Kitas laikraščio
numeris išeis
šeštadienį,
lapkričio 4 dieną.

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
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SKAITyKITE:
2017 m. spalio 28 d., šeštadienis. Nr. 84 (8891).

Budriai: jubiliejus senose naujose patalpose –

4 p.

Sugrįžo stebuklingu laikomas paveikslas

2 p.
Išaiškino nelegalių
lombardų tinklą

Klaipėdos apskrities kriminalistai išaiškino nelegalių lombardų tinklą visoje Lietuvoje. Vogtų
daiktų supirkimu ir realizavimu
galimai užsiėmė ir lombardas
Kretingoje.

9 p.
Švyturių epocha
jau baigiasi?

Į restauruojamą Kretingos katalikų bažnyčios Švč.
Mergelės Marijos altorių sugrįžo trečiasis, titulinis šio
altoriaus paveikslas, kurį šią vasarą restauravo M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko dailės galerijos
polichromijos restauratorius Kęstutis Banys.
Paveikslas tapytas aliejiniais dažais ant drobės, vertikalios formos,
211 x 124 cm dydžio. Įkomponuotas plačiuose, aukso spalvos dažais
dažytuose, modeliuotuose XIX a.
rėmuose, puoštuose tipišku lipdytu
ir pjaustytu augaliniu, kriaukliniu
ornamentu.
Paveikslą pagal Simono Čechavičiaus (1689-1775) darbą, esantį
Vengruvo (Lenkija) Mergelės Marijos dangun ėmimo parapijos bažnyčioje, 1831 m. nutapė Raudondvario dvarininkaitė Rožė Parčevskytė
(1799–1852). Drobės nugarinėje
pusėje, viršuje yra įrašas, palendantis
po porėmiu, lenkų kalba: „R 1831.
Malowała panna Ruża Parczewska Pułkownikówna w Cerwonym
Dwo[...]“ (1831 m. tapė panelė
Rožė Parčevskytė, pulkininko duktė, Raudondvaryje). To laikotarpio
Kretingos bažnyčios vizitacijos akte
minimas „naujas, didelis, puikios tapybos Mergelės Marijos paveikslas“.
Šiuo metu tai yra vienintelis išlikęs
R. Parčevskytės kūrinys, kurį galime
pamatyti viešai.

1837 m. R. Parčevskytė nutapė
dar vieną tokį pat paveikslą, skirtą
Parčevskiams priklausiusio Gardino dvaro katedrai, kur jis ir šiandien
kabo Studentų Dievo Motinos koplyčios Stebuklingos Dievo Motinos
ikonos altoriuje. Šio paveikslo kitoje
pusėje taip pat yra autorės parašas.
Anksčiau šis R. Parčevskytės tapytas
Mergelės Marijos paveikslas dengė
altoriuje esančią ikonos „Romėnų
tautos gelbėtoja“ (Romos bažnyčios
S. Maria Maggiore) kopiją. 1923 m.
spauda rašė, kad R. Parčevskytės
paveikslas nukentėjo dėl nevykusio
restauravimo. Pastaruosius 20 metų
Romos ikonos kopija yra atidengta,
o R. Parčevskytės paveikslas paslėptas bažnyčios altoriaus viduje ir lankytojams nematomas. Šis paveikslas
kuklesnis, nėra taip kruopščiai nutapytas, nėra pavaizduoto tokio gausaus būrio angelų, kaip mūsų bažnyčios paveiksle.
1888 m. Kretingos bažnyčios vizitacijos akte rašoma, kad paveikslas
yra papuoštas sidabriniais aptaisais.
(Nukelta į 7 p.)

Žmonija švyturius stato nuo
neatmenamų laikų. Jie iš toli
jūrininkams rodė kelią, simbolizavo šviesos pergalę prieš
tamsą ir vilties pergalę prieš
netikrumą ir abejones. Sparčiai plintant palydovinėms vietos nustatymo technologijoms,
švyturiai po truputį praranda
savo vaidmenį.

