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At ro do, kad dar to li 
iki vi dur nak čio, ta čiau 
už iliu mi na to riaus tam su, 
nors į akį be sk, ta čiau ne
tru kus pa si ro do pir mo sios 
Got lan do že mės švie se lės. 
Gal tos švie se lės ap švie čia 
be si mel džian čių jų pra šy
mo iš raiš kas, gal be si rie
jan čių jų at gra sias fi zio no
mi jas, gal nak ties tam są 
švie so je iš vys ta nau jas 
verks mų kriok lys, gal 
vyks ta koks kri mi na li nis 
nu si kal ti mas (daž niau siai 
tai vyks ta tam so je), gal 
vai kai ruo šia na mų dar bus, 
gal kas žiū ri te le vi zo rių, 
gal kas ga mi na va ka rie nę, 
gal... Ir taip to liau ga li ma 
be ga lo be kraš to, kol pri
trūks ra šo mo jo po pie riaus. 
Hi po te ti niai reiš ki niai te gu 
ei na sa vo ke liu, o lėk tu
vas jau lei džia si Got lan do 
že mė je.

Pa ga liau jau ant že mės, 
ant tvir to pa grin do. Juk 
taip jau čia si ir lai vo ke lei
viai, iš li pę ant kran to, kai 
jų ne be sū puo ja ban gos. 
Taip pat jau čia si ir lėk tu vo 
ke lei viai, kai jų ne bek ra to 
oro duo bės. Ke le tą kar tų 

Dai nius So bec kiS

Dievožemėsavinėliai

pa šo ki nė ju, kol įsi ti ki nu, 
kad nu si lei do me ne mė nu
ly je, kad že mė ma ne trau
kia įpras tai, o ne ke tu ris 
kar tus lė čiau.

Tak sis tas pa si  tai  kė 
įdo mus. Pa si ro do, kad 
jo šak nys Lie tu vo je. Jis 

Pa sau lis 
iš me ta lo

Bosnių 
tautos 
tragedija

Visbio bažnyčios be stogų ir akmeniniai avinėliai.
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A†A Kun. An ta nas Pryš man tas
1974-07-15*1998-07-19*2011-02-01

2011 m. va sa rio mėn. 1 
d., ei da mas 37sius me tus, 
Ši lu tės li go ni nė je mi rė ku
ni gas An ta nas Pryš man tas. 
Ve lio nis gi mė 1974 07 15 
Že mai čių Nau mies ty je. Mo
kė si Že mai čių Nau mies čio 
vi du ri nė je mo kyk lo je. 1992 
me tais įsto jo į Tel šių ku ni gų 
se mi na ri ją.

1998 lie pos 19 d. Gargž
dų šv. Ar kan ge lo My ko lo 
baž ny čio je Tel šių vys ku pas 
An ta nas Vai čius diak. An
ta ną Pryš man tą pa šven ti no 
ku ni gu.

Vys ku po pa sky ri mu dir
bo:

1997 07 30 – 1998 01 29 
Plungėsšv.JonoKrikštytojo
parapijosdiakonu

1998 01 29 – 1998 07 19 
Gargždųšv.ArkangeloMy
koloparapijosdiakonu

1998 07 19 – 1999 05 24 
Telšių kunigų seminarijos
auklėtiniųugdytojas

1999 05 24 – 2001 03 02 
Plungėsšv.JonoKrikštytojo
parapijosvikaru

2001 03 02 – 2003 07 14 
Klaipėdos Kristaus Kara
liausparapijosvikaru

2003 07 14 – 2004 08 13 
Ventos parapijos administ
ratoriumi

2004 08 13 – 2006 08 08 
Gargždųšv.ArkangeloMy
koloparapijosvikaru

2006 08 08 – 2008 02 14 
TelšiųŠvč.M.MarijosĖmi
moįdangųvikaru

20080214– ikimirties
Žemaičių Naumiesčio šv.
ArkangeloMykoloparapijos
rezidentu.

Ku ni go An ta no Pryš man
to pa lai kai bu vo pa šar vo ti 
Že mai čių Nau mies čio šv. Ar

kan ge lo My ko lo baž ny čio je.
Lai do tu vių šv. Mi šios bu vo 

au ko ja mos 2011 m. va sa rio 
mėn. 4 d. (penk ta die nis) 12 
val. Že mai čių Nau mies čio šv. 
Ar kan ge lo My ko lo baž ny čio
je. Dvi die nas iki lai do tu vių 
die nos į Že mai čių Nau mies
čio baž ny čią rin ko si ti kin tie ji 
mel dė si už mi ru sį ku ni gą gie
do da mi Že mai čių Kal va ri jos 
Kal nus, kiek vie ną die ną bu vo 
au ko ja mos šv. Mi šios.

Lai do tu vių iš va ka rė se, dėl 
la bai svar bių prie žas čių ne
ga lė da mas už ve lio nį mels tis 
lai do tu vių die ną va sa rio 3 d. 
už mi ru sį ku ni gą An ta ną Pryš
man tą šv. Mi šias au ko jo Tel šių 
vys ku pas J. Bo ru ta SJ. Tel šių 
Ga ny to jas kvie tė į šv. Mi šias 
su si rin ku sius ti kin čiuo sius 
mels tis už mi ru sį jį ku ni gą bei 
mels ti Vieš pa tį nau jų pa šau ki
mų į ku ni gys tę.

Lai do tu vių die ną šv. Mi
šioms va do va vo Tel šių vys
ku po ge ne ral vi ka ras prel. J. 
Šiu rys. Šv. Mi šias kon ce leb
ra vo 60 ku ni gų pa tar na vo 2 
dia ko nai bei Tel šių ku ni gų 
se mi na ri jos auk lė ti niai. Šv. 
Mi šių pra džio je prel. J. Šiu
rys gau siai su si rin ku siems 
ti kin tie siems pa pa sa ko jo apie 
ve lio nį ku ni gą An ta ną Pryš
man tą, jo gy ve ni mo ke lią 
bei api bū di no jo ku ni giš kos 
tar nys tės Tel šių vys ku pi jo je 
rai dą. Pa moks lą pa sa kė kun. 
An ta no bi čiu lis Al sė džių pa
ra pi jos kle bo nas kun. mgr. 
Ed ga ras Pet ke vi čius. Šv. Mi
šio se gie do jo Že mai čių Nau
mies čio pa ra pi jos cho ras.

Pa moks li nin kas kal bė jo: 
„Š.m. va sa rio 1d., Grab ny
čių šven tės iš va ka rė se, kun. 
An ta nas, lū po mis ar šir di mi, 
kar tu su Si meo nu, tei siu ir 

die vo bai min gu vy ru, tu rė jo 
iš tar ti: „Da bar ga li, Val do
ve, kaip bu vai ža dė jęs, leis ti 
sa vo tar nui ra miai iš ke liau ti, 
nes ma no akys iš vy do Ta vo 
išgelbėjimą…” O iki iš ke lia
vi mo kun. An ta ną, di des nę 
jo neil go gy ve ni mo da lį, 
mes pa ži nom, kaip Die vo 
pa šauk tą jį vy rą: pra džio je 
kaip pa tar nau to ją, vė liau kaip 
klie ri ką, ga liau siai kaip ku ni
gą. Praė ju sį sek ma die nį mus 
pa sie kė apaš ta lo Pau liaus 
ra gi ni mas: „Tik pa žvel kit, 
bro liai, kas gi jūs, pa šauk tie ji, 
esa te? Žmo nių aki mis žiū rint, 
ne daug tarp jū sų tė ra iš min
tin gų, ne daug ga lin gų, ne
daug kil min gų.“ Kiek vie nas 
pa šauk ta sis tu ri pri pa žin ti šią 
Pau liaus įvar din tą tie są, kad 
 ne tu ri me nie ko, kas bū tų 
ver ta pa sau lio dė me sio, kuo 
ga lė tu me gir tis ir di džiuo tis 
ki tų aki vaiz do je. Pa šau ki mų 
sto ka pa tvir ti na fak tą, kad 
ku ni gys tė je neį gau si nie ko, 
kuo vė liau ga lė tum di džiuo tis 
prieš ki tus pa sau lio ir žmo nių 
aky se. Gi po pu lia ru da bar 
siek ti to kas pa trauk tų jei ne 
vi sos vi suo me nės, tai bent 
ap lin ki nių ir kai my nų dė me sį. 
Kas leis tų ir įga lin tų iš veng ti 
pa juo kos ir kan čios.

Tą Die vo pa šauk tų jų  
var guo lių bū se ną sa vy je itin 
sa vi tai įkū ni jo jau a.a. kun. 
An ta nas. Ne pa bū gęs pa šauk
tų jų skur do, sa vo me tu drą siai 
ta rė Die vui TAIP, gal net pil
nai ne su vok da mas kiek daug 
tas Taip iš jo vė les nia me gy
ve ni me pa rei ka laus.

Žvelg da mi į at ski rus kun. 
An ta no ir ki tų Die vo pa šauk tų
jų at ski rus gy ve ni mo epi zo dus 
su si mąs tai: ar Die vas kar tais 
ne suk lys ta? Ar jis ne da ro klai

dų sa vo pa si rin ki me? Apaš ta
las Pau lius pra tęs da mas kiek 
anks čiau iš sa ky tą min tį tei gia: 
„Bet Die vas pa si rin ko, kas 
pa sau liui at ro do kvai la, kad 
su gė din tų iš min čius. Die vas 
pa si rin ko, kas pa sau liui silp
na, kad su gė din tų ga liū nus. Ir 
tai, kas pa sau lio akims – že
mos kil mės, kas pa nie kin ta 
ko nė ra, Die vas pa si rin ko, 
kad nie kais pa vers tų tai, kas 
lai ko ma ka žin kuo,  kad joks 
žmo gus ne ga lė tų di džiuo tis 
prieš Die vą.“

Die vo pa si rin ki mas pa lie tė 
ir kun. An ta ną. Jis jį pa si rin ko 
ir pa šau kė į sa vo tar nų gre tas 
su jo cha rak te riu, su jo tem
pe ra men tu, su jo silp ny bė mis, 
įdo mis, ta len tais ir ga bu mais. 
Bū tent to kį tik rą žmo gų, su 
nuo dė mė mis ir do ry bė mis, 
jis pa si šau kė į sa vo mo ki nių 
tar pą, kad ei tų ir ieš ko tų avių 
pa kly dė lių ir at ves tų jas į 
Ge ro jo Ga ny to jo avi dę. Ne 
kart te ko su tikt žmo nių, ku rie 
klau sė ne ži no da mi jo var do, 
o kur da bar yra šis ku ni gas, 
ku ris pas mus pa ra pi jo je 
dir bo. Klau sė ne smal su mo, 

o švie saus pri si mi ni mo ir dė
kin gu mo ve da mi.

Die vo pa si rin ki mas ne tik 
nu ste bi na, bet ne re tai glu mi na 
ir šo ki ruo ja. Vi sa Bib li ja ku pi
na to kių pa vyz džių, pra de dant 
ti kė ji mo pro tė viu Ab rao mu, 
bai giant Kris tu mi ir apaš ta
lais. Pri si me na me apaš ta lo 
Pet ro pa sta bą iš sa ky tą Kris tui 
pra kal bu siam apie kan čią: 
„Nie ku gy vu, Vieš pa tie, tau 
ne tu ri taip at si tik ti!“

Jaut riai ir sa vi tai Die vo 
pa si rin ki mą pa vers ti jį Die
vo šauk liu iš gy ve no kun. 
An ta nas. Vi sas jo ku ni gys tės 
ke lias pa ženk lin tas no ro per
pras ti ir su vok ti Vieš pa ties 
ke lius, ban dy mo at ras ti sa vo 
vie tą Kris taus Kū ne – Baž
ny čio je. Ga liau siai žvel giant 
į jo kan čią su si da ro įspū dis 
jog kun. An ta nas bu vo ta pęs 
Die vo ir vel nio gin čo ob jek tu, 
kaip Jo bas, juk kiek daug iš jo 
gy ve ni me bu vo atim ta.

Vin giuo to je ir gan trum
po je kun. An ta no gy ve ni mo 
ke lio nė je tik ruo ju jo pa si di
džia vi mu vis tik iš li ko ge ra sis 
Vieš pats. Jo ge ru mą jis liu di jo 

skelb da mas Evan ge li ją, Jo 
gai les tin gu mo do va nas jis 
da li jo teik da mas Su tai ki ni
mo sak ra men tą ir Švęs da mas 
Eu cha ris ti ją. Pats mai ti no si 
„dan gaus duo na“ ir stip ri no si 
li go nių pa te pi mu.

Be lie ka kiek vie nam kun. 
An ta ną am ži ny bėn pa ly dėt 
už ta ri mo mal da, o Ge ra jam 
vieš pa čiui iš tar ti „Jė zau pa
si ti kiu ta vi mi“, idant Kris taus 
šir dy je vi si at ras tu me Die vo 
pa lai mą ir ra my bę“ – baig da
mas pa moks lą

Ve lio nis pa lai do tas Že
mai čių Nau mies čio ka pi nė se. 
Prie ku ni go ka po at si svei ki ni
mo žo dį kur so drau gų ir vi sų 
ku ni gų var du ta rė ve lio nio 
Se mi na ri jos kur so drau gas, o 
taip pat ir kla sio kas, Lie tu vos 
ka riuo me nės or di na ria to ku ri
jos kanc le ris kun. mgr. Ri mas 
Venc kus. Jis taip pat pa dė ko jo 
vi siems lai do tu vių da ly viams 
mi ru sio jo kun. An ta no Pryš
man to ir jo ar ti mų jų var du.

Vieš pa tie, būk gai les tin gas 
mi ru sia jam!

Telšiųvyskupijoskurija

Bran gūs ge ros va lios Lie tu vos žmo nės!
Vys ku pai 2011uo sius 

pa skel bė Die vo Gai les tin
gu mo me tais. Šiuo laiš ku 
no rė čiau paaiš kin ti, ko dėl 
me tams su tei kė me to kį ti
tu lą ir ko kiu bū du esa me 
ra gi na mi juos iš gy ven ti.

Die vo gai les tin gu mas 
nuo am žių bel džia si į žmo
gaus šir dį, su žeis tą nuo
dė mės, sle gia mą kan čios, 
ne vil ties ir bai mės. Jis drą
si na, guo džia, ra gi na pa si
ti kė ti Vieš pa ties ge ru mu ir 
mei le.

Atk reip ti dė me sį į gai
les tin gą ją Die vo mei lę ypač 
ska ti na tai, kad XX am žiaus 
vi du ry je die viš ka sis gai les
tin gu mas iš tryš ko iš Jė zaus 
Šir dies nau ju šauks mu ir 
ra gi ni mu mū sų kraš te. Vil
niu je gy ve nu siai šven ta jai 
Faus ti nai Iš ga ny to jas pa ve
dė skelb ti vi siems žmo nėms 
Jo gai les tin gu mą. Jė zus 
sa kė: Kal bėk pa sau liui apie 
ma no gai les tin gu mą.[...] 
Tai yra ženk las pa sku ti
niams lai kams, po jų ateis 
tei sin gu mo die na. Kol dar 
lai kas, te gul bė ga prie ma
no gai les tin gu mo vers mių, 
te gul nau do ja si krau ju ir 

van de niu, ku ris dėl jų iš tryš
ko (D. 848).

Bū tent ši ži nia paa ki no 
kvies ti vi sus, kad Die vo 
gai les tin gu mo ma lo nę pa
žin tu me, at si ver ti mo ir Su si
tai ki ni mo sak ra men to dė ka 
priim tu me į sa vą jį gy ve ni mą 
bei da lin tu mės ja su ki tais.

No rė da mas duo ti žmo
nėms re gi mą Die vo ma lo
nės ženk lą, Jė zus pa pra šė 
nu ta py ti Jo at vaiz dą, ku ris 
pri min tų My lin čios Šir dies 
troš ki mą gel bė ti vi są pa
sau lį. Šis pa veiks las bu vo 
nu ta py tas Vil niu je ir yra 
ger bia mas Die vo Gai les
tin gu mo šven to vė je. Ne iš 
da žų ir ta py bos gro žio ky la 
šio at vaiz do di dy bė, – sa kė 
Jė zus šv. Faus ti nai, – bet iš 
ma no ma lo nės.

Nuo šir džiai pra šau vi sus 
iš girs ti ir ap mąs ty ti šią ži
nią, įsi gy ven ti į ją. Sa vo jo 
gai les tin gu mo dė ka Vieš
pats do va no ja iš gel bė ji mą 
ypač ten, kur vieš pa tau ja 
var gas, skaus mas, nea py
kan ta, ne san tai ka ir ne vil tis. 
Die viš ko jo gai les tin gu mo 
ma lo nė įvei kia nuo dė mę ir 
blo gį, su ra mi na sie las, at

ve ria ra my bės ir džiaugs mo 
vers mes.

1. Pa žin ki te Die vo 
gai les tin gu mą

Apaš ta las Pau lius sa ko: 
Die vas ap stus gai les tin gu
mo, sa vo di džia mei le, ku ria 
mus pa mi lo, mus, mi ru sius 
nu si kal ti mais, pri kė lė gy
ven ti su Kris tu mi (Ef 2, 4).

Vieš pa ties troš ki mas, kad 
mes tu rė tu me gy ve ni mą, 
ky la iš Jo mei lės, neats ki
ria mos nuo gai les tin gu mo 
ir gau siai iš lie tos mums 
per Jė zų Kris tų. Kris tu je ir 
per Kris tų mes pa ti ria me, 
kad Die vas yra mei lė (1 Jn 
4, 16), ypač pa si reiš kian ti 
gai les tin gu mu. Jė zus Kris
tus, ku ria me Die vas priė mė 
žmo gaus pri gim tį, liu di ja 
gai les tin gu mą ne tik žo
džiais, bet ir dar bais, apie 
ku riuos mums pa sa ko ja 
Evan ge li ja. Apie die viš ką jį 
gai les tin gu mą ypač by lo ja 
Jė zaus mir tis, ap vai ni kuo
ta šlo vin gu pri si kė li mu. 
Die vas taip mus my li, jog 
ati da vė sa vo vie na ti nį Sū
nų, kad kiek vie nas, ku ris Jį 

ti ki, ne pra žū tų (Jn 3, 16). 
Nuo dė mė žu do, to dėl Jė zus 
paau ko jo sa vo gy vy bę, idant 
žmo gus lik tų gy vas. Nuk ry
žiuo tas ir pri si kė lęs Kris tus 
pa li ko mums sa vo Dva sią. 
Ji nuo lat skel bia, kad pa
sau ly je yra mei lė, stip res nė 
už blo gį, ku ris gau bia žmo
gų, žmo ni ją, pa sau lį. Įti kė ti 
to kia mei le – reiš kia įti kė ti 
gai les tin gu mą (Di ves in Mi
se ri cor dia, 7).

Die vo gai les tin gu mas 
ne pa nei gia tei sin gu mo, bet 
jį pra noks ta, sie kia to liau. 
Die vo gai les tin gu mas ir 
mei lė yra tei sin gu mo per
vir šis. At lei di mas, te kan tis 
iš per ver tos Die vo šir dies 
tiems, ku rie priar tė ja prie 
am ži no sios Mei lės šal ti nio, 
mums liu di ja, kad jo kia 
žmo gaus nuo dė mė ne vir
ši ja gai les tin go sios Die vo 
mei lės. Ta čiau jos vei ki mą 
ga li ap ri bo ti žmo gui su teik
ta lais va va lia, at mes da ma 
Kry žiu mi ir Pri si kė li mu 
do va no ja mą iš ga ny mo ma
lo nę.

