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Šiais metais jis skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų atminimo 
metams, tad festivalyje ypatingai 
jautriomis gaidomis skambėjo par-
tizaniškos, tremties dainos. Ši tris 
dienas vykusi įspūdinga folkloro 
fiesta tarsi gaivus lietus nuo ali-
nančios kaitros trumpam atgaivino 
ir margaspalviais folkloro raštais 
išmargino nykstančius šilų kaime-
lius. Juk šis mūsų paveldas, kuriuo 
didžiuojamės ir būtent juo bei savo 
kalba, tarmėmis, dainomis, šo-
kiais, amatais, tradicijomis – esa-
me išskirtiniai, kilo ir glūdi būtent 
senuosiuose Lietuvos kaimuose. 
Festivalis kasmet sukviečia vis 
daugiau folkloro puoselėtojų ir 
mylėtojų iš visos Lietuvos. Išties 
smagu kasmet matyti šitą folkloro 
ansamblių ir dalyvių margumyną. 

Penktadienį smagi dzūkiška 
vakaruška su liaudies dainomis 
ir šokiais vyko Darželių kaime, 
šeštadienį festivalio dalyviai sma-
giai koncertavo Margionių kloji-
mo teatre ir etnografiniame Žiūrų 
kaime. Vakarop didysis visų fes-
tivalio dalyvių koncertas žiūro-
vus tradiciškai sukvietė į pačią 
šilų „širdį“ – Marcinkonis, į pušų 
paunksmę prie Kastinio ežero, kur 
už scenos žiūrovų akis džiugino 
tobulas ežero vaizdas ir gaivino 
vasarinė ežero vėsa. Į festivalį 
gausiai susirinko ne tik Lietuvos 
folkloro ansambliai, bet ir liau-
dies dainų pasiilgusieji žiūrovai. 
Baigiamasis koncertas sekmadienį 
skambėjo Merkinės kultūros cen-
tre. Folkloro ansambliai iš visos 
gražiosios mūsų Lietuvos kvietė 
kartu sudainuoti skambią dainą ir 
sutrepsėti smagią polką. Festivalį, 
kaip ir kasmet, organizavo Dzūki-
jos nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato di-
rekcija. 

Didįjį koncertą Marcinkonyse 
tradiciškai gražia dzūkiška daina 
pradėjo festivalio šeimininkai – 
„Aukso paukštės“ laureatai, Mar-
cinkonių etnografinio ansamblio 
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dainininkai, vadovaujami Rimutės 
Avižinienės. Po marcinkoniškių į 
sceną lipo ir vieni už kitus sma-
giau dainavo, šoko ir muzikavo 
„Poringė“ iš Vilniaus, vadovau-
jama Audronės Vakarinienės, 
„Vydraga“ iš Vilniaus, vadovau-
jama Algirdo Klovos, „Verpeta“ 
iš Kaišiadorių, vadovaujama Va-
lerijos Jankauskienės, „Kupolė“ 
iš Kauno, vadovaujama Daivos 
Bradauskienės, „Viešia“ iš Kauno 
rajono, vadovaujama Jolantos Bal-
nytės. Festivalio žiūrovus senovi-
nėmis dzūkų dainomis sužavėjo 
dar vieno „Aukso paukštės“ laure-
ato, seniausio Varėnos krašte Žiū-
rų folkloro ansamblio atstovai. Šis 
unikalus, beveik penkiasdešimt 
metų gyvuojantis ir visoje Lietuvo-
je žinomas ansamblis tarsi atgimė 
naujai – jame dabar dainuoja net 
keturios kartos. Dzūkijos naciona-
linio parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato direktorius Ei-
mutis Gudelevičius, sveikindamas 
šventės dalyvius, pasidžiaugė, kad 
festivalyje gausu dalyvių, nes jis 
ir skirtas parko gyventojams, lan-
kytojams ir svečiams bei visiems 
kitiems, kurie neabejingi senovi-
niams papročiams ir tradicijoms. 
„Ši šventė labiausiai mus vienija, 
ji tapo pagrindine mūsų direk-
cijos švente metuose. Į festivalį 
susirenka geriausi iš geriausių vi-

sos Lietuvos folkloro kolektyvų, 
tad linkiu drauge su jais visiems 
smagiai praleisti laiką“, – linkėjo 
direktorius. 

