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Stropus Kazimieras sugrįžta iš Pirmojo pasaulinio karo, prie namo pasitinka motina Jucinta ir broliai dvyniai Vladas
bei Justinas. Matmenys 5,7 x 8,7 cm. I. Stropus. Pakutuvėnai. 1916.
Stanislavos Šimkienės šeimos albumas

Kadrai, peržengę į naują laikmetį

Fotografas Ignas Stropus

Pokalbis su knygos Pirmieji pajūrio fotografai autore Jolanta Klietkute (II)
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
Pradžia – rugsėjo 26 d. „Drauge”
<...> turėdamas laiko, bėgte bėgo ieškoti grožio.
Nesiskaitė nė su išlaidom. Buvo tikrai meniškos sielos ir polėkių žmogus. Buvo menininkas mėgėjas. <...>
Visa dūšia atsigaudavo, kai išeidavo pajūrio fotografuoti..
Prof. Algis Stropus apie savo tėvą Igną Stropų

Š. m. sausio 20 dieną sukako 130 metų, kai Pakutuvėnų kaime gimė vienas garsiausių Lietuvos pajūrio fotografų Ignas Stropus (1885–1959). Iki šiol žinoma jo biografija buvo gana skurdi ir iš dalies klaidinga. Pagerbdama fotografo kūrybinį palikimą, daugelį metų archyvuose, muziejuose, privačiose kolekcijose, šeimos albumuose Jolanta Klietkutė
kruopščiai rinko smulkiausias detales ir bandė lipdyti vientisą asmenybės, gyvenimo, veiklos istoriją.
Šiandien mudviejų pokalbio metu Jolanta truputėlį praskleis laiko šydą ir supažindins ,,Draugo”
skaitytojus su mažutėle dalele to, kas sukaupta jos
monografijoje Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina
Mongirdaitė. Ignas Stropus.

Metęs mediciną, pamilo fotografavimą
– Paulina Mongirdaitė neturėjo fotografijos rinkos monopolio – vienvaldystės šiame pajūrio kurorte? Juk buvo
nors vienas „konkrentas”– Ignas Stropus, ar ne?
– Ne visai teisingas teiginys. Ignas Stropus Pa-
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langoje įsikūrė tik 1921 metais, kai Paulina dėl ligos
jau buvo pasitraukusi iš fotografijos verslo. Spėju,
kad jie susipažino, nes gyveno toje pačioje gatvėje,
buvo vieninteliai miestelio fotografai. Peržvelgiant
Igno Stropaus kūrybą, būtent Palangos laikotarpiu
jo stilius labai stipriai pasikeičia – jis išeina iš studijos ir, kaip ir Paulina, ima fotografuoti vietovaizdžius, architektūrą, gamtovaizdžius. Jis jau eina toliau už Mongirdaitės kūrybą ir ima fotografuoti įvarius renginius, stovyklas grynai reportažiniu, o ne
statišku „paviljoniniu” žvilgsniu.
– Savo knygoje rašai, kad Ignas apie 1904–1906 m.
galėjo tarnauti Rusijos-Japonijos karo pabaigoje. Grįžęs iš
kariuomenės hipnozės būdu ėmė gydyti nervų sistemos ligomis sergančius žmones. Mane stebina tai, kad Ignas nutarė įsigyti „rimtesnę” profesiją – tapti fotografu...
– Tiesiog gydytojo darbas jam buvo neįdomus. O
anuo metu „fotografas” turėjo tam tikrą svorį ir atskirą vietą visuomenėje. Tai buvo ganėtinai nauja ir
įdomi profesija. Žinoma, jis tikėjosi ir atitinkamo užmokesčio, kad pajėgtų išlaikyti savo šeimą. Jis pirmasis Kretingoje įkūrė meno fotografijos įmonę
„Birutė”, tad buvo paklausus – nes vienintelis.
– Ar Stropus buvo savamokslis, ar specialiai studijavo fotografijos mokslus, kaip Mongirdaitė?
– Ignas Stropus fotografijos mokėsi pas garsų to
meto Plungės fotografą Mendelį Berkovičių. Vėliau,
jau įkūręs savo ateljė, bendradarbiavo ir tuo pačiu
žinias tobulino pas Alfonsą Survilą, kuris fotografiją studijavo Rygoje.

