AMBRAZIEJAUS PABREZOS 220-ME6IUI

VIENAS ISKILIAUSiy
ZEMAICiy
JUOZAS POVILONIS

Kai lankysites Kretingoje nors keletq valandij,
butinai uzsukite j senqsias miesto kapines. Uz kokiq
trisdeSimt metrq nuo vartq pastebesite graziq meniSk^ nedidel^ koplytel^, apglebusiq kap^, kuriame 1849
metais palaidotas vienas Sviesiausiij XIX amziaus
Zemaitijos sunij - tevas Ambraziejus Jurgis Pabreza.
Ant kapo visuomet rasite geliq ir pamatysite deganCiq
ar neseniai uzgesusiq zvak^. Myli j{ zemaifiai, nusipelne jis ir visq lietuviij pagarbos bei atminimo.
XIX amziuje ZemaiCiq zeme iSugde tris didzius
vyrus: Simonq Daukant^ - istorikq ir etnografq, Modejq ValanCii; - ragytoj^, Svietej^ ir tautos blaivintojq,
Ambraziejn Jurgj Pabrezq - gamtininkq ir pamokslininkq. Pirmieji du savo veikla ir kuryba spejo iSkilti j
lietuviq kulturos aukgtumas, daugmaz yra jvertinti ir
zinomi, o Pabreza minimas tik retkar^iais, prabegomis. Jo darbaidar tik skaiCiuojami, jo raStai dar ne visi
perskaityti ir aptarti.Jo pamokslai liko zmoninSirdyse ir storose, kruopSCiai suraSytose knygose, liaudies
gydytojo patarimai gyvu ir spausdintu zodziu pasklido zmonese, dk botaniko moksliniai veikalai nebuvo
tokie zinomi liaudziai.
Visi trys didieji zemaiCiai kil^ beveik i§ vienos
apylinkes. Jurgis Pabreza gime 1771 m. sausio 15 d.
Vefrq kaime, Lenkimi} apylinkeje, Skuodo rajone.
Simonas Daukantas - taip pat Skuodo rajone, Kalviuose, o kick jpieCiau, jau Kretingos rajone, Nasrenuose, gime Modejus ValanCius. Jq keliai ir likimai

buvo nevienodi, bet jie artimai draugavo. Jie keitesi
ne tik laiSkais, kuriuose dalijosi dziaugsmais ir rupes£iais, bet ir savo darbais, plaCiau paskleisdami juos
liaudyje. Pvz., Daukantas rage ValanCiui (1846):
"nusiusk vienq egzempliorrq kun. Pabrezai, kad jis
rekomenduoti{ savo apylinkes kunigams, nes k^ jis
pasakys, bus jiems Sventa"1. Tokia draugyste t^sesi iki
mirties: Pabreza mire 1849 m. spalio 30 d. Kretingoje, eidamas 79-uosius metus, Daukantas - 1864 m.
gruodzio 6 d. Papileje 71 -eriq rnetq, iS Var niq j Kaunq
prievarta atkeltas Valanfius -1875 m. geguzes 29 d.,
sulauk^s 74 metij amziaus. Visi jie buvo zemaifiij
ukininkij vaikai, is" savo Seimq atsineS^ troSkimq mokslu
ir darbu aukotis Tevynei.

JUOZAS POVILONIS (g. 1910) - prozininkas, vertejas, pedagogas. Mokydamasis Marijampoles gimnazijoje, kun. Vlado MaZono
paskatintas 1928 m. pradejo bendradarbiauti spaudoje ("Saltinyje",
"Pavasaryje", "Ateityje", "Suvalkietyje", "Ryte"). 1932 m. jstojes j
VDU Humanitariniij mokslij fakultetq studijuoti prancuzu kalbos ir
literatures, tapo "Naujosios romuvos" talkininku, o 1936 m. - "Zidinio" nuolatiniu bendradarbiu. Baiges studijas, mokytojavo Kretingoje,
Panevezyje, Pasvalyje, Kaune. Iki 1940 m. isverte 6 groZines literatures
knygas, paskelbe keliasdeJimt straipsniu periodikoje. Po karo deste
Kauno tarpdiecezineje kunigu seminarijoje (1944-1948) ir Medicines
mokykloje, dirbo Valstybineje politines ir mokslines literatures leidyk-

loje. 1950 m. suimtas ir u2 karo meto straipsnius "PaneveZio apygardos
balse" bei apsakymy rinkinj "Nereikalingi 2mones" (1944), kuriuose,
esq, "pravedinejo agitacijq" ir "SmeiZe Tarybin^ Tikrov^", nuteistas.
GrjZ^s iJ Jakutijos, deste Veterinarijos akademijoje bei Medicines
mokykloje (iki 1972). Po daugelio metu priverstinio tylejimo 19891990 m. paskelbe periodikoje atsiminimu ir beletristikos.
Senojo "Zidinio" Bendradarbj, neseniai (spalio 11 d.) atsventusj
80-ajj gimtadienj, "Naujasis Zidinys" sveikina sugrjZus j spaudos puslapius ir linki nenuilstanCios plunksnos.

