5

2017 m. vasario 21 d. Nr. 14

GYVIEJI ARCHYVAI

Budëjæ
lietuviø raðtijos
auðroje
Vasario 21 d. (ðiandien) 17 val. Varënos vieðojoje bibliotekoje – literatûros ir muzikos kompozicija „Budëjæ
lietuviø raðtijos auðroje: Stanislovas Rapolionis, Mykolas Lietuvis”. Atlikëjai: skaitovas Juozas Ðalkauskas,
solistai Auðra Liutkutë (sopranas), Rolandas Vilkevièius (baritonas), literatas Juozas Þitkauskas. Renginys
dedikuojamas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai

Nuotr. ið kairës: Rolandas Vilkevièius, Juozas Þitkauskas, Auðra
Liutkutë, Juozas Ðalkauskas

Stanislovas Rapolionis – vienas pirmøjø giesmiø vertëjø
á lietuviø kalbà, gimë apie 1485-1486 m. Rapolioniø k., tuometiniame Eiðiðkiø valsèiuje. Mokësi Krokuvos ir Vitenburgo universitetuse. Nuo 1544 m. buvo Karaliauèiaus universiteto teologijos profesorius. Draugavo su Martynu Maþvydu. Pastarojo sudarytame giesmyne iðspausdinta viena S. Rapolionio giesmë. Spëjama, kad jis iðvertë ir daugiau M. Maþvydo „Katekizmo” bei „Giesmyno” giesmiø. Pasak amþininkø, S. Rapolionis buvo vienas ðviesiausiø ir labiausiai iðsilavinusiø to laiko þmoniø. Tà liudija ir epitafija, iðkalta jo antkapyje – „Èia palaidotas didis vyras, lietuviø tautos garbë.”
Mykolas Lietuvis, gyvenæs XVI amþiuje. Tai – nuo Maiðiagalos kilæs bajoras Vaclovas Mikolajaitis (1490-1560). Nuo
1522 m. minimas kaip notaras. Apie 1526-uosius pradëjo
tarnauti Albertui Goðtautui. 1528 m. ir nuo 1534 metø iki
mirties buvo didþiojo kunigaikðèio kanceliarijos sekretorius.
1537 ir 1555-1556 m. buvo LDK pasiuntinys Maskvoje, 1543
– Kryme. Svarbiausias Mykolo Lietuvio veikalas, pasiekæs
mus, lotyniðkai paraðytas traktatas „Apie totoriø, lietuviø ir
maskvënø paproèius”, dedikuotas Þygimantui Augustui, kurio iðlikæ 10 fragmentø, ir 1615 m. atspausdintas Bazelyje.
Veikalas Lietuvoje iðleistas 1966 m.
Renginá remia Lietuvos kultûros taryba ir Kultûros ministerija.
Daiva ARMONIENË
Varënos vieðosios bibliotekos metodininkë

„Misijos Sibiras“ atstovë
vieðëjo Valkininkuose
„Misija Sibiras“ – Lietuvos jaunimo pilietiðkumo
ir patriotiðkumo ugdymo projektas, kurá rengia labdaros ir paramos fondas „Jauniems“
Nuo „Misija Sibiras“ pradþios surengta vienuolika ekspedicijø á lietuviø tremties ir ákalinimo vietas Rusijoje, Kazachstane ir Tadþikistane. Jaunimo ekspedicijos sutvarkë
apie 90 lietuviðkø kapiniø, susitiko ir aplankë Sibire gyvenanèius lietuvius. Gráþæ „Misija Sibiras“ dalyviai surengë
virð aðtuoniø ðimtø projekto pristatymø Lietuvos ugdymo ir
kultûros ástaigose.
Vienas ið tokiø renginiø vasario 4 dienà vyko ir Valkininkø kultûros centre. Jo metu ekspedicijos dalyvë Airida Narkutë dalijosi ðiltu pasakojimu apie nelengvà kelionæ á uþ poliarinio rato esanèià Igarkà. 1948 metais á ðá miestelá atveþta
iki 6 tûkst. lietuviø. Èia yra didþiausios lietuviø kapinës Sibire, kur, vietiniø teigimu, palaidota maþiausiai 500 þmoniø.
Per dvi savaites trukusià ekspedicijà ðeðiolika jaunø þmoniø ieðkojo tautieèiø kapø, tvarkë daugiau kaip hektarà uþimanèias kapines, kirto medþius, këlë nuo þemës nuvirtusius kryþius, patys padirbdino devynis tvirtus kryþius ið maumedþio medienos. Labai norëjo ir stengësi, kad kryþiai bûtø dailûs, tokie, kaip Lietuvos pakelëse, papuoðti tautiniais
motyvais. Dar prieð iðvaþiuodami á ðià kelionæ kryþdirbystës
paslapèiø mokësi pas meistrà Prienuose.
Airida taip pat papasakojo, kokiu bûdu galima patekti á
projektà „Misija Sibiras“ dalyviø atrankà, kokie iðbandymai
laukia.
Jolanta MOLIENË

