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„100-mečio lietuva. žemaitijos šviesuoliai“

Jurgis Pabrėža – gyvenimą paaukojęs Dievo ir žmonių tarnystei
Jolanta KLIETKUTĖ
Kunigą, pranciškoną, nuodėmklausį, dvasios tėvą, mokytoją, gydytoją,
menininką, garsų savo laiko pamokslininką, švento gyvenimo žmogų Jur
gį Ambraziejų Pabrėžą drąsiai galima pavadinti lietuviškuoju Leonardu
da Vinčiu: garsusis menininkas savyje puikiai suderino mokslą ir meną,
o Jurgis Pabrėža – mokslą ir tikėjimą bei teologines žinias.

Jurgio Pabrėžos koplyčia Visų šventųjų naktį.
Tėv as Ambr az iej us
buv o univ ers alus žmo
gus, domėjosi įvairiomis
mokslo, meno, medicinos
sritimis, naujienomis, bet
tuo pačiu puikiausiai iš
manė ir citavo daugybės
Bažn yč ios tėv ų rašt us.
Nors mokslo ragavo ne
lab ai daug (gimn az ija,
neb aigt os univ ers it et o
studijos, dveji metai se
minarijos), tačiau žinių
nuolat ir nepaliaujamai
siekė savo jėgomis, pasi
žymėjo nepaprasta eru
dic ija. Sak yd am as pa
mokslus, klaus yd am as
išpažinčių – gydė žmonių
sielas, didelę savo laiko
dalį skirdavo ir kūno ligų
gyd ym ui. Kret ing a gali
didžiuotis, kad būtent čia
gyveno ir amžino poilsio
atg ulė žmon ių gyv en i
muose stebuklus daręs
nepaprastas, Dievo apdo
vanotas ir visai nepelny
tai primirštas žmogus.
Jurg is Pab rėž a gim ė
1771 m. saus io 15 d.
Več ių kaim e, Lenk im ų
parapijoje, Kretingos ap
skrit yje, Jon o ir Rož ės

(Baužinskaitės) Pabrėžų
šeimoje, kurioje užaugo 7
vaikai. Spėjama, kad Jur
gio tėvas buvo ūkininkas,
laisvas nuo baudžiavos,
gal net bajoras, nes J. Pa
brėža savo pasiryžimuo
se žada nesigirti kilme.
Lotyniškai bei lenkiškai
savo pavardę rašė Pabrez,
žemaitiškai pasirašinėjo
Pabreza arba Paabreza.
1796 m. vasario 26 d.
Žemaičių vyskupas Ste
pon as Giedr ait is Jurg į
Pabrėžą įšventino kuni
gu. Jaunas kunigas nuo
pat pradžių jautė didelę
ats ak om yb ę už par a
pij ieč ių siel ų gan ym ą,
labai rimtai ir atsakin
gai ruošėsi pamokslams,
nuodugniai studijavo šv.
Raštą, įvairių šventųjų
ir garsių pamokslininkų
veikalus, stengėsi pažin
ti tos viet ov ės, kur ioje
pamokslaus, žmonių gy
venimo būdą, įpročius,
ydas, kad klausytojams
pamokslas būtų aktualus
ir suvokiamas.
Žvelgiant į išlikusius
pam ok ym us, jo pat ies

J. Pabrėžos ekspozicija Kretingos muziejuje.

Jolantos Klietkutės nuotr.

pasiryžimus ir paguodos
ieškojimą paniekintame
Krist uj e, kyl a mint is,
kad ir pats ne kartą pa
tytė skaudžių apkalbų,
šmeižt ų, pan iek in im ų,
nors save aukojo Dievo
ir žmonių tarnystei. Su
laukęs keturiasdešimties
metų, jau buvo netekęs
sveikatos ir dairėsi alta
rijos, kur galėtų ramiai
užbaigti savo dienas.
Liaudyje garsėjo kaip
uol us, išm int ing as iš
pažinčių klausytojas ir
pam okslin ink as, kur io
pasiklausyti plaukė mi
nios žmonių iš visų para
pijų. Labai daug žmonių
jį buvo pasirinkę dvasios
vadovu. Vis dėlto labiau
siai Jurgis Pabrėža žmo
nių sielas paliet ė sav o
gyvenimo pavyzdžiu, giliu
tik ėjim u, mald ing um u,
sugebėjimu gydyti sielą
ir kūną.
Mot iej us Val anč ius
„Žem aič ių vysk up yst ė
je“ rašo: „Žmonės jo pa
mokslų kaipo kokio apaš
talo su didžiausia atida
klauso ir nemaž gauna

Jolantos Klietkutės nuotr.

peln o išg an ym o. Kad a
jis kazelyčion įlipęs Tėve
mūsų tesukalbėtų, ir ta
jo malda nebūtų be die
viškos naudos žmonių,
nes taip yra už šventą
turimas, jog tarsi pats jo
pasirodymas jau drau
džia žmones ir veda ant
ger o. Daug el diev ob ai
mingų žmonių turi jį už
vad ov ą kely išg an ym o,
tod ėl kun ig as Pab rėž a
kasdieną klauso valan
dų valandas išpažinimo
nusidėjimų. Norėdamas
dar ir miręs mokyti žmo
nes, parašė jiems knyge
les. Be galo darbus tas
zak on ik as niek uom et
nespėja. Vos atkalbėjęs
poterius ir kitus apėjęs
žygius, diena iš dienos
rašo. Pratęsk, Dieve, jam
amžių ir suteik turtingą
poną, kurs parašytas per
jį knygas išspausdinęs
žmonėms paskelbtų!“
Jurgio Pabrėžos gyve
nimas nuo pat vaikystės
buvo susietas su pranciš
konais: dėdė Aleksandras
Pabrėža buvo pranciško
nas, pats Jurgis mokėsi
Kretingoje, gerai pažinojo
brolių gyvenimą, tad ir
pačiam ateidavo mintis
stoti į vienuolyną. 1802
m., dirbdamas Plungė
je, jis net padarė pasi
ryžimą: „Pašalinti norą
stoti į vienuolyną. Visa
tai – pagunda“. Tačiau
Dievo planui pasipriešin
ti neįmanoma: žmonės ir
dabar prisimena legen
dą, kad 1815 m. kun.
Pab rėž a buv o pak vies
tas pas ligonį ir didelio
potvynio metu su Švč.
Sakramentu kėlėsi per
Miniją. Smarki vandens
srovė nutraukė lyną ir
keltą su visais žmonėmis
lyg šapelį ėmė blaškyti į
visas puses. J. Pabrėža
šaukėsi šv. Antano pa
galbos, pasižadėdamas,
kad jeig u išliks gyv as,
įstos į Kretingos pranciš
konų vienuolyną. Keltas
su visais keleiviais toli
užuolankoje saugiai pa
siekė krantą.
1816 m. gruodžio 7 d.,
būdamas 45-erių metų
amžiaus, Jurgis Pabrėža
įstojo į Kretingos Trečiąjį
pranciškonų (tretininkų)
ordiną, po metų iškilmin
gai dav ė amž in uos ius
įžadus, gavo tėvo Amb
raziejaus (Ambrozijaus)
vardą. Tretininkai, kaip
ir pirmojo ordino vienuo
liai, dėvėjo pranciškonų
abitą, laikėsi vienuolinės
tvarkos, naudojosi viso
mis dvasinėmis malonė
mis, bet neturėjo teisės
rinkti viršininkų ir patys
būt i jais renk am i. Pa
brėžai tiko „kad zokono
vyresnybė per visą amžį
niekur nekilnotų“, norė
jo turėti daugiau laiko
mald oms, stud ijoms ir
žmonių gydymui.
Jis visuomet stengėsi

Liaudies meistro Petro Kalendos (Salantai,
Kretingos r.) pagal žmonių pasakojimus
1970 m. iš liepos medžio išdrožtas Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos biustas, saugomas
Kretingos muziejuje.
Jolantos Klietkutės nuotr.

J. Pabrėžos sukurtas herbaras „Dievas mato,
laikas bėga, mirtis artėja, amžinybė laukia“
saugomas Kretingos muziejuje.
Jolantos Klietkutės nuotr.

prisiminti, jog yra nuola
tinėje Dievo akivaizdoje,
tad įstojęs į vienuolyną
nusipiešė ir iš augalų su
klijavo Dievo Apvaizdos
paveikslą, jame įrašęs:
„Dievas mato, laikas bė
ga, mirtis ateina, amžiny
bė laukia“. Šis paveikslas
iki mirties buvo laikomas
celėje, kad nuolat pri
mintų Dievo akivaizdą.
Dar būdamas studentu,
J. Pab rėž a nut ap ė pa
veikslą, kurio vienoje pu
sėje pavaizduota Nekaltai

Pradėtoji Mergelė Marija,
kitoje – šv. Antanas. Stu
dijų metais šį paveikslą
J. Pabrėža nešiojo pro
cesijose, vėliau jis kabėjo
celėje. Po kunigo mirties
gim in ės pav eiksl ą iš
saugojo. Restauruojant
nustatyta, kad „paveiks
las tapytas namuose ga
mintais alyviniais dažais
ant drob ės, iš abiej ų
pusių, neabejotina, kad
Nukelta į 7 psl.
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Atkelta iš 5 psl.

tai paties Pabrėžos dar
bas“. Giminės jį atidavė
Kretingos muziejui.
Tėvas Ambraziejus rin
ko žinias ir apie dažus,
jų sudėtį, mokė žmones
pigiais gamtiniais dažais
daž yt i nam ų apyv ok os
daiktus, piešti ir net ta
pyt i. Jis dom ėjos i me
nu, nagrinėjo jo reikšmę
žmogui.
Šiand ien apie Jurg į
Pabrėžą daugiausiai ra
šoma kaip apie botani
ką, kurio darbai lietuvių
ir žem aič ių kalb a tur i
did žiaus ią išliek am ąją
vert ę. J. Pab rėž os pa
lik im ą sud ar o apie 50
darbų botanikos tema,
lotynų ir lietuvių kalbų
botanikos žodynas, au
galų morfologijos lietuvių
term in ų žod yn as, apie
800 augalų rūšių herba
riumas, pirmasis lietu
vių kalba parašytas 166
psl. geografijos vadovėlis,
geografijos terminų žody
nas, 17 rankraščių, ku
riuose aprašomos ligos,
jų simptomai, gydymas,
medicininių terminų žo
dyn as, lot yn ų kalb os
vadovėlis, apie 250 pa
mokslų visais žmogaus
gyv en im o ir tik ėj im o
klaus im ais, sav ot išk as
filosofinis veikalas „Ryž
tai“, kuriame sistemino
savo gyvenimo principus.
Yra lik ę ir keli jo eilė
raščiai, kuriuos liaudis
pamėgo ir kelis pavertė
dainomis: „Esu sau žmo
gelis“, „Apie pypkininką“,
„Apie neučcivus apsyeji
mus jawnumenes“. Tarp
Daukanto raštų yra dar
keletas eilėraščių be J.
Pabrėžos parašo, tačiau
rašyti jo ranka, nuotai
ka ir stilium i: „Day n ie
vainos“, „Krupniks trun
kas graž iavs is“, „Gay 
lesis altoriaus“, Daynie
apie pij ok ą atm et ont i
arielka“, „Apie patiešiji
ma rup esn iu žmon ių“,
„Apie sprowa jo milestos
pona Piivievičiaus“, „Da
ynie žydu“. 1838 m. J.
A. Pab rėž a tes tam ent e
įrašė: „mano biblioteka
net aks uot in a, bet vis a
turi atitekti ne kam ki
tam, kaip tik Kretingos
vienuolyno bibliotekai“,
kad vienuolyne rekolek
cijas atliekantieji kuni
gai galėtų pasinaudoti jo
knyg om is. Lab ai gaila,
kad vienuolyne saugomi
jo rankraščiai 1940 m.
saug um ieč ių buv o su
versti į sunkvežimius ir
išvežti, vėliau išblaškyti
po įvairias bibliotekas,
muziejus, dalis rankraš
čių ir herbarų dingo.
2019 metų pradžioje
įvyko stebuklas – br.
Julius Sasnauskas OFM
Kretingos muziejui per
davė Amerikos vienuoly
ne išsaugotą originalų J.

Apie J. A. Pabrėžos botanikos veikalą
Pabrėža, Jurgis Ambraziejus. Taislius augyminis [D. 1], I-223. –
2009 (Vilnius: Logotipas). P. 1.

Taislius Augyminis
2019 metais sukan
ka 185 metai, kai buvo
pradėtas kurti pirmojo
Lietuvos floros tyrinėto
jo Jurgio Ambraziejaus
Pabrėžos (1771–1846)
mokslo veikalas „Tais
lius aug ym in is“, kur į
šiandien pavadintume
„Augalų sistema“. Prieš
tai jis daug metų dirbo
rengd am as bot an ik os
žodynus. Iki 1834 me
tų jau buv o par aš ęs
kel is stamb ius bot a
nin ius darb us, iš jų:
„Waa rd aa tay sl yy n ee
Augimiu atsyrądąntiu
Augmyniićźioo źemay
tyyniee Óżwerąćźio sa
awiejy Augmes liig śźioł
aatrastas Źemaaytiusy,
Lyyitówoo, Wolyynyjoo,
yr Podoolyjoo“ („Vardai
taisliniai, atsirandančių
aug imn yč ioj Žem ait i
nėj“, 1834) ir „Sryje Bal
senyyny. Biiluu Žemayt“
(„Lietuviškai lotyniškas
augalų morfologijos ter
minų žodynas“, 1834)
ir kt. Tai buvo tarsi pa
rengiamieji darbai prieš
rašant pagrindinį bota
nikos veikalą „Taislius J. A. Pabrėža. Taislius Augyminis. I t. viršelis.
augyminis“.
Rank rašt į sud ar o žin om as ir nes ulauk ė gistrą kaip nacionalinės
1042 pusl ap iai (LXII tokios šlovės kaip minėti reikšmės dokumentinio
paveldo objektas.
p. pratarmės ir 980 p. veikalai.
2003 m. bendradar
1900 metais „Dirvos“
teksto). Jį autorius kūrė
apie aštuonerius metus bendrovės lėšomis „Tais biaujant trims institu
(1834–1843). „Taislius liaus augyminio“ ištrau cijoms: Gamtos tyrimų
aug ym in is“ buv o pir kos pradėtos publikuoti centro Botanikos insti
masis botanikos mokslo Jungt in ės e Amer ik os tut ui, Liet uv ių kalb os
veikalas lietuvių kalba. Valstijose. Nuo tada pla institutui ir Nacionalinei
Rašyti mokslinius dar tesn ė vis uom en ė nors Martyno Mažvydo bib
bus be lietuviško termi ir dalin ai galėjo sus i liotekai, pradėti Jurgio
nijos buvo neįmanoma, pažinti su šiuo veikalu, Ambraziejaus Pabrėžos
tad Jurgiui Ambrazie ir jis tapo pagrindiniu veikalo „Taislius augymi
jui Pabrėžai tenka juos šaltiniu mokslininkams nis“ parengiamieji leidy
kurti. Tad suprantamas XX amžiaus pradžioje ir bos darbai. Nuo rankraš
jo nusiskundimas „Bet, viduryje kuriant moder čio parašymo pradžios
ach! kayp tay wargans nią lietuvių botan ikos praėjus 175 metams –
day ks yszdóuty kok i terminiją. Jo rankraštis 2009 m. buv o išleist a
weykala tokioy kalboy, iki 1940 m. buvo saugo pirmoji rankraščio dalis,
kóriuy nieks ysz Żemai mas Kretingos bernardi 2014 m. – antroji, o 2015
tiu lig śżiol anie myslity nų vienuolyne. Sovieti m. – trečioji.
„Taislius augyminis“
nepamyslyjy tamy da nės okupacijos pradžioje
ykty raśżity!“ [Bet, oi! užd ar ius vien uol yn ą, išliek a fund am ent aliu
Kaip tai varganas daik rankraštis atgabentas į šaltiniu lietuvių kalbos
tas išduoti tokį veikalą Lietuvos centrinę biblio ist or ijos, term in olog i
tokioje kalboje, kurioje teką Kaune. Į bibliotekos jos raidos tyrinėtojams,
niekas iš žemaičių iki Rank rašč ių skyr iaus liet uv išk ojo bot an ik os
šiol net galvoti nepagal gautų dokumentų knygą mokslo istorikams. Jur
vojo tame daikte rašyti!] jis įrašytas 1948 metų gio Ambraziejaus Pabrė
(Taislius augyminis. V., gegužės 17 dieną. Vė žos sukurta augalų sis
2009, P. 52). Mokslo liau, Lietuvos centrinę tematika vertinga kaip
tyrimų leidinių lietuvių biblioteką perkėlus į Vil lietuviškų augalų vardų
kalba pradininkais lai nių, rankraštis „Taislius šaltinis, naujai suras
komi XIX a. mokslo vei aug ym in is“ saug om as tų aug alų pirm ais iais
kalai: Simono Daukanto Lietuvos nacionalinėje aprašymais bei augalų
„Būdas žemaičių ir lie Martyno Mažvydo bib pap lit im o Žem ait ij oj e
nuor od om is. Eilin iam
tuvių kalnėnų“ (1845) liotekoje.
2008 m. Jurgio Amb skaitytojui – įdomi kny
ir Motiejaus Valančiaus
„Žemaičių vyskupystė“ raziejaus Pabrėžos „Tais ga, ats kleid žiant i XIX
(1848). Jurg io Pab rė liaus aug ym in io“ ran a. pradžios pajūrio že
žos veikalas, parašytas kraštis buvo įtrauktas maičių rašybą ir kalbos
tuo pat laikmečiu, savo į UNESCO prog ram os savitumą.
laiku nebuvo atspaus „Pasaulio atmintis“ Lie
https://www.kretvb.lt
dint as, tod ėl neb uv o tuv os nac ion al in į re