Jurgis Pabreza, Jono Pabrezos ir Rozes Bauzinskaites
sunus, iS mazens pamego augmenijq. Daug metij
praslinkus jis raSe prof. Johanui Volfgangui: "Dar
vaikas budamas pamegau augalus, juos sodinau, ravejau
ir su jais zaidziau. Noredamas pazinti jij savybes,
darydavau i§ jij dnkturas buteliukuose". Atsiradus
galimybei mokytis, jis griebesi knygos su zemaitis'ku
uzsispyrimu ir, turedamas 19 metij, Kretingos gimnazijq baige aukso medaliu. Vaikysteje prabud^ polinkiai ir liaudyje plintanCios ligos nuleme tolesnio
kelio pasirinkimq. 1792 m. Jurgis Pabreza jstojo j

1 Daukantas S.

RaStai. - V., 1976. -1.2.- P. 781.
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LDK Vyriausiosios mokyklos Vilniuje medicinos skyriiiValanclaus teigimu, jaunuolis nesitenkino vien specialybes mokslais, bet klausesi ivairiii. paskaitq: istorijos, botanikos, chemijos, fizikos, morales, teologijos ir
Sventojo RaSto. Zinoma, labiausiai mego botanika^ ir
farmakologijq, juoba kad botanika^ dest^s prof. Ferdinandas Spicnagelis buvo gydytojas ir labiau domejosi
augalvj panaudojimu medicinoje.
Po poros metq studijos nutruko. Prasidej^s Tado
Kosciugkos vadovaujamas sukilimas jtrauke savo
orbiton ir Vyriausiajq mokyklq. Pabreza pritare sukileliq idejoms. Tai paaiSkeja i§ laigko tevams, kuriame
jis raSo pasiryz^s stoti j jvj gretas. Sukilimui nepasisekus, Pabreza slapstesi, paskui grjzo j Zemaitija^ ir stojo
I Varniq kunigij seminary^. Ten buvo priimtas j
aukStesnyj kursq ir po dvejij metij (1796) jSventintas
kunigu. Pirmoji darbo vieta - Siluva, o po poros metij
jis skiriamas Raudenq klebonu. Kaip ra§e kun. Petras
Rugkys, "perimdamas Sias pareigas, Pabreza susigraudin^s ir verk^s. Tai rodo, kad jis neturejo palinkimo
administraciniam darbui, susijusiam su baznytiniij ir
ukiniij reikalq tvarkymu parapijoje". Visos tos priedermes neleido atsideti pamegtam darbui - gydyti
prispaustos tautos dvasi^ ir kunq. Kaip pamokslininkas jis auklejo zmones savo pavyzdziu, turiningais ir
visiems suprantamais pamokslais, o kunui gydyti rinko
augalus, gamino iS jvj vaistus ir moke liaudj juos
vartoti. Zinoma, administracinis darbas trukde §iai
veiklai. Po dvejij metij jis jau praSosi j vikarus, nuo
1800 m. vikarauja Tveruose, nuo 1802 m. - Plungeje,
o 1807 m. paskiriamas j Kartenq. IS parapijos j parapij^, lyg Zemaitijos Strazdelis, jis eina savo keliu,
kantriai siekdamas tikslo. Pajut^s, kad truksta ziniq i§
medicinos, ima studijuoti Stiorko "Sistemin^ praktiSkajq medicinq", Simono Sirenijaus "Zolynq", kitus tos
srities veikalus. 1822 m. laiSke j Vilniq prof. Johanui
Volfgangui Jurgis Pabreza nusiskundzia nemok^s
prancuzq ir vokieCiij kalbij ir negaljs naudotis gausia
literatura tomis kalbomis.
Daznas kilnojimas i5 parapijos j parapij^ leidzia
manyti, kad Pabreza dvasines vyresnybes ir kunigij
nebuvo labai megiamas. Tai suprantama, nes, pasak
kun. Petro RuSkio, Pabreza gyven^s asketigkai, turej^s savo principus ir jij laik^sis. Jis skelbe_s: "Nepritinka kunigui bet kokia prabanga jo buto balduose,
rubuose, induose, valgiuose ir t.t. Taip pat smerktinas
SykStumas, peiktinas apsileidimas ir tingumas bei
rupinimasis iSvirSiniais paredais. Pazemina kunig^
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viskas, kas neatitinka jo luomui: medziokle su visais
medziotojn prietaisais, loSimas kortomis, prekyba.
Netinka kunigui sustoti smukleje bei uzeigos namuose, dalyvauti zaidimuose, puotose, pokyliuose". Pabreza grieztai laikesi dienos reJimo. Keldavosi anksti
(3-4 valanda), daug skaite, tik du kartus per dienq
valgydavo, maiai ilsedavosi, nesilankydavo parapijieti\ vaiSese, venge moterij (nesileisdavo su jomis net j
kalbas), vakarienes nevalgydavo, anksti guldavo (7-8
valanda). Kai kurie autoriai teigia, kad toks gyvenimo
budas kenke jo sveikatai, ir jau Plungeje budamas jis
pasiligojejs. TaCiau pradejqs negaluoti Plungeje, budamas 31 metij amJiaus, Pabreia po to iSgyveno net
47 metus. Tad perSasi iSvada, kad tariamais negalavimais jis tiesiog gynesi nuo nereikalingi} ar nebutimj
savo paSaukimui darbij.
Taip galima paaiSkinti ir Pabre2os praSym^, su-««^
laukus vos 36 metij, leisti pasitraukti j altarijq, kur
paprastaieidavo nusene^ ligoti kunigai, nepajegiantys
dirbti parapijoje. Vyskupijos vyresnybe patenkino jo
praSymq, o Kartenos klebonas leido savo leSomis
pasistatyti nam^ klebonijos-sklype. 1814m. uSbaig^s
altarij^, Pabre2a sumoka pinigus u£ jos iSlaikym^ ir
raStu pasizada, kad "nereikS pretenzijq nei j savo buto
nuosavybe^ nei i tuos pinigus, jeigu kitur pereitij
