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Perlojiškiai sukvietė į gražią 
šventę, kurios metu Perlojos Švč. 
M. Marijos ir Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčioje vyko Šv. 
Baltramiejaus atlaidai, o po jų 
po puošniais bažnyčios skliau-
tais skambėjo šviesaus atminimo 
kraštiečio, Perlojos garbės pi-
liečio, aktoriaus, Lietuvos kuni-
gaikščio Vytauto Didžiojo ordi-
no kavalieriaus Tomo Vaisietos 
vaikų, aktorių Ginvilės ir Perlio 
parengta kompozicija „Kad vai-
kų vaikai atmintų“. Kompozicija 
sudaryta remiantis tėvo kūrybiniu 
credo ir jos susižavėję klausėsi 
gausiai į bažnyčią susirinkę per-
lojiškiai ir svečiai. Iškilų kraštie-
tį bei turtingą kaimo istoriją ir jį 
garsinusius žmones jie prisiminė 
po iškilmingo  renginio bendruo-
menės namuose vykusioje kaimo 
šventėje.

Šv. Mišias atlaidų metu už Per-
loją ir jos žmones aukojo Perlojos 
parapijos klebonas Ąžuolas Mi-
liauskas ir Stakliškių parapijos 
klebonas Gediminas Mieldažis. 
Šv. Mišių pabaigoje aplink baž-
nyčią ėjo procesija.

Perlojoje gimęs ir augęs, dažnai 
čia su solidžia kūrybine programa 
atvažiuodavęs aktorius Tomas 
Vaisieta visame Varėnos krašte 
buvo labai laukiamas ir garbus 
svečias. Garsų kraštietį, kuris 
labai mylėjo Perloją, visada di-
džiuodavosi jos istorija bei patrio-
tiškais kaimo žmonėmis, pakvietė 
prisiminti  Tomo Vaisietos vaikai 
– aktoriai Ginvilė Vaisietaitė ir 
Perlis Vaisieta. Jie pristatė pro-
gramą,  sudarytą remiantis tėvo 
kūrybine programa. Ji prasidėjo 
jautria gaida – dzūkiška Ginvilės 
ir Perlio sudainuota daina „Vai 
seniai seniai pas motulį buvau…“. 
T. Vaisietos vaikų lūpomis skam-
bėjo lyrinės kompozicijos iš jo  
pamėgtos Just. Marcinkevičiaus, 
J. Strielkūno, K. Bradūno, B. 
Brazdžionio, I. Abašidzės, J. De-
gutytės, Liūnės Sutemos, V. Blo-
žės, B. Sruogos, M. Martinaičio 
poezijos, taip pat ištraukos iš K. 

Aktoriui Tomui Vaisietai atminti
Perlojoje jautriai skambėjo žemiečiui aktoriui Tomui Vaisietai skirta jo vaikų 

parengta kompozicija „Kad vaikų vaikai atmintų“

Sajos ir S. Šaltenio prozos kūri-
nių. Taip pat skambėjo ir dzūkiš-
kos dainos, be kurių, kaip juokavo 
Perlis, „jie nebūtų įleisti į Perlojos 
Respubliką“. „Visada mus tėtušis 
mokydavo, kad kiekvienąkart iš-
eitume į sceną taip, kaip paskutinį 
kartą. Mūsų šeimos vardu dėko-
jame jums už spindinčias akis, už 
simbolinį mums dovanotą karde-
lį. Tėvelis labai mylėjo savo gim-
tinę, jis visada savo kūrybinėje 
programoje akcentuodavo šioje 
bažnyčioje nupiešto kunigaikščio 
Perliaus šūkį: „Už Perloją ir visą 
Lietuvą!“. Esame įsitikinę, kad ir 
kiekvienas perlojiškis turi tą už-
taisą – „Už Perloją ir visą Lietu-
vą!“, tai laikykimės visi už rankų 
ir vieningai“.

T. Vaisietos kūryba išties buvo 
persismelkusi ypatingu patrio-
tiškumu, meile savo kraštui ir jo 
istorijai.

Perlojos bendruomenės pirmi-
ninkė Danutė Karalevičienė visų 
susirinkusiųjų vardu padėkojo už 
puikią kūrybinę programą. „Klau-
sydami jūsų, mes nukeliavom į 
tuos laikus, kai šią kūrybą Perlo-
joje skaitė Jūsų tėvelis. Nuošir-
dus ačiū už prisiminimus“. Perlio 
balsas bažnyčioje skambėjo tarsi 
tėvo aidas, simboliškai patvirtin-
damas, kad vaikų vaikai gali ir 
privalo tęsti savo protėvių pradė-
tus prasmingus darbus ir skleisti 
jų idėjas.

Gražių žodžių žymiam kraš-
tiečiui negailėjo Nedzingės ben-
druomenės nariai. „Gerbiamas 
Tomas Vaisieta – Perlojos dalis, 
tačiau jis brangus ir nedzingiš-
kiams.  Tomas mokėsi mūsų mo-
kykloje. Įdomu, kuo būtų tapęs šis 
Lietuvos ąžuolas, jei ne tėvai?“, – 
kalbėjo nedzingiškiai ir T. Vaisie-
tos tėvų atminimui sudainavo dai-
ną „O atsimenu namelį, aš gimtinį 
savo“.

Seimo narys, perlojiškis Juozas 
Baublys, dėkodamas Ginvilei ir 
Perliui Vaisietoms už gražią pro-
gramą, pasidžiaugė, jog T. Vai-
sieta labai mylėjo Perloją, garsino 

ją ir šią meilę perdavė savo vai-
kams. Jis dovanų įteikė medaus, 
surinkto iš aplinkinių laukų žiedų. 
Perlojos kaimo bendruomenei J. 
Baublys padovanojo savo tetos 
1983 m. pogrindyje daugintus lei-
dinius – Lietuvos katalikų bažny-
čios kronikos egzemplioriaus bei 
jaunimui skirtų leidinių kopijas. 
„Noriu, kad istoriją prisimintume 
iš originalių šaltinių. Skaitykite ir 
saugokite“.

Varėnos rajono savivaldybės 
meras Algis Kašėta sakė: „Sujau-
dino išgirsti žodžiai ir dainos. To-
mas mums buvo liudininkas, kad 
dvasinė jėga – pagrindinis vedlys 
į laisvę. Perlojos istorija susideda 
iš daug gražių mozaikos dalių. 
Mūsų seneliai statė materialius 
ir dvasinius dalykus. Jie mums 
paliko šią gražią savo rankomis 
pastatytą bažnyčią ir Vytauto Di-
džiojo paminklą. Tomas Vaisieta 
mums primena, kad atmintį liudi-
ja ir mus įkvepia raiškus lietuviš-
kas žodis“. Meras padėkojo Tomo 
Vaisietos vaikams už jautrią kū-
rybinę programą bei gražius pri-
siminimus apie tėvelį. Visiems 
šventės dalyviams rajono vadovas 
padovanojo pyragą.

Po šventinio renginio bažnyčio-
je perlojiečiai ir svečiai aplankė 
ekspoziciją Perlojos istorijos mu-
ziejuje. Čia eksponuojami 2007 
m. Tomo Vaisietos gimtosios Per-
lojos bendruomenei dovanoti be-
veik penkiasdešimt metų trunkan-
čio kūrybinio darbo liudininkai 
– įvairūs apdovanojimai, afišos, 
nuotraukos, paveikslai – beveik 
keturi šimtai didelių ir mažų eks-
ponatų.

Vėliau visi rinkosi smagiai 
popietei – padainuoti, pašokti, 
pasivaišinti ir pasidalinti prisimi-
nimais Perlojos bendruomenės 
namuose.

Rūta AveRkienė,
varėnos rajono savivaldybės 

administracijos
Bendrojo skyriaus 

vyr. specialistė

Daugelio poetų kūryboje rasime 
eilėraščių, skirtų Varėnos krašto 
kaimams, miesteliams, upėms, 
ežerams. Tie eilėraščiai perspaus-
dinti iš periodinių leidinių bei 
poezijos knygų ir pateikiami kraš-
totyros darbe „Varėnos kraštas po-
ezijoje“, parengtame 2000 metais 
ir šiais metais papildytame. Šis 
darbas yra vienas iš parodos eks-
ponatų.

