
Švyturys   2014 m. birželio 18 d., trečiadienis 5
ANT AKMENOS KRANTŲ

Knyga pagerbs pirmuosius pajūrio fotografus
Laima STONKUVIENĖ

Dienos šviesą šiais metais turėtų išvysti monografi ja, kuriai medžiagą 
jos autorė Jolanta Klietkutė rinko net 10 metų. Dėl to aplankyta daugy-
bė muziejų archyvų, bendrauta su kitų šalių istorikais ir muziejininkais. 
Dešimtmečio triūsu Kretingoje žinoma fotografė atiduos pagarbą pirmie-
siems pajūrio fotografams Paulinai Mongirdaitei ir Ignui Stropui. 

Jubiliejai

„Prieš dešimtmetį, kai pra-
dėjau domėtis šiais fotografais, 
minties išleisti apie juos knygą 
nebuvo. Tiesiog įdomu buvo su-
žinoti, kas jie tokie, kaip pradėjo 
fotografuoti, – pasakojo Jolan-
ta. – O kai pamačiau, kiek apie 
juos išlikę medžiagos, pasidarė 
dar įdomiau. Pamaniau – jeigu 
man įdomu, tai gal ir kitiems 
žmonėms bus smalsu daugiau 
sužinoti apie pirmuosius pajūrio 
fotografus. Tuo labiau, kad, kaip 
atrodė Kretinga, iš jų darbų žino-
me, o apie autorius nieko. Taip ir 
gimė mintis knyga atiduoti jiems 
pagarbą, be to, 2015 metai bus 
jubiliejiniai: Paulinai Mongirdai-
tei sukaktų 150, Ignui Stropui – 
130 metų. Knygą, tiesa, norėčiau 
išleisti anksčiau, kad 2015 metai 
būtų paskelbti  ir skirti senosios 
fotografi jos pradininkams, bent 
jau mūsų regione“.

 Tiksli data nežinoma

Paulina Mongirdaitė, anot 
Jolantos, yra pirmoji fotografė, 
įamžinusi Kretingos panoramą 
nuo vadinamojo Pelėdos kalno 
– nuotrauka daryta 1889 metais. 
Joje dar matosi senasis liuteronų 
bažnyčios bokštas, sudegęs tų 
metų vasarą. Paulina Mongirdaitė 
Tiškevičių užsakymu 1890 metais 
pati sudarė albumą „Kretynga“, 
jame – Kretingos dvaro, bažny-
čios, miestelio panorama. „Toks 
jausmas, kad Paulina vaikščiojo 
po Kretingą ir fi ksavo matomus 
vaizdus. Antras užsakymas buvo 
pranciškonų – yra serija nuotrau-
kų, kurioje katalikų bažnyčia iki 
rekonstrukcijos 1905 metais ir po 
jos 1910 metais. Iš tų nuotraukų 
įvairiu laikotarpiu P. Mongirdaitė 
yra išleidusi daug atvirukų, itin 
daug variacijų su Dvaro parku, 
dvaru, turgaus aikšte“, – sakė pa-
šnekovė.

P. Mongirdaitė gimė Raseinių 
apskrityje 1865 metais. Tiksles-
nės nei datos, nei vietos, Jolantos 
teigimu, nustatyti nepavyko. Gali 
būti, kad mergaitė buvo pakrikš-
tyta Varšuvoje, nes ten gyveno 

tėvų giminių. Po 1863 metų su-
kilimo tėvas neteko daug turto, 
likusį išpardavė ir Palangoje nu-
sipirko sklypą su 3 namais. Taip 
Paulina Mongirdaitė atsidūrė Pa-
langoje. 

