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Beveik 100 metų trukusios fotostiklų klajonės

Smėlio kopos Palangos pajūryje. Paulinos Mongirdaitės nuotr.

Mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vie-
nas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas 
Buračas Kretingos muziejui padovanojo unikalią dova-
ną – aštuonis fotostiklus, skirtus peržiūrai projektoriu-
mi, 1920-1939 m. pagamintus  įmonės „Pagalba moky-
klai“ (Pomoc szkolna), įsikūrusios Varšuvoje, Krokuvos 
priemiesčio g. 38 name. 

Ši įmonė išleido apie 80 rūšių 
įvairių mokymo priemonių: va-
dovėlių, prietaisų bei įrenginių, 
skirtų mokykloms ir jų labora-
torijoms. „Pagalba mokyklai“ 
gamino ir projekcinius aparatus 
„Polon“, su kuriais mokymo įs-
taigos galėjo įsigyti komplek-
tus stiklinių fotoplokštelių su 
viso pasaulio miestų, kultūros 
ir istorinių paminklų bei gam-
tos vaizdais. Fotoplokštelių pa-
kraščiuose buvo priklijuojamos 
popieriaus juostelės su atspaus-
dintu ar užrašytu plokštelės eilės 
numeriu, objekto pavadinimu 
bei gamintojo pavadinimu ir 
adresu. Vaizdai, kaip ir įprasta 
ano laiko fotografijoje – juodai 
balti, tačiau buvo ir paspalvintų.

Peržiūrėjus internetinius pa-
saulio muziejų archyvus, tokių 
stiklų dar pavyko atrasti tik 
trylika Lenkijos Fotografijos is-
torijos muziejuje. Juose įamžin-
ti Italijos, Graikijos ir Gdynės 
(Lenkija) vaizdai bei kelių pa-
veikslų reprodukcijos.

Aštuoni Kretingos muzie-
jui dovanoti stiklai atskleidžia, 
kokia išsami ir plati informa-

cija buvo sukaupta šiose stiklo 
plokštelėse: nuo egzotiškos Rytų 
pakrantės iki Gdansko karo uos-
to doko, nuo garlaivių armados 
iki belaidžio telegrafo aparato, 
anglies kasyklų skerspjūvio ar 
dabar jau nežinomos gamyklos 
baseinų žaliavai nuo nuosėdų 
atskirti...

Mums labiausiai įdomūs buvo 
du stiklai, kuriuose įamžintas 
XX a. pradžios Palangos pajūris. 
Viename matome kopas Palan-
gos pajūryje už Olando kepurės: 
tolumoje kairėje – pušynas ir 
vėjo malūnas, dešinėje – sunkiai 
įžiūrimi pastatai, vila „Jūrapilis“ 
(„Komoda“) ir šaltųjų maudy-
klių pastatas.

Kitame – vėlgi smėlio kopos 
Palangos pajūryje: kiek kairiau 
ant kopos, pasisukusi į kairę 
stovi moteris. Nugarinėje sti-
klo pusėje matomas ant nega-
tyvo buvęs spausdintas užrašas 
„Krajobraz wydmowy z okolic 
Połągi, znamienny dla połu-
dniowych wybrezeży Bałtyku“ 
(Kopų kraštovaizdis Palangos 
apylinkėse, garsus pietinėse Bal-
tijos pakrantėse). Apačioje ran-
ka įrašytas numeris „9638“. Pa-

didinus vaizdą, jo fone matome 
iš kitos pusės persispaudžiantį 
atvirkštinį tekstą, vadinasi stiklo 
pozityvas atspaustas ne iš ori-
ginalaus negatyvo, o iš 1914 m. 
gegužės 30 d. savaitraščio „Zie-
mia“ (Žemė) p. 345 buvusios 
nuotraukos.