gyventi ir dirbti".
Altarijoje buvo ramiau, sumaiejo ba^nytiniij
pareigq, ir Jurgis Pabreza pasinere [ plaCias botanikos
studijas, rinko Lietuvos augalq herbarq, kflre augalams HetuviSkus pavadinimus (pla£iau tos srities jo
darbus yra nagrinej^s Jonas Dagys2). Pamirgdavo net
valgj, o kartais ir nebudavo jo pasirupin^s. Pagaliau
jam kilo mintis zengti paskutinj Xingsnj. Ketverius
metus dirb^s Kartenoje, 1816 m. Pabreza pasiryita
stoti j Kretingos bernardimj (pranciSkonij observantij)
vienuolynq. 1817 m. jis duoda jzadus ir gauna tevo
Ambraziejaus vard^. Stodamas j vienuolynq, jis
issirupina vyresnybes pazada, kad niekur nebus kilnojamas ir ramiai gales dirbti. Tais pafiais metais, kaip
nurodo kun. Petras Rugkys, Pabreia paskiriamas
vienuoliq vedamos Kretingos parapines mokyklos
mokytoju (deste lotyni} kalb^, gamt^ ir geografija).
Cia tevas Ambraziejus randa palanki^ aplink^. Su
buriu mokiniujis eina {pievas, pelkes ir miSkus, renka
zoles, patsjas dziovina, daro igjq miSinius, trauktines,
2 Dagys J. Pabreios jyvenimas ir darbai II Jurgis Pabreza (17711849).-V., 1972.-P. 8-25.
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antpilus ir miltelius. "28 numeris jo celes ir visas
koridorius budav^s pakvip^s jo zolemis"3. Kiekvienas
i jj kreip^sis randa paguoda^ patarima^ ir, reikalui
esant, vaista^ Nenuostabu, kad po metij kitij prie jo
celes stovedavo eilute zmoniij. Vyrus jis jsileisdavo ir
j cele^ o moterys turedavo laukti zemai, nes vienuolyno regula neleisdavo joms jzengti j vidvj. Pagaliau
1821 m, vienuolyno vyresnybe adeido teva^ Ambraziejn ig mokytojo pareign ir paskyre vienuolyno
pamokslininku.
Pamokslus tevas Ambraziejus sake ne tik Kretingoje, betir aplinkinese parapijose - Kartenoje, Salantuose, Skuode ir kt. Iglike^ rankragfrai rodo, kaip
rupestingai giems pamokslamsjis ruogesi. Medziagos
semesi ig gyvenimo, kurj gerai pazinojo, nesivarzydamas
sake tiesa^ \, nepaisydamas, ar kam ji patinka, ar
jae, turedamas tik viena^ tiksla^ - parodyti zmonems,
is jn elgesyje gera ir kas taisytina.
Kretingoje iSsiplete ir kulturine tevo Ambraziejaus
veikla. Simonui Daukantui jis uzragineja liaudies dainas,
pats kuria eileraSftus, palaiko ry§ius su Motiejumi
Valanfiumi, Jonu Krizostomu Gintila ir kitais lietuvi\i kulturos veikejais. Kulturin^ ir mokslin^ veiklq
. . - . t.'
pradej^s beveik tuSCiame lauke - nei terminijos, nei
ragybos normi}, nei zodyni^ - visk^ jis kuria pats su Algirdas Bosas. Plakete dedikuota Jurgiui Pabre2ai. 1989. Bronza.
13,3x10,4 cm. Autoriaus nuosavybe. Gintauto Trimako reprodukcija.
zemaitiSku atkaklumu. Jis rengia pirmajj geografijos
vadovelj lietuvivj kalba, sudarineja botanikos zodyn^
lotynvj ir zemaiCin kalbomis, raSo iStisus tomus zandvj, nebetinkamvj valgymui kramtyti, ir jkyreti
kitiems, valgant atsileidzius. Man paclam nepadoru,
pamokslij.
Tuo metu tevas Ambraziejus jau buvo pripazintas kad nebegaliu suskubti su kitais, del to daznai turiu
vienu geriausii^ zemaiCii^ kalbos zinovi^. 1843 m. tenkintis ta viena sriubele, rasaleliu su duona, kad
Daukantas laigke vysk. Simonui Mykolui GiedraiCiui nepakyreCiau visam susirinkimui"5.
ValanCius "Zemaifiij vyskupysteje" apie tevq
prago maldn knygos rankraStj pavesti "kun. kanauAmbraziejij
taip rage: "Zmones jo pamokslq kaipo
ninkui Giniotui ir kun. tretininkui Pabrezai, kaip
kokio
apagtalo
su didziausia atida klauso ir nemaz
"" eriausiai mokantiems giq kalbq, perziureti tq rankragtj ir tuos zodzius, kurie jiems pasirodys per seni ir gauna pelno igganymo. Kada jis, kazelnyfion ilip^s
neverti toliau vartoti gryninant kalbq, uzbraukti ir Teve musu tesukalbetij, ir ta jo malda nebutij be
dvasigkos naudos zmoniq, nes taip yra uz gventq turivirguje jragyti laikomus tinkamiausiais"4.
ZemaiCiq vyskupijos valdytojo kan. Jono Krizos- mas,jog tarsi patsjo pasirodymasjau draudzia zmones
tomo Gintilos kvieCiamas kapelionauti j Alsedzius, ir veda ant gero. Daugel dievobaimingn zmoniq turi
tevas Ambraziejus paraSo ilgq ir labai jdomii atsakym^. j j uz vadov^ kely iSganymo, todel k. Pabreza kasdienq
Pacituosiu tik vienq pastraip^, kuri aiSkiai igduoda ne klauso valandvj valandas igpazinimo nusidejimq.
tik jo sveikatos bukl^, betirdidelj kuklum^. "Sestis j Noredamas dar ir mir^s mokyti zmoneles, gias knygestalq su kitais stiprintis, nebeturint ne vieno danties, lesparage"6ir igvardijo 7 religinio turiniorankragCius,
tikjuok^ ziurintiems daryti - toksjuokingas judejimas paminejo 6 botanikos veikalq rankragCius. "Be galo
- K., 1929. - T. 11. - P. 68.
Daukantas S. Mm. veik., p. 715.

