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GYVIEJI ARCHYVAI

Vytautas KUKLYS
Ilgametis Varënos rajono politinis ir visuomenës veikëjas
Vytautas Kuklys gimë 1942 m.
lapkrièio 2 d. Salø kaime, Jakënø
seniûnijoje, Varënos rajone. 1961
m. baigë Vilniaus geleþinkeliø
transporto technikumà, ágijo keliø ir tiltø statybos ir eksploatacijos techniko specialybæ. Dirbo AB
„Trobesiai“ direktoriumi. Vadovaudamas akcinei bendrovei
„Trobesiai” prisidëjo prie istorinæ
vertæ turinèio Merkinës kryþiø
kalnelio, kuris áamþina Lietuvos
rezistenciniø kovø atminimà, tvarkymo bei koplyèios statybos.
Atkûrus Nepriklausomybæ, jis
reikðmingai prisidëjo prie Lietuvos
vietos savivaldos kûrimo ir stiprinimo bei vietos savivaldos principø átvirtinimo Varënos rajono sa-

vivaldybëje. Septyniolika metø
(1995-2012 m.) V. Kuklys buvo Varënos rajono savivaldybës tarybos
narys, septynerius metus (19932000 m.) – rajono valdybos narys.
V. Kuklys buvo savivaldybës tarybos Teisëtumo, asmens ir turto apsaugos komiteto pirmininkas, vëliau – Teritorinio vystymo ir kaimo reikalø, Kontrolës komitetø
narys, nuo 2003 iki 2011 metø - Administracinës komisijos prie Varënos rajono savivaldybës tarybos
pirmininkas. Jis aktyviai dalyvavo
sprendþiant savivaldybei bei rajono gyventojams aktualius klausimus. Ypaè daug dëmesio skyrë komunaliniø paslaugø teikimo problemoms spræsti, gyventojø patiriamai finansinei naðtai maþinti.
Itin aktyviai prisidëjo sprendþiant
rajono teisësaugos problemas, skatino aktyvø savivaldos ir teisësaugos institucijø bendradarbiavimà.

Nuo 2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo nario Algio Kaðëtos padëjëjas. Daugiau nei keturiolika metø (2000-2015 m.)
dirbdamas Lietuvos Respublikos
Seimo nario padëjëju, savo
kruopðtumu, atidumu ir mokëjimu ásigilinti á besikreipianèiø gyventojø rûpesèius jis pelnë miesto ir kaimo gyventojø pasitikëjimà bei pagarbà. Dalyvavo Politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos
Varënos skyriaus veikloje. 2008 m.
minint Lietuvos politiniø kaliniø
ir tremtiniø sàjungos Varënos skyriaus dvideðimties metø jubiliejø,
jis buvo apdovanotas Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos padëkos raðtu uþ nuopelnus
Lietuvai.
2017 m. spalio 10 d. Vietos savivaldos dienos proga Vytautas
Kuklys uþ iðskirtinius nuopelnus
Varënos kraðtui bei savivaldai ap-

dovanotas Varënos rajono savivaldybës garbës þenklu „Uþ nuopelnus Varënos kraðtui”.
V. Kuklys mirë 2017 m. lapkrièio 5 d. Varënoje.
„Vytautà Kuklá paþinojome
kaip tikrà valstybininkà, visà gyvenimà sàþiningai dirbusá Varënos
kraðtui. Visuomet aktyvø, pilnà
iniciatyvø ir energijos, kompetentingà, patikimà, itin atsakingà,
reiklø sau ir kitiems. Jis buvo didelis mûsø rajono patriotas. Toks
jis buvo iki savo sielos gelmiø, bet
tuo paèiu tai buvo labai ðiltas ir
geras þmogus,“ - taip nekrologe
apie V. Kuklá raðë rajono meras
Algis Kaðëta (Merkio kraðtas. –
2017, lapkr.7, p. 3).
Parengë
Elena GLAVICKIENË
Varënos vieðosios bibliotekos
Bibliografijos, informacijos
ir kraðtotyros skyriaus vedëja

Knygà „Pamerkiø istorijos“ verta perskaityti ne tik pamerkiðkiams
Ðià knygà perskaityti mums siûlo kraðtietis ið Senosios Varënos, akademikas Jonas Remigijus Naujalis
Ar kada nors buvote Pamerkiuose – nedideliame Varënos
rajono ðiliniø dzûkø kaime
prie pat sraunaus ðaltavandenio Merkio upës ? Jeigu buvote, neseniai pasirodþiusi
Gedimino Motuzos knyga
„Pamerkiø istorijos“ padës
jums daugiau apie Pamerkiø
kaimo praeitá ir dabartá suþinoti. Jeigu nebuvote, perskaitæ bent keliolika knygos puslapiø, tikrai panorësite Pamerkius aplankyti. O bent vienà
kartà pabuvojæ tikrai norësite
vël ir vël sugráþti, nes vieno
karto pernelyg maþai ðaltiniuoto Merkio vingiams ir
senvagëms apeiti, Barsukavuoliø kalnà, kur kadaise daug
barsukø, dabar á Lietuvos raudonàjà knygà áraðytø gyvûnø,
olø buvo, surasti ir pabandyti
apkabinti galbût storiausià
Lietuvoje juodalksná su specialiai lizdui árengti nupjauta
virðûne, kur seniau gandrai
vaikus perëjo. Bûtinai reikëtø
laiko skirti ir Merkio upës
kranto iðties áspûdingai atrodanèiai atodangai, Baltulio

