
informuoti ir brolius lietuvius užjū ryje apie jų
veiklą. Taip keletą me tų Jolanta siųsdavo Draugui
įvai rius straipsnius apie Kretingos jaunimo, pran-
ciškonų ir Kolegijos gyvenimą. Ji prisipažino, kaip
smagu būdavo paštu gauti spaustuve kvepiantį
laikraštį ir jame atrasti savo straipsnį.

Ir štai dabar Jolantos vardas vėl linksniuojamas
mūsų laikraštyje, tik šįkart kaip solidaus albumo Pir-
mieji pajūrio fotografai: Paulina Mongir daitė. Ignas
Stropus autorės.

– Jolanta, Tau teko visko paragauti – nuo elektro-
mechanikos technikumo programavimo grei ta eigėmis
matematinėmis mašino mis specialybės (galima liežuvį iš-
sisukti!) iki teologijos bei biblio tekininkystės! Ar visas tas
profesijas dabar gali panaudoti praktiš kam gyvenimui?

– Mano vaikystės svajonė buvo istorija – ar-
cheologija. Deja, tėvai ne turėjo tiek pinigų, kad ga-
lėtų mane išlaikyti kol baigsiu 12 klasių ir stu dijuo-
siu aukštojoje, teko po 8 klasių rinktis profesiją. Ka-
dangi niekas, iš sky rus archeologiją, tuo metu man
nebuvo įdomu, užsimerkiau, atsiver čiau knygą
„Kur stoti” ir bakstelėjau pirštu. Atsimerkusi pa-
mačiau, kad pa taikiau į programavimo mokslus. Ten
ir padaviau dokumentus. Iki šios dienos nebuvo nė
akimirkos, kad gai lėčiaus šio gyvenimo žingsnio. Pa-
tiko viskas: ir studentų gyvenimas, ir moks las, ir
kompiuteriai. Dabar ga liu savo vaikams pasakoti,
kad mo kiausi prie vieno iš pirmųjų kompiu terių, ku-
ris užėmė visą didžiulę
kaip sporto salę (tiek
buvo jo įrangos). Ne įsi-
vaizduoju savęs be kom-
piuterio! Antrasis moks-
las (jau aukštasis) – te-
ologija arba teisingiau –
religijos stu dijos. Šios
studijos (tiek dalykai,
tiek dėstytojų bei ben-
dramokslių pa vyzdys)
sudėjo mano gyvenimo
bei asmenybės pagrin-
dus. Deja, teologo diplo-
mą tik ant sienos galiu
pasika binti, realiame,
darbiniame, gyveni me
iš jo jokios naudos, iš-
skyrus pasididžiavimą,
kad turiu aukštąjį išsila -
vinimą. Kol mano vaikai
buvo ikimo kyklinukai,
gerus septynerius me-
tus buvau bedarbė, nes
vaikai sirgo vie nas po
kito, be to niekas nenori
priimti į darbą mamos,
kuri viena augina du
mažamečius vaikus. Ta-
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Manau, jog kai kurie Draugo skai tytojai
prisimena mūsų laikraštyje skelbtus Jo-
lantos Klietkutės straipsnius. Dalyvauda-

ma Kretingos jaunimo gyvenime, ji nuolat rašė
die noraščius, vedė Kretingos pranciš ko niškojo jau-
nimo tarnybos veiklos kro niką. Kažkas iš brolių
pranciš konų pasiūlė ten gyvenančiam jauni mui

