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Kilnus Gegužių progimnazijos siekis puoselėti tautiškumą ir istorinę atmintį
Rugsėjo 20-ąją teko garbė dalyvauti Gegužių progimnazijoje vykusiame dailininko Andriaus Seselsko parodos „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti“ atidaryme. Vos pravėrusi mokyklos duris, stabtelėjau ne minutei ir ne dviem. Dėmesį prikaustė progimnazijos galerija „Erdvė“, o per patį parodos atidarymą nepakartojami momentiniai įspūdžiai lėkė vienas po kito, žadindami jausmus,
mintis, prisiminimus... Labai daug naujų dalykų pamačiau ir sužinojau. Apmąstydama tuos gražius potyrius, susiejau juos su
turėtomis žiniomis. Mintimis staiga atsidūriau Skuodo krašte, kur gimiau, augau, dirbau...

Tautodailininko Jono Pušinsko skulptūra, skirta visai Lietuvai ir
ypač Skuodo kraštui svarbių asmenybių, dviejų kaimynų – S. Daukanto ir J. A. Pabrėžos atminimui įamžinti.
Irena RAMANECKIENĖ
Kou sorėktavuojė ketorė
žemaite?
Sugalvojo jie Šiauliuose – ant
Žemaitijos ir Aukštaitijos rubežiaus pagarsinti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos vardą. Sumanytojai
keturi: Kretingos savivaldybės
Kultūros ir sporto skyriaus vyr.
specialistė Asta Pocienė, Šiaulių
Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, kilusi
iš Skuodo, dailininkas Andrius
Seselskas (žemaitis kretingiškis,
šiuo metu gyvenantis ir kuriantis
Kelmėje) ir kalbininkas, žemaičių
kalbos propaguotojas ir monografijos „Žemaičių kalba ir rašyba“
autorius dr. Juozas Pabrėža. Jų
suokalbio rezultatas – 2021-09-20
Šiaulių Gegužių progimnazijoje
nepaprastai iškilmingai atidaryta
dailininko Andriaus Seselsko dailės darbų paroda „Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti“.
Parodos organizatorius – Kretingos kultūros centras (atsakingas asmuo – A. Pocienė). Rėmėjai
– LR Kultūros ministerija ir Kretingos kultūros centras. Darbai
eksponuojami Gegužių progimnazijos galerijoje „Erdvė“.
Skulptūrinis duetas
Parodos Gegužių progimnazijoje atidarymo dieną ne sykį
toptelėdavo mintis, primenanti

Dr. J. Pabrėža įdėmiai apžiūri kiekvieną J. A. Pabrėžai
skirto A. Seselsko senovinę nuotrauką imituojančio
kūrinio detalę. Gegužių progimnazijos archyvo nuotr.

medžio meistro Jono Pušinsko sukurtą kone keturių metrų aukščio
medinę skulptūrą, savo amžiumi
dar labai jauną – atidengtą ir Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus
pašventintą šiemet, liepos 26-ąją,
per šv. Onos atlaidus Lenkimuose. Kur tie Lenkimai? Prie kelio
Skuodas–Darbėnai, tik 17 km nuo
rajono centro, pačioje sienos su
Latvija pamiškėje.
Kaip matyti iš nuotraukos, ta
trimatė dviejų asmenų figūrinė
kompozicija skirta apžiūrėjimui
iš visų pusių. Skulptūra ne veltui
dvipusė. Iš vienos pusės įamžintas
Simonas Daukantas (1793–1864),
gimęs Lenkimų seniūnijos Kalvių
kaime, o iš kitos pusės – Jurgis
Pabrėža (1771–1849) iš tos pat

seniūnijos teritorijos Večių kaimo
(2011 m. surašymo duomenimis,
Večiuose buvo 7 gyventojai, o
Kalviuose – 10).
Večių kaimas ribojosi su Kalviais. Nors Simonas buvo maždaug 22 metais jaunesnis už Jurgį, tačiau juos siejo ne tik artima
kaimynystė, bet ir tai, kad abu
siekė mokslo ir tapo iškiliais tautos šviesuliais. Jiedu nuoširdžiai
kaimynavosi. Jurgis net savo maldose minėdavo Simoną.
Kas tas Jurgis Pabrėža?
Klausti, kas buvo Simonas Daukantas, kuo nusipelnė Lietuvai, nė
nereikia. Visi jo – istoriko, rašytojo, švietėjo pavardę ir svarbą savo
kraštui žino dar iš mokyklos laikų.

Dail. A. Seselsko kūrinys, kuriame įkomponuotas J. A. Pabrėžos biustas. Gegužių
progimnazijos archyvo nuotr.
Kas kita, paminėjus Jurgį Pabrėžą! Aš pati Lenkimuose mokytojavau 14 metų ir per tą laiką tik
kelis sykius girdėjau kaimo žmones tarpusavyje minint Jurgio Pabrėžos pavardę, nors Večiai – tik
kokie 4 kilometrai nuo Lenkimų.
Jokių renginių jo atminimui, kaip
Simonui Daukantui, tarybiniais
metais niekas neorganizavo, bibliotekose nė su žiburiu žinutės
nerastum... Jokio kelio į asmenybės pažinimą ir atminimą nebuvo.
Ilgam buvo juodon užmarštin nustumtas.
Taigi, kas tas Jurgis Pabrėža?
Atsakymui pasirinkau Kretingos
Jurgio Pabrėžos universitetinės
gimnazijos moksleivės Gintarės
Bumblytės sukurtą eilėraštį:

Gegužių progimnazijos muzikos mokytojas Arūnas Stankus (pirmas iš kairės) pučia dūdmaišį. Gegužių progimnazijos archyvo nuotr.

MAŽAS DIDIS ŽMOGUS
Jurgis buvo mažas didis žmogus:
Universitete studijavo,
Raudėnuos kunigavo, pranciškonų ordinan įstojo,
Gimnazijoje mokė lotynų kalbos, gamtos mokslų…
Išrašė žolynais rankraštį, publikuotą vėliau,
Surinko įvairių augalų rūšių
herbariumą…
Pabrėžos garsus darbas – 166
puslapių geografijos vadovėlis,
Ak, ar atmenat!?
Botanikos veikalui eksponatus
keliaudams lasiojo,
Rinko žolėms vardus ir sudėjo
į ,,Taislių auguminį“.
Ėjo iš Večių į Kretingą, daug
kuo domėjos,
Žinot, ir žmones gydyt mokėjo,
Aš džiaugiuos, kad esu ten, kur
lietuvių Da Vinčis gyveno.
Kodėl „lietuvių Da Vinčis?“
„Leonardas da Vinčis – italų
renesanso tapytojas, architektas,
poetas, skulptorius, mu-zikantas,
meno teoretikas, inžinierius, išradėjas, filosofas. Tai viena iš plačiausiai žinomų istorinių asmenybių“, – rašoma Vikipedijoje.
Analogiškai galima apibūdinti
ir žemaitį Jurgį Pabrėžą tiek pagal
veiklos sričių gausą, tiek pagal nuopelnus savo kraštui.
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