Vaizgantas. Mm. veik., p. 70.
M. RaStai. - V., 1972. -1.2.- P. 274.

3 Vaizgantas. RaStai.
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reikalingi", - paguode tardytojas...
Grizusj 15 lagerio, apie 1957 m. mane aplanke
pranciSkonas brolis Mykolas (vadinome jj finansii
ministru, nes rupinosi gimnazijos legomis). Jis papasakojo, kaip uzdarius Kretingos vienuolynq, buvo
likviduojama biblioteka. Su palyda prisistat^s komisaras pareikalavo dviejvj ilg\i lentq, atreme j antro
aukSto Iang3 ir verte tomis lentomis j kiema^ knygas.
Visa tai mate brolis Mykolas su kitu broliuku. "Jsidemejome,j kurj kraStq krito brangiausios knygos. Buvo
pavakarys, sunkvezimis neatvaziavo. Tuomet komisaras {sake laikinai knygas sukrauti j sandeliuk^. Naktj
pritaikeme rakt^, atrinkome Pabrezos ragtus ir kitas
brangesnes knygas, ignegeme ir paslepeme".
Labiausiai man rupejo "Pamoksfej apej septinis
Sakramentus". "Jie igliko sveiki ir neliesti", - patvirtibrolis Mykolas. Kai tik grjSi^s gyventi { Kretingq
ada dirbo zakristijonu Zarenvj-Latvelin bazny£ioje)
ir susitvarkysiqs, pats man j^ atvegias.
Nesulauk^s po poros meti{, vykdamas i Palangq,
uzsukau i Kretingos baznyCiq. Ten sutikau brolj Antaninq, kuris pasake liudnq naujienq: brolis Mykolas
mir^s. Uz vargomj esas ma^as kambariukas, tenjis ir
uzmerk^s akis. "Kas suglobojo jo palikim^? Man labai
rupi Pabrezos knyga, kuriajis man zadejo paskolinti",
- pasiteiravau brolio Antanino. "Sito tai neisinau. Ji
paskutiniu laiku globojo vikaras. Galbut jis ir pasieme..." Neradau t^ dienq vikaro. O ir kas patikes, kad
knyga buvo man zadeta? Kai po metij vaziavau pro
Salj, buvo mir^s ir brolis Antaninas, kurj ketinau
kviestis liudininku pas tq vikarq. Daugiau pazjstamvi
ten nebeturejau. Taip nutruko mano paskutinis rySys
ir uzgeso viltis atgaivinti uzraSus apie tevq AmbrazieJHSlinko metai. 1972 m. nudziugino Botanikos instiL utasir Botaniki} draugija, iSleid^ 121 puslapio knygq
"Jurgis Pabreza (1771-1849)". Joje iSspausdinti straipsniai man pasirode konspektyvus, bet pasirinktos temos
buvo nagrinejamos iSsamiai. Tik gaila, kad j religinius raStus ten zvelgiama vien etnografijos poziuriu,
kad plaCiau neaptarta paties Pabrezos asmenybe.
1979 m. netiketai gavau laiSk^ iS savo buvusio
mokinio Kretingos pranciSkomj gimnazijoje, iSeivio
istoriko kun. dr. Viktoro Gidziuno OFM. Labai
pradziugino §i laiSko dalis: "Jau trys metai, kai atlie-