Pabrėžos pamokslų rin
kinį “Kninga turinti savėj
kozonius”.   Tai svarbus
įvykis ne tik J. Pabrėžos
gyvenimo ir kūrybos ty
rėjams, jo atminimo ir
palikimo saugotojams,
bet ir XIX a. Lietuvos
kultūros tyrėjams.
XIX a. I pusėje kun.
J. A. Pabrėža su moki
niais (Simonu Grosu,
Juozapu Butavičiumi,
Simfronijumi Žabakevi
čiumi) žemaičių kalbos
pagrindu sukūrė lietuvių
bendrinės kalbos projek
tą – Neformalią lituanisti
nę bendrinės kalbos mo
kyklą, kuri savo mastu
neturėjo lygių Lietuvoje.
Deja, šios idėjos nebu
vo įgyvendintos. 2019
metų rugsėjį Neforma
liai lituanistinei kalbos
mokyklai bus įteiktas
UNESCO programos „Pa
saulio atmintis“ liudiji
mas. UNESCO sąrašui
pateiktas šios mokyklos
134 dokumentų rinki
nys, kurio dokumentai
saugomi Vrublevskių,
Vilniaus universiteto bei
Kretingos vienuolyno bi
bliotekose. Labai norė
tųsi tikėti, kad šia proga
2021 metus Lietuvos vy
riausybė paskelbs Jurgio
Pabrėžos metais.
Žemaičiai iki šių dienų
Jurgį Pabrėžą prisimena
ir gerbia kaip švento gy
venimo žmogų ir gydy
toją. „Tapęs pasauliniu
kunigu ir eidamas savo
luomo pareigas, dažnai
turėdavau lankyti ligo
nius, neturinčius jokios
medicininės pagalbos, o
jų kanč ios lab ai man e
jaud ind av o, tad nor ė
jau nors šiek tiek padėti
jiems gyd yt is. Tač iau,
kadangi neturėjau jokio
šios specialybės vadovo,
kuris man būtų atsky