ORAI

Paveikslas įkeliamas į Mergelės Marijos altorių. Matoma altoriuje esanti
arka, kurią paslėps paveikslas. Fot. J. Klietkutė, 2017 m.

Pažeidimų neužfiksuota, bet signalų yra

andrius JUšKEVIČIUs
Prasidėjus aktyviam šildymosi sezonui neišvengiamai didėja oro užteršimas kietosiomis dalelėmis. Tai – pasekmė dėl iš
kaminų kylančių dūmų. Kūrentis, šildytis reikia, tačiau kaip mažinti oro taršą, kaip mažiau kenkti ir savo paties, ir kaimynų sveikatai?
Pasak Klaipėdos regiono aplinkos
apsaugos departamento Kretingos
rajono agentūros darbuotojų, į juos
neretai kreipiasi žmonės, skųsdamiesi iš kaimyninio namo kamino

kylančiais dūmais – ir jų gausa, ir
smarve. Tačiau tikrų pažeidėjų, neatsakingai teršiančių orą, fiksuojama
vienetai.
Kretingos rajono agentūros ve-

dėjas Ričardas Kašėta teigė, kad
Aplinkos ministerijos iniciatyva
jau tradicine tampa akcija „Kaminukas“, kurios metu tikrinama, kaip eksploatuojamos kati-

linės, įvairaus tipo kuro katilai,
kas krosnyse deginama. Šaltuoju
metų laiku oro taršos padidėjimas
daugiausia juntamas individualių
(Nukelta į 2 p.)

Laikrodžio rodykles suksime atgal
Šis savaitgalis bus valanda ilgesnis, nes Lietuva grįžta prie žiemos laiko. Sekmadienį, 4
valandą nakties, laikrodžių rodyklę suksime valandą atgal. Pagal šį laiką gyvensime penkis
mėnesius – iki kitų metų kovo.
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Kaina 0,35 €

Laikas dukart per metus keičiamas
atsižvelgiant į Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą dėl vasaros laiko
susitarimų. Sezoninį laiką turi dauguma Senojo žemyno valstybių ir
kai kurios kitos šalys.
Pirmą kartą idėją, kad persukant
laikrodžio rodykles galima „pailginti“ dieną ir sutaupyti elektros

energijos, dar 1784 m. iškėlė amerikietis išradėjas ir politikas Benjaminas Franklinas. Jo teigimu, žmonės
švaisto šviesųjį paros laiką vasaros
rytais gulėdami lovoje, o pasukus
laikrodžius valanda į priekį būtų išlošiama viena šviesi vakaro valanda.
Kai kurios valstybės vasaros laiką
įsivedė XX a. pradžioje. Tačiau iki

šiol nesutariama, ar dėl naudos taupant energiją (nors ryškaus teigiamo
ekonominio efekto esą nėra) verta
daryti žalą sveikatai. Mat didelei daliai žmonių būna sunku prisitaikyti
prie naujo laiko, tam prireikia 5-6
dienų.
„švyturio“ inf.

ŠIAndIEn – debesuota, lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6-13 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 10,
naktį – iki 7 laipsnių šilumos.
ryToJ – debesuota, lietus. Vėjas šiaurės,
šiaurės vakarų, 6-14
m/s. Oro temperatūra dieną iki
8, naktį – iki 5 laipsnių šilumos.
PoryT – debesuota
su pragiedruliais, lietus.
Vėjas šiaurės, šiaurės
vakarų, 12-20 m/s. Oro temperatūra dieną iki 7, naktį – iki 4
laipsnių šilumos.

