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Gyvenimo 
  stilius

Nukelta á 19 psl.e

–Gerb. Danguole, jau áprasta, 
kad Kalifornijoje beveik kasmet 
vienoje ar kitoje vietoje užsidega 
kalnai. Tačiau šiemet ugnis siautė 
visiškai prie Jūsų namų – dar ir 
dabar baseine plaukioja pelenai. 
Kaip išgyvenote gaisrą? Ar tiesa, 
kad teko evakuotis?

– Tiesa. Bet mums pasisekė 
- namai nesudegė. Šiemet pas 
mus nebuvo vėjo. Kalifornijos 
gyventojai žino, kad kilus gais-
rui vėjas yra viskas. Čia pučia 
labai stiprūs dykumų vėjai. Dėl 
ko 2007 metų gaisrai išdegino 
tiek daug Kalifornijos? Dėl 
vėjo.Tada ugnies niekas nebega-
li sustabdyti. O prie mūsų kalnai 
nudegė, bet iki gyvenamųjų 
namų ugnis neatėjo.

– Beveik kasmet Kalifornijoje 
vienoje ar kitoje vietoje užside-
ga kalnai. Šiemet ugnis siautė 
visiškai prie Jūsų namų – dar ir 
dabar baseine plaukioja pelenai. 
Ar tiesa, kad dėl gaisro teko eva-
kuotis?

– Tiesa. Bet mums dar pasi-
sekė. Šiemet pas mus nebuvo 
vėjo. Kalifornijos gyventojai 
žino, kad kilus gaisrui vėjas yra 
viskas. Čia pučia labai stiprūs 
dykumų vėjai. Dėl ko 2007 metų 
gaisrai išdegino tiek daug Kali-
fornijos? Dėl vėjo.Tada ugnies 
niekas nebegali sustabdyti. O 
prie mūsų kalnai nudegė, bet 
iki gyvenamųjų namų ugnis 
neatėjo.

– Kodėl tuomet Jus evakavo?
– Nes ugnis buvo jau visiškai 

prie pat, ją sustabdė tik prie 
gatvės. Iki paskutinės minutės 
nebuvo aišku, ar pavyks tai 
padaryti. O kitoje pusėje gatvės 
– jau namai. Niekas negali būti 
tikras, kad kibirkštis nepersimes 
per gatvę ar kad kažkuriuo mo-
mentu nepakils vėjas. 

– Šiomis dienomis „evakuacija“ 
skamba nelabai áprastai. Kaip 
viskas atrodo? Koks jausmas, kai 
turite palikti namus ir žinote, kad 

rytoj jų galite neberasti?
– Niekam tokio jausmo ne-

linkėčiau. Mums paskambino 
vidury nakties ir pasakė, kad 
turime išeiti. Buvo pasakyta: 
tuoj pat! Aš jau keletą dienų 
galvojau, ką pasiimsiu, jei reikės 
bėgti. Mašiną buvau prikrovusi 
iki lubų. Pirmiausiai susidėjau 
visus savo lietuviškus dalykus 
– tautinius rūbus, juostas, lietu-
viškus papuošalus, nuotraukas, 
archyvą. Pasiėmiau kryžių, su 
kuriuo iš Lietuvos bėgo mama. 
Buvo labai liūdna. Galvojau, 
kad jei viskas sudegs, draudimas 
sumokės pinigus, bet nesugrą-
žins daiktų, kuriuose visas mano  

gyvenimas. Juk vien mokyklinės 
atributikos per 38 mokytoja-
vimo metus esu sukaupusi tris 
garažus! Save guodžiau tik tuo, 
kad tėvams, bėgant į visišką ne-
žinomybę, buvo dar baisiau. Bet 
mums pasisekė, gaisrą sustabdė 
ir šiandien geriam kavą mūsų 
kieme. O prieš 37 metus visas 
mūsų rajonas sudegė. Tik namą, 
kuriame dabar gyvename mes, 
liepsnos kažkodėl aplenkė.  

