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„100mečiolietuva.žemaitijoSšvieSuoliai“

JurgisPabrėža–gyvenimąpaaukojęsDievoiržmoniųtarnystei
JolantaKLIETKUTĖ

Ku ni gą, pran ciš ko ną, nuo dėm klau sį, dva sios tė vą, mo ky to ją, gy dy to ją, 
me ni nin ką, gar sų sa vo lai ko pa moks li nin ką, šven to gy ve ni mo žmo gų Jur-
gį Amb ra zie jų Pa brė žą drą siai ga li ma pa va din ti lie tu viš kuo ju Le o nar du 
da Vin čiu: gar su sis me ni nin kas sa vy je pui kiai su de ri no moks lą ir me ną, 
o Jur gis Pa brė ža – moks lą ir ti kė ji mą bei te olo gi nes ži nias.

Nukelta į 7 psl.

Tėvas Ambraziejus
buvo universalus žmo
gus, domėjosi įvairiomis
mokslo,meno,medicinos
sritimis,naujienomis,bet
tuopačiupuikiausiaiiš
manėircitavodaugybės
Bažnyčios tėvų raštus.
Norsmokslo ragavo ne
labai daug (gimnazija,
nebaigtos universiteto
studijos, dvejimetai se
minarijos), tačiau žinių
nuolat ir nepaliaujamai
siekėsavojėgomis,pasi
žymėjo nepaprasta eru
dicija. Sakydamas pa
mokslus, klausydamas
išpažinčių–gydėžmonių
sielas, didelę savo laiko
dalįskirdavoirkūnoligų
gydymui. Kretinga gali
didžiuotis,kadbūtentčia
gyveno iramžinopoilsio
atgulė žmonių gyveni
muose stebuklus daręs
nepaprastas,Dievoapdo
vanotasirvisainepelny
taiprimirštasžmogus.
Jurgis Pabrėža gimė

1771 m. sausio 15 d.
Večių kaime, Lenkimų
parapijoje,Kretingosap
skrityje, Jono ir Rožės

(Baužinskaitės) Pabrėžų
šeimoje,kuriojeužaugo7
vaikai.Spėjama,kadJur
giotėvasbuvoūkininkas,
laisvas nuo baudžiavos,
galnetbajoras,nesJ.Pa
brėžasavopasiryžimuo
se žada nesigirti kilme.
Lotyniškai bei lenkiškai
savopavardęrašėPabrez,
žemaitiškai pasirašinėjo
PabrezaarbaPaabreza.
1796m.vasario26d.

Žemaičių vyskupas Ste
ponas Giedraitis Jurgį
Pabrėžą įšventino kuni
gu.Jaunaskunigasnuo
pat pradžių jautė didelę
atsakomybę už para
pijiečių sielų ganymą,
labai rimtai ir atsakin
gairuošėsipamokslams,
nuodugniaistudijavošv.
Raštą, įvairių šventųjų
ir garsiųpamokslininkų
veikalus,stengėsipažin
ti tos vietovės, kurioje
pamokslaus,žmoniųgy
venimo būdą, įpročius,
ydas, kad klausytojams
pamokslasbūtųaktualus
irsuvokiamas.
Žvelgiant į išlikusius

pamokymus, jo paties

pasiryžimusirpaguodos
ieškojimą paniekintame
Kristuje, kyla mintis,
kadirpatsnekartąpa
tytė skaudžių apkalbų,
šmeižtų, paniekinimų,
nors save aukojoDievo
ir žmonių tarnystei.Su
laukęsketuriasdešimties
metų, jau buvo netekęs
sveikatos irdairėsialta
rijos, kur galėtų ramiai
užbaigtisavodienas.
Liaudyje garsėjo kaip

uolus, išmintingas iš
pažinčių klausytojas ir
pamokslininkas, kurio
pasiklausyti plaukėmi
niosžmoniųišvisųpara
pijų.Labaidaugžmonių
jįbuvopasirinkędvasios
vadovu.Visdėltolabiau
siaiJurgisPabrėžažmo
nių sielas palietė savo
gyvenimopavyzdžiu,giliu
tikėjimu,maldingumu,
sugebėjimu gydyti sielą
irkūną.
Motiejus Valančius

„Žemaičių vyskupystė
je“rašo: „Žmonės jopa
mokslųkaipokokioapaš
talo su didžiausia atida
klauso ir nemaž gauna

Jur gio Pa brė žos kop ly čia Vi sų šven tų jų nak tį.
Jo lan tos Kliet ku tės nuotr.