2. At si vers da mi 
priim ki te Die vo gai

les tin gu mą

Kris tus mus ra gi na: At
si vers ki te ir ti kė ki te Evan
ge li ja (Mk 1, 15). Šian dien 
ne ma din ga kal bė ti apie 
at si ver ti mą, nes žmo nės ne
be ti ki nuo dė me. Nuo dė mės 
ne pai sy mas yra di džiau sia 
grės mė šių die nų pa sau liui. 
Ji it vė žys įsi skver bia į as
mens, šei mos, bend ruo me
nės gy ve ni mą, ar dy da ma jį 
iš vi daus. Nuo dė mė įka li na 
žmo gų blo gy je, su ve ši ag
re sy viu sa vęs ir ki tų kal ti
ni mu. Nep ri pa žin tos kal tės 
grau ža tis daž ną ve da į dep
re si jos, nu si kal ti mo ir net 
mir ties gniauž tus.

At si ver ti mo ma lo nė, ku
rią mums siū lo Kris tus, 
kvie čia at pa žin ti ir iš pa žin ti 
nuo dė mę bei jos at si ža dė ti, 
idant iš nau jo pa si rink tu me 
lais vą, do rą ir gar bin gą Die
vo vai kų gy ve ni mą. Krikš to 
van duo yra pir ma sis Vieš
pa ties ma lo nės, su tei kian
čios mums Die vo vai ko 
ta pa tu mą, ženk las. Die
vo vai ko, pa jė gaus priim ti 
die viš ką ją ma lo nę, ta čiau 
iš lai kan čio lais vę rink tis. 
De ja, lais vė, kai ją su pran
ta me kaip ga li my bę da ry ti, 
ką no riu, daž ną pa skan di na 

tam so je. Žmo nės kan ki na
si su pan čio ti pra gaiš tin gos 
nuo dė mės ver gi jos. Jo je 
yra dvi ga li my bės: ne vil tis 
ar ba at si ver ti mas. Ne vil tis 
vi lio ja tuo, kad ne rei kia nie
ko da ry ti, o tik grimz ti vis 
gi lyn. Prie šin gai, at si ver ti
mas – tai ryž tin gas šuo lis į 
švie są, į gai les tin go jo Die
vo ran kas. Šv. Au gus ti nas 
sa ko: Die vas ta ve su kū rė 
be ta vęs, bet ne pa no ro ta vęs 
iš gel bė ti be ta vęs.

Nuo šir dus ir nuo lan kus 
šauks mas: Jė zau, pa si gai
lėk ma nęs! – pa nai ki na 
už kar das į gai les tin go jo 
Die vo šir dį. Juo pra de da
me at gai los ir at si ver ti mo 
ke lią, ku ria me mū sų lau kia 
my lin tis Tė vas, pa si ruo šęs 
ap ka bin ti sa vo su grį žu sį 
vai ką. Nuo dė mių iš pa ži ni
mas ir nuo šir dus gai les tis 
lei džia la bai konk re čiai pa
tir ti Die vo gai les tin gu mą, 
pri pil dy da mas mū sų sie las 
at lei di mo džiaugs mo.

3. Bū ki te gai les tin gi

Jė zus Kris tus, ap reikš
da mas Die vo gai les tin
gu mą, ir iš žmo nių lau kia 
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Kė dai niuo se LR Že mės 
ūkio mi nis te ri jos ir Lie tu vos 
že mės ūkio ir mais to pro
duk tų rin kos re gu lia vi mo 
agen tū ros va do vai pa dė ko jo 
„Ca ri tas“ ir ki tų or ga ni za ci
jų sa va no riams už pa gal bą 
įgy ven di nant Mais to iš in
ter ven ci nių at sar gų tie ki mo 
la biau siai ne pa si tu rin tiems 
as me nims pro gra mą.

Kė dai nių dau gia kul tū ri
nio cent ro sa lė je su si rin ko 
apie 100 ne vy riau sy bi nių 
or ga ni za ci jų at sto vų ir sa

va no rių. Su si rin ku sius ren
gi nio da ly vius pa svei ki no 
Lie tu vos vys ku pų kon fe
ren ci jos pir mi nin kas, Kau no 
ar ki vys ku pas met ro po li tas 
Si gi tas Tam ke vi čius.

„Nuo pat at si kū ri mo „Ca
ri tas“ vie ni jo žmo nes, ku rie 
mąs tė, kaip pa dė ti ne pri
tek lių ir ne gan dų ka muo ja
miems ša lies gy ven to jams. 
Ti kė ji mas ir su vo ki mas, kad 
Die vas yra mei lė, pa stū mė jo 
žmo nes link rea lios pa gal bos 
su tei ki mo vargs tan tiems“, – 

dė ko da mas de ka na tuo se 
ir pa ra pi jo se dir ban tiems 
„Ca ri tas“ sa va no riams sa
kė Kau no ar ki vys ku pas S. 
Tam ke vi čius.

Lie tu vos „Ca ri to“, „Mais to 
ban ko“ ir Lie tu vos Rau do no
jo Kry žiaus sa va no riams už 
pa gal bą įgy ven di nant Mais to 
iš in ter ven ci nių at sar gų tie
ki mo la biau siai ne pa si tu rin
tiems as me nims (MIATL NA) 
pro gra mą dė ko jo Že mės ūkio 
mi nist ras Ka zys Star ke vi čius, 
vi ce mi nist ras Auš rys Ma ci

2011 m. va sa rio 2 d. Že
mai čių Kal va ri jos Ba zi li ko je 
vy ko ne tik Kris taus paau
ko ji mo šven tyk lo je li tur gi nė 
iš kil mė, bet ir kas mė ne si niai 
Švč. M. Ma ri jos Ap si lan ky
mo at lai dai. Ši at lai dų die na 
bu vo skir ta Tau ra gės de ka
na to ti kin tie siems. Tra di ciš
kai va sa rio 2 d. į Že mai čių 
Kal va ri jos šven to vę iš vi sų 
Tel šių vys ku pi jo je įsi kū ru sių 
vie nuo ly nų ir vie nuo li nių na
mų at vy ko se se rys vie nuo lės 
ir bro liai vie nuo liai. Va sa rio 2 
d. – Grab ny čios yra pa švęs
to jo gy ve ni mo die na, ka da 
mel džia ma si už vie nuo lius, 
vie nuo les ir nau jus pa šau ki
mus į vie nuo li nį luo mą.

Šie met Die vui pa švęs tų jų 
die no je į iš kil mes Že mai čių 
Kal va ri jos Ba zi li ko je at vy ko 
se se rys vie nuo lės iš Tel šių 
vys ku pi jo je įsi kū ru sių Eu
cha ris ti nio Jė zaus se se rų, 
Švč. Šir dies Pran ciš ko nių 
Mi sio nie rių, Skais čiau sios 
Mer ge lės Ma ri jos Šir dies 
duk te rų, Švč. M. Ma ri jos, 

Ne pa liau ja mos Pa gal bos, 
šv. Pran ciš kaus se se rų, Švč. 
Ne kal to sios Mer ge lės Ma
ri jos se se rų tar nai čių, Mo
ti nos Te re sės kong re ga ci jų. 
Į at lai dus at vy ko ir bro lis 
pran ciš ko nas  Kre tin gos pa
ra pi jos kle bo nas, Pa lan gos 
de ka na to vi ce de ka nas kun. 
Li nas Vo dop ja no vas OFM. 
Pag rin di nėms 12 val. šv. Mi
šioms, ku rias au ko jo: Tel šių 
vys ku po ge ne ral vi ka ras prel. 
bažn. t. dr. Juo zas Šiu rys, 
Tau ra gės de ka na to de ka nas ir 
Tau ra gės pa ra pi jos kle bo nas 
kan. Al vy das Bri di kis, Tel šių 
vys ku po V. Bo ri se vi čiaus ku
ni gų se mi na ri jos dva sios tė
vas mons. ju bil. doc. teol. dr. 
Vy tau tas Ste po nas Braz dei
kis, Tel šių ku ni gų se mi na ri jos 
vi ce rek to riai kun. teol. lic. 
Vik to ras Ačas ir kan. bažn. 
t. lic. Re mi gi jus Sau no rius, 
Se mi na ri jos pre fek tas kan. 
teol. lic. And rie jus Sa ba liaus
kas, Tel šių vys ku pi jos ku ri jos 
vi ce kanc le ris kan. bažn. t. 
lic. Do mas Ga tau tas, Gau rės 

„Ca ri tas“ sa va no riams įteik tos pa dė kos už pa gal bą da li nant pa ra mą mais tu

jaus kas, Rin kos re gu lia vi mo 
agen tū ros va do vas Pau lius 
Luk še vi čius.

„Šian dien įtei kė me pa
dė kas tik da liai mums pa
gel bė ju sių sa va no rių, ku rių 
Lie tu vo je yra daug dau giau 
nei tel pa ma žy tė je sa lė je. 
Ta riu nuo šir dų lie tu viš ką 
ačiū vi siems, ku rie pri si
dė jo, kad pa gal ba pa siek tų 
kiek vie ną ša lies kam pe lį“, 
– kal bė jo Že mės ūkio mi
nist ras K. Star ke vi čius

Lie tu vos „Ca ri tas“ ge ne
ra li nis di rek to rius kun. Ro
ber tas Gri gas, dė ko da mas 
sa va no riams, mi nis te ri jos 
ir sa vi val dos pa rei gū nams 

pa žy mė jo, kad dau ge lio 
žmo nių veik la, do va no jan ti 
vil tį ir ti kė ji mą, pa ro dan ti, 
kad esa me pa jė gūs pa dė ti 
vie ni ki tiems, yra aki vaiz
di at sva ra tai nei gia mai 
ten den ci jai, kai ban do ma 
įti kin ti vi suo me nę, kad ji 
nie ko ge ro pa ti ne ga li pa
da ry ti žmo nių la bui.

„Jū sų veik la pa ro do su
si for ma vu sią pi lie ti nę sa vi
mo nę, so li da ru mą su vargs
tan čiais, kar tu ji ska ti na 
ne bū ti abe jin gais ir ki tus“, 
– pa brė žė kun. R. Gri gas.

Or ga ni za ci jų ir val džios 
at sto vai pri ta rė nuo mo nei, 
kad ES re mia mos pa gal bos 

mais tu pro gra mos įgy ven
di ni mas ta po pui kia mo
kyk la, kur ug do mas bend
ra dar bia vi mas ir abi pu sis 
su pra ti mas.

„Caritas“informacija

kan. teol. lic. And rie jus SA bA liAuS kAS

Die vui Paš vęs to jo gy ve ni mo at sto vų die na 
Že mai čių Kal va ri jo je

Vie nuo lis šių die nų pa sau ly je 
yra Kris taus liu dy to jas, nes 
yra ki toks, jis kaip ta žva kė, 
tu ri skleis ti Kris taus švie są ir 
ne šti ją pa sau liui, liu dy da mas 
am ži no jo gy ve ni mo lai mę. 
Sa vo įža dų lai ky da mie si 
vie nuo liai tam pa akib rokš tu 
pa sau lio dva siai ir ma te ria li
niai, se ku lia ri za ci jos pa lies tai 
vi suo me nei. Liu dy ti am ži
ną ją gy ve ni mą, ku ris ir yra 
tik ro ji lai mė – pa grin di nis, 
iš vie nuo li nio pa šau ki mo 
ir gy ve ni mo iš plau kian tis 
už da vi nys. Vys ku pas lin kė
jo vie nuo liams deg ti kaip 
tos žva kės ir bū ti pa gal ba 
su si gau dant kas yra tik ro ji 
tie sa bei tik ra sis gy ve ni mas. 

Tel šių ga ny to jas pri mi nė, jog 
vie nuo lys tė nors ir ne leng
vas, bet kil nus pa šau ki mas 
ir kvie tė mels tis, kad ne prit
rūk tų pa šau ki mų į vie nuo li nį 
luo mą.

Po šv. Mi šių Ba zi li kos 
vi du je bu vo gie da mi Kal va
ri jos Kry žiaus ke lio kal nai, 
ap lan kant Kry žiaus ke lio sto
tis ap mąs ty ti Kris taus kan čia 
ti kin tie siems bei vie nuo liams 
pa gel bė jo at ski ro se sto ty se 
sa ko mi pa moks lai, o ei nan
čiuo sius šiuo kry žiaus ke liu 
kiek vie no je sto ty je Tel šių 
Ga ny to jas lai mi no šv. Kry
žiaus re lik vi ja.

Po Kal nų Ba zi li ko je, se se
rys vie nuo lės bei at vy ku sie ji 
ku ni gai ir dia ko nai, rin ko si 
į Tel šių vys ku po V. Bo ri se
vi čiaus ku ni gų se mi na ri jos 
pro pe deu ti nį kur są Že mai čių 
Kal va ri jo je pie tums, po ku
rių su si rin ku sie ji vie nuo liai 
da ly va vo jiems skir to je kon
fe ren ci jo je. Kon fe ren ci jo je 
kal bė jo Tel šių vys ku pas J. 
Bo ru ta SJ ir Tel šių vys ku po 

vi ka ras, Ka te che ti nio cent ro 
va do vas mons. kan. eduk. 
m. lic. Ri man tas Gud lin
kis. Pas ta ra sis pre le gen tas 
vie nuo lėms, vie nuo liams ir 
dia ko nams kal bė jo apie ka te
che zės vyk dy mo svar bą, jos 
per tei ki mo bū dus ir me to dus 
bei kvie tė ak ty viai vi sus įsi
jung ti į šį kil nų ir Baž ny čio je 
itin svar bų dar bą. Vie nuo liai 
sa vo gy ve ni mu ir at si da vi mu 
Die vui bei Baž ny čiai tam pa 
pa čiais tik riau siais ka te che
tais, pa de dan čiais ug dy ti 
jau ną ją ka ta li kų kar tą.

Po kon fe ren ci jos pa švęs
to jo gy ve ni mo at sto vai skirs
tė si į sa vo na mus bei sa vo 
ap lin ką, kur sa vo gy ve ni mu 
ir pa si šven ti mu po gra žios 
ir pra smin gos šven tės, pa
bend ra vę vie ni su ki tais, pa
si džiau gę sa vo bend ra žy giais 
grį žo it to liau liu dy ti Kris tų, 
tik rą jį Gy ve ni mą ir tik rą ją 
Švie są, pa sau liui.

Telšiai

kle bo nas kun. Ro mual das 
Ge čas, Ba ta kių pa ra pi jos kle
bo nas kun. Aloy zas Žy gai tis, 
Ne makš čių pa ra pi jos kle bo
nas kun. Sta sys Šle pa vi čius, 
Žy gai čių pa ra pi jos kle bo nas 
kun. Vy tau tas Šiaud vy tis bei 
Kre tin gos pa ra pi jos kle bo
nas br. Li nas Vo dop ja no vas 
OFM va do va vo ir pa moks lą 
pa sa kė J. E. Tel šių vys ku pas 
J. Bo ru ta SJ. Šv. Mi šių me tu 
gie do jo Tau ra gės pa ra pi jos 
cho ras. Šv. Mi šias trans lia vo 
Ma ri jos ra di jas.

Šv. Mi šių pra džio je Tel šių 
ga ny to jas pri mi nė Kris taus 
paau ko ji mo šven tės pra smę 
bei kil mę. Jis pa brė žė, jog ši 
šven tė – džiu gi, pil na vil ties 
ir švie sos šven tė, to dėl pa gal 
nu si sto vė ju sią se ną ją tra di
ci ją per Kris taus paau ko ji mo 
li tur gi nę šven tę šven ti na mos 
žva kės – Kris taus švie sos ir 
vil ties ženk las. Po įžan gi nio 
žo džio vys ku pas pa šven
ti no į Šven to vę at vy ku sių 
ti kin čių jų at si neš tas žva kes 
ir vi si ti kin tie ji, ku ni gai ir 
vie nuo liai su de gan čio mis 
žva kė mis ran ko se da ly va vo 
iš kil min go je pro ce si jo je.

Pa moks lo me tu ga ny to jas 
ana li za vo ko dėl šio je šven
tė je yra šven ti na mos žva
kės, ku rias žmo nės va di na 
grab ny čio mis (nuo žo džio 
gra bas) ir jos už de ga mos 
mirš tant žmo gui, pa ly dint jį 
į am ži ny bę. Ir ši die na yra 
Die vui pa švęs tų jų – vie nuo
lių, gy ve nan čių pa gal tris 
evan ge li nius pa ta ri mus – ne
tur tą, klus nu mą ir skais ty bę. 
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ug dy ti niai su pra to, kad ga
li iš sa ky ti sa vo nuo mo nę 
2010 me tų kny gos rin ki
muo se.

Vi sa da ma lo nu nuei
ti į šį dar že lį ir už suk ti į 
prieš mo kyk li nu kų gru pę 
,,Nykš tu kas“. Ten pa si tin
ka smal sios vai kų aky tės ir 
auk lė to jos Lo re ta Gri gai ty
tė ir Ie va Gri cie nė. Prieš mo
kyk li nio ug dy mo pe da go gė 
Lo re ta Gri gai ty tė, atei da ma 
į bib lio te ką, vi sa da at si ne ša 
nau jų idė jų. Bib lio te ko je 
ap si lan ko ir dar že lio vai
kai, eks po nuo ja mi jų dar
be liai. Da bar bib lio te ko je 
vei kia šio dar že lio pa ro da 
,,Ma no kny ge lė“. Lop še lio
dar že lio ,,Pa sa ka“ vi zi ja: 
ug dy mo įstai ga orien tuo ta 
į vai ko pri gim ti nių ga lių 
at sklei di mą, vi sa pu siš ką 
jų ge bė ji mų sklai dą, lais vo, 
do ro ir at sa kin go žmo gaus 
ug dy mą, su da rant są ly gas 
už tik ri nan čias vai kų sau
gu mą ir dar nų vys ty mą si, 
spe cia liai or ga ni zuo to mis 
pe da go gi nė mis są ly go mis 
ug dy ti vai kus su rai dos su

tri ki mais.
Plun gės lop še lisdar

že lis,,Vyturėlis”. Su šiuo 
dar že liu bend ra dar bia vi mo 
su tar tis pa si ra šy ta praė ju
siais me tais. Dar že lio vi
zi ja: iki mo kyk li nė įstai ga, 
orien tuo ta į vai ką, jo ge
bė ji mų sa vi raiš ką, svei kos 
gy ven se nos pra dme nų for
ma vi mą, ten ki nan ti žmo
gaus pri gim ty je glū din tį 
po rei kį  kur ti sa ve, sie kiant 
fi zi nės ir dva si nės dar nos. 
Dar že lio va do vė  Sta nis
la va Si mo na vi čie nė. Ant rus 
me tus dar že lio spe cia lis tė 
Dai va Bal ti nie nė rū pi na si, 
kad vai kai skai ty tų ge riau
sias lie tu vių ra šy to jų kny
ge les. Va sa rio 10 d. vai kai 
nuo šir džiai dis ku ta vo apie 
skai ty tas kny ge les ir rei kė
tų vi siems pa ma ty ti, kaip 
at sa kin gai jie ne šė rai de les 
ir dė jo į dė žu tes ša lia pa ti
ku sios kny ge lės. Tai la bai 
sim bo liš ka  juk kny ge lės 
pil nos rai de lių.

Plun gės lop še lisdar že lis 
,,Rau don ke pu rai tė“. Dar že
lio vi zi ja: įstai ga at sa kin

ga už ko ky biš ką ug dy mo 
pro ce są, at si žvel gian ti į 
kiek vie no vai ko ga li my
bes ir po rei kius in teg ruo
jant et no kul tū ros ug dy mą. 
Va do vau ja šiam dar že liui 
di rek to rė Dai va Va lu žie nė. 
Na, o me tų kny ge lės rin ki
mais va sa rio 4 d. rū pi no si 
ir vi sus į ren gi nį kvie tė pa
va duo to ja Snie guo lė Ston
ce lie nė.