kamu nuo pareigij laiku raSau plafiq jo <PabreXos>
biografijq. Esujau paraS^s jo gyvenimq nuo gimimo
iki mirties ir apraS^s jo darba^ savojoje profesijoje.
Siomis dienomis uzbaigiau ir platij skyriij "Zemaierq
paproCiai Pabre2os raStuose", lieka dar Pabreza lituanistas (jo riipesciai 2emaiCiq kalba, rySiai su Gintila,
Daukantu, ValanCiumi ir kt.), liaudies gydytojas,
botanikas ir jo vertinimas musvi laikais. Mano raSoma
Pabreios biografija bus leidziama K<atalikq> Mokslo
Akademijos, del to raSau dokumentuot^ ir noriu paraSyti
kick galint kritiSkesne/'.
Kitame laiSke tevas Viktoras atsiunte iSsarnxj
raSomos knygos turinj ir keleta_ klausimij, \s
nerado atsakymo perskaitytoje literaturoje. Galiausiai gavau laiSka^ su jo knygos paskutinio skyriaus
planu, kuris tikrai [domus kiekvienam besidominfiam
Pabre2os gyvenimu ir darbais - "Vaikq auklejimo
pedagogika: a) Tevq pareigos vaikarns kuno atzvilgiu;
b) Tevq pareigos vaikarns sielos atzvilgiu; c) ISmintingas vaikij baudimas; d) Tevq pavyzd2io poveikis vaikams; e) Globejn ir Seimininkq pareigos".
LaiSke tevas Viktoras raSe: "Dabarjei sveikatavel
nesu§lubuos, Pabrezos neapleisiu. Apie savo darba,
retkarCiais Jus vis informuosiu".
Deja,tai buvo paskutine iinia, kuri^ gavau i£ tevo
Viktoro Gid2iuno. Tik veliau iSgirdau, kad 1984 m. jis
mire, taip ir nebaig^s paskutinio knygos skyriaus.
Gaila, kad taip atsitiko. Bet manau, kad ne viskas
prarasta. Nejaugi neatsiras istoriko, kuris iS likusiij
juodraSCiq sugebetv| uSbaigti knyg^? ISleista ji taptij
graziausiu paminklu, kurio seniai nusipelne kilnusis
zemaitis.

Siuo raSiniu ag nesiekiau pateikti igsamaus tevo
Ambraziejaus Pabrezos gyvenimo ir darbvj ivertinimo. Tai labai plati ir sudetinga tema. AS tik pameginau nugviesti pagrindiniusjo budo bruozus ir parodyti budingiausias jo veiklos kryptis. Teprimena tai dar
kart^, kad ir nepalankiomis sajygomis sukaupus valiq
ir ryzt^, jmanoma nuveikti didelius darbus. Kita vertus,
tebus Xinoma, su kokiomis kliutimis susidure meginimai tinkamai pagerbti gj gviesij ir taurq vyrq.
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APIE GRIEKUS,
PRIES CNAT4 MEILES
PASIPILDANCIUS
AMBRAZIEJUS PABREZA
Visi griekai, kurie pasipildo 15 nedapildymo darbij
mielaslrdingij, yra pries' cnata^ meiles. Bet ypatingu
spasabu prieslnas meilei neapkanta ir papiktinimas.
Apie tuodu vienudu grieku Cion tesakysiu.

Kl. Kas tai yra neapkanta? - Ats. Yra neliubijims ir
nekentims kokios asabos. Dvejokiu spasabu gal kas
kito nekesti: 1a kad nekent paCios asabos ir anai pikta
zyCija (Odium inimicitiae ), 2ra kad nekent kito del to,
jog yra zmonems pikta daras (Odium abominationis).
Cia reik zinoti: kokiu grieku yra neapkanta? kurie
turi neapkantq ir kokius griekus gimdo neapkanta?
1 Kl. Kokiu grieku yra neapkanta? - Ats. Jei kas
nekent Pono Dievo, kad norint ir vienoj mislioj savo,
o didziaus dar, jei kas pabur&j pries' Pona^ Dieva^
jebkokiame daikte, visados grieSij smertelnai. Nes
nekesti Pono Dievo noris maziausiame krislely, yra
stroSni kridva del majestoto Dievo.
O jei kas nekent artimo ir nek^sdamas jo zyfij jam
nepavadziaus, kad jam piktai detumes, tokia neapkanta visados yra grieku smertelnu, ir tokj neapkentejq ne as", ale Sventas Jonas ApaStalas vadina lygiu
esant razbaininkui: Kas nekent brolj, savo, razbaininku
yra (1 Jn 3, 15). Jei kas vel nekent artimo, bet nieko
pikto jam nezyfij, kad didiai nekent, grieSija smertelnai,

kad biSkytelj teneliubij, biSkj lengvai ir tegrieslj. Tegul
uzsistanavij vyrai moterys.kurie viens antro neliubij,
teipojaus gimdytojai, kurie tuos kudikius temyli, katrie
skaistus yra, ir t.t. Bet jei kas nekent tiktai griekij
artimo, o patj zmogij myli ir gatavas yra jam gerai
daryti, tokia neapkanta nera grieku.
Ach! Kaip tai nefeslyvs yra koznas, kurs nekelp
kito! Sitai ir pats nekentejas yra nevalniku velnio, ir
pen biesq Sirdyj savo (Sv. Bazttijus. Apie wenuolin ugdymq),
ir kad spaviedojas, visas jo spaviednys yra SventvagiSkas
(Mt 6, 15). Ir visos jo komunijos yra judoslSkos ( §v.
Augustinas. 1 pamokslas bainytiniams metams). Ir jei numirs
tokioj neapkantoj, statiai nugrabes j pekla^ (Mk 11,
26).
2 Kl. Kurie turi neapkantq ant artimo? - Ats. l a
kurie gyven neprietelystoj su kitu, 2a kurie tur, junt
savyje atsiskyrimq Sirdies nuo kokios asabos, ir vis
rodos aniems negerai, kq vien daro nekentamasis, 3a
kurie nenor ne besusieiti su nekentamuoju, ne labos
dienos duoti, ir negal ne bepaveizeti meilingoms
akimis ant nekentamojo.
Jei kas tada pasijunt uzrozytas es^s ta smertelna
liga duSios, te storojas kuo greiCiaus atmesti anq Salin.
O tai tokiais spasabais: l a Teveiz, del ko
ardmo. Jei del to, kad jam yra su nuotrukiu
kokio arba loskos urando, tegul atsizad visokiij savo
pavadziq, bile myletij artima. Jei del didystes savo,
teimas nusizeminimo. O jei rados ta neapkanta per