Marcinkonių seniūnijos seniū-
nas Vilius Petraška pasveikino 
festivalio dalyvius ir svečius su 
gražia folkloro švente, kuri kasmet 
vyksta unikalios gamtos apsupty-
je ant ežero kranto. „Džiaugiuosi, 
kad šis festivalis vyksta būtent 
Marcinkonyse. Jis liudija mūsų 
stiprybę, pagarbą etnokultūriniam 
paveldui. Juk per kultūrą ir Lietu-
va išliko, ir tremtyje giedojo lietu-
viškas dainas. Su tomis dainomis ir 
mes užaugome“. Gražia dzūkiška 
daina festivalio dalyvius pasvei-
kino Dzūkijos nacionalinio parko 
ir Čepkelių valstybinio gamtinio 
rezervato direktoriaus pavaduoto-
ja Lina Žukauskienė. Šmaikščiais 
dzūkiškais pajuokavimais šventės 
dalyvius linksmino nuostabieji 
renginio vedėjai – Dzūkijos nacio-
nalinio parko ir Čepkelių valstybi-
nio gamtinio rezervato darbuotojai 
Lina Černiauskienė ir Jonas Ba-
joriūnas. Jie dėkojo visiems festi-
valio dalyviams, parko kolektyvui 
bei Darželių, Margionių, Marcin-
konių ir Žiūrų kaimų bendruome-
nėms už pagalbą ir svetingumą 
rengiant festivalio koncertus. 

Direktorius Eimutis Gudelevi-
čius kiekvienam kolektyvui įteikė 
po dėkavonę ir po vertingą knygą 

„Laukinės gamtos glūdumose“. 
Šventėje šurmuliavo dzūkiškas 

turgelis, kuriame buvo galima 
nusipirkti naminės duonos, sū-
rio ir pyragų, medaus, natūralios 
kosmetikos, spalvingų keramikos, 
medžio dirbinių.

Parko bitininkas Romas Norkū-
nas demonstravo drevinės bitinin-
kystės, ugnies degimo ir žvakių 
liejimo tradicijas. 

Festivalio metu buvo galima nu-
sipirkti parko lankytojo bilietą ir 
dalyvauti loterijoje, o trys laimin-
gieji buvo apdovanoti ekskursijo-
mis po parko teritoriją. 

Vėliau šventė persikėlė į etno-
grafijos muziejų, kur laukė skanūs 
dzūkiški kulinarinio paveldo val-
giai, o dalyviai iki vėlumos ne-
nuilsdami dainavo ir šoko. Uni-
kalioje aplinkoje toli šilais aidėjo 
viena už kitą skambesnės ansam-
blių dainos, o bendrystės jausmas 
smagiai vakaronei ir pabendra-
vimui prie dzūkiško stalo subūrė 
gausų būrį festivalio dalyvių ir 
svečių. 

Baigiamasis festivalio akordas 
nuskambėjo Merkinės kultūros 
centre. Visus gausiai susirinku-
sius čia svetingai sutiko Merkinės 
folkloro ansamblis „Kukalis“ bei 
miestelio bendruomenė. 

Kaip sakė vienas pagrindinių 
festivalio organizatorių, Mar-
cinkonių etnografijos muziejaus 
Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus 
etnografas Jonas Bajoriūnas, festi-
valis jau turi savo tradicijas. „Or-
ganizuodami šį festivalį, siekiame 
pagarbiai pristatyti ir atkreipti dė-
mesį bei raginame ir toliau puo-
selėti išsaugotas ir tebepuoselėja-
mas unikalias dzūkiško paveldo 
vertybes, senąsias tradicijas ir pa-
pročius. Svetingai ir išmoningai 
festivalio svečius sutinka ir kaimų 
bendruomenės. Šiuose festivaliuo-
se noriai dalyvauja garsiausi fol-
kloro kolektyvai iš visos Lietuvos 
bei kaimyninių šalių. Džiaugiamės 
visais kolektyvais ir kasmet sten-
giamės festivalį surengti dar įdo-
mesnį“. 

Festivalio „Subatėlės vakarėly...“ vedėjai Lina Černiauskienė ir Jonas Bajoriūnas ir Marcinkonių etno-
grafinis ansamblis

Festivalio „Subatėlės vakarėly...“ žiūrovai 
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Kultūros ministerijoje viešėjo de-
vyni šiųmetės ekspedicijos „Misija 
Sibiras“ dalyviai, kurie su minis-
terijos bendruomene dalijosi švie-
žiausiais įspūdžiais ir įsimintiniau-
siomis istorijomis iš Kazachstano. 
Šių metų ekspedicija išskirtinė tuo, 
kad pirmą kartą buvo statomi sakra-
liniai liaudies paminklai – koplyts-
tulpiai. Šio amato projekto dalyviai 
mokėsi Lietuvoje.

