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 Projektą „Dzūkų lobiai” remia

Renginio dalyviai 
rašė, kas jiems yra lie-
tuvių kalba ir ko jai pa-
linkėtų. „Man lietuvių 
klaba yra gimtoji. Ja 
kalbėjo tėvai, seneliai, 
proseneliai ir visi pro-
tėviai. Labai tikiuosi, kad ja kalbės 
ir mano vaikai bei anūkai“ (Daiva 
Ščenulevičienė). „Lietuvių kalba – 
tai kelias į mūsų vaikų širdį ir atei-
tį“ (Aušra Kašėtaitė). „Linkiu, kad 
lietuvių kalba neišnyktų ir ilgai 
gyvuotų (Rimutė Petrauskienė). 
„Lietuvių kalba man yra gimtoji. Ji 
man labai svarbi ir graži. Ja galiu 
bendrauti su kitais žmonėmis, šei-
mos nariais. Galiu išreikšti mintis, 
svajones“ (Vladzė Suchankienė).  
„Ar žinote, kad jokioje pasaulio 
kalboje analogų neturinčiai raidei 
„ė“ Kaune pavasarį bus pastaty-
ta skulptūra? Konkursą laimėjo 
menininko Tado Vosyliaus dar-
bas „Taškas“. Projekto šūkiu „Ė, 
sugrįžk“ pabrėžiamas ne tik šios 
raidės unikalumas ir puoselėjimas, 
bet ir raginama iš tolimųjų kampe-
lių į gimtinę grįžti emigravusius 
lietuvius“( R. Lukoševičienė).

Taisėme žargonus, barbariz-
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Gimtoji kalba – tai žmogaus garbė
Tradicinis Lietuvių 

kalbos dienų renginys 
vyko Dubičių bibliote-
koje. Prisiminta, ko-
kia lietuvių kalba yra 
sena, ypatinga, nepa-
prasta, kiek kovota dėl 
jos išlikimo, cituotos 
kalbininkų mintys.

mus, svetimybes, kurių, deja, 
kasdien galima išgirsti mūsų kal-
boje. Linksmai bertos greitakal-
bės: „Raudona ropė raudonšonė 
rytą Rimas ropę rovė“; „Pakopa 
po pakopos mes kopiame aukš-
tyn“. Lanksčiausio liežuvio savi-
ninkas – Algirdas Radzevičius. 
Mintos mįslės. Nugalėtoja tapo 
Daiva Ščesnulevičienė. Atskira 
tema – antonimai. Bibliotekininkė 
pristatė Irenos Ermanytės „Lietu-
vių kalbos antonimų žodyną“ ir iš 
jo skaitė žodžius, kuriems reikėjo 
pasakyti antonimą. Visiems sekėsi 
gerai, bet žodžiui „lankstus“ anto-
nimą (trapus) reikėjo paspėlioti, 
o žodžiui „lopšys“ antonimo taip 
niekas ir nesugalvojo. Ogi tai – 
kapas, karstas. 

Diskutavome, ar neteršiame 
savo kalbos nereikalingais žo-
džiais. Kalbėjome apie pertarus. 
Tai nereikalingi, nuolat pasigau-
nami kalbant žodžiai: ta prasme, 

reiškia, žinok, supranti, ar ne, nu, 
taip sakant, vadinasi ir kt. Pripa-
žinome, kad daugelis kalbėdami 
tuos žodžius tikrai pasigauname. 
Nemanykime, kad vartodami per-
tarus būsime gudrūs, išmintingi ir 
protingi. Būtent jų NE vartojimas 
tokiais mus padarys. Nešiukšlinki-
me savo kalbos.

Paskutinė užduotis, kuri lau-
kė renginio dalyvių – šešios žo-
džių grandinėlės. Tai tikra proto 
mankšta! Greičiausiai šią užduotį 
įveikė Vladzė Suchankienė. Bibli-
otekininkė, palinkėjusi didžiuotis 
savo unikalia archajiška kalba, ją 
puoselėti, kalbėti ir rašyti, taisy-
klingai visiems dalyviams įteikė 
padėkas už aktyvų dalyvavimą 
renginyje ir meilę gimtajai kalbai. 

Regina Lukoševičienė
Dubičių bibliotekos 

bibliotekininkė

Kovo 6 d. Varėnos viešojoje 
bibliotekoje mūsų kraštietė litua-
nistė Lietuvių filologijos magistrė, 
Kabelių krašto šnektų tyrinėtoja 
Danutė Valentukevičienė skaitė 
pranešimą „Žemė prašo nepa-
miršti vardų“. Šio renginio tikslas 
– atskleisti vietovardžių reikšmę, 
paraginti juos rinkti, užrašyti.

