Senas vejinis Zdoniskes malunas (tarp Varniq ir Pavandenes).
Dail. }. Perkovskis

Kaip visa tai atsispindejo zemaicii4 buityje. Dabar istorikui sunku 3114
dient| poziuriu kalbeti apie praejusio simtmecio zemaicii4 gyvenimo lygi,
issiaiskinti, kaip savo padetj suvoke ano meto valstieciai, smulkus ar
stambus bajorai zemvaldziai, miestelrq zydai ir kiti. Ano meto grozines
literatures kuriniuose dazniausiai piesiamas niurus kaimo buities vaizdas. Muzikas Zemaiciii ir Lietuvos yra bene garsiausias is ji4. Dionizo Poskos
plunksna vaizdziai aprase tuometines realijas. Dar sunkesne valstiecio
dalia atsispindi anoniminio autoriaus eilerastyje Giesme muzikelio, taciau
esama ir sviesesniq paprasto zemaicio gyvenimo vatspindzii].. Pirmiausia
garsiojo zemaicitj. mokslininko ir svietejo Jurgio Pabrezos eilerasciai Apie
pypkininkus, kurii^ herojus - pasiturintis zemaichi valstietis - su pasididziavimu kalba:
Esu sau zmogelis, sarpus koznam darbe.
Vis man pagal norq klojas, Dieve, bilk Tau garbe.
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Uzmokejau don/, nors su didzia beda,
Nebijau dabar nei pono, nei uredo.
Karcemoj nesu skolingas, noris kas nedeliq
Patsai alaus atsigere_s, perku dar prieteliams.
Turin jungq. jauciu, iris zirgus issertus,
Ir namelius neskolingus, del visit atvertus.

<...>
Visad linksmas esu, ar ariu, ar seju,
Prasau, Dieve, buk ir toliau mano geradeju.

}. Pabrezos eilerasciai skiriasi nuo jprastn musu^ ausiai baudziavos uzguito valstiecio skundi^. Viena yra aisku: jau pirmojoje XIX a. puseje zemaicii^ valstiecit^ turtine diferenciacija buvo gana didele. Antai M. Gadonas
liudija, jog nuo seno Telsrq. apskrities valstieciai turejo labai skirtingo dydzio
sklypus (kitur Lietuvoje nuo valaku reformos laiku^ valstieciti sklypai buvo
daugmaz vienodi, pvz., valakiniai, pusvalakiniai), ir raso:
Maziausiame ukyje galima rash' du arklius ir keletq. karviu_ arjaucii^. Vienok
didesniuose ukiuose buna po sesis ir daugiau arklitj. ir keliolika raguocii^.
Kadangi cionykscioje apskrityje meslas yra vienintele nederlingos dirvos trqsa,
tai dvarininkai stengiasi, kad ji{. valstieciai turety pakankamai gyvuliif0.

(L. Jucevicius teigia, kad jo laikais, t. y. amziaus viduryje, arklit^ po
keliolika laike kai kurie, o po keturis penkis - visi.) Naujausiais istorikq ir
etnografu duomenimis, praejusio simtmecio pradzios Zemaitijoje vidutiniu
laikytinas ukis, kuriame buvo porinis jaucin skaicius ir du ar daugiau aridity
Tad J. Pabrezos pypkininkas ir jo nuotaikos - gana tipiskas reiskinys.
Tuometineje literaturoje, periodineje spaudoje ir kelionin aprasymuose jprastai budavo piesiamas Zemaitijos kaip turtingiausio Lietuvos
krasto vaizdas. Cia ir valstieciu^ padetis buvusi geresne negu kitur
Lietuvoje. Dauguma valstiecii^ savo feodalines prievoles dvarui
apmokedavo pinigais, t. y. buvo cinsininkai. Tai is seno paveldetas
dalykas, mat Zemaitijoje buta palyginti nedaug stambhi latifundiJ4.
Issiskyre Skuodo seniunija, kur treciajame desimtmetyje priskaiciuota per
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Kretingos
vienuolynas
ir Jurgio
Pabrezos
veikla