Pirmoji gatvės fotografė 

Iš pradžių, tiesa, ji nefotogra-
favo  – piešė gamtos vaizdus, su 
mama vertėsi siūdamos. „Foto-
grafi ja Paulina susidomėjo vie-
šėdama pas ištekėjusią ir į Var-
šuvą gyventi išvažiavusią seserį. 
Ji gyveno gatvėje, kurioje  buvo 
net trys fotopaviljonai. Spėju, kad 
būtent jie Pauliną ir „užkabino“, į 
Palangą mergina grįžo net su trim 
fotoaparatais. 1892 metais Pauli-
na gavo gubernatoriaus leidimą 
kurorte atidaryti fotopaviljoną, 
nes bet kokiai kultūrinei veiklai 
reikėjo gauti leidimą. Tačiau gali 
būti, kad ji ir anksčiau fotografa-
vo Palangos policijos viršininko 
Nikolajaus Nikitinskio leidimu, 
nes yra jo fotosesija, apie 40 nuo-
traukų, jų vienetinį rinkinį rado ir 
išsaugojo kolekcininkas Henrikas 
Grinevičius“, – pasakojo Jolanta. 

Anot jos, P. Mongirdaitė 
buvo pirmoji Lietuvoje moteris 
fotografė ir vienintelė Palangoje 
tuo laikotarpiu. Ji įamžino tūks-
tančius poilsiautojų, Tiškevičių 
išvykų, paprastų žmonių. Buvo 
pirmoji gatvės fotografė, įamži-
nusi gatvės gyvenimą, buitinius 
vaizdus. 

Išsaugojo provaikaitė

Mirė P. Mongirdaitė 1924 me-
tais, būdama 59-erių, sirgo vėžiu. 
„Liūdna, tačiau kapo vietos nera-
dau. Žinoma tiek, kad palaidota 
Palangos kapinėse prie koplyčios. 
Ištekėjusi nebuvo, šeimos netu-
rėjo. Kol kas paslaptis, kas pa-
veldėjo jos namus, fotopaviljoną. 
Žinoma, kad po P. Mongirdaitės 
mirties sklypas buvo padalintas 
į tris dalis, – sakė Jolanta. – Jos 
portretinių nuotraukų Lietuvoje 
nėra, nebent guli kur pas žmones 
senuose albumuose, tačiau jie to 
nežino. Dvi nuotraukas – vieną 
portretinę, kitą – šeimos – pada-
rytas Paulinos meninės fotografi -
jos ateljė Palangoje, pavyko rasti 
Varšuvoje pas fotografės sesers 
provaikaitę. Paulinos sesers du-
kra iki 1914 metų apie Palangą, 
Pauliną, kuri buvo mylimiausia 
teta, rašė dienoraštį, vėliau išva-
žiavo į Lenkiją ir nebegrįžo“.

Kretingos nefotografavo

Kitas J. Klietkutės  monogra-
fi jos herojus – Ignas Stropus. Jis 
buvo pirmasis Kretingos foto-
grafas, 1908 metais atidaręs foto-
paviljoną. „Yra teigiančių, kad I. 
Stropus mokėsi pas žinomą Kre-
tingos fotografą Alfonsą Survilą, 
tačiau šis gimė, augo ir mokėsi 
Latvijoje, į Kretingą atvažiavo tik 
1911 metais. Spėju, kad pas jį I. 
Stropus tik tobulinosi. Dar radau 
duomenų, kad I. Stropus su A. 
Survila kažkurį laiką turėjo ben-
drą fotoateljė, nes išlikęs tai įro-
dantis atvirukas. I. Stropus mokė-
si pas plungiškį fotografą Mendelį 
Berkovičių. I.Stropus įdomus tuo, 
kad jis miesto, kraštovaizdžio ne-
fotografavo, dirbo tik atelje. Spė-
ju, kad noras fotografuoti vaizdus 
– jo Palangos vaizdų yra nerealių 
– kilo susidomėjus P. Mongirdai-
tės kūryba. Jis važinėjo visur, fo-
tografavo renginius, šventes, už-
siėmimus. Yra išlikusi Vydmantų 
siuvimo būrelio nuotrauka. O štai 
su Kretingos vaizdais I. Stropaus 
nuotraukų kol kas nerasta“, – kal-
bėjo Jolanta.