V.Smith sa vo kny go je, 
,Kaip skai ty mą pa da ry ti 
prasmingą” ra šo: ,,Skai ty
mas yra mąs ty mo bū das, 
o ne ge bė ji mų rin ki nys.
mums be lie ka ti kė tis, kad 
mū sų mo ko mi vai kai mū sų 
pa de da mi (ar ba bent ne kliu
do mi) kaž ko kiu bū du at ras 
fi lo so fi nį ak me nįiš siug dys 
tuos mąs ty mo įpro čius, dėl 
ku rių skai ty mas tam pa pra
smin gu už siė mi mu.”

Pla čiau apie ,,Me tų kny
gos rin ki mus 2010“ skai
ty ki te ap si lan kę vie šo sios 
bib lio te kos sve tai nė je: 
http://www.plun ge.rvb.lt/.

StasėŠliuožienė
PlungėsviešosiosbibliotekosvaikųliteratūrosskyriausVyr.bibliotekininkė

Me tų kny gos rin ki mai 2010
Plun gės ra jo no sa vi val dy bės vie šo sios bib lio te kos vai kų li te ra tū ros 

sky rius jau ne pir mus me tus įsi jun gia į me tų kny gos rin ki mo ak ci ją. Šios 
ak ci jos or ga ni za to riai: Lie tu vos na cio na li nis ra di jas ir te le vi zi ja, Lie tu vos 
Res pub li kos kul tū ros mi nis te ri ja, Na cio na li nė M. Maž vy do bib lio te ka bei 
Skai ty mo ir kul tū ri nio raš tin gu mo aso cia ci ja. Šių me tų bib lio te kos pro jek-
to pa raiš ką rė mė Ūkio ban kas.

Me tų kny gos rin ki mo 
ak ci ja tai žai di mų aikš te lė, 
ku rio je pui kiai jau čia si bib
lio te ki nin kas, pe da go gas, 
moks lei vis ir ma ža sis skai
ty to jas, ku ris dar ne pa ži no 
moks lų ka ra lys tės. Pla čiau 
no ri si pri sta ty ti Plun gės 
lop še liusdar že lius, ku rie 
no riai įsi jun gia į šį žai di
mą. Šio žai di mo tai syk lės: 
pa žin ti pen kias lie tu vių 
ra šy to jų praė ju siais me tais 
iš leis tas kny ge les, jas per
skai ty ti, iš rink ti ge riau sią. 
Šiais me tais vai kų pen ke tu
ką su da rė šios kny gos:

1. Ri man tas Čer niaus
kas. „Vai kai ir vai duok
liai“ (Ver sus au reus). Kaip 
sma gu bū tų ei ti įmo kyk lą, 
jei ta vęs ten kas dien lauk tų 
ma žas vai duok liu kas. Su 
juo ne tik ga li ma pa si tar
ti, jei ne ži nai at sa ky mo į 
mo ky to jos klau si mą, bet ir 
pa si kal bė ti, nes jis – tik ras 
drau gas. O svar biau sia – jo 
nie kas ne ma to.

2. Kęs tu tis Kas pa ra vi
čius. „Bal ta sis Dramb lys“ 
(Nie ko rim to). Tai ke lio nė 
į to li mus kraš tus, kur ne tik 
ga li ma su si pa žin ti su eg
zo tiš kais vei kė jais – keis
tuo liu Triu šiu, ant abie jų 
le te nė lių se gin čiu po du 
laik ro džius ar Kam paž mo
giu, bet ir pa bu vo ti at virkš
čia me pa pū gų pa sau ly je.

3. Se le mo nas Pal ta na
vi čius. „Kur iš skri do pa sa
kė lė“ (Gim ta sis žo dis). Tai 
pa sa kos jau nie siems skai
ty to jams apie gam tą, jos 
reiš ki nius, ku rio se vei kia 
ne tik gy vū nai, bet ir sau lė, 
mė nu lis bei vė jas. Jos su šil
dys kiek vie no šir dį.

4. Re na ta Še re ly tė. „Kra
ka tu kų jū ra“ (Al ma lit te ra). 
Šio je apy sa ko je – pa sa ko je 
vai kai džiaug sis ypa tin ga 
veiks mo di na mi ka, dau
gy be hu mo ris ti nių žo džių 

ir si tua ci jų, o suau gu sie ji 
at ras nū die nos rea li jų.

5. Ur tė Uliū nė. „Ki to kia 
svirp le lio die na“ (Nie ko 
rim to). Tai jau kūs trum pi 
pa sa ko ji mai apie Sa ma nų 
mies te lio gy ven to jus – drą
sius, ta len tin gus, są ži nin
gus ir ne la bai…

Vai kų, ku rie dar ma žai 
pa žįs ta skai ty mo pro ce są, 
skai ty mas yra ki toks. Jie 
su ge ba skai ty da mi ma ty ti 
daug dau giau nei vien pus
la piuo se už ra šy tus žo džius. 
Vai kai ge ba taip įsi trauk ti 
į pa sa ko ji mą, jog at ro do, 
kad jie gy ve na nuo ty kiu 
kar tu su jo vei kė jais. Tai gi 
la bai svar bu kny gą vai kui 
pa duo ti anks čiau, ne gu jis 
pra de da mo ky tis skai ty ti. 
Svar bu, kad kny ga nuo 
pir mų jų vai ko gy ve ni mo 
me tų tap tų bend ra vi mo, 
la vi ni mo prie mo ne. Ge rai, 
kad dar že liai tai su pran ta 
ir va do vau ja si lanks tu mo 
prin ci pu kur da mi ki to kią 
ug dy mo ap lin ką, rink da
mie si par tne rys tę su bib lio
te ka. Ge ra vai kys tė tu ri bū ti 
ku pi na žai di mų. Žais da mi 
vai kai daug grei čiau la vė
ja. Kny gų pa sau lisdi de lė 
žai di mų aikš te lė.

Šiais me tais va sa rio 3 d. 
lop še ly jedar že ly je,,Pa sa
ka“ vy ko gra ži šven tė ,,Ma
no kny ge lė“. Šven tės me tu 
bu vo pa si ra šy ta bend ra dar
bia vi mo su tar tis. Su tar tį 
pa si ra šė įstai gų va do vai: 
lop še lio dar že lio,,Pa sa ka“ 
di rek to rė Ire na Pet rei kie nė 
ir Vie šo sios bib lio te kos di
rek to rė Vio le ta Skie rie nė. 
Iš tik rų jų vai kų bib lio te ka 
ir šis dar že lis bend ra dar
biau ja jau la bai se niai. Jau 
ne pir mus me tus šio dar že
lio vai kai ren ka ge riau sią 
me tų kny gą. Šiam žai di mui 
vai kai vi sa da ge rai pa si ruo
šę, per skai tę kny ge les ir čia 

dar naus dar že lio pe da go gų 
ko lek ty vo nuo pel nas.

Dar buo to jai pa si sa ko 
apie šven tę.

Prieš mo kyk li nio ug dy
mo pe da go gė, vy res nio ji 
auk lė to ja Lo re ta Gri gai
ty tė:

Šis ren gi nys mus, auk
lė to jas ir tė ve lius, pa ska ti no 
į kny gą pa žvelg ti vai ko aki
mis. Vai kų su kur tos kny ge
lės bei pus la pių skir tu kai 
at spin dė jo vai kų pa sau lio 
su vo ki mą, pa dė jo ma žie
siems iš reikš ti sa ve. Pa ti 
šven tė „Pa sa kos“ dar že liui 
la bai svar bi ir pa li ko di de lį 
įspū dį, nes bu vo pa si ra šy ta 
bend ra dar bia vi mo su bib
lio te ka su tar tis, da ly vau ta 
2010 me tų ge riau sios vai
kų kny gos rin ki me. La bai 
no riu pa dė ko ti bib lio te kos 
vyr. bib lio te ki nin kei Sta sei 
Šliuo žie nei ir bib lio te kos 
di rek to rei Vio le tai Skie rie
nei ne tik už da ly va vi mą 
šven tė je, bet ir nuo la ti nį 
šil tą bend ra dar bia vi mą.

Vy res nio ji auk lė to ja Ele
na Smil ge vi čie nė:

No riai įsi jun gė į pro jek
tą ir tė ve liai. „Vo ve riu kų“ 
gru pės tė ve liai mū sų gru
pei nu pir ko, pa do va no jo 
R. Še re ly tės „Kra ka tu kų 
jū rą“ ir „Lie tu vių liau dies 
pa sa kų“ kny ge les. Šis ren
gi nys pa dė jo įžieb ti vai kų 
šir de lė se ge ru mą, po mė gį 
kny ge lėms, no rą jas var
ty ti, klau sy tis skai to mų 
pa sa kė lių.

Prieš mo kyk li nio ug dy
mo pe da go gė, vy res nio ji 
auk lė to ja Al ma Klei naus
kie nė: Šia me ren gi ny je 
man di džiau sią įspū dį pa
da rė pa si ra šy ta bib lio te kos 
ir mū sų įstai gos bend ra dar
bia vi mo su tar tis ir bib lio
te kos dar buo to jų pri si sta
ty mas pa ky lant iki vai kų 
ly gio. La bai ma lo nu, kad 

,,Vo va kaa šnek že mai
tėš kaa kap an ge laa, kėts 
tik tik lei žu ve li ap vert ėr 
jau že mai tėš kaa čiolb.“ (Iš 
S. Čiur lio nie nės – Ky man
tai tės laiš ko, ra šy to Plun
gė je 1958 m. va sa rą.)

Plun gės, Tel šių, Skuo do 
ra jo nų ir Rie ta vo sa vi val
dy bės kū rė jus kvie čia me 
da ly vau ti že mai tiš kos au
to ri nės dai nos kon cer
te „ESAM Ė BŪ SEM“. 
Kon cer tas vyks šių me tų 
ge gu žės 14 d. vaiz din go je 
Pli ni jos pi lia kal nio pa pė
dė je ne to li Ža rė nų (Tel šių 
raj.). Tą die ną ša lia pi lia
kal nio su si rin kę žiū ro vai 
mė gau sis įspū din go mis 
že mai tu kų žir gų iš tver
mės var žy bo mis ir lie tu vių 
ska li kų pa ro da. Kon cer
to or ga ni za to riai sie kia 
pra tur tin ti ren gi nį gy vą ja 
že mai čių kal bos tra di ci ja, 
ke lia tiks lą skleis ti že mai

čių kal bos gro žį bei sa vi
tu mą, at kreip ti vi suo me nės 
dė me sį į jos iš li ki mo pro
ble mas.

Ren gi nio nuo sta tuo se 
sa ko ma, kad dai na tu ri bū ti 
že mai tiš ka (vie na iš že mai
čių pa tar mių), o žo džiai ir 
mu zi ka su kur ti au to riaus. 
Tik gy vai at lie ka mo kū
ri nio (mu zi ka ir žo džiai) 
truk mė ne ga li bū ti il ges nė 
nei 4 mi nu tės. Dar vie na 
svar bi są ly ga  kū ri nys tu ri 
bū ti ,,jau nas“, ne skam bė
jęs vie šo jo je erd vė je (per 
ra di ją, TV ir pan.). Ge riau
sių dai nų au to rius ža da me 
ap do va no ti.

Že mai tiš kos au to ri nės 
dai nos kon cer to kū ri niams 
ke lia mi ga na griež ti rei ka
la vi mai, to dėl pla nuo ja me 
su reng ti da ly vių at ran kas. 
Dėl re gist ra ci jos į šį ren
gi nį bei in for ma ci jos apie 
at ran kas pra šo me kreip tis į 
at sa kin gus as me nis: Plun

gės ra jo ne į Juo zą Mi la šių 
tel. 8 448 71581, el. p. 
plusaugim@gmail.com; 
Tel šių ra jo ne į Da nu tę Mi
kie nę tel. 8 686 29075, el. 
p. kultura@telsiai.lt; Skuo
do ra jo ne į Jo lan tą Rai
šu tie nę tel. 8 686 73563, 
jolamuzika@gmail.com; 
Rie ta vo sa vi val dy bė je į 
Jo lan tą Ber taus kie nę tel. 
8 686 92667, svietimas@
rietavas.lt.

Au to ri nės že mai tiš kos 
dai nos kon cer to or ga ni za
to riai – klu bas ,,Že mai ti jos 
žir gai“, Že mai čių kul tū ros 
drau gi jos Plun gės ir Tel šių 
sky riai, Lie tu vių kal bos 
drau gi jos Plun gės sky
rius ir Pa ku tu vė nų bro liai 
pran ciš ko nai  ti ki, kad že
mai čiai ne tik kal ba sa vą ja 
kal ba, bet ne pa mir šo ir jos 
kū ry bi nių ga lių.

Kvie čia me kur ti že mai tiš kas 
dai nas

Darželinukai žengia į knygų pasaulį.

Darželiai labai atsakingai rengėsi susitikimui su knyga.
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Kū ry bos įver ti ni mas
2010m.paskirtaLietuvosrespublikoskultūrosministerijosstipendijaprojektorelje

finėsskulptūrinėsmetaloplastikoskūrimui.
2007m.–Dr.GenovaitėsKazokienėsvaizduojamojomenofondopremija.
2005m.– tarptautinismedaliokonkursas “H.K.Andersenui–200”.TelAvive I

premija.
2003m.2004m.paskirtaLietuvosrespublikoskultūrosministerijosstipendijapro

jektoreljefinėsskulptūrinėsmetaloplastikoskūrimui.
2002m.tarptautinismedaliokonkursas“Animus.Spiritus.Violin.”TelAvivespe

cialusprizas.
1998m.ketvirtosiosBaltijosmedaliųtrienalėslaureatas.
1997m.penktosiosrespublikinėsmedaliųtrienalėslaureatas.
1995m.trečiosiosBaltijosmedaliųtrienalėslaureatas.
1992m.medalioČijuneiSugiharaikonkursasIpremija.
1989m.medalioPauliuiGalauneikonkursasIIpremija.
1989m. tarptautinėmedalių kvadrienalėKremnice (Čekoslovakija)  Kremnico

miestopremija.
1989m.antrosiosBaltijosmedaliųtrienalėslaureatas.
1988m.medalioKristijonuiDonelaičiuikonkursasIIIpremija
1984m.Pabaltijo jaunųjųkūrybos trienalėRygoje Latvijosarchitektųsąjungos

premija.

Ro mual do In či raus ko lie
tu vių me ta lo me no are no je 
neį ma no ma ne pas te bė ti. Jei 
ne dėl mo nu men ta lių kū ri nių 
vie šo sio se erd vė se  „Meš ka“ 
Tel šių tur gaus aikš tė je ar ba
rel je fais nu klo tos Tel šių šv. 
An ta no Pa du vie čio ka ted ros 
du rų, mo nu men ta lių pro jek
tų, ku rie il gam iš lie ka juos 
re gė ju sių at min ty je („Telz“ 
– Tel šių žy dų bend ruo me nės 
at mi ni mui skir tas pro jek tas, 
ma no ma ny mu, ap skri tai va
din ti nas vie nu rim čiau sių šia 
te ma su kur tų kū ri nių Lie tu
vo je), tai kad ir dėl me da lių, 
pa da riu sių įta ką dau ge liui, 
ar tie siog – dėl ori gi na lios 
skulp tū ri nės plas ti kos.

Tai gi, prie žas čių at kreip ti 
dė me sį į R. In či raus ko kū
ry bą yra daug. Vis gi vie na 
svar biau sių ir pa trauk liau sių 
šio au to riaus ypa ty bių – nuo
la ti nis at si grę ži mas į at min tį. 
Į praei tį, sa kant, kad vi sa tai, 
kas bu vo – nie kur ne din go, 
ne svar bu, kaip se niai tai bū tų 
nu ti kę. Yra reikš min gų ir bū
ti nų da ly kų, ku rių ne ga li ma 
pa mirš ti. Yra at si ti ki mų, jau 
ke lis tūks tant me čius for muo
jan čių žmo ni jos pa sau lė žiū rą, 
kaip Pa sau li nis tva nas – ir iš 
In či raus ko me da lių bei rel
je fų daž nai žvel gia No jaus 
(ge rai jau, Noės) akys ar at pa
žįs ta mas ban guo tos barz dos 
frag men tas. Yra Že mai ti ja, 
kraš tas, ku ria me jau dau giau 
nei tris de šimt me tų gy ve na 
ir ku ria au to rius; Že mai ti jos 
is to ri ja – vie nas gi liau sių šal
ti nių kū ry bai, iš ku rio ga li ma 
sem ti be ga lo. Tel šių mies to 
le gen dos, šve dų pa tran ka, 
te be gu lin ti Mas čio eže ro dug
ne, mil ži nas Džiu gas, su py lęs 
pi lia kal nį, skri dęs ir pa šauk
tas var du nu si lei dęs ant že
mės de be sis – kaip kaž ka da 
elg da vo si vi si pa do rūs de be
sys. Siu že tų gau sa In či raus ko 
ne bau gi na, at virkš čiai – jam 
be lie ka įpa vi da lin ti juos į sa
vo rūs čią skulp tū ri nę for mą, 
ku ri ta čiau su minkš ti na ma 
sa vo tiš ku au to riaus hu mo
ro jaus mu. Is to ri ja me ta le 
at gy ja įvai riau siais bū dais: 
nuo pil nų pa gar bos ti kė ji

mui ir praei čiai jau mi nė tų 
ka ted ros du rų iki nau jau sio 
kū ri nio „Dur bės, Žal gi rio ir 
ki ti vai kys tės mū šiai (1954  
2010), ku ris, aki vaiz du, ki lęs 
iš po mė gio lip dy ti žais li nius 
ka rei vė lius iš plas ti li no. Kas 
iš ber niu kų vai kys tė je ne ka
ria vo įsi vaiz duo ja muo se mū
šiuo se? Su švel nia sa vii ro ni ja 
In či raus kas sa vo pa mėg tus 
žmo ge lius, da ly va vu sius ne 
vie na me anks tes nia me jo dar
be kaip su de da ma sis kū ri nio 
ele men tas, pa ver čia ka rei vė
liais. Iš ki tų me džia gų: vai
kiš ką plas ti li ną kei čia bron za 
ar aliu mi nis. Ši ta ka riau na – 
sta tiš ka, plas tiš ka ir šiek tiek 
juo kin ga, vis gi ke lia pa gar bą 
ir pa si ti kė ji mą. Iš ri kiuo ta ant 
skry nios, su pa tran kom ir 
vė lia vom ji taip pat pa sa ko ja 
apie praei tį, ne nu mal do mai 
vei kian čią mū sų da bar tį. 
Svar bus yra lai kas, rik tuo
jan tis mū sų min tis ir dar bus. 
Bu vęs lai kas, esa mas lai kas ir 
bū si mas; In či raus ko dar buo
se daž nai (ir jau la bai se niai) 
su tin ka ma ne tik siu že ti nė 
praei tis, bet ir lai ko „tu rė
to jas“ – laik ro dis. Įvai riais 
pa vi da lais jis įmon tuo ja mas į 
ob jek tus iš me ta lo plas ti kos, 
pa ver čia mas plas ti ne for ma, 
in ter je ro ele men tu ar ar chi
tek to niš ku ak cen tu.

Ats ki ros kal bos nu si pel
no Ro mual do In či raus ko 
me da liai. Me da liai, pra ra dę 
sa vo pa vi da lą, iš di džiai at
si sa kę ap skri tos for mos ir 
išė ję į erd vę bei iš si plė tę 
plokš tu mo je. Au to rius sa vo 
no va to riš ku, drą siu po žiū riu 
į me da lio plokš tu mą sa vo, 
kaip me da li nin ko, kar je ro je 
iš si ski ria jau dau ge lį me tų: 
„po rtre tuo ja mie ji“ at su ka 
žiū ro vui nu ga rą, yra at pa žįs
ta mi iš iš pjau to si lue to ar sig
na tū ros. Me da lių frag men tai 
įžū liai iš li pa iš plokš tu mos į 
erd vę, o pa ti plokš tu ma, at si
sa kiu si tra di ci nio ap skri ti mo, 
tam pa ne nus pė ja mų for mų. 
Kaž ka da jau ra šiau, kad „R. 
In či raus kas sa vo kū ri niuo se 
tar si su ly do konst ruk ty vius, 
griež tus kom po zi ci nius prin
ci pus su sa vi tai trak tuo ja mo

Ju bi lie ji nė 
(60me čiui skir ta) 

Ro mual do 
In či raus ko pa ro da

Gi mė 1950 08 28 Anykš
čiuo se.