– Paminėjote savo mamą a.a. 
Oną Razutienę. Ji buvo viena 
žymiausių Los Angeles lietuvių 
bendruomenės narių, jos portre-
tas kabo garbingiausioje parapi-
jos salės vietoje, nėra lietuvio Los 

Angeles, kuris jos nežinotų. Jūsų 
mamos garbei išleistoje knygoje 
sakoma, kad „jos pavaduoti neá-
manoma. Įmanoma tik imituoti. 
Bet ir tai yra labai daug“. Po 
mamos mirties Jūs perėmėte va-
dovavimą „Spinduliui“, o pernai 
surengėte XIII Šokių šventę. Kaip 
manote, ar vis dėlto sugebėsite 
mamą pakeisti?

– Visiškai sutinku su tuo, kas 
pasakyta knygoje, – jos pakeis-
ti neįmanoma. Kai kas mane 
matydamas sako, kad aš turiu 
daug energijos. Mano energiją 
padauginkit iš 10, ir bus mano 
mamos energija. Ji buvo tarsi 
„kaimo liktarna“. Aš esu tik ma-
žas spinduliukas iš tos liktarnos.  
Jauna būdama, kaip ir kiekviena 
dukra sakiau, kad į mamą nesu 
panaši ir nenoriu būti. Dabar 
tą patį sako mano dukra. Bet, 
metams bėgant, pamatai, kad 
genai daro savo ir niekur nuo to 
nepasidėsi. Kaip su charakterio 
savybėm – nežinau, bet meilę 
viskam, kas lietuviška, aš iš ma-
mos tikrai paveldėjau. Be abejo, 
mama aš labai didžiuojuosi. Ji 
visą savo gyvenimą atidavė lie-
tuvybei: ji įkūrė „Spindulį“, 38 
metus, nuo pat pirmos dienos, 
dirbo lietuviškoje Šv. Kazimie-
ro parapijos mokykloje. Kai 
buvo pakankamai vaikų, ji juos 
mokė ne tik savaitgaliais, bet ir 
kasdien, 7 dienas per savaitę. 
Ir  be jokio atlyginimo, tik už 
lietuvišką „ačiū“.  Džiaugiuosi, 
kad neseniai, Šilalės rajone, 
Didkiemyje, kur ji dirbo keletą 
pirmųjų savo mokytojavimo  
metų, buvo įkurtas jos vardo 
muziejus. 

– Ar tiesa, kad ji mirė ant scenos 
– diriguodama?

– Taip. Visiems, kas tai matė, 
buvo didžiulis sukrėtimas. Bet 
jos mirtis visiškai atitiko jos 
gyvenimą. Ji mirė 80 metų, da-
rydama tai, ką labiausiai mėgo. 
Mirė su daina lūpose - su ta dai-
na, kurią buvo atsivežusi širdyje 
iš Lietuvos.  Na, o aš po mamos 
mirties palikimo gavau... an-
samblį. Buvau įpareigota tęsti 
„Spindulio“ veiklą.

– Jūsų didžiausias kūrinys 
– XIII Lietuvių tautinių šokių 
šventė tokių aukų nepareikalavo. 
Viskas praėjo labai sklandžiai. 
Po jos už Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir dainų švenčių tra-
dicijų puoselėjimą bei ilgametá 
darbą su „Spinduliu“ Lietuvos 
liaudies kultūros centras Jums 
suteikė 2008 m.„Aukso paukštės“ 
nominaciją. Be to „Metų kūrėjo 
premija“ Jus apdovanojo ir JAV 

LB Krašto valdyba. Papasakokit, 
kaip viskas prasidėjo.

–Mūsų šventė buvo nuostabi. 
Pasistengėme padaryti šiuolai-
kišką programą, daug dėmesio 
skyrėme, kad pritrauktume 
šių laikų publiką, labai daug 
dirbome dėl reklamos. Iš pra-
džių bijojau, kad atėjus šventės 
dienai, dalyvių nebūtų dau-
giau negu žiūrovų. Juk surinkti 
žmones lietuviškam renginiui 
Los Angeles – tai ne tas pats, 
kas surinkti Čikagoje. Čia nėra 
tiek daug lietuvių. Bet paskui 
supratau, kad jeigu padarysi 
gerą šou, gali pritraukti net 
amerikiečius. Taip ir atsitiko. 
Bet vis tik teko gerokai pasukti 
galvą, norint sugalvoti kažką 
tokio, kad žmonės atskristų 
ne tik iš visos Amerikos, bet 
ir iš Lietuvos, Kanados. Bet 
pastangos nenuėjo veltui. Mūsų  
šventėje buvo 2400 žiūrovų. O 
kur dar dalyviai?! Mums tokie 
skaičiai – milžiniški. 