Teikė ir paslaugas

Prasidėjus I pasauliniam ka-
rui, I. Stropus išvažiavo į Šiemu-
lių kaimą Plungės rajone, į žmo-
nos tėviškę. Ten išbuvo visą karą. 
Kaime taip pat turėjo fotoateljė, 
ją buvo įsirengęs kamaroje. 1921 
metais, Palangą atidavus Lietuvai, 
išsinuomojo dalį klebonijos ir ten 
apsigyveno, turėjo fotolaboratori-
ją. Nuo P. Mongirdaitės I. Stropus 
skiriasi tuo, kad ne tik fotografavo, 
bet ir teikė paslaugas – priimdavo 
fotografų mėgėjų juosteles, jas ryš-
kindavo ir darydavo nuotraukas. 
I. Stropaus nuotraukų išlikę labai 
daug, bet visos yra arba privačiose 
kolekcijose, arba muziejų, biblio-
tekų archyvuose. „Labai galia, kad 
daugelio muziejų, bibliotekų iko-
nografi niai archyvai nesutvarkyti, 
o nuotraukų turi dešimtimis tūks-
tančių, patys nežino, ką turi. Liū-
dna ir dėl to, kad situacija per tuos 
12 metų, kai rinkau medžiagą, nė 
trupučio nepasikeitė. Tik M. K. 
Čiurlionio, Maironio, Kretingos 
muziejų archyvai yra skaitmeni-
niai, juose radau labai gerų ir įdo-
mių dalykų“, – pasakojo Jolanta. 

Negatyvų neišliko

1930 metais I. Stropaus vai-
kai išvažiavo mokytis į Plungės 
gimnaziją, kartu su jais išvyko ir 
tėvas. Anot monografi jos sudary-
tojos, įdomu tai, kad gimnazijos 
sąrašuose yra tik sūnaus Algirdo 
Stropaus pavardė, kad jis čia mo-
kėsi 1930-1933 metais. Dukterų 
pavardžių nėra.  Palangoje likusi 
I. Stropaus žmona Ieva Stropienė 
išlaikė fotoateljė, taip pat darė la-
bai kokybiškas menines nuotrau-
kas, tik liko nežinoma. 1933 m. I. 
Stropus sugrįžo į Palangą ir tapo 
žymiausiu Palangos fotografu. 
1944 m. išvyko gyventi greičiau-
siai atgal į Šiemulius, nors esama 
versijų, kad į savo tėviškę Pakutu-
vėnus. Nuo 1945 m. gyveno pas 
sūnų Kaune, ten 1956 m. mirė, 
palaidotas Panemunės kapinėse. 
Sūnaus teigimu, I. Stropaus ne-
gatyvų nėra išlikę, jis viską paliko 
Palangoje. Portretinių šio fotogra-
fo nuotraukų išlikę daug.                                  

Tikisi pagalbos

Renkant medžiagą apie pir-
muosius pajūrio fotografus, J. 
Klietkutei virtualiai teko ben-
drauti su Lenkijos, Latvijos, kitų 
šalių gyventojais, lankytis visuose 

Lietuvos muziejuose. Konsultavo 
fotografi jos istorikas, fotomeni-
ninkas Stanislovas Žvirgždas, is-
torikas Julius Kanarskas, lenkų dr. 
hab. architektūros istorikė Malgo-
žata Omilanovska, fotomeninin-
kas Gintas Kavoliūnas, istorikas, 
publicistas Gediminas Kulikaus-
kas. „Knygos reikalais teko ben-
drauti su JAV gyvenančiu Vytau-
tu Šliūpu. Labai malonus žmogus. 
Jo tėvo aušrininko dr. Jono Šliūpo 
archyvas yra Šiaulių universiteto 
bibliotekoje. Šios bibliotekos dar-
buotojos ypatingos, labai daug 
man padėjo. Už pagalbą dėkinga 
esu ir Kretingos muziejaus dar-
buotojams“, – kalbėjo Jolanta.

Monografi ja „Pirmieji pajūrio 
fotografai Paulina Mongirdaitė, 
Ignas Stropus“ jau sumaketuota, 
bus 300 puslapių su labai daug 
nuotraukų. Vaizdai mažai matyti, 
nes viešai neprieinami. „Kad būtų 
pigiau, knygą pati ir maketavau. 
Kiekvienas leidimas publikuoti 
gautas nuotraukas man taip pat 
kainavo nemažus pinigus. Kad 
knyga būtų išleista 1000 egzem-
pliorių tiražu, reikia surinkti 30 
tūkstančių litų. Mažesnis tiražas 
kainuotų dar brangiau. Labai ti-
kiuosi, kad atsiras geradarių ir 
pilietiškų žmonių, verslininkų, 
norėsiančių prisidėti pagerbiant 
pirmuosius pajūrio fotografus, 
kurių dėka žinome, kaip kažkada 
atrodė Kretinga ar mūsų gintari-
nis pajūris“, – sakė leidinio suma-
nytoja ir autorė.

