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Fotožygiai„Žemaitijosmenininkų
keliais“.II

KęstutisVaitKus

VytautoUlevičiausfenomenas
SavitobraižožymusistautodailininkasVytautasUlevičius–aukštaitis.Jogimtinė–Traupis

(dabar–miestelisAnykščiųrajone).TačiaunesvetimajamirŽemaitija.1972-1984m.jisdirbo
Plungėsliaudieskūrybosgaminiųįmonėje„Minija“meistrudailininku.IštolaikotarpioPlungės
rajoneturimenevienąmonumentaliąskulptūrą.OPlungėjeveikiančiameŽemaičiųdailėsmu-
ziejuje(ŽDM)veikianuolatinėV.Ulevičiausdarbųekspozicija,nes2011m.medžiomeistrasjam
padovanojonet42savosukurtasskulptūras.

Gy ve ni mo 
uni ver si te tai

Jokiųmenųnestudija
vęsV.Ulevičiusrimčiau
drožinėti pradėjo apie
1957m., atlikęs kari
nę tarnybą sovietinėje
kariuomenėje. Tačiau
jau vaikystėje pieme
naudamas jis peiliuku
drožinėdavęs švilpynes
ir visokias figūrėles.
19481950m.jismokė
siKaunoNemuno1ojo
je laivininkystės amatų
mokykloje, kurią baigęs
dirbostaliumi.OKėdai
niųr.naujienųportalui
„Rinkosaikštė“2017m.
jis yra sakęs: „Per tiek

1983 m. su kur tas ant
ka pi nis pa min klas 
S. Riau bai Ber žo ro ka
pi nė se. 2015 m.

V. Ule vi čiaus skulp
tū ra prie Pa ne vė žio 
Ci vi li nės met ri ka ci
jos sky riaus, ku ria
me vei kia jo do va no
tų dar bų eks po zi ci ja. 
2015 m.

1985 m. pa sta ty tas 
pa min klas knyg ne
šiui Vin cen tui Juš
kai prie da bar ti nės 
Že mai čių Kal va ri jos 
Mo tie jaus Va lan čiaus 
gim na zi jos. 2013 m.

Pa pla te lės kai me 
(Plun gės r.) – skulp tū
rų an sam blio „Zo dia
ko žen klai“ (1985
1987 m.) au to riaus ir 
va do vo V. Ule vi čiaus 
„vi zi ti nė kor te lė“. 
2008 m.

Pa min klas ra šy to jai 
Že mai tei jos tė viš kė
je, Bu kan tės dva re ly
je. 2005 m.

V. Ule vi čiaus su bur tų me džio meist rų dar bai 
skulp tū rų an sam bliui „Zo dia ko žen klai“. 
2008 m.
metųperėjęsnettrisuni
versitetus – pirmiausia
baigiau senelio, paskui
tėvomokslus, o dabar
mokausi savo gyvenimo
mokykloje“.Nuo1957m.
V.Ulevičiusyraprofesio
nalusmedžiomeistras,
Lietuvostautodailininkų
sąjungosnarys.

Unikalikūryba

V.Ulevičiausskulptū
roseirtapybosdarbuose

vyrauja istorinės,mito
loginės, religinės temos.
Jo ornamentika ypač
subtili, kruopštumas,
kuriant darbus, tiesiog
stulbinantis.Tad irvisa
jokūrybayraišskirtinė,
kaipmat„išduodanti“jos
autorių.Jodarbųnesu
painiosisukitųmeninin
kų darbais, kaip visada
atpažinsinepakartojamo
žemaičiųmedžiomeist
ro Stanislovo Riaubos,
aukštaičioLionginoŠep

kos ar kitados puikius
kryžiusirkoplytstulpius
kūrusio Vinco Svirskio
darbus.

Pripažinimas

V. Ulevičius net du
kartus yra pripažintas
Lietuvosmedžiodrožėjų
MeistrųMeistru(„Drožė
jųdrožėju“).Respubliki
nėskonkursinėsliaudies
meno parodos „Aukso
vainikas“ Panevėžio ap
skrities atrankiniuose
konkursuosejisdukar
tustapolaureatu(2006
m.ir2013m.),2010m.
laimėjo II vietą. O visų
laimėjimų, apdovanoji
mųbeiprizųnetneišvar
dintum.

Darbųįamžinimas

NorsV.Ulevičiuskuria

skulptūrasišmūsųtvir
čiausiomedžio–ąžuolo,
tačiauskulptūrosvistiek
nėra amžinos. Atrinkęs
svarbiausius savo dar
bus,menininkas suda
rė kūrybos fotoalbumą
„Medžio giesmė“, kurį
2008m. išleidoKlaipė
dojeveikiantiS.Jokužio
leidyklaspaustuvė.

Meist ro 
darbštumas

V.Ulevičiusjauyrasu
kūręsgalnet400monu
mentaliųmedžio skulp
tūrų, skirtų įžymiems
asmenims ar žymiems
istoriniamsįvykiamsat
minti.
Nuo 1965m. meni

ninkas dalyvauja įvai
riose parodose. Asme
ninių parodų Lietuvoje
ir užsienyje jis yra su
rengęs daugiau kaip
30. Jo darbus galima
pamatytivisojeLietuvo
je: aikštėse, parkuose,
kapinėse. Jo kūrinių
yra irEstijoje, Italijoje,
Vokietijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Prancūzijo
je, Čekijoje, Kanadoje,
Rusijoje, Graikijoje ir
netNiujorke!
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RūtosKučinskaitės
tapybosparoda
Plungėsviešojojebibliotekojelaikrodinėje(Parkog.

7)nuo2020m.kovo9d.eksponuojamaRūtosKu
činskaitėstapybosparoda.Apieparodospristatymą
irsusitikimąsuautoreinformuosimevėliau.
RūtaKučinskaitė(g.1970Kaune),dailininkė,ta

pytoja.
Mokėsi Kauno Naujaliomenomokyklos dailės

skyriuje.LankėKaunovaikųfotoklubąprieLietuvos
fotomenodraugijos.BaigusimokykląįstojoįVilniaus
dailėsakademiją.Studijavotapybosspecialybę.Di
plominįdarbą„Rėdosratas”apsigynėpasA.Šalte
nį.Nuo1997m.dirboMažeikiųdailėsmokykloje,
ViekšniųVincoDeniušiomenomokykloje.Dalyvavo
tarptautiniuosepleneruosePlateliuoseirČekijoje,kur
nutapėdaugelįsavodarbų.GyvenairdirbaKaune.
YrasurengusiasmeninesparodasKaune,Vilniuje,

Mažeikiuose,Viekšniuose,Sedoje,Plungėje,Naujojoje
Akmenėje,Telšiuose.Dalyvaujairgrupinėsetiekfoto
grafijos,tiektapybosparodose.Josdarbaieksponuoti
Čekijoje,Prancūzijoje.

Plun gės vie šo sios bib lio te kos inf.

KristinaPaulausKaitė
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II.Kuršėnai,Šiaulių
ra jo nas

Važiuojant į Šiaulius
arba toliau šiaurės pu
sėn, Kuršėnai likdavo
nuošalėje.Miestelisbuvo
žinomasKuršėnųvynio
tiniais,LaurynoIvinskio
paminklu ir savo puo
džiais.Dabartinismūsų
kelionėstikslas–susipa
žintisumiestoistorijair
jomenininkais.Aplanky
simepuodžiųVidmantą
Vertelį,medžiomeistrą
Raimondą Baškį, Etni
nėskultūrosirtradicinių
amatųcentrą.
Įvažiuojant į mies

tą, pasitinka paminklas
LaurynuiIvinskiui.Pra
važiuodami visadama
tydavome jaukųskverą,
kur medžių apsuptas
stovėjopaminklas.Dabar
vaizdasneatpažįstamas,
vietojmedžiųdidžiausia
betonoplytelėmužklota
aikštė, kurios pakrašty
rymopaminklas.
Miestas siejamas su

kuršiais, spėliojama, ar
vardas kilęs nuo vardo
Kuršis,Kuršėnas.Liau
dies pasakojimuose pa
vadinimaskildinamasiš
vieno nutikimo: pievos
buvo užlietos lietaus ir
paskandinošieną.Sulė
kę žmonės šaukė: „Kur
šienas?Kuršienas?“
Vietovėjegyvenoseno

vėsžemaičiųgentis.Kur
šėnųvardaspirmąkartą
paminėtasXIIa.NuoXIV
a.čiabuvoLDKdvaras.
1523m. pastatytame
dinė bažnyčia. 1564m.
karalius Žygimantas
Augustas atidavė dvarą
DespotZenavičiams,vė
liau jis atiteko Pacams,
darvėliauGruževskiams,
kurie jį valdė iki pat II
pasauliniokaro.
1824m.pastatytamū

rinėbažnyčia,kuriperI
pasaulinįkarąbuvosu

griauta.XIXa.pabaigoje
buvo nutiestas Liepojos
–Romnųgeležinkelis.
Kuršėnai–didžiausias

Šiaulių rajonomiestas,
įsikūręs abipus Ventos
upės prie Šiaulių – Pa
langosirŠiaulių–Mažei
kiųkelių.ProKuršėnus
einadvigeležinkeliolini
jos–Šiauliai–Mažeikiai
irŠiauliai–Klaipėda.
Kuršėnai didžiuojasi

čia gimusiais, gyvenu
siais, kūrusiais, žino
mais visoje Lietuvoje,
žmonėmis: ikikarinės
Lietuvos kariuomenės
vaduStasiuRaštikiu,ak
toriaisAntanuGabrėnu,
Kazimiera Kymantaite,
BaliuLukošiumi,poetais
Stasiu Anglickiu, Vaciu
Reimeriu,literatūroskri
tikuStasiuLipskiu,JAV
istorikuDonald Kagan,
keramikeGenovaiteJa
cėnaiteirkt.
Čia paskutiniuosius

savo gyvenimo metus
praleido pirmųjų lietu
viškų kalendorių suda
rytojasLaurynasIvinskis

(1810–1881).Čiajisir
palaidotas. 1960m. L.
Ivinskiuicentrinėjemies
toaikštėjepastatytaspa
minklas (architektas S.
Ramunis,skulptoriusP.

Aleksandravičius). Kur
šėnų kultūros centre
įkurtas kalendoriųmu
ziejus.Kasmetįteikiama
L. Ivinskio premija ge
riausiometų kalendo
riausautoriui.
LaurynoIvinskiogyve

nimassiejasiirsuPlun
gės kraštu, Zubovų ir
Oginskių gimine. Apie

Fotoklubų „Lokys“ ir „Žybt“ nariai su Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro darbuoto
jais. 2020 m. vasario 29 d.

Fotografai molio edukacijoje.

Matas Petrikas.
Kristinos Paulauskaitės nuotr.

Fotoklubo „Lokys“ nuotr.
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VytautoUlevičiausfenomenas

„AITVARAI“. Kar to nas, tem pe ra. 

Me džio skulp tū rų 
al bu mas (Klai pė da: 
S. Jo ku žio lkla
sp.,2008). 2011 m. 
gruo džio 10 d.

ŽDM di rek to rius A. Ba ka naus kas su V. Ule vi
čiu mi po do va no ji mo su tar ties pa si ra šy mo. 
2011 m. gruo džio 10 d.

V. Ulevičius su jam 
dedikuotu herbu 
ŽDM.

„PEGASAS“ (1992 
m.). Me dis, dro žy
ba, bron za. 2011 m. 
gruo džio 10 d.

V. Ule vi čiaus kū ri nių eks po zi ci ja ŽDM (frag men tas). 2020 m. ko vo 11 d.

„TAUTOS GIESMĖ“ 
(2006 m.). Me dis, dro
žy ba.

„1236 METAI“ (1986 
m.). (1236  Sau lės 
mū šio me tai – K. V.).

„ŽALGIRIO MŪŠIS“.

Dirbdamasminėtoje
„Minijos“ įmonėje Plun
gėje, V. Ulevičius daly
vaudavoliaudiesmeistrų
stovyklose. Jis parengė
medžio skulptūrų an
samblio „Zodiako žen
klai“ projektą. Per tris
metus(19851987m.)jis
buvoįgyvendintasPapla
telėskaimepriebuvusios
„Minijos“ poilsiavietės
(dabarčiaApartamen
tų kompleksas „Saulės
slėnis“):

„Tris me tus per šven
tą Jo ną

Ožį, Vė žį, Skor pio ną
Ir ki tus žen klus „Zo

dia ko“
Ši tiems vy rams kal ti 

te ko“.
Skulptūras kūrėme

džiomeistrai Titas Bi
kinas, Jakovas Bunka,
LeonardasČerniauskas,
GediminasČerniauskas,
VidasMažukna, Liudas
Ruginis,AntanasVaškys
irkiti.
Plungės rajone yra

ir paties V. Ulevičiaus
sukurtų monumentų.
1978m. buvo pastaty
tas paminklas rašytojai
Žemaitei jos tėviškėje,
buvusiame Bukantės
dvarelyje. 1983m. jis
sukūrė antkapinį pa
minkląS.Riaubai,kuris
stovi kapinėse Beržore.
1985m.buvopastatytas
paminklas knygnešiui
Vincentui Juškai prie
tuometinės Varduvos
vidurinės (dabartinės
ŽemaičiųKalvarijosMo
tiejausValančiaus gim
nazijos).
Šiuometuyranetpen

kios nuolatinės V. Ule
vičiaus kūrinių ekspo
zicijos.

Do va na Ita li jai

2007m.menininkas
savo kūrinių kolekciją
padovanojo Popiežiška
jailietuviųŠv.Kazimiero
kolegijaiRomoje.Tadten
dabaryrarodoma20kū
riniųekspozicija.

DovanaPanevėžiui

1934m.gimęsV.Ule

„LEGENDA“ (2011 
m.).

„SŪNUI RIMANTUI 
ULEVIČIUI ATMINTI“ 
(2008 m.).

vičius 19411948 m.
mokėsi Panevėžio aš
tuonmetėjemokykloje.O
1967m. pradėjus dirb
ti Panevėžio suvenyrų
įmonėje „Tulpė“medžio
drožėju, prasidėjo pir
masisdailininkokūrybos
laikotarpis.
2005m.V.Ulevičius

apie40medžioskulptū
rųpadovanojosavovai
kystėsirjaunystėsmies
tui Panevėžiui. Darbai
eksponuojami Civilinės
metrikacijos skyriaus,
esančioRespublikosgat
vėje,antrameaukšte.

Do va na 
Kėdainiams

V. Ulevičius 1984
1989m.gyvenoVilniuje,

opaskuipersikėlė įKė
dainiųrajoną:pirmiausia
–prieDotnuvos,opaskui
įsodybąKrakėse.
2004 m. tautodaili

ninkasV.Ulevičiusapie
50 medžio skulptūrų,
sukurtųKrakėse,pado
vanojoKėdainiųmiestui.
EkspozicijaveikiaKėdai
nių rajono savivaldybės
rūmų antrame aukšte
ir yra Kėdainių krašto
muziejaus padalinys.
Įspūdingiausiaskūrinys
– skulptūrinė kompo
zicija – šachmatai „Žal
giriomūšis“, skirta šito
svarbausistorinioįvykio
600osiomsmetinėms.
Tad Kėdainiuose gali
mapažaistišachmatais,

stumdantmetroirdides
nio aukštumokariūnus
beivaldovus...

EkspozicijaKrakėse

Patiestautodailininko
sodyboskiemeesančioje
klėtelėje–daugiaukaip
80kūrinių.Šiekspozici
ja– išskirtinė,nessavo
darbusgalipakomentuo
tipatsjųautorius.Ojuk
visadasusipažinimassu
kūrėjupadedageriausu
prastiirpačiąkūrybą.

Do va na Plun gei

2011m.V.Ulevičius
Žemaičiųdailėsmuzie
jui,esančiamPlungėje,
padovanojo 46medžio
skulptūras.  Su mu
ziejaus direktoriumi
AlviduBakanauskubu
vo pasirašyta sutartis,
kadautoriusdovanoja,
o muziejus įsi parei
goja įrengti nuolatinę
tų darbų ekspoziciją.
Jautadažiūrovaigalė
jopamatytitaspuikias
skulptūras. Vykstant
muziejaus renovaci
jos darbams, jos buvo
saugomos fonduose, o
darbams pasibaigus,
rūmų trečiame aukšte
paskirtaatskirapatalpa
nuolatineidarbųekspo
zicijai.
V. Ulevičiaus ekspo

zicijoje ŽDM matome
skulptūrasistorine,mi
tologine,religinetemati
ka. Nemažai skulptūrų
skirta Žalgirio mūšiui
paminėt i ,  skulptūra
„1236 METAI“ (1986

m.),žinoma,skirtaSau
lėsmūšiopaminėjimui,
nes būtent taismetais
šismūšisįvyko.Skulp
tūra „Legenda“ (2011
m.)simbolizuojageleži
nįvilką irprimenaVil
niaus įkūrimo legendą.
Tautiniųsimboliųkupi
na skulptūra „TAUTOS
GIESMĖ“ (2006 m.).
Menininkassukūrėdar

Nukelta į 8 psl.
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1842m. L. Ivinskis at
sikėlė į Rietavo apylin
kes.Čia subrandinta ir
realizuota lietuviškųjų
kalendoriųrengimoirlei
dybosidėja.Jau1845m.
Ivinskis parašė pirmojo
lietuviškojokalendoriaus
rankraštįirkreipėsipa
ramos į Rietavo kuni
gaikštį IrenėjųOginskį,
kurisskyrėpaskoląka
lendoriausleidimui.

1872m. apsigyveno
Šiauliuose pasNikolajų 
ir Aleksandrą Zubovus,
buvo  jų sūnaus Vlado 
korepetitorius.Grįžęs  į
Rietavą (apie1874m.),
mokytojavo,grojoIrenė
jausOginskio orkestre,
dainavochore,įsijungėį
gyvuliųglobosdraugijos
veiklą.
Plungė gali didžiuotis

kunigaikščioM.Oginskio
dvaru.Dvaroansamblis
beveikvisasišlikęsvien
tisas,restauruojamilikę
pastatai.Kuršėnųdvarui

istorijanebuvotokiadė
kinga.
1564m. Žygimantas

Augustas leno teisėmis
(žemės valda, kurią va
salaigaudavoišDidžiojo
kunigaikščioužtarnybą)
atidavė Kuršėnų dvarą
Polocko pilininkui Jur
giui Despot Zinovičiui.
1621m. dvaras atiteko
LietuvosDidžiosioskuni
gaikštystėsiždininkuiS.
Pacui,opodešimtmečio

JurgiuiGruževskiuisu
žmona. Už  nuopelnus
karuosesurusaisiršve
dais Livonijoje, karalius
ZigmantasVaza1631m.
gegužės 15 d. pasirašė
raštą,kuriamepripažino
Gruževskiųgimineiam
žinąlenoteisęįKuršėnų
dvarą.
Gruževskiaibuvokilę

išMozūrųkrašto,beveik
visi jie išpažino evange
likų reformatų tikėjimą.
XVIIIa.pabaigojeKuršė
nus paveldėjo Steponas
Gruževskis.Jis1811m.,
pasikvietęsdailininkąJ.
Rylkę,pastatėnaujusrū
mus,koplyčią,suremon
tavokituspastatus.Dva
rasdarlabiausuklestėjo
valdantjojaunesniajam
sūnuiEdvardui,kuriam
dvarasatiteko1846me
tais.Buvo suremontuo
tas bravoras, karčema,
perstatytas sodininko
namelis, koplyčia,  su
tvarkytaspeizažinispar
kas,iškastastvenkinys,
suformuota 70 metrų
apskritapieva,apsodinta
medžiųeile.
Ipasauliniokarome

taisdvareįsikūręvokie
čiai nuniokojo parką,
rūmus,išvežėvertingiau
siusdaiktus,o1915m.
kilęs gaisras sunaikino
kumetynus,tvartus,dar
žines. Tada dvaras pri
klausė Jurgiui Gružev
skiui.Požemėsreformos
dvaruilikotik218,7ha
žemės,tačiaupažangaus

ūkininkavimodėkadva
rasklestėjo.
1940 metais dvaras

buvo nacionalizuotas,
J.Gruževskį pasodino į
kalėjimą.Prasidėjuska
rui,jisvėlatsiradoKur
šėnuoseirbandėatgauti
dvarą.Vokiečiainepritarė
jo norui ir nežinia kur
išvežė.Jolikimasnežino
mas.Gruževskio žmona
gyveno irmirė Ketūnų
dvare.
Kuršėnų dvaro savi

ninko  Gruževskio bro

liui priklausė ir Kelmės
dvaras.
Kuršėnųdvaras–vie

nintelis vertingiausias
medinėsdvarųarchitek
tūros palikimas Šiaulių
rajone. Išlikę autentiš
ki laiptai, langų rėmai,
medinės lauko durys.
Šiuometudvaropastatas
restauruojamas.Oficina
sutvarkyta,jojeįsikūręs
Šiaulių rajono savival
dybės etninės kultūros
irtradiciniųamatųcen
tras.Kitųdvarostatinių

nelikę, likusieji apleisti.
Dvaras ir oficinakeliasi
gyvenimuitikdėkapasi
šventėliųKuršėnųkultū
rosžmonių.
Nuo2018m.spalioiki

2020m. birželio vyksta
Kuršėnų dvaro sodybos
tvarkymo darbai (I eta
pas). Projekto tikslas:
pritaikytiKuršėnųdvaro
sodybąkultūrineiiredu
kacineiveiklai.