Planuojama atnaujinti Merkinës kryþiø kalnelá
Varënos rajono savivaldybë, siekdama tinkamai áamþinti Dainavos apygardos partizanø atminimà, planuoja atnaujinti ne tik Varënos kraðtui, bet ir visai Lietuvai svarbià teritorijà: Lietuvos partizanø ir jø
rëmëjø memorialiná kompleksà – Merkinës kryþiø kalnelá
Pokario metais jame buvo palaidota apie kelis ðimtus nukankintø ir nuþudytø
partizanø, ryðininkø, rëmëjø, jiems pagerbti pastatyta
arti dviejø ðimtø kryþiø. Èia
kasmet jau nuo 1989 metø
vyksta renginiai Lietuvos
partizanams ir jø rëmëjams,
tremtiniams ir politiniams
kaliniams pagerbti. Juose
buvo ir yra kalbama apie patirtas ir iðmoktas skaudþias
istorijos pamokas. Kasmet
simboliniai laiko tiltai ðioje
vietoje suveda gyvuosius ir
mirusiuosius kovotojus uþ
Lietuvos laisvæ.
Praëjusiais metais rajono
savivaldybës administracija
drauge su Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos
tyrimo centru paskelbë Dainavos apygardos partizanø
atminimo áamþinimo Lietuvos partizanø ir jø rëmëjø
memorialiniame komplekse
ir jo prieigose idëjos atvirà
konkursà. Buvo pateikti du
projektai – UAB „AEXN“
projektas „Atminties ratas“
bei architekto Laimio Kaziukonio projektas „Merkinës kryþiø kalnelis“. Projektus vertinusi komisija, sudaryta ið Varënos rajono savivaldybës administracijos,
Kultûros paveldo departamento, Lietuvos gyventojø
genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Dzûkijos
nacionalinio parko ir Èepkeliø valstybinio gamtinio

rezervato direkcijos specialistø, atsiþvelgë á pagrindinius kriterijus – pagarbà
kultûros paveldo ir aplinkos
apsaugos aspektams, sprendiniø funkcionalumà, universalø vieðøjø erdviø bei
statiniø pritaikymo pobûdá
bei urbanistinës erdvinës
struktûros kokybæ.
Geriausiai konkurso sàlygas atitikusiu bei pirmos
vietos laimëtoju buvo iðrinktas UAB „AEXN“ projektas „Atminties ratas“.
Varënos rajono savivaldybës meras Algis Kaðëta laimëjusá projektà jau aptarë
su jo rengëjais. Ðiuo metu
svarstoma, ið kokiø lëðø jis
bus ágyvendintas.
Meras Algis Kaðëta paþymi, jog laimëjusio projekto
idëja yra labai prasminga ir
graþi, ji atitinka lûkesèius.
Tikimasi, kad ágyvendintas
projektas tinkamai áamþins
Dainavos apygardos partizanø atminimà.
Siûlomas Merkinës kryþiø
kalnelio ir jo prieigø atnau-