Kultūros ministras Mindaugas 
Kvietkauskas sveikindamas projek-
to dalyvius pabrėžė, kad ši misija 
stiprina mūsų tautą ir visuomenę. 
„Istorinė atmintis daro mus stipres-
nius, nes parodo, kiek mūsų valsty-
bė turėjo talento ir šviesių žmonių 
ir kiek reikėjo pastangų siekiant 
mūsų valstybę sunaikinti. Tačiau to 
padaryti nepavyko. Žinojimas, kad 
buvome stiprūs ir turtingi mus su-
stiprina ir šiandien, kai po totalita-
rinių režimų siekiame atstatyti tei-
sybę“, – kalbėjo kultūros ministras.

Ekspedicijos vadovas Arnoldas 
Fokas pasakojo, kad pagrindinis jos 
tikslas – vykti į su Lietuvos istorija 
susijusias vietas, susitikti su jose 
gyvenančiais lietuviais, sutvarky-
ti, surasti ir identifikuoti išlikusius 
paminklus, kapus. Kitaip tariant, 
pasistengti išsaugoti dar likusį ma-
terialųjį paveldą. Pasak A. Foko, 
Kazachstane vietos, kuriose buvo 
lageriai, nėra niekaip įamžintos ar 
pažymėtos, taigi šios, jau 18-osios, 
ekspedicijos dalyviai pirmieji jose 
pastatė koplytstulpius ar kryžių.

„Kazachstanas pasitiko karštai, 
bet karštis šiai ekspedicijai suteikė 
savotiško žavesio, o lietus netgi 
tapo atrakcija, nors nebuvo labai 
juokinga eiti per kapines, kai ba-
tuose žliaugė vanduo ir kandžiojo 
uodai. Bet pamatyti reikia visko. 
Mažus iššūkius priimdavome kaip 
patirtį, kuri padarė mūsų ekspedi-
ciją turtingesnę“, – įsitikinusi eks-
pedicijos dalyvė, žurnalistė Audra 
Avižiūtė.  

Projekto dalyviai turėjo dar vie-
ną užduotį – surasti 93 metų Jurgio 
Dirvonskio dukrelės, kuri mirė bū-
dama 8 mėnesių, kapą. Tą padaryti 
padėjo ne kas kitas, bet nuojauta 
– ji kartais galinti nuvesti ten, kur 
reikia. Į Kultūros ministeriją atvykę 
„Misija Sibiras“ dalyviai pasidalijo 
ir kitais įsimintinais potyriais – kaip 
apleistose ir užžėlusiose kapinėse 
atrado saulėje suspindusią lentelę 
su lietuvišku užrašu, kaip susipa-
žino su lietuvių kilmės fotografu 
Dmitrijumi, kaip vietiniame trans-
porte sutiko lietuviškai mokėjusį 
rusą, kuris septynetą metų gyveno 
Kaune. Tai tik dalis istorijų, kurias 
iš 10 dienų, praleistų Kazachstane, 
parsivežė projekto dalyviai. Jie ne-
kantrauja savo istorijomis ir įspū-
džiais pasidalyti su visais, kam jie 
įdomūs, tad laukia kvietimų atvykti 
į bet kurį Lietuvos kampelį.

Projektas „Misija Sibiras“ vyk-
domas nuo 2006 metų. Per šį laiko-
tarpį lietuvių tremties ir įkalinimo 
vietas Sibire – Rusijoje, Kazach-
stane ir Tadžikistane – aplankiu-
sios jaunimo ekspedicijos sutvarkė 
daugiau kaip 150 kapinių. Nuo pir-
mosios ekspedicijos pradžios norą 
dalyvauti projekte išreiškė daugiau 
nei 13 tūkst. jaunų žmonių. Iš viso 
suorganizuota 17 ekspedicijų, tūks-
tančiai pristatymų mokyklose, uni-
versitetuose, bendruomenių cen-
truose, eksponuota šimtai jaunimo 
ekspedicijų fotografijų parodų, su-
kurta dešimtys dokumentinių filmų.
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