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Pamirštą asmenybę prikėlė kretingiškė
Laima STONKUVIENĖ

Jolanta Klietkutė: „Eleonora Bucevičienė, apie kurią sukurtas filmas, – 
viena iš moterų, kurios savo darbais, kūryba, veikla paliko didžiulį indė-
lį Lietuvos istorijoje ir kultūroje, tačiau buvo nepelnytai pamirštos, liko 
veikėjų vyrų šešėlyje“.

Šį šeštadienį Palangoje vyksiančioje Birutės parko die-
noje kurorto gyventojų ir svečių lauks pažintinio dokumen-
tinio filmo premjera, prie kurios nemaža dalimi prisidėjo 
kretingiškė Jolanta Klietkutė. Gintaro muziejuje pirmą 
kartą bus parodytas filmas apie pirmosios, prieš daugiau 
nei 100 metų pajūryje dirbusios garsios fotografės Paulinos 
Mongirdaitės dukterėčią, visuomenės  nepelnytai pamirštą 
rašytoją Eleonorą Bucevičienę. 

Premjeros išvakarėse kalbėjo-
mės su filmo „Eleonora Bucevičie-
nė – Nora Valicka“ idėjos autore J. 
Klietkute.  

– Kretingiškiai jus pažįsta kaip 
fotografę, knygų apie pirmuosius 
pajūrio fotografus Pauliną Mon-
girdaitę ir Igną Stropų bei Paku-
tuvėnus  autorę. Kaip kilo mintis 
kurti šį filmą?

– Su režisieriumi Justinu Lingiu 
jau esame sukūrę du dokumenti-
nius filmus ciklui „Vyrų šešėlyje“: 
pirmasis buvo apie fotografę Pau-
liną Mongirdaitę, antrasis – apie 
dailininkę Rožę Parčevskytę.

 Justinas ieško žmonių, kurie do-
misi įdomių moterų biografijomis, 
ir kuria dokumentinius filmus apie 
tas moteris, kurios savo darbais, 
kūryba, veikla paliko didžiulį in-
dėlį Lietuvos istorijoje ir kultūroje, 
tačiau buvo nepelnytai pamirštos, 
liko veikėjų vyrų šešėlyje. 

Taigi, pirmiausia Justinas su-

veikėją Eleonorą Bucevičienę, kuri 
savo kūrybą pasirašinėjo sutrum-
pintu vardu ir mergautine pavarde 
Nora Valicka. 

Bet ši mintis tada ir liko tik idėja, 
nes rašytojos biografija ir jos pali-
kimas sunkiai parodomi vaizdais. 
Jie labiau rašomi ir skaitomi. Su 
Palangos biblioteka renkame me-
džiagą ir ruošiame spaudai knygą 
apie jos biografiją ir kūrybą. 

Kartą iš lenkų kalbos versdama 
vieną E. Bucevičienės eilėraštį tie-
siog prieš akis pamačiau vaizdą, 
kaip XIX a. pabaigos panelė kaž-
kokiame dvare skaito jos kūrybą 
ir ta kūryba atgyja gyvais vaizdais. 
Tas eilėraštis vadinosi „Mano sie-
los Betliejus“ ir jame su begaline 
meile bei ilgesiu buvo kalbama 
apie jos paauglystės laikų jos sene-
lių Mongirdų namą Palangoje. 

Būtent Palangoje prabėgo gra-
žiausi Eleonoros ir jos sesers pa-
auglystės ir brandos metai. Tas 

kiuose numeriuose ir buvo vienas iš 
išsamiausių ir labiausiai cituojamų 
ano meto tarptautinių publikacijų 
apie Palangą. Tai buvo nepaprastai 
didelė kurorto reklama. 

Net šiomis dienomis neseniai 
ir lietuvių kalba išleistoje buvu-
sios Lenkijos kultūros ministrės, 
kultūros istorikės, profesorės Mal-
gožatos Omilanovskos knygoje 
„Palanga Tiškevičių laikais“ rašy-
toja daug kur remiasi būtent No-
ros Valickos publikacija.

– Kaip ir kur rinkai medžiagą 
apie Eleonorą Bucevičienę. Kaip 
apskritai apie ją sužinojai?

– Apie šią rašytoją pirmą kartą 
sužinojau rinkdama P. Mongir-
daitės biografiją. Lankiausi Varšu-
voje, Paulinos dukterėčios Janinos 
Valickos proprovaikaitės Agnieš-
kos Jakubčyk namuose. Bežiūrint 
albumuose senas nuotraukas, 
Agnieška vienoje jų parodė į mer-
giną: „O čia mano promočiutės se-
suo Nora. Ji buvo rašytoja“. 

Nustebau, nes Lietuvoje apie 
Norą Valicką nieko nebuvo žino-
ma. Grįžusi išklausinėjau literatū-
ros žinovų ir paaiškėjo, kad apie ją 
tėra keli sakiniai lenkų žinynuose. 

Taigi, teko naktimis internete 
studijuoti to laiko lenkų spaudą ir 
kaip mozaiką dėlioti  po sakinį, po 
žinutę. Daug informacijos gavau 
iš Agnieškos, iš jos promočiutės 
prisiminimų sąsiuvinių, nemažai 
faktinės informacijos radau 1930 
m. Kauno miesto pasų kortelėse 
Kauno archyve. 

Jose buvo gana išsami informa-
cija. Gausi Noros kūryba paskli-
dusi įvairiose Lietuvos ir Lenkijos 
bibliotekose, archyvuose. Ją irgi 
rinkti teko po kruopelę. 

Didžiausias stebuklas buvo at-
rasta rašytojos mirimo data ir 
miestas. Ilgą laiką rašiau į įvairius 
lenkų forumus prašydama bet ko-
kios pagalbos ir kartą elektroniniu 
paštu gavau Opolės kapinių miru-
siųjų surašymo knygos vieno lapo 
kopiją su Eleonoros įrašu! Man tai 
buvo stebuklas. 

– Kas padėjo idėją paversti rea-
lybe, sukurti filmą?

– Tą padarė kūrybinė grupė, 
mano jau minėtas režisierius Justi-
nas Lingys. Aš tik daviau idėją, ren-
ginių režisierės Aušros Latonienės 
paprašiau pagalbos dėl XIX a. rūbų 
ir merginos, kuri mokėtų įsijausti ir 
įkvėptai skaityti Noros kūrybą. 

Tokią merginą filme vaidina ir 
Eleonoros kūrybą skaito Gargždų 
kultūros centro renginių ir teatro 
režisierė Kristina Kazlauskaitė-Ka-
žukauskienė. Palangos bibliote-
kos direktoriaus Kęstučio Rudžio 
paprašiau pristatyti to laikmečio 
Palangos kultūrinę aplinką. Fil-
mavome, kai Palangoje žydėjo ie-
vos. Montuoti filmas baigtas šiom 
dienom. 

Kviečiu ne tik palangiškius, bet 
ir kretingiškius į jo premjerą, kuri 
Gintaro muziejuje prasidės 11 
valandą.

Neprižiūrimų statinių sąraše – 
38 objektai

Pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos 
seniūnijų pateiktus duomenis, Kretingos miesto ir rajo-
no teritorijoje šiuo metu dar yra 38 statiniai, kurių bū-
klė neatitinka esminių statinių reikalavimų, nustatytų 
normatyviniuose statybos techniniuose ar statinio sau-
gos ir paskirties dokumentuose. Todėl šiems objektams 
siūloma taikyti maksimalų 3 proc. tarifą nuo nekilnoja-
mojo turto mokestinės vertės.

Seniūnijų specialistai savo teri-
torijose vizualiai įvertino nekil-
nojamojo turto techninės prie-
žiūros būklę ir informavo apie 
statinius, kurie yra nenaudojami, 
apleisti arba neprižiūrimi. Savi-
valdybės administracija sudarė 
tokių statinių sąrašą. Į jį pateko 
šie objektai Kretingos mieste: 
seniai nenaudojamas viešbutis 
Mėguvos g., apleistos gamybinės 
patalpos ir pastatai, mechaninis 
cechas bei sandėliavimo pastatas 
buvusio fabriko Klaipėdos g. te-
ritorijoje, neprižiūrimas, fiziškai 
pažeistas mokslo paskirties pas-
tatas Malūno g., betono mazgas, 
apgriuvęs degalinės–dispečeri-
nės pastatas, armatūros cechas, 
pagalbinio ūkio, sandėliavimo 
paskirties pastatai Tiekėjų g., 
prekybos pastatas Žemaičių g., 
seniai pagal paskirtį nebenau-
dojamas prekybinis pastatas su 
konditerijos cechu ir grožio sa-
lonu Vytauto g., pastatas–klubas 
Klaipėdos g. ir kavinė-baras Mai-
ronio g.