Esu Jolanta Klietkutė, gimiau 1971 metų va-
sarą Vilniuje. Labai my lėjau savo senąjį miestą ir nė
minties neturėjau, kad kada nors galėčiau jį palik-
ti. Bet... 1992 m. su keliais draugais dalyvavau bro-
lių pranciško-
nų orga nizuo-
toje jaunimo
stovykloje Gi-
ruliuose. Ši sto-
vykla apvertė
aukštyn kojo-
mis visą mano
mąstymą, su-
 pratimą ir gy-
venimą: įstojau
į treti ninkus, o
kitais metais
mečiau darbą
ir tik su nedi-
dele kuprine
knygų išvy kau
gyventi į Kretingą. Nežinojau kur keliauju ir ką veik-
siu. Bet Dievas viską buvo suplanavęs: visiškai ne-
ti kė tai prie bažnyčios sutikau Gintą, kuris kaip tik
ieškojo pardavėjos „Špi tolei” (krikščioniškų prekių
krau tuvei ir arbatinei). Taip likau Kre tingoje. Daly-
vavau kuriant Kre tin gos pranciškoniškojo jaunimo
tar nybą. Po kelerių metų brolis Astijus man sako:
„Kiek tu tą prekystalį trinsi – eik mokytis”. Gavau re-
komenda cijas ir įstojau į Kretingos mergaičių ko-
legiją, kuri vėliau peraugo į Religi jos studijų insti-
tutą prie Kauno Vy tauto Didžiojo universiteto Te-
ologijos fakulteto. Gyvenimas vingiavo gan įvairiai,
buvau metusi mokslus, penketą metų gyvenau Pa-
kutuvėnų bendruomenėje, kuri anuomet sten-
gėsi gy venti pagal dykumų tėvų patirtį. Vė liau grį-
žau į Kretingą, baigiau stu dijas, ištekėjau, šiuo
metu esu lai min ga dviejų vaikų mama. Kiek vie nas
mano gyvenimo etapas – tai vis kita istorija. Vie-
name lape visko išpa sakoti neįmanoma.

Darbai, nepraradę savo vertės
Pokalbis su knygos Pirmieji pajūrio fotografai autore Jolanta Klietkute

čiau visus tuos metus turėjau nepaprastai daug
veiklos: buvau kelių katalikiškų orga nizacijų sa-
vanorė, rinkau istori nę medžiagą apie Pakutu-
vėnų kaimą, apie pirmuosius pajūrio fotografus,
tapiau ikonas ir svarbiausia, galėjau daug laiko
skirti savo vaikams. Taigi, į biblioteką pakliuvau
siųsta darbo bir žos viešiesiems darbams atlikti.
Ir supratau atradus nuostabų svajonių darbą! Šiuo
metu rašau straipsnius virtualiai Kretingos kraš-
to enciklopedijai, pildau personalijų žinyną, ren-
ku senų žmonių prisiminimus, skenuoju senas
nuotraukas... Dirbu tai, apie ką visą gyvenimą sva-
jojau. Žinoma, mano darbas išeina iš visų darbo
valandų ribų. Be to, persiritusi į antrąją gyveni-
mo pusę, sugrįžau prie vaikystės svajonės – gal ne
visai archeologija, bet istorija, tai tikrai: renku,
sisteminu, apibendrinu ir ra šau straipsnius en-
ciklopedijai, spaudai, va ir knyga gavosi.

Istorijos būtų nugramzdintos praeitin

– Pati esi vilnietė, tačiau nesi ry žai rašyti nei apie
Butkovskius, Čyžius, Jurašaičius, nei apie kitus mū sų
sostinės pirmuosius fotografus. Tavo akis romantiškai
nukrypo į mūsų pajūrį...

– Trejetą metų iš eilės, rašydama vieną po ki-
tos paraiškas Lietuvos Kultūros tarybai ir pra-
šydama finansuoti knygos spaudos darbus (visus
kartus paraiška buvo atmesta – kny ga finansavi-
mo negavo), kaip pagrin dinį argumentą temos ak-
tualumui rašiau, kad daugiausiai tyrinėtojų dė me-
sio susilaukė Vilniaus krašto ar didmiesčių fo-
tografai, o periferijos ir pajūrio fotografai dar ne-
sulaukė mokslinių tyrinėjimų. Gėda, kad apie pir-
mąją Lietuvoje moterį fotografę buvo žinomi vos
tik keli padriki faktai. Gal ne romantiškai nukrypo
akys, o realiai – jau daugiau kaip 20 metų gyvenu
Kretingoje, domiuosi krašto istorija, praeitimi ir
matau, kad visos pirmosios Kretingos miesto
nuotraukos yra darytos ne ko nors kito, o būtent
Paulinos Mongirdaitės, pirmosios Palangos nuo-
traukos – taip pat jos. Tik iš jos darbų galime ma-
tyti mūsų miestelių architektūrą, gatves, žmonių
aprangą... Pirmasis Kretingoje įsteigęs meno fo-
tografijos ateljė buvo Ignas Stropus, o žinių apie
jį patį – beveik nebuvo.

