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Festivalyje dalyvavo kolektyvai 
iš Bulgarijos, Ukrainos, Lietuvos 
bei Sakartvelo. Festivalio metu 
vyko ir mokslinė konferencija, ku-
rioje ansamblio vadovė Vaida Na-
ruševičiūtė skaitė pranešimą apie 
Margionių bei Marcinkonių kaimų 
laidotuvių giesmininkus. 

Tai buvo pirmoji ansamblio 
kelionė į Aziją, todėl pradžioje 
buvo nemažai jaudulio, nes net 
trys ansamblio nariai pirmą kartą 
skrido lėktuvu. Tačiau sklandus 
skrydis ir Kutaisio oro uoste pa-
sitikusi saulė išvaikė visą nerimą. 
O vietinių žmonių dėmesys visos 
kelionės metu bei šiltumas atsi-
liepiant apie Lietuvą, ypač apie 
prezidentą Valdą Adamkų, leido 
mums pasijusti kaip namuose. Be 
„Žeirios“ festivalyje dalyvavo dar 
2 ansambliai iš Lietuvos (Telšių 
folkloro ansamblis „Spigėns“ bei 
Telšių mažosios parapijos ansam-
blis „Gaudium“). Organizatoriai 
leido suprasti, kad tokia situacija 
tik patvirtina kartvelų ir lietuvių 
tarpusavio meilę, supratimą ir pa-
laikymą sudėtingais istoriniais pe-
riodais. 

Ansamblio dalyvės dalinasi la-
biausiai įstrigusiomis kelionės 
akimirkomis:

Onutė: „Tai buvo nepakarto-
jama galimybė išgirsti originalų 
kartvelų folklorą. Mums artimos 
ir draugiškos šalies žmonės žavėjo 
savo paprastumu, rūpestingumu ir 
nuoširdumu“. 

Saulėta „Žeirios“ kelionė į festivalį
Sakartvele

Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis „Žeiria“ dalyvavo Batumyje
(Sakartvelas) vykusiame XIV tarptautiniame folkloro ir sakralinės muzikos 
festivalyje, skirtame žymaus kartvelų etnomuzikologo Giorgi Garaqanidze 

atminimui

Aušra: „Vakarinis pasivaikščio-
jimas po Batumį: muzikinių fon-
tanų alėja, įstabus saulėlydis Juo-
dojoje jūroje, besipinančios Ali ir 
Nino figūros. Dar šilta, medumi 
prisisunkusi mūsų vairuotojo pa-
tiekta baklava (tradicinis saldėsis) 
paskutiniams pusryčiams. Buvo 
ypatingai smagu pasipuošus mūsų 
spalvingais tautiniais kostiumais 
traukti Batumio gatvėmis į pasi-
rodymus, kai žmonės sveikinosi, 
fotografavo, filmavo, stebėjosi. 
Mes atstovavome savo šalį, savo 
kraštą!“ 

Lina: „Įsiminė ilgam kartvelų 
vaišingumas, nesuvaidintas rū-
pestingumas ir savo tradicijų lai-
kymasis, puoselėjimas. O kur dar 
nuostabi Batumio architektūra, 
kriokliai ir t. t.“ 

Ramunė: „Nuostabi gamta, ža-
liuojantys kalnai. Niekur nematėm 
nei vieno iškirsto miško plotelio, 
nei vienos plynės. Stori, aukšti, 
sveiki medžiai net mieste, po lan-
gais. Niekas jų nepjauna, o bran-
gina, augina, nes supranta, kad tai 
brangiau nei pinigai. Tas nuosta-
bus jausmas, kai pasipuošę savo 
tautiniais drabužiais ėjome miesto 
gatvėmis, o žmonės atsigręždavo, 
klausdavo, iš kur mes. Didžiavo-
mės, kad esame lietuviai. Kai dai-
navom savo dainas, jautėm, kad 
mūsų klausė labai dėmesingai. 
Labai patiko kvapą gniaužiančios 
gruzinų dainos, kai taip susikon-
centruoji į jas, jog, rodos, negali 

net pajudėti, žodžių nesupranti, o 
melodija, emocija sruvena į sie-
lą kaip eteris, praeinantis kiaurai. 
Stulbinantys kriokliai, senosios 
vyndarystės tradicijos, ramutėlė 
jūra, saulės šiluma, skambantys 
bažnyčių varpai...“ 

Sudėtinga žodžiais perteikti vi-
sus kelionės įspūdžius, kuriuos 
ilgai prisiminsime ir dalinsimės 
su kitais. Todėl norime iš širdies 
padėkoti visiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo, kad mūsų ke-
lionė vyktų sklandžiai: etnomuzi-
kologei Nanai Valishvili, kurios 
iniciatyvos dėka buvome pakviesti 
į festivalį, kuri visą laiką nuošir-
džiai ir su begaline meile rūpino-
si kiekvienu iš mūsų ir visomis 
kelionės smulkmenomis; Varėnos 
kultūros centro l. e. direktoriaus 
pareigas Miglitai Kašėtienei už 
suteiktą transportą nuvykti į Vil-
niaus oro uostą; festivalio organi-
zatorei Khatunai Managadze - už 
pakvietimą į festivalį ir išskirtinę 
galimybę susipažinti su Sakartvelo 
bei kitų šalių autentiškomis tradi-
cijomis; mūsų vairuotojui Dato, 
kuris atsakingai rūpinosi mūsų 
keliavimu Sakartvele, aprodė 4 
įspūdingiausius krioklius Batu-
mio apylinkėse, vaišino savo sodo 
mandarinais, o pakelėse mums 
skynė persimonus. 

