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Živilė Puidokaitienė

dalyviai
Skaitytojams priminsime, kad 

gruodžio 17 d. Merkinės V. Krė-
vės gimnazijoje vyko rajoninis 
konkurso „Dainų dainelė“ etapas. 
Komisija nusprendė, kad į regio-
ninį etapą, vykusį praėjusį penk-
tadienį Alytuje, keliaus: Atėnė Ži-
bėnaitė (Varėnos „Žilvičio“ vaikų 
lopšelis- darželis, vadovas Nerijus 
Bakula) – jauniausia dalyvė iš Va-

Varėnos dainorėliai – regioniniame 
„Dainų dainelės“ etape

Sausio 10 d. Alytaus muzikos mokykloje vyko konkurso „Dainų dainelė“
regioninis etapas, kuriame dalyvavo Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų, 

Lazdijų ir Varėnos savivaldybių atrinkti geriausi rajono dainorėliai

rėnos rajono; Ugnė Sereičikaitė 
(Varėnos „Pasakos“ vaikų lopše-
lis-darželis., vadovė Vaida Žilins-
kienė); Guostė Plokštytė (Varėnos 
„Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, 
vadovas N. Bakula); Rokas Ba-
chovas (Varėnos Jadvygos Čiur-
lionytės menų mokykla, vadovė 
Ilona Zalanskienė); Olivija Nar-
kevič (Varėnos Jadvygos Čiur-
lionytės menų mokykla, vadovė 
Aušra Liutkutė Povilaitienė); Ar-
tūras Makselis (Varėnos kultūros 
centras, vadovė Asta Kašėtienė); 

Kamila Antanevičiūtė (Merkinės 
Vinco Krėvės gimnazija, vadovas 
Kęstutis Breidokas); Urtė Akula-
vičiūtė (Varėnos Jadvygos Čiur-
lionytės menų mokykla, vadovė 
A. Liutkutė Povilaitienė); Milda 
Miknevičiūtė (Varėnos Jadvygos 
Čiurlionytės menų mokykla, va-
dovė I. Zalanskienė); vokalinis 
ansamblis „Kitaip-3“ (Varėnos 
Jadvygos Čiurlionytės menų mo-
kykla, vadovė A. Liutkutė Povi-
laitienė).

Kaip sekėsi mūsų rajono atsto-

vams, sužinosime vėliau. Varė-
nos rajono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vyr. specialistė Inga Ku-
darauskienė informavo, kad regi-
oninio etapo rezultatai varėniškius 
turėtų pasiekti šio mėnesio pabai-
goje arba kito mėnesio pradžioje.

Konkursas
Konkursą organizuoja ir me-

todiškai vadovauja jo rengimuisi 
Nacionalinė Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio menų mokykla. 
Konkursas organizuojamas ke-
turiais etapais. Konkurso 2 etapo 
vertinimo komisija sudaroma iš 
respublikinės vertinimo komisijos 

narių (iš jų skiriamas ir komisijos 
pirmininkas) ir atrankos koncerte 
dalyvaujančių savivaldybių dele-
guotų asmenų. Komisijos nariai 
atrankos koncerte negali dalyvauti 
kaip solistų ar ansamblių vadovai.

Atsižvelgusi į konkurso 2 etapo 
rezultatus, respublikinė vertinimo 
komisija pagal amžiaus grupes nu-
stato pereinamus balus solistams, 
duetams, tercetams, kvartetams ir 
didesniems ansambliams, sudaro 
konkurso 3 etapo dalyvių ir iš jų 
parengtos koncertinės programos 
rekomenduojamų atlikti dainų są-
rašą.

„Buvo būtina apginti Adolfo Ramanausko-Vanago 
garbę“, – taip paprastai sumanymą kurti dokumen-

tinį filmą apie legendinį partizanų vadą aiškina 
kino režisierius Vytautas V.Landsbergis. „Vanago 

portretas“ – šeštasis jo filmas apie partizanus. 
Pirmieji filmą pamatė kino festivalio „Scanorama“ 
žiūrovai, o sausio 12 filmas pradedamas rodyti ša-

lies kino salėse.

Vytautas V. Landsbergis: 
„Kurti filmą apie Vanagą mane pastūmėjo vidinis sukilėlis“

Kaip Vanago istorija atkeliavo 
iki jūsų? Kas pastūmėjo ją pavers-
ti filmu?

 Prieš porą metų ramiai ruošiausi 
vaidybiniam filmui apie partiza-
nų vadą Dzūką ir jį išdavusį poetą 
Kostą Kubilinską. Netikėtai pra-
sidėjo Rūtos Vanagaitės ir Efrai-
mo Zuroffo šmeižtų virtinė – jais 
bandyta pasipriešinti valdžios 
ketinimui 2018-uosius paskelbti 
A.Ramanausko-Vanago atminties 
metais. Manyje kaip ir daugelyje 
kitų pabudo vidinis sukilėlis – stop, 
stop, mūsų didvyriai bei kankiniai 
neturėtų būt niekinami! Tas vidinis 
sukilėlis ir paliepė atidėti vaidybinį 
filmą, imtis Vanago temos, apgin-
ti jo garbę. Šmeižtai paskatino dar 
sykį peržvelgti Vanago biografiją, 
dienoraščius, ieškoti ir rasti atsa-
kymus į kaltinimus, kuriuos iškėlė 
Rūta Vanagaitė. Netgi panagrinėti 
šmeižtų prigimtį bei ištakas. 