ręs vaist in ius aug alus
nuo nevaistinių, buvau
priverstas iš eilės rinkti
ir determinuoti visus au
galus, kuriuos tik paste
bėjau pievoje, ir tai vis tik
tam, kad pažinčiau ir at
rinkčiau vaistinguosius.
Teisybė, kai kurių augalų
savybės mane dargi nu
džiugino, bet kiek tai iš
manęs pareikalavo triū
so, gal tik tas supras, kas
pats šioje srityje plūkėsi
be jokio vadovo“. Po pie
vas keliaujantis ir žoles
renkantis ir jomis lan
komus ligonius gydantis
kunigas žmonėms atrodė
didelis keistuolis. Tėvas
Ambraziejus su žolinin
kėmis ir žolininkais ben
drav o, klaus in ėjo apie
žoles, jų savybes, bet į
užkalbėtojus žiūrėjo nei
giamai.
Juoz as Tum as-Vaiž
gantas vaizdžiai aprašė
J. Pabrėžos gydytojavi
mą: „Nors turi gerą spin
tą vaist ų, tač iau gyd o
kone vienomis žolėmis.
28-as jo celės numeris ir
visas koridorius būdavęs
prak vip ęs jo žolėm is…
Kasdieną būdavę daug
ligonių: moteriškos lauk
dav us ios apač ioje, nes
į aukštą, kur vienuoliai
gyvena, joms draudžia
ma. Vyrai leidžiamomis
valandomis ateidavę sta
čiai į celę. Juos tėv as
Ambraziejus vaišindavęs
trimis pypkėmis su ilgais
cibukais. Jau nuo ryto
įsakydavęs jam tarnau
janč iam vaik iuk ui pri
kimšti pypkes. Apdalijęs
svečius pypkėmis pirma
me kambaryje, patsai gy
dyklų taisydavęs, klausy
damas ligų, o moteriškų
aprūpinti nulipdavęs že
myn. Atėjus tam tikram
vienuolių reikalaujamam
Nukelta į 13 psl.

Kretingos enciklopedijos nuotr.
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Atkelta iš 7 psl.

laik ui, palikd av ęs sve
čius pypkauti, eidavęs į
antrą kambarį ir kiaurai
per tris valandas klūpo
davęs prieš Prikryžiuotąjį
ir medituodavęs. Tik pa
baigęs dvasiškąją prakti
ką, beišeidavęs pas savo
ligonius ir lankytojus“.
J. Pabrėža kruopščiai
užsirašinėjo savo atradi
mus bei svarbius patari
mus iš kitų mokslininkų
darbų. Savo rankraščius
jis skyrė tiems, kuriuos
gydė: „Skiriu savo darbą
patogumui ir gelbėti svei
katai tų, kurie arti neturi
vaistinės bei galimybių
pasitarti su gydytojais,
ir kurie ne tik gyvendami
skursti, bet ir per anksti
mirti turi“. Jis nesiūlė
brang ių, nep rie in am ų
vaistų, o aprašė tai, ką
galima rasti pievoje, dar
že ar miške. Už gydymą