kalnu vadinamai. O kur dar
pievos, pelkutës, kalneliai,
skardþiai – su jais irgi bûtø
verta susipaþinti. G. Motuza
nedidelëje 127 psl. knygoje labai patraukliai pateikia daugybæ duomenø apie Pamerkiø
gamtà, þmones, jø darbus,
apie kaþkada senøjø gyventojø sukurtus vietovardþius, apie
su kaimu susijusius istorinius
ávykius. Todël apskritai veikiausiai nedaug kam þinomi
Pamerkiai po knygos perskaitymo iðkart tampa iðskirtiniu
kaimu ne tik Varënos rajone,
bet ir visoje Lietuvoje. Tà tikrai turëtø pajusti kiekvienas
knygos skaitytojas.
Knygos „Pamerkiø istorijos“
autorius, Geologijos ir mineralogijos mokslø daktaras Gediminas Motuza yra vienas þymiausiø dabarties Lietuvos geologø, ilgametis Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos
mokslø akademijos tikrasis
narys, akademikas. Labai plaèios erudicijos asmenybë, ávairiais metais mokslinëse ekspedicijose dirbo Pamyre, Jakutijoje, Èilëje,
Afganistane,
Mozambike,
Varënos rajone nuodugniai tyrinëjo
geleþies rûdos
telkiniø juostà. Pamerkiø
kaimà ir jo
apylinkes vilnietis G. Motuza paþásta
kaip tikras pamerkiðkis.
Tuo stebëtis
nereikia, nes
nuo paauglystës su dailininku tëvu
nuolat lankësi jo ásigytoje
sodyboje, o
pastaraisiais

metais Pamerkiuose bûna
daþniau nei Vilniuje: taip pats
Gediminas sako. Todël knygos
apie Pamerkius pasirodymas
tikrai nëra atsitiktinis ávykis, o
veikiau logiðkas G. Motuzos
sukauptos patirties ir svarbiø
þiniø apie ðiliniø dzûkø kaimà
rezultatas. Pamerkiø apylinkëse gausu geologiniø ádomybiø. Daugelá jø, remdamasis
savo ir kitø geologø bei archeologø surinkta medþiaga, patraukliai ir ganëtinai detaliai
knygoje ir apraðo G. Motuza.
1952-ais metais iðgræþto 230ties metrø gylio græþinio duomenø analizë rodo, kad paskutinis ledynas ties Pamerkiais
atslinko maþdaug prieð 20
tûkst. metø. Po to prasidëjo ledyno laipsniðkas tirpimas, dël
ko ir susiformavo Pamerkiø
gamtinë aplinka su Merkiu, jo
trimis pagrindinëmis terasomis ir slëniais, iðklotais þvyro
ir smëlio: ið èia ir neturtingi
maistmedþagëmis dirvoþemiai. Pamerkiø vienas didþiausiø geologiniø ypatumø
yra ið kaþada gyvenusiø mikroorganizmø kiauteliø susidaræs karbonatinis dumblas, palaipsniui sutankëjæs ir virtæs
balta kreida. Daugelyje Pamerkiø apylinkiø vietø pasitaiko netgi pavirðiniø baltos kreidos iðeigø. Daug kam, matyt,
bus naujiena, kad pokario metais dabar apleistame Kukiðkiø karjere netgi buvo bandoma kasti kreidà pramoniniu
bûdu. Daug duomenø apie
Pamerkiø gamtinës aplinkos
ypatumus kadaise surinko Vilniaus universiteto studentai,
kurie pokario metais kaime atlikdavo geologines praktikas.
Visai neseniai atliktø ir knygoje paskelbtø jau minëto Baltulio kalno archeologiniø tyrimø rezultatai pagal rastas
sëklas rodo, kad tikriausiai jau
XV a. Pamerkiø apylinkëse
gyveno þmonës, kurie ne tik

laikë gyvulius, bet augino javus, kanapes ir netgi grikius –
tolimojoje Kinijoje sukultûrintus itin naujoviðkus perspektyvius augalus. Itin garbingà Pamerkiø amþiø patvirtina ir paties G. Motuzos surasta deguto varyklos, veikusios visai netoli kaimo XV a.
pabaigoje, vieta. Degutas yra
kietojo kuro, pavyzdþiui, medienos, sausosios disciliacijos
produktø kondensatas. Aliejaus pavidalo netirpus vandenyje degutas, anksèiau labai
plaèiai naudotas valtims, laivams, langams, stogams sandarinti, buvo paklausi uþsienyje medþiaga. Dabar degutas
praktiðkai nenaudojamas.
Knygoje pateikti istoriniai raðytiniai dokumentai taip pat
patvirtina, kad Pamerkiams
tikrai turëtø bûti daugiau nei
500 metø ! Nedaug kas, matyt, þino, kad Pamerkiai netgi
galëjo tapti mûsø kraðto pramonës centru. XX a. pradþioje apie kreidos telkinius Pamerkiuose suþinojo Kijevo
universiteto inþinierius technologas, lietuvis prof. Pranas
Jodelë. Atlikæs specialius tyrimus jis nustatë, kad Pamerkiø kreida tinka cementui gaminti. Labai greitai buvo
ásteigta pirmoji Lietuvos teritorijoje cemento gamybos
bendrovë, kurioje ir buvo pagamintas geros kokybës cementas. Nors praëjo daugiau
nei ðimtas metø, bet apsamanojusios buvusio fabriko liekanos yra iðlikusios iki ðiol. Ádomu, kad vienu bendrovës akcininku buvo vëliau Nepriklausomybës akto signataru
tapæs dr. Jonas Basanavièius,
kuris, 1913 m. atvykæs á Pamerkius, ne tik su fabriko veikla susipaþino, bet ir dzûkø dainas uþraðinëjo. Deja, bet prasidëjæs pirmasis pasaulinis karas nutraukë perspektyvios
Dzûkijoje pramonës ðakos

plëtrà.
Knygoje gausu
ávairiapusiðkos informacijos ne tik
apie Pamerkiø
gamtà, gyventojø
ûkinius reikalus,
bet ir apie paèius
kaimo þmones. Pavartæ knygos puslapius suþinosime,
ne tik kokios pavardës buvo bûdingos pamerkiðkiams, bet ir kokiomis pravardëmis vieni kitus daþniau negu vardais
Knygos autorius Gediminas Motuza
ðaukdavo. Ir neatrodo, kad dël tø pravardþiø prie kiekvieno vietovardþio
þmonës tarpusavyje bûtø py- pateikti paaiðkinimai. Vietokæsi. Pravardþiø originalumas, vardþiø paaiðkinimus pateikë
jø gausa, ávairumas ir taiklu- patys gyventojai, jie nurodë ir
mas atskleidþia neiðsenkamas konkreèias vietas kaimø apyðiliniø dzûkø kasdieninës kû- linkëse, kurioms pavadinti burybos galias. Panaðiai su pra- vo kadaise sugalvoti vietovarvardëmis yra ir kitose Dzûki- dþiai. O svarbiausia: laikantis
jos vietose. Kaimo gyventojø numeracijos beveik visi vietoiðmones ir kûrybiðkumà gerai vardþiai nurodyti ðiuolaikiatskleidþia ne tik jø sugalvo- niame þemëlapyje. Tai puikus
tos taiklios pravardës savo kai- paþintinis vadovas, turintis iðmynams ar draugams, bet ir liekamàjà vertæ: juk bëgant
vietovardþiø gausa ir ávairovë. metams ir keièiantis kartoms
Kaimo apylinkëse vos ne kiek- þodiniai vietovardþiai paprasvienas kalnelis, pelkutë ar klo- èiausiai uþmirðtami.
nis turëjo savo originalius varNëra abejoniø, kad originadus. Pamerkiø kaimo apylin- liai iliustruota gamtos vaizkëse G. Motuza ir Laima Ma- dais, mokslinëmis schemomis,
èionienë surinko 158-is origi- þemëlapiais, archeologiniø ranalius vietovardþius. Dar 61- diniø ir þmoniø nuotraukomis,
nà vietovardá jie surinko gre- dailininkø paveikslø kopijotimame Mielupio (Dzekcio- mis ir kai kuriais maþai kam
riø) kaime. Kai kurie vietovar- þinomais dokumentais (pavyzdþiø pavadinimai itin origina- dþiui, Pieno pristatymo knygelûs. Pavyzdþiui, „Muzikos lë ið vokieèiø okupacijos laikampas“ – Merkio vingis, kur kø) G. Motuzos knyga „Padël akmenø gausos vanduo merkiø istorijos“ gali bûti pabeveik muzikaliai èiurleno; naudota ir kaip mokomoji
„Senamerkis“ – viena ið Mer- priemonë istorijos, geografijos
kio senvagiø; „Molijos“ – vie- ar ekologijos pamokose. Beta miðke, kur buvo kasamas lieka tik knygà skaityti.
molis krosnims mûryti. Knygoje Pamerkiø ir Mielupio vie- Jonas Remigijus NAUJALIS,
akademikas
tovardþiai sunumeruoti ir iðSenoji Varëna, 2019 10 11
dëstyti alfabeto tvarka, beveik

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

