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Liepos 6 d. Los Angeles vykusi XIII Lietuvių tautinių šokių šventė
– 57 metus gyvuojančios tradicijos debiutas JAV vakarinėje
pakrantėje Autorės nuotr.

Liepos 6-ąją vykusios XIII Lietuvių

tautinių šokių šventės dalyviai ir 

žiūrovai gali didžiuotis tapę istorinio 

kultūrinio įvykio liudininkais. 

Pirmąsyk Šiaurės Amerikos lietuvių

šventė, tęsianti dar 1957 m. 

Čikagoje užgimusią tradiciją, buvo 

surengta JAV Vakarų pakrantėje –

Los Angeles. Simboliška, kad šįmet

ji sutapo su Valstybės - Mindaugo karūnavimo - diena. 

Šį, kas ketvertą metų vykstantį grandiozinį išeivijos lietuvių šokėjų bei visų tautinio šokio

mylėtojų sambūrį, pagaliau pasiekusį ir Los Angeles, XIII Šokių šventės meno vadovė ir 

pagrindinė iniciatorė Danguolė Razutytė - Varnienė pavadino stebuklu. Į šventę susirinko 

apie 1100 šokėjų bei 80 mokytojų iš JAV, Kanados ir Lietuvos. Renginį stebėjo apie 3 
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dviračio pedalus. 

 Gyvenu kaip ir 
anksčiau – kylančios kainos 
man įtakos nedaro. 

All polls 

tūkstančiai žiūrovų.

Liepos 4-ąją šokėjai repetavo puošnioje “Hilton Universal City” viešbučio salėje. Šiame

viešbutyje dauguma ir gyveno. 

Beje, šventės dalyviai ne tik turėjo galimybę ir turiningai praleisti laisvalaikį - su nuolaida 

apsilankyti “Universal Studios” bei valandėlę laisvo laiko praleisti Santa Monica 

paplūdimyje, spalvingame Venice Beach. 

Na o sekmadienį moderniame “USC Galen Center” pastatą sudrebino Lietuvių tautinių

šokių šventė. Nors šiose patalpose dažniausiai vyksta sporto varžybos, skambant lietuvių

liaudiškai muzikai, šį kartą salė mirgėjo mūsų tautinių drabužių spalvomis. Tądien čia

plazdeno lietuvybės dvasia! 

Šventę pradėjo renginio vedėja Sigutė Miller. Salė pildėsi šokėjais, pildėsi grožiu,

lietuvybe. Susibūrus visiems rateliams, pasirodė iškilminga Šokių šventės viešnia – garsi 

lietuvių kilmės Hollywood aktorė Rūta Lee. Ji nuotaikingai pasveikino visus 

susirinkusiuosius ir trumpai prisiminė savo pirmąsias sąsajas su lietuvišku šokiu. Rūta

pasakojo, kaip dėka Los Angeles tautinių šokių grupės ji puikiai mokėjo šokti polką ir taip 

gavo pirmąjį vaidmenį savo karjeroje. Rūta Lee sveikino visus tikėdama, kad tarp šokių

šventės dalyvių taip pat yra būsimųjų žvaigždžių. Be to, aktorė perskaitė ir Kalifornijos 

gubernatoriaus Arnoldo Schwarzenegger sveikinimą šventės dalyviams.

Iškilmingai nuaidėjus trijų šalių – JAV, Kanados ir Lietuvos – himnams, kuriuos atliko 

šokėjai bei iš tribūnų pakilę žiūrovai, vienas po kito šventės dalyvius sveikino garbingi 

svečiai. Lietuvos Ambasadorius Jungtinėse Valstijose Audrius Brūzga kalbėjo: “Kas sakė,

kad Lietuva maža? Šiandien, minėdami Lietuvos valstybingumo dieną, sakome -  Lietuva 

didi, didi savo dvasia, kultūra, žmonėmis.” Ambasadorius perdavė Lietuvos Respublikos 

Prezidento Valdo Adamkaus, Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo, bei Užsienio reikalų

ministro Petro Vaitiekūno sveikinimus. 

Susirinkusius sveikinęs Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa savo 
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kalbą baigė visus kviesdamas į kitais metais įvyksiančią Lietuvos vardo tūkstantmečio

paminėjimui skirtą Dainų šventę.

Šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkas Jurgis Joga dėkojo šventės aukotojams 

ir rėmėjams, šokėjams ir mokytojams, taip pat visiems savo laiku ir energija 

prisidėjusiems prie šventės gimimo. Susirinkusiuosius sveikino ir kiti garbingi svečiai.

Na ir pagaliau atėjo laikas pristatyti svarbiausią XIII Lietuvių tautinių šokių šventės herojų

- šventės meno vadovę Danguolę Razutytę – Varnienę, be kurios ambicijų ir pasišventimo

šis renginys nebūtų įvykęs. Šio įvykio širdis ir siela D. Varnienė buvo pasitikta audringais 

plojimais. Jos sveikinimas visiems buvo trumpas ir džiaugsmingas: “Šokim, trypkim 

džiaugsmo šokį!”. “Let the show begin!” – pridūrė ji angliškai kalbantiems žiūrovams.

Ir užgrojo tranki liaudiška muzika, pasipylė poros, sukosi rateliai, pynėsi šokėjų

grandines. Programos šokiai atspindėjo darbščią lietuvių tautą, senolių amatus ir lauko 

darbus imituojančius šokius keitė lietuviškas šventes atspindinčios choreografinės

kompozicijos.

Viso žiūrovai išvydo 28 tautinius šokius, tarp jų – populiariąją “Kepurinę”, “Siuntė mane 

motinėlė”, “Blezdingėlę,” “Klumpakojį,” “Malūnėlį” ir daug kitų. Originalus apšvietimas

išryškino įdomius šokių motyvus bei didžiules Ožio, Gaidžio ir Bobos šiaudines skulptūras,

išmoningai sukurtas jaunų talentingų dailininkų Rolando Kiaulevičiaus ir Gintaro Jociaus.

Šokių šventės prasmė - ne vien šokiuose, tai lietuvybės puoselėjimas. Dauguma kalbintų

šokėjų sakė (platesnius pokalbius pateiksime kitame numeryje – red.), kad tautinius 

šokius šoka ir jų antros pusės (nebūtinai lietuviai!), tėvai ir vaikai. Tautinių šokių mylėtojų

grupės padeda išlaikyti lietuvišką kalbą, papročius, žmonių bendravimą ir atveria kelius 

naujoms draugystėms.

Džiugu, kad lietuvybė taip sieja žmones. Tęskime šias tradicijas – iki pasimatymo XIV 

Tautinių šokių šventėje!
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