Šias dvi nuotraukas darė garsi 
to meto Palangos fotografė (pir-
moji Lietuvoje fotografė mote-
ris) Paulina Mongirdaitė. Daug 
savo darbų ji perleido Lenkijos 
kraštiečių draugijai, iš kurios, 
tikėtina, juos gavo ir „Pagalba 
mokyklai“ įmonė. Tokiu būdu 
kartu su projektoriais Lietuvos 
pajūrio nuotraukos pasklido po 
tuometinės Lenkijos, tarp jų ir 
Vilniaus krašto švietimo bei kul-

tūros įstaigas.
Kretingos muziejų šie fo-

tostiklai pasiekė laimingo at-
sitiktinumo dėka: šiuo metu 
gyvenantis Vilniuje kraštietis, 
kraštotyrininkas Romualdas Be-
niušis užsuko į vieną fotoateljė ir 
netikėtai ant fotografo darbasta-
lio pamatė stiklo plokštelę. Įsi-
kalbėjus paaiškėjo, kad ją atnešė 
Antanas Buračas, norėdamas 
pasidaryti Palangos nuotrauką. 
Šiuos fotostiklus apie 1988-1989 
m. jis taip pat gavo dovanų iš 
vienos garbaus amžiaus vilnie-
tės, Adomo Pilsudskio (Juzefo 
Pilsudskio brolio) turto dalies 
palikimo perėmėjos. Nuo 1901 
m. A. Pilsudskis gyveno Vil-
niuje, 1909-1932 metais dirbo 

Vilniaus miesto administraci-
jos buhalteriu, buvo Vilniaus 
miesto tarybos narys, Vilniaus 
miesto viceprezidentas, 1935 m. 
pradžioje išrinktas ir į Lenkijos 
Senatą. 1935 metų gruodžio 16 
dieną mirė Varšuvoje, palaido-
tas Vilniaus Rasų kapinėse prie 
pat kapinių tvoros, priešais jo 
brolio J. Pilsudskio širdies ir jo 
motinos Marijos kapą, šiandien 
gausiai lankomą iš Lenkijos at-
vykstančių turistų.

Dėkojame Antanui Buračui ir 
Romualdui Beniušiui už dovaną 
muziejui ir užbaigtas beveik 100 
metų trukusias fotostiklų klajo-
nes.

Jolanta KlietKutė

Už įvažiavimą į Neringą 
– mažesnė rinkliava 

Rugpjūčio 21-ąją įsigaliojo mažesni vietinės rin-
kliavos dydžiai už įvažiavimą į Neringą mechaninėmis 
transporto priemonėmis, taikomi lengviesiems automo-
biliams ir automobiliams gyvenamiesiems namams. 

Vos du mėnesius galioję didesni vietinės rinkliavos dydžiai buvo taikomi 
siekiant reguliuoti transporto srautus intensyviausiu kurortinio sezono metu  
bei skatinti alternatyvius atvykimo būdus, kurių šią vasarą buvo kaip niekad 
daug.

Nuo šios vasaros pradžios Nidą galima pasiekti reguliariu maršrutu iš 
Šilutės plaukiančiu keltu „Kuršių deltos ekspresas“. Antrąją vasarą kursuoja 
keleivinis keltas Dreverna-Juodkrantė-Dreverna. Populiarumo ir šią vasarą 
nepraranda AB „Smiltynės perkėla“ greitaeigis laivas.  Jungtinius maršrutus į 
pajūrį pasiūlė „Lietuvos geležinkeliai“.

Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą atleidžiami asmenys, vyks-
tantys su elektra varomomis transporto priemonėmis, pateikę transporto 
priemonės registracijos liudijimą.

Nuo šiandienos lengviesiems automobiliams bus taikoma 5 eurų dydžio 
vietinė rinkliava (vietoje 20), automobiliams gyvenamiesiems namams ji 
sieks 20 eurų (vietoje 30), o nuo rusėjo 1-osios 15 eurų. Nuo rudens mažesni 
rinkliavos dydžiai bus taikomi ir kitoms transporto priemonėms.

neringos sav. inf.

Klaipėdos dramos teatras skelbia 
82-ojo sezono startą

 „HITAI“. Teatralai naująjį sezoną pradėjo anksčiau nei įprasta – jau šį mėnesį. 
Toks sprendimas esą priimtas dėl pajūryje poilsiaujančių žmonių, kurie, dar neprasi-
dėjus rugsėjui, galės pamatyti tiesiog „hitais“ tapusius spektaklius „Karalienė Luizė“, 
„Elzės žemė“, „Pašaliniams draudžiama“ ir „Tėvas“.