jinimo projektas uþtikrina
esamø kultûros vertybiø iðsaugojimà, neuþkerta keliø
galimiems archeologiniams
ir kitiems tyrimams ateityje
tiek paèiame memoriale,
tiek ir uþ jo ribø.
Atsiþvelgiant á Merkinës
miestelio dydá, á memorialo
valstybinæ svarbà bei kultûros vertybiø pobûdá, projekte siûlomi memorialo tvarkymo principai numato tik
minimalios intervencijos bei
atminties þenklinimo vietovëje atskirais elementais
priemones. Jomis (erdvës
elementais, takais, faktûromis spalvomis bei kraðtovaizdþio priemonëmis) memorialinis kompleksas bus
sujungiamas á vientisà visumà, kuri bus integruota á
Merkinës vieðøjø erdviø sistemà.
Esami Merkinës kryþiø
kalnelio memorialo elementai – takø sistema, erdvës, koplyèia, koplytstulpiai
ir kt. – bus iðsaugoti. Koplytëlæ ir koplytstulpius siûlo-

ma restauruoti, árengti apðvietimà, akcentuojant esminius religinius simbolius.
Projektiniame pasiûlyme
taip pat numatyta rekonstruoti Dainavos apygardos
partizanø muziejaus pastatà, kuriame bus visos bûtinosios funkcijos – ekspozicijø salë, nedidelë salë renginiams, edukaciniams uþsiëmimams ir kt.
Projektas parengtas taip,
kad já galima realizuoti atskirais etapais, priklausomai nuo iðsikeltø prioritetø
ir ekonominiø galimybiø.
Muziejaus pastatas ir jo
erdvës gali bûti rekonstruojami ágyvendinant atskirà
kultûros projektà; Merkinës
kryþiø kalnelio atskirø erdvës daliø, prieigos paviljono,
Atminties alëjos, takø rekonstravimo ir kiti darbai
gali bûti iðskaidyti á maþesnius etapus, kurie netrukdytø visaverèiam erdvës naudojimui.
Rûta AVERKIENË

Ðnektos ávairovë Varënos kraðte
Varënos vieðojoje bibliotekoje (II aukðte) veikia spaudiniø paroda „Ðnektos ávairovë Varënos kraðte“, skirta
Lietuviø kalbos kultûros metams
Seimas, pabrëþdamas
moksleiviø lietuviø kalbos þiniø prastëjimà, vertindamas
lietuviø kalbos iðskirtinumà
bei originalumà ir siekdamas
atkreipti dëmesá á lietuviø kalbos, kaip kultûros paveldo,
svarbà visuomenei, nusprendë 2017-uosius paskelbti Lietuviø kalbos kultûros metais.
Lietuviø kalba, kaip ir bet
kuri kita, yra suskilusi á tarmes. Mûsø kalba pasiþymi labai didele tarmine ávairove.
O kiek mûsø tarmëse yra
smulkiø ðnektø ðnekteliø! Tai
yra neiðsenkamas ðaltinis
bendrinei kalbai tobulinti, jos
þodynui turtinti. Keièiantis
mûsø gyvenimui nuolat prireikia vis naujø þodþiø iki ðiol
nebuvusiems reiðkiniams ar
daiktams pavadinti. Uþuot
vartojæ svetimø kalbø þodþius, tinkamiausià lietuviðkà
þodá galime pasirinkti ið didþiulio mûsø tarmiø aruodo.
Senieji pietø Dzûkijos kaimai keièiasi ir nyksta. Su jais
traukiasi ir ðnekta. Ekspozicijos tikslas – pateikti Varënos kraðto ðnekamosios kalbos tekstø pavyzdþiø ir þiniø
apie dzûkø tarmës unikalumà, turtingumà bei groþá.
Dzûkø kaimus amþiais skyrë
miðkai ir pelkës, o kur dar de-