– Išskyrus vilniečius Jano Brunoną Bułhaką, Józef
Czecho wicz, Stanislovą Filibertą Flerį bei telšietį Chai-
mą Kaplanskį mes ne turime išsamesnių monografijų apie
ankstyvesniuosius mūsų ša lies fotografus – kodėl?

– Neįvardinčiau to istorikų ar dailėtyrininkų
apatiškumu. Tiesiog tai yra titaniškas darbas. Pa-
vyzdžiui, man šios knygos parengimas užėmė 13
metų. Tokius darbus turėtų finansuoti valstybė,
kad autorius gautų at lyginimą ir bent jau oriai ga-
lėtų iš laikyti savo šeimą, kad galėtų skirti laiko
kelionėms po įvairiausius ar chy vus, turėtų fi-
nansavimą pažymoms ir leidimams gauti. Deja,
taip nėra, o savanoriškas darbas naktimis ir lais-
valaikiu, visas išlaidas apmo kant savo lėšomis,
nėra dažnas reiški nys mūsų visuomenėje. Nors...
rašydama knygą sutikau keletą tikrai idė jinių
žmonių, kurie savanoriškai aukoja savo gyveni-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Maudymosi kabinos Palangoje. Atvirukas. „Atelier P. Mongird”. 1905. Dainiaus Raupelio kolekcija

Kretingos dvariškiai medžioklėje. Matmenys:  nuotraukos – 12,6 x 17,4 , kortelės – 20,1 x
24 cm.                                                                                                                                   KM GEK 23331
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Antanina Sofija ir Feliksas Tiškevičiai su kū-
dikiu Palangos rūmų vestibiulyje. Matme-
nys: nuotraukos – 17,5 x 12,7,  kortelės – 18,4
x 13,4.                                                KM IF 6901

Kūdikio portretas. Matmenys: nuotrau-
kos – 9,1 x 6,3, kortelės – 10,8 x 6,7 cm. 

KM IF 695

mus, laiką, lėšas istorijos išsaugojimui.
Ir ši knyga ma no akimis turi labai daug
trūku mų, yra neišsami, dėl labai pa-
prastos priežasties: neturėjau nei fizi-
nių, nei finansinių galimybių skirti lai-
ko Vilniaus, Rygos, Varšuvos, Peterbur -
go archyvams.

Ekscentriška ir liberali

– Paulina – ne tik pirmoji profesiona-
lė Lietuvoje moteris foto gra fė. Ji – bajorai-
tė! Tačiau tiks liai nežinome nei jos gimimo
datos, nei gimimo vietovės?

– Taip, nepavyko rasti Paulinos gi-
mimo datos, nes ji gimė tuoj po 1863
metų sukilimo. Spėju, kad šeima tuo
metu buvo pasitraukusi į Lenkiją ir
Paulina galėjo gimti bet kurioje Lie tu-
vos ar Lenkijos vietovėje. Netgi „Fa-
cebook” grupėje „Domiuosi ge nea logi-
ja” buvau prašiusi kolegų savanorių
pagalbos, kad tyrinėdami metrikų kny-
gas (nesvarbu, kokios vietovės) per-
žvelgtų ir 1863–1870 me tų gimimo įra-
šus, gal netyčia aptiks Paulinos gimi-
mo įrašą. Deja, bet, kad ir daug pagal-
bininkų atsirado, gimimo įrašo nepa-
vyko aptikti. Paulina su gebėjo išlikti
paslaptinga net mirdama. Juk net jos
kapo vietos Palan gos kapinėse nepa-
vyko atrasti, nors taip pat labai daug
žmonių buvo iš klausinėta. Nuojauta
kužda apie vieną kapą, bet jame jokio
įrašo neišliko, o senieji palangiškiai ne-
beprisimena, kas ten palaidotas.

