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 Projektą „Dzūkų lobiai” remia

Krivilių bibliotekoje vyko po-
pietė-viktorina „Prisiminkim, 
kas užmiršta“, skirta Tarptautinei 
kalbos dienai ir Vietovardžių me-
tams.

Kiekvienam žmogui, nesvarbu 
kokios jis bebūtų tautybės, kur 
gyventų, pati brangiausia yra jo 
tėvynė, tauta ir gimtoji kalba. Vi-
sais amžiais žmonės kalbėjo savo 
gimtąja kalba ir visada rūpinosi 
ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir 
grąžinti. Kalba yra bendravimo 
priemonė. Jonas Jablonskis yra 
pasakęs: „Maža garbė svetimom 
kalbom kalbėti, didi gėda savos 
gerai nemokėti“. Gražus ir įdo-
mus lietuvių tautos kultūrinis pa-
likimas, turime gražią tautosaką, 
daug padavimų, legendų, mįslių, 
pasakų, patarlių, priežodžių ir dai-
nų. Visa Lietuva nusėta miestais, 
miesteliais, kaimais ir visi jie turi 
vietovardžius. 

Renginio metu prisiminėme 
savo krašto išnykusius kaimus: 
Senkonis, Gumbiškes, Žukonis, 
Ramanką, Meškadonis, Puišes, 
Aladauką, Melekonis, kuriuose 
kadaise pulsavo gyvenimas. Lai-
kui bėgant vieni sodiečiai buvo 
ištremti į Sibirą, kiti nukelti me-
lioracijos, dalis jų išsikėlė į mies-
tus, emigravo, iškeliavo anapilin. 

Prisiminkim, 
kas užmiršta

Krivilių kultūros centro direktorė 
Virginija Černiauskienė supa-
žindino su išnykusių kaimų isto-
rija, bibliotekininkė papasakojo 
Emilijos Nedzveckienės ir Stasės 
Ramaškienės užrašytus padavi-
mus. Renginio dalyvės Zuzana 
Dzikevičienė, Marija Budėnienė, 
Bronė Skamarakevičiūtė dalijosi 
prisiminimais apie kaimo vietovė-
se gyvenusius žmones, primirštus 
vietovardžius: Alekniškių pieva, 
Semsės kalnas, Senkonių kalnas, 
Mikalynkos krūmai, Vincelio krū-
mai, Kamenyčios pieva ir kt. Vė-
liau vyko viktorina, kurios metu 
visi atsakinėjo į klausimus apie 
Lietuvos istoriją, lankytinas vietas, 
įžymius žmones, vietovardžius, li-
teratūrą, kulinarinį paveldą. Rei-
kėjo užbaigti patarles, parašyti 
dzūkiškų žodžių reikšmes, sudėti 
dėlionę „Lietuva“. Vieni kitus pa-
pildė, ieškojo tinkamo atsakymo. 
Labiausiai sekėsi Gražinai Maka-
ravičienei  ir Algimantui Vitkui. 
Renginio pabaigoje visiems įteik-
tos dovanėles, palinkėta mylėti, 
branginti savo kalbą taip, kaip ją 
mylėjo ir brangino mūsų senoliai.
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Vienas iš pirmųjų šių metų 
Vilniaus knygų mugės kultūri-
nės programos renginių – knygos 
„Varėnos krašto dienoraščiai“ 
sutiktuvės. Knyga sklidina dzū-
kiškos dvasios, o jos sutiktuvėse 
apie dzūkų išskirtinumą savo dai-
nomis liudijo charizmatiškieji ir 
dainingieji Žiūrų etnografinio an-
samblio žmonės. Knyga unikali, 
nes ji pirmoji Lietuvoje sudaryta 
kalendoriaus principu. Trys šimtai 
šešiasdešimt šešis puslapius turin-
čioje knygoje kiekvienas puslapis 
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 
d. žymi kokį nors Varėnos krašto 
įvykį, praturtintas vaizdingu dzū-
kišku posakiu ir iliustruotas gražia 
nuotrauka, o viršelį puošia M.K.
Čiurlionio paveikslo motyvas.

