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Varënos kraðto heraldika
Praëjusià savaitæ Matuizø pagrindinëje mokykloje vyko integruota pamoka „Varënos
kraðto heraldika“, kur buvo pristatyti Varënos miesto, Merkinës, Perlojos, Marcinkoniø, Valkininkø, Senosios Varënos bei Dzûkijos herbai
Renginio pradþioje Varënos vieðosios bibliotekos
bibliografë Laimutë Cibulskienë supaþindino su heraldikos ir herbo sàvokomis bei
su Merkinës, Marcinkoniø
ir Senosios Varënos herbais.
Merkinës herbas - mëlyname lauke sidabrinis vienaragis su auksiniais ginklais ir
raudonu lieþuviu. Tai istorinis herbas - Merkinei Magdeburgo teises ir herbà „vienaragá“ 1569 m. gruodþio 7
d. suteikë Lenkijos karalius
ir Lietuvos didysis kunigaikðtis Þygimantas Augustas. Pagal to meto sampratà
baltas vienaragis buvo mënulio ir kunigaikðtyðèiø atributas. Já mëgo astrologai ir
alchemikai, bene labiausiai
– katalikø baþnyèia. Merkinë miesto teises ir herbà gavo gruodþio 7 d., tai yra Ðvè.
Mergelës Marijos Nekaltojo Prasidëjimo ðventës iðvakarëse. Ði ðventë galëjo paskatinti Þygimantà Augustà
Merkinës miesto herbui suteikti vienà populiariausiø
Ðvè. Mergelës Marijos palydovø – vienaragá. Toks herbas naudotas iki XVIII a.
pabaigos, po to ilgam uþmirðtas. Merkinës miesto
herbas buvo atkurtas. Jo
etalonà, remdamasis surinkta istorine ikonografine medþiaga, padarë dailininkas
Arvydas Kaþdailis. Heraldikos komisija já aprobavo
1996 m. sausio 25 d. Atkurtà Merkinës miesto istoriná
herbà Lietuvos Respublikos
Prezidentas patvirtino 1996
m. vasario 20 d.
Marcinkoniø herbas - sidabriniame lauke trys juodos vilkø galvos su raudonais lieþuviais. Skydo raudonoje galvoje penki auksiniai
dvigubi kryþiai. Iki ðiol Marcinkonys herbo neturëjo.
Svarstant jo motyvus, nutarta pavaizduoti du simbolius.
Skydo raudonoje galvoje
ádëti penkis auksinius dvigubus kryþius, kurie primintø
vietos gyventojø pasiprieði-

nimà okupacinei lenkø valdþiai, o raudona spalva parodytø pralietà kraujà kovose uþ Lietuvos laisvæ. Apaèioje, sidabriniame lauke,
vaizduojamos trys juodos
vilkø galvos. Dailininko Arvydo Kaþdailio sukurtà naujà Marcinkoniø herbà Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2004 m. geguþës 6 d.
Herbas marcinkoniðkiams
buvo áteiktas per kaimo
ðventæ 2004 m. rugpjûèio 21
d.
Senosios Varënos herbas
- sidabrinis kunigaikðèio Vytauto medþioklës ragas,
aukso spalvos heraldinës
gegnës raudoname fone.
Raudona spalva simbolizuoja kunigaikðèiø spalvà ir heraldikoje yra itin vertinama
bei suteikiama tik seniausiems Lietuvos miesteliams.
Ðá herbà sukûrë þinomas
Lietuvos dailininkas, heraldikos specialistas Arvydas
Kaþdailis. Senosios Varënos
herbas ir vëliava visuomenei
pristatyti ir paðventinti 2013
m. birþelio 23 d. Senosios
Varënos Ðv. Arkangelo Mykolo baþnyèioje.
Varënos vieðosios bibliotekos bibliografë Elena Glavickienë supaþindino moksleivius su Varënos miesto,
Perlojos, Valkininkø ir Dzûkijos herbø sukûrimo istorija ir simbolika. Heraldikos
komisijoje dar 1969 m. kelis
kartus buvo svarstomi Varënos herbo motyvai ir variantai. 1970 m. dailininko Kæstuèio Gvaldos parengtà Varënos miesto herbo projektà nutarta tvirtinti darbo
tvarka. Bet sukurtas herbas,
net nespëjæs miesto gyvenime ásigalëti, buvo uþdraustas. Su Lietuvos Atgimimu
atgijo ir miestø heraldikos
tradicijos. Vël buvo sugráþta prie Varënos herbo sukûrimo. Naujà Varënos herbo
etalonà parengë tas pats dailininkas K. Gvalda. Varënos
herbas buvo aprobuotas
Lietuvos heraldikos komisi-