Varėnos kultūros centro
folkloro ansamblio „Žeiria“ 

nariai

Lapkričio 27 dieną Varėnos 
viešojoje bibliotekoje pristatytas 
Ievos Zalanskaitės-Turonienės 
atsiminimų ir tautosakos rinkinys 
„Ko negaliu užmiršti“. Knygos su-
tiktuvėse dalyvavo I. Turonienės 
šeimos nariai – sūnus Kęstutis Tu-
ronis, dukra Birutė Būrienė, anū-
kas Dainius Būrė, aktorė Neringa 
Varnelytė, dainininkės Marytė 
Arasimavičienė ir Janina Kukienė. 
Renginį vedė Vilniaus etninės kul-
tūros centro direktoriaus pavaduo-
tojas, TV laidos „Duokim garo“ 
vedėjas Stanislovas Kavaliauskas.

Stanislovas Kavaliauskas džiau-
gėsi nauju, vertingu Vilniaus 
etninės kultūros centro leidiniu 
– Ievos Zalanskaitės-Turonienės 
knyga, kuri užima garbingą vietą 
greta žymių tautosakos rinkėjų ir 
pateikėjų Petro Zalansko, Agotės 
Žuraulienės, Juozo Averkos dar-
bų. Stanislovas sakė, kad perskaitė 
knygą per dieną: žavėjo įdomus ir 
patrauklus autobiografinių pasako-
jimų stilius, vertinga I. Turonienės 
užrašyta tautosaka, galimybė pa-
sidžiaugti net 147 dainomis ir 10 
giesmių. Visa tautosaka iš namų, 
iš tėvų, senelių. Autorė vaizdin-
gai aprašo savo gyvenimo detales, 
daugybę skaudžių ir juokingų to 
meto įvykių, prisiminimus apie 
kaimo, šeimos ir bendruomenės 
papročius, darbus, senuosius ti-
kėjimus, buitį, lenkų okupaciją ir 
Mardasavo gyventojų priešinimąsi 
okupacijai, pasaulinį karą, pokarį, 
Šv. Kazimiero draugijos veiklą, 
lietuviškus vaidinimus, kuriuose 
ir pati vaidino. Įdomu, kad Lenki-
jos valdyto Vilniaus krašto istori-
jos laikotarpis yra atskleidžiamas 
ne per profesionalaus istorijos 
tyrinėtojo požiūrį, o per papras-
to kaimo žmogaus išgyvenimus, 
jausmus, suvokimą. Knygoje dera 
dokumentinis tekstų tikslumas ir 
vaizdinga kalba, papildyta gyvais 
dialogais. Pridėta kompaktinė 
plokštelė su dainomis ir pasakoji-
mais.

Atsiminimais apie mamą dalijo-
si sūnus Kęstutis Turonis ir dukra 
Birutė Būrienė. Vaikai paliudijo, 
kad mama ėmė rašyti sulaukusi 
garbingo amžiaus. „Kai numirė 

Ievos Turonienės
atsiminimai

tėvukas, teko parduoti gyvulius. 
Mama pasiskundė, neturinti ką 
veikti, o aš pasiūliau parašyti kny-
gą“, – pasakojo Kęstutis. „Kaip aš 
rašysiu, juk nebaigiau normalios 
lietuviškos mokyklos, ir ką rašyti, 
kaip čia pradėti“, – svarstė mama. 
Tada sūnus pasiūlė užrašyti viską, 
ką mama prisimena, apie ką nuo-
lat pasakoja, ko negali užmiršti. 
Ieva Turonienė prirašė 10 sąsiu-
vinukų. „Gražu buvo žiūrėt, kai 
rašė. Ji asmenybė, geras žmogus, 
visiems puldavo padėti, nieko ne-
smerkė, niekam nieko nepavydė-
jo. O ir kitus mokė nedaryti blogo, 
neskriausti silpnesnio. Mamutė 
mėgo knygas, ypač apie partiza-
nus. Matyt tas gyvenimo tarpsnis 
– ypač jautrus. Gyvenant prie miš-
ko, kasdien grėsė priešiškų stovy-
klų susidūrimas. Mamutė padėjo 
partizanams, netgi vieno jų vaiką 
augino kartu su mumis. Jos feno-
menas – eidama devintą dešimtį 
pradėjo rašyti, žodžiai tiesiog liete 
liejosi. Pati gerai žinojo Lietuvos 
istoriją, mokėjo įvertinti įvykius 
ir žmones. Paskaitydavau. Įdomus 
stilius, minčių seka, nepaprasta at-
mintis“, – liudijo Birutė.

Birutė Būrienė su sūnumi Dai-
niumi sudarė knygą ir sutiko iš-
leisti I. Turonienės memuarus su 
sąlyga, kad bus išlaikyta autentika, 
pasakojimo maniera, žodynas, sti-
lius, netgi skyryba. Kitaip, pasak 
Birutės, tekstas atrodytų svetimas, 
ne mamos.

Varėnos rajono meras Algis 
Kašėta pasidalijo savo senelio 
atsiminimais apie caro ir lenkų 
okupacijos laikus, o knygą apibū-
dino kaip vertybę, kuria tikrai pa-
sinaudos Varėnos krašto folkloro 
ansambliai, žmonės, besidomintys 
mūsų šnekta, tautosaka, etnografi-
ja, krašto istorija.

Renginyje skambėjo Neringos 
Varnelytės ir Stanislovo Kava-
liausko skaitomos knygos ištrau-
kos, dainininkių Marytės Arasi-
mavičienės ir Janinos Kukienės 
atliekamos dainos.

Daiva ArMoNieNė 
Varėnos viešosios bibliotekos 
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