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Živilė Puidokaitienė
Šio renginio tikslas – kūrybiškai ir 

įtaigiai paminėti partizanų vado Jono 
Žemaičio-Vytauto metus ir didžiau-
sią Baltijos šalių gyventojų masinio 
trėmimo operaciją „Priboi“ („Ban-
gų mūšą“), vykusią 1949 m. kovo 
25–28 dienomis. Per šį trėmimą iš 
Lietuvos buvo ištremta 32 tūkst., o 
iš visų Baltijos šalių – arti 100 tūkst. 
gyventojų. Renginys jaunimui pri-
minė sovietinės okupacijos netektis 
ir didvyrišką partizaninį pasiprieši-
nimą. Taip pat siekiama meninės iš-
raiškos priemonėmis ugdyti jaunimo 
patriotiškumą bei norą žinoti savo 
šalies istoriją.

Nacionalinis festivalis „Dainos iš 
tremties“ vyksta jau šeštus metus. 
Šiemet jame dalyvavo maždaug 300 
dalyvių iš 23 mokyklų. Mokiniai 
festivalyje atliko autentiškas partiza-
nų ir tremtinių dainas. Daugelis senų 
dainų skambėjo naujai, su specialiai 
renginiui paruoštomis meninėmis 
kompozicijomis ir aranžuotėmis.

Dainų festivalį „Dainos iš trem-
ties“ organizuoja Tarptautinė ko-
misija kartu su Varėnos „Ąžuolo“ 
gimnazijos Tolerancijos ugdymo 
centru. Šie atmintinų istorinių datų 
minėjimai yra sudėtinė Tarptautinės 
komisijos su parneriais įgyvendi-
namos „Mokymo apie totalitarinių 
režimų nusikaltimus, nusikaltimų 
žmoniškumui prevencijos ir toleran-
cijos ugdymo programos“ dalis.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos 
direktorė Milda Padegimaitė akcen-
tavo, kad šiemet šis festivalis yra 
skiriamas labai svarbiam ir tragiš-
kam įvykiui - Lietuvoje trėmimams, 
buvusiems prieš 70 metų, kurie va-
dinosi „Bangų mūša“: „Manau, kad 
tokiais atvejais, kaip šio įvykio mi-
nėjimas, yra sakoma: „Kaip svarbu, 
kad gyvenime tokie įvykiai nepa-
sikartotų, kaip svarbu, kad nebūtų 
karo, kad nebūtų blaškomi likimai 
ir, atrodo, kad nuo tiek nedaug pri-
klauso, o priklauso nuo to, kiek mes 
turime atminties, jautrumo, žmogiš-
kumo“. Anot gimnazijos direktorės, 
visuomet gyvenime reikia turėti viltį 
ir tuomet viskas bus gerai.

Tarptautinės komisijos vykdoma-
sis direktorius Ronaldas Račinskas 
pasidžiaugė, kad šiais metais su-
sirinko gausus būrys moksleivių: 

Varėnoje skambėjo dainos iš tremties
Praėjusį ketvirtadienį Varėnos kultūros centre minint partizanų vado Jono 

Žemaičio-Vytauto metus ir 1949 metų kovo 25-28 d. masinių trėmimų 70-ąsias 
metines nacionaliniame moksleivių dainų festivalyje skambėjo partizanų ir 

tremtinių dainos. Čia vyko jau tradicinis Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos ir  
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti organizuojamas festivalis „Dainos iš tremties“, kuriame 

dalyvavo maždaug 300 dalyvių iš 23 Lietuvos mokyklų

„Labai smagu matyti taip gausiai 
ir vėl susirinkusius čia, Varėnoje, į 
tradicinį partizanų ir tremtinių dainų 
festivalį „Dainos iš tremties“. Tai, 
kad mes turime laisvą valstybę ir 
galime šiandien rinktis čia, išsakyti 
savo nuomonę, rinkti valdžią tokią, 
kokią mes norime – yra nuopelnas 
tremtinių ir politinių kalinių, kurie 
pačiomis sunkiausiomis sąlygomis 
išsaugojo laisvos ir nepriklausomos 
valstybės idėją, išsaugojo meilę 
savo kraštui, ją perdavė vaikams ir 
anūkams. Šiandien mes gyvename 
valstybėje, kurioje yra problemų, ta-
čiau šios valstybės likimas yra mūsų 
rankose. Matydamas daug pilietiš-
kai nusiteikusių ir suprantančių tai 
mokytojų, kurie ugdo vaikus meilės 
tėvynei dvasioje, kurie atvyko čia iš 
visos Lietuvos, turime ir iš Pajūrio, 
ir iš Vilniaus“. R. Račinskas dėkojo 
mokytojams, kurie į savo darbą žiūri 
gerokai plačiau negu tai yra numa-
tyta instrukcijose ir vadovėliuose, 
nes, anot komisijos vykdomojo di-
rektoriaus, ne tik instrukcijos ir va-
dovėliai padeda mums augti, bręsti 
ir mokytis: „Pirmiausia, asmeninis 
pavyzdys, įtraukimas, motyvavimas 
yra esminiai dalykai. Dėkoju moks-
leiviams, kurie su jauduliu rinkosi 
čia“.