Nemažai apleistų statinių te-
bėra ir rajono seniūnijose – tai: 
pastatas–ferma Mokyklos g., 
Rūdaičiuose, gamybinis pastatas 
ir dirbtuvės, katilinė su kaminu 
Lino g., Kūlupėnų k., gyvena-
masis namas su sandėliu Kalvų 
g., Tuzų k., Imbarės seniūnijoje, 
gamybinis bei administracinis 
pastatai Tolių g., Kluonalių k., 
prekybinis pastatas su gyvena-
mosiomis patalpomis bei kino 
teatras su duonos kepykla M. 
Valančiaus g., mokymo dirbtu-
vės A. Salio g., Salantuose, ava-
rinės būklės gyvulių supirkimo 
punktas Vaineikių g., Darbė-
nuose, taip pat Laukžemės dva-
ras Saulėtekio g., Laukžemės k., 
sandėliai bei darželio pastatas 
Ilgojoje g., Darbėnų seniūnijoje, 
grūdų sandėlis Kurto Skroblio 
g., bulvių saugykla Sodžiaus g., 

Senosios Įpilties k., prekybos 
paskirties pastatas Akmenos g., 
Vaineikių k., Darbėnų seniūni-
joje, neremontuojamas preky-
bos paskirties pastatas, kavinės 
patalpos Plungės g. Kartenoje. 
Dauguma šių objektų neprižiū-
rimi ne vienerius metus.

„Apleisti pastatai savivaldybės 
administracijos akiratyje išlieka 
visus metus. Jų savininkus nuolat 
geranoriškai raginame prižiūrėti, 
tvarkyti savo nuosavybę, likvi-
duoti avarinę būklę, kad nekeltų 
aplinkiniams grėsmės. Kai kurie 
statinių savininkai reaguoja į įspė-
jimus“, – sakė Statybos skyriaus 
vyr. specialistė Janina Gedvilienė.

Pasak jos, visų sudarytame 
sąraše esančių objektų savinin-
kai dar turės galimybę paaiškin-
ti, kada ketina pradėti tvarkyti 
jiems priklausančius pastatus. 
„Artimiausiu metu asmeniškai 
gavę pranešimus per 30 dienų sa-
vivaldybės administracijai jie turi 
pateikti duomenis, įrodančius, 
kad statiniai neatitinka apleis-
tiems objektams taikomų kriteri-
jų, arba dokumentus, įrodančius, 
kad esamą statinių būklę ar stati-
nių naudojimą ne pagal paskirtį 
sąlygoja tam tikros aplinkybės 
(2018 m. birželio 28 d. savivaldy-
bės tarybos sprendimas Nr. T2-
196)“, – komentavo specialistė.

Pasitikslinti, ar patalpos (stati-
niai) nėra įtraukti į minėtą sąrašą, 
galite Statybos skyriuje (Savano-
rių g. 29A, Kretinga, 101 kab.), tel. 
(8 445) 53582) arba seniūnijoje, 
kurios teritorijoje yra statinys.

Galutinį sąrašą Savivaldybės ta-
rybai planuojama teikti tvirtinti 
spalio mėnesį, vėliau jis bus pateik-
tas Valstybinei mokesčių inspekci-
jai prie Lietuvos Respublikos finan-
sų ministerijos, kuri administruoja 
nekilnojamojo turto mokestį.

Savivaldybės inf.
Užs. Nr. 125.

sirado mane, kaip besidominčią 
fotografės P. Mongirdaitės kūry-
ba. Tam filmui tik daviau inter-
viu, kartu keliavome į Palangą, 
rodžiau, kur buvo Mongirdų vila. 

Kai po kurio laiko surinkau 
įdomią dailininkės Rožės Parčev-
skytės biografiją, pamaniau, jog 
ir apie ją būtų gerai sukurti filmą. 
Justinas šiai minčiai pritarė. Tuo-
met filmavome mano pasakojimą, 
Kretingos bažnyčią ir vykome į 
Raudondvario dvarą Nemenčinė-
je, kur gyveno ši dailininkė. 

Jau tuomet kalbėjomės, kad ver-
tėtų sukurti filmą ir apie taip pat 
nepelnytai pamirštą dar vieną as-
menybę – pirmąją pajūrio simbo-
listę, rašytoją, dramaturgę, poetę, 
publicistę, visuomenės ir kultūros 

eilėraštis ir vaizdas tapo filmo gija, 
jungianti kūrybą ir biografiją bei 
pasakojimą apie to meto Palan-
gos kultūrinę aplinką. Tiesiog jau 
mintyse susidėliojo filmas. Liko 
skambinti Justinui ir siūlyti idėją.

– Tai kuo filmo herojė ypatinga? 
– Eleonora Bucevičienė buvo 

labai veikli asmenybė. Šiemet su-
kanka 105 metai, kai ji 1914-aisiais 
Varšuvoje leidžiamame savaitraš-
tyje „Ziemia“ („Žemė“) publika-
vo nepaprastai didelės apimties ir 
išsamų straipsnį apie Žemaitijos 
ir Palangos krašto istoriją nuo se-
niausių laikų. 

Tas straipsnis, kurio keli puslapiai  
buvo iliustruoti rašytojos tetos foto-
grafės Paulinos Mongirdaitės nuo-
traukomis, spausdintas bene pen-


