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LAIMA APANAVIČIENĖ

Pamažu gyvenimas, išjudintas
Šokių šventės, grįžta į savo vė-
žes – dauguma žiūrovų ir da -

lyvių jau įni ko į savo kasdieninius
darbus, pama žu rimsta ir šventės
įspūdžių aptari nėjimas. Išlydėję 50-
ies lietuvių tautinių šokių grupių šo -
kėjus leng viau atsikvėpė ir organiza-
toriai: ką ne sakyk – šventė pavyko. 

Į redakciją dar plaukia šventinių
nuotraukų srautas, sulaukiame ir
skambučių, kad per mažai parašyta
apie šventę ar net... priekaištų, kad
ne visi dalyvavę šventėje paminėti!?
Įspūdžiams truputi nuslūgus, norisi
išsakyti keletą minčių. 

Šventė, trukusi 4 dienas, prasi dė -
jo gerokai anks čiau. Jau perei tų me -
tų vasarą šokių grupių vadovai buvo
sukviesti į Dainavą. Gegužės 12 d. į
šokių vakarą ,,Šokių šventės ke liu”
Pa sau lio lietuvių centro Ritos Riškie -
nės salėje, Lemont, IL bendražygius
pakvietė ,,Grandies tautinių šokių
grupė. Kaip pasirodys šventėje, ,,pa -
pasakojo” saviškims ir floridiečiai. Į
šventės programą įsit rau kė ir JAV
LB Švietimo taryba, kiek vienais me -
tais organizuojanti raši nių ir pieši -
nių konkursą JAV litua nis tinių mo -
kyklų mokiniams. 2012 m. šalia Mai -
ronio 150-ųjų gimimo me tinių minėji-
mo buvo atkreiptas dėmesys ir į
būsimą Šokių šventę – mokiniai turė -
jo sukurti šventės ženklą. Konkurso
organizatoriai su lau kė 593 piešinių,
ir nemažai moki nių savo darbus
skyrė būtent Šokių šventei. 

Prieš pat šventės atidarymą, bir -
želio 28 d., ,,Blackman” auditorijoje,
North eastern University, Boston, su
lietuviš ku šokiu ir daina ameri kie -
čius žiū rovus supažindino Vilniaus
universi teto dainų ir šokių ansamb -
lio daly viai. 

Dauguma  Šokių šventės rengi -
nių – mokytojų priėmimas, susipa ži -
nimo vakaras, mugė, ansamblių va -
karas, suaugusiųjų ir jaunimo iškil -
mingi pokyliai bei šokiai – vyko ,,She-
  raton Boston” viešbutyje, o pag rin di -
nis koncertas žiūrovus kvietė į Bos -
ton universiteto ,,Agganis” are ną. 

Apie 5,000 žiūrovų ir 1,774 šokė-
jai dalyvavo XIV Lietuvių šokių šven-
tėje. Pirmoji Lietuviškų tautinių šo -
kių šventė, sukvietusi daugiau nei
1,100 šokėjų, įvyko 1957 m. Čikagoje,
IL. Beveik 30 metų šiame mieste
kara liavusi šventė 1984 m. persikėlė į
Cle veland, o po to (1988) ir į Hamilton
(Canada). IX ir X šokių šventės vėl
vyko Čikagoje, o 2000 m. šokėjai rin -
kosi Toronto (Canada). Aplan kiusi Či-
   kagą, IL, Los Angeles, CA, šiais me   -
tais šventė šokėjus ir žiū rovus pir mą
kartą pakvietė į Rytinę pak ran tę.

Vartant šventės istorinius pusla -
pius negali nesidžiaugti visais entu -
ziastais, savanoriais, rėmėjais, be ku -
rių šių švenčių tikrai nebūtų buvę.
Visiems jiems nuoširdžiausias ačiū.
Rei kia nulenkti galvas ir prieš šven-
tėse dalyvavusių šokių gru pių va do -
vus ir šokėjus, bei šo kių švenčių me-
no vadovus: Bruno Shotą, Liudą Sa-
gį, Jadvy gą Mei liūnaitę-Matu laitie-
nę, Ge no vaitę Dumčiū tę-Brei chma-
nie nę, Galiną Go bienę,  Nijolę Jasė -
naitę-Pupienę, Jadvygą Reginie nę,
Ritą ir Juozą Karasiejus, Da lią Dzi-
kie nę, Rasą Šoliūnaitę-Poskoči mie -
nę, Dan guo lę Razutytę-Varnie nę bei
šių metų šventės meno vadovus Vidą
Bra zai tytę ir Romą Jo nušo nį. 