Senųjų kaimų, viensėdžių, pie-
vų, kalnų, miškų, pelkių ir pan. 
vietovardžiuose glūdi etnologinė, 
lingvistinė, paleogeografinė, isto-
rinė, kultūrinė ir kita svarbi infor-
macija, saugotina kaip Lietuvos ir 
pasaulio kultūros palikimo dalis. 
Kiekvienas vietovardis yra tarsi 
praeities laiškas ateinančioms kar-
toms, pasak kalbininko Kazimiero 
Būgos, „vietų vardais kalba pati 
žemė“. Per sovietmetį praradom 
5,5 tūkst. vietovardžių, o dauguma 
jų senesni nei rašytiniai šaltiniai, 
dar 4 tūkst. vietovardžių panaikini-
mą dabar reglamentuoja tam tikri 
aktai, nes išnyko kaimai, viensė-
džiai. Sutinkama tokių atvejų, kai 
vienų objektų vardais, pradedami 
vadinti kiti. Taip nutiko su Nauja-
lių kaimu, jam išnykus, Naujalių 
vardu pavadinta viena Marcinko-

Žemė prašo nepamiršti vardų

nių kaimo gatvė. D.Valentukeviie-
nė pateikė tokią vietovardžių klasi-
fikaciją: gyvenamųjų vietų vardai, 
vandenvardžiai, pakilaus žemės 
paviršiaus vardai, miškų masyvų 
vardai, pelkėtų vietų vardai, mies-
to dalių (gatvių, smulkių objektų) 
vardai. Didelį dėmesį skyrė van-
denvardžiams, nes jie nekintan-
tys ir daug pasako apie gyventas 
teritorijas, kalbos archaiškumą, 
baltų genčių ypatybes, kontaktus 
su kitomis kalbomis. Maskvoje 
vartojamu posakiu „Навалились 
как литовцы на голову“ (užgriu-
vo kaip lietuviai ant galvos) susi-

domėjo rusų 
kalbininkai V. 
Toporovas ir 
O. Trubačio-
vas, jie ištyrė 
Aukštutinio 
Dniepro basei-
no vandenvar-
džius, rado čia 
apie 800 bal-
tiškos kilmės 
vandenvardžių 
ir galutinai įro-
dė šios teritori-
jos baltiškumą 
priešistoriniais 

laikais. Daugelis šių vandenvar-
džių, nors ir suslavinti, kalbininkų 
atpažįstami esantys baltiškos kil-
mės: Osedla, Kleva, Loša, Lūče-
sa, Моža, Моžaikа, Neveža, Оlа, 
Stabnа, Varlynka ir daug kitų. 
Varėnos rajone daug vietovardžių 
yra kildinami iš indoeuropiečių 
prokalbės: Katra (kataro – upe-
lis, griovys, srautas, srovė), Ūla 
(aulo-s pailga įduba, vamzdis), 
Nedingis siejama su „tekėti“; jo-
tvingiškos kilmės vietovardži ai: 
Skroblus, Alytus, Apsingis, Ne-
dingis, Pilvingis, Stabingis); Zer-
vynos siejamos su veiksmažodžiu 
žerventi – srauniai tekėti. Daug 
vietovardžių užrašyta 14 amžiaus 
kryžiuočių kronikose: Dubičiai, 
Perloja, Merkinė, Daugai, Alytus. 
O seniausi vietovardžių šaltiniai 
Lietuvoje yra 18 a. Lietuvos vals-
tybės istorijos archyvas, bažnyti-
nės ir administracinės knygos.

D.Valentukevičienė patarė nau-
dotis Lietuvių kalbos instituto 
Skaitmeninių lietuvių kalbos ište-
klių duomenų bazėmis.

Daiva Armonienė
varėnos viešosios bibliotekos 

metodininkė

Varėnos viešojoje biblioteko-
je (II a.) veikia grafikės Sigutės 
Valiuvienės darbų paroda

„Grafikės Sigutės Valiuvie-
nės kūrybinėje biografijoje arti 
keturiasdešimties iliustruotų 
ar apipavidalintų knygų (Salo-
mėjos Neries Eglė žalčių kara-
lienė(1961), Antano Vienuolio 
Užkeiktieji vienuoliai (1964), 
Maksimo Gorkio Danko (1968), 
Onos Miciūtės Pavasarėlio 
puokštė (1969), Janinos Deguty-
tėsSaulėtos dainelės (1972), Le-
onardo Saukos sudaryta liaudies 
lopšinių knygelė Pelyte, nešk 
miegelį (1973), Kosto Kubilins-
ko Mano spalvos (1976), Violetos 
Palčinskaitės Baltosios nykštu-
kės (1981), Martyno Vainilaičio 
Spalvoti nykštukai (1986), Vytės 
Nemunėlio Tėvų nameliai bran-
gūs (1995), lietuvių pasakai Gul-
bė karalienė (1989) ir kt.), sieninė 
tapyba Motinystė (1975) Vilniaus 
Antakalnio universitetinėje ligoni-
nėje, iliustracijos „Genio“ žurnale, 
neskaičiuojant kūrybos, nesusie-
tos su konkrečiais užsakymais.

Sigutė Valiuvienė formavosi 
nežymiai besikeičiančio, sąlyginai 
laisvėjančio postalininio laikotar-
pio veikiama ir kūrė apibendrin-
tą, abstrahuotą, asociatyvią, nuo 
optimistinio realizmo patoso link 
modernizmo psichologinio drama-
tizmo ar melancholijos (nuo eks-
travertiškumo į intravertiškumą) 
krypstančią iliustracijos sampratą.