1974 m. bai gė Tel šių tai ko
mo sios dai lės tech ni ku mą.

1979 m. bai gė Es ti jos vals ty
bi nį dai lės ins ti tu tą Ta li ne.

Gy ve na Tel šiuo se.
Dir ba VDA Tel šių dai lės 

fa kul te te.
Nuo 2010 m. me ta lo plas ti

kos ka ted ros pro fe so rius.

Tam tik ra me gy ve ni mo eta pe 
me ni nin kui tie siog bū ti na pa ro dy ti 
žiū ro vams sa vo kū ry bos ret ros
pek ty vi nį vaiz dą, o kar tu ir pa čiam 
per žvelg ti bei ap mąs ty ti nuei tą 
kū ry bi nį ke lią, iš skir ti svar biau
sius jo eta pus, reikš min giau sius 
dar bus. Šio je pa ro do je ga li ma 
nuo sek liai su si pa žin ti su vi so mis 
iš ties uni ver sa laus me ni nin ko 
Ro mual do In či raus ko kū ry bos sri
ti mis: me da liais, me ta lo plas ti ka, 
įvai riais dar bais vie šo se erd vė se, 
ta py ba. Tel šiuo se gy ve nan tis, ku
rian tis, dės ty to jau jan tis me ni nin
kas daug dė me sio ski ria „že mai
tiš koms“ te moms. Yra su kū ręs itin 
daug ob jek tų vie šo se Tel šių mies to 
erd vė se. Be ku rių šian dien jau, ga
li ma sa ky ti, ne beį si vaiz duo ja mas 
šis mies tas. Pas ta rie ji kū ri niai 
pa ro do je pri sta to mi tik vir tua
liai – fo to ir vi deo for ma tu. Gre ta 
anks ty ves nių, dau ge liui ge rai ži
no mų, me ni nin ko dar bų taip pat 
ga li ma pa ma ty ti ir pa tį nau jau sią 
kū ri nį „Dur bės, Žal gi rio ir ki ti 
vai kys tės mū šiai (1954  2010)“. 
Tai ko ge ro reikš min giau sias šios 
pa ro dos eks po na tas  sa vo tiš kas 
kū ry bos api bend ri ni mas. Gi mi
nai čiai pri si me na, jog Ro mual
das vai kys tė je va lan dų va lan das 
leis da vo lip dy da mas plas ti li ni nių 
ka rei vė lių ar mi jas, at ro do, šis 
už siė mi mas už si tę sė iki bran daus 
am žiaus. Tie sa, da bar me džia gos 
jau ki tos – daž niau siai bron za ar 
aliu mi nis.

Kū ry bo je, kaip be je ir kas
die nia me gy ve ni me, Ro mual das 
In či raus kas ne sto ko ja hu mo ro 
jaus mo, svei kos iro ni jos. Ta čiau 
sa vo dar bais au to rius ne sie kia 
grei to efek to, žiū ro vų šo ki ra vi mo, 
ko ne trūks ta šiuo lai ki nia me me
ne, kai kū ri nys daž nai pra si de da 
ir bai gia si tuo pa čiu po kštu. Po 
links mo mis pa ro dos au to riaus 
dar bų de ta lė mis daž niau siai sly pi 
bran dūs bend raž mo giš kų eg zis
ten ci nių pro ble mų ap mąs ty mai, 
o taip pat ir is to ri nės at min ties, 
ak tua lios vi sai tau tai, et ni nei 
ar kon fe si nei gru pei, te ma ti ka. 
Ne daug me ni nin kų šiais lai kais 
taip drą siai ir už tik rin tai dek la
ruo ja sa vo as me ni nę ti kin čio jo 
po zi ci ją. „Vai kys tė je lip džiau, 
ką ma čiau. Vė liau lip džiau, ką 
ži no jau. Da bar lip dau, kuo ti kiu. 
„Vi sa per Jį at si ra do, ir be Jo 
neat si ra do nie ko, kas yra at si
ra dę“  sa vo kū ry bi nia me kre do 
au to rius ci tuo ja Šv. Evan ge li jos 
pa gal Jo ną ei lu tes.

SeverijaInčirauskaitė-
Kriaunevičienė

Telšiai

Bran gūs ge ros va lios Lie tu vos žmo nės!
gai les tin gu mo: Bū ki te gai
les tin gi, kaip ir jū sų Tė vas 
gai les tin gas (Lk 6, 36). Šis 
kvie ti mas at sklei džia es
mi nį Evan ge li jos do ro vės 
dės nį: Die vas yra gai les
tin gas žmo gui, o žmo gus 
tu ri bū ti gai les tin gas sa vo 
ar ti mui. Kris tus pa ts iš mo
kė mal dos, ku rio je krei pia
mės į dan giš ką jį Tė vą: ir 
at leisk mums mū sų kal tes, 
kaip ir mes at lei džia me 
sa vo kal ti nin kams (Mt 6, 
12).

Pa ty rę Die vo gai les tin
gu mą, esa me kvie čia mi 

Atkelta iš 2 psl. juo da ly tis su ki tais sa vo 
šei mo je, bend ruo me nė je, 
vi suo me nė je. Tu ri me aiš
kią pa rei gą pa rem ti skur
džiau gy ve nan tį, pa dė ti 
ne lai mės iš tik tam, li go
niui, ap leis ta jam. Gai les
tin gu mas glū di at lai du me, 
su pra ti me ir vil ty je, ku rią 
sklei džia me, liu dy da mi sa
vo ti kė ji mą ir pa si ti kė ji mą 
Die vu. Ap link mus ap stu 
žmo nių, ku rie ken čia nuo 
šiurkš tu mo, abe jin gu mo, 
ne val do mo pyk čio šei mo se 
ir vi suo me nė je. Daug ag
re si jos ky la iš vi daus – iš 
nu si vy li mo, ne no ro ma ty ti 

ge rus da ly kus, ki tų pa stan
gas, vil ties ženk lus. Kas 
ga li įveik ti šį iš žmo gaus 
šir dies ky lan tį ir vi sa nai
ki nan tį pyk tį?

Jė zus sa ko: Pa lai min ti 
gai les tin gie ji: jie su si lauks 
gai les tin gu mo (Mt 5, 7). 
Gai les tin gu mas gim do gai
les tin gu mą, skleis da mas 
tai ką ir ra my bę. Žmo gaus 
šir dis, pa ži nu si Die vo gai
les tin gu mą, yra pa jė gi do va
no ti ge ru mą ša lia esan tiems. 
Šir dies ge ru mo tur tas ne ša 
vil tį, ku ri iš Gai les tin go jo 
Jė zaus per ver tos Šir dies 
srū va į mū sų su var gu sias ir 

su ša lu sias šir dis. Te rei kia 
pa kė lus į Jį akis tar ti: Jė zau, 
pa si ti kiu Ta vi mi, – ir, su 
Die vo pa gal ba, ne šti ge ru
mą, mei lę, pa guo dą kiek
vie nam, ku rį Vieš pats mums 
siun čia. Kiek daug ga li 
vie nas ge ras žo dis, pa drą
si ni mas, pa guo da, šyp se na! 
Gai les tin gu mo du rys at ve ria 
žmo ni jai ke lią į vil tį, ku rios 
švie sa nu švie čia mū sų že
miš ką ke lio nę su teik da ma 
jai am ži ny bės ver tę.

* * * * *

Švęs da mi Die vo Gai les

tin gu mo me tus, pa žin ki me 
die viš ką jį gai les tin gu mą, 
ku ris vie nin te lis ga li įveik ti 
pa sau lį su kaus čiu sį blo gį 
bei ne vil tį. At si ža dė ki me 
nuo dė mės, at ver ki me šir dis 
die viš ka jai mei lei ir ge ru
mui. Ir dos niai da lin ki mės 
šiuo tur tu su vi sais, ku rie 
yra ša lia mū sų. Da lin ki mės 
as me niš kais su si ti ki mais ir 
pra šy da mi jiems ma lo nių 
vie na me Vil niaus kam pe ly
je Jė zaus iš mo ky ta Gai les
tin gu mo vai ni kė lio mal da.

Kvie čia me vi sus Lie tu
vos žmo nes pi lig ri mi nei 
ke lio nei į Vil nių pa si mels ti 
prie Auš ros Var tų Gai les
tin gu mo Mo ti nos ir Die vo 
Gai les tin gu mo šven to vė je 

ger bia mo Gai les tin go jo 
Jė zaus pa veiks lo, pra šy ti 
sau ir vi sam pa sau liui Die
vo gai les tin gu mo ma lo nės. 
Drau ge su Die vo tar nu po
pie žiu mi Jo nu Pau liu mi II 
pra šau:

Pa dė ki te šiuo lai ki niam 
žmo gui pa tir ti gai les tin gą ją 
mei lę, kad sa vo spin de siu 
ir at jau ta ji iš gel bė tų žmo
ni ją. [...] Gai les tin gu mas 
rei ka lin gas tam, kad vi so 
pa sau lio ne tei sy bės gau tų 
ga lą tie sos spin de sy.

KardinolasAudrysJuozas
BAČKIS

Vilniausarkivyskupas
metropolitas

Jur gi ta ludavičienė

Pa sau lis iš me ta lo

mis bib li nė mis, is to ri nė mis, 
kul tū ri nė mis, eko lo gi nė mis 
te mo mis, pa si rink tą te mos 
as pek tą per teik da mas in tui ty
viai, frag men tiš kai, bet kar tu 
ir tiks liai, griež tai sti li zuo
da mas kū ri niuo se vaiz duo
ja mus ob jek tus. Jo me da liai 
tar si ba lan suo ja tarp vaiz
duo ja mo sios ir tai ko mo sios 
dai lės: vie na ver tus, tai tar si 
„pa veiks lai iš me ta lo“, ap gy
ven din ti sa vi tai trans for muo
tų, drą siai sti li zuo tų fi gū rų, 
o iš ki tos pu sės – bū da mi 
api brėž tos pa skir ties, jie tal
pi na sa vy je in for ma ty vų jį ir 
gra fi nį – skrip tua li nį lyg me
nis.“ Be lie ka pa kar to ti tą pa tį, 
pri du riant, kad iš lai ky da mi 
api brėž tą pa skir tį, In či raus ko 
me da liai vis ma žiau iš lai ko 
api brėž tą for mą ir vis lais viau 
žiū ri į me džia gą. Ka ra lius 
Sa lia mo nas ir Sa bos ka ra
lie nė, pa vyz džiui, nuo šį kart 

tra di ci nės, ap skri tos me da lio 
plokš tu mos žvel gia gra žiai 
ki či niais po rce lia ni nių lė lių 
vei de liais ir bliz ga stik lo aku
tė mis. Ar ba ma to si tik mo ters 
akys, o vi sa ki ta pa slap tin gai 
pa slėp ta už bur kos – na ge rai, 
ar ba už sti li zuo to nuo me to. 
Juo kau ti ga li ma ir ne di de
lia me for ma te, ir rim to mis 
te mo mis – ir me da liuo se tai 
pui kiai ma to si. Be je, au to
rius tik riau siai ir pa ts pui kiai 
su vo kia sa vo svar bą lie tu vių 
me da li nin kys tė je, ir me da lio 
svar bą me ta lo me ne – ki taip 
ne bū tų su kū ręs dar bo „Me da
lis me da liui“, ku ria me ga li ma 
ras ti vi sus mi nė tus bruo žus: 
rim tą po žiū rį į žan rą, tech
ni ką ir sa vo tiš ką šel mys tę. 
Šis rim tu mo, re li gin gu mo ir 
sa vi to hu mo ro mi ši nys – spe
ci fi nis Ro mual do In či raus ko 
kū ry bos bruo žas.

Re li gin gu mas In či raus ko 

dar buo se, be je, yra vie nas 
svar biau sių kom po nen tų: ti
kė ji mas au to riui reikš min gas 
ir rei ka lin gas. Ti kė ji mas, be 
ku rio žmo ni ja bū tų vi siš kai 
ki to kia, nei yra; ti kė ji mas 
kaip at spir tis, kaip ko lo na, 
ant ku rios lai ko si pa sau
lis. Ta čiau ti kė ji mas, nors ir 
per smel kia kū ri nius, yra ne 
pa ro do ma sis. Jis kaž koks es
mi nis ir neį ky rus, bet bū ti nas. 
Sus kam ban tis ci ta to mis iš Se
no jo ar Nau jo jo Tes ta men tų, 
per so na žais ir siu že tais. Įsi gė
ręs į bu vu sios Tel šių Je ši vos 
ply tas, ku rios da bar tar nau ja 
kaip kū ri nių pa ma tas.

Pas to vus ir są ži nin gas, pa
si šai pan tis pa ts iš sa vęs ir vi sų 
ki tų, val dan tis for mą ir plokš
tu mą Ro mual das In či raus kas 
ku ria sa vo ori gi na lų – griež tą 
ir tvir tą, kar tais rūs tų, kar tais 
šel miš ką me ta li nį pa sau lį.

Vilnius
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Speleologas (speleologijos Lietuvoje pradininkas, speleologijos
ekspertasirvyr.instruktorius);
keliautojas(ekspedicijųirkelioniųvadovas,kalnųirurvųvedlys);
publicistas;ūkininkas;kolekcionierius.
Gimė1950m.Kaune.
Nuo1991m.gyvena,onuo2003m.irūkininkaujaIšlestakiuose,
Seredžiaussen.,Jurbarkoraj.
1973m. įgijotechninį išsilavinimąKaune;1981m.–speleologinį
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Eri kas 
Lai co nas:

Iš se ri jos „Po kal biai su Eri ku Lai co nu“

Bosnių tautos tragedija
Eri ko Lai co no at sa ky mai į Edi tos Vei sie ju tės 

klau si mus „Že mai čių sau lu tei“
Sun ku api bū din ti Eri ką Lai co ną, su gau sia šei ma at vy ku sį iš Kau no ir 

įsi kū ru sį gra žia me vien kie my je, ne to li Du by sos, Jur bar ko ra jo ne. Eri kas 
Lai co nas - speo lo gas ir ke lio nių va do vas, ūki nin kas ir ko lek cio nie rius. 
Šis žmo gus ke le tos kny gų, fil mu kų ir dau ge lio straips nių au to rius. Eri kas 
Lai co nas tu ri įdo mių po mė gių, ku rie pa dė jo jam ap gy ven din ti asi lų bū re lį 
sa vo je so dy bo je, ten pat įkur ti se nų daik tų, spe leo ir gam tos ra di nių mu-
zie jų, įsteig ti Mar gu pio bo ta ni nį draus ti nį ir nu veik ti dar daug ki tų dar bų..

Eri kas Lai co nas daug sa vo gy ve ni mo lai ko pra lei do Bal ka nuo se, kur 
dir ba ke lio nių va do vu. Il gus me tus šis žmo gus ty ri nė jo Bal ka nų ša lių is-
to ri ją, bend ra vo su vie ti niais žmo nė mis, ku riuos pa mi lo. Daug įdo mių da-
ly kų apie šį ne pap ras to gro žio kraš tą ga li pa pa sa ko ti E.Lai co nas. Šį sy kį 
su mū sų laik raš čio skai ty to jais su ti ko pa si da lin ti min ti mis apie šio kraš to 
is to ri ją, ku ri ypač skau di Bos ni jai.

Nukelta į 7 psl.

Atstatytas Monstaro tiltas.

Kroatų karo veteranų susitikime Hercegovinoje.

E. Laiconas prie įvažiavimo į Medzugorę.

Kapinės prie mečetės.

Užrašas įvardija priešus, sunaikinusius nacionalinę 
biblioteką ir skatina to nepamiršti.

Gerb. Eri kai Lai co
nai, Jums ne kar tą 
te ko lan ky tis Bos ni
jo je ir Her ce go vi no je. 
Lie pos mė ne sį vy
ku sio po kal bio me tu 
Jūs už si mi nė te apie 
kul tū ri nę ta kos ky rą 
tarp te nykš čių tau tų. 
Kur sly pi to prie žas
tys?

Tai la bai se na is to ri ja. 
Tuo met Bal ka nų pu sia sa ly
je sla vai dar ne gy ve no. 284 
m. po Kr. ne ti kė tai Ro mos 
im pe ra to riu mi ta po ver go 
sū nus la bai ga bus kar ve dys 
Ga jus Va le ri jus Au re li jus 
Diok le tia nas. Jis pa gar sė
jo kaip ar šus krikš čio nių 
per se kio to jas ir su ma nus 
re for ma to rius. Jo val dy mo 
me tu bu vo įves tas „ke tu rių 
val dy mas“ (tet rar chi ja), o 
im pe ri ja są ly gi nai pa da lin

ta į 2 da lis: Va ka rų ir Ry tų. 
Pats im pe ra to rius įsi kū rė 
Ni ko me di jo je (dab. Tur ki jos 
te ri to ri ja).

Val do ma nuo Bos fo
ro kran tų, Ro mos im pe
ri ja pa si kei tė. Im pe ri jos 
“lotyniškumas” neiš ven
gia mai ma žė jo. Ne su ta ria
ma, nuo ka da gi “Romą” iš 
tik rų jų pa kei tė “Bizantija”. 
Diok le tia ną, są mo nin gai 
pa si rin ku sį Ry ti nę im pe
ri jos da lį, siū lo ma lai ky ti 
“pir muo ju Bi zan ti jos im
peratorium”. Ta čiau iš tie sų 
pe rei na ma sis lai ko tar pis tru
ko pu sę tūks tant me čio, kol 
grai kiš ko ji Ry tų baž ny čia 
ga lu ti nai iš si sky rė su lo ty
niš ką ja Ro mos baž ny čia.

Po 551 m. per si kė li mo 
per Du no jų sla vų ban ga už
lie jo lo ty niš kai kal ban čius 
gy ven to jus. Sla vai ta po tri jų 

vė les nių ku ni gaikš tys čių, 
įsi kū ru sių bu vu sio je im pe
ri jos te ri to ri jo je – Kroa ti jos, 
Ser bi jos ir di džio sios Bul ga
ri jos,  pa grin di niu et ni niu 
ele men tu. Sla vų gen tys, 
įsi kū rę į va ka rus nuo tos 
ne ma to mos Ry tų ir Va ka rų 
ta kos ky ros, ta po ka ta li kais 
(slo vė nai, kroa tai), o ap si
sto ję ry ti nė je pu sė je li ko 
sta čia ti kiais (ser bai, juod
kal nie čiai, ma ke do nai). Nuo 
Kry žiaus žy gių lai kų sta čia
ti kiai žiū rė jo į Va ka rus kaip 
į pa ver gė jus, blo ges nius net 
už ki ta ti kius. Dėl to nė vie
nas iš di džių jų ci vi li za ci nių 
ju dė ji mų, su krė tu sių Va ka rų 
pa sau lį – re ne san sas, re for
ma ci ja, moks lo re vo liu ci ja, 
švie ti mas, ro man tiz mas 
– be veik ne ga lė jo pra si
skverb ti į Bal ka nų ša lis. 
Štai jums ir am ži na (nes 

trun ka jau ke lio li ka am žių) 
prieš prie ša.

Bet juk bos niai taip 
pat sla vų tau ta. Ko
dėl gi jie ta po mu sul
mo nais?

