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Pristato iškiliausias krašto asmenybes 

Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ Kretingos muziejaus 
Ūkvedžio namo tapybos salėje veiks iki liepos 31 d.
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KONFERENCIJA

Apie didįjį tautos žmogų – iš tyrėjų lūpų
Andrius JUŠKEVIČIUS

Jūratė Laučiūtė prisiminė, kokios 
įdomios medžiagos apie M. Va-
lančiaus gyvenimo laikmetį buvo 
aptikusi Sankt-Peterburgo istori-
niuose archyvuose.

Gargždiškė Dalia Šeporaitienė dalinosi prisiminimais ir savo giminės is-
torija su prof. Roma Bončkute. 

Parodoje pristatoma 16 iškiliausių Kretingos krašto amenybių, kurios 
aktyviai dalyvavo lietuvių tautiniame judėjime. Tarp jų – kunigas, kny-
gnešys Pranas Urbonavičius.

Lietuvos muziejų renginių ciklas „Muziejų kelias“ šiais metais yra skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui bei prie mūsų valstybės atkūrimo prisidėjusioms ir ją 
puoselėjusioms asmenybėms. Šių metų „Muziejų kelias“ veda per vietoves, iš kurių 
kilo garsūs Lietuvos žmonės: Nepriklausomybės akto signatarai, valstybės ir visuome-
nės veikėjai, rašytojai, menininkai, varpininkai ir aušrininkai, judinę ir kėlę tautinę 
sąmonę nuo pat 1863-iųjų sukilimo ir vedę tautą valstybingumo atkūrimo link. 

Kretingos kraštas gali didžiuo-
tis savo garbinga praeitimi ir as-
menybių, įėjusių ne tik į mūsų, 
bet ir visos Lietuvos istoriją, 
gausa. Jeigu norėtume papasa-
koti apie visus – nepakaktų mu-
ziejaus salių biografijoms eks-
ponuoti. Todėl šioje parodoje 
pristatoma tik šešiolika iškiliau-
sių Kretingos krašto asmenybių, 
kurios aktyviai dalyvavo lietuvių 
tautiniame judėjime, Lietuvos 
valstybės atkūrime, kūrė Lietu-
vos kariuomenę, prisidėjo prie 
valstybingumo įtvirtinimo. 

Dažnai prie iškilių asmenybių 
biografijų būna įrašytas vienas 
žodis, nusakantis veiklos sritį: 
„kultūros veikėjas“, „literatas“, 
„knygnešys“, „gydytojas“ ir pan. 
Šioje parodoje pristatomų asme-
nybių gyvenimo ir veiklos vienu 
žodžiu įvardyti niekaip nepa-
vyksta. Pavyzdžiui, Kretingos 
verslininkai Edvardas Empa-
cheris, Vladas Grudzinskas, Sta-
sys Piktuižis, gydytojai Feliksas 
Janušis, Vladas Nagevičius, Vla-
das Mongirdas buvo ir kultūros 
bei tautinio judėjimo dalyviai. 
Net trys kretingiškiai 1899 m. 

vaidino pirmajame lietuviškame 
spektaklyje „Amerika pirtyje“. 
Iš Kretingos krašto kilo daug 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų, 
savanorių, karininkų, karinių 
veikėjų. 

Galime didžiuotis, kad mūsų 
krašto istorijoje buvo tokios iš-
kilios asmenybės kaip Vasario 
16-osios akto signataras, antra-
sis Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Aleksandras Stulginskis 
bei generolas, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus įkūrėjas Vladas 

Nagevičius. 
Džiugu, kad iškilios mūsų 

krašto asmenybės nepamirštos, 
kad joms suteikiami garbės pi-
liečių vardai, jų vardais pavadi-
namos gatvės, o gimtosiose vie-
tose statomi atminimo ženklai. 

Ši paroda dar kartą atgrę-
žia mus į tarpukario Kretingos 
šviesuolius, primena jų veiklą 
ir rodo pavyzdį mūsų gyveni-
mams.

Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejus

Garsųjį žemaičių vyskupą Motiejų Valančių kai kas 
palygina su Moze, keletą dešimtmečių vedusį tautą į 
šviesą, mokslą, savarankišką valstybę. Taip kalbėta apie 
mūsų garsųjį žemietį konferencijoje, vykusioje Kūlupė-
nų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje.

Renginyje, kurį mokykla or-
ganizavo kartu su vyskupo M. 
Valančiaus gimtinės muziejumi, 
dalyvavo humanitarinių mokslų 
daktarė Jūratė Sofija Laučiūtė ir 
Klaipėdos universiteto Litera-
tūros katedros vedėja prof. dr. 
Roma Bončkutė.

J. S. Laučiūtė kalbėjo apie 
įvairiapusę M. Valančiaus as-
menybę, jo asmeninę įtaką ir 
veiklą šviečiant tautą, nuožmią 
kovą prieš rusifikavimą, vys-
kupo nuopelnus organizuojant 
ir teikiant paramą lietuviškų 
knygų leidybai. J. S. Laučiūtė 
priminė, kad nė viena pasau-
lio tauta nežino, gal ir nelabai 
supranta sąvokų „knygnešys-
tė“, „knygnešys“ prasmės, nes 
tik Lietuvoje, uždraudus lie-

tuvišką raštą, susiformavo šis 
reiškinys. 2004 m. UNESCO 
knygnešystę įvertino kaip uni-
kalią ir pasaulyje neturinčią 
atitikmenų. 

Prof. dr. R. Bončkutė pasa-
kojo apie M. Valančiaus ran-
kraščių bei jo leistų knygų ty-
rinėjimus. Knygų, prie kurių 
kažkada lietėsi žemaičių vysku-
po rankos, tyrinėjimas pasisu-
ko netgi kiek netikėta kryptimi, 
kai buvo atkreiptas dėmesys į 
piešinius, ornamentus, ženklus, 
sukurtus autoriaus rankomis. 
Vienas geriausių tokios kūry-
bos pavyzdžių – M. Valančiaus 
iliustruotas rankraštinis gies-
mynas. 

Mokslininkės nuomone, kny-
gose, leidiniuose aptinkamų 

įvairių ženklų tyrimas, jų trans-
formacija, sugretinimas su tų 
laikų tapyba, bažnytiniu menu 
bei panaudotų ženklų interpre-
tacija gali akivaizdžiai parodyti 
M. Valančiaus asmenybės vys-
tymąsi. R. Bončkutė atkreipė 

dėmesį, kad savaip piešdamas, 
interpretuodamas šventuosius 
M. Valančius sąmoningai nau-
dojo įvairius tautinius moty-
vus, lietuviškus elementus. Ra-
šydamas ir leisdamas knygeles 
M. Valančius visaip stengėsi, 

kad lietuviai būtų kuo labiau 
apsišvietę, pažintų raštą, būtų 
skaitanti tauta. 

Tarp konferencijos klausytojų 
buvo ir M. Valančiaus giminių 
atstovų – Dalia Šeporaitienė iš 
Gargždų. 