„Varėnos krašto dienoraščius“ 
dzūkiškai pristatęs jos sudarytojas 
Juozas Žitkauskas prisipažino, kad 
nors pats taip pat yra dzūkas, bet 
knygą sudarinėti buvo sunki už-
duotis. Pats didžiausias Lietuvoje 
Varėnos rajonas itin turtingas iš-
saugota etnokultūra, tradicijomis, 
tarme, žinoma, ir istoriniu pavel-
du. Sudėti į knygą, kad visa tai 
joje atsispindėtų, tikrai nelengva. 
Pasak J. Žitkausko, ją galima skai-
tyt visus metus, galima perduot iš 
kartos į kartą, nes tai kelionė per 
visą Varėnos rajoną. Jis padėkojo 
leidžiant knygą talkininkavusiems 
Varėnos rajono savivaldybės vie-
šosios bibliotekos darbuotojams, 
ypatingai – direktoriui Eitarui 
Krupovičiui, Laimutei Cibulskie-
nei ir Elenai Glavickienei. Taip 
pat knygą savo nuotraukomis 
gražiai iliustravusiems fotomeni-
ninkams: Algimantui Aleksandra-
vičiui, Algimantui ir Mindaugui 
Černiauskams, Mindaugui Lape-
lei, Rūtai Averkienei, Valentinui 
Algirdui Kaliūnui, Kęstučiui Svė-
riui. Knyga išleista Varėnos rajono 
savivaldybės užsakymu ir iš dalies 

Dzūkiškos dvasios knyga
Vilniaus knygų mugėje pristatyta unikali knyga „Varėnos krašto dienoraščiai“

jai finansuojant.
Knygos sutiktuvėse dalyva-

vęs Varėnos rajono savivaldybės 
meras Algis Kašėta  pažymėjo, 
jog labai smagu, kad keletą metų 
brandinta mintis išleisti knygą 
–  kalendorių be konkrečių metų, 
kurioje būtų sudėta viskas, kuo 
garsus Varėnos kraštas, kuria va-
rėniškiai galėtų ir patys džiaugtis, 
ir svečiams dovanot, „tapo kūnu“. 
Apie dzūkišką knygą meras taip 
pat kalbėjo dzūkiškai: „Šų metų 
Vylniaus „knygų atlaidai“ man 
dzidelė šventė. Šiton knygon ci-
krai galima rasc visko – svarbių 
istorinių faktų, veselų pasakojimų, 
dar vaikystėn girdėtų posakių ir 
gražų nuotraukų. Ir svarbiausia, 
kad yra dzūkiškos tarmės. Knygos 
suciktuves senovinėm dzūkiškom 
dainom labai gražai papuošė se-
niausias mūs krašti Žiūrų kaimo 
etnografinis ansamblis, katras at-
gimė iš naujo ir dabar vos telpa 
scenon. Šiton knygon apie žūriš-
kius labai gražai Veronika Pavi-
lioninė rašo: „Labai džiaugiuos, 
kad šiandien Žiūrų ansamblis tarsi 
iš naujo prisikėlęs. Matyt čia vis-
kas dėl šventos Ūlos upės, kurio 
gyvybingu vandenėliu savo akelas 
prausia ne viena kaimo karta“. Pir-
moji knyga buvo padovanota Žiū-
rų etnografinio ansamblio įkūrėjai 
Marcelei Paulauskienei. Po vieną 
knygą dovanų gavo kiekvienas 
ansamblio dalyvis. Už gražų lei-
dinį meras padėkojo jo sudarytojui 
Juozui Žitkauskui ir jam talkinu-
siems Varėnos bibliotekininkams. 
„Cikiuos, kad „Varėnos krašto 
dienoraščiai“ bus raikalynga kny-
ga dažnuose namuose“, – sakė 
meras.

Varėnos rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorius 
Eitaras Krupovičius sakė, kad tai  
ilgametė knyga. Ją galima skai-
tyti ir nuo pirmo puslapio, ir nuo 

vidurio. Jis pažadėjo, kad neilgai 
trukus, knyga bus pristatyta ir Va-
rėnos skaitytojams.

