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 Projektą „Dzūkų lobiai“ remia

2019 m. rugpjūčio 30 d.  

Varėnos rajone vasarą vyko 
tarptautinio lietuvių-lenkų projek-
to „Daryk su džiaugsmu“ veiklos 
– plenerai su Sigute Ach. Matuizų, 
Merkinės, Varėnos bendruomenių 
nariai kartu kūrė miniatiūrų kili-
mus „Žodžių tiltai”, „Mano links-
masis herojus”. Tapė ekspromtus 
ant kartono lakštų. Akvarele, pas-
tele ir pieštukais kūrė linksmus, 
įkvepiančius personažus. Pertrau-
kų metų metu plenero dalyviai 
rengė darbų ekspozicijas, valgė 
picas aptarinėjo savo darbus, ben-
dravo su Sigute.

Projektu „Daryk su džiaugs-
mu“ siekiama suaktyvinti Varė-
nos rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos padalinių veiklą. Per 
aktyvias veiklas siekiama suburti 
ir skatinti vietos gyventojus ben-
drauti bei bendradarbiauti.

Projektą vykdo Varėnos rajono 
savivaldybė ir Varėnos viešoji bi-

Pleneras su Sigute Ach

blioteka. Projektas įgyvendinamas 
kartu su partneriais iš Lenkijos 
Ožyšo gminos. Varėnos rajono sa-
vivaldybei tenkanti projekto lėšų 
dalis – 62 645 Eur, iš Europos 
regioninės plėtros fondo (Interreg 

V-A Lietuvos ir Lenkijos bendra-
darbiavimo per sieną programos) 
finansuojama 85 proc. šios sumos.

Varėnos viešosios bibliotekos 
inf.

Rugpjūčio 19-25 d. Merkinėje 
vyko kūrybinė dailininkų stovy-
kla. Menininkai iš Kauno, Vil-
niaus, Druskininkų, Merkinės, 
Londono ir Gardino gilinosi į is-
torinio paveldo klausimus, savo 
darbams įkvėpimo sėmėsi mitinia-
me nuskendusio Raigardo slėnyje, 
apie kurį sklandančios legendos 
paskatino jį įamžinti ne tik M. K. 
Čiurlionį, ir kelis kartus sugriau-
toje Merkinėje, iš visų Lietuvos 
miestų išsiskiriančioje tokiais se-
nais ir turtingais kultūros klodais, 
kad galėtų konkuruoti net su sos-
tinėmis. Labai šaunu, jog į gausų 
tapytojų būrį įsiliejo ir jaunieji Va-
rėnos krašto menininkai. 

Sekmadienį, rugpjūčio 25 d., 
Merkinės kultūros centre dalyviai 
visuomenei pristatė savo darbus, 
aptarė, kaip menas gali prisidėti 
prie istorinės atminties išsaugoji-
mo, kokia yra kultūros žmonių mi-
sija įamžinant praeities ir dabarties 
dialogą. Parodą „Dingę miestai: 
Raigardas ir Merkinė“ galite ap-

Dingę miestai: Raigardas ir Merkinė

lankyti iki rugsėjo 25 d. Merkinės 
kultūros centre.

Kūrybinės stovyklos iniciatoriai 
– dailininkas Saulius Rudzikas ir 
jaunasis menininkas Dalius Drė-
gva, kurio jau nebėra gyvųjų tarpe. 
Projekto kuratoriai: Jurgita Ker-
šienė ir Mindaugas Černiauskas.

Partneriai ir rėmėjai: Druski-

ninkų miesto savivaldybė, Varė-
nos rajono savivaldybė, Merkinės 
kultūros centras, Merkinės krašto 
muziejus.

Nuotraukų autorius – Antanas 
Antanas Untydi.

Merkinės kultūros centro inf.

Pamerkių kaime visais laikais 
galima rasti gandralizdžių. Kie-
kvieną pavarasį į juos parskrenda 
gandrų poros. Parskridę tvarko 
lizdą, deda kiaušinius, išperi gan-
driukus, o išmokinę juos skraidyti, 
per šv. Baltramiejų pakelia spar-
nus į šiltus kraštus. Merkio pa-
krantės, kelios Merkin garmančio 
šalcinio versmės, lūgeliai įvodėse 
(anksčiau buvusios kaimo gany-
klos), prūdeliai, raiscėliai – tai dar 
ne visas varlių karalijų sąrašas. Jos 
ir traukia gandrus! 