Orkestras. Nuotrauka paženklinta įspaudu ,,Palanga Meno – Fotogr. Stropus”. 1928
Sauliaus Žulkaus kolekcija

– Tačiau pirmąją savo fotoateljė Stropus atidarė Kretingoje o ne Palangoje?
– Stropus buvo verslininkas. 1908 metais Plungėje, kur jis mokėsi fotografijos, jau buvo keli fotografai, Palangoje garsėjo Paulina Mongirdaitė, o
pusiaukelėje – Kretingoje nebuvo nė vieno fotografo. Tikiu, kad Kretingą pasirinko strategiškai.
– Pasirodo, kad jis turėjo ir mokinių...
– Visi fotografai turėjo mokinių. Nuotraukoms
daryti, ryškinti, retušuoti, galų gale net fotoateljė
šluoti ir tvarkyti reikėjo ne vienų darbo rankų. Taigi, visuomet ateljė būdavo po kelis mokinius. Paulina Mongirdaitė taip pat turėdavo po kelis mokinius,
tik, deja, jų vardų nepavyko aptikti.
– Ignas išvyko į Plungę, ten įkūrė savo ateljė, o Palangoje likusi žmona Ieva tęsė vyro darbą?
– Nežinau, kodėl Ignas Stropus norėjo, kad jo sūnus mokytųsi būtent Plungės gimnazijoje. Gal todėl,
kad jis pats joje mokėsi? Tačiau Ignas ryžosi drastiškam gyvenimo perversmui ir trejiems metams (kol
mokysis sūnus) išvyko į Plungę. Tačiau sustabdyti
jau įsuktą verslą Palangoje buvo neprotinga ir nepelninga, tad čia fotografe liko dirbti jo žmona Ieva.
Beje, sugrįžus Ignui, moterys vis vien mieliau eidavo fotografuotis pas jo žmoną, nes ji kruopščiau retušuodavo nuotraukas: panaikindavo spuogelius,
veido nelygumus...

Fotografas buvo pareigybė, o ne tautybė
– 1937 m. Palangoje įregistruoti keturi profesionalūs
fotografai bei fotolaboratorijos. Ar jie visi buvo sezoniniai?
Ar žydai eidavo pas lietuvį Stropų fotografuotis?
– Ne, tai ne sezoniniai, o jau nuolatiniai fotoateljė. Konkurencija didėjo. Dažnai susiduriu su keistu mūsų laikų reiškiniu, kai XIX a. pab. – XX a. pr.
mąstymą bandome vertinti mūsų laikų šablonais.