Vienuolynai nuo seno buvo svarbus mokslo ir kulturos
zidiiiiai. Nors naujausiais laikais jie nebevaidino tokio
reiksmingo vaidmens, o rusu. valdziai emus vis labiau
varzyti katalikij Baznyciq, prarado ir turetas pozicijas,
taciau tuo metu beveik nebuvo kitti institucijn, galejusiu^
juos pakeisti. Iki pat 1830-1831 metti sukilimo dauguma^
krasto mokyklvi islaike vienuolijos, tik 4-ojo desimtmecio viduryje svietimo sistema imta sekuliarizuoti is esmes, o po 1841-1842 metii, konfiskavus
baznytines zemes valstybes izdan bei uzdarius daug vienuolyn^, si
archajiska kulturos struktura buvo sugriauta. Is kitvj. vienuolym^ XIX a. pirmame trecdalyje labiausiai issiskyre Kretingos bernardinn vienuolynas
(bernardinais Lietuvoje save vadino pranciskonai - observantai, kurie nuo
1931 m., atkurus Lietuvos pranciskont} provincija^ vel imti vadinti pranciskonais). Iki 1793 mety bernardinai Kretingoje islaike palyginti didel^ ir
gerai jrengtq mokykla, kuri veliau buvo perkelta j. Telsius, taciau ir po to
vienuolyiie isliko kulturines veiklos salygos. Visit pirma - tai nebloga, beveik tukstancio tomii biblioteka, kuri trauke mokslo siekiancius dvasinin-

Kretingos vienuolynas. Fundatorius Jonas Karolis Chodkevicius, noredamas apsaugoti zemaicius nuo protestantizmo, cia jkurdino pranciskonus-bernardinus. Vienuolynas garsejo aktyvia svietejiska veikla
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Kretingos baznycia. Baznycia garsi save altoriais, vargonais, stebuklingu
sv. Antano paveikslu, puikiomis renesanso stiliaus durimis

kus ir vienuolius. Vienuolyno reiksme ypac erne augti po 1816 metu^ kai
cia isikure zymus gamtininkas ir pamokslininkas Jurgis Ambraziejus Pabreza. Jo pasirinkima. stoti j. bernardinq. ordina. ir jsikurti Kretingoje galejo
lemti ne tiktai gera biblioteka, bet ir gana geros gyvenimo salygos: tuo metu vienuolyne gy veno apie 20 vienuoliq, be to, miestelis buvo ne per toliausiai nuo J. A. Pabrezos gimtines - Vecii\o Lenkimvi parapijoje. Naujasis bernardinas gavo is savo vyresnybes pazad^ niekur jo is Kretingos
nesiusti, bet leisti laisvai isvykti rinkti augali4 ir pamokslauti.
}. A.Pabreza, per seserius metus baig^s Kretingos mokykla, 1793-aisiais
isvyko studijuoti | Vilnii^. Jis stojo j. Vyriausiosios Lietuvos mokyklos (nuo
1803 m. imperatoriskasis Vilniaus universitetas) Medicines fakulteta^ nes
tik cia buvo destomi gamtos mokslai, kurie nuo jaunystes trauke busim^ji
mokslininka. T.Kosciuskos sukilimas pasuko J. A. Pabrezos gyvenimq kita
vaga: jis baige Varniu, dvasin^ seminarijq ir tapo kunigu. Vis^ laik^ J. A.Pabrezai teko derinti kvinigo ir mokslo zmogaus interesus. Gyvendamas Plungeje ir Kartenoje, jis rinko ir tyrinejo augalus, moke zmones pazinti \\\dome^sias savybes. Kaip sunku tuomet buvo imtis mokslinio darbo, rodo
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ir faktas, jog tik istoje/s i vienuolyna^ J. A. Pabreza, kaip tikras viduramziu^
scholiaras galejo atsideti megstamai veiklai. M. Valancius Zemaiciif. vyskupysteje sitaip parase apie J. A. Pabreza;.
Be galo darbus tas zokaninkas niekuomet nespeja. Vos atkalbej^s poterius ir
kitus apej^s zygius, diena is dienos raso. Pratgsk, Dieve, jam amziti ir suteik turtingq ponq, kurs parasytas per ji knygas isspausdin^s, zmonems apskelbty5'.