Bos nių tau ta bu vo ne 
to kia skait lin ga, kaip jų 
kai my nai, to dėl pa sta rų
jų bu vo nuo lat en gia ma. 
Gel bė jo tik aukš ti Di na rų 
kal nai, kur ir bu vo įsi kū rę 
Bos ni jos ir Hu mo (Her ce
go vi nos) ku ni gaikš tys tės. 
1463 m. os ma nams (tur
kams) nu ka ria vus kraš tą, 
Bos ni jos ba nas (va das) ir 
ki ti kil min gie ji stai ga priė
mė is la mą, kad iš veng ti ka
ta li kų veng rų ir sta čia ti kių 
ser bų pre ten zi jų ir pink lių. 
Nuo ta da ir pra si dė jo ser bų 
nea py kan ta bos niams, ne va, 
iš da vu siems sa vo pro tė vių 
ti kė ji mą. Ko dėl tik ser bus 
taip siu ti no šis fak tas? Ogi 
to dėl, kad bos niai ir ser bai 
tar pe ki tų sla vų – pa čios 
ar ti miau sios tau tos.

Tai ko kia gi da bar 
et ni nė Bos ni jos ir 
Her ce go vi nos gy ven
to jų su dė tis?

Bos nių dau gu ma, nors ir 
ne ab so liu ti – 44 %. Be veik 
vi si jie mu sul mo nai su ni tai. 
Ser bų – 31 %, be veik vi si 
jie krikš čio nys sta čia ti kiai. 
Ma žiau sia krikš čio nių ka
ta li kų kroa tų – tik 17 %. 
Ša ly je dar gy ve na šiek tiek 
al ba nų ir tur kų, ku rie ir gi 
yra su ni tai. Žo de lis „be
veik“ čia reiš kia, kad la bai 
ne di de lė mu sul mo nų da lis 
pri klau so šii tų kon fe si jai.

Nuo Ju gos la vi jos lai kų 
iš li ko są vo ka „ju gos la vas“. 
Šian dien ji reiš kia žmo gų 
be tau ty bės ir be re li gi jos. 
Toks žmo gus šiuo lai ki nė je 
Bos ni jo je ir Her ce go vi no je 
(BiH) ne ga li pri tap ti nei 
prie vie nos et ni nės gru pės, 
jam tie siog ne vie ta šio je ša
ly je. Ir tai dar ne vis kas.

Jei ir esi ti kin tis, ir tu
ri aiš kią tau ty bę, bet il gai 
gy ve nai tarp sve ti mų ir 
įpra tai kal bė ti jų dia lek tu, 
tau taip pat neat si ras vie tos, 
at stums ta ve vi si. Pag rin di
nis pri klau so my bės tai ar 
ki tai et ni nei gru pei po žy mis 
yra kal ba. Kol Bal ka nuo se 
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ty li, apie ta ve nie kas nie ko 
ne ži no, be veik ne ži no. Bet 
už ten ka tik pra si žio ti, ir iš
kart paaiš kė ja, kas tu esi ir 
kam pri klau sai.

Tau tos tra ge di ja dar ir 
miš rio se san tuo ko se, ku rių 
ypač pa si tai ky da vo „be
die viš kai siais“ Ju gos la vi
jos lai kais. Ka ras iš sky rė 
be veik vi sas to kias šei mas 
– kiek vie nas „pri va lė jo“ 
pa si rink ti sa vą ją „ba ri ka dų 
pu sę“. Daug kas neiš lai kė 
ir emig ra vo. Ku rie nee mig
ra vo, ta po pa bė gė liais sa vo 
ša ly je.

Ar Jūs tu ri te gal vo
je pi lie ti nį ka rą?

Ir taip, ir ne. 1991 m. 
ėmus by rė ti Ju gos la vi jai, 
Slo vė ni ja ir Ma ke do ni
ja at si sky rė leng viau siai, 
Juod kal ni ja to da ry ti ta da 
ne ke ti no, Ko so vas net ne
sva jo jo, o Kroa ti ja įklim po 
į ket ve rius me tus tru ku sią 
ko vą su Ser bi ja. Tuo tar pu 
Bos ni jai ir Her ce go vi nai 
ne pa si se kė la biau siai.

Ser bų ir kroa tų se pa ra tis
tai tuoj su for ma vo sa vo au
to no mi jas, ku rias iš išo rės 
pa lai kė Ser bi ja ir Kroa ti ja. 
Jų tiks las bu vo tas pa ts: at
plėš ti nuo BiH ir pri si jung ti 
prie sa vo ša lių tas te ri to ri jas, 
kur gy ve no ser bų ir kroa tų 
tau ti nės ma žu mos. Bet juk 
ša lies gy ven to jai bu vo taip 
su si mai šę, kad pa si da lin ti 
že mes bu vo tie siog neį ma
no ma. Ir be ne di džiau sia 
kliū tis – bos niai. Ta da ir 
pra si dė jo ka ras: vie naip 
žiū rint – pi lie ti nis, ki taip 
– ag re si ja iš už sie nio (pra
si dė jo po ne prik lau so my bės 
pa skel bi mo). Tar pu sa vy je 
ka ria vo trys pu sės, bet tarp 
kroa tų ir bos nių prieš prie ša 
bu vo ma žiau sia.

Tuo tar pu ser bų veiks

Atkelta iš 6 psl.

Buvęs kroatų karys Hercegovinoje demonstruoja nel-
egaliai laikomus namuose ginklus.

Buvusi nacionalinė Bosnijos biblioteka.

Čia gyvena ir dirba Bosnijos ir Hercegovinos musulmonų 
dvasinis vadovas. Sarajevas.

Dievo motinos apreiškimo vieta Medzugorėje.

Dvi gatvės pusės Mostare.

mų prieš bos nius ki taip, 
kaip ge no ci du ne pa va din si. 
Nors pa tys ser bai tam bu vo 
su gal vo ję ter mi ną „et ni nis 
va ly mas“

O kaip ka ras pa lie
tė dau gia tau tę ša lies 
sos ti nę Sa ra je vą?

La bai skau džiai. Iš ti sus 3 
me tus ser bai bu vo ap siau tę 
mies tą mir ties žie du. Nuo 
kal nų, su pan čių mies tą, 
prie šo snai pe riai me džio
jo mies tie čius, išė ju sius į 
gat ves. Vaikš čio ti sau giau 
bu vo nak ti mis. Mies te ne
bu vo mais to, la bai trū ko 
ge ria mo van dens. Bet 400 
tūks tan čių Sa ra je vo gy
ven to jų įro dė, kad ga li ma 
iš gy ven ti 1000 die nų vi suo
ti nę blo ka dą. Gy nė jų drą sa, 
pa siau ko ji mas ir di de lės 
au kos iš sau go jo Sa ra je vo 
mies to lais vę, o jo gy ven
to jų per gy ve ni mai, at kir tis 
prie šams ir mies to ap rū
pi ni mas is to ri jo je įra šy ti 
gar bin gais žo džiais.

Vie na iš pa grin di nių 
gy ny bi nių ak ci jų, skir tų 
mies to ap rū pi ni mui bū ti na 
ka ri nedaik ti ne amu ni ci ja, 
per vi są blo ka dos lai ko tar pį 
bu vo ope ra ci ja “Tunelis”, 
tru ku si iki pat Sa ra je vo 
blo ka dos pa bai gos. La bai 
sun kio je ap siaus ties būk
lė je at si dū ru siam mies tui, 
ku ris li ko be mais to pro
duk tų, elekt ros, van dens, 
jau ne kal bant apie gink lus 
ir šaud me nis, gel bė ti 1992 
m. gruo džio 22 d. Bos ni jos 
ir Her ce go vi nos ar mi jos 
Ge ne ra li nis šta bas nu ta rė 
pra dė ti kas ti tu ne lį nuo oro 
uos to iki neo ku puo tos te ri
to ri jos.

Esant ne pa lan kioms oro 
są ly goms, įran kių trū ku mui 
ir nuo la ti niam ap šau dy mui, 
1993 m. sau sio 28 d. bu vo 
pra dė ta kas ti. Dar bai vy ko 
la bai lė tai ir su daž no mis 

per trau ko mis, o nuo ko vo 
28 d. im ta kas ti tri mis pa
mai no mis po 24 val. per 
die ną. Di de lę pro ble mą kė lė 
po že mi nis van duo, ku rį iš 
tu ne lio ša lin ti daž niau siai 
tek da vo ran ki niu bū du.

Po ke lių mė ne sių at šiau
rios ko vos su prie šu, nuo la
ti nio ap šau dy mo, trūks tant 
dar bo įran kių ir van dens 
siurb lių, lie pos 30 d. 21:00 
val. 2 ka sė jai, dir bę iš prie
šin gų pu sių, iš tie sė vie nas 
ki tam ran ką, vil ties ir per
ga lės ran ką. Sa ra je vas įgi jo 
ma žy tę, bet ne pap ras tai 
svar bią an gą į pa sau lį.

Tu ne lis ga vo si 800 m il
gio; vi du ti nis aukš tis – 1,50 
met rų, o vi du ti nis plo tis – 1 
met ras.

Ven giant  nuo la  t i  nio 
ap šau dy mo, tu ne liu dau
giau siai bu vo nau do ja ma si 
nak ti mis. Per pir mą sias 24 
va lan das šiuo ma žy čiu ta ku 
pe rė jo apie 4.000 žmo nių 
ir 20 to nų įvai rių kro vi nių. 
Kiek vė liau tu ne liu bu vo 
pra ves tas vamz dis, ku riuo 
į mies tą bu vo tie kia mi de
ga lai, dar vė liau – nu ties tas 
ry šio ka be lis ir Vo kie ti jos 
do va no tas elekt ros ka be lis. 
Tai gi Sa ra je vas įgi jo tru pu tį 
elekt ros ener gi jos te le fo ni nį 
ry šį su pa sau liu.

Per tūks tan čio die nų blo
ka dą tu ne lis bu vo ir vil tis 
ir iš si gel bė ji mas. Juo bu
vo at ga ben ta tūks tan čiai 
to nų mais to, ka ri niųtech
ni nių reik me nų, de ga lų ir 
me di ka men tų; juo bu vo 
iš ga be na mi sun kiau siai su
žeis tie ji, išei da vo ir įei da vo 
ka riš kiai, funk cio nie riai ir 
ka ro va dai.

Tu ne lis ta po be gink lės 
tau tos pa si prie ši ni mo vie nai 
iš ga lin giau sių ar mi jų Eu ro
po je, sim bo liu.

O kas nu ti ko gar
sia jam Mos ta ro til
tui?

Prie Ne ret vos upės kran
tų pri glu dęs Mos ta ras – lyg 
dvi vei dis mies tas. Vie na jo 
da lis – vi siš kai ry tie tiš ka, iš
lai kiu si vi du ram žių dva sią, 
ki ta – va ka rie tiš ka, mo der ni. 
Dau gu ma pa sta tų iš ak mens, 
kai ku rie jų tie siog ka bo ant 
uo lų. Ne ret vos kran tus jun
gia ak me ni niai til tai, sta ty ti 
prieš 500 me tų, pra si dė jus 
tur kų val dy mui. Vie to vė 
su kles tė jo 1566 m., pa kei tus 
ka ban tį ant gran di nių me di
nį til tą nau ju ak me ni niu. Tai 
vie nin te lis ap vers to is la miš
ko pus mė nu lio for mos til
tas pa sau ly je. Pa sa ko ja ma, 
kad pir ma sis til tas tuoj po 
pa sta ty mo su griu vo. Su
py kęs tur kų sul to nas įsa kė 
ar chi tek tui at sta ty ti til tą iš 
nau jo, o jei ir tas su griū
siąs, sta ty to jas at sa ky siąs 
sa vo gal va. Šis ži no jo, kad 
sul to nas ne juo kau ja. Nes ku
bė da mas Ana pi lin, sta ty bą 
vil ki no kiek tik ga lė da mas. 
O pa sta tęs til tą, din go kaip į 
van de nį – ne ži no jo, ar til tas 
vėl ne sug rius. Ne sug riu vo ir 
bū tų sto vė jęs iki šių die nų, 
jei ne tas ne lem tas pa sku ti
ny sis ka ras.

Ša lia ro man tiš kų til tų su 
ar ko mis tur kai pa li ko ir dau
gy bę me če čių. Kai ria ja me 
Ne ret vos kran te jų net 17. 
Čia pa lei upės kran tą vin
giuo ja gar sio ji Bra ce Fe ji ca 
Uli ca – ti piš kas tur kų kvar
ta las su bū din gais na mais ir 
me če tė mis. Jų sie nos de ko
ruo tos au ga lų or na men tais 
ir įra šais iš Ko ra no, grin dys 
iš klo tos ki li mais, pi lig ri mų 
at vež tais iš Me kos. Vi sos 
me če tės tu ri sa vo mi na re tus, 
ku rie vie nas už ki tą įdo mes
ni. Už me če čių – gra žūs 
cit rin me džių, fig me džių ir 
ab ri ko sų so dai.

Da bar til tas at sta ty tas. 
At sis ta to ir mies tas. Vie ti
niai gy ven to jai sa ko ne pa
lik sią nei vie no griu vė sio, 
kad nie kas ne bep ri min tų to 

bai saus ka ro.

O kas Jums šio je 
ša ly je pa li ko stip
riau sią įspū dį?

Pir mo ji nak tis Sa ra je ve. 
Apie 3 val. prieš auš rą aš 
iš li pau iš rei si nio au to bu
so ir, ne tu rė da mas jo kio 
že mė la pio, ėjau vie nas per 
mie gan tį mies tą. Krau pūs 
griu vė siai, ap leis ti na mai ir 
nė gy vos dva sios. Švin tant 
priė jau kaž ko kią be to ni nę 
sie ną, ant ku rios po juo da 
kau ko le ang liš kai bu vo pa
ra šy ta: „Ne pa miršk Sreb re
ni cos“ (ten ser bai su nai ki no 
be veik vi sus gy ven to jus 
bos nius). Vė liau aš su pra
tau – mies te tvy ro įtam pa, 
tik ir be lau kian ti, ka da ateis 
lai kas at ker šy ti. Čia nie kas 
nie ko ne ke ti na pa mirš ti.

Kaip ne pri si min ti No be
lio pre mi jos lau rea to ra šy

to jo Ivo And ri čiaus žo džių 
iš jo kū ri nio „Sa ra je vas“ 
(1946 m.):

„...Bos ni ja – nea py kan tos 
ir bai mės kraš tas. O pra žū
tin gas jo bruo žas, kad bos
niai ne su vo kia juos ėdan čios 
nea py kan tos, nie ku gy vu jos 
nea na li zuo ja – ir ne ken čia 
vi sų, ku rie mė gi na tai pa
da ry ti. Vis dėl to čia žmo nių, 
ku rie, pra trū kus pa są mo nė
je glū din čiai nea py kan tai, 
pa si ren gę žu dy ti ir bū ti 
nu žu dy ti – dau giau ne gu 
ki tuo se, ge ro kai di des niuo se 
kraš tuo se <...> Nea py kan ta 
čia pa si reiš kia kaip sa va ran
kiš ka jė ga; tar tum vė žys ji 
grau žia vis ką...“

Ačiū Jums už to
kius įdo mius at sa ky
mus.

Plungė

Imamo vieta mečetėje.
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Že mai čių Kal va ri jos mo kyk la 1803 – 1836 : CD / Ar vy das 
Pa ce vi čius. Vil nius, 2004.

Že mai čių Kal va ri ja / Da lia Va si liū nie nė. Vil nius, 2009.

Ku ni go pre la to Pu kio gy ve ni mo pri si mi ni mai. Klai pė da, 
2010.

Aš bu čia vau ta vo žmo ną / A. Tu lys. Kau nas, 1936.

Plun gės aka de mi ko Adol fo Ju cio pa grin di nei mo kyk lai 
90-ies me tu ju bi lie jus! / Da nu tė Ar da vi čie nė. Plun gė, 2009.

oti li ja Juozapaitienė

Plungėsviešosiosbibliotekosvyr.bibliografė

Mūsųkraštoknygos
Kny gos apie Plun gės kraš tą, gau tos 2010 m. Plun gės 
vie šo jo je bib lio te ko je

Nukelta į 12 psl.

Per 2010 m. į Plun gės 
ra jo no sa vi val dy bės vie šo
sios bib lio te kos kraš to ty ros 
skai tyk lą pa te ko 13 kny gų, 
vie naip ar ki taip su si ju sių 
su Plun gės ra jo nu, jo žmo
nė mis. Tai įvai raus tu ri nio 
kny gos: moks lo po pu lia rie ji 
dar bai, at si mi ni mai, raš tai, 
re ti spau di niai ir elekt ro ni niai 
do ku men tai. Kai ku riuos iš 

šių lei di nių no rė čiau pri sta ty ti 
„Že mai čių sau lu tės“ laik raš
čio skai ty to jams.

Da lia Va si liū nie nė pa ren gė 
stu di ją „Že mai čių Kal va ri ja. 
Pi lig ri mi nio cent ro is to ri ja 
ir dai lė XVII – XIX a.“, ku
rią 2009 m. iš lei do „Ai dų“ 
lei dyk la, lei di mą pa re miant 
Lie tu vos tūks tant me čio mi
nė ji mo di rek ci jai ir Kul tū ros 

mi nis te ri jai. Tai iš sa mūs ty ri
nė ji mai Že mai čių Kal va ri jos 
vie nuo ly no ir Kry žiaus ke lio 
komp lek so is to ri jos kar tu su 
au to rės nuo dug niai iš ty ri
nė tu ar chi tek tū ros ir dai lės 
pa vel du Že mai čių Kal va ri
jo je. Že mai čių Kal va ri jos 
kry žiaus ke lio komp lek so 
vie ta nu ro do ma bend ra me 
Eu ro pos Kal va ri jų komp
lek sų kon teks te, pa žy mint ir 
iš ski riant ypa tu mus, pa na šu
mus bei skir tu mus. Au to rė 
rem da ma si ar chy vi niais do
ku men tais at se ka Že mai čių 
Kal va ri jos kry žiaus ke lio 
kal nų pra džią, vie nuo ly no 
įstei gi mo me tus Gar duo se 
(1638), vys ku po Jur gio Tiš
ke vi čiaus ir ki tų to me to dva
si nin kų ini cia ty vą Gar duo se 
įreng ti Kry žiaus ke lio sto tis, 
pa ra šy ti lie tu viš kas gies mes 
ir mal das kry žiaus ke lio li
tur gi jai. Au to rė taip pat ra šo 
apie kry žiaus ke lio sto čių 
for ma vi mą si, teig da ma, jog 
sto čių kie kis ir ei liš ku mas 
su si for ma vo ne vė liau kaip 
1726 m., už baig tas pa sta čius 
pa sku ti nę kop ly čią, skir tą Šv. 
Ele nai. Kny gos au to rė šio je 
stu di jo je ty ri nė ja Že mai čių 
Kal va ri jos ir vie nuo ly no pa
dė tį ir pa mal du mo tra di ci jas 
XVII a., tuo me ti nes ti kin čių
jų pro ce si jas kry žiaus ke lio 
sto ti mis. Au to rė pa tei kia 
duo me nų apie vi sas bu vu
sias Že mai čių Kal va ri jos 
baž ny čias, jų in ven to rių, ten 
bu vu sias me ni nes ver ty bes 
taip pat ir vie nuo ly ną, vie
nuo ly no bib lio te ką, in ven to
rių, ap sta ty mą bei vie nuo lių 
iš lai ko mą Pa ra pi nę Že mai
čių Kal va ri jos do mi ni ko nų 
mo kyk lą. Ki ta kny gos da lis 
apie ar chi tek tū ros ir dai lės 
pa vel dą Že mai čių Kal va ri
jo je. Au to rė pri sta to ir nag
ri nė ja Že mai čių Kal va ri jos 
Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ap
si lan ky mo ba zi li ką, kry žiaus 
ke lio kop ly čių ar chi tek tū rą, 
ten esan čius dai lės kū ri nius: 
šven tų jų pa veiks lus, or na
men tus, skulp tū rė les. Gai la, 
kad kny go je nė ra iliust ra ci jų. 
Vaiz di nė me džia ga pa gy vin
tų lei di nį ir su teik tų dau giau 
aiš ku mo.