KALENDORIUS

43 metų savaitė
Saulė teka 8.11 val.,
leidžiasi 17.54 val.
Dienos ilgumas 9.43 val.
Priešpilnis
8 mėnulio diena

VARDADIENIAI
ŠIAndIEn – Judas, Tadas,
Simonas, Almantė, Gaudrimas,
Simas
ryToJ – Ermelinda, Gelgaudas, Tolvydė, Violeta, Narcizas
PoryT – Liucilė, Volfgangas,
Skirgaila, Skirvydė, Edmundas

dienos sentencija

Sėkmė gali būti bet kur. Visada laikykite užmestą meškerę, nes ir upokšnyje, kur mažiausiai tikitės, gali būti žuvų.
OVIDIJUS

Švyturys

2017 m. spalio 28 d., šeštadienis

Kitokia tradicinė kūrėjų šventė
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Sakoma, kad ruduo – turtingiausias iš visų metų laikų, nes jo kišenės prikimštos aukso. Tuo auksu, saulei leidžiantis, apsipila ne tik medžių šakos, namai, gatvės, bet
ir visa žemė. Kadangi ruduo ir ramybės, susikaupimo,
nostalgijos bei, žinoma, kūrybos metas, Salantų kultūros
centras savo krašto menininkus tradiciškai sukvietė į kasmetinę kūrėjų šventę „Žodžiu, garsu, spalva, forma”.
Į šventę kviečiami poetai, muzikantai, medžio drožėjai, akmentašiai, tapytojai ankstesniais metais
dalindavosi savo naujai nuveiktais
darbais ir bendraudavo tarpusavyje,
tačiau šiemet susiėjimas buvo kitoks
nei pernai. O kitoks todėl, kad mes
visi turime savotišką „misiją”.
Kadangi Salantai, kaip ir visa
Lietuva, uoliai ruošiasi sutikti savo
valstybės atkūrimo 100-metį, šiais
metais Kūrėjų šventė Salantuose

(Atkelta iš 4 p.)

tapo diskusijų vakaru, kuriame diskutuota apie tai, kaip papuošti Salantus artėjančio Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga. Pokalbyje
dalyvavo ir savo idėjomis dalinosi ne
tik tautodailininkai medžio drožėjai,
akmentašiai ir dailininkai, bet ir kiti
žinomi Salantų žmonės.
Sandra ČEPULYTĖ
Salantų kultūros centro
renginių organizatorė

Mintimis apie tai, kaip papuošti miestą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga, dalinasi medžio drožėjas Alioyzas Pocius.

Sugrįžo stebuklingu laikomas paveikslas

1927 m. nuotraukoje matome, kad kalinėti
sidabro aptaisai dengė 12 galvą juosiančių
žvaigždžių, pusmėnulį, Mergelės rūbą, dar
buvo pridėti iš delnų žemyn einantys sidabrinių spindulių pluoštai.
1937 m. paveikslą restauravo pranciškonų
gimnazijos dailės mokytojas Juozas Gedgaudas. Restauruojant buvo nuimtas sidabrinis
aptaisas, kurio tvirtinimo vinys iki 2017 m.
restauravimo kai kuriose vietose buvo išlindusios į tapybos paviršių.
Mergelė Marija vaizduojama kaip Nekaltai Pradėtoji, pasirodžiusi danguje, – šio tipo
paveikslai sujungia Nekaltojo Prasidėjimo ir
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų temas.
Jau nuo XVII a. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo temą dailininkai išreikšdavo per
apreiškimo Jonui tekstą: „Ir pasirodė danguje
didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule,
po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos
žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo,
kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius“
(Apr 12, 1–2). Mergelė Marija vaizduojama
jauna, maždaug 12–13 metų, vilkinti balta suknele ir mėlynu apsiaustu, rankos sudėtos ant
krūtinės arba maldai, ant galvos – dvylikos
žvaigždžių vainikas, liemuo perjuostas pranciškoniška virve su trimis mazgais. Kartais ji
simboliškai stovi ant drakono ar žalčio kaip
aliuzija į Dievo žodžius, pasakytus žalčiui
Edeno sode: „Aš sukelsiu priešiškumą tarp
tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių, ji trupins tau galvą“ (Pr 3,15). Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą
popiežius Pijus IX privaloma katalikiško tikėjimo tiesa paskelbė tik 1854 m. gruodžio 8 d.,
o Kretingos bažnyčios Mergelės Marijos paveikslas tapytas dvidešimt trim metais anksčiau nei ši dogma buvo paskelbta, nes būtent
pranciškonai nuo pat pirmųjų šv. Pranciškaus
sekėjų tikėjo ir palaikė mintį apie Mergelės
Nekaltąjį Prasidėjimą.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas įrašytas į
kultūros vertybių registrą: unikalus objekto
kodas: 20195. Šis paveikslas liaudies laikomas
stebuklingu. 1986 m. virš jo kabojo 45 votai –
padėkos ženklai už įvykusius stebuklus.
Labai smalsu, koks paveikslas šiame altoriuje buvo iki 1831 m., kuomet buvo pakabintas dabartinis. Jo formos bei dydžio
paslaptis atsiskleidė altoriaus restauravimo
metu, kuomet buvo nuimtas dabartinis paveikslas, kurio rėmas yra tvirtinamas ant al-