O prasidėjo viskas tikrai neti-
kėtai. Po 2004 m. šventės Čika-
goje aš supratau, kad, norėdami 
išlaikyti šokių švenčių tradiciją, 
mes turime kažką keisti, turime 
šventę padaryti įdomesnę. Šo-
kių mokytojų suvažiavime taip 
ir pasakiau. Be to, pasakiau, kad 
sutikčiau, jei mane kas pasiūlytų 
į Lietuvių tautinių šokių institu-
to valdybą. Daugybę metų mane 
pažinoję žmonės nustebo, kaip 
aš dabar taip staiga užsimaniau 
į valdybą. Jie sakė, kad gyvenant 
Kalifornijoje tai beveik neį-
manoma, kad aš net negalėsiu 
atvykti į posėdžius ir t.t., ir pan. 
Aš pasakiau, kad norėčiau būti 
išrinkta, nes pamačiau, jog su-
kaupiau pakankamai patyrimo, 
dalyvavau ir tiesiog išgyvenau 
12 švenčių. „Jei aš kažką galiu 
duoti, tai dabar tas laikas atėjo“, 
- pasakiau. Galiausiai, padedant 
„mažosioms“ bendruomenėms 
– žmonėms, kurie mane suprato 
ir jautė panašiai kaip aš - buvau 
išrinkta. Įdomiausia, kad bu-
vau išrinkta balsų dauguma ir 
netikėtai tapau ne tik valdybos 
nare, bet ir pirmininke. Tuomet 
naujos šventės organizavimo 
rūpesčiai ir užgriuvo mane.

– Teko girdėti, kad didieji or-
ganizatoriai – tiek Čikaga, tiek 
Torontas – XIII Šokių šventę 
rengti atsisakė.

– Negali sakyti, kad atsisakė, 
jie paprasčiausiai nepasisiūlė. 
Tačiau manęs tai nestebina – 
žmonės buvo pavargę. Negali 
visą laiką visko daryti Čikaga. 

Danguolė Varnienė: „Būsiu 
nekukli: esu „supermokytoja“

Audronė SIMANONYTĖ

Susipažinus su XIII Tautinių šokių šventės meno vadove, Los Angeles lietuvių bendruomenės 
aktyviste, mokytoja  Danguole Varniene pirmiausiai į akis krenta per kraštus trykštanti jos energija 
ir begalinė meilė lietuvybei. Kiekviename Danguolės namų kampelyje – lietuviški suvenyrai, meno 
dirbiniai, nuotraukos – mielos, svarbius gyvenimo įvykius primenančios atmintys. Jos ir jos vyro 
Algio automobiliai laikomi kieme, nes trys namuose esantys garažai okupuoti per 38 mokytojavi-
mo metus sukauptomis mokyklinėmis gėrybėmis. Ne be reikalo, pasakodama apie neseniai prie jų 
namų Kalifornijoje prasiautusius gaisrus, Danguolė sako, kad ne tiek baisus buvo pats gaisras ir 
grėsmė prarasti namus, kiek tai, jog žūtų daiktai, kuriuose atsispindi visas gyvenimas.

Danguolė Razutytė - Varnienė Los Angeles bendruomenei žinoma jau seniai. Garsiosios LA ben-
druomenės „ikonos“ Onos Razutienės dukra, po mamos mirties perėmusi vadovavimą jos įkurtam 
dainų ir šokių ansambliui „Spindulys“ ir lietuvybėje  dirbanti ne vieną dešimtį metų, didžiajai 
išeivijos daliai geriausiai žinoma tapo po XIII  Tautinių šokių šventės. Buvusi šventės meno vadove, 
D. Varnienė, padedama bendruomenės narių, ne tik sugebėjo suorganizuoti ją nedidelėje lietuvybės 
salelėje Los Angeles, tačiau padarė išskirtinai naujoviška, džiugia bei patrauklia modernėjančių 
laikų žiūrovui. Už  indėlį į Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą 
bei ilgametį darbą su „Spinduliu“ D. Varnienei buvo suteikta 2008 m.„Aukso paukštės“ nominacija, 
o JAV LB Krašto valdyba ją apdovanojo 2008 m. „Metų kūrėjo premija“.

Prie “jūros”  savo kieme: sūnus Valdas, Danguolė Varnienė,  Algis Varnas ir 
dukra Darija    D. Varnienės asmeninio albumo nuotr.

XIII Tautinių šokių šventės organizavimo komitetas: pirmoje eilėje (iš kairės) 
pirmininkai Donatas Empakeris, Jurgis Joga, Rimas Stočkus, antroje eilėje 
– techninis direktorius Aloyzas Razutis, meno vadovė Danguolė Varnienė, 
iždininkas Linas Butkys, vicepirmininkė Danguolė Navickienė
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NuOMONĖ

7 klau si mai vi siemseAtkelta ið 18 psl.

1. Zodiako ženklas: Liūtas. 
2. Gimtasis miestas: Bayreuth, Vokietija.
3. Įgyta profesija: mokytoja.
4. Šeima: vyras Algimantas, dukra Darija, sūnus Valdas. 
5. Namai: 13 mylių nuo LA lietuvių parapijos, Los Angeles 

priemiesty La Crescenta. 
6. Automobilis: „Toyota“. 
7. Mėgstamiausi:
 knyga – „War and Peace“, „Shogun“, „The Godfather“;
filmas – „Gone with the Wind“, „Ben Hur“, „Wizard of 

Oz“; 
muzika – 1960–1970 m., „Rolling Stones“, „Doors“, „Moto-

wn“, Bob Dylan;  
alkoholinis gėrimas – vasarą – „Švyturio“ alus, o visus metus 

– „Margarita“;
parduotuvė – „Nordstrom“.
                              

Tada iš instituto narių kažkas 
žaismingai  paklausė, o kodėl 
gi Los Angeles negali padaryti 
šventės? Aš ir pagalvojau – ti-
krai, kodėl ne? Taip ir buvau 
paskirta 2008 m. Šokių šventės 
meno vadove. Žinojau, kad 
imuosi didelės atsakomybės, 
kad bus sunku. Tik kad bus taip 
sunku – nežinojau. 

Grįžus į Los Angeles ėmiausi 
ieškoti, kas apsiimtų man padė-
ti. Norinčių padėti buvo daug, 
bet kas sutiktų įeiti į organiza-
cinį komitetą ir imtųsi organi-
zavimo atsakomybės, tokių bent 
jau pradžioje neatsirado. Tačiau 
šventei reikėjo komiteto. Be 
to, didelė problema buvo salė. 
Šventė buvo numatyta liepos 
4-osios savaitgalį. Šiam savait-
galiui visos salės Los Angeles 
išnuomojamos prieš 5 metus. 
O mes turėjome tik metus su 
trupučiu. Taigi, laikas bėgo, aš 
buvau Šokių šventės vadovė be 
rėmėjų, be komiteto ir be šven-
tės, o reikalai nejudėjo.

– Kaip vis dėlto pavyko gauti 
salę?

– Padėjo atsitiktinumas. Vie-
ną dieną pas mano sūnų atėjo 
draugai, kurie papasakojo, kad 
žiūrėjo sporto varžybas naujai 
pastatytoje universiteto sporto 
salėje. Rytojaus dieną aš buvau 
ten. Tik įėjusi supratau, kad 
ta salė – kaip tik tai, ko mums 
reikia. Laimei, kadangi ji buvo 
tik pastatyta, dar nebuvo labai 
užimta ir mums ją pavyko išsi-
nuomoti. Atsiradus salei, rei-
kalai pajudėjo. Pavyko įtikinti 
keletą žmonių, pavyko sukurti 
komitetą ir tada vežimas pra-
dėjo važiuoti. 

– Čikagoje vykusios 2006 m. 
Dainų šventės organizatoriai pa-
sakojo, kad šventė buvo ruošiama 
trejus metus. Kaip Jums pavyko 
viską padaryti per pusantrų?