Algirdas Stropus. Fotografiniai eksperimentai – triguba ekspozicija. I. Stropus (?).
Albino Kijausko šeimos albumas
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Vartotojų bendrovė ,,Talka” Palangoje, Vytauto g. 66 (įkurta 1911 m. Stasės Vaineikienės
iniciatyva). Nuotrauka paženklinta įspaudu ,,Palanga Meno 0 Fotogr. Stropus”. 1933.
Dainiaus Raupelio kolekcija
Taip, eidavo žydai fotografuotis pas
lietuvį, eidavo pas lenkaitę Pauliną.
Fotografas buvo pareigybė, o ne tautybė.
– Igno Stropaus žmona pastebėjo, kad
fotografas nemėgo darbo paviljone, studijinės fotografijos?
– Neatrodo, kad labai nemėgo, nes
jo studijinės nuotraukos labai apgalvotos, meninės, išraiškingos. Taip
nepadarytų žmogus, nemėgstantis
savo darbo. Galbūt šiais žodžiais ji norėjo pasakyti, kad Ignas daug mieliau
fotografuodavo gamtoje, nei studijoje.
– Ar Stropus, kaip ir Mongirdaitė, leisdavo atvirukus?
– Anais laikais dauguma fotografų, ypač kurortų fotografų, leisdavo atvirukus. Tai buvo gana nemažas pajamų šaltinis.
– Kuo savo dvasia skiriasi Stropaus
ir Mongirdaitės darbai?
– Man jie nesiskiria, o nuostabiai
papildo vienas kitą. Tik žvelgdama į
abiejų fotografų darbus kartu, matau
nuoseklią Palangos ir pajūrio istoriją nuo XIX a. pabaigos iki beveik
1945 metų. Savo dvasia jie labai panašūs. Žinoma, Stropaus darbai po
Pirmojo pasaulinio karo jau peržengė į naują laikmetį: daug drąsesnės ir
išraiškingesnės pozos, naujovės technikoje, filtrai, elektros apšvietimas.
Stropus labai intensyviai fotografavo
įvairius renginius ir šventes. Labai
norėjau, kad knygoje daugiau kalbėtų ne tiek tekstas, kiek pačių fotografų
darbai. Bandžiau surinkti kažką panašaus į fotografų darbų katalogą.
– Kokia Tavo mėgstamiausia Stropaus
nuotrauka ar atvirukas?
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– 189 puslapyje viršuje esanti
nuotrauka „Stropus Kazimieras sugrįžta iš Pirmojo pasaulinio karo”.
Reta nuotraukų su tokiu stipriu emociniu užtaisu: motina, metusi grėblį,
prie koplytstulpio pasitinka sugrįžtantį, lazdele pasiramsčiuojantį, sūnų.
Kadro atsvara – kitos dvi figūros: atbėgantys pasitikti broliai.

Istorijos būtų
nugrimzdusios nebūtin...
– Savo rankose laikau Tavo parengtą puikų 320 puslapių albumą Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė / Ignas Stropus. Dovanodama šią neeilinę knygą tvirtinai, kad nesi nei fotografijos, nei
jokia kita specialistė. Tai kokiu stebuklingu
būdu „ne specialistė” parengė tokį kruopščiai suredaguotą akademinį leidinį?
– Iš anksto teisinausi, nes rinkdama medžiagą šiai knygai labai dažnai
susidurdavau su klausimu: „ką tu
atstovauji?” Išgirdę atsakymą, kad
nieko neatstovauju, kad renku medžiagą knygai savo noru ir tik laisvalaikiu, nes ji neturi nieko bendra su
mano tiesioginiu darbu, daugelis toliau nė nekalbėdavo. Gaudavau replikų, kad tai bus eilinė profaniška rašliava, kokių dabar jau pilna išleista.
Dažnai norėjosi viską mesti ir gyventi
savo ramų, tylų gyvenimą. Bet... širdį skaudėjo dėl to, kad tiek daug pajūriui nusipelnę fotografai dingsta
praeityje, o išlikusi informacija apie
juos yra skysta ir dažnai klaidinga.
Rinkau medžiagą tik sau, už mažiausius popierėlius ar faktus, skenus,
leidimus publikuoti kartais mokėjau mano šeimos finansinei padėčiai
nežmoniškus pinigus... Šią dalį prisiminti sunku ir liūdna. Bet rinkdama medžiagą sutikau ir labai daug nerealiai nuostabių žmonių. Žaviuosi

Darbininkai. Nuotrauka paženklinta įspaudu ,,Palanga Meno – Fotogr. Stropus”
Ritos Nagienės kolekcija
Lietuvos kolekcininkais, kurie mane
palaikė, kurie už dyką dalijosi savo kolekcijų eksponatais, dalijosi kontaktais, klausinėjo vienas per kitą. Sutikau daug nuostabių muziejininkų,
bibliotekininkų, visa širdimi atsidavusių mūsų krašto istorijos išsaugojimui. Esu dėkinga likimui už šias
nepaprastai šiltas pažintis. Knygą parengti padėjo mano viso gyvenimo patirtis: juk augindama vaikelius uždarbiaudavau maketuodama įvairius
leidinukus, taip pati išmokau naudotis kompiuterinėmis maketavimo programomis, įgavau reikiamos patirties ir
įgūdžių, kad drįsčiau pati imtis solidžios knygos dizaino ir maketavimo.
Studentavimo laikais, rašydama Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos veiklos
kroniką, išmokau sisteminti, analizuoti, apibendrinti faktus... ir t. t.
Tikiu, kad kiekvienas žmogus
gimdamas atsineša kažkokią savo dovaną ar neregimą paskirtį. Save priskirčiau prie „Kronikininkų”, t. y.
žmonių, kurie net patys nežinodami
kodėl, renka, užrašinėja įvairius faktus, kol, galų gale, gyvenimo pabaigoje pamato nuostabią iš tų faktų sudėliotą istoriją.
Džiaugiuosi, kad knyga išėjo, pavyko, patiko skaitytojams (nors pati dabar matau daug trūkumų ir net dizaino
broko). Galbūt ji gali būti mažutis įrodymas tiems skeptikams, su kuriais
man teko susidurti, kad net pilka pelytė iš provincijos vis dėlto gali atlikti profesionalų darbą.
– Kas finansavo knygos išleidimą?
– Keturis kartus rašiau paraiškas Kultūros tarybos konkursams, ta-

SKAUSMO GYDYMAS

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

čiau finansavimas nebuvo skirtas, nes
neaiški mano kompetencija. Trejus
metus truko lėšų rinkimas: aukojo
privatūs žmonės, organizacijos. Pusę
reikiamos sumos iš projektinių lėšų
skyrė Kretingos ir Palangos savivaldybės. Tikras stebuklas buvo Lietuvos nacionalinis muziejus, kuris tiesiai iš
spaustuvės nusipirko dalį tiražo, tokiu
būdu padengdamas trūkstamą spaudai
sumą. Esu labai labai dėkinga kiekvienam prisidėjusiam prie knygos išleidimo. Be jų pagalbos ši knyga, tikriausiai, dar dešimtmetį tūnotų tik
mano kompiuteryje. O juk būtent šiais
metais yra abiejų fotografų jubiliejai:
Paulinai Mongirdaitei 150 metų, Ignui
Stropui – 130.
– Minėjai, kad neseniai Tavo išleistas
albumas 500 egzempliorių tiražu tarp
knygų mylėtojų greit ištirpo. Ar tai reiškia,
kad ruošiama antra, gal net papildyta laida?
– Labai svajoju apie antrą, papildytą leidimą. Tai priklauso nuo finansavimo ir skaitytojų poreikio.
– Jei kas iš mūsų skaitytojų norėtų įsigyti šio reto grožio albumą, kur jie turėtų
kreiptis?
– Gali rašyti man elektroniniu
paštu 15polia@gmail.com. Deja, pašto
paslaugos už siuntimą tokios sunkios
knygos į JAV nemažai kainuoja. Knygos pristatymą, t. y. keletą lapų galima
pavartyti internete:
http://issuu.com/jolantaklietkute/docs/knygos_maketo_juodrastis_2014_10_21
– Ačiū už pokalbį.

ViDAUS liGOS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 773–229–9965
Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285
Palangiškių atsisveikinimas su Jono Šliūpo šeima, išvykstančia kelionėn į JAV (iš tikrųjų
į 1939 m. Pasaulinę parodą New Yorke – R. M. L. pastaba). Pirmoje eilėje iš kairės: 2 – generolas Valerijonas Mikalojus Ramanauskas, 4 – Jonas Šliūpas su 6 metu sūnumi Vytautu
(dabar gyvenantis Californijoje – R. M. L. pastaba), 7 – Grasilda Šliūpienė (Grauslytė), 8 –
Klomposaitė, žydų atstovė miesto valdybos narė. Antroje eilėje stovi: 2 – Bronius Jonušas (?), kapelmeisteris, už Jono Šliūpo – apskrities viršininkas Vaišnys, iš dešinės pirmas –
dr. Liudas Vaineikis. Matmenys 11,4 x 16 cm. Nuotrauka paženklinta įspaudu ,,Palanga Meno –
Fotgr. Stropus”. 1936 (turi būti 1939 – R. M. L. pastaba).
Alfonso Zaleskio šeimos albumas

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121,
Chicago, IL Tel. 708–422–8260