J. A. Pabrėžos paveikslas Kretingos muziejuje. Fot. J. Klietkutė, 2017 m.

Kretingos bažnyčios Švč. Mergelės Marijos paveikslas po restauravimo. Fot. J. Klietkutė, 2017 m.
Paveikslo nugarinė dalis su dailininkės įrašu. Fot. J. Klietkutė, 2017 m.

toriaus išorėje esančių tvirtų metalinių kablių.
Tačiau altoriaus meistrai pirminiam paveikslui jau buvo paruošę vietą – 200 x 120 cm pačiame altoriuje išpjautą arką. Paveikslas buvo
tvirtinamas už arkos ir pro ją turėjo matytis
vaizdas.
Paveikslo išvaizdos paslaptį praskleidžia
bažnyčios vizitacijos aktai, kuriuose apie 1804
m. rašoma, kad pirmajame tarpsnyje yra
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
paveikslas su sidabro aptaisais, o apie 1829
m. minima, kad pirmajame tarpsnyje mediniame ornamentuotame bronzos spalvos
rėme kabo Švč. Mergelės Marijos paveikslas,
puoštas nedideliais sidabro aptaisais. Taigi,

www.svyturiolaikrastis.lt

paveikslo tema visais laikais išliko ta pati.
Kaip gi galėjo atrodyti anuometinis Mergelės Marijos paveikslas, galime tik spėlioti.
Vienas iš spėlionių variantų: Kretingos muziejuje saugoma, spėjama, pranciškono J. A.
Pabrėžos aliejiniais dažais ant drobės tapyta
dvipusė bažnytinė vėliava, kurios vienoje
pusėje pavaizduota Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija, kitoje – šv. Antanas (paveikslas
aprašytas straipsnyje „Rastas dingęs paveikslas“, Švyturys, 2017-05-31, p. 1, 4). Viktoro
Gidžiūno OFM knygoje „Jurgis Ambraziejus
Pabrėža (1771-1849)“ rašoma, kad šį paveikslą J. Pabrėža nutapė dar būdamas studentu, t.
y. apie 1786-1792 m., kai mokėsi Kretingos

mokykloje. Taigi, vienintelį jam priskiriamą
paveikslą J. Pabrėža galėjo nutapyti pagal tai,
ką matė prieš akis kiekvieną dieną – Kretingos bažnyčios švč. Mergelės Marijos ir šv. Antano altorių paveikslus.
Net mūsų laikais, kai jau, rodos, viskas žinoma ir išsiaiškinta, Kretingos bažnyčia vis dar
pateikia nepaprastai įdomių paslapčių, sugrąžinančių mums dalelę prarastos istorijos.
Beje, Mergelės Marijos paveikslo autorės
gyvenimas vertas rašytojo romanisto plunksnos. Apie tai – kitame laikraščio numeryje.

Švyturio laikraštis

Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejus

