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GYVIEJI ARCHYVAI

Atëjæs Vilniun:
raðytojas ir publicistas Rapolas Mackonis

Skaitë tarmiðkai
Spalio 21 d. Vilniuje, Lietuvos Mokslø Akademijos Vrublevskiø bibliotekoje,
vyko finalinis konkursas ,,Skaitau tarmiðkai“

Lapkrièio 5 d. (ketvirtadiená) 17 val. Varënos vieðojoje bibliotekoje – literatûrologës dr. Almos Lapinskienës knygos „Atëjæs Vilniun: raðytojas ir publicistas Rapolas
Mackonis“ pristatymas, dalyvaus knygos autorë Alma Lapinskienë, literatûrologas
prof. Petras Braþënas, atsiminimais apie raðytojà dalinsis muzikologë Jûratë Burokaitë, raðytojo kûrybos iðtraukas skaitys aktorius Jurgis Damaðevièius
Rapolas Mackonis – prozininkas, raðytojas, publicistas. Gimë
1900 m. lapkrièio 16 d. mûsø
rajone, Paàþuolës kaime. Baigæs
Vilniuje Vytauto Didþiojo gimnazijà, 1924 m. ástojo á Stepono
Batoro universitetà. Nuo 1926

m. dirbo Vilniaus lietuviø laikraðèiø redakcijose. Buvo Lietuvos raðytojø draugijos narys.
1939 m. Lietuvos kariuomenei
áþengiant á Vilniø, Rapolas Mackonis iðleido „Vilniaus balso“
pirmàjá numerá. 1943–1945 m.
kalëjo Ðtuthofo koncentracijos stovykloje. Iðëjæs
pasiliko Lenkijoje. 1956
m. gráþo á Vilniø. Dirbo
Dailës muziejuje, daug
raðë, ypaè atsiminimø. R.
Mackonis yra paraðæs
apysakø apie Vilniaus
kraðto valstieèiø ir inteligentø gyvenimà („Pilkieji
didvyriai“ 2 d. 1929-1930
m., „Èia mûsø þemë“
1935 m., „Kapinës“ 1936
m., „Sunkus kelias“ 1937
m.), apybraiþø apie Basanavièiø, T. Narbutà, atsiminimø. 1994 m. „Unito“
leidykla iðleido dvi R.
Mackonio knygas „Ið ka-

vinës á kavinæ“ ir „Dvylika vilnieèiø kunigø“, o 1999 m. – „Senoji vilnieèiø karta“. Mirë 1982
m. sausio 9 d. Vilniuje.
„Mintis paraðyti knygà apie
Rapolà Mackoná gimë dirbant
prie monografijos apie tarpukario Vilniaus lietuviø literatûrà.
Gilindamasi á tà laikotarpá, pamaèiau, kiek daug okupuoto
Vilniaus lietuviø literatûriniam
gyvenimui yra padaræs ðis mûsø
kultûros þmogus, kiek ádëjæs
energijos ir darbo, spaudoje gindamas elementarias lietuviø teises. Þavëjo jo beatodairiðka Tëvynës meilë, begalinis darbðtumas ir tuo pat metu liûdnai stebino faktas, kas tokio masto kultûros þmonës yra nepelnytai primirðti ar net visai uþmirðtami“,
– kalba Alma Lapinskienë.
Vita ÞIBËNIENË
Varënos rajono savivaldybës
vieðosios bibliotekos renginiø
organizatorë

Mokytoja M. Gervelienë su savo mokinëmis

I

ð visos Lietuvos buvo
atrinkta 11 skaitovø.
Dþiaugiamës, kad á finaliná konkursà pateko net 3
mûsø Liðkiavos mokyklos
mokinës – G. Bariðauskaitë
(8 kl.), I. Basevièiûtë (9 kl.),
Þ. Malaðkevièiûtë (9 kl.) –
kurioms pasirengti padëjo
lietuviø kalbos mokytoja

Marijona Gervelienë.
Komisija ið aktyviausiø dalyviø iðrinko penkis laureatus, kurie vyko á Lietuvos radijo ir televizijos Radijo garso studijà áraðyti skaitytus
kûrinëlius á CD laikmenà.
Labai malonu, kad viena ið
nugalëtojø yra ir Þivilë Malaðkevièiûtë, kuri skaitë tar-

miná tekstà ,,Prieðgina moteriðkë“. Konkurso dalyviams,
laureatams ir mokytojams
buvo áteikti diplomai, atminimo dovanëlës ir knygos.
Iveta BASEVIÈIÛTË
Liðkiavos mokyklosdaugiafunkcio centro
9 klasës mokinë