„Kodėl daina? Kodėl mes pasi-
rinkome dainos formą? Tam tikrai 
prasme tai – apjungiantis motyvas, 
tačiau daina buvo be galo svarbi ir 

tada, prieš 70 metų, kai partizanai 
miškuose, kovodami su okupantais 
vakarais ar prie laužo, jie į dainas 
įdėdavo savo mintis ir skausmą, ir 
savo viltis, ir meilės žodžius išsa-
kydavo. Klausydami tų dainų ir jas 
mokydamiesi, mes susipažįstame su 
istorija, tas pats pasakytina ir apie 
tremtinius. Tikriausiai jau taip yra, 
kad mes dainuojame ir tada, kai 
mums yra gera, ir tuomet, kai yra 
sunku. Deja, šios dainos yra šiek tiek 
minorinės. Tikriausiai ir toms dai-
noms mes turime būti dėkingi, kad 
turime laisvą Lietuvą, nes kai kūrėsi 
Sąjūdis, mus vadino dainuojančia re-
voliucija, mes nugalėjome okupantą 
be ginklų, mes nugalėjome okupantą 
savo sielos stiprumu, dainuodami“, 
- kalbėjo R. Račinskas. Taip pat pri-
minė, kad nereikia galvoti, jog vals-
tybės laisvė yra duotybė.

Varėnos rajono meras Algis Ka-
šėta teigė, kad istorija mums yra la-
bai svarbi, net ir tos patirtys, kurios 
sulaužė daugybės Lietuvos žmonių 
likimus, daugelis paliko savo kau-
lelius Sibiro platybėse, miškuose, 
palaukėse. Kiti, grįžę, negalėjo baigt 
mokslų ir realizuoti savęs kaip as-
menybės, tačiau ir tokios žiaurios 
pamokos grūdina. Anot mero, be tų 
skaudžių netekčių ir patirčių tokie 
įvykiai užgrūdina ir verčia išmokti 
tam tikras pamokas, pasimokyti iš 
savo klaidų. Lietuviai tas pamokas 
išmoko.

Varėnoje nu-
skambėjo nuotai-
kinga, tradicinė, 
tautinių ir šiuolai-
kinių šokių šventė 
„Šokių pynė“, ku-
rioje „pynėsi“ net 
trylika kolektyvų.

Pirmasis pasi-
rodė „Mikitukas“ 
– vadovės Jolan-
ta Stankevičienė, 
Viktė Stankevi-
čiūtė. 2016 metais 
šiam kolektyvui 
suteikta I lygio kategorija. Šiais 
metais respublikiniame konkurse 
„Šypsenų vaivorykštė“ Trakuose 
šokėjai buvo įvertinti už šiuolai-
kišką požiūrį į tautinį šokį, gavo 
„Modernaus tautinio šokio kolek-
tyvo“ nominaciją ir auksinę taurę.

Lietuvos Kariuomenės Vilniaus 
įgulos karininkų ramovės liaudiš-
kų šokių ansamblis „Neris“ – vie-
nas seniausių šio žanro kolektyvų 
Lietuvoje, susikūręs 1960 metais. 
Ansamblyje – daugiau kaip devy-
nios dešimtys dalyvių. Šoka jau-
nučių, jaunuolių, jaunimo ir vy-
resniųjų šokių grupės. Nuo 2015 
m. vasario grupei vadovauja jauna 
vadovė, choreografė Eglė Kotry-
na Vizbaraitė. Scenoje pasirodė 
ir pagyvenusių liaudiškų šokių 
kolektyvas „Kadagys“, neseniai 
atšventęs 45-ąjį gimtadienį. Taip 
jis ir iki šiol populiarina sceninį 
šokio žanrą, aktyviai dalyvauja 
respublikinėse ir pasaulio lietuvių 
dainų šventėse. Šokių kolektyvo 
vadovė Ramunė Butkienė. Dar 
vienas tautinių šokių kolektyvas - 
,,Gija“, kuris savo gyvavimą skai-
čiuoja nuo 1975 metų. Kolektyvas 
koncertuoja vietos renginiuose, 
dalyvauja festivaliuose, šventėse, 
draugauja su tokio pat amžiaus 
žmonių kolektyvais, vyksta vieni 
pas kitus į bendrus renginius.