–Mums padėjo tai, kad kai 
sprendėsi šokių šventės klau-
simas, aš sulaukiau pensinio 
amžiaus. Žinodama, kad turė-
siu būti šventės meno vadove, 
paprašiau savo finansininko 
parodyti man mano finansinę 
padėtį - „pakloti“ ant stalo 
skaičius, kaip viskas atrodys, 
jei dirbsiu toliau, o kaip – jei 

išeisiu į pensiją. Kai jis man 
viską išaiškino, pasirodė, jog 
dirbti man visiškai nebeapsimo-
ka: dirbdama aš gausiu tik 100 
dolerių daugiau, nei būdama 
pensijoje. Bet svarbiausia, kad 
nedirbdama aš galėsiu atsiduoti 
šventei.

– Apie save sakote, kad Jūsų 
pašaukimas – būti mokytoja. Šá 
darbą pradirbote 38 metus. 20 
iš jų – juodukų geto mokykloje. 
Kodėl? Ar negalėjote gauti kitokio 
darbo, ar jo tiesiog neieškojote, 
idealistiškai ásitikinusi, kad geras 
mokytojas net baisiausiomis sąly-
gomis gali kažką pakeisti? Arba 
kodėl iš ten neišėjote po keleto 
metų? Juk įgijote stažą, patirties. 
Greičiausiai nė viena Jūsų drau-
gė taip ilgai ten neišbuvo?

– Viena išdirbo net ilgiau už 
mane – 30 metų. Kitos, tiesa, 
„pabėgo“ daug anksčiau. Pa-
menu, pirmaisiais metais mes 
penktadienį visos šešios po 
darbo sėsdavom į mašiną ir 
važiuodavom „nusiraminti“. Tą, 
kuriai ta savaitė buvo sunkiau-
sia, prigirdydavom kokteiliais, 
kad vos bepaeitų, ir veždavom 
namo. Kitą savaitę – kitą. Taip 
mes „plovėme“ savo stresą. 
Na, o kad ten pasilikau tokiam 
ilgam laikui – tai paprasčiausiai 
taip susiklostė aplinkybės.  
Kalbant apie mokytojus, esu 
įsitikinusi, kad geras mokytojas 
gali daug pakeisti. Bet ar gali 
kažką juodukų gete – čia jau 
kitas klausimas. Dirbti į tą mo-
kyklą ėjau ne dėl to. Kai baigiau 
universitetą, kitokio darbo ne-
buvo, o dirbti reikėjo. Nors man 
kur dirbti nebuvo labai svarbu. 
Svarbu buvo būti mokytoja. 
Būsiu nekukli, bet apie save 
pasakysiu, kad nesu paprasta 
mokytoja, esu „supermokytoja“  
– 24/7 (juokiasi...). 

– Ar iš tiesų su „juodų“ mokyklų 
vaikais susikalbėti beveik neáma-
noma? Ir jei taip, tai kodėl, Jūsų 
manymu, mokytojas Amerikoje 
toks beteisis?

– Pirmiausiai, reikėtų pabrėž-
ti, kad labai skiriasi viešosios 
( public (aut.)) ir privačios 
mokyklos, darbas jose. Viešo-
siose mokyklose mokosi labai 
sunkūs vaikai. Jei dėstai visai 
mažiems – viskas nėra taip 
blogai. Kaip ir visi vaikai – jie 
triukšmauja ir nori žaisti. Bet 
vyresni kartoja savo tėvų elge-
sį. Teoriškai vaikas gali priimti 
gerą pavyzdį. Problema yra tai, 
kad su mokytoju vaikas būna 
tik keletą valandų, o didesnę 
dalį laiko praleidžia šeimoje ir 
gatvėje. Todėl būk koks tu tik 
nori, kažką iš esmės pakeisti tau 
neužteks laiko. Žinoma, būna 
išimčių. Štai prieš porą savaičių 
mane susirado mano buvusi 
mokinė. Iš pradžių ji man para-
šė, po to mes kalbėjomės telefo-
nu. Po tiek metų ji mane vis dar 
prisimena, dėkoja. Aš buvau 
labai maloniai nustebinta. Da-
bar ji – advokatė, penkių vaikų 
mama. Bet jai pasisekė, ji dar 
paauglystėje ištrūko iš geto. 