Varëna tarpukario Lietuvos nacionalinëje spaudoje
Apie miesto ar miestelio gyvenimà nemaþai pasako ir tai, kiek daþnai jis minimas ir to meto spaudoje ir ar apskritai patenka á jos akiratá. Nors apie Varënà
paraðytos bent 2-3 knygos, taèiau plaèiau iki ðiol neanalizuota, kaip Varëna buvo pateikiama visai Lietuvai tarpukariu nacionalinëje spaudoje...
Kodël trûko
paþangos..?
Tarpukario spaudoje neretai Dzûkija ir jos gyvenvietës
minimos kaip gerokai vargingesnës ir pamirðtos, lyginant
su likusia Lietuvos dalimi.
Ðtai 1923 m. rugpjûèio 3 d.
„Lietuvos þiniø“ numeryje raðant apie Dzûkijà, minima,
kad tai – „maþiausiai þinomas
Lietuvos kampelis <...> ið èia
maþiausiai kà ir spaudoj pastebime ir ðiaip iðgirstame.
Tai yra taip, kaip ir uþmirðtas
Lietuvos kampelis“. Toliau
publikacijoje raðoma, kad
Dzûkija garsi savo istorija,
dorais ir narsiais þmonëmis,
taèiau „kas likæ – tai tik nuo
seniau. Taip – sakau – kaip ir
apmiræs kraðtas. Kaip Dzûkija senovëj buvo garsinga, kaip
jà visur minëjo, taip dabar
maþai kas jà þino, maþa kas
apraðo, maþa kas ir rûpinasi“.
Toliau publikacijoje gvildenamas klausimas, kodël taip atsitiko – esà apie Suvalkijà girdime daug daugiau, ten ir
þmonës geriau gyvena ir þmonës kultûringesni, svarstoma,
dël ko jie progresuoja drauge su kitais, o dzû-

kai – ne. Pateikiamas ir atsakymas: „Dël to, kad jie tuo visai nesiádomauja. Zanavykai
gi naudojasi visomis jiems
duotomis teisëmis ir stengiasi kuo aukðèiau kultûroj pakilti.“ Minimas pavyzdys, kad
ðtai kitur steigiant mokyklà,
tuoj stengiamasi gauti mokytojà, patalpas ir t.t., tuo metu
„dzûkai, bûdami tamsesni,
nesuprasdami mokyklos naudingumo, jokiø ið savo pusës
pastangø nedaro. Jei mokykla steigiama, tai jà steigia
Ðvietimo ministerija ar kita
kokia kultûros organizacija ar
pavienis asmuo <...>“. Kiek
ðios publikacijos autoriaus
prielaidos teisingos, telieka
spëlioti.
Valstybës oficiozinio dienraðèio „Lietuvos aidas“ 1930
m. liepos 29 d. raðinyje „Dzûkijos kraðtas graþiai kyla“
bandoma paneigti vyraujantá
poþiûrá apie Dzûkijà: „<...>
þinoma, kad smiltingose vietose apie Varënà þmonës tik
ið uogø ir grybø gyvendavo.
Þinodami dzûkø þemæ nederlingà esant, daþnai mes buvome linkæ manyti, kad sunku
ðiam kraðtui savo iðvaizdà pa-

keiti, sukultûrëti. Taèiau
teoriðkos paþiûros ne visada bûva teisingos“.
Kalbant apie Dzûkijà, iðskiriamas Alytus minint,
kad jis „jau turi apie 7
tûkst. gyventojø, daug
pastatyta ir tebestatomø
naujø trobesiø, kurie rodo, kad gyvenimas èia
verda, kunkuliuoja“. Vis
dëlto galø gale vis tiek pripaþástama, kad dzûkø kraðtas
gyvena vargingiau negu likusi Lietuvos dalis: „Greità dzûkø paþangà ðiek tiek trukdo
jø gyvenimas kaimais. Noras
skirstytis á vienkiemius yra didelis“.