Senosios Kretingos kapines. Jurgio Ambraziejaus Pabrezos kapas
Paminklas Jurgiui Ambraziejui Pabrezai (1771-1849) Kretingoje. Sis kunigas pranciskonas garsus kaip pirmasis vietines floras tyrinetojas, mokytojas, svietejas-pamokslininkas, vadovelin ir moksliniii veikaki autorius

Po J. A. Pabrezos mirties (1849m.) liko per pus^ simto pavadinimn
rankrasciii. Tai buvo botanikos veikalai, pamokslai, kurie, nors ir parengti
spaudai, leidejti demesio nesusilauke. Zemaitijos sviesuomenei J. A. Pabreza
buvo neabejotinos reputacijos gamtininkas, taciau ne mazesne^ verte^ turejo ir jo pastangos kurti zemaicin bendrin^ kalba^ moksliniii rastn kalbq. J. A.Pabreza kure mokslinius terminus, turejo didel^ jtakq kitiems ze-
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maitiskai rasiusiems autoriams. O su kai kuriais - kaip su savo zemieciu
S. Daukantu - ir polemizavo rastijos klausimais.
Kretingos vienuolyne J. A.Pabreza netapo vienisu atsiskyreliu. Jis palaike rysius su visais, kurie dirbo lietuviij rastijos srityje: kunigu Silvestru
Ruceviciumi, Jonu Krizostomu Gintila, M. Valanciumi ir ypac su S. Daukantu. Kretingoje daznai lankydavosi kiti sviesuoliai, o paciame vienuolyne gyveno dar keli zemaiciti kulturinio sajudzio dalyviai, tautosakos rinkejai ir S.Daukanto talkininkai. Matyt, }. A. Pabrezos jtakoje lietuviti kalba
susidomejo Simonas Grosas. Sis vienuolis, nuo 1816m. iki pat mirties 1835 m.
gyvenes Kretingoje, parase tyrinetojus ir dabar dominanciq Kalbrieda Lezuve Zemaytyszka - t. y. zemaichi kalbos gramatikq. Minetinas Fabijonas
Barkauskis, kuris, anotj. A. Pabrezos liudijimo, buvo vienuolyno architektas, talkino S. Daukantui renkant zemaitiskas dainas.
Kretingos vienuolyne susibur^ sviesuoliai neapsiribojo vien moksliniais
interesais. Nors miestelyje po 1793 metq veike tik parapine mokykla, taciau amzininkai is visi4 pradinii4 Zemaitijos mokykln dazniatisiai isskirdavo tris: Varniu, Tytuvenn ir bernardinvj islaikomq Kretingoje. Greta kiti^ darbvi, J. A.Pabreza nuo 1817 metn mokytojavo sioje mokykloje, ugdydamas jaunajq zemaicivi kart^ ir diegdamas meil^ gimtajai kalbai.
Kretingos vienuolyno tiesiogiai nepaliete rusu valdzios represijos, kuriti metu didzioji dalis vienuolyni^ Lietuvoje buvo uzdaryti, bet po }. A. Pabrezos mirties jo reiksme sumenko. Rankrastinis zemaiciii sviesuolio palikimas buvo saugomas bibliotekoje, taciau siam vienuolynui virtus savotisku kunigi^ kalejimu, j kurj rusij administracija uzdarydavo politiskai prasikaltusius kunigus, dalis J. A. Pabrezos rankrasciti iskeliavo j kitas bibliotekas, nors dauguma vis delto isliko Kretingoje.
Varniii
vaidmuo
1845-1863
metais

Varniai, kad ir daug metu^ budami Zemaiciq vyskupijos centru, iki XIX amziaus penktojo desimtmecio vidurio nevaidino isskirtinio vaidmens krasto kulturiniame
gyvenime ir tiesiogiai nezadino zemaiciii tautiniii aspiraciji^. Nors nuo XVIII a. vidurio cia veike kunign seminarija, taciau XIX a. pradzioje vienuoliai misionieriai, kurie rupinosi seminarija, dideliu uolumu nepasizymejo. Klierikq ugdymas ir mokymo
programos buvo labai zemo lygio, o aukletiniai neskatinami bent kiek aktyviau jsitraukti j kulturinius krasto visuomenes reikalus. Kita aplinky249
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