Dailininkė atrado savo kūrybinį 
kelią iš pažiūros tematiškai ir plas-
tiškai siauroje, tačiau tuo pačiu 
metu leidžiančioje išgauti daugy-
bę plastinių ir prasminių pusto-
nių, skambesių skalę, išraiškoje: 
„Pagrindinės plastinės priemonės, 
kuriomis dailininkė naudojasi – 
paprastos. Sigutė Valiuvienė ope-
ruoja linija ir dėme, tačiau išgauna 
daugybę variacijų. Linija jos gra-
fikoje susimbolinama, ji sukuria 
piešinio melodiją ir nuotaiką. „Li-
nija turi skambėti“, – sako pati dai-
lininkė. Tačiau bendrai nuotaikai 
ir turinio išryškinimui nemažiau 
svarbus ir koloritas. (...) Dažniau-
siai dailininkė naudoja dvi-tris 
spalvas, tačiau dengdama jas viena 
kita, ištirpdydama viena kitoje su-
kuria visumos, tarytum matomos 
per spalvotą stiklą, harmoniją. (...) 
S. Valiuvienė daugiausiai dirba 
tempera ir guašu, technikomis, 
kurios leidžia perteikti sudėtingą 
spalvinį diapazoną, nuo ryšių lo-
kalių iki švelnių pastelinių tonų. 
Ties iliustracijomis ir graviūromis 
dailininkė dirba ilgai, daro to pa-
ties eskizo 5–6 variantus. Taip ji 
atranda vienintelį sprendimą, ku-
ris tiksliausiai atspindi poezijos 
teksto semantiką.“[i]

Dailininkė atrado savotišką lie-
tuviškumo ar tautiškumo puoselė-
jimo būdą – moderniosios dailės 
formas ir dažnai tautinį, etnogra-
finį, mitologizuotą turinį. Išoriškai 
kuklios, bet turtingos dailininkės 
audžiamos spalvinės semantikos 

Vaikiško modernizmo 
vizija

atspirties tašku, pagrindine idė-
ja irgi tapo etnografiniai klodai, 
įvilkti į modernios dailės formą, 
kai linija, dėmė, spalva įgavo ide-
ologiškai (tautiškai) angažuoto 
simbolizmo, ypač jautriai perfra-
zuojant spalvinį lietuviškų audinių 
charakterį, itin mėgsta prigesintus 
giluminius rusvų žemės spalvų de-
rinius.

Turinio prasme Sigutė Valiuvie-
nė daugiausiai dirbo ties viena – 
vaikų ir vaikystės tema, viena ver-
tus todėl, kad sąlyginai „vaikišku“ 
laikomame pasakų, legendų, mitų, 
lopšinių pasaulyje buvo užkoduo-
ti tautiškumo klodai, kita vertus, 
matyt, todėl, kad vaikystės tema 
dailininkei leido bendrai kalbėti 
apie tyrus, nesuteptus politikos, 
tačiau tuo pat metu visuomeniškai 
idealizuotus dalykus. Priešingai 
supaprastintai vaikystės traktuo-
tei, dailininkės Sigutės Valiuvie-
nės kūryboje vaiko įvaizdis visada 
buvo sudvasintas, susietas su eti-
niu pradu, teigiančio humanizmo 
idealu. Vaikuose dailininkė įžiū-
rėjo pačias geriausias moralines 
kategorijas – gėrį, nuoširdumą, 
natūralumą.

Vieni pirmųjų Sigutės Valiuvie-
nės kūriniai (iliustracijos Užkeik-
tiesiems vienuoliams ir Danko) 
pasižymėjo rūsčia originalia stilis-
tika, ne tik iškėlę dailininkę į įdo-
miausių knygos grafikos dailinin-
kų gretas, tačiau ir supykdę valdžią 
– 1968 m. tuometinis kompartijos 
„šeimininkas“ Antanas Sniečkus 
svaidė ant grindų šias dailininkės 
iliustruotas knygas, rėkdamas: 
„Ką čia pritepliojot? Popierių ga-
dinat! Šlamštas! Peckelynė!“

Vėliau dailininkė išgrynino sa-
vitą, tik jai vienai būdingą mažiau 
drastišką, labiau lyriškąją kūrybos 
plastiką. Kompozicijos ir spalvi-
nis dramatizmas transformavosi į 
(nevaikiškai mąslius, net šiek tiek 
baugius) vaikystės vaizdinius – 
etinio tyrumo, švarumo viziją.

Galbūt todėl Sigutės Valuvienės 
iliustracijų vaizdiniais daugelis 
mūsų ir šiandien mą(s)tome lietu-
vių liaudies pasakas ar lopšines.

Taigi, Sigutė Valiuvienė sukūrė 
savitą „vaikiško“ modernizmo vi-
ziją, kuri priklauso mūsų iliustra-
cijų vaikų knygoms aukso fondui“ 
(Kęstutis Šapoka).
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