Šiauliųrajono
savivaldybėsetninės
kultūrosirtradicinių

amatųcentras

Fotožygio maršruto
organizatorė Žemaitijos
nacionalinio parko et
nologėAldonaKuprelytė
pirmąjį susitikimąKur
šėnuosesurengėEtninės
kultūros ir tradicinių
amatųcentre.Fotografų
grupę sutiko centro di
rektorėBirutėPoškienė,
supažindino su progra
ma,papasakojoapiecen
trokūrimosiperipetijas.
Kaip ir daugumana

cionalinių ir regioninių
parkų, turinčių tradici
niųamatųcentrus,kur
šėniškiairengiasuaugu
siemsirvaikamseduka
ciniusužsiėmimus.Ka
dangi Kuršėnai turtingi
moliu,nuosenogarsūs
savo puodžiais, netgi
miesto herbe įkompo
nuotasąsotis,taicentre
daugelisužsiėmimųsu
sijęsumoliu.Kiekvienas
norintisgaliužsisakytijį
sudominusįužsiėmimąir
padedamascentromoky
tojųpasimokyti.
Edukaciniai užsiėmi

mai:lipdymasiržiedimas
išmolio,keramikosruo
šiniai,sausosvilnosvė
limas, kiaušiniųmargi
nimas vašku, verpimas,
karpiniai,tapyba,juostų
pynimas,vilnosvėlimas,
kalėdinių žaislų varsty
masiššiaudų,mezgimas
nėrimas.Centrasteikia
renginių organizavimo,
pasigamintųišmoliodir
biniųdegimopaslaugas.
Nuomoja torsą, palapi
nes, konferencijų salę,
žiedimo stakles, degimo
krosnį.Visataiprisideda
priecentroišsilaikymo.
Etninės kultūros ir

tradiciniųamatųcentras
atidarytas2000m.gruo
džiomėn. 20 d. siekia
gaivintikraštotradicijas,
papročius,išsaugotitra
diciniusamatus.
Dvarorūmuoseveikia

nuolatinėsŠiauliųkraš
totautodailininkųdarbų
ir etnografinės ekspozi
cijos, galima susipažinti
suamataisnuoseniausių
laikų iki šiųdienų.Ofi
cinoje rengiamos paro
dos.Ekspozicijoseyraper
2500eksponatų,kuriuos
padovanojo tautodaili
ninkai, Kuršėnųmiesto
gyventojai.200senųpuo
dyniųpadovanojo penk
tasis Puodžių karalius
Vytautas Valiušis. Su

Fotografų kūrinys.

Molio minkytojai: A. Čapienė ir M. Petrikas.

Laivelį lipdo fotoklubo „Lokys“ narys.

A. Kuprelytė, A. Tamašauskas, B. Poškienė.

Kuršėnų simbolis.

Fotografai Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre.
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kauptas keramikos dir
biniųrinkinys.Nuoseno
Kuršėnaibuvovadinami
Puodžiųsostine.Centras
kas trejusmetus rengia
respublikinius Puodžių
karaliausrinkimus.2014
m.  išrinktas aštuntasis
Puodžiųkaraliuskuršė
niškisVidmantasVerte
lis.2017m.centrevyku
siojekeramikųstovykloje
buvo išrinkta devintoji
PuodžiųkaralienėVirgili
jaSilvestraŠufinskienė.
Šiauliųrajonosavival

dybė organizuoja kon
kursą Metų tautodai
lininko premijai gauti.
TikslasskatintiŠiaulių
rajono tautodailininkų
kūrybiškumą, pagerbti
tautodailininkus,tęsian
čiussenųjųamatųtradi
cijasirpritaikančiusjas
šiandienos poreikiams.
Premijaskiriamakasmet
už aktyvią, kūrybingą
veiklątautodailėssrityje.
Premijaigalibūtiprista
tomi visi Šiaulių rajone
gyvenantys ir kuriantys
tautodailininkai.
Vasario 16 d. Kuršė

nųkultūroscentrebuvo
atidarytaŠiaulių rajono
tautodailininkų darbų
paroda,skirtaTautodai
lės metams. Fotožygio
dalyviaiEtninėskultūros
irtradiciniųamatųcentre
apžiūrėjokitosšiokrašto
kūrėjosAlmosStugienės
autorinių darbų paro
dą „Krebždesiai“, taip
pat skirtą Tautodailės
metams.Menotyrininkė
MichalinaAdomavičienė
parodos pristatyme ra
šo:„Kuršėniškėkarpinių
meistrė Alma Stugienė
nuo1996m.yraLietuvos
tautodailininkųsąjungos
narė.Aktyviaidalyvauja
Šiauliųkraštoirrespub
likinėse parodose, yra
surengusi personalinių
parodų. 2006m. tapo
respublikiniotautodailės
konkurso „Aukso vai
nikas“ Šiaulių krašto
laureate.Būdamadailės
mokytoja, Alma daug
dėmesio skiriamokinių
estetiniam lavinimui, jų
kūrybiškumo ugdymui

tautodailėstradicijųke
liu. Meistrė karpiniai
puošia proginius sten
dus, šventinius salių
interjerus, bet didžio
ji kūrybos dalis skirta
vaizduojamajai dailei.
Dideliuosekarpiniųlakš
tuose gimsta netikėtos
fantastinėskompozicijos,
perteikiančios Lietuvos
gamtos, jos augmenijos
subtilųgrožį.Kruopštus,
juvelyriškas atlikimas,
plastinė linijų raiška,
dekoratyvumas ir visu
mosdermėrodoaukšto
meninio lygio kūrybos
brandą, profesionalumą
nuosekliai puoselėjant
senąsias lietuviško so
džiaus tradicijas.Almos
Stugienėsparoda„Krebž
desiai“ – 15oji autori
nė paroda, atspindinti

autorės kūrybiškumą ir
profesionalumą“.
Palubėje skraidė po

pieriniai paukščiai, ste
lažainukrautiatvirukais,
miniatiūromis,antsienų
didelioformatokarpiniai.
Fotografai savoobjekty
vuskraipėįvisaspuses,
kažkas pagrojo salėje
esančiu instrumentu.
Kolvisiapžiūrinėjokar
pinius,direktorėB.Poš
kienė susirūpinusi pa
klausė,kurdingovienas
grupėsnarys?Fotografė
Alinapasigedosavosū
nausMato.Suradomjį...
ąsotyje.Direktorė sakė,
kadlankytojamsparuo
šiatokįpokštą,suradusį
mažiausią grupės narį,
įlaipina jį įmolinį ąso
tį. Ąsotis tikrai didelis,
buvo įdomu, kokiomis
staklėmis jis nužiestas.
Pasirodo, kad jis nulip
dytas rankomis. Laip
tinėje stovėjo keraminė
kompozicija – rutulys
su namukais ir bažny
čia viršuje simbolizuoja
Kuršėnus.
Pirmamecentroaukš

tefotografųlaukėstaig
mena–molioedukacija.
Ilgas stalas, apkrautas
mediniais skrituliais,
priminė Paskutinės va
karienės stalą, paspru
kusnuo jo apaštalams.
Sužinojus, kad visiems
be išimties teks sėsti
priestalo ir iš fotografų
pavirstimoliominkyto
jais, truputį pasišiaušė
plaukai. Buvo bandžiu
sių ožiuotis, atseit, jie
–fotomenininkai,bettai
jųneišgelbėjo.Tekosu
mesti fotoaparatus į čia
patesantįdidžiulįkrepšį
irsėstipriedarbo.Centro
edukatoriusAlgimantas
Tamašauskas atitempė
molio gabalą, po kąsnį
išdalinokiekvienam.Pa
pasakojoapiemolio rū
šis,kuopaprastasmolis
skiriasinuošamoto,vir