AMBRAZIEJUS (JURGIS) PABREZA paliko ne tik botanikos, medicines, geografijos veikalij, bet ir nemaia religiniij raStu.
Daugiausia tai pamokslij rinkiniai, i5 kuriij mums Siandien prieinamos
trys stambios rankraStines knygos: dviejij daliij - "Apey Sakramentus
ogomay, yr Apey Nek6rius Sakramentus Ipatingay" bei "Pamokslay
Apey Matony Artyma" - rinkinys (1808-1822, 711 p.) ir "PamoksTay
Wayringosy Materijosy Ajl roiniu wyitu, iwairiusy teykusy sakity"
(1799-1831,860 p.). Kiti pamokslij rankra^iai kol kas nerasti - arba
2uv^ per karq ir pokarj, arba kur nors pasiklyd^ bibliotekij saugyklose.
Pabre^ai gyvam esant ne vienas jo veikalas nebuvo paskelbtas.

Pamokslai ligi Siol nepublikuoti ir tyrineti vien kaip JSemaiSy etnografijos saltinis, nors juose gausu 2iniy ir apie liaudies etosq, pedagogikq,
medicinq, sani tarijq. Mums jie brangus ne tik kaip homiletikos istorijos
paminklai, bet ir kaip puikus iSkalbos meno pavyzd2iai, kuritj tekstai
daro autentiSkos fonogramos jspudj.
Cia skelbiama nedidele iStrauka is" 1825 m. per SekminesSalantuose pasakyto pamokslo "Apey ontra Dali Pirmoiy Prisakima Dyiwa, lay
ira, Apey Wiera, Wylti, Meyly yr Garby Dyiwa". Tekstq i5 rankraStines
knygos "Pamokstey Wayringosy Materijosy..." spaudai parenge ir
2odynelj sudare Stasys Skrodenis.
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liezuvj kieno, atmesk tavorcauti su dvilinkliezuviais,
nebvieryk anq kalboms, o pagaliaus ne klausytis
nebklausykis liezuvneSiq. 2a Uzsistanavyk tankiai Sirdyj
savo, kaipo esi neCeslyvs, kad kito nekenti. 3a Stebekis
tankiai ant Pono Jezuso, kurs ir prie kryziaus prikaltas,
ir tad mylejo neprietelius savo. 4a PraSyk tankiai, o
karStai nuo Dievo tos loskos, kad galetumei iSsisergeti
visokios neapkantos, o myleti koSna^ zmogq.
3 Kl. Kokius griekus ginido neapkanta? - Ats.
Roznius rozniausius, kaip tai: kitam piktai zy£yti, iS
neCestes kito dziaugtis, artima^ keikti, nezgadas daryti,
bartis, muStis, buntavotis ir t.t- vis tai gimdo neapkanta.
Kas veleisgi zyCij kitam pikto, pri kozno zy£ijimo
mazne visados papildo griekq smertelnq. Ir kas dziaugias
iS nepasivedimo arba iS neCestes kieno, mazne visados
grieSij smertelnai pri kozno dziaugimos. Ir kas kitq
keik, pri kozno keikimo maine visados grieSij
smertelnai. Ir kas save pats keik - grieSij smertelnai.
Jei kas veleisgi vyresni uz save pakeik, sunkesniai ir
grieSij. Pagaliaus ir pat} biesq nevalna keikti (Sir 21,
30). Kas keik ir nerazumnus sutverimus, ir tas tankiai
grieSij smertelnai, o nuopauSednai - visados (zr. Sv,
Tomo 79 kvestija, 2 str. - DieviSktyy, vertybiy, trumpas
iSdestymas, VI sk., 8, 1 atsak.).
Teipojaus tankiai grieSij smertelnai, kas
nebebodams kito, prieSinas jam prieS kokj daikt^, ir
jei tai prieSindamos, steng prieS regimq tiesq, visados
grieSij smertelnai, jei tai daro iS neapkantos kito (Gal
5, 20).
Ir kas sprecijas su artimu, noredams koneCnai
virSq gauti, mazne visados grieSij smertelnai; ir negu
tuokartu tiktai tegrieSytij pauSednai, kad mazame
daikte ir be papiktinimo kieno tesprefytusi (Gal 5,
JO).
Ir tas, katras baras, mazne visados grieSij smertelnai;
negu kad lengvai tebarti^si, rasi but lengvas ir griekas.
Kas veleisgi muSas, pe§as, visados grieSij smertelnai
koznu sykiu.
Teipogi kas keiitq keta ant kokios norint vyresnybes,
grieSij smertelnai. O pagaliaus ir tie grieSij smertelnai,
kurie susirokav^ keliese storojasi konecniai pragaiSinti
kita^ - kad anas negauti} ar tai sluzmos, ar loskos, ar
kito kokio daikto, kurs prie jo priguletq.
Jei kas tada pasijunt kokiame daikte tais griekais
Dievui nusidej^s, tegul pakutavoja, te spaviedojasi ir
tepasiprovija, jei nenor ant amziij prapulti. Spasabus
ant pasiprovijimo apleidu del trumpumo laiko, bet

koznas klauskites spaviednyko savo, kaip turit atsikelti i5 griekij.