Iki pat kitų metų vasaros Klai-
pėdos dramos teatras pažers nau-
jovių – net penkias premjeras, 
atgims nepelnytai užmirštas spek-
taklis „Dėdės Tito džiazas“, sceno-
je pasirodys dvi naujos teatro ak-
torės Justina Vanžodytė-Šurajeva 
ir Karolina Kontenytė, braižomi 
ir kitų metų tarptautinio festivalio 
„TheAtrium“ rėmai.

Tačiau, svarbiausia, teatras su-
lauks ypatingo svečio – Eimunto 
Nekrošiaus. Pirmąsyk Klaipėdos 
dramos teatre kūrybiniais tikslais 
viešėsiantis režisierius žada statyti 
spektaklį pagal Sauliaus Šaltenio 
romaną „Kalės vaikai“.

Derybos su režisieriumi vyko 
ne vienerius metus, kol pagaliau 
pavyko surasti abiem pusėms pa-
trauklią medžiagą spektakliui ir 
tinkamą laiką. Tačiau, anot teatro 
literatūrinės dalies vedėjo Gintaro 
Grajausko, spektaklį žiūrovai pa-
matys dar negreit – tik po Naujų-
jų.

Pirmoji šių metų premjera, ža-
dama, įvyks spalio 17-ąją. Daugy-
bę apdovanojimų už režisūrinius 

darbus susižėręs Agnius Jankevi-
čius statys spektaklį pagal lenkų 
rašytojo Andžėjaus Stasiukio pje-
sę „Naktis“.

„Tai – istorija apie įvairaus plau-
ko vagišius iš Rytų Europos ir tur-
tingus, solidžius žmones iš Vaka-
rų, tarp kurių įvyksta konfliktas. 
Pjesė įdomi tuo, kad, nepaisant 
nesutarimų, visgi egzistuoja keista 
humanizmo forma, kuri abiem la-
bai skirtingoms pusėms yra ben-
dra“, - teigė teatro atstovas.

Pavasarį į teatrą taip pat atvyks 
jaunas latvių režisierius Elmaras 
Senkovas, kurį G. Grajauskas va-
dino „pasiutusiai įdomia, įžūlia ir 
gerą humoro jausmą turinčia per-
sona“. Jis, žadama, statys spektaklį 
pagal Bertoldo Brechto „Motušė 
Kuraž“.

Šiemet ypatingą dėmesį Klai-
pėdos dramos teatras skirs jau-
niesiems žiūrovams. Lapkričio 
pabaigoje režisierius Marius Pa-
žereckas pristatys spektaklį jauni-
mui „Labas rytas, pone triuši“. Tai 
– serbų dramaturgo Milano Mar-
kovičiaus pjesė apie jauną žmogų, 

kuris, tarsi „įmestas“ į vartotojišką 
visuomenę, pasijunta vienišas ir 
nori nusižudyti. Tačiau jis susi-
pažįsta su triušiu, atkeliavusiu iš 
„Alisos stebuklų šalyje“...

„Šioje pjesėje – begalė sveiko 
humoro. Beje, režisierius, kurda-
mas spektaklį, planuoja naudo-
ti daug modernių technologijų. 
Labai laukiame šios premjeros“, 
- neslėpė G. Grajauskas.

Jau sutarta, kad teatre vaikišką 
spektaklį statys ir Nacionalinio 
dramos teatro aktorius ir nese-
niai režisūroje debiutavęs Paulius 
Tamolė. Kol kas manoma, jog tai 
bus „Mikė Pūkuotukas“.

Naujojo sezono metu žiūro-
vams bus siūloma pasinaudoti 
šeimos nuolaida, perkant penkis 
ar daugiau bilietų.

Jau pradėti braižyti kitų metų 
tarptautinio teatro festivalio 
„TheAtrium“ rėmai. Anot organi-
zatorių, į Klaipėdą vėl atvyks estų 
teatras „NO99“, kuris šiemet žiū-
rovus šokiravo spektakliu „Pur-
vas Nr. 43“.

Pagal spaudą