velinę, raugo keramiką,
Algimanto kolegė Alina
Milašienė prižiūrėjo ir
patarinėjomoliominky
tojams.Daugumaėmėsi
virvelinėstechnikos,kiti
bandėlipdytiplokštumi
nius objektus: valtelę,
dekoratyvinę lėkštelę.
Visinemažaipasiterliojo,
net įkvėpimas ne vieną
užklupo. Dirbinius su
rinko edukatoriai. Jie
turėjo išdžiūti, paskui
išdegti krosnyje ir gero
kaipomėnesiogaminius
prižadėjo parvežti kelio
nėsvadovėAldutė.
Keramikos studijos

lentynosnukrautosįvai
rių formų, spalvų ir dy
džiųmoliodirbiniais.Ant
sienos–LietuvosPuodžių
karaliųnuotraukos: Jo
nas Paulauskas (1971),
VladasDamkus (1983),
BroniusRadeckas(1985),
JonasVertelis(1987),Vy
tautas Valiušis (2005),
ReginaMataitienė(2008),
Algimantas Tamašaus
kas (2011), Vydmantas
Vertelis (2014), Virgili
ja Silvestra Šufinskienė
(2017). Po edukacijos
ištiko toksmielas ben
druomeniškumo jaus
mas.Žemaitijosfotografai
dėkojamieliems centro
darbuotojams,netikmo
kiusiemsmolio paslap
čių,betirpavaišinusiems
Kuršėnų vyniotiniu, ne
parduotuviniu, o tikrų
tikriausiu.Papietavęprie
topatiesstalo,kurkątik
kankinomemoliogabalą,
išvykomepasPuodžiųka
raliųVidmantąVertelį.

Tęsinyskitame
nu me ry je.

Centro kreamikos dirbtuvės.

B. Poškienė.
Kristinos Paulauskaitės nuotr.

Fotografų molio lipdiniai.

Almos Stugienės karpinys.

Darbuojasi Akmenės ir Mažeikių krašto fotoklubo „Lokys“ fotografai.
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OtilijaJuOzaPaitienė
   

Žemaitijoskoplytstulpiaiirkryžiai
AlfonsoBeresnevičiausfotografijose

Plun gės kle bo nas dek. V. Ged vai nis svei ki na su si rin ku sius į pa ro dos 
pri sta ty mą. 

Nuotr. K. Pau laus kai tės

Kry žių ir kop ly tė lių fo to gra fi jų pa ro da. 
Nuotr. K. Pau laus kai tės

A. Be res ne vi čius per pa ro dos pri sta ty mą. 
Nuotr. K. Pau laus kai tės

B. Po cius pri sta to pa ro dą. 
Nuotr. K. Pau laus kai tės

Kry žius prie ke lio 
Plungė   – Tel šiai, Bur
vių so dy ba. 

Nuotr. A. Be res ne vi čiaus, 
1992 m.

Kry žius ka ra vy kas 
Kan tau čių kai me 
prie ke lio. 

Nuotr. A. Be res ne vi čiaus, 
1992 m.

La bai se nas kry žius 
prie ke lio Vil kai čių 
kai me (Plun gės r.).

Nuotr. A. Be res ne vi čiaus, 
1992 m.

Kop lyt stul pis prie 
ke lio Sta ne liai – 
Kan tau čiai. 

Nuotr. A. Be res ne vi čiaus, 
1992 m.

Kop lyt stul pis Skur
vy dų kai me (Pla te lių 
sen.) prie ke lio Al sė
džiai – Pla te liai. 

Nuotr. A. Be res ne vi čiaus, 
1992 m.

Kovo11-osiosišvakarėsePlungėsviešojoje
bibliotekoje vyko parodos „Žemaitijos kop-
lytstulpiai ir kryžiai AlfonsoBeresnevičiaus
fotografijose1990–1993m.“išBronislovoPo-
ciausarchyvo,pristatymas.Parodąparuošėir
pristatėpatskolekcionieriusistorikasBronis-
lovasPocius.Jojebefotografijųsudėjotrum-
puspaaiškinimusapielietuviųliaudiesmeistrų
tradicijasdarytikryžiusirkoplytstulpius.

Šiparodaskirtaatkur
tos Lietuvos 30mečiui.
1990m. atgavę laisvę
pradėjome kurti naują
valstybę, daryti darbus,
kurių per 50 okupaci
josmetųnedarėme.Vie
nas iš tokiųdarbųsavo
kraštoistorijosrašymas.

Istorijaapimairliaudies
meną. Lietuvių išskirti
numas–pakeliųkryžiai,
koplytstulpiai, koplytė
lės.Nedaugyratokiųša
lių,kuriosešitasliaudies
menastokspopuliarus.
Parodosfotografijųau

torius A. Beresnevičius

gimė 1936m. Šašaičių
kaime, Telšių rajone.
MokėsiUbiškės septyn
metėjemokykloje. 1956
m. baigė Kauno poli
technikumą, įgijo ryšių
techniko specialybę ir
buvo paskirtas dirbti į
Plungę.Iki1979m.dirbo
Ryšiųmazgoviršininku.
1979–2005metaisdirbo
įmonėje„Minija“dispeče
rinėsįrangosirtelefonų
automatikoselektromon
teriu. Fotografija  jo
mėgstama veikla, kurią
jis stengėsi panaudoti
Tėvynėslabui.Begalinis
fotografo noras įamžinti
liaudieskūriniusištisus
dešimtmečius,stovinčius
pakelėse,jaubegriūvan
čiusirnaujai,galbūtnet
slapčia pastatytus prie
kelioarkienonorssody
bos,pamiškėse,ar,regis,
ant plyno lauko, šalia
senų, jau beveik nebe
lankomųkapinaičių, ar
bažnyčių šventoriuose.
Sovietmečiujistonegalė
jodarytiviešai,tačiauvis
tiek darė, tada kai nie
kasnematė ir nežinojo,
kąirkodėlfotografuoja.
Tačiau nuo 1990ųjų,
atkūrus nepriklauso
mybę, tai buvo viena iš

svarbiausiųjoveiklų.Jis
kaipišlaisvintaspaukštis
savo mašina pasileido
perŽemaitijąfotografuo
ti šiuos liaudiesmeist
rų kūrinius. Fotografui
buvo įdomu, nors ne
visada lengva, kainavo
pinigusirtekopaaukoti
nemažai laiko. Befotog
rafuodamassusidurdavo
irsusunkumaissurasti
pakelėsestovinčiuskūri
nius.BetlaisvosLietuvos
metaisjistaigalėjodaryti
niekieno netrukdomas
ir nepersekiojamas.Na,
nebent, kartais pakelė
se užpuldavo šunys ar
kaimožmonės,ateidavo
paklausti,kąjisčiadaro
irkodėlfotografuoja.
KelismetusA.Beres

nevičius fotografuoda
masvažinėjopoPlungės
rajonąirpokitasŽemai
tijosvietas,Rietavoapy
linkes,Varnius,Lieplau
kę, Laukuvą, Žarėnus,
Salantus, Skuodą ir kt.
Fotografijasreikėjoišryš
kinti, padaryti jų daug,
tam,kadgalėtųperduo
ti įstaigoms, kurios jas
saugos.Viskądarėsavo
asmeninėmis lėšomis,
niekieno neverčiamas
ir neprašomas.Nors vi
si jį pažinoję stebėjosi
ir džiaugėsi tokia kilnia
savanoriškaveikla.Daug
savo fotografijų perdavė
Lietuvos nacionaliniam
muziejui, Žemaičių „Al
kos“ muziejui, Varnių
Žemaičių vyskupystės
muziejui,PlungėsŽemai
čių dailėsmuziejui, bet
fotografijųdarliko,todėl
pasiūlė Plungėje gerai
žinomamkolekcionieriui
BronislovuiPociui.
Plungiškis B. Pocius