Noras išsiaiškinti aplinkybes ir 
apginti Vanagą pagimdė net du kū-
rinius – mano ir žmonos Ramunės 
inicijuotą, mūsų leidykloje „Do-
minicus Lituanus“ išleistą Arvydo 
Anušausko knygą „Aš esu Vana-
gas“ ir netrukus paskui knygą se-

kusį filmą „Vanago portretas“.
 
Partizanų tema ypač šiais lai-

kais tarsi pastūmėja į nepatogią 
situaciją – niekada nežinai, ko-
kios naujienos gali rastis senuose 
archyvuose. Rodos, taip nutiko 
ir jūsų filmui, kurio pagrindinis 
herojus staiga apaugo šešėliais...

Partizanų tema visada susilauks 
diskusijų ir pasipriešinimo. Pir-
miausia dėl to, kad partizaniškas 
naratyvas paneigia dabartinės Ru-
sijos propagandą apie „savanorišką 
ir taikų“ Lietuvos įstojimą į SSRS 
ir paskui čia prasidėjusią banditiš-
ką klasių kovą. Toji didvyriško pa-
sipriešinimo – lietuviškojo Dovydo 
prieš stalininį Galijotą – tema jiems 
itin nepatogi, taigi natūralu, kad ši 
tema buvo ir bus diskredituojama. 

Okupacijos ir partizaninis karas 
palietė daugybę Lietuvoje gyve-
nusių žmonių. Traumos būta di-
džiulės, todėl daugelis jos nelin-
kę heroizuoti, nes kare kaip kare 
– būta visko. Ypač paskutiniame 
pasipriešinimo periode, kaip nebe-
liko vieningos partizanų vadovybės 
ir į miškus ėjo mažiau garbingi ar 
valstybiškai nusiteikę žmonės. Ne-

mažai šeimų patyrė pokario plėši-
kautojų terorus, kai kurie iš jų netgi 
prisistatydavo partizanų vardu. To-
kiems išdavikams Vanagas ir kiti 
vadai buvo negailestingi.  

Istorijoje nėra grynųjų, vien tei-
giamų herojų, arba jie itin reti, kaip 
deimantai. Net karalių Mindaugo 
ar Vytauto Didžiojo biografijose 
apstu kontraversijų, tačiau vals-
tybės raidos požiūriu jos mažiau 
reikšmingos, negu valdovų istori-
niai pasiekimai. 

O Vanago šešėlio zona galima 
vadinti nebent kalėjimą, tardymus 
ir kankinimus, kuriuos jam teko 
patirti, parodymus, apie kuriuos 
galėjome spręsti tik iš KGB do-
kumentų, ir kurie, be abejo, ne-
atspindėjo tikrosios vado minčių 
raidos tokioje, regėtųsi, beviltiško-
je situacijoje. Šią šešėlių karalystę 

bene geriausiai prasklaidė Arvydas 
Anušauskas savo knygoje, dekons-
truodamas, kaip ten buvo daugmaž 
iš tikrųjų.   

Iš tiesų Vanagas yra retas teigia-
mo herojaus pavyzdys; galvodami 
apie vaidybinį filmą net specialiai 
ieškojome kažkokių, karo sąlygose 
kitąsyk net pateisinamų, nuokrypių 
nuo karininko etikos ar padorumo, 
tačiau neradome.

Esate sakęs, kad norėjote apie 
partizanus papasakoti tiems, ku-
rie partizaninio karo nei prisime-
na, nei yra apie jį girdėję. Kodėl, 
manote, toji tema turėtų jiems 
būti įdomi ar juos kaip nors veik-
ti?

Taip nutiko, kad tapęs ir vai-
kų bei paauglių rašytoju, dėmesį 
ėmiau kreipti į būsimąją, augančią 

Lietuvą. Man rūpi, kokią valstybę 
turėsime po dešimties ar dvide-
šimties metų. Ir ką reiktų daryti, 
kad ji būtų drąsi, kūrybiška, sava-
rankiška, pasitikinti, nekonformis-
tinė. Dirbdamas su vaikais ir paau-
gliais kino stovyklose pastebėjau, 
kad partizanų tema konstruktyviai 
primena būtent šias mūsų geneti-
nes savybes. Tarkim, berniukai iš 
vaikų namų pernakvoję partizanų 
bunkeryje, išmokę dainų, susitikę 
su partizanu J.Kadžioniu-Bėda, 
labai greitai prisimena tikrąjį vy-
riškumą – atsakingą ir globėjišką. 
Partizanai – unikali tema net ir pe-
dagoginiu požiūriu. 

10 p.

Muzikos mokytojas Nerijus Bakula su savo mokinėmis - Atėne Žibėnaite 
(viduryje) ir Guoste Plokštyte

Varėnos rajono dainorėliai ir jų vadovai „Dainų dainelės“ regioniniame etape 