ir vaistus J. Pabrėža nie
kada neėmė jokio atlygi
nimo, tačiau žmonės vis
vien ats ilyg ind av o kuo
tik galėjo.
Vis ą gyv en im ą sten
gėsi praktikuoti romu
mo ir mand ag um o do
rybes: „Būti ramiu, ypač
kalbose, susilaikyti nuo
staigių žodžių, nevarto
ti niekinamų žodžių, su
visais, o ypač su prie
šais būti meiliu ir geru,
klausydamas išpažinčių
ir didžiausiems nusidė
jėliams būti malonus ir
elgtis su jais, kaip norė
čiau, kad su manimi bū
tų elgiamasi jų padėtyje,
ir su jais kalbėti vien tik
šveln iai“. Šiems pas i
ryž im ams nus ik alt us,
užsideda atgailą – liežu
viu ant žemės padaryti
kryžių. Savo asmeninei
išpažinčiai labai atsakin
gai ruošdavosi ir su tokiu
gailesč iu ją atlikd av o,

Pabrėžos kapo koplytėlė 1933–1934 m. ir
Švč. M. Marijos freska.

lyg tai būtų paskutinis
kartas.
Vienas jo artimas pa
žįstamas kartą paprašęs
prisiminimui fotografijos.
Tėvas Ambrozijus padavė
jam rožančių ir pasakė:
„Visos fotografijos sudyla,
nublunka ir tie žmonės
yra pam iršt am i, o šit a
fotografija niekuomet ne
sudils ir nebus pamiršta“.
Fotografijos gimimo data
laik om a 1839 m. sau
sio 7 d., kai Prancūzijos
mokslų akademijos po
sėdyje fizikas D. F. Jean
Arago pranešė apie savo
išradimą – dagerotipiją,
o jau 1840 m. vas ar io
mėnesį Vilniuje įvyko pir
moji dagerotipų paroda.
Taigi, jeigu žmonių pa
sakojimas tikras, pažįs
tamas nuotraukos turėjo
prašyti Jurgiui Pabrėžai
jau esant labai garbaus
amžiaus. Žinant jo kuk
lumą ir nusižeminimą,
labai abejotina, ar tėvas
Ambraziejus iš viso būtų
sutikęs fotografuotis. Nė
ra žinių, kad būtų išlikusi
bent viena jo nuotrauka.
Kretingos muziejuje sau
gomas tik Jurgio Ambra
ziejaus Pabrėžos biustas,
kurį 1970 m., remdama
sis žmonių pasakojimais,
sukūrė tautodailininkas
Petras Kalenda.
Bebaigdamas 79-uo
sius gyv en im o met us,
sen atv ės ir lig ų nuk a
muotas, kunigas Jurgis
Pabrėža tyliai mirė 1849
m. spalio 30 d. po ligonių
priėmimo valandų, besi
melsdamas savo celėje
ant klaupto.
1895 m. pranciškonų
vienuolyno gvardijonas
br. Feliksas Rimkevičius
ant jo kapo pastatė švie
saus granito kryžių. 1933
m. vienuolyno gvardijo
nas Augustinas Dirvelė
ant J. Pabrėžos kapo pa
statė neogotikos stiliaus
mūrinę koplyčią, kurios
vid uje, galin ėje sien o
je, smailiaarkėje nišoje,
yra nežinomo autoriaus
aliejiniais dažais ant be
tono tapytas paveikslas
„Švč. M. Marija Nuolatinė

Į Lietuvą iš JAV sugrįžęs Jurgio Pabrėžos pamokslų rinkinys „Kninga
turinti savėj kozonius“.