Apie Že mai čių Kal va ri jos 
mo kyk lą 2010 m. yra gau tas 
elekt ro ni nis lei di nys – kom
pak ti nė plokš te lė „Že mai čių 
Kal va ri jos mo kyk la 1803
1836“, bu vu si iš leis ta 2004 
m. Jo je elekt ro ni nių bū du 
pub li kuo ja ma šios mo kyk los 
is to ri ja. Pa ra pi nės Že mai čių 
Kal va ri jos mo kyk los įkū ri
mas 1763 m. ir jos pa kė li mas 
iki Apsk ri ti nės mo kyk los 
sta tu so 1803 m. Ra šo ma apie 
mo kyk lo je dės to mus da ly
kus, dar bo lai ką. Že mai čių 
Kal va ri jos moks lei viai bu vo 
mo ko mi net va sa rą. Ta čiau 

mo kyk los is to ri jo je yra bu vę 
ir lai ko tar pių, kai dėl vie nuo
lių uo lu mo sto kos ir mo ki nių 
trū ku mo mo kyk la bu vo už da
ry ta. Vė liau mo ki nių skai čius 
di dė jo iki 500 ir dar dau giau. 
Tuo me tu tai bu vo vie na di
džiau sių Lie tu vos mo kyk lų. 
Už ją dau giau moks lei vių 
mo kė si tik Vil niaus gim na zi
jo je (570). Ta čiau net ir bū
da ma Apsk ri ti nė ši mo kyk la 
ne pa reng da vo moks lei vių 
sto ji mui į Vil niaus uni ver
si te tą. Si mo nas Dau kan tas 
bai gęs Že mai čių Kal va ri jos 
mo kyk lą dar tu rė jo pa baig ti 
ir Vil niaus gim na zi ją, kad 
ga lė tų įsto ti į Vil niaus uni
ver si te tą. Gal būt sti go pro
fe so rių, o gal mo kyk la bu vo 
la biau orien tuo ta re li gi niam 
auk lė ji mui. Čia ra si me bu
vu sių mo kyk los moks lei vių 
są ra šus, ku riuo se yra vysk. 
M. Va lan čius, J. Jab lons kis, 
J. Mi leš ka, J. K. Gin ti la, J. 
Čiul da ir kt. Yra ra šo ma ir 
apie mo ky to jus, ku rie, pa
sak, ten be si mo ki nu sio vysk. 
Mo tie jaus Va lan čiaus: „vi si 
pro fe so riai, nors to kią ga lią 
tu rė jo, žmo niš kai elg da vo si 
su mu mis“. Mi ni mas lie tu vių 
li te ra tū ros mo ky to jas Do mi
ny kas Sut ke vi čius, ku ris taip 
pat bu vo ir vie nas pir mų jų 
Si mo no Dau kan to is to ri jos 
mo ky to jų. Čia pa tei kia ma 
įdo mių ži nių apie Že mai čių 
Kal va ri jos mo kyk los bib lio
te ką bei ar chy vą, yra bu vu sio 
vie nuo ly no nuo trau ka. Kom
pak ti nė je plokš te lė je ra šo ma 
apie mo kyk los už da ry mo 
ap lin ky bes 1836 m. Že mai
čių Kal va ri jos mo kyk la ca ro 
val džios bu vo už da ry ta kar tu 
su ki to mis mo kyk lo mis ku
rioms va do va vo vie nuo liai.

Že mai čių Kal va ri jos mo
kyk los is to ri niai ty ri nė ji mai 
pa rem ti Kro ku vos do mi ni
ko nų ar chy ve sau go mu do ku
men tu „Že mai čių Kal va ri jos 
vie šo sios mo kyk los is to ri ja“ 
bei ki tais ar chy vi niais šal
ti niais. Tai bu vo pro jek tas, 
ku rį ini cia vo ir fi nan siš kai 
pa rė mė da bar ti nė Že mai čių 
Kal va ri jos mo kyk la ir jos 
bu vęs di rek to rius S. Meš
kaus kas. Pro jek to va do vas 
Bib lio te ki nin kys tės ir in
for ma ci jos moks lų ins ti tu to 
pro fe so rius dr. Ar vy das Pa
ce vi čius. Jam tal ki no ir ki tų 
ins ti tu ci jų moks li nin kai bei 
dar buo to jai.

2009 m. Plun gės aka de mi
ko Adol fo Ju cio pa grin di nės 
mo kyk los mo ky to ja Da nu tė 
Ar da vi čie nė, kar tu su jau nai
siais mu zie ji nin kais, pa ren gė 
ir Plun gė je iš lei do kny gą 
„Plun gės aka de mi ko Adol fo 
Ju cio pa grin di nei mo kyk lai – 
90ies me tų ju bi lie jus!“. Vie
ną šios kny gos eg zemp lio rių 
kny gos ren gė jai pa do va no jo 
Plun gės vie ša jai bib lio te kai. 
Šio je kny go je dau gy bė nuo
trau kų iš mo kyk los is to ri jos 
su ap ra šy mais, pri si mi ni mais 
čia be si mo kiu sių moks lei
vių. Kny go je eks po nuo ja
mos nuo trau kos ir ap ra šo mi 
dar bai moks lei vių, vė liau 
ta pu sių žy miais Lie tu vos 
žmo nė mis. Mo kyk la įkur ta 
1919 m. kaip „Plun gės rea
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ire na Stonkienė,
Jo lan ta SkurdauSkienė

So fi ja Čiur lio nie nė – Ky man tai tė ir Plun gė
Ra šy to jos 125 – ąją su kak tį mi nint

Prieš 125 me tus ko vo 13 die ną Jo niš ky je gi mė So fi ja Čiur lio nie nė – Ky man tai tė, pro zi nin kė ir 
dra ma tur gė, poe tė ir pub li cis tė, li te ra tū ros is to ri kė, kri ti kė, dai lės ir teat ro ver tin to ja, pe da go gi kos 
ir kal bos kul tū ros spe cia lis tė, ver tė ja (m. 1958 12 01). Dėl ne pap ras tos eru di ci jos ir tie saus bei už-
si spy ru sio bū do ku ni go My ko lo Vait kaus bu vo pa va din ta „Eu ro pie te že mai te“. Sep ty ne ri bū si mos 
ra šy to jos ir lie tu vių kal bos dės ty to jos vai kys tės me tai pra bė go Ku liuo se, dar be veik de šimt me tų 
So fi ja iš moks lų grįž da vo į Plun gę pas tė vus ir glo bė ją Vin cen tą Ja ru lai tį. 1909 me tais Plun gė je pra-
bė go lai min giau sia So fi jos ir Mi ka lo jaus Kons tan ti no Čiur lio nių gy ve ni mo va sa ra, mei lės ir kū ry bi-
nio džiaugs mo va sa ra. Že mai čių že mės vaiz dus, su tik tų žmo nių pa veiks lus ra šy to ja vė liau at kū rė 
sa vo ro ma nuo se, apy sa ko se ir pje sė se. Že mai tiš ki So fi jos Čiur lio nie nės – Ky man tai tės kū ri niai 
sau go ne vie ną nyks tan tį ar jau iš ny ku sį žo dį, tik že mai čiams bū din gą vaiz din gą po sa kį.

Nukelta į 10 psl.

Sofija Čiurlionienė - 
Kymantaitė. 1932 m.

Juozas Tumas - 
Vaižgantas. 1927 m.

Sofija Kymantaitė baigian-
ti gimnaziją. Ryga. 1904 m.

Mielas susitikimas su Jonu Petkūnu ir Marijona Virkutaite. Plungė. 1958 m.

Laiko ir likimo išbandyta draugystė. Iš kairės: Teklė 
Mašiotienė, Sofija Čiurlionienė - Kymantaitė, Marija 
Mašiotaitė- Urbšienė.

Rašytoja S. Čiurlionienė su Plungės moksleiviais. 1958 m. 
ruduo.

Prie namo, kuriame gyveno Kymantai, Sofija su senute 
Buivydaite ir dukra Danute. 1957 m.

Ky man tų šei ma į Ku lius 
at si kė lė 1893 m. pa va sa rį. 
Prie Ku lių kle bo ni jos bu
vo ne ma žas ūkis, be ne 40 
de šim ti nių, tad kle bo nas 
Vin cen tas Ja ru lai tis pa siū lė 
svai niui Leo nui Ky man tui 
pas jį ūki nin kau ti. Ky man tų 
duk re lei So fi jai ta da bu vo 
sep ty ne ri. ,,(...) Po ke lių 
mė ne sių bu vau jau pe rė mu
si že mai čių tar mę, ypač že
mai čių sti lių, lyg ten bū čiau 
gi mu si. Ma tyt, ma ne ma žą 
su ža vė jo že mai tiš kas pri mi
ty vus, sta tus hu mo ras, nors 
nai vi, bet drą si gal vo se na 
ir ypa tin gas mu zi ka lu mo 
rit mas,“ po še šias de šimt 
ket ve rių me tų ,,Au to biog
ra fi jo je“ ra šo So fi ja Čiur lio
nie nė – Ky man tai tė.

1898 m. prieš Ka lė das 
grį žu si na mo į Ku lius (nuo 
ru dens mo kė si Pa lan go je 
pra dė ju sio je veik ti pra džios 
mo kyk lo je mer gai tėms) ra
do ne se niai čia at kel tą ku ni
gą Juo zą Tu mą – Vaiž gan tą. 
Jam ta da bu vo dvi de šimt 
de vy ne ri  ,,plau kai juo di, 
grei tu mas, links mu mas, 
mo kė ji mas su gy ven ti“. Kle
bo ni jo je len kų kal ba tu

rė jo už leis ti vie tą lie tu vių 
kal bai  ne nus tygs tan tis 
Vaiž gan tas tuo me tu uo
liai dir bo tė vy nei Lie tu vai. 
Net ru kus Ku lius jis pa ver tė 
tik ru kons pi ra ci niu lie tu vių 
vei ki mo cent ru: pla ti no 
drau džia mas lie tu viš kas 
kny gas, į tą veik lą įtrau kė ir 
Vin cen tą Ja ru lai tį, re da ga vo 
mė ne si nį laik raš tį ,,Tė vy nės 
sar gas“, su bran di no min
tį ir pra dė jo leis ti pir mą jį 
lie tu vių in te li gen ti jai skir tą 
žur na lą „Ži ny čia“, daug 
ra šė apie lie tu vių spau dą 
ir jos rei ka lin gu mą, ra gi no 
mo ky ti vai kus slap ta na
mie. Dėl šios sa vo veik los 

bu vo uo liai se ka mas ca ri nės 
val džios.

Dvy li ka me tė So fi ja jau 
ge rai skai tė ir ra šė len kiš kai, 
šiek tiek mo kė jo ru siš kai, 
pa ži no ir vo kiš kas rai des, 
bet lie tu viš kai nei skai ty ti, 
nei ra šy ti ne mo kė jo. Juo zas 
Tu mas – Vaiž gan tas ta po 
pir muo ju ga bios mer gai tės 
lie tu vių kal bos mo ky to ju. 
Jis So fi ją 1899 m. va sa rą 
nu si ve žė ir į pir mą jį lie tu
viš ką vai di ni mą Pa lan go je, 
ku ris, anot teat ro is to ri ko 
Vy tau to Mak nio, ,,nu skam
bė jo kaip ga lin ga ca ro pa
verg tos tau tos de monst ra ci
ja“. ,,Kai grį žo me į Ku lius, 
už ke lių die nų su si lau kė me 
sve čių – na gi tų Pa lan gos 
ar tis tų. Bu vo tai Po vi las 
Vi šins kis, Pet ras Avi žo nis 

Jad vy ga Juš ky tė ir Gab rie lė 
Pet ke vi čai tė. (...) Vaiž gan
tas man įsa kė, kad aš tuos 
žmo nes įsi dė mė čiau,  tai 
ne pap ras ti žmo nės, tik ri lie
tu viai pa trio tai. Kaip aš juos 
ste bė jau!“ 1950 me tais pri
si mi ni muo se ,,Vai kys tės ir 
jau nys tės die nos“ už ra šo S. 
Čiur lio nie nė – Ky man tai tė.

Di de lę reikš mę So fi jai tu
rė jo glo bė jas dė dė Vin cen
tas Ja ru lai tis , 1900 1910 m. 
Plun gės kle bo nas, Rie ta vo 
de ka nas, J.Tu moVaiž gan to 
biog ra fo Alek sand ro Mer
ke lio žo džiais, „švie sus ir 
nu si pel nęs lie tu vis, žy mus 
vi suo me ni nin kas“. Kle bo
nau da mas Plun gė je, jis at
sto va vo lie tu viams Ru si jos 
im pe ri jos vals ty bės dū mo je, 
va do va vo šv. Ka zi mie ro 

švie ti mo ir spau dos lei di mo 
drau gi jai, įkū rė „Ar to jo“ 
bend ro vę. Plun gė je jis vie
ni jo ir tel kė in te li gen tus. 
Kle bo ni ja tuo me tu bu vo 
dau ge lio ži no mų Že mai ti
jos kul tū ros ir vi suo me nės 
vei kė jų bū ri mo si vie ta. Kle
bo no žo dis bu vo sva rus ir 
pa pras tiems pa ra pi jie čiams, 
ir Plun gės ku ni gaikš tie
nei Ma ri jai Ogins kie nei, 
ku ri, V. Ja ru lai čio pa tar ta, 
rū muo se įstei gia slap tą lie
tu viš ką mo kyk lą. Bū tent 
čia, kle bo ni jos ap lin ko je, 
pir mą kar tą su bręs ta min
tis (1903 1904 m.) sta ty ti 
lie tu viš ką spek tak lį. Vai
din ti pa si ren ka mos net dvi 
pje sės – Že mai tės ir G. 
Pet ke vi čai tėBi tės „Vel nias 
spąs tuos“ bei J. Tu moVaiž
gan to „Neg ry na są ži nė“. 
Sau gu mo su me ti mais vai
din ti ten ka Ku liuo se. Kiek 
Plun gės in te li gen ti jai ta da 
bu vo šur mu lio! Spek tak lio 
žiū rė ti vi siems te ko va žiuo ti 
ark liais kin ky tais ve ži mais į 
kai my ni nį mies te lį! Ak ty vi 
spek tak lių vai din to ja ta da 
bu vo ir So fi ja. Vai dy ba ją 
taip pa trau kia, kad 1908 
m. Vil niu je Gab rie liaus 
Lands ber gio re ži suo ta me 
J. Slo vac kio „Min dau ge“ ji 
at liks svar biau sią mo ters – 
Al do nos vaid me nį, ku riuo 
taip ža vė sis jos su ža dė ti nis 
Kons tan ti nas.

Vaiž gan tas, ku rį So fi ja 
va di no sa vo Mo ky to ju, bu
vo vie nas iš tų, ku rie dvi de
šimt me tę Kro ku vos uni ver
si te to stu den tę, sva jo ju sią 
tap ti me di ke, pa stū mė jo į 
li te ra tū rą. Dė dei pri trū kus 
lė šų duk te rė čios moks lams 
Kro ku vo je, Vaiž gan tas pa
siū lo per si kel ti į Vil nių ir 
dirb ti ,,Vil ties“ laik raš ty je: 
,,Ra šy si kny gų re cen zi
jas, fel je to nus – mo ky sies 
kal bos“. Taip ,,Vil ties“ re
dak ci ja Ky man tai tei ta po 
lie tu vių kal bos mo kyk la: 
po sė džiuo se dau giau sia 
bu vo nag ri nė ja mi kal bos 
da ly kai, jau nų jų ko res pon
den tų kal bą tai sė gy dy to jas 
Jur gis Šla pe lis, Jab lons kio 
mo ki nys Min tau jos gim na
zi jo je. Re dak ci jo je So fi ja 
su si pa ži no ir su di džiuo ju 
kal bi nin ku Jo nu Jab lons kiu, 
kar tais at va žiuo da vu siu iš 
Pa ne vė žio tai sy ti Vil niu je 
lei džia mų laik raš čių kal bą.

Vil niu je per Pir mo sios 
lie tu vių dai lės pa ro dos ati
da ry mą 1907 m. sau sio 9 
d. kaž kas pa ro dė So fi jai iš 
to lo Čiur lio nį, bet nie kas jų 
ne su pa žin di no. Ant rą kar tą 
jie du su si ti ko po me tų Vin
co Ku dir kos 50me čio mi
nė ji me. Ky man tai tė skai tė 
pra ne ši mą apie di dį jį Lie
tu vos pa trio tą, o Čiur lio nis 
skam bi mo sa vo kū ri nius. 
Pas kam bi nęs at si sė do gre ta, 
pa gy rė kal bą ir pa pra šė, kad 
So fi ja jį mo ky tų lie tu vių 
kal bos. Su ta rė tris kar tus 
per sa vai tę po pus va lan dį. 
Per pa mo kas skai tė L. Lau

Paskutinė nuotrauka. 1958 
m. lapkričio 1 d.

mens kio pa reng tą ,,Kny ge lę 
vai kams pa si skai ty ti ir pa
si mo ky ti“, gra ma ti kos mo
kė si iš J. Jab lons kio ,,Lie tu
viš kos kal bos gra ma ti kos“, 
iš leis tos Til žė je 1901 m. 
Po me tų Plun gė je sa vo glo
bė jui V. Ja ru lai čiui So fi ja 
pra ne šė apie su ža dė tu ves. 
Dė dė bu vo ne pa ten kin tas, 
kad duk te rė čia, ženg da ma 
to kį svar bų žings nį, ne pa si
ta rė su juo, bet jau ną jį dai li
nin ką į pa žin tu ves pa kvie tė. 
Ta da Čiur lio nis Plun gė je 
vie šė jo neil gai, ke lis kar tus 
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 Nuotraukos iš Danutės Čiurlionytės  
Zubovienės knygos “Patekėjo saulė”, K. 

2007. 

So fi ja Čiur lio nie nė – Ky man tai tė ir Plun gė
Atkelta iš 9 psl.

var go nais gro jo per mi šias, 
kle bo ni jos sve tai nė je skam
bi no sa vo my li mą Ba chą. 
Po ke lių die nų su ža dė ti niai 
iš va žia vo pas Kons tan ti no 
tė vus į Drus ki nin kus, o 
kai su si ta ria dėl ves tu vių, 
Čiur lio nis iš sku ba į Pe ter
bur gą skin ti sau nau jų ke
lių. Du su pu se mė ne sio iš 
Pe ter bur go į Plun gę ir at gal 
skrie ja pil ni mei lės, pri si mi
ni mų, il ge sio, sva jo nių apie 
atei tį, apie bend rą dar bą 
laiš kai…

1909 m. sau sio 1 d. Ša
tei kių baž ny čio je ty liai įvy
ko jung tu vės. Jau na šei ma 
tuoj vėl iš va žia vo į Pe
ter bur gą. Čiur lio nis daug 
pie šė ir da ly va vo pa ro do se, 
So fi ja pa ra šė ke lias pa sa kas 
ir straips nį apie Laz dy nų 
Pe lė dą.

1909 va sa rą Čiur lio niai 
pra lei do Plun gė je pas So
fi jos dė dę. Kons tan ti nas 
ypa tin gai daug dir bo – nu
ta pė 20 pa veiks lų, ra šė mu
zi kos es ki zus, jo žmo na 
ra šė straips nius ,,Kri tiš kas 
žvilgs nis į Lie tu vos vi suo
me nę“. 1910 me tais išė jo 
kny ga ,,Lie tu vo je“, ku rio je 
be sep ty nių S. Čiur lio nie nės 
straips nių bu vo iš spaus din
ta ir M. K. Čiur lio nio stu di
ja ,,Apie mu zi ką“ (iš len kų 
kal bos vers ta So fi jos). Šio je 
stu di jo je jau na sis kom po
zi to rius pir mą kar tą ap ta rė 
mu zi kos na cio na li nio sti
liaus bruo žus.