– Susidaro įspūdis, kad ji buvo viena
pirmųjų Lietuvoje moterų liberalių? Išvyko
į Varšuvą į foto grafijos kursus moterims. Ko
ge ro, tai nebuvo girdėtas dalykas!

– Šiuo metu, jau išleidusi knygą,
gilinuosi į Varšuvos moterų fotogra fių
biografijas. Atradau keletą naujų da-
lykų, kurie neįėjo į knygą, ir ku riais
dabar noriu pasidalinti su jumis: toje
pačioje gatvėje, gretimame name ir tuo
pačiu laikotarpiu, kai Paulina lankėsi
Varšuvoje pas seserį, dirbo moteris fo-
tografė Jadvyga Golč, kuri svajojo
įkurti fotografijos mokyklą mergi-
noms (beje, vėliau savo svajonę įgy-
vendinusi), ir kuri nuolat priimdavo po
kelias merginas praktikuotis jos atel-
jė, kuri netingėjo kiekvienam klau-
siančiam ištisas valandas pasa koti
apie šviesą, jautrumą ir kitus fo togra-
finius parametrus. Nujaučiu, kad Pau-
lina būtent pas ją praktika vosi siųsta
motinos, nes šeima pajamų neturėjo, o
iš siuvimo (juo bandė verstis Palangoje,
vos tik Pau lina baigė mokslus Henri-
kos Čarnoc kos pensione Varšuvoje,
Bracka g. 18) neišgyveno. Pirmosios
Paulinos nuotraukos rodo, kad ji fo-
tografijos išsa miai nesimokė, tik su-
sipažino su technika, principu, o toliau
visko siekė pati. Taip, Paulina buvo
anais laikais gan ekscentriška ir libe-
rali: rūkė pa pirosus, vilkėjo sporti-
niais rūbais, ėmėsi neįprastos moteriai
fotografo profesijos... Tikiu, kad tam tu-
rėjo įta kos jos mokslai H. Čarnockos
pensio ne (jos mokslai turėjo trukti
1880–1884 m.), nes būtent šis merginų
pensionas dažnai vadinamas „revo-
liucionierių kalve”. Nors Varšuva tuo
me tu buvo Rusijos imperijos sudėtyje,
nors privaloma ugdymo įstaigų kal ba
buvo rusų, ponia Henrika slap čiomis
prie rankdarbių merginas mo kė tau-
tine lenkų kalba, mokė istorijos, geog-
rafijos ir kitų uždraustų da lykų. Dau-
gelis jos pensioną baigusių merginų iš-
garsėjo kaip visuomenės aktyvistės.

– Fotografė visą gyvenimą nu gyveno
viena – šeimos nesu kūrė?

– Ji buvo nepaprastai klusni mo-
tinai. Paulina svajojo apie šeimą, ta-
čiau 1863 m. sukilimo metu jos tė vas
neteko turto, o merginai be krai čio sun-
ku buvo ištekėti. Ji turėjo ke lis gerbė-
jus, bet vienas atsisakė išlai kyti nuo-
takos tėvus, o kitas kilme neįtiko Pau-
linos motinai. Užtat ji ir liko viena. Ki-
tas dalykas, kad savo Paulina darbu fo-
toateljė išlaikė vi są savo ir sesers šei-
mą, tad ji dirbo dieną ir naktį, darbo
dienomis ir sa vaitgaliais: nelabai ir
liko laiko mer ginimams...

– Kada ir kokiomis sąlygomis buvo iš-
duotas leidimas jai, kaip mo teriai, fotog-
rafuoti?

– Deja, leidimo teksto neturiu. Ži-

nau tik datą – kad 1892 metų lapkričio
28 dieną Paulinai Mongirdaitei leista
įkurti meno fotografijos įmonę Pa-
langoje. Ši data yra iš 1895 m. gu berna-
toriaus į Peterburgą siųstų fo tografų,
kuriems duotas leidimas, sąrašų. Taip,
ji pirmoji Palangoje įkūrė meno fo-
tografijos ateljė. Iki tol foto grafas va-
sarą atvykdavo iš Tel šių, o nuotraukas
atsiųsdavo paštu.