J. Pa brė žos su kur tas her ba ras „Die vas ma to, 
lai kas bė ga, mir tis ar tė ja, am ži ny bė lau kia“ 
sau go mas Kre tin gos mu zie ju je.

Liau dies meist ro Pet ro Ka len dos (Sa lan tai, 
Kre tin gos r.) pa gal žmo nių pa sa ko ji mus 
1970 m. iš lie pos me džio iš drož tas Jur gio 
Amb ra zie jaus Pa brė žos bius tas, sau go mas 
Kre tin gos mu zie ju je.

J. Pabrėžos ekspozicija Kretingos muziejuje.
Jo lan tos Kliet ku tės nuotr.

pelno išganymo. Kada
jiskazelyčionįlipęsTėve
mūsųtesukalbėtų, ir ta
jomaldanebūtųbedie
viškos naudos žmonių,
nes taip yra už šventą
turimas,jogtarsipatsjo
pasirodymas jau drau
džiažmonesirvedaant
gero. Daugel dievobai
mingųžmoniųturijįuž
vadovą kely išganymo,
todėl kunigas Pabrėža
kasdieną klauso valan
dų valandas išpažinimo
nusidėjimų.Norėdamas
darirmiręsmokytižmo
nes,parašėjiemsknyge
les. Be galo darbus tas
zakonikas niekuomet
nespėja. Vos atkalbėjęs
poterius ir kitus apėjęs
žygius, diena iš dienos
rašo.Pratęsk,Dieve,jam
amžiųirsuteikturtingą
poną,kursparašytasper
jį knygas išspausdinęs
žmonėmspaskelbtų!“
JurgioPabrėžosgyve

nimasnuopatvaikystės
buvosusietassupranciš
konais:dėdėAleksandras
Pabrėžabuvopranciško
nas,patsJurgismokėsi
Kretingoje,geraipažinojo
brolių gyvenimą, tad ir
pačiam ateidavomintis
stoti į vienuolyną.1802
m., dirbdamas Plungė
je, jis net padarė pasi
ryžimą: „Pašalinti norą
stoti į vienuolyną. Visa
tai – pagunda“. Tačiau
Dievoplanuipasipriešin
tineįmanoma:žmonėsir
dabar prisimena legen
dą, kad 1815m. kun.
Pabrėža buvo pakvies
tas pas ligonį ir didelio
potvyniometu su Švč.
Sakramentu kėlėsi per
Miniją.Smarki vandens
srovė nutraukė lyną ir
keltąsuvisaisžmonėmis
lygšapelįėmėblaškytiį
visas puses. J. Pabrėža
šaukėsi šv. Antano pa
galbos, pasižadėdamas,
kad jeigu išliks gyvas,
įstosįKretingospranciš
konųvienuolyną.Keltas
su visais keleiviais toli
užuolankojesaugiaipa
siekėkrantą.
1816m.gruodžio7d.,

būdamas 45eriųmetų
amžiaus,JurgisPabrėža
įstojoįKretingosTrečiąjį
pranciškonų(tretininkų)
ordiną,pometųiškilmin
gai davė amžinuosius
įžadus, gavo tėvo Amb
raziejaus (Ambrozijaus)
vardą. Tretininkai, kaip
irpirmojoordinovienuo
liai, dėvėjopranciškonų
abitą,laikėsivienuolinės
tvarkos,naudojosi viso
misdvasinėmismalonė
mis, bet neturėjo teisės
rinktiviršininkųirpatys
būti jais renkami. Pa
brėžai tiko „kad zokono
vyresnybėpervisąamžį
niekurnekilnotų“,norė
jo turėti daugiau laiko
maldoms, studijoms ir
žmoniųgydymui.
Jis visuomet stengėsi