Kiek tą mei lės ir kū ry
bi nio džiaugs mo va sa rą 
iš vaikš čio ta ir ap lan ky ta 
Plun gės apy lin kių! Abiem 
jos bu vo ge rai ži no mos. Juk 
abie jų ne vie ne ri vai kys tės 
me tai pra bė go čia. Ogins kių 
par kas, Plun gės pa kraš čiai, 
Kark lė nai – juo se lai min gi 
įsi my lė ję kū rė jai ma tė jau 
ne praei tį, o švie sios atei
ties, kū ry bi nio įkvė pi mo 
šal ti nį...

Vė lų ru de nį Čiur lio nis 
iš va žia vo į Pe ter bur gą. Po 
mė ne sio ten nu vy ku si, So
fi ja ra do jį vi siš kai pa kri
ku siais ner vais. Par ve žė į 
Drus ki nin kus ir po po ros 
mė ne sių, jo bi čiu lių pa de da

Sofija Plungės parke. 1905 m.

Jachtoje. Platelių ežeras. 1957 m.

Sofijos ir Konstantino Čiurlionių portretas (memorialinės 
lentos fragmentas). Skulptorė Dalia Palukaitienė

Sofija ir Konstantinas Čiurlioniai Plungės Parke. 1909 
metų vasara.

Sofija. 1911 metai.

ma, iš ve žė gy dy tis į pri va čią 
sa na to ri ją ne to li Var šu vos. 
Po me tų iš sa na to ri jos So fi
ja ėmė gau ti ge res nių ži nių, 
ta čiau 1911 m. ko vo ga le 
at skrie jo te leg ra ma apie 
stai gų pa blo gė ji mą Nu vy
ku si ra do vy rą be są mo nės. 
Ba lan džio 11 d. Čiur lio nis 
mi rė. Šie met Lie tu va ir pa
sau lis mi nės 100ąsias jo 
mir ties me ti nes.

Kai Čiur lio nis mi rė, jo 
duk re lei Da nu tei te bu vo 
10 mė ne sių, pa si ma ty ti su 
tė vu jai ne te ko. So fi ja li ko 
naš lė 25 metų… Vi są il go 
vie ni šo gy ve ni mo tuš tu mą 
sten gė si už pil dy ti ne pa liau
ja ma veik la. Ji nuo lat tu rė jo 
de rin ti mo ky to jos, vė liau 
uni ver si te to dės ty to jos dar
bą su kū ry bi niu dar bu, su 
įgim tu vi suo me ni nin kės 
ins tink tu. Taip pra bė go dar 
45 me tai. 1956 me tais Kau
no vie šo jo je bib lio te ko je 
bu vo iš kil min gai pa mi nė tas 
So fi jos Čiur lio nie nės – Ky
man tai tės 70me tis, iš leis tas 
jos raš tų tri to mis, Šiau liuo se 
sta to ma ko me di ja ,,Pi ni
gė liai“. Vi si šie įvy kiai vėl 
kė lė no rą im tis kū ry bi nio 
dar bo. 1957 me tų rugp jū čio 
pra džio je su duk ros Da nu
tės šei ma va žiuo ja ma ši na 
į Ku lius, ku riuo se ne bu vo 
ke tu rias de šimt sep ty ne
rius me tus. Ke lio nės me tu 
pa sa ko ja, kad apy sa ko je 
,,Švent ma rė“ pa vaiz da vo 
1895 me tų va sa rą Ku liuo
se. Kuk lus baž nyt kai mis, 
ku ria me pra bė go bū si mos 
ra šy to jos vai kys tė, apy sa ko
je ta po Dū liais, tik ri fak tai 
ap vilk ti li te ra tū ri ne for ma, 
vie na tik Švent ma rė – Ma
ri jo na Pla ta ka lė – tik ra, kaip 
tik ri ir vi si jos darbeliai… 
Tą pa čią die ną ap lan ko ir 
Plun gę, kur tiek gra žiau sių 
jau nys tės per gy ve ni mų pa
si li ko. Jau nys tės pri si mi ni
mai, po kal biai su že mai čiais 
nuo sta biai pa kė lė kū ry bi nę 
nuo tai ką.

Grį žu si iš ke lio nės, So fi ja 
Čiur lio nie nė – Ky man tai tė 
pra de da ra šy ti ro ma ną ,,Že
mai tiš ka poe ma“. „Aš no riu 
pa sta ty ti že mai čių tar mei 
pa mink lą“, nuo lat kar to jo 

ar ti mie siems, ne ri mau jan
tiems dėl Ma mos ir mo čiu
tės svei ka tos. 1958 me tų 
va sa rą vėl va žiuo ja į Plun gę, 
čia iš bū na tris sa vai tes, tik ri
na fak tus, ieš ko nau jos me
džia gos, klau so si že mai čių 
kal bos. Jai pa vyks ta su ras ti 
žmo nių, tu rė ju sių ry šį su 
Ogins kio dva ru. Iš Plun gės 
ra šo ener gi ja trykš tan čius 
laiš kus Pa lan go je ato sto
gau jan čiai duk rai: ,,(…)
Plon gies par ks yr tuoks, 
kad pa lon gėš kis gal anam 
i kė še nė lys tė. Vo tėn sie
die tė ėr klau sy tėis va ka rė ni 
ėš Vėl niaus kon cer tą – esi 
kap don gou. Vo va kaa šnek 
že mai tėš kaa kap an ge laa, 
kėts tik tik lei žu ve li ap vert 
ėr jau že mai tėš kaa čiolb“. 
Įtemp tai dirb da ma ji ra do 
lai ko Ku lių ir Plun gės mo
ky to jams, li te ra tų bū re liams 
skai ty ti pa skai tas apie ra šy
to jo dar bą. „Ži no te, ma no 
mie lie ji, at ro do, kad to kios 
įpras min tos va sa ros dar ne
tu rė jau – bent se niai ne tu rė
jau“ ra šo na miš kiams. Ru
de nį, grį žu si į Kau ną, to liau 
ku ria ,,Že mai tiš ką poe mą“, 
ta ria si su lei dė jais, įti ki nė ja 
juos bū ti nu mu spaus din ti 
tar miš kai pa ra šy tą teks tą: 
„Aš dar pa ko vo siu už sa vo 
že mai čius...“. De ja, ro ma no 
baig ti ne spė ja…

S. Čiur lio nie nės – Ky
man tai tės dar buo ta si vi sur, 
kur gy ven ta, ir daug, įvai
riuo se li te ra tū ros ir kul tū ros, 
vi suo me ni nės ir pe da go gi
nės veik los ba ruo se. Vi sa, 
ką pa li ko jos plunks na, su
kaup ta ,,Raš tų“ ke tu riuo se 
to muo se, iš leis tuo se 1986
1988 me tais. Dvi pri si mi ni
mų kny gas ,,Pa te kė jo sau lė“ 
apie Mo ti ną pa ra šė jos duk tė 
Da nu tė Čiur lio ny tė – Zu bo
vie nė. Dvi de šimt pus la pių 
lie tu vių mo te rų li te ra tū ros 
is to ri jo je ,,Pa ra šy ta mo te rų“ 
(2001 m.) S. Čiur lio nie nės – 
Ky man tai tės kū ry bai sky rė 
žy mi lie tu vių li te ra tū ro lo gė 
Vik to ri ja Dau jo ty tė. Ką tik 
die nos švie są iš vy do dar 
ke lios kny gos: 5asis So fi jos 
Čiur lio nie nės – Ky man
tai tės raš tų to mas, Vy tau to 
Lands ber gio nau jai per

žiū rė tas ir pa reng tas laiš kų 
rin ki nys „M.K Čiur lio nis. 
Laiš kai So fi jai“ ir to pa ties 
au to riaus kny ga „Ma žo ji 
Čiur lio nia na“.

Ver tė me ir ver tė me šių 
kny gų pus la pius, ty ri nė jo
me iš re tų nuo trau kų į mus 
žvel gian čius vei dus, ku rių 
ne sa me ma čiu sios ar jau 
primiršome… Prieš ta rin
gos min tys atei da vo, už
plūs da vo įvai rūs jaus mai, 
emocijos… Ra šy to ja be ne 
pir mo ji ėmė rink ti me džia
gą apie Ogins kius, Plun gė je 
ieš ko jo žmo nių, tar na vu sių 
Ogins kio dva re, už ra šė at si
mi ni mus, dva ro gy ve ni mo 
epi zo dus, dva ro tar nau to jų 
bui ties de ta les at pa žįs ta me 
,,Že mai tiš ko je poe mo je“… 
Šio ro ma no pa grin di nės 
vei kė jos var das Levan
uora… Maž daug tuo me tu, 
kai ro ma nas bu vo ra šo mas, 
į Plun gę at va žiuo ja dirb ti 
mo ky to ja to kiu vardu… 
Eleo no ra Ra vic kie nė... Net
ru kus ji ims rink ti me džia gą 
apie Ogins kius, Čiur lio nį, 
bend raus su tais pa čiais 
dva re dir bu siais žmo nė mis. 
Is to ri ja ją pa gaus ir neš tais 
pa čiais praei ties ke lias...

...Šiais me tais va sa rio 8 
die ną, li kus mė ne siui iki S. 
Čiur lio nie nės – Ky man tai
tės ju bi lie ji nės su kak ties, 
vėt ra prie bu vu sios kle
bo ni jos Vy tau to gat vė je 
nu lau žė kop lyts tul pį. Be 
pa va sa rio jo neats ta tys, į 
su ša lu sią že mę neįkas… 
Gal tai ženk las, kad mes 
per ne lyg ma žai rū pi na mės 
Čiur lio nių at mi ni mo iš
sau go ji mu Plun gė je? Juk 
nė ra mū sų mies te gat vės ar 
ko kio ki to ob jek to, pa va
din to ra šy to jos var du, se niai 
su ny ko kry žiai ir kop lyts
tul piai, žy mė ję Kark lė nų 
ka pi nai čių vie tą, iš li kę tik 
Čiur lio nio pa veiks luo se, 
pie ši niuo se... Ne daug žmo
nių ir be ži no, kur tos ka pi
nai tės bu vo... Gal to dėl vis 
daž niau ra my bės ne duo da 
min tis, kad kul tū ri nio gy
ve ni mo per spek ty va, ku rią 
sa vo dar buo se brė žė Čiur
lio niai, ne ar tė ja, o tols ta 
nuo mū sų...

Plungė
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pa sa ko jo, kad jo se ne liai 
gy ve nę Vil niu je, ir jis ne 
kar tą ten bu vęs. Gal ten ka 
ko kį klien tą su tak si nu
ga ben ti iš Vis bio į Vil nių. 
Tik ko kiais ke liais... Nes
pė jus jam baig ti pa sa ko ti 
sa vo gy ve ni mo is to ri jos, 
mes jau bu vo me vie to je – 
Bal tic Cent re for Wri ters 
ant Trans la tors na muo se 
Vis by je. Pa ga liau ke lio nė 
baig ta iš Plun gės per Ry gą 
ir Stok hol mą į pa ža dė tą ją 
že mę.

Ir kuom gi tai ne pa ža
dė to ji že mė? Juk pa ža dė jo, 
kad bus vie nu tė su lan gais 
į jū rą ir Šv. Ma ri jos ka ted
rą, ku rios var pai skam ba 
kas va lan dą ir kas pus va
lan dį, bei ne lei džia už mig
ti ar ba net mie go ti. Juk E. 
He ming vė jus klau sė kam 
skam bi na var pai. At sa kau, 
juk man. Ir tai ne vie nin te
lis pa ža dė to sios že mės pri
va lu mas. Be jau mi nė tos 
ka ted ros, ku ri su lan gais 
ir su sto gu, vei kian ti, jo se 
lai ko mos pa mal dos, jei gu 
ne skai ty ti dar ma žes nės 
baž ny tė lės Vis bio se na
mies ty je ir gi su lan gais, ir 
su sto gu, tai ga li ma bū tų 
sa ky ti, kad vi sos baž ny

Dievožemėsavinėliai
Atkelta iš 1 psl. čios Vis by je be lan gų, be 

sto gų, be per tva rų, ir jei jos 
bū tų at vi ros, da bar vi sur 
už dė ti me ta li niai var tais su 
spy no mis, iš jų vi daus kaip 
bū tų ro man tiš ka žvelg ti į 
žvaigž dė tą dan gų. Ta čiau 
tai už kon ser vuo tas vi du
ram žių kul tū ros pa vel das, 
kaip ir ak me ni nė tvo ra, 

juo sian ti vi są Vis bio se
na mies tį, ku rios il gis ga li 
siek ti apie še šis ki lo met rus 
ir kur kiek vie nas sie nos 
cen ti met ras, kaip ir vi sos 
žmo gaus kū no da lys, tu ri 
sa vo is to ri ją. O už mies to 
sie nos taip pat ap tin ka me 
baž ny čią su žvaigž dė tu 
dan gum, ku ri bu vo skir

ta iš trem tiems už mies to 
sie nos raup suo tie siems ir 
ki to kiems in fe kuo tie siems 
pi lie čiams. Grįž tant prie 
se na mies čio sie nos, rei kė
tų pa žy mė ti svar bų da ly ką, 
kad pa lei ją, net ir žie mos 
me tu, ga no si avys ir avi
nai – ak me ni niai. Bet taip 
gra žiai ir jau kiai žiū ri si, 
at ro do, at si sė si ir tuoj ta ve 
nu mes že mėn. Šie ak me ni
niai avi nu kai Vis bio se na
mies čiui su tei kia ne ti kė to 
ža ve sio. Drįs čiau tvir tin ti, 

kad bū tent jie ir yra ta 
mies to vi zi ti nė kor te lė, o 
ne žvaigž dė tos baž ny čios 
ar vi du ram žių tvo ra.

Kai ku rios gat ve lės 
siau ros, jei tek tų au to mo
bi liu bėg ti nuo po li ci jos, 
nie ko ne pa vyk tų, ta čiau 
bai ke riai tuo at ve ju tu rė tų 
pra na šu mą. Na mai me
di niai ir mū ri niai, ta čiau 
ne tu ri to kio griež to spal
vi nio rei ka la vi mo, kaip 
Sta van ge rio se na mies ty je, 
kur na mai iš skir ti nai da

žo mi bal ta spal va. Ma tyt 
to kie kul tū ros pa vel do 
rei ka la vi mai. Gal na mai 
ir ne to kie se ni, kaip se
na mies tį juo sian ti sie na ar 
kiau ros baž ny čios, ta čiau 
pri žiū ri mi ir iš puo se lė ti. 
La bai ste bi na bo ta ni kos 
par kas pa čia me se na mies
ty je, ties jū ra. Ko kių čia tik 
nė ra au ga lų, to kių ko kių 
nė ra ma tęs net Pa lan gos 
bo ta ni kos par kas. Ir tur būt 
nie ka da ne ma tys.

Jū ra prie Got lan do vi sai 

ki to kia, nei prie Lie tu vos 
kran tų. Ski ria si spal va. 
Taip net ne ga li ma sa ky ti, 
nes iš tie sų jū ra ties Vis biu 
yra be spal vė, o ties Lie tu va 
ji tu ri sa vo spal vą, nors tai 
ta pa ti Bal ti jos jū ra.

Vis by je pro kiau ras baž
ny čias siau čia vė jai, ly ja 
lie tūs, lyg tai bū tų ne Die
vo že mė, lyg tai bū tų ne 
Got land.

Visbis,Švedija

Fo to pa ro da skel bia 
pa va sa rį

Va sa rio 22 d. (ant ra die nį) 14 val. Plun gės mies to bib lio
te ko je (Ma xi ma XX par duo tu vė, II a.) su si ti ki mo su fi lo so fu 
Leo ni du Dons kiu me tu bu vo ati da ry ta pir mo ji plun giš kio 
Al gi man to Ver kio fo tog ra fi jos pa ro da apie gam tą. Au to
rius už fik sa vo ne ti kė tas paukš čių gy ve ni mo aki mir kas. 
Nuot rau ko se daug gi laus psi cho lo giz mo. Pa ro da veiks iki 
ba lan džio mė ne sio.

Fo tog ra fi jos pa ro da 
„Liu te ro nų at min tis“

Va sa rio 24 d. (ket vir ta die nį) 16 val. Plun gės vie šo jo je 
bib lio te ko je (Lais vės al. 19) ati da ry ta kau nie čio Rai mon do 
Pui šio fo tog ra fi jos pa ro da „Liu te ro nų at min tis“. Nuot rau
ko se už fik suo tos Pe ter bur go, Ni dos liu te ro nų ka pi nės kal ba 
apie am ži ny bėn išė ju siuo sius. Pa ro da veiks iki ba lan džio 
mė ne sio.

Plungėsviešosiosbibliotekosinformacija

Visi į  
„Snaigės 
žygį – 2011“

Kovo 5 d. (šeštadienį) 
11 val. Sveikos gyvensenos 
klubas „Ave Vita“ kviečia 
visus nuo mažiausių iki 
vyriausių pabūti gamtoje. 
Kas turi rogutes, galės lak
styti nuo Plungės parko 
kalnelių, kas su slidėmis, 
galės čiuožti iki Plungės 
Lurdo ir toliau. Mėgstantys 
šiaurietiškąjį vaiščiojimą, 
galės pasivaikščioti parko 
takeliais. Pasportavus visų 
lauks karšta arbata, bus 
galima išsikept ant laužo 
atsineštų dešrelių. Rinktis 
11 val. Plungės viešosios 
bibliotekos kieme.

Klubo„AveVita“vadovė
AlmaŠakienė

Re gi na žukienė

Žy mus lie tu vių vi suo me nės vei kė jas, 
re zis ten tas, pub li cis tas Že mai tis Juo zas 
Ko je lis išė jo am ži ny bėn
Tęsinys. Pradžia Nr. 

25 (666).

Bus daugiau.
Vilnius

Po ke lių va lan dų tė vas 
pa kin kė ark lius ir Juo zas 
iš va žia vo, ma mos pa ly dė
tas. Bro lis Al fon sas li ko. Per 
po rą die nų pa sie kė Ne mu ną 
ir pa va ka re ties Til že per va
žia vo til tą, nak tį vo kie čiai 
jį su sprog di no. Vo kie ti jo je 
su si ti ko ki tus sa vo na miš kius 
ir pa trau kė į Ber ly ną. Ber ly
ne mo kė si vo kie čių įsteig
to je že mė ūkio mo kyk lo je 
vai ruo ti trak to rių, dirb ti su 
ki tais me cha niz mais. Pa te ko 
į ame ri ki čių iš lais vin tą zo ną. 
Vo kie ti jo je jau kū rė si lie tu vių 
bend ruo me nės. Ap si gy ve no 
Miun che ne pa bė gė lių sto vyk
lo je, mo ky to ja vo Miun che no 

lie tu vių gim na zi jo je, įsi jun gė 
į lie tu viš ką pa bė gė lių veik lą.

Tuo me tu Ame ri ko je bu vo 
priim tas pa bė gė lių įsta ty mas, 
pa gal ku rį pa gal iš kvie ti mus pa
bė gė liai bu vo prii ma mi į Ame
ri ką. JAV gy ve nęs luo kiš kis 
ku ni gas Sta sys Rai la Ko je liui ir 
dau ge liui ki tų at siun tė iš kvie ti
mus, at seit jam rei ka lin gas zak
ras ti jo nas, ir J.Ko je lis 1949 m. 
iš vy ko į Ame ri ką. Vo kie ti jo je 
li ko jo su ža dė ti nė Ele na, ku ri 
tik 1951 m. at vy ko į JAV.

Juo zas Ko je lis ap si gy ve no 
Či ka go je, dir bo pa čius pa pras
čiaus čiau sius dar bus, nes ang lų 
kal bos dar ge rai ne mo kė jo, o 
to kie pe da go gai ne bu vo rei ka
lin gi. Sa vait ga liais mo kė Či ka
gos li tua nis ti nė je mo kyk lo je. 
Su kū rė šei mą, pra mo ko kal

bos. Dės tė lie tu vių kal bą JAV 
ka riuo me nės kal bų mo kyk lo je 
Mon te rė ju je. Gy ven da mas 
Ame ri ko je Juo zas pa ma tė, kad 
no rint ge riau už dirb ti, kas bu
vo bū ti na au gant šei mai, rei kia 
įsi gy ti tech niš ką spe cia ly bę. 
To dėl stu di ja vo ga ro ka ti lus, 
tur bi nas, elekt ro tech ni ką. Ga
vo ge riau ap mo ka mą dar bą 
fab ri ke, ku ria me iš dir bo 23 
me tus, pa siek da mas net vyr. 
in ži nie riaus po stą. Po to pe
rė jo dirb ti į ke lei vi nių lėk tu vų 
bend ro vę „Uni ted Air li nes“, 
kur tu rė jo ga li my bę su žmo na 
ke liau ti po vi są pa sau lį, su si
tik ti su įvai riuo se že my nuo se 
iš si bars čiu siais lie tu viais. 1983 
m. išė jo į pen si ją.
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ramunėBrundzaitė

Vie nat vė ir vie nis 
Kny gų mu gė je

Kai dėl vie nų ar ki tų prie žas čių ten ka į ren gi nius ei ti vie nam, tai pri si gal vo ji vi so kių 
keis tų da ly kų ir nie kad ne si tik ras, ar čia jau „sto gas va žiuo ja“, ar čia gal kas nors la bai 
gud raus. Taip ir pa ke liui į Kny gų mu gę. Su si gū ži pa žvel gęs į tą di džiu lį iš me ta lo ir 
be to no nu lip dy tą „Li tex po“ rū mą. Po to dar la biau su si gū ži, įsi su kęs į vis tan kė jan tį, nuo 
sten do prie sten do vil ni jan tį žmo nių srau tą. Api ma ma žu tė ago ra fo bi ja (be je, grai kiš ka 
ago ra, iš ku rios ki lo fo bi jos pa va di ni mas, ar ne bū tų pa na ši į mū sų mu ges?). Šen bei ten 
šmės te li koks nors iš ma ty mo pa žįs ta mas li te ra tas. Su siž val go te be veik suo kal biš kai 
(o gal iš „Suo kal bio“ jis ir pa žįs ta mas). Žiū rėk, gal net ir pa si svei ki na. O jei su tik tum 
tą pa tį ko kia me li te ra tū ros fes ti va ly je, kur vi si sa vi, nė ne mirk tel tų. Bet čia, tarp ši tiek 
žmo nių, jūs lyg ir ar ti mes ni. Kaip su ti kus kai my ną, su ku riuo kas dien pra si lenk da mi 
ne si svei ki na te, kur nors už sie ny je. O, koks en tu ziaz tin gas bus jū sų pa si svei ki ni mas. 
Gal dar ir vie nu ki tu žo džiu per si me si te, o gal net ir ka vos su tar si te kar tu iš ger ti.

Pri sė du ma žiau siai ap sės ta me ir vaikš čio ja ma me mu gės kam pu ty je, ne to li 5.3 sa lės, 
ku ri šiek tiek pri me na lai do ji mo rū mus, o at mos fe rai pa ryš kin ti kaž kur iš vir šaus oro 
an go mis at ke liau ja mis ti niai šal čio gū siai. Žiū, ir Pa ruls kis prieš sa vo kny gos pri sta ty mą 
vie ni šas pri sė da ne to lie se. Kaž kaip jau kiau pa si da ro. Vi si mes kar tais tru pu tį mi zant ro pai 
ir so cio fo bai – gal tai mus ir su sie ja.

La biau siai man ši to je mu gė je pa tin ka sto vė ti ant ra me aukš te ir ste bė ti vi sus iš vir
šaus. Lyg bū tum į ko kį ap žval gos bokš tą įsi li pęs. Kaip va ba lė liai šur mu liuo ja ma žy čiai 
žmo nės tarp kny gų sten dų. Kaip nuo nuo var gio iš si lie jan čios rai dės kny gos pus la py je. 
Mir gu liuo jan tys gy ve ni mo teks to ženk lai – štai kas mes esa me. Li te ra tū ros ir žmo nių 
san ty kis taip pat nuo lat mir gu liuo ja, kin ta. Koks keis tas jis šia me di džiu lia me rū me iš 
me ta lo plokš čių, kur tiek daug kny gų, bet tiek ma žai gy vos li te ra tū ros.

Ar ne si jau čia vie ni šos ši tos iš len ty nų kaip ko kie kon ser vai prieš sti chi nę ne lai mę 
pa sku bo mis grobs to mos kny gos? O gal tai tik ma no vie nat vė, pro jek tuo ja ma į ap lin ką? 
To kio se vie to se bū da mas vie nas jau tie si vie ni šas kaip nie kur ki tur. Net jei šim to ki lo
met rų at stu mu ne bū tų nė vie no žmo gaus, ne si jaus tum vie ni šes nis. Tik vie to se, vi siš kai 
ne pri tai ky to se in di vi dua lis tams, ga li ši taip iš ryš kė ti vie nat vė. Čia tau ne ko kia bib lio te ka. 
Čia Kny gų mu gė! Šven ti nis jo mar kas.

Su tin ku poe tę Ie vą Gud mo nai tę. – Keis ta, – sa ko ji, – kaip vi si no ri tas kny gas tu
rė ti, sa vin tis. Vi siš kai pri ta riu jai, o ta da pa si žiū riu į du pil nus mai še lius su lei dyk lų 
lo go ti pais sa vo ran ko se ir su si gės tu. Taip, no riu sa vin tis ir aš. Vi są ši tą kny gi nę iš min tį 
ir gro žį. Taip fo tog ra fi jo mis ke lio nė se ban dau iš vog ti vaiz dus ir vie tas. Bet kaip ge ra 
kar tais pa čiu pi nė ti kny ge lę. Išt rauk ti iš len ty nos, pa glos ty ti, dar kar tą per skai ty ti at si
tik ti nai at si vers tą pus la pį. Teks tai lyg abst rak ci jos sklan do kaž kur tarp mū sų, o kny gos 
ta ry tum juos įže mi na. Juk mes kū niš ki, tai gi be veik ir daik tiš ki, tra pūs, po pie ri niai. Ir 
vis dėl to vie nas gra žiau sių at ra di mų pa sau ly je yra bib lio te kos – tie siog įkū nin ta da li ji
mo si idė ja. Ar ba pro jek tas BookC ros sing.com – per skai tyk kny gą, ati duok ki tam, o šis 
per skai tęs te gul siun čia ją dar to liau. Ie va dings ta, ir aš vėl lie ku vie na, įsuk ta mu gės 
ver pe tų, lie čia ma at si tik ti nių žmo nių – jų tiek daug, kad ne pri si lies ti neį ma no ma, bet 
tie at si tik ti niai pri si lie ti mai tik dar la biau liū di na ir to li na ma ne nuo jų.

Ra šau vi sa tai į už ra šų kny ge lę ir stai ga pri si me nu: be tgi aš vi sa da tu riu su sa vi mi 
teks to ga li my bę! Net jei ir tos už ra šų kny ge lės ar ko kio ki to po pie riaus pa siė mu si ne
tu riu.

Svar biau sia teks tą pa ra šy ti, ne už ra šy ti. Su si kur ti sau „ki tą“. Ir to dėl nie ka da ne su 
vie ni ša. Teks tai – tai tar pi nin kai tarp žmo nių, ku rie pa de da mums su si kal bė ti. Teks tai 
pa nei gia žo džio „tar pi nin kas“ lyg ir ne vi sa ver tiš ku mo ko no ta ci ją. Iš tie sų jie nė ra kaž
kur tarp, pa si kly dę erd vė je ir lai ke, jie kaip tik čia ir da bar, jie yra jun gė jai. Lyg glais tas, 
už pil dan tis vi sus ne su si kal bė ji mo, ne su siė ji mo tarp žmo nių tar pus.

Teks tas su jun gia ra šan tį ir skai tan tį. Tai du teks to kū rė jai, su siei nan tys iš skir tin gų 
pu sių. Skai ty mo ir ra šy mo pro ce sai la bai ar ti mi. Pers kai tęs ar už ra šęs ge rą ei lė raš tį iš
gy ve ni pa na šų pil nat vės po jū tį. To dėl sė džiu, ro dos, vis dar ly giai taip pat ato kiau sia me 
me ta lo ir be to no rū mo kam pu ty, ra šau ši tą teks tą, skai ti nė ju ką tik įsi gy tas kny gas ir jau
čiu, kad ne su vie ni ša. Ir iš gy ve nu vie ną gra žiau sių po jū čių – kai aš ir teks tas, o su juo ir 
vi sas pa sau lis, su si lie ja į vie nį.

Bernardinai.lt
Zenekosnuotrauka

Mūsųkraštoknygos
Ateklta iš 8 psl.

li nė pro gim na zi ja“ Ogins kių 
rū muo se, ke le tą kar tų kei tė 
ir var dus ir vie tą. Bu vu si 
gim na zi ja, so viet me čiu  vi
du ri nė mo kyk la, o nuo 2001 
m. pa grin di nė. Ši mo kyk la 
tu ri sa vo mu zie jų, ku rį tvar ko 
mo ky to ja D. Ar da vi čie nė. Jos 
pa stan go mis ir bu vo iš leis tas 
šis lei di nys fik suo jan tis ir ap
ra šan tis įdo miau sius ir svar
biau sius mo kyk los gy ve ni mo 
mo men tus.

2010 m. išė jo kny ga apie 
Plun gės, Stal gė nų ir Pa ku
tu vė nų baž ny čių sta ty to ją 
ku ni gą pre la tą Po vi lą Pu kį 
„Ku ni go pre la to Po vi lo Pu
kio gy ve ni mo pri si mi ni mai“ 
(Klai pė da, 2010). Ši kny ga 
iš leis ta Plun giš kių drau gi jos 
ini cia ty va, kon cer no „Ache
mos gru pė“ lė šo mis. Jo je yra 
vysk. Jo no Bo ru tos pri si mi
ni mai apie šį ku ni gą bei hu
ma ni ta ri nių moks lų dak ta ro 
Arū no Strei kaus straips nis. 
O kny gos tu ri nys tai fo tog
ra fuo ti pre la to P. Pu kio die
no raš čiai su nuo trau ko mis. 
Juo se ku ni gas ap ra šo sa vo 
vai kys tę, moks lus, jau nuo 
ma žens be ga li nį troš ki mą 
bū ti ku ni gu. Užau gęs lie tu
viš ko je Ku piš kė nų ūki nin ko 
šei mo je, ma tęs ir var go ir 
ne pri tek lių, jau nys tė je ūki
nin ka vęs pas tė vus, vis tik 
vie ną die ną iš vy ko mo ky tis 
į ku ni gų se mi na ri ją ir ta po 
žy miu ku ni gu. Tai neei li nė 
as me ny bė, ku rią li ki mas 
at ve dė į Že mai ti ją tam, kad 
čia pa lik tų gi lias sa vo pė das: 
pa sta ty tų net ke lias baž ny čias 
že mai čių že mė je. Jo dė ka iš
ki lo gra ži Stal gė nų baž ny čia, 
at sta ty ta po gais ro su nai kin ta 
Že mai čių Kal va ri jos baž ny
čia. Plun gės baž ny čia pra dė ta 
sta ty ti ku ni gaikš čio My ko lo 
Ogins kio ini cia ty va ir lė šo
mis, ta čiau jam mi rus ši sta
ty ba tę sė si gan il gai. Iki 1915 
m. bu vo pa sta ty tos baž ny čios 
pa sta to sie nos tik iki lan gų 
ir sta ty ba su sto jo. Dva si nin
ki jos va do vy bė su pra to, kad 
tuo me tu tik ku ni gas P. Pu kys 
ga lė tų sėk min gai pa sta ty ti 
Plun gės baž ny čią to dėl 1928 
m. pa sky rė jį Plun gės baž ny
čios kle bo nu. Per pen ke rius 
me tus P. Pu kys pa sta tė Plun
gės baž ny čią. Šiuo se sa vo 
die no raš čiuo se P. Pu kys ra šo 
apie vi sų baž ny čių sta ty bas 
ir ki tus dar bus. Kny ga la bai 
ver tin ga is to ri niu ir kul tū
ri niu as pek tu. Jo je ra si me 
pa sa ko ji mų apie Lie tu vos ir 
Že mai ti jos, o ypač Plun gės 
ra jo ne vy ku sius svar bius 
is to ri nius įvy kius ir su jais 
su si ju sius žmo nių poel gius, 
mąs ty se ną, gy ve ni mo bū dą. 
Taip pat daug su bti lių ir la
bai įdo mių įvy kių vy ku sių 
dva si nin ki jos sluoks niuo se. 
De ja, ne pai sant ku ni go P. Pu

kio ge rų dar bų, li ki mas jam 
bu vo ne gai les tin gas. Po ka rio 
me tais jis bu vo iš trem tas į 
Si bi rą, ka li na mas la ge riuo se 
ne te ko svei ka tos. Po Sta li no 
mir ties am nes tuo tas grį žo į 
Lie tu vą ir to liau ėjo ku ni go 
pa rei gas įvai rio se Že mai ti
jos baž ny čio se. Pas ku ti nė jo 
dar bo ir gy ve ni mo vie ta bu vo 
Že mai čių Kal va ri ja, ku rio je 
1964 m. mi rė ir pa lai do tas.

Plun giš kių drau gi ja 2008 
m. Plun gė je iš lei do kny gą 
apie sa ve. Tai rep re zen ta ci
nis lei di nys lie tu vių ir ang lų 
kal bo mis, apie šios drau gi
jos įkū ri mą 1971 m. ir jos 
veik lą iki 1976 m. Vė liau 
drau gi jos na riai pri trū ko 
ini cia ty vos tęs ti veik lą. 2002 
m. šven čiant Plun gės mies to 
sa vi val dos 210asias me ti
nes Plun gės mies to gar bės 
pi lie tis tech ni kos moks lų 
dak ta ras Bro nis lo vas Lu bys 
pa siū lė Plun giš kių drau gi jos 
at kū ri mo idė ją. 2003 m. va
sa rio 7 d. įvy ko at ku ria ma sis 
Plun giš kių drau gi jos su va
žia vi mas. At kur to ji Plun
giš kių drau gi ja su bū rė po 
vi są Lie tu vą iš si bars čiu sius 
žy mius plun giš kius ir pra dė
jo ak ty vią kul tū ri nę veik lą. 
Šia me lei di ny je ir pri sta to ma 
jų veik la, su si ti ki mai, žy mūs 
plun giš kiai drau gi jos na riai 
te be gar si nan tys Plun gę Lie
tu vo je pa sau ly je. Drau gi jos 
pre zi den tu ta po dr. B. Lu bys, 
vi cep re zi den te Ge no vai
tė Žio ba kie nė. Ini cia ty vių 
Plun giš kių drau gi jos na rių 
dė ka Plun gė je bu vo or ga
ni zuo tas di džiu lis ren gi nys 
„My ko lo Ogins kio fes ti va
lis Plun gė je“, „Plun giš kių 
die na“ Vil niu je. Plun giš
kių drau gi ja re mia lei di nius 
svar bius kraš to is to ri jai ir 
kul tū rai. Ji pa rė mė Sta sio 
Stro paus kny gas „Se no sios 
Plun gės pėd sa kais“ (Vil nius; 
Plun gė, 2004) ir IV to mų lei
di nį „Plun gės kraš tas“ (Vil
nius; Plun gė, 20042005), 
„M. K. Čiur lio nis ir Plun gė“ 
(Plun gė, 2005). Vil niaus 
dai lės aka de mi jos lei di nio 
„Plun gės sak ra li nė ar chi tek
tū ra ir dai lė“ (Vil nius, 2005) 
pa grin di nis me ce na tas Plun
giš kių drau gi jos pre zi den tas 
B. Lu bys.

Plun gės vie ša jai bib lio te
kai 2010 m. kai ku rie skai
ty to jai pa do va no ja ir re tų 
kny gų. Ypač ver tin gos re tos 
XIX a. XX a. pra džios, tar
pu ka rio kny gos. Pa te ku si į 
bib lio te ką kny ga yra su tvar
ko ma taip, kad ją spe cia lios 
kom piu te ri nės pro gra mos 
(LI BIS) dė ka ga li ma ras ti vi
siems ir bet ko kio je Lie tu vos 

bib lio te ko je. 2010 m. Plun gės 
bib lio te kai plun giš kis Jog mi
nas pa do va no jo L. Do vy dė no 
kny gą „Bro liai Do mei kos“ 
1937 m. „Švie sos“ spaus tu
vės lei di nį su Plun gės mies to 
pra džios mo kyk los ans pau du. 
Tai gi ga li me ži no ti, jog kny ga 
pri klau sė šios mo kyk los bib
lio te kai. Ki ta jo pa do va no ta 
kny ga A. Tu lio „Aš bu čia vau 
ta vo žmo ną“ (Kau nas, 1936). 
Ši kny ga Plun gės vie ša jai 
bib lio te kai ver tin ga tuo, kad 
jo je yra „Pa gė gių bib lio te kos 
ans pau das“. Ži no da mi, kad 
Pa gė gių bib lio te kos fon das 
1939 m. bu vo per kel tas iš Pa
gė gių į Plun gę ir jo pa grin du 
bu vo įkur ta Plun gės vie šo ji 
bib lio te ka ga li me spręs ti, jog 
ši kny ga pri klau sė Plun gės 
vie ša jai bib lio te kai, t. y. bu vo 
vie na iš pir mų jų bib lio te kos 
tu ri mų kny gų. O LI BIS pro
gra mo je ga li me ma ty ti, kad 
to kią kny gą tu ri tik trys Lie
tu vos bib lio te kos: Lie tu vos 
na cio na li nė M. Maž vy do 
bib lio te ka, Pa ne vė žio ap skri
ties G. Pet ke vi čai tėsBi tės 
Vie šo ji bib lio te ka ir Plun gės 
vie šo ji bib lio te ka. Kar tais 
se nos kny gos bū na ver tin gos 
ne sa vo tu ri niu, o lei di mo 
vie ta, spaus tu ve, au to riais, 
ans pau dais ar pa lik tais jo se 
įdo miais įra šais.

2010ie ji me tai Lie tu
vos, o taip pat ir Plun gės 
bib lio te koms bu vo vie ni iš 
skur džiau sių, fi nan sa vi mas 
bu vo la bai ma žas ir kny gų 
gau ta žy miai ma žiau, nei 
ki tais me tais. Kraš to ty ros 
skai tyk loje taip pat gau ta 
ne daug kny gų. Ne daug bu vo 
nu pirk ta, nes neuž te ko pi ni
gų, ta čiau bū tų la bai gra žu, 
jei kraš tie čiai lei džian tys 
kny gas apie Plun gės ra jo
ną, Plun gės ra jo no žmo nes 
ir pan., ži no da mi sun kią 
bib lio te kų fi nan si nę pa dė tį, 
pa do va no tų bib lio te kai nors 
vie ną sa vo iš leis tą kny gą. Iš
leis tos kny gos iš si bars to pas 
pir kė jus ir jų ne be su rink si. 
O kny ga, esan ti bib lio te ko
je, sau go ma kar tų kar toms. 
Bib lio te ko se kai ku rios pa
se nę kny gos nu ra šo mos, 
ta čiau kny gos apie sa vo 
kraš tą (kraš to ty ri nės) ne nu
ra šo mos nie ka da. Ne ga li bū ti 
nu ra šy tos ir re tos kny gos t. 
y. pra de dant pir mai siais po
ka rio me tais, tar pu ka riu ir, 
ži no ma, se nes nės. Bib lio te ka 
šių kny gų vi sa da lau kia. Jei 
tu ri te to kių kny gų jo kiu bū
du neiš mes ki te, o at neš ki te į 
bib lio te ką, ga li bū ti, kad jū
sų tu ri ma kny ga pa si tar naus 
kny gos is to ri jos ir kul tū ros 
ty ri nė ji mams.