Viešojojebibliotekojeyra
surengęsnevienąparodą
iš įvairių savo surinktų
kolekcijų.Ošiaismetais
sumanė paviešinti A.
Beresnevičiauskryžiųir
koplytstulpių fotografijų
kolekciją. Kam laikyti
namuose, jeigu galima
parodytivisiems.DaugA.
Beresnevičiaustada,pir
maisiaisnepriklausomy

bėsmetais, užfiksuotų
sakralinioliaudiesmeno
kūriniųjaugalirnebėra,
betjiebuvotokie,daugu

Nukelta į 8 psl.
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JaninaBuceVičė
 

Kovo11osiosaktosignatarasVytautasPuplauskas

Su Prezidente Dalia Grybauskaite.

Signataras signataro J. Basanavičiaus 
tėviškėje sodina ąžuoliukus.

Puplauskas su šeima, žmona Onute ir vaikais 1978 m.

Signatars su tėveliais, baigęs 1955 m. KPI.

AtkurtosLietuvosne
priklausomybei–30me
tų.Sudrebaširdis,rodos,
dartaipneseniaisuvir
puliu širdyje ir ašarom
akyse 1990m. kovo 11
vakarą„prilipę“priežyd
rųjų ekranų klausėmės
laisvę ir nepriklauso
mybę skelbiančių akto
žodžių, sklindančių iš
Aukščiausiosios Tary
bos/Atkuriamojo Sei
mo...Oštai jauužaugo
irsubrendolaisvėskarta,
jauni žmonės, nepažinę
vergijos.
„1990metųKovo11

oji diena – tai sunkiai
suvokiamaDievodovana
Lietuvai. Įvyko stebuk
lingas Lietuvos valsty
bės Nepriklausomybės
atgavimas“ – praėjus
dešimčiaimetųponepri
klausomybės atkūrimo,
parašys vienas iš sig
natarų, telšiškis Vytau
tasAdolfasPuplauskas.
Beje, šiemet švęsiantis
ir savo devyniasdešimt
metį. „GimiauKalvotoje
Žemaitijoje, visai netoli
Telšių, Rubežaičių kai
me.Buvaušeštasvaikas,
bemanęs jauaugo trys
sesutės ir du broliukai.
Ašgimiauiraugauprieš
karinėjenepriklausomo
je Lietuvoje.Mačiau ir
gėrėjausi,kaipLietuvoje
gyvenimasgerėjairgra
žėja.Ūkininkaitvarkėir
gražino savo sodybas.
Kiekvienojesodybojeprie
namo buvo gražūs dar
želiai –gėlynai.Žmonės
buvo linksmi, nepaniu
rę. Sekmadieniais vi
si eidavo į bažnyčią, o
dirbančio šventą dieną
netekomatyti: iš tokio
visas kaimas būtų iš
sijuokęs. Po talkų kai
muose būdavo patalkės
 vakaronės, jaunimas
šokdavo,dainuodavo“,–
jaunystės prisiminimais
dalijosi signataras. Vy
tautasAdolfasgimėjubi

liejiniaisVytautoDidžiojo
metais–1930m.spalio
3d.smulkių,šviesiųūki
ninkų šeimoje, kurioje
visivaikailankėmokyk
las,oilgaisžiemosvaka
rais, paruošę pamokas,
vaikai kartu su tėvais
skaitydavoknygas, laik
raščius, diskutuodavo
politinėmis, religinėmis,
istorinėmistemomis,tė
vaivaikamspasakodavo
apiesukilimuspriešca
rizmą, knygnešių slaptą
gabentąlietuviškąspau
dą. 1938 m. Vytautas
Adolfas pradėjo lankyti
NekaltaipradėtosiosŠvč.
MergelėsMarijosseselių
pradinęmokyklą Telšių
centre (dabar – viešbu
tis „PasStefą“).Vytukui
besimokant pradinėje
mokykloje,įvykoirdviejų
nepriklausomybės ak
to signatarų – esamo
ir būsimo, susitikimas.
Vasario16osiosaktosig
nataras,Telšiųvyskupas
Justinas Staugaitis Vy
tautuiAdolfuiŠv.Anta
no Paduviečio katedroje
1938metaissuteikėSu
tvirtinimo sakramentą.
56 pradinėsmokyklos
skyriusVytukasbaigėjau
mokyklojenaujamiestyje
(dabar – „Atžalyno“pro
gimnazija)irtaispačiais
1944m. įstojo į Telšių
Dailės amatųmokyklos
metaloskyrių.Jąbaigęs
Vytautas Adolfas 1947
m. buvo priimtas į prie
KaunoVytautoDidžiojo
universiteto veikusius
parengiamuosius aukš
tųjų mokyklų kursus,
kuriuose per trismetus
baigė penkias  nebaig
tos gimnazijos klases ir
1950m. įstojo į Kauno
VytautoDidžiojouniver
siteto Elektrotechnikos
fakultetą.Reorganizavus
universitetą, 1955 m.
baigėKauno politechni
kos institutą, įgydamas
inžinieriauseletromecha
niko specialybę ir buvo
paskirtas į Demidovą,
miestąRusijoje...,tačiau
jaunasis inžinierius grį
žoįTelšiusirįsidarbino
„Masčio“fabrikeelektro
cechomeistropareigose.
Tačiauvisasąjunginispa

skyrimasjįpasivijo,teko
rašyti prašymą pačiam
SSRSATprezidiumopir
mininkuiKlimentuiVoro
šilovui,padėjoirMasčio
fabrikodirektoriausVy
tauto Kavaliausko už
tarimas, kuriam patiko
jaunas,kuklusirdarbš
tus inžinierius.Masčio
fabrike, kuriameVytau
tasPuplauskasdirbovyr.
mechaniku,vyr.energe
tiku, prabėgo gražiausi
jometai, jaunystė, čia
įgyvendintadaugybėino
vacijų, racionalizacinių
pasiūlymų, už kuriuos
ne tik pinigines premi
jasgavo,betirpaskyras
automobiliams, pirma
ZAZmarkėsmašinikei,
o vėliau net „Žiguliui“,
o visuotinio sovietinio
deficitometais tai buvo
didelis laimėjimas. Net
būsimąžmonąOnąAlek
navičiūtęnekurkitur,o
„Masčio“ fabrike sutiko,
su ja dviejų dukterų ir
sūnųsusilaukė,odabar
sužmonaOnutepenkiais
anūkais džiaugiasi. Vy
tautas Puplauskas gar
sėjoatsidavimudarbuiir
sąžiningumu,todėlMas
čio fabriko direktorius
BoleslovasRudys saky
davo,kadjeiantpareng
todokumento–Vytauto
parašas, galima iškart
pasirašyti, net to doku
mentoneskaičius.
Tiesa, Vytautas Pup

lauskas penkiemsme
tams,savo„didžiąjąmei
lę“–„Mastį“buvoiškeitęs
į Telšiųmiesto katilinių
ir šilumos tinklų direk
toriaus kėdę, nes 1976
metais iškilo būtinybė
rekonstruotiTelšiųkati
lines ir Vytautas sutiko
priimti šį iššūkį. Ir  jau
pometųtelšiškiai,gyve
nantys daugiabučiuose,
galėjo džiaugtis karštu
vandeniu, daug padėjo
ir KSV – 3 direktorius
Jonas Striauka. Vėliau,
1981m., dar pusmetį
dirboPlungėsmiestoka
tilinių ir šilumos tinklų
direktoriumi,kolvėlgrįžo
į„Masčio“fabriką.
Vytautas A. Puplaus

kas–įsitikinęskatalikas,
jįnetikkassekmadienį,

bet ir kas vakarą gali
majįsutiktiŠv.Mišiose
TelšiųŠv.AntanoPadu
viečio katedroje. Tačiau
ir sovietmečiuVytautas
neslėpėsavoreliginiųįsi
tikinimų,atsisakėstotiį
SSKP(b),kassekmadienį
dalyvavoŠv.Mišiose,vie
šosbuvoir josuOnute
tuoktuvės Telšių kated
roje,vaikųkrikštynos,o
atlaidųmetų visuomet
dalyvaudavo bažnytinė
se procesijose, nešdavo
kryžių ar bažnytinę vė
liavą,neslėpė,kadTelšių
katedros šventoriuje su
broliuStanislovupastatė
kryžių. Vytautas Pup
lauskas pripažįsta, kad
dėl savo atvirai reiškia
mų religinių įsitikinimų
išSSKP(b)Telšiųrajono
sekretorių, kitų parti
niųveikėjųsulaukdavo
pabarimų, paraginimų
viešai nedeklaruoti sa
vo religinių įsitikinimų.
Tiesa, teko Vytautui ir
kalinio duonos para
gauti, kai 1980m.  dėl
neteisingo, šmeižikiško
filmo, nukreipto prieš
kun. Joną Kaunecką
(dabarPanevėžiovysku
pasemeritas),kuriameir
jispatsbuvopaminėtas,
parašė protesto laišką,
kurispatekoirįLietuvos
KatalikųBažnyčiosKro
niką.TadaVytautąPup
lauską išsikvietę į KGB
Telšiųskyrių,sovietiniai
saugumiečiaisuėmė,dvi
savaites kalino Telšių,
mėnesįŠiauliųirdvisa
vaites Plungės tardymo
izoliatoriuose, iš pasta
rojo ir paleido, grąžino
įTelšiųmiestokatilinių
ir šilumos tinklų direk
toriaus pareigas ir net
dviejųmėnesiųatlygini
mą išmokėjo.Nepabūgo
sovietmečiu Vytautas
draugesubroliuStanis
lovu slaptaRainiųmiš
kelyje pastatyti kryžių,
o1989m.birželio24d.
minėjimeRainių kanki
niams atminti, Rainių
miškelyjevykusįrenginį
įgarsinti „Masčio“ fabri
kui priklausiusia garso
aparatūra, padėti 1989
1990 m. iš griuvėsių
prikelti  Telšių kunigų
seminarijos rūmus. Kai
Telšiuose kūrėsi Lietu
vospersitvarkymosąjū
džio skyrius, Vytautas
Puplauskas įsijungė į
joveiklą,buvoLPSąjū
džioiškeltaskandidatu
įLietuvosAukščiausiąją
Tarybą Telšių rinkimų
apygardojeNr.80irant
rajame ture išrinktas
į Lietuvos Atkuriamąjį
Seimą, pasirašė drauge
su kitais AT deputatais
Lietuvosnepriklausomos
valstybėsatstatymoaktą,
dirbosocialiniųreikalųir
biudžeto komitetuose.
„1990 m. kovo 11oji
buvo pati laimingiausia
mano gyvenimo diena“,
suvospastebimuvir
puliubalseprisipažįsta
signataras. Tačiau jam
skaudu, kad privatiza
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Kovo–21d.–
Pasaulinė
poezijosdiena
Kadangiaštruputįgyvenuprancūziško

jeterpėje–odabarkaiptiktamyralaiko
–tadleidžiusaušitaip„paplaukti“.Sau,
dėlsavęs.Aškaifuojuprancūzųkalba,jos
skambesiu,žodžiųkonstrukcijomis,jųgi
luminetalpa...Lietuviškaiviskaskitaip...
Arbaprancūzųkalbosdėstytojaimusišmo
kėnesibaigiančiaimylėtitai,kuoanuomet
jie pa tys gy ve no...
Taigiprancūziškaiapiepoeziją...

G. M.

„Mesvisisusiduriamesudaugybekliū
čių,kalėjimų iružtvarų. Ir aš tikiu,kad
poezija...bandovisataisugriauti.Taippat
tikiu,kadpoezijayralaisvėssvertas.“
Poetė,romanistė,teatrokūrėja,dainų,

noveliųautorė...AndréeChedidgimė1920
m.Kaire,siroirlibanietėsšeimoje.Jossū
nusiranūkasdainininkaiLouisasChe
didasirM,abukūrėjosžodžiais.Visoje
jos humanistinėje kūryboje ryški bendra
poezijos tema  geresnio pasaulio viltis,
meilė kaip horizontas ir gyvenimas kaip
užkariavimas.
„Poezijayrair išsilaisvinimobūdas.Aš

tikiu,kadšiaprasmepoezijakalbaužvi
susuždususiuosius,užvisustuos,kurių
balsuspritildėamžiai,tradicijosarvisokie
kalėjimai.Aštikiu,kadpoezijayrairlais
vėssvertas.Manau,kad jimums leidžia
pažintipačiussavemūsųnuogybėje,ga
liausiaitai,kąturimesavyvisųgiliausia.
Moteristaippatbandotartisavožodįkaip
kiekvienasišmūsų.Mesvisisusiduriame
sudaugybe kliūčių, kalėjimų iružtvarų.
Ir aš tikiu, kad poezija... bando visa tai
sugriauti.Nesakau,kad jai taipavyksta,
bettaitamtikrasjospasiryžimas,taijos
troškimas,josstiprybė.
Man poezija nėra kažkas atskira nuo

gyvenimo.Kartaismumssusidaroįspūdis,
kadpoezijayrakitaspasaulis,pabėgimas
nuo kažko, kas vyksta kitur.Man tikrai
visa vyksta šiandienos realybėje. Tai yra
šiandienosrealybėsdalis.Kaippatsgyve
nimas.Manau,kadtokieesminiaidalykai,
kaipgyvenimas,mirtis,meilė,poezija,nėra
lengvai apibrėžiami, bet jie yra akivaiz
dūs, kiekvienasmūsų juos patiriame ir
kiekvienassavyjuospažįstame,jeimums
pavyksta užduoti sau klausimus, iškelti
savoakivaizdon.Taigimantaiyravisiška
tikrovė.Taiyratikrovė,kurisuprantaegzis
tenciją.Būtentšigyvenimoesencijavirpa
mūsųviduje.“