J. Pabrėža gydo žmones.

Pabrėžos kapo koplytėlė 1933–1934 m.
Gelbėtoja“. Senieji kre
tingiškiai pasakoja, kad
koplytėlės sienoje t. Au
gustinas Dirvelė įstatęs
paties J. Pabrėžos tapytą
paveikslą.
1993 m. skver el yj e
priešais Kretingos pran
cišk on ų vien uol yn ą ir
b a ž n y č i ą p a s t a t y t a s
skulpt or iaus A. Bos o,
architekto S. Manomaičio
bronzinis paminklas, by
lojantis apie kretingiškių
meilę ir dėkingumą tėvui
Ambraziejui.
Po Jurg io Pab rėž os
mirties žmonės būriais
traukė prie jo kapo, mel
dė užtarimo. Nepriklau
som os Liet uv os laik o
tarp iu gaut os per tėv o
J. Pab rėž os užt ar im ą
malonės būdavo užrašo
mos vienuolyno knygoje,
kai kur ios svarb esn ės
žinutės – publikuojamos
žurnale „Pranciškonų pa

saulis“. J. Pabrėžos atmi
nimas ir šiandien gyvas
žmonių širdyse. Vėlinių
dieną jo kapo koplytėlė
skęst a žvak elių jūr oje.
Žmonės ateina prie jo ka
po pasimelsti, paprašyti
užtarimo ligose ir kasdie
niuose dalykuose.
Tarpukario pranciško
nai dėjo pastangas už
vesti kanonizacijos bylai,
kad Bažn yč ios vad ov ai
sut eikt ų šiam kiln iam
žemaičiui altoriaus garbę
ir įrašytų į šventųjų eiles,
tačiau bolševikinė oku
pac ija nut rauk ė pran
ciškonų sumanymus ir
pradangino daugumą be
atifikacijos dokumentų.
Praėjus daugiau kaip 250
metų nuo  J. Pabrėžos gi
mimo,  verta būtų vėl pri
siminti jo beatifikavimo
bylą, iš naujo išleisti jau
retenybe tapusią V. Gi
džiūno surinktą J. A. Pa

Jolantos Klietkutės nuotr.

brėžos biografiją. Praėjus
beveik 170-čiai metų po
M. Valanč iaus užr aš y
tų žod žių, laik as būt ų
sur inkt i ir ats kir om is
knygomis išleisti Jurgio
Pabrėžos pamokslus bei
kitus rankraščius.
Pabaigai – J. Pabrėžos
paskutiniai žodžiai, rašy
ti atsisveikinant su savo
mok in iais: „Mylim as ai
mokiny! Žiūrėk, kad tavo
gyvenimas būtų tylus ir
ramus, nes toks Dievui
patinka. Melskis kiekvie
noje vietoje. Būk blaivus,
išmintingas, išauklėtas,
drovus ir kuklus. Venk
tuščių kalbų, kvailų žin
geid um ų, barn ių, pui
kybės, piktžodžiavimų,
storžieviškumo, nedėkin
gum o, nep ak lusn um o,
girt av im ų, ner am um o,
nes us ilaik ym o, išd av i
kiškumo, įžūlumo, veid
mainiškumo, apgavystės
ir kitų visų negerovių. Iš
savo turtų dalyk išmal
das ir nenukreipk veido
nuo vargš ų. Jei daug
turėsi, gausiai duok; jei
maž ai tur ės i, ir maž ai
su noru rūpinkis duoti.
Padariusiam tau ką gero
tuojau ats ilyg ink, kad
svetimas užmokestis pas
tave neužsiliktų. Iš kitų
blogo patyręs, kitam to
nedaryk. Patarimo visuo
met nuo protingo ieškok.
Visados Dievą garbink ir
nuo Jo prašyk, kad tavo
gyvenimą tvarkytų, kad
visi tavo užmanymai Ja
me būtų. Nebijok, Bran
gusis, į neturtą patekti,
nes būsi labai turtingas,
jei Diev o bij os i, nuo
dėmių vengsi, o darysi
gerai. Štai mano pasku
tinieji pamokinimai tau,
Brangusis Mokiny“.