prisiminti,jogyranuola
tinėjeDievoakivaizdoje,
tad įstojęs į vienuolyną
nusipiešėirišaugalųsu
klijavoDievo Apvaizdos
paveikslą, jame įrašęs:
„Dievasmato,laikasbė
ga,mirtisateina,amžiny
bėlaukia“.Šispaveikslas
ikimirtiesbuvolaikomas
celėje, kad nuolat pri
mintųDievo akivaizdą.
Darbūdamasstudentu,
J. Pabrėža nutapė pa
veikslą,kuriovienojepu
sėjepavaizduotaNekaltai

PradėtojiMergelėMarija,
kitoje–šv.Antanas.Stu
dijųmetais šį paveikslą
J. Pabrėža nešiojo pro
cesijose,vėliaujiskabėjo
celėje.Pokunigomirties
giminės paveikslą iš
saugojo. Restauruojant
nustatyta,kad„paveiks
lastapytasnamuosega
mintaisalyviniaisdažais
ant drobės, iš abiejų
pusių, neabejotina, kad

Jo lan tos Kliet ku tės nuotr.

Jo lan tos Kliet ku tės nuotr.
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Nukelta į 13 psl.

„100mečiolietuva.žemaitijoSšvieSuoliai“

Atkelta iš 5 psl.

JurgisPabrėža–gyvenimąpaaukojęsDievoiržmoniųtarnystei

J. A. Pa brė ža. Tais lius Au gy mi nis. I t. vir še lis.

ApIE J. A. pA brė žos bo tA NI kos VEI kA Lą
pabrėža,jurgisambraziejus.taisliusaugyminis[d.1],i223.–

2009(vilnius:logotipas).p.1.

tais lius au gy mi nis
2019metais sukan

ka185metai,kaibuvo
pradėtas kurti pirmojo
Lietuvosflorostyrinėto
joJurgioAmbraziejaus
Pabrėžos (1771–1846)
mokslo veikalas „Tais
lius augyminis“, kurį
šiandien pavadintume
„Augalųsistema“.Prieš
taijisdaugmetųdirbo
rengdamas botanikos
žodynus. Iki 1834me
tų jau buvo parašęs
kelis stambius bota
ninius darbus, iš jų:
„Waardaa tayslyynee
Augimiu atsyrądąntiu
Augmyniićźioo źemay
tyynieeÓżwerąćźio sa
awiejyAugmesliigśźioł
aatrastasŹemaaytiusy,
Lyyitówoo,Wolyynyjoo,
yr Podoolyjoo“ („Vardai
taisliniai,atsirandančių
augimnyčioj Žemaiti
nėj“,1834)ir„SryjeBal
senyyny.BiiluuŽemayt“
(„Lietuviškai lotyniškas
augalųmorfologijoster
minų žodynas“, 1834)
irkt.Taibuvotarsipa
rengiamiejidarbaiprieš
rašantpagrindinįbota
nikos veikalą „Taislius
augyminis“.
Rankraštį  sudaro

1042 puslapiai (LXII
p. pratarmės ir 980p.
teksto).Jįautoriuskūrė
apieaštuoneriusmetus
(1834–1843). „Taislius
augyminis“ buvo pir
masisbotanikosmokslo
veikalaslietuviųkalba.
Rašytimokslinius dar
busbelietuviškotermi
nijosbuvoneįmanoma,
tad Jurgiui Ambrazie
juiPabrėžaitenkajuos
kurti.Tadsuprantamas
jonusiskundimas„Bet,
ach! kayp taywargans
dayks yszdóuty koki
weykala tokioy kalboy,
kóriuynieksyszŻemai
tiuligśżiolaniemyslity
nepamyslyjy tamy da
ykty raśżity!“ [Bet, oi!
Kaiptaivarganasdaik
tas išduoti tokįveikalą
tokioje kalboje, kurioje
niekas iš žemaičių iki
šiolnetgalvotinepagal
vojotamedaikterašyti!]
(Taisliusaugyminis.V.,
2009, P. 52). Mokslo
tyrimųleidiniųlietuvių
kalba pradininkais lai
komiXIXa.mokslovei
kalai:SimonoDaukanto
„Būdasžemaičių ir lie
tuvių kalnėnų“ (1845)
irMotiejausValančiaus
„Žemaičių vyskupystė“
(1848). Jurgio Pabrė
žosveikalas,parašytas
tuopatlaikmečiu,savo
laiku nebuvo atspaus
dintas, todėl nebuvo