Iš pran cū zų kal bos ver tė 
Ge nu tė Ma te vi čiū tė

masiekiantystarpukario
metus nuotraukose jau
gan prastai atrodantys,
aplūžę ir beveik sutrū
niję,betkaikurievėliau
restauruoti, išpuoselėti,
apsodinti gėlynais nu
dažytispalvotaisdažais,
lankomiirprižiūrimi.Kiti
liaudiesmeistrųpadaryti
irpastatytisovietmečiu.
Nes jokia sovietų ateis
tinė propaganda, jokie
grasinimai ar baudos,
nesutramdėšio liaudies
menoirlietuviškųtradi
cijųpakelėseirsodybose
statyti koplytstulpius,
kryžius, koplytėles įvai
riomprogom ir intenci
jom.Mokėjolietuviaiper
daugelį metų apsiginti
nuovisųokupacijųiriš

Žemaitijoskoplytstulpiaiirkryžiai
AlfonsoBeresnevičiausfotografijose

Atkelta iš 6 psl.

Atkelta iš 7 psl.

saugoti savitumą.Baigė
fotografasšįdarbątada,
kaijaubuvoapvažinėjęs
visą Žemaitiją ir nebe
žinojo kur ieškoti tokių
kūriniųdardaugiau.
2016m.A.Beresnevi

čiusviešojojebiblioteko
je šventė savo 80mečio
jubiliejų. Ta proga jis
perdavė bibliotekai da
lį savo fotografijų. Tarp
jų ir liaudies sakralinio
meno.2018m.biblioteka
atrinko 79 jo sakralinio
meno fotografijas, su
skaitmeninoirjosdabar
yra sukeltos į virtualią
Lietuvoskultūrospavel
dosistemą.Perinterneto
svetainę https://www.
epa vel das.lt jas galima
pamatytivisamepasauly
je.Ošiųnuotraukųorigi
nalaiaprašytiirsudėtiį

albumą,kurissaugomas
Viešojoje bibliotekoje.
Tačiau kaip yra svarbu
saugoti ateities kartoms
šių kūrinių fotografijas,
taipnemažiausvarbu ir
viešintilietuvišką,savitą,
tikmūsųkraštuibūdingą
liaudiesmeną.
Todėl džiaugiamės,

kad kolekcionierius B.
Pocius paviešino tai, ką
turi. Parodos atidary
me dalyvavo ir Plungės
JonoKrikštytojo bažny
čios klebonas dekanas
VytautasGedvainis. Jis
pasveikino visus susi
rinkusius su atkurtos
Lietuvos 30mečiu, pa
dėkojo parodos rengėjui
ir fotografijų autoriui ir
pasakė,kadsumalonu
mu lauktų šios parodos
Plungėsbažnyčioje.Kry

žiųirkoplytstulpiųfoto
grafijųparodabažnyčioje
tikraitiktų.Tikimės,kad
ši paroda bus tinkamai
parengta eksponuoti ir
ten. Mūsų gerbiamas
Plungėsmiesto garbės
pilietis A.Beresnevičius
nenustoja dėkoti, tiems
kurie vertina, saugo ir
viešina jo fotografijas.O
jukištikrųjų,taimesvisi
turėtumejamdėkotiužšį
kilnųdarbą.

Plun gė

Kovo11osiosaktosignataras
VytautasPuplauskas
cija, deja, įvyko nevisai
skaidriai, kad galimai
perdaugbuvoskubama,
kaddažnaisiaurikaiku
riųmūsųLietuvospilie
čiųasmeniniai interesai
buvo keliami aukščiau
tautos ir valstybės, pa
minantdoroviniusprin
cipus,kadTelšiuosene
liko„Masčio“fabriko,kad
nebuvo reorganizuota
Skaičiavimomašinųga
mykla„Sigma“,otiesiog
išgrobstyta, sunaikinta,
kadpačiameLRAtkuria

majameSeime gausiau
sia Lietuvos persitvar
kymo Sąjūdžio frakcija
susiskaldė  ir 1992m.
AtkuriamąjįSeimąteko
anksčiu laiko paleisti...
Betjukkeliasįlaisvęnie
kadanebūnalengvas.
GrįžęsįTelšius,Vytau

tas Puplauskas įsijungė
įmiesto ir rajono gyve
nimą, aktyviai dalyvavo
Krikščionių demokratų
partijos Telšių skyriaus
veikloje,1995–1997m.
ir1997–2000m.buvo
renkamasįTelšiųrajono
tarybą, o 1997 – 2000

metaisbuvoTelšiųrajono
meroJuozoButkevičiaus
pavaduotoju.
Lietuvos nepriklauso

mosvalstybėsatkūrimo
aktosignatarasVytautas
A.Puplauskassako,kad
„Lietuvosnepriklausomy
bėsatkūrimasbuvovisų
josvajoniųišsipildymas,
kadšiandienturimepri
siminti ir padėkoti visų
pirma Dievo Apvaizdai
irŠvč.MergelėsMarijos
globaiužlaisvę,otaippat
prisiminti nenuilstamą
laisvėsšauklįirkovotoją
AT/ASpirmininkąVytau

tąLansbergįirvisąlietu
vių tautą, pasiryžusią
nusimestivergovėspan
čiusirkovotiužlaisvę,už
signatarųpalaikymąne
delsiantskelbtiLietuvos
nepriklausomybę“.
Valstybėskūrimas–tai

nuolatinis, nesibaigian
tisprocesas, tadbūtina
kurtinetikmaterialines
gėrybes, bet ir dvasi
nes vertybes, stiprinti
bendruomenes, šeimas,
mylėti ir saugoti vienas
kitą, kadDievo Apvaiz
dos stebuklas tęstųsi ir
lietuvių tautos svajonės
pildytųsi.Būkimelaisvės
vertiLietuvoskūrėjai.

Is to ri kė 
Že mai čių mu zie jus 

„Al ka“. Tel šiai

VytautoUlevičiausfenomenas
Atkelta iš 3 psl.

bąirtragiškaižuvusiam
savo sūnui, buvusiam
KlaipėdosvicemeruiRi
mantui (19611998);
„SŪNUIRIMANTUIULE
VIČIUIATMINTI“ (2008
m.).OkadV.Ulevičius
netikdrožiamedį,rodo
devyniciklo„AITVARAI“
darbai,atliktitemperos
technikaantkartono.
Į 9tą gyvenimo de

šimtįįkopęsV.Ulevičius
tebekuria savo unika
lius darbus. Panevėžio
dienraščio „Sekundė“
korespondenteiVitalijai
Jalianiauskienei jis sa
kė dirbąs 25 valandas

pasiūląs po šiomirties
pastatyti...
Išskirtiniotalento,sa

vitosgyvenimofilosofijos
VytautasUlevičiussvar
busnetikLietuvostau
todailei.Jissavodarbais
garsinavisąLietuvą.

Kęs tu čio Vait kaus nuotr.
Plun gė

per parą ir paaiškinąs,
iškurtiekvalandų:„At
sikeliu valanda anks
čiau“ (straipsnis apie

menininką išspausdin
tas 2020m. vasario 15
d.).Jisdar irantkapinį
paminklą vienamkitam


