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2011 m. gegužės mėn. 26 d. tarp kitų folkloro festivalio „Skamba skamba kank
liai“ renginių numatyta ir viešnagė Vileišių rūmuose, kurie liudija šimtmetinę 
lietuviškosios savimonės atgavimo istoriją. Čia sukauptas Lietuvių mokslo drau
gijos archyvas, kurio rankraščiai ir fonografo įrašai yra unikalūs mūsų folkloro 
raidos liudininkai.

Čia turime ir vėlesnius, jau Lietuvių tautosakos archyvo sukaup
tus lobius, kuriuos verta iškelti, parodyti visuomenei. 2009 m. susipažinta su 
kupiškėno dr. Jono Balio, archyvo kūrėjo, palikimu, viešėjo folkloro ansamblis 
„Kupkiemis“ iš Kupiškio. 2010 m., minėdami Lietuvių mokslo draugijos tikro
jo nario, kaimo siuvėjo Mato Slančiausko 160sias gimimo metines, mokslinį 
seminarą organizavome kartu su Vilniaus joniškiečių kultūros bendrija „Sidab
ra“, svečiavosi puiki pasakorė iš Šeduvos – Emilija Brajinskienė.

Šiemet, 2011siais, stabtelime ties nuostabios asmenybės, kilimo 
iš Marcinkonių, Dzūkijos šilų kaimo – Juozo Averkos 100uoju gimtadieniu. 
Jis buvo daugelio Vilniaus folkloro ansamblių, XX a. VII–VIII dešimtmečiais 
besikuriančių ir ieškančių savosios kūrybinės raiškos, vedlys Dzūkijos dainų ke
liais. Iki šiol tie, kam anuomet teko su juo bendrauti, keliauti po kaimus, rengti 
dzūkiškas vakarones Vilniuje, su meile vadina Dėde Juozu. Taip gimė mintis ap
tarti asmenybės įtaką folkloro išsaugojimui ir sklaidai. 

Tikimės, jog susirinkusi į seminarą Vilniaus folkloristų ir bičiulių 
bendruomenė daug ką prisimins, pasiūlys aptarti kituose seminaruose. Veiks  
Dzūkijos tautosakos rinkinių ir knygų paroda. Seminarą natūraliai tęs va
ka ronė  – pasidainavimai dzūkiška maniera iš Rožės Sabaliauskienės, Juozo 
Averkos, Petro Zalansko bei kitų pateikėjų repertuaro, kuriuos vienaip ar kitaip 
perėmė ir puoselėja stipriausi Vilniaus folkloro ansambliai.

17 val. Seminaras Instituto didžiojoje salėje 

Bronė stundžienė
Asmenybės, vertos knygų: tautosakos rinktinių  
tradicija, gimusi iš Dzūkijos atradimų

Laima Purlienė
Mūsų Dėdė Juozas: Averkos asmenybės žavesys  
bei įtaka Vilniaus miesto folkloro ansamblių  
dzūkiškojo tautosakos atlikimo sampratai

modesta Liugaitė, marija Liugienė 
Petro Zalansko kūrybinis testamentas vaikams,  
vaikaičiams ir bičiuliams

veronika Povilionienė
Šviesiausios Dzūkijos asmenybės mano  
gyvenimo ir kūrybos kelyje

19 val. festivalio „Skamba skamba kankliai“ 
Pasidainavimų vakaras: dzūkų tradicija

Dalyvauja veronika Povilionienė, Vilniaus miesto 
folkloro ansamblio „Dijūta“ solistai, ansambliai „Jorė“, 
„versmė“, „vilnelė“, „vilniaus dzūkuliai“ ir kt.