Viešosiose mokyklose mo-
kytojai mokyklose dirba labai 
griežtai prižiūrimi. Kiekvieną 
dieną tu turi „būti“ tik tame ir 
tame paragrafe, tame ir tame 
puslapyje. Savarankiška inicia-
tyva nėra sveikintina. Turi būti 
labai atsargus, kad geri norai 
nepavirstų į nežinia ką. Kodėl 
taip yra? Nežinau. Viešojo-

je mokykloje tu negali nieko 
pasakyti tavęs neklausančiam 
vaikui, negali jo išvaryti iš klasės 
ar išbarti. Gali tik „užburti“ ir 
sudominti, kad jis tavęs pa-
klausytų.

– Pasakojate, kad didžiausių 
neklaužadų „užbūrimui“ išradote 
savo būdą.

– Matėte nuotrauką, kur aš 
su juodukių mergaičių grupe? 
Čia mūsų klubas „Baletas“. 
Vieną dieną atėjau į klasę ir 
pasakiau, kad steigiu tokį klubą 
mergaitėms. Bet dalyvauti jame 
galės ne visos, o tik tos, kurios 
manęs klausys per pamokas. 
Mokinio iš pamokos išvaryti aš 
negalėjau, o nepriimti į šokių 
klubą – galiu. Mergaitėms buvo 
labai įdomu, tuo labiau kad jos 
to žodžio „baletas“ net nebuvo 
girdėję. Ir jos atėjo. Iš pradžių 
buvo nepatiklios, o paskui pri-
prato ir joms patiko. Galiausiai 
jos ne tik ir per pamokas ėmė 
manęs klausyti, bet ir berniukus 
sudrausmindavo. Tuo labiau kad 
„Baleto“ užsiėmimų pabaigoje 
15 minučių aš joms leisdavau 

šokti viską, ką tik jos nori. 
–Taip pat ir lietuvių liaudies 

šokius? 
– Žinoma (juokiasi...). Kas 

įdomiausia, kad prieš keletą 
metų parduotuvėj sutikau savo 
buvusias mokines. Po daugelio 
metų jos mane pažino, prisi-
minė vardą ir užkalbino, o pa-
klaustos, ką prisimena iš mūsų 
pamokų, atsakė, kad lietuviškus 
liaudies šokius (juokiasi...). 
– Šokių šventė jau ávyko, priekyje 
– gal ir nebe tokie svarbūs darbai. 
Ar atsisakysite Tautinių šokių 
instituto valdybos pirmininkės 
pareigų ir eisite pailsėti, ar jei 
išrinks, dar pasiliksite?

– Būsiu atvira. Dar vienai ka-
dencijai norėčiau pasilikti. Esu 
numačiusi užbaigti pradėtus 
darbus ir žinau, kad galiu būti 
naudinga. Todėl jei žmonės 
manimi pasitikės ir išrinks – 
pasiliksiu. Dažnai pagalvoju, 
kad jei jau Dievas išsaugojo nuo 
gaisro mano visas mokyklines 
priemones, tai aš dar turiu 
prisidėti užauginant kartą, kuri 
galėtų jomis pasinaudoti.   

Su mama Ona Razutiene

Vestuvių dieną su vyru Algiu 

“Mėgstu pakeliauti”

“ Kai reikia greitai pasiruošti vaidinimui, praverčia visos mano per 38 moky-
tojavimo metus sukauptos gėrybės”

Su broliu Aloyzu

Įteikiant “Aukso paukštės” apdovanojimą su Lietuvos liaudies kultūros cen-
tro direktorium Sauliumi Liausa ir Tautinių mažumų išeivijos departamento 
direktorium Arvydu Daunoravičium

“Mokykloje, kurioje dirbau, sukūrusi “Baleto” klubą, pasilengvinau sau darbą. 
Mano mokinės be galo mėgo šokti. O aš joms sakydavau:”Jei neklausysit 
manęs per pamokas, nepriimsiu į klubą. Ir ką jūs manot - padėdavo!”