Kai kurių jau nebėra tarp mūsų,
tačiau jų pasėta meilės šokiui sėkla

veši ir šiandien. Tai įrodė ir šių me tų
šventė, kurioje dalyvavo šokėjai iš iš
18 JAV valstijų, Kanados, Anglijos,
Brazilijos, Lenki jos, Švedijos ir Lie -
tu vos. Šokių šventės (kaip ir dainų)
išeivijoje, be jokios abejonės, yra kul -
tūros reiškinys, ypač vertingas is to -
riniu, kultūriniu, estetiniu, so cia -
liniu požiūriais. Ši tradicija yra ir
vie nas iš pagrindinių visuotinių bū -
dų vaikų ir jaunimo kultūriniam ug -
dymui. 

Žinoma, meno vadovai vieni
šven tės nepadarys. Tad padė koti rei -
kia ir praėjusiųjų švenčių, ir XIV
Lie tuvių tautinių šokių šventės ren -
gimo komitetams.  Šventę Boston ati-
darė Rengimo komiteto pirmininkas
Ma rius Žiaugra, pakvietęs į areną
Šokių šventės dalyvius. Nuaidėjus
JAV, Kanados ir Lietuvos himnams
buvo pristatyti garbės svečiai ir šios

šventės meno vadovai. Šventiniu
laišku dalyvius ir visus susirinku-
sius pasveikino JAV viceprezidentas
Joe Biden, Lietuvos Respublikos am -
basadorius JAV ir Meksikai Žygi -
man tas Pavi lionis, Lietuvos amba sa -
dorė Kana doje Gin tė Damušytė, iš di -
džiulo ekrano išgirdome Seimo pir -
minin kės Irenos De gu  tienės svei ki -
nimą. Deja, Lietuvos prezidentės Da -
lios Grybauskaitės svei kinimo taip ir
nesulaukėme. 

* * *
„Skriski skriski, Lietuvėlėn? Tu

gandreli, gandreli baltas,/ Ten į auk -
š tą drebulėlę/ Lizdas tau įkel tas...”
–tokiu prologu prasidėjo XIV Lietu -

vių tautinių šokių šventės koncer -
tinė programa, o ,,Prologo” šokį su -
šoko  balerina Mantė Baliuta vičiūtė.
Po jos visą areną ,,nutūpė” gervės –
mer gi nos studentės. Šventinis kon-
certas prasidėjo. Ratelis keitė ratelį,
grupės – grupę: jaunių grupės, pasi-
dalinusios Užgavėnių linksmybėmis,
šokin įsu ko ,,Varnus” (jaunių ir stu-
dentų gru pių vyrai), ,,Dūda dūda” šo -
ko jau niai, ,,Čiolde Riolde” – vaikai,
rage liais baksnojosi oželiai (studen-
tai).  Studentai vyrai pakvietė eiti į
laukus (,,Eisim, broliai”) o šokėjai
vai  kai su s kato mokytis auginti duo -
nelę, žaisti ,,Žirnį ir pupą”. 

Nenusileido  ir pagyvenusieji –
jie ,,sodino ąžuolą”, ,,pjovė šieną”.
Su augusieji gi ,,burkavo kaip paukš -
teliai, suko lizdus, vedė vaikus”. 

APIE ŠVENTĘ IŠ ŽIŪROVO KĖDĖS
Antroji šventės dalis prasidėjo

Kupolinėmis (studentės merginos) ir
kvietimu ,,Joninių burtams” (stu -
den tai). O kokios Joninės be ,,Jon pol -
kio” ir be laužo? Pagyvenusieji taip
pat šventė Jonines. Tiesa, jie nešoko
polkos, bet ramiai sau vaikščiojo žy -
dinčiomis pievomis (,,Palaukėm pa -
pieviais”), na o pasivaikščioję vis tik
neiškentė ir sušoko pa si linksminimo
šo kį ,,Rugeliai”. 

Ne vien šokiais gyvos šventės,
tad jaunimas nutarė pažaisti – gaudė
,,Kurapkytę”. 

Praėjus šventei vėl visi į darbus
įsisuko – studentai ,,sušoko” į ,,Ku bi -
lą”, studentės merginos ,,malė”
(,,Gir   nelės”), o, matyt, pavargę pagy -
venusieji pradėjo aušrelės laukti
(,,Pradeda aušrelė aušti”). 

Pasibaigus darbams galima ir
,,Ši šioniškių vakaronę” surengti ir
poroje ,,Šeštinį” susukti, ir ,,Pakol
jauni” – pasilinksminimo pabaigos
šo  kį – sušokti. Šventės pabaigoje visi
studentai ir vaikai bandė sustoti ,,Po

malūno sparnais”. Tik gaila, kad tie
,,sparnai” kažkokie ,,aplūžę” išėjo –
ne žinia, ar šokėjų per daug buvo, ar
repeticijų per mažai. 