markacinë linija, tarpukariu
dalijusi lenkø uþimtà Vilnijà,
o drauge ir pusæ Dzûkijos nuo
likusios Lietuvos dalies.
Marcinkoniø apylinkës ádomios ne tik mokslininkams,
muziejininkams, tautosakos
rinkëjams, bet ir dialektologams. Apie skambià ir vaizdingà vietiniø þmoniø ðnektà
mokslo srities darbuose duomenø yra nedaug. Knyga
„Marcinkoniø ðnektos tekstai“
(2009) bent ið dalies uþpildo
ðià spragà. Stengtasi, kad tekstuose atsispindëtø kuo ávairesniø fonetikos, morfologijos,
þodþiø darybos ir kitø ypatybiø, rodanèiø ðnektos archajiðkumà ir neiðvengiamà kitimà.
Nuo XX amþiaus pradþios vyko intensyvus þodþiø rinkimas
didþiajam ,,Lietuviø kalbos
þodynui“. Á já pateko ir ið Marcinkoniø bei gretimø kaimø
uþraðyta medþiaga. Savo darbuose ðios ðnektos pavyzdþiø
pateikia Kazimieras Bûga ir
kiti dialektologai, leksikografai.
Zervynø kaimo ðnektos fonetika, morfologija, sintaksë
ir vardynas apraðyti, remiantis kompleksinëse mokslinëse ekspedicijose surinkta medþiaga, kuri yra iðspausdinta
leidinyje „Zervynos“ (1964).

Knygoje „Merkinë“ (1970)
ádëtas Aloyzo Vidugirio
straipsnis „Dainavos ðalies
þmoniø tarmë“, kuriame
stengiamasi apþvelgti paèias
svarbiausias fonetines ir morfologines ðnektos ypatybes ir
supaþindinti su buitine leksika. Daug Dainavos ðalies þodþiø yra patekæ á literatûrinæ
kalbà, kurie bene daugiausia
V. Krëvës raðtø dëka buvo
átraukti á „Dabartinës lietuviø
kalbos þodynà“ (1954). Knygoje „Merkinë“ taip pat yra
ádëtas ir Kazio Eigmino
straipsnis „Merkinës apylinkiø vietovardþiai“.
Knygoje „Dubièiai“ (1989),
taip pat yra straipsniai, apþvelgiantys þmoniø ðnektà:
Aloyzo Vidugirio „Tarmës
apþvalga“, Janinos Lipskienës „Vaizdingieji posakiai“,
Marytës Razmukaitës „Dubièiø apylinkiø vardynas“, Kazio Eigmino „Gyvenvieèiø
vardai, kilæ ið asmenvardþiø“,
Kazio Eigmino ir Onos Kunskienës „Vietovardþiai“.
Leidinyje „Panemuniø dzûkai“ (1970) iðspausdintas A.
Vidugirio straipsnis „Svarbesnieji pietinës Lietuvos panemuniø tarmiø bruoþai“, Onos
Vaðkelevièiûtës-Zakarauskienës knygoje „Burokaraistis“

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

(2003) pateikiamas þodynëlis
– ðnekamojoje kalboje vartojami þodþiai, o Dzûkijos nacionalinio parko leidinyje
„Kapiniðkiai. Rudnia. Dubininkas“ pateikiami naudoti
vietovardþiai prie Skroblaus.
Parodoje rasime keletà
dzûkø kultûros þurnalo „Dainava“ numeriø, kuriuose - Aldonos Paulauskienës straipsnis „Dainavos kraðtas, þmoniø kalba ir vietovardþiai“
(2002 Nr. 1), Bronio Savukyno - „Jotvingiø palikimas Pietø Lietuvoje“ (2004, Nr. 2) ir
Gintauto Kibirkðèio „Vietovardþiai Èepkeliuose“ (2015,
Nr. 1).
Parodà papildo Danutës
Valentukevièiûtës publikacija „Kabeliø ir Aðaðninkø
ðnektos priebalsiø ypatumai“
bei literatûra apie þymø kalbininkà Janà Karlovièiø, gimusá Varënos rajone, Subartoniø kaime. Eksponuojamas
Krystynos
Rutkowskos
straipsnis „Jano Karlowicziaus nuopelnai lietuviø kalbai ir tautosakai“ (Naujoji
Romuva, 2001, Nr.3)
Parengë
Laimutë CIBULSKIENË
Varënos vieðosios
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