Miestelis – skurdþiose
þemëse ir sunkiai
atsigaunantis po karo
Kaip þinoma, pats Varënos
miestelis ypaè nukentëjo ir
per I pasauliná karà ir jis lëtai atsigavo visu tarpukariu.
Tokius faktus patvirtina ir
laikraðèiø informacija. Praëjus daugiau kaip 10 m. po
Nepriklausomybës paskelbimo, 1929 m. balandþio 11 d.,
„Lietuvos þiniose“ apie Varënà vis dar teigiama, kad
„prieð karà uþ Alytø buvæs didesnis miestas <...> sudaro
sunkø, slegiantá vaizdà. Keliø aukðtø mûrai apgriauti:
kai kur griuvësiuose apðepusios þmogystos lindi, varnø, kuosø ir kt. debesys
skaido, dar labiau niûrindamos miestelá.“ Tarpukario
Varënoje, gyvenant gausiai
þydø bendruomenei, veikë
nemaþai parduotuviø, todël
neatsitinai publikacijos autorius toliau raðo, kad „krautuviø daugiau negu reikia.

Miestely pasirodþius
svetimam þmogui, þydai vaikosi, uþ skvernø á krautuves
tempia. Krautuvëse jokios
apyvartos nëra, nes apylinkës
smëlëtos ir þmonës tik druskà ir geleþá perka. Jei krautuvën uþëjæs maþa perki ir
nepasiduodi prekes siûlomas, tai pardavëjai þydai suerzinti keikiasi“.
Panaði informacija pasiekia
ir po dvejø metø – 1931 m.
liepos 27 d. „Lietuvos þiniø“
publikacijoje „Ties dviem tiltapusëm“ raðoma, kad „Varënos miestelis daro liûdnà
vaizdà: didþiuma buvusiø graþiø mûriniø namø sugriauta
ir jø griuvësiai ir dabar teberiogso. Liûdnas, ðiurpius laikus primenàs vaizdas. Ypaè
èia ties pat administracine linija, kuri sakyte sako, kad
smurtas, þiauri fizinë jëga
vieðpatauja ant teisës ir teisëtumo, þmogiðkumo <...>“.
Ne kartà publikacijose dominuoja ir skurdþios ir nederlingos Varënos þemës.
Ðtai 1923 m. rugsëjo 13-àjà
„Lietuvos þiniose“ apie Varënà raðoma, kad „be nuskurusiø puðaièiø niekas neauga.
Laukai dirbami moterø, vyrø labai retai matyti. Javai uþauga labai menki, pjauja juos

pjautuvais. Miestelis,
prieð karà iðrodæs labai graþiai, virto griuvësiais. Pasistatæ yra tik medinius namelius,
mûrø gi niekas nestato
<...>“.

Tarpukario
ekonominës krizës
padariniai
Panaðu, kad Dzûkijà, o
kartu ir Varënà paveikë ir
1929-1933 kapitalistinio ûkio
krizë, mat 1932-05-28 „Socialdemokrate“ publikuojamas raðinys „Dzûkija vargo
prislëgta“. Jame teigiama,
kad „sunku ásivaizduoti, kaip
gyvename mes, Varënos apylinkës beþemiai ir maþaþemiai. Ne tik mûsø apylinkæ
uþgulë didþiausia skurdo
naðta <...>. Maisto gal dar
ir uþteks kaip nors ðiam geguþës mën., bet toliau liksime be duonos kàsnio su savo ðeimomis. Jau dabar yra
biednuomenës, kuri beturi
saujà miltø ir kelis kilogramus duonos, o kai kurie jau
nieko nebeturi ir yra priversti
ieðkoti paðalpos pas paþástamus <...> Sunkus gyvenimas
dabar, bet nesimato, kad jis

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

kiek palengvëtø ateity. Maisto nëra, o jo nusipirkti nëra
uþ kà, nes nëra darbo, pasiskolinti taip pat niekur negalima gauti <...>“.
„Socialdemokrato“ 1933
m. vasario 4 d. numeryje publikacijoje „Dzûkijos vargai“
raðoma, kad „Skurdo ir vargo prislëgtam Dzûkijos valstieèiui jau seniai giltinë dalgá
galanda. Ir geriausiai „èësais“
Dzûkijos valstietis ne kaþin
kaip gyvendavo, su litais retai pasimatydavo, nes plaèiuose Varënos smëlynuose
bulvës ir tos tinkamai neuþauga. Bet dar sunkiau dzûkui
kalbëti apie dabarties „èësus“. Uþ paskolas buoþës lupa net 36 proc. Viskas pigu.
Uþ du litu galima nupirkti dar
geresná arklá <...> Apie bekonà ir sviestà në kalbëti netenka. Dzûkas, jei pamatytø,
galbût, jau ir neatpaþintø bekono, nes jis ir gerais „èësais“
á metus tik vienà uþsiaugindavo <...>“.
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