Ilgais plojimais šokėjams, šven-
tės organizatoriams, programos ve -
dėjams Gretai Šmit ir Kęstučiui Dau -
girdui dėkojo žiūrovai. Liejosi padė -
kos žodžiai, šventės organizatoriai
buvo aprišti tautinėmis juostomis.
Ge ra nuotaika, šypsenos, vadovų kil-
nojimas,  jauniausių šokėjų tvirtini-
mas, kad jie ir kitoje šventėje daly-
vaus, rodė, kad šventė pavyko.

Gražiai šventę papildė ir paįvai -
rino Vilniaus universiteto dainų ir
šo kių ansamblis (meno vadovas Eu -
genijus Čiplys, orkestro vadovė Vir -
gi nija Alenskie nė ir choro vadovė
Do vilė Mačiu kaitė, choreografė Ind -
rė Alaburdienė). 

* * *
Po koncerto, neradusi, kur vyko

(o ar vyko?) spaudos konferencija,
ku rioje orga ni zatoriams norėjau už -
duo ti keletą klausimų, nuta riau pa -
kalbinti keletą dalyvių ir žiū rovų.
Kad skaitytoją nevarginčiau ilgais
pasisa kymais, duosiu apibend rintus
at sakymus. 

Daugelis pasisakiusiųjų dėkojo
organizatoriams ir šokėjams už gra -
žią šventę, tačiau turėjo ir pastabų.
Smagiauisa buvo išgirsti jaunų žmo -
nių tvirtinimą, kad jie atvažiuos ir į
kitą šokių šventę (kur ji vyks?).

Žiūrovų nomone, kai kurie šo -

kiai bu vo per sudėtingi neprofesiona -
lams šo kėjams, buvo pasigesta ir gra -
žesnio šokių piešinių rašto arenoje.
Kaip gražiai atrodžiusius žiūrovai
pažy mėjo šokius ir kompozicijas
,,Ger ve lę”, ,,Kupolėlio kupolėlis” bei
,,Jo ni nių burtus”. Buvo ir tokių, ku -
rie nusivylė nepamatę jiems gerai ži -
no mų se nųjų šokių. ,,Suprantama,
kiek vienoje šventėje reikia naujovių.
Tačiau įtraukiant į šventės reperturą
naujoviškus šokius, reikėtų pagalvo -
ti (ypač šventes ruošiant išeivijoje),
apie šokių sunkumą. Šo kis turėtų
gražiai žiūrėtis aikštėje”, – sakė vie -
nos grupės vadovė, nenorėjusi, kad
būtų skelbta jos pavardė. 

Daugelis kalbintųjų pastebėjo,
kad buvo per ilgai kalbėta. Man as -
me niškai buvo nesuprantama, kodėl
buvo skaitomos vedančiųjų Gretos
Šmit ir Kęstučio Daugirdo biografi-
jos (jas norintys galėjo pasiskaityti
šventės leidinyje). Besiklausant at -
rodė, kad ne šokėjai ir šventės orga-
nizatoriai, o vedantieji yra pagrindi -

niai šventės dalyviai. Tuo pačiu no -
riu nuoširdžiai pasidžiaugti K. Dau -
girdu. Jo dikcija, balso temb ras, kir -
čia vimas, laikysena buvo puikūs (tai
pastebėjo ir mano kalbinti šventės
dalyviai bei daugelis žiūrovų). To ne -
galėčiau pasakyti apie būsimą dai ni -
ninkę Gretą – jos balsas buvo per
silp  nas, o kirčiavimas – ne pats ge -
riau sias. Daugelis mano kalbintojų
at k reipė dėmesį ir į vedančiosios ap -
ran gą – ji buvo puošni, tačiau ne vi -
sai tinkama šiai šokių šventei. 

Norisi padėkoti šventės leidi nio
redaktorėms Ritai Štuopienei, Redai
Veitaitei-Limantienei ir Lionei Kaz -
lauskienei už patrauklų ir kokybišką
leidinį, kuris ateityje pa sitarnaus ne
tik kaip šventės prisiminimas, bet ir
savo informatyvia medžiaga padės
tiems, kurie norės rašyti apie šią
šventę. O šalia didžiojo leidinio iš -
leistas ne didelio for mato, geros spau-
dos kokybės ma žesnis lei dinu kas bu -
vo geras šventi nės programos ,,va -
dovas”. Jį gavo kiek vienas žiūro vas
įeidamas į are ną.  

Manau, kad organizatoriams ne -
reikėtų nusiminti dėl pastabų – kiek -
vienas turime teisę išsakyti savo
nuo monę. Suorganizuoti tokią šven-
tę – didžiulis, daug pastangų reika -
laujantis darbas, ir, atmetus kai ku -
riuos nedidelius nesklandumus (kas
nedirba, tas neklysta), tas darbas
buvo gerai atliktas. Tad iki kitų susi-
tikimų.

Meno vadovai V. Brazaitytė ir R. Jonušonis (viršuje) bei žiūrovams patikę Kupolinių šokiai.                   Dainos Puterienės nuotr.