2ra Apie papiktinimq
Papiktinims yra tai iodis arba darbas nesuvisu geras,
i!> ko artimas gauna prieiastj ant sugrie&jimo. Papiktinimas tada gal rastis ir iS tokio zodzlo arba darbo, kurs
norint paclu daiktu nera pikts, vienok rodos kam
kaipo bus esa_s piktu. Ant pasipildymo vel papiktinimo, nereik to koneCniai, kad kas regedams arba
girdedams tame kq darant arba kalbant, sugrieSytq
paCiu daiktu, ale gana to, kad iS tavo darbo arba iodzio
galejai papiktinti. Apie tai sakydams klausiuos: l a
kokiu grieku yra papiktinimas? 2a kokiais spasabais
kuo tankiausiai daros papiktinimai? 3ia ko pavynas
laukti del sav^s papiktintojas?
1 Kl. Kokiu grieku yra papiktinimas? - Ats. Papiktinimas iS apgimimo savo visados yra grieku
smertelnu, o tai nemieruotai stroSniu; o tai viena del
to, jog locnai Liucipierius, prieS Dieva^ buntavodamasis,
kitus atved j tq patj bunta^ jvesdamas \q ir
darydams tarnais velnio, o neprieteliais Dievo. Papiktintojas yra velnio verbauninku, verbavodams duSias
j vaisk^ jo. Kristus Pons pergalejo sviet^ ir jo kunigaik5t}iSmetelauku(/n 12,31), patiek^ssau garbing^
Baznyclq, neturinCiq petmos, apmazgojo mumis krauju
savo, idantiS musij pataisytq karalyst^ delei Dievo (Jn
14,23). O piktintojas t^ karalyst^ storojasi iSgriauti, t^
BaznyCiq be petmos mozo ir apint jved velniq ant
svieto - kasgi tai do stroSnybe! Dvasia Sventa gyvena
kozno vierno Sirdyj (1 Tes 5, 19), bet per atvedimq
zmogaus i grieka^ tur Salin iS tos Sirdies ir gyvenimo
sau mielo uzsistupyti (Km 1,1). Kokia tai kridva dedas
delei Dievo Dvasios Sventos! Tadgi kad papiktintojas
kridvija cielq Traice^ SvenCiausi^, o kridvij teip stroSniai,
ir grieku papiktinimo yra stroSniausiu. O juo kas
daugiaus papiktina, juo daugesniai ir griekij teip stro§nii|
atsiranda. Ir jei kas kq daro, noredamas kitq tyCiomis
atvesti j griekq, tad dar piktesniai grieSij, prie to dar
juo per papiktinimq j sunkesnj griekq kita^ atvesi,
juoba stroSnesniai ir sugrieSysi. Bet uz visus kitus
papiktintojus tie ko stroSniausiai piktindami grieSij,
katrie tur kokiq vyresnyb^, kaip tai gimdytojai, gaspadoriai ir 1.1., ir 1.1. (Sir 3, 18).
2 Kl. Kokiais spasabais kuo tankiausiai daros
papiktinimai? - Ats. Rozniais rozniausiais: tad zo25
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dziais, taddarbais. Kaip tai: l a Blazgatydamas zodzius
ne£ystus. 2a Per prasta^ kalbq atvesdamas kitus ant
tokio pat kalbejimo. 3a Paveikslu: jvesdamas kokias
madas prie apdaro, kurios yra su grieku. 4a IS veikimu; kad kas per iSpeikim^ patrauk kitq ant piktai
darymo. 5a Melavimu: kad kas ten, tvirtindamas nesant
grieko, kur yra, patrauk kitus del piktai darymo. 6a
Pagyrimu: kad kas, girdamas piktai darantj, atved ir
kitus ant to darymo. 7a Pasigyrimu: kad kas, patsai
girdamasis iS savo pikto darbo, randas kitam priezastimi
ant to paties darymo. 8a Neuvozojimurkad kas kalba
nesuvisu gerai, neuvozodams, jog iS to gal kas
pasipiktinti, kaip tai pliuSkyste apie pagimdymus. 9a
Liepimu: kad kas liepia kitam piktai daryti. 10a
Rodijimu: kad kas parodija kam piktai daryti. ll a
Tylejimu: kad kas, regedams piktai darant, tariasi
neregis. 12a Pazvalijimu: kad kas, praSantis piktai
daryti, pazvalija. 13a Perkalbejimu: kad kas perkalb
kitq, idant piktai padarytij. 14a {taikumu: kad kas per
savo paSankuma^ per linksmu rodymasi, per zodzius
jtaikius, per stovylos dailinimq, dovanas ir Cesnius
storojas kita^ atvesti ant pikto. 15a Uzstojimu: kad kas
piktai daranciam prizad, kadjj uzstos, jei bus kokia
beda. 16a Kibinimu ir Syzinimu: kad kas per pakibinimq
atved kitq ant grieko arba kad regedams kq supykus,
didesniai Syzin.
3 Kl. Ko pavynas laukti del saves papiktintojas
koznas? - Ats. Beda stroSniausia tarn zmogui, per kurj
atsiranda papiktinimas (Mt 18, 7). Geriaus butij, sako
ISganytojas, kad jam kas akmenj girnii uzkabintij ant
kaklo ir paskandintij gelmej marios. Nes Ponas Dievas
nuo papiktintojo ir ant Sio svieto su kuo didziausia
sragybe reikalauja papiktinimus pataisyti ant gero ir
laiku sudo savo uz papiktinimq su didziausia sragybe
atsudija ant prapulties, ir pekloj su didziausia sragybe
atmonija.
Dievas teisingas ir mielaslrdingas rasi galetii kantriai
kenteti, stebedamasis ant griekij, zmogaus sekretnai
papildytij, peunai uz patajemnus griekus gales buti
perblagotas nuo zmogaus, pakutavojanCio SCyrai, bet
papiktinimo nekoroj^s, kenteti negali, ale koneCniai
reikalauja, kad papiktintojas atitaisytij apint [ gera
visq papiktinim^; idant nekorojus tokio bezboznumo,
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neduoti|si patoko ant tolimesnio grieSijimo. Jei pranaSas
Dievo aiSkiai sako, kad razbaininkai nedagyvens pus^
diemj amziaus savo (Ps 54, 24), argi netolei didziaus
tie bus tokiu smerCiu pakoroti, kurie per papiktinim^
duSios ir kuno artimq savo jmurdo \? Deltogi i§
papiktintojvj arba noglai, o greitai numirSt, arba
trumpame laike paliekt apleisti nuo Dievo: jpuola j
Sirdies uzkietejim^, apjenk ant proto, kol Dievas
nenustums j prapultj arba ant svieto neprades koroti
aiSkiai (Sof3, 5). Dovydui karaliui noris buvo Dievas
atleid^s jo nusidejim^, vienok uz duotq papiktinim^
per jo nusidejimq - o kaip tai dar didziomis koronemis
do^esnomis jj pakorojo! (2 Kar 12, 12).
Klausykis, kiekvienas piktintojau! Greitai ir stroSniose stovylose pasirodys tau sudzia adynoje smer£io
tavo! bet, o! kaip stiprij rokundq turesi iSduoti anoje
valandoje, kursai kitiems kokiu norint spasabu buvai
papiktinimu. Kraujo brolio tavo iSrankn tavo ieSkos (Ez 18). ISvysi locnai debesy griekus tavo (Iz 44, 22), apie
kuriuos ir mirSti buvai uzmirS^s, bet vienok prisiejai
prie jq papildymo; iSvysi nezgadas, neapkantas, begedystes, burCijimus, apleidimus, dasileidimus ir visokio
gatunko nepaSCyvastis; o negalesi ne ig vieno punkto
iSsiteisinti, ale patsai save pripazinsi kaltu esant. Nes
sudzia pastatys prieS tave ciel^ gauja^ sviedkij, kurie
tave regejo, girdejo ir per tave prapuole; o visi su
didziausia sragybe pakils ant tav^s ir Sauks prie Dievo,
tarydamis: Viegpatie! atmonyk kraujq musu^ (Apr 6,
10). Setonas vel, kurio dabar verbauniku esi, stosis
pas deSin^ tavo, jstygavodamas, kad laiku sudo paliktumei prakeiktu.
Tad Sudiia atozfs aniolus savo, irsuririks iSjo karalystis
visus papiktinimus ir tuos, kurie dan piktybq, ir jmesjuos \ ugnies
13, 41-42). Jmes kozn^ papiktintoj^ j visq gilia
vieta^ peklos, kur budelius tures ne tiktai vien Setonus,
ale visus tuos, kuriuos per savo papiktinimus nutrauke} peklq. Kokias vel mukas kentes pekloj kiekvienas
papiktintojas, galit koznas dasimislyti i5 stroSnios
sunkybes grieko papiktinimo, nes juo griekai sunkesni, juoba ir korone uz anuos stroSnesne. Ach! kokia
tada korone lauk to, kurs kur sukas, ten piktin, katras
dienq ir naktj nepaliauna kitij piktinti.
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ZODYNELIS
apint - vel
cnata - dorybe
doiesnas - laikinas
gatunkas - veisle
fstygavoti - siekti
kone£n(i)ai - butinai
kridva - skriauda
locnai - lengvai
neiesfyvas -cielaimingas
nepasivedimas - nepasisekimas
nepaSiyvastis - neSlove
nepavadiius - nesekme