„Varėnos krašto dienoraščių“ 
pristatymo renginį Žiūrų kaimo 
himnu „tai kieno slaunas kaimas“ 
bei kitomis dzūkiškomis daino-
mis pasveikino Žiūrų etnografinis 
ansamblis, vadovaujamas Linos 
Būdienės.

„Varėnos krašto dienoraščiai“ – 
išties tarsi simbolinė kelionė laiko 
tiltais po gražiausiuose Dzūkijos 
pušynuose įsikūrusius miestelius, 
kaimus ir vienkiemius, kuriuose 
nuo neatmenamų laikų gyvena ne 
tik kūrybingi ir darbštūs, bet ir 
labai nuoširdūs bei svetingi žmo-
nės. Jie gražiomis iniciatyvomis 
kuria savo kraštą bei pagarbiai 
saugo ir puoselėja iš protėvių pa-
veldėtą dzūkišką dvasią – tradici-
jas, papročius, kalbą ir vaizdingą 
dzūkišką tarmę. Tad kiekvienam, 
paėmusiam į rankas šią knygą, bus 
suteikta unikali galimybė prisilies-
ti prie amžinųjų Dzūkijos vertybių, 
pajusti, kokia čia stipri meilė savo 
kraštui. Sklaidant knygos pusla-
pius, galima pajusti simbolinį Va-
rėnos krašto kvapą – kvepiančius 
pušynus, mėlynuojančius ežerus, 
čiurlenančius upelius, įdomią is-
toriją liudijančias piliavietes, ar-
timiau susipažinti su jo istoriniais 
ir architektūriniais paminklais, 
paskanauti dzūkiškų valgių, pa-
justi atlapaširdžių dzūkų gyveni-
mo būdą. Šioje knygoje surinktas 
unikalus mūsų krašto paveldas 
– istoriniai faktai, pasakojimai, 
patarlės, priežodžiai, pasakojimai 
– yra neabejotinai didelis rašytinis 
paminklas Dzūkijos etnokultūrai ir 
istorijai.

rūta aVerKienė,
Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo
skyriaus vyr. specialistė

Vasario 13 d. vyko septintasis 
pasaulio šokių muzikos koncer-
tas, kuriame dalyvavo Varėnos 
Jadvygos Čiurlionytės menų mo-
kyklos mokiniai ir mokytojai. Po 
koncerto Varėnos kultūros centro 
folkloro ansamblis „Žeiria“ mokė 
lietuviškų šokių.

Varėnos Jadvygos 
čiurlionytės menų mokyklos 

inf.

Skambėjo pasaulio šokių muzika

Varėnos Ja-
dvygos Čiur-
lionytės menų 
mokyklos, Mer-
kinės skyriaus 
mokytojai orga-
nizavo paskai-
tą „Pasaulio ir 
Lietuvos ko-
miksų istorija“. 
Paskaitą vedė 
komiksų autorė 
Gerda Gembic-
kienė, kuri savo 
kurtose ir išleis-
tose knygelėse pasirašo Gerdos 
Jord vardu. Susitikimas su ko-
miksų autore ir paskaitos lektore 
vyko Merkinės kultūros centro 
salėje. Dalyvavo Varėnos Jadvy-
gos Čiurlionytės menų mokyklos 
Merkinės skyriaus mokiniai, taip 
pat besidomintys komiksais varė-
niškiai ir druskininkiečiai. Paskai-
toje Gerda pristatė komiksų isto-
riją ją iliustruodama pavyzdžiais. 
Po paskaitos Gerda Gembickienė 

Merkinėje svečiavosi
komiksų autorė

padovanojo menų mokyklos Mer-
kinės skyriui aštuonias komiksų 
knygeles, kuriomis gali naudotis 
besidomintys komiksais mokiniai 
arba tiesiog pritaikyti jas ugdymo 
procese. 

Varėnos J. Čiurlionytės menų 
mokykla dėkoja Gerdai Jord už 
puikią paskaitą ir padovanotas 
knygas!

Varėnos Jadvygos 
čiurlionytės menų mokyklos 

inf.