J. Kvietkutė labai domisi ir pa-
čios Kretingos istorija, nes rašo 
Kretingos krašto enciklopedi-
ją, todėl norėtų gauti nuotraukų 
su senosios Kretingos vaizdais. 
Nuotraukos, po jomis parašius, 
iš kokios šeimos albumo yra, bus 
grąžintos savininkams. Daugiau 
Kretingos istorijos galite rasti 
adresu www.kretingosenciklope-
dija.lt.

Aukas monografi jos lei-
dybai galima pervesti:

Viešoji įstaiga šv. Anta-
no dienos centras, 

Įm. k. 164249830
Sąsk. LT 9340 10041 

8000 12285  DNB banke.
Banko kodas 40100, 

SWIFT kodas: AGBL LT 
2X skiltyje „Mokėjimo pa-
skirtis“ įrašyti „Knygai“.

tėvų giminiių. Po 1863 metų su-
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P. Mongirdaitės atvirukas „Palangos bažnyčia apie 1920 m.“. Iš J. Kliet-
kutės kolekcijos.

Teikė ir paslaugas Lietuvos muziejuose Konsultavo

Vydmantų mergaičių rankdarbių grupelė. I. Stropaus nuotrauka. Iš J. 
Klietkutės kolekcijos. 

n
bPalangos vaizdelis. I. Stropaus nuotrauka. Iš J. Klietkutės kolekcijos.
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Autorės nuotr.

TRUMPAI:

25 metų savaitė
Saulė teka 4.41 val.,
leidžiasi 21.58 val.
Dienos ilgumas – 17.17 val.
Pilnatis
20 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ORAI

ŠIANDIEN – Marcelinas, 
Morkus, Ginbutas, Vaiva, 
Arnulfas, Marina.

RYTOJ – Julijona, Romualdas, 
Dovilas, Ramunė,  Romas.

PORYT – Florentina, Silverijus, 
Žadvainas, Žintautė, Nandas.

Sveikiname  mažylių šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

5 p.
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Rajono bendruomenių 

šeimoje – dar vienas 
narys  

Laima STONKUVIENĖ

Šį šeštadienį Dupulčių ir ap-
linkinių kaimų žmonės rinksis į 
Joninių šventę, kurią pirmą kar-
tą organizuos... patys, tiksliau 
pirmąsias gyvavimo dienas skai-
čiuojanti bendruomenės taryba. 
Žalgirio seniūnijoje tai paskuti-
nė didesnė kaimo vietovė, kurios 
gyventojai veikti, dirbti, kur-
ti, spręsti problemas nusprendė  
kartu.

„Būrelis žmonių seniai turėjome  mintį, kad 
reikia kurti bendruomenę, tačiau dėl įvairių prie-
žasčių iniciatyvos savo sumanymui įgyvendinti 
ėmėmės tik šiemet, – pasakojo bendruomenės 
pirmininkė Danutė 
Maksvytienė. 

Pašventintos lelijos
Rasa GEDVILAITĖ

Vienos šv. Mišios šv. Antano atlaidų metu tradiciškai skir-
tos lelijoms šventinti. Kretingiškiai į šv. Mišias, kurias aukojo 
Pranciškonų provincijos ministras brolis Astijus Kungys, atsi-
nešė ir po lelijos žiedą, nuo seno siejamą su skaistumo dory-
be.