Išėjusi į kiemus, gatvės, 
dvarus bei pajūrį

– Pastebėjau, kad jos kūryba neapsi-
ribojo keturiomis studijos sienomis?

– Paulina buvo nepaprastai veikli.
Ji fotografavo visur: paviljone, kie me,
pajūry, klientų namuose, vienu ark liu
kinkoma brikele važiuodavo fotogra-
fuoti kopose išsimėčiusių pa jū rio pos-
tų ir pan. Daugiausia išli ku sių jos
leistų atvirukų yra gamtovaiz džiai:
jūra, pušys, pajūris, kopos, sau lėly-
džiai... Nežinia, ar jai tikrai taip labai
patiko fotografuoti gamtą, o gal tiesiog
šiuos vaizdus labiausiai pirko poil-
siautojai? Bet... jei nebūtų patikę, ne-
būtų tiek daug gamtovaizdžių foto gra-
favusi!

– Tačiau už Palangos nelabai kur ke-
liavo su savo fotoaparatu? 

– Keliavo, tik jos darbų iš kitų
vietovių dar nepavyko aptikti. Tikras
stebuklas buvo Vaitkušio dvaro (Uk -
mergės r.) atvirukas, išleistas Pauli nos,
o juk kelionė iki ten nuo Palan gos – per
visą Lietuvą. Radau kelis jos darytus
Gargždų vaizdus, vieną nuotrauką fo-
tografuotą prie Kulių (Plun gės r.) baž-
nyčios ir nemažai Kretin gos miestelio
nuotraukų. Labai ti kiuo si, kad ateity-
je pavyks atrasti daugiau jos darytų
kitų vietovių vaizdų.

– Kas žinoma apie 1911 m. Lvo ve (Uk-
raina) vykusią parodą, ku rioje Paulina lai-
mėjo sidabro me dalį?

– Deja, apie parodą Ukrainoje tik
tiek ir yra žinoma. Ji pati savo foto atel-
jė reklamoje buvo įrašiusi „1911 m.
Lvovo parodoje – sidabro meda lis”.
Perverčiau labai daug to laikme čio
spaudos, deja, apie fotografijos pa rodą
nė žodžiu neužsiminta. Tai ga lėjo būti
balandžio mėnesį vykusioje didžiulė-
je „Podhalanska” parodoje, nes tuo
metu fotografų darbai daž niausiai bū-
davo eksponuojami žemės ūkio ir ama-
tų parodose.

– Tvirtinama, jog Paulina Mon girdaitė
buvo viena produktyviau sių Palangos bei Tiš-
kevičių šeimos fotografų. Ar šiandien įma-
noma su skaičiuoti, kiek ji yra sukūrusi nuo-
traukų? Albumų? Išleidusi atvi rukų?

– Nuotraukas ir atvirukus jau nu-
stojau skaičiuoti. Na, atvirukus dar ga-

lima bandyti suskaičiuoti, bet nuo-
traukų per vieną sezoną ji pada rydavo
tūkstančiais. Bet... šios nuotraukos
jau tapo raritetu, kolekcinin kai jas
labai vertina ir graibsto ne tik Lietu-
voje, bet ir užsienyje, o kiek dar yra šei-
mos albumų, kuriuose glūdi nenusa-
komi lobiai..., tad suskaičiuoti nuo-
traukas tikrai nėra galimybės.

Lengviau skaičiuoti Paulinos iš-
 leis tus albumus. Jų šiuo metu yra ži-
no mi trys: rankų darbo nuotraukų al-
bumas „Kretynga” bei du spausdinti li-
tografiniai albumėliai – 1892 m. iš-
leistas septynių lapų „Polonga Bains de
mer” ir apie 1914 m. 18 puslapių „Po-
longa. Atelier de Pauline Mongird”. Pa-
vyko aptikti dar vieną litografuotą
reklaminį Palangos vaiz dų albumėlį
„ПОЛАНГЕНЪ. Курортъ на берегу
Балтiйскаго моря, около Прусской
границы. POŁĄGA. MIEJSCOWOŚĆ
KĄPIELOWA NAD BAŁTYKIEM” (Pa-
langa. Vandenvietė prie Baltijos) su
Paulinos nuotrau komis, tačiau fotog-
rafės pavardė neįrašyta.