Šiemet per gandrines į Laimos ir 
Kosto Mačionių sodybą GRIKU-
CIS sukviesti pamerkiečiai sutiko 
prof. Gedimino Motuzos pareng-
tas ir jo rūpesčiu išleistas Pamer-
kių istorijas (leidėjas UAB „Ex 
Arte“, 2019). 127 lapų knygelėje 
išvardinta ir žemėlapyje sužymėta 
ne tik tos gandrų pamėgtų šalcinų, 
lūgelių, raiscėlių, pelkelių, Merkio 
senvagių, bet daug kitų su senąja 
gyventojų karta užmarštin nuei-
nančių toponimų, arba – kaip au-
torius vadina – pamirštos piemenų 
geografijos iš Pamerkių ir Mielu-
pio (Dzekciorių) aplinkos. Bet tai 
jau pačioje leidinio pabaigoje, o 
pradžioje geologijos profesorius 
moksliškai suprantamai pasakoja, 
kada, kas ir kaip suformavo apy-
linkių kraštovaizdį, kas „apdova-
nojo“ Pamerkių apylinkes įdomiu 
reljefu, gražiu kraštovaizdžiu, 
tapusiu įkėpimu dailininkams, ir 
storais baltos kreidos sluoksniais, 
vėliau atviliojusiais į šiuos kraštus 
dr. Joną Basanavičių ir prof. Praną 
Jodelę statyti cemento fabriką tie-
siog ant kreidos luitų Dzegciorių 

Pamerkiai, gandrai,
dainos

Gandrų palydėtuvės ir knygos „Pamerkių
istorijos“ sutiktuvės

(dabar Mielupio) kaime. 
Jus suintrigavo tautos patriarcho 

pavardės sąsajos su mažai kam gir-
dėtu, nei pradinės mokyklos, nei 
parduotuvės, tik traukinių stotelę, 
kurios pavadinimą vieni kirčiuoja 
Pamerkiai, o kiti – Pamerkiai, tu-
rinčiu šilinių dzūkų kaimu? Įdo-
mių ir įdomiai pateiktų istorinių, 
geografinių, archeologinių, tau-
tosakos ir kitų faktų pateiktas ne 
vienas. Ko vertas vien faktas, kad 
pro Pamerkius ėjo traktas, kuriuo 
1551 metais Žygimantas Augustas 
iš Krokuvos į Vilnių lydėjo savo 
mylimosios Barboros Radvilaitės 
palaikus. Knygelė būtų atradimas 
viktorinų rengėjams...

Garsiausiam kaimo dainininkui 
Mikui Matkevičiui skirti knygos 
puslapiai paskatina į knygos pri-
statymą susirinkusius dainingus 
svečius, tarp kurių išsiskiria ve-
dantis Romo Kašėtos balsas, nuo 
pagiriamųjų žodžių autoriui – kad 
tai labai solidi ir gražiai pateikta 
kaimo istorijos dalis (bet tik da-
lis!), pereiti prie dainų, nes „koks 
gi tu dzūkas be dainos“... Ak, tos 
dainos, dainos! Kaip joms tinka 
skambėti pamerkiais, atsimušti 
aidu netolimam šile ir sugrįžus 
nuskrieti Merkio vandenais... Su-
jungdamos dabartį su praeitimi, 
jos skrieja į ateitį. Tokia sakytino 
ir dainuotino folkrolo priedermė. 
Gumulas kyla gerkle, išgyvenant 
taip natūraliai pinamą istorijos-da-
barties-ateities ryšį. 

Jūratė KibirKštytė

Jonas Daniliauskas pirmiausia 
susirinkusiems suteikė šiek tiek 
teorinių žinių. Pasak jo, piešimas 
ant akmenų yra ganėtinai paplitęs 
Europos vakarinės dalies šalyse. 
Ši technika nereikalauja medžiagų 
gausos ir tinka bet kokio amžiaus 
žmonėms. Norint ją išbandyti, pir-
miausia reikia išsirinkti piešimui 
tinkančius akmenukus, nes ne ant 
kiekvieno pavyks piešti. Atrink-
tuosius būtinai reikia nuplauti ir 
išdžiovinti. Piešimui labai tinka 
akmenukai atsivežti nuo pajūrio.

Piešimui ant akmenukų labiau-
siai tinka akriliniai dažai. O norint, 
kad spalvos būtų ryškesnės, ak-
mens paviršių reikia padengti bal-

Kaip akmuo virsta meno 
kūriniu

Rugpjūčio 17 d. Dargužių bibliotekoje vyko kūrybiniai užsiėmimai 
„Tapyba ant akmens“. Tapytojas Jonas Daniliauskas pamokė sma-
gios piešimo ant akmens technikos į užsiėmimus atvykusius bibliote-

kos lankytojus.

tų dažų sluoksniu. Šiems nudžiū-
vus, pieštuku nupiešiamas norimas 
vaizdas, kurį neretai padiktuoja 
akmenuko forma, ir nuspalvina-
ma. Darbas užbaigiamas padengus 
jį laku, kuris suteikia tvirtumo ir 
dar intensyvesnio spalvų ryškumo.

Pasibaigus kūrybiniams užsiė-
mimams, kiekvieno dalyvio ran-
kose buvo po savo sukurtą darbelį 
– boružės, ežiukai, gėlės, saulės, 
vėliavos, personažai iš filmukų, 
įvairūs ornamentai...
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