ŠŠ

SK
Miesto šventė:  sudėliota 

istorinė mozaika
Rasa GEDVILAITĖ

Visą savaitę trukęs Kretingos miesto šventės ir šv. Antano atlaidų renginių 
maratonas sekmadienį baigėsi. Nors oras savaitgalį ne itin lepino, sulaukta 
netgi lietaus, tačiau šventės dalyviai jo nepabūgo – mielai sukiojosi respubli-
kinėje tautodailės ir amatų mugėje „Nekrutėsi – neturėsi“, klausėsi įvairiuose 
miesto kampeliuose vykusių koncertų, vakare siautė vasaros estradoje, kur 
juos linksmino žymūs šalies muzikantai. Tačiau pirmiausia buvo pagerbtas 
miesto įkūrėjas Jonas Karolis Chodkevičius, kurio dėka pradėta kurti Kretin-
gos istorija. Ir ji kuriama iki šiol – šiemet atšvęstas 761 gimtadienis. 
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ŠIANDIEN besikeičiantis de-
besuotumas, gali palyti. 
Vėjas vakarų, šiaurės 
vakarų, 4-10 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 17, naktį 
– iki 12 laipsnių šilumos.
RYTOJ besikeičiantis debesuo-
tumas, gali palyti. Vėjas 
pietvakarių, 5-11 m/s. 
Oro temperatūra dieną 
iki 20, naktį – iki 14 laipsnių ši-
lumos.
PORYT besikeičiantis debe-
suotumas, lietus. Vėjas 
pietvakarių, vakarų, 4-9 
m/s. Oro temperatūra 
dieną iki 20, naktį – iki 13 laips-
nių šilumos.   

Šiais metais dienos šviesą turėtų 
išvysti monografi ja, kuriai me-
džiagą jos autorė Jolanta Klietkutė 
rinko net 10 metų. Dešimtmečio 
triūsu žinoma Kretingos fotografė 
atiduos pagarbą pirmiesiems pa-
jūrio fotografams Paulinai Mon-
girdaitei ir Ignui Stropui.

4 p. 

Pradėjo vasaros 

renginių maratoną

M. Valančiaus viešosios bibliote-
kos Kūlupėnų fi liale vasara pra-
dėta vaikiškom pėdutėm dėlio-
jant pasaką pievelėje. Prisiminta 
seniai žinoma pasaka „Ropė“, ją 
kartu „rovė“ ir vaikai, ir suaugu-
sieji. Ropė buvo nepaprasta – su 
lobiu.  

Siekdamas mažinti šeimos 
gydytojų darbo krūvį, taupyti pa-
cientų ir medikų laiką bei mažinti 
eiles pas gydytojus ir biurokratinę 
naštą sveikatos apsaugos minis-
tras Vytenis Povilas Andriukaitis 
patvirtino siuntimų konsultaci-
joms ir brangiems tyrimams tvar-
kos aprašo pakeitimus. Pakeitimai 
numato, kad šeimos gydytojas, 
siųsdamas pacientą konsultaci-
joms pas kelis specialistus į tą pa-
čią įstaigą, gali rašyti vieną siun-
timą, o ne kiekvienam specialistui 
atskirai, kaip buvo reikalaujama 
iki šiol.

Pagal Valstybinės ligonių kasos 
duomenis, per pastaruosius metus 
šeimos gydytojai išdavė beveik 
900 tūkst. siuntimų. Siųsdamas 
pacientą konsultacijai pas kelis 
skirtingos profesinės kvalifi kacijos 
gydytojus specialistus, šeimos gy-
dytojas privalėjo pildyti atskiras 
siuntimo formas. 

ikiname  mažylių šeimas!Svei
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Gabija Elvikytė
Matas Leksius
Jonas Petrikas
Austėja Vikniūtė
Elijus Girtavičius
Gabija Dėkontaitė
Edvinas Stankevičius
AistėjaSabulytė
ElingaVilimaitė
Emilė Grudzinskaitė
Austėja Navickaitė

Ir centrinį, ir kitus bažnyčios altorius puošė  lelijos.

Iškilminga miesto įkūrėjo Jono Karolio 
Chodkevičiaus atminimo pagerbimo cere-
monija prasidėjo prie jo paminklo atnešus 
rajono savivaldybės vėliavą.

innklkloo atatnenešušuss 
Autorės nuotr.Autorės nuotr.

Autorės nuotr.Autorės nuotr.

Kretingos pa-
rapijos klebonas 
Antanas Blužas 
kreipėsi į parapi-
jiečius, prašyda-
mas jiems Dievo 
palaimos, kan-
trybės ir malo-
nės, o brolis As-
tijus pašventino 
atsineštas lelijas, 
skirtas šv. Antano 
garbei. 




