui, klydau. Persilaužimas įvyko,  

o jau tada viskas (pašlo į pajiechalo).

Slava Ukraine! l. zubĖ

l. zubĖ
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J. Januškevičiūtė

Panevėžys - vaikystės miestas, ten mano ša-

knys. Dabar Panevėžyje - tik protėvių

kapai. Džiugu, kad tame mieste jau daug 

metų gyvuoja toks įdomus, originalus lėlių 

teatras.

Seniai seniai, dar 1994 metais, tame teatre 

pastačiau spektaklį “Asiliuko Mafino

nuotykiai“. Spektaklyje skambėjo kompozi-

torės Audronės Vaštakienės sukurta

muzika, dainos. O dailininkės Valdonijos Ka-

raliūnienės lėles nesunkiai atgaivino

Panevėžio aktoriukai. Su PANEVĖŽIO LĖLIŲ 

VEŽIMO teatro aktoriais, jaunais,

darbščiais, talentingais žmonėmis, dirbti 

buvo tikrai smagu.
O žydintis, energingas, pilnas svajonių, pla-

nų teatro vadovas Antanas Markuckis kėlė 

pagarbą ir pasitikėjimą.Tegyvuoja PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO  

TEATRAS!!!

J. Januškevičiūtė
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Mūsų teatrui šis kūrėjas ypač svarbus. 
O viskas prasidėjo paskelbto  nuo kon-
kurso ,,Laiškas H. K. Andersenui“, kurį 
sumanė D. Sakavičiūtė, Šiaulių Univer-
siteto dėstytoja, ir įgyvendino kartu su  
A. Markuckiu. Vaikai rašė laiškus žymiajam 
pasakų kūrėjui, paskui suvažiavo į Lėlių ve-
žimo teatrą jų skaityti. Nugalėtojams buvo 
įteikti apdovanojimai — knygos ir kiti pri-
zai, kuriuos įsteigė Danijos Karalystės am-
basada, Danijos kultūros institutas. Teatro 
draugystė su rašytojo kūryba augo ir 
tvirtėjo. 

,,Kai Panevėžyje vaidi-

namos rašytojo pasa-

kos, man atrodo, kad 

H. K. Andersenas sėdi 

ant debesėlio, žiūri ir 

džiaugiasi“, 

- taip teigė poetė Elena 

Mezginaitė, sukūrusi ne vieną 

pjesę mūsų teatrui.

Danijos karalystė kasmet skiria tris H. K. Anderseno premijas 
kultūros veikėjams iš viso pasaulio. Ji įteikiama rašytojo gim-
tinėje, Odensės mieste, tą dieną, kai gimė H. K. Andersenas 
– balandžio antrąją. 2003 – iais metais ši  garbinga premija 
buvo įteikta ir mūsų teatro direktoriui Antanui Markuckiui. Ir 
ne veltui – mūsų teatre gimė spektakliai H. K. Anderseno pa-
sakų motyvais ,,Mergaitė su degtukais“, ,,Skiltuvas“, ,,Coliu-
kė“, ,,Lakštingala“, ,,Anderseno sapnas“, 
,,Sniego karalienė“.

Aš taip susijaudinu, kai išgirstu didžiojo danų rašytojo 

Hanso  Kristiano  Anderseno vardą.
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2005 metais skulptorius Algimantas Vytėnas sukūrė bronzinį 

paminklą garsiajam pasakų kūrėjui iš Danijos Hansui Kristianui 

Andersenui. Jis buvo pastatytas 200-ųjų rašytojo  gimimo metinių 

proga. Tai vienintelis paminklas danų rašytojui Pabaltijyje, 

džiuginantis visus, kas užsuka į Lėlių vežimo teatro kiemelį. 

      Gal koks skulptorius sukurs paminklą  

ir man, o apačioje užrašys: ,,teatro kankinė“.  

Būtų geriau, jei paminkle būčiau su sparnais.....
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Įkvėpimas, noras kurti, dalintis neapleidžia mūsų 
teatro ir sunkiais laikais. Pandemijos, karantino metu 
teatras rodė profesionaliai nufilmuotus spektaklius 
Youtube kanalu ir sulaukė gražių įvertinimų net iš 
Italijoje gyvenančios ponios Gerdos šeimos: ,,Net nebūčiau pamaniusi, jog sėdėsime sekmadienį  

beveik 2000 km atstumu nuo Lietuvos ir šį kartą 

stebėsime spektaklį, skirtą vaikams ,,Pusantros 

saujos“. Noriu labai pasidžiaugti šia nuostabia 

Panevėžio lėlių vežimo teatro suteikta galimybe. 

Su džiaugsmu laukiame kiekvieno savaitgalio, nes 

tai jau tapo mano dukrų mielu įpročiu. Tikiu, jog 

teatras padeda augti vaikams kūrybingais ir ver-

tybių turinčiais žmonėmis.“

54



,,Šiandien mano pats laimingiausias, 

skaidriausias, šviesiausias laikas. 

Išgyvenu renesansą. Man labai gera 

su žmonėm: Kur nueinu, atrodo, visi 

švyti ir aš švyčiu. Belieka paklausti: 

Markucki, ar tu laimingas? Taip, 

be proto laimingas, - atsakau ir , 

linkėdamas sau ir teatrui kartoju: 

kad tik
 ilgiau!

Teatras – tai mano kūdikis, kurį 

sukūriau savo protu, savo rankom 

– visu kuo. Supratau: jeigu žmogus 

tvirtai ko nors nori, jis priverčia 

likimą nusileisti  

(Paskutinė egzistencinė išvada).

Pamenate, prieš dešimtį metų garsioji Panevėžio poetė 
ir mūsų teatro draugė Elena Mezginaitė, kurios 80 – čio 
jubiliejų minime ir mes, rašė: 
,,Teatrų pasaulyje daug. Lietuvoje netoli šimto.  

O šitas vienintelis toks Europoje. Teatras ant ratų. Jam 

vadovauja Antanas Markuckis, pats sukūręs šitą teatrą 

ir kantriai tarsi arklys vežimą tempęs iki jaunatviško 

jubiliejaus. Bet jeigu atsiversite šią knygelę ne šiemet, 

būkite tikri: teatras stovi, važiuoja ir vaidina...“

 
Tikrai, jis stovi, važiuoja ir vaidina, — toks pat 
jaunatviškas, nors jam jau 35-eri! Tiek pat metų jam 
vadovauja Antanas Markuckis, vis  toks pat – pilnas idėjų, 
ryžto ir meilė. 

Ir laimingas.
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