jos 1994 m. lapkrièio 24 d.,
o Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtintas 1995 m.
sausio 12 d. Herbe pavaizduota mëlyname lauke bitë
virð ðeðiø virþiø þiedø simbolizuoja senas ðio kraðto bitininkystës tradicijas, darbðtumà.
Kalbëdama apie Perlojos
herbo atsiradimà, E. Glavickienë akcentavo, kad tai istorinis herbas. Perlojai laisvojo miesto teises ir herbà –
„stovintis stumbras su kryþiumi tarp ragø“ – 1792 m.
balandþio 26 d. suteikë Lietuvos ir Lenkijos valdovas
Stanislovas Augustas. Taèiau po mënesio savivalda
buvo panaikinta, herbas uþmirðtas. Perlojos miesto istorinis herbas atkurtas po
200 metø, pasinaudojus
1792 m. privilegijos duomenimis. Já Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumas patvirtino
1993 m. sausio 28 d. (dailininkas Juozas Galkus).
Valkininkams laisvojo
miesto teises ir herbà – heraldiðkà liûtà raudoname fone po karaliaus vainiku - suteikë Lenkijos karalius ir
Lietuvos Didysis kunigaikðtis Stanislavas Augustas Poniatovskis 1792 m. birþelio
26 d. Miestui suteiktas auksinis liûtas reiðkia jëgà, iðmintá, iðdidumà ir kilnumà.
Tai buvo 74-asis ir paskutinis Lietuvos miestas, kuris
gavo tokias teises. Dar tais
paèiais metais jos buvo panaikintos, kai nugalëjo Rusijos imperijos kariuomenës
palaikomi Targovicos konfederatai. Oficialiai Valkininkø istorinis herbas buvo atkurtas po 200 metø. Jo etalonà, remdamasi privilegijos
originalo ir Lietuvos Metrikos duomenimis, parengë
dailininkë Taida Balèiûnaitë. Já Lietuvos heraldikos
komisija aprobavo 1993 m.
vasario 11 d., o 1993 m. kovo 30 d. savo dekretu patvirtino Lietuvos Respublikos
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ors Tadas Ivanauskas gimë 1882 m.
gruodþio 16 d. Lebiodkoje, dabartinëje Baltarusijos teritorijoje, taèiau jo
gyvenimas susijæs ir su Varënos rajonu. Ðiame kraðte prasidëjo artimesnë jo paþintis

su miðkais, upëmis, eþerais.
Dar prieð I pasauliná karà
profesorius atklysdavo á
Musteikos apylinkes medþioti. „Musteika buvo man jau
gerai paþástama, nes per medþiokles ne kartà esu joje
lankæsis. Dar paauglys bûdamas svajojau apsigyventi ðiame kraðte. Savo þmonai daþnai pasakodavau apie tas girias ir apie Musteikos kaimà,
tad ji persiëmë mano svajonëmis, o bûdama pedagogë,
tikëjosi ákurti tame kaime
pradinæ mokyklà. Ilgai nesiruoðëme. Pakinkëme arklá,

sudëjæ á veþimukà reikalingiausius namø apyvokos
daiktus, ir 1918 metø lapkrièio 14 dienà ið Lebiodkos pamaþëli patraukëme á Musteikà“, - prisimena Tadas Ivanauskas knygoje „Að apsiprendþiu“ (Vilnius, 2010, p.
205). Mokyklai pusæ savo namo uþleido Miðkiniai. Visam
mokymo procesui vadovavo
Honorata Ivanauskienë. Tadas Ivanauskas organizavo
mokiniø ekskursijas á gamtà,
rûpinosi vaizdumo priemonëmis, vykdë su mokiniais
praktikos darbus. Pristigus

Prezidentas.
Va l k i n i n k ø
miestelio herbas ir vëliava
buvo paðventinti 1995 m.
lapkrièio 26 d.
Va l k i n i n k ø
baþnyèioje.
Aptarus ðeðis Varënos
kraðto herbus, buvo pristatytas ir
Dzûkijos herbas. Lietuvos
heraldikos
komisija 2003
m. vasario 25
d. suderino
Dzûkijos didþiojo ir maþojo herbø
bei herbiniø
vëliavø projektus. Maþojo herbo mëlyname lauke
(skyde) vaizduojamas sidabrinis ðarvuotas karys,
laikantis deðinëje rankoje
auksinæ alebardà ant sidabrinio koto, o kaire ranka atsirëmæs á
sidabriná baltiðkà skydà su
paauksuotu virðutiniu apvadu ir paauksuotu apatiniu
apvadu. Didþiajame herbe
maþàjá herbà ant sijos laiko
dvi atgal atsigræþusios sidabrinës lûðys su auksiniais nagais ir lieþuviais. Ant sijos
kabo sidabrinis kaspinas su
mëlynø raidþiø deriniu: „Ex
gente bellicosissima populus laboriosus“ (Ið karingiausios genties darbðtûs
þmonës). Dzûkijos herbà
sukûrë heraldikos specialistas Arvydas Kaþdailis. Dzûkijos kraðto vëliava pirmà
kartà buvo iðkelta Merkinëje 2003 metais vykusiame
Antrajame Dzûkijos kultûros kongrese, Dainavos
kraðto 750 metø jubiliejaus