– Kokia Tavo mėgstamiausia  Mongir-
daitės nuotrau ka ?

– Tikiu, kad kiekvienas fotogra fas
turi savo tobuliausią kadrą, tik galbūt
kiekvienas žiūrovas pasirenka skir-
tingai. Tobuliausia Mongirdaitės nuo-
trauka man yra knygos 72 puslapyje,
kur grafai Antanina ir Felik sas Tiš-
kevičiai nufotografuoti su kū dikiu Pa-
langos rūmų vestibiulyje. Ši nuotrau-
ka magiškai įtraukia žiū rovo žvilgsnį
ir nepaleidžia: iš dramatiš kos tamsos
išnyrantys išraiškingi veidai, laiptų ir
kūdikio patalėlių šviesumas sukuria
pusiausvyrą. Tai emociškai stipri ir
„pagaunanti” nuotrauka. 

– Kokiomis aplinkybėmis mirė Mon-
girdaitė? Ar apleido šį pasaulį dar dirbda-
ma?

– Paulina daugelį metų sirgo vė žiu
(greičiausiai plaučių). 1921 me tais Pa-
langoje savo fotoateljė įkūręs Ignas
Stropus jau nebesusidūrė su Pau  linos
konkurencija. Taip, Paulina tuo metu
intensyviai atnaujino atvi rukų leidy-
bą, bet tai buvo reprodu ka vimas iš
senų negatyvų. Vis dėlto net ir sirg-
dama, 1924 metų rugpjūtį ji pa darė pa-
skutinę nuotrauką – spektaklio „Ame-
rika pirtyje” 25-erių metų jubiliejaus
dalyvių ir aktorių portre tą. Tikriausiai
sutiko fotografuoti vien dėl to, kad
būtent ji 1899 metais fotografavo ak-
torius premjerai ir plakatui. Ši 25-me-
čio nuotrauka jau nebepaženklinta jo-
kiu fotogra fės spau du (galbūt jų jau ne-
beturėjo), o tik jos ranka įrašyta: „Pa-
langa. Fotog. P. Mongirdaitė. Vytauto g-
vė N14”.

Peržvelgus 1922 metų Palangos
gyventojų sąrašus padariau išvadą,
kad Pauliną iki mirties slaugė jos se-
sers duktė Eleonora Bucevičienė (taip
pat nepaprastai įdomi, bet dabar jau
pamiršta asmenybė – rašytoja). Pau-
lina mirė 1924 metų lapkričio 5 dieną
Palangoje nuo vėžio ligos. Pa laidota Pa-
langos kapinėse netoli kop lyčios.

– Ir niekas iš šeimos narių nenorėjo pra-
tęsti jos veiklos?

– Iš jos šeimos nieko nebeliko: tė-
vai, brolis ir sesuo jau buvo mirę, šei-
mos ir vaikų ji neturėjo. Viena jos
dukterėčia Pirmojo pasaulinio karo
pradžioje emigravo į Lenkiją ir Lietu-
 von niekada nebegrįžo, kita dukterė-
čia, palaidojusi Pauliną, išvyko į savo
vyro tėviškę Judrėnuose. Nebe buvo
kam perimti fotografijos verslo.

Pasakojimą apie antrąjį fotografą – Igną
Stropų – pratęsime antradienio  ,,Draugo” lai-
doje.

„Pasisėdėjimas po klevais” – Janinos Valickos įrašas nugarėlėje lenkų kalba.  Iš  k.: Bo-
leslovas Bucevičius, Zofija Mongird (Griškevičiūtė), Nora Valicka, Paulina Mongirdaitė, už
jos stovi Stanislovas Valickas, Zofija Valicka. Priekyje sėdi Janina Valicka. Matmenys 6,5
x 10 cm. P. Mongirdaitė (?). 1907.                                     Agnieškos Jakubčyk šeimos albumas