Parodoje pristatomi įvairių po-
etų eilėraščiai, tai: Prano Karlono 
„Šiliniai mes“, kuriame minimi 
Marcinkonys, Liškiava, Merkinė, 
Čepkeliai, Grūdo ežeras, Merkys, 
Skroblus, Ūla, Grūda, Vinco Už-
davinio „Pamylėjau dzūkų kraštų“, 
išspausdintą leidinyje „Jaunimo 
draugas“ (1926, Nr. 3, p. 7), Ro-
berto Čepulio „Perloja“, iš Kuršių 
kaimo kilusios ir JAV gyvenan-
čios literatės Stasės Piliūtės (Stacy 
Lee) eilėraščiai „Kuršių sodžius“ 

Varėnos krašto 
vietovardžiai poezijoje
Varėnos viešosios bibliotekos antrame aukšte

veikia paroda, supažindinanti su Varėnos krašto 
vietovardžiais poezijoje bei skirta Vietovardžių

metams paminėti.
ir „Šalčia“, Naniškių vidurinėje 
mokykloje 1958-1963 metais di-
rektoriumi dirbusio poeto Pauliaus 
Drevinio eilėraščiai „Naniškės“ ir 
„Varėna“, Prano Raščiaus „Prie 
Merkio“ iš eilėraščių ciklo „Prie 
Merkio dukterų ir sūnų“, Euge-
nijos Strazdienės „Valkininkai“, 
Vytauto Viskanto „Liškiavoj“, 
Česlovo Skaržinsko „Nuo Mer-
kinės piliakalnio“, Scholastikos 
Kavaliauskienės „Ūla“ , Broniaus 
Mackevičiaus gimtajam kaimui 
skirtas eilėraštis „Paąžuolė“, Biru-
tės Vėlyvytės „Rudnia“, Alfonso 
Žuromsko „Varėnai“ ir kt.

Kai kurie eilėraščiai iliustruoti 
nuotraukomis.

elena GlAvickienė
varėnos viešosios bibliotekos 
Bibliografijos, informacijos ir

kraštotyros skyriaus vedėja

2019 m. rugsėjo 6-7 dienomis Birštone švęskime Europos bendradarbiavimo 
dieną diskusijų festivalyje „Būtent!“. Europos bendradarbiavimo diena - kasme-
tinis rugsėjį organizuojamas renginys, skirtas skatinti kaimyninių šalių pasienio 
regionų bendradarbiavimą. Šia proga, Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos pro-
grama kartu su kitomis regioninio bendradarbiavimo programomis organizuoja 
diskusiją „Geri kaimynai artimesni nei giminės? Ar Lietuvos kaimynai tapo arti-
mesni?“, kuri vyks rugsėjo 7 d. 16.00 val. 

Diskusijos metu, lietuvių kilmės ir kaimynystės tematika besidomintys Len-
kijos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos visuomenės veikėjai ir lietuviai diskutuos 
apie tai, kokia kaimynystė yra šiandien – kiek pajudėjome per 15 metų, kai ben-
droms su kaimynais iniciatyvoms turime galimybę naudoti ir Europos Sąjungos 
(ES) paramą? Ar tinkamai ir tikslingai išnaudojame ES teikiamas galimybes 
kurti darnią kaimynystę – tvarius bei ilgalaikius ryšius tarp žmonių, bendruome-
nių, organizacijų, verslo, savivaldybių? O gal per pastaruosius pusantro dešim-
tmečio sukūrėme naujų „geležinių / informacinių / popierinių“ ir kitokių sienų? 
Diskusiją moderuos Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas 
Pranckevičius.

Dar daugiau - Lietuvos – Lenkijos programa, kartu su kitomis  regioninio 
bendradarbiavimo programomis rugsėjo 6 d. nuo 16.30 iki 20.00 ir rugsėjo 7 d. 
nuo 11.00 iki 20.00 prisistatys Vytauto parke būsiančioje Europos bendradarbia-
vimo programų palapinėje. Čia bus galima pabendrauti su aktyviais iš Lenkijos 
atvykusiais pasienio regiono atstovais, užrašyti, ką Jums reiškia Europa, tapti 
europiečius jungiančio tinklo dalimi, būti apdovanotiems ieškant pagal parengtą 
žemėlapį specialių Birštono vietų ar dalyvaujant viktorinoje ir randant daug kitų 
įdomių veiklų! 

Europos 
bendradarbiavimo diena