paminëjime.
Renginio metu vienuolika
moksleiviø – Gabrielë Jakimavièiûtë, Natas Slavinskas,
Eidvydas Balèius, Augustë
Skliutaitë, Evelina Graþevièiûtë, Kamilë Kerðytë, Albertas Butrimas, Karolis
Karpièius, Laurynas Talaikovskis, Aistë Ivanauskaite,
Monika Leonovièiûtë ir Matuizø bibliotekos bibliotekininkë Vidutë Stadalnykienë
– pristatë savo pieðtus Matuizø kaimo herbø pavyzdþius. Kaip vaikai ásivaizduoja Matuizø herbà, kà jame norëtø matyti? Dauguma moksleiviø ásivaizdavo,
kad Matuizø herbe turëtø
bûti skruzdëlë, kaip matuiziðkiø darbðtumo simbolis.
Kiti simboliai – plytos, upe-

lis, grybai, geleþinkelis, þalia spalva... Moksleiviai pasirodë be galo kûrybingi ir
iðradingi. Visø renginio dalyviø balsavimu buvo iðrinkti
keturi geriausi herbø pavyzdþiai, keturi autoriai moksleiviai E. Graþevièiûtë, K.
Karpièius, L. Talaikovskis ir
bibliotekininkë V. Stadalnykienë. Gal kada ir Matuizos
turës savo herbà...
Renginys buvo skirtas
Lietuvos valstybës atkûrimo
ðimtmeèiui, já suorganizavo
Matuizø bibliotekos bibliotekininkë Vidutë Stadalnykienë.

vadovëliø, sàsiuviniø, jis pësèias keliaudavo á Vilniø ir
parneðdavo reikalingø mokyklos reikmenø.
Deja, lietuviðkai mokyklai
Musteikoje buvo lemta gyvuoti vos vienà þiemà. Balandþio mënesá lenkams uþëmus
Musteikà, Tadas Ivanauskas
buvo persekiojamas, todël
teko taip graþiai pradëtà darbà nutraukti, mokinius palikti ir kuo greièiau trauktis gilyn á Lietuvà.
Kaune T. Ivanauskas ásitraukë á mokslinæ, kultûrinæ
ir visuomeninæ veiklà. Jis dalyvavo ásteigiant Aukðtuosius
kursus, vëliau – universitetà,
profesoriavo jame, ásteigë
Gamtos tyrimo stotá, Zoologijos sodà, muziejø, Ventës
rage – Paukðèiø þiedavimo
stotá, Þuvinto rezervatà, rengë mokslines ekspedicijas,

rûpinosi gamtosauga.
Vëliau, jau dirbdamas
Kauno universiteto profesoriumi, T. Ivanauskas nuolat
atvaþiuodavo á Musteikà,
bendraudavo su vietos gyventojais, studijuodavo gamtà ir jos reiðkinius. Jis iki gilios senatvës mëgdavo vaikðèioti po Èepkeliø raistà, praleisti naktá raiste prie lauþo.
Savo knygoje „Gamtininko
uþraðai“ (Vilnius, 1982, p. 91150) Tadas Ivanauskas vaizdingai apraðë Gudø girià, kurioje jis „praleidæs nemaþà ir
graþiausià savo gyvenimo dalá, su ðautuvu rankoje jà iðbraidþiojæs skersai ir iðilgai, susipaþinæs ne tik su giria, bet ir
su jos gyventojais bei jø paproèiais.“ Leidinyje profesorius pasakoja apie Gudø girios áþymybæ – Èepkeliø raistà, Musteikos kaimà, drevinæ

bitininkystæ, lietuviðkos mokyklos Musteikos kaime ákûrimà. T. Ivanauskas su meile
raðo apie Merká, kuris jam buvo brangiausias ir graþiausias
ið visø pasaulio upiø. „Bene
graþiausias Merkys tarp Valkininkø ir Varënos. Jis èia vingiuoja, raitosi didelëm ir maþom kilpom; krantai daugiausia apaugæ miðkais, kurie daþnai tik siaura juosta dunkso
abipus upës, sudarydami tarytum galerijà, ið virðaus pridengtà senø, aukðtø medþiø
ðakomis“, - raðë akademikas.
Tadas Ivanauskas mirë
1970 m. birþelio 1 d. Kaune.
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