Į Varėną atvyko ir Alytaus mies-
to šokių studija „Rūta“. Kolekty-
vas susikūrė daugiau kaip prieš 10 
metų, šokėjų amžius nuo mažo iki 
didelio. Kolektyvo vadovė Rūta 
Mekišaitė. Dar vieni svečiai - šo-
kių kolektyvas „Šalčia“ susikūrė 
2000 m. Jį lanko Punsko Kovo 
11-osios licėjuje besimokantis 
jaunimas. Šokių kolektyvo vadovė 
– Asta Pečiulienė.

Seinų „Lietuvių namų“ vyres-
niųjų liaudies šokių grupė „Seina“ 
susibūrė 2016 m. lapkričio mėne-
sį. Šokio mylėtojai į pirmas repe-
ticijas „Lietuvių namuose“ rinko-
si su džiaugsmu, norėdami ne tik 
saugoti, puoselėti lietuvių liaudies 

Šokėjai 
sukosi šokių pynėje

Praėjusį šeštadienį Varėnos kultūros centre
šurmuliavo tautinių ir šiuolaikinių šokių
tarptautinis festivalis „Šokių pynė“. Savo

pasirodymus žiūrovams dovanojo ne tik Lietuvos 
šokių kolektyvai, bet ir svečiai iš Latvijos, Lenkijos

šokį, tradicijas, bet ir pabendrauti, 
dalintis gera nuotaika tarp savęs 
ir su žiūrovais. Ansamblio daly-
viai – tai bendraminčių ir draugų 
būrys, kuriems vadovauja Alina 
Dzimida.

Didelių ovacijų sulaukė Lietu-
vos vaikų ir jaunimo centro an-
samblis „Ugnelė“. Jame šoka ne 
tik vaikai nuo 3 metų, jų vyresnieji 
sesės ir broliai, bet ir tėveliai. Tai 
didelė šeima, kurią vienija bendros 
tradicijos, patriotiškumas ir meilė 
tautiniam menui. Šokių kolektyvo 
vadovė Ramona Butkutė-Lapėnie-
nė.

Kaip visuomet žiūrovus stebino 
ir žavėjo sportinių šokių studijos 
„DOSADO“ įvairaus amžiaus 
kolektyvai. Savo pasirodymais 
šokėjai dovanoja pačias geriau-
sias emocijas ir nuotaiką. Scenoje 
pasirodė dviejų miestų - Varėnos 
ir Druskininkų „Dosado“ šokėjai. 
Šokių kolektyvų vadovas – Povi-
las Lapinskas.

Varėnos kultūros centro linijinių 
šokių kolektyvas „Fantazija“ da-
lyvauja įvairiuose Lietuvos šokių 
festivaliuose ir varžybose. Kolek-
tyvo vadovė Janina Oszustovicz.

Choreografinis sambūris „Jotva“ 
įsikūrė 1951 m. Ansamblio nariai 
– vaikai ir jaunimas nuo 5 iki 30+ 
metų amžiaus. Šokių kolektyvo 
vadovė Kornelija Mauliūtė. Šo-
kių kolektyvas „J&J United“ iš 
Druskininkų, tai kitokia komanda, 
sudaryta iš įvairaus amžiaus žmo-
nių, siekianti parodyti, kad amžius 
- ne riba šokti gatvės šokius. Kartu 
šoka ir vadovas Justinas Baltulio-
nis. Scenoje pasirodymą dovanojo 
ir „Šokio teatro laboratorija 45°“ 
– tai judesio tyrinėjimo platforma. 
Nuo 2015 m. stebina publiką savo 
idėjomis, kuria tematinius, įsimin-
tinus pasirodymus ir ,,kalbasi“ su 
žiūrovais. Šokio laboratorijos va-
dovė – Daiva Galinė.
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Autorės nuotr. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ansamblis „Ugnelė“         Autorės nuotr.

„Dosado“ šokėjai

Dainuoja jaunimas iš Senosios Varėnos
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