net&roioti - nesiskaityti
nezgada - nesantaika
noglai - netiketai
(nuo)pauXednai - paprastai
patajemnas - slaptas
patokas - pritarimas
pavadis - akstinas
paveikslas - pavyzdys
pavynas - privalas
pazvafyti - leisti
pettna - deme
perblagoti - permaldauti
peunai - tikrai

Ambraziejaus Pabrezos antkapis Kretingos senosiose kapinese. Antkapine kopiytele buvo pastatyta 1933 m. Kretingos pranciSkoni} vienuolyno gvardijono tevo Augustino Dirveles rupesdiu. Pirmasis antkapis akmens kryiius, pastatydintas gvardijono Felikso Rimkevidiaus - buvo
paliktas savo vietoje ir atsidure koplyteles viduje. Ant jo matyti uZraSai:
vienoje puseje -Praed.AmbrosiusPabreia,kitoje -ISian. 1771 obiit 30
OCL 1849 Vbdt 79. an. Juozo Grikienio nuotrauka.

rodijimas - patarimas
sluima - tarnyba
spaviednys - i5pa2intis
spreSytis - ginCytis
sragybe - rustybe
sviedkas - liudininkas
fyiinti - tyCiotis
mvorlauti - draugauti
urandas - pareigybe
uiroiytas - apkrestas
u&istanavyti - susimqstyti
uisistupyti - pasitraukti
fyfyti - linketi