žinomas ir nesulaukė
tokiosšlovėskaipminėti
veikalai.
1900metais„Dirvos“

bendrovėslėšomis„Tais
liausaugyminio“ištrau
kospradėtospublikuoti
Jungtinėse Amerikos
Valstijose.Nuotadapla
tesnė visuomenė nors
ir dalinai galėjo susi
pažintisušiuoveikalu,
ir jis tapo pagrindiniu
šaltiniumokslininkams
XXamžiauspradžiojeir
viduryjekuriantmoder
nią lietuvių botanikos
terminiją.Jorankraštis
iki1940m.buvosaugo
masKretingosbernardi
nų vienuolyne. Sovieti
nėsokupacijospradžioje
uždarius vienuolyną,
rankraštis atgabentas į
Lietuvoscentrinębiblio
tekąKaune.Įbibliotekos
Rankraščių skyriaus
gautųdokumentųknygą
jis įrašytas 1948metų
gegužės 17 dieną. Vė
liau, Lietuvos centrinę
bibliotekąperkėlusįVil
nių,rankraštis„Taislius
augyminis“ saugomas
Lietuvos nacionalinėje
MartynoMažvydo bib
liotekoje.
2008m.JurgioAmb

raziejausPabrėžos„Tais
liaus augyminio“ ran
kraštis buvo įtrauktas
į UNESCO programos
„Pasaulioatmintis“Lie
tuvos nacionalinį re

gistrąkaipnacionalinės
reikšmėsdokumentinio
paveldoobjektas.
2003m. bendradar

biaujant trims institu
cijoms:Gamtos tyrimų
centroBotanikos insti
tutui, Lietuvių kalbos
institutuiirNacionalinei
MartynoMažvydo bib
liotekai, pradėti Jurgio
Ambraziejaus Pabrėžos
veikalo„Taisliusaugymi
nis“parengiamiejileidy
bosdarbai.Nuorankraš
čio parašymo pradžios
praėjus 175metams –
2009m. buvo išleista
pirmojirankraščiodalis,
2014m.–antroji,o2015
m.–trečioji.
„Taislius augyminis“

išlieka fundamentaliu
šaltiniu lietuvių kalbos
istorijos, terminologi
josraidostyrinėtojams,
lietuviškojo botanikos
moksloistorikams.Jur
gioAmbraziejausPabrė
žossukurtaaugalųsis
tematika vertinga kaip
lietuviškųaugalųvardų
šaltinis, naujai suras
tų augalų pirmaisiais
aprašymais bei augalų
paplitimo Žemaitijoje
nuorodomis. Eiliniam
skaitytojui–įdomikny
ga, atskleidžianti XIX
a. pradžios pajūrio že
maičiųrašybąirkalbos
savitumą.

https://www.kretvb.lt Kre tin gos en cik lo pe di jos nuotr.

taipatiesPabrėžosdar
bas“.Giminės jįatidavė
Kretingosmuziejui.
TėvasAmbraziejusrin

ko žinias ir apie dažus,
jųsudėtį,mokėžmones
pigiaisgamtiniaisdažais
dažyti namų apyvokos
daiktus,pieštiirnetta
pyti. Jis domėjosi me
nu,nagrinėjojoreikšmę
žmogui.
Šiandien apie Jurgį

Pabrėžą daugiausiai ra
šoma kaip apie botani
ką,kuriodarbailietuvių
ir žemaičių kalba turi
didžiausią išliekamąją
vertę. J. Pabrėžos pa
likimą sudaro apie 50
darbų botanikos tema,
lotynų ir lietuvių kalbų
botanikos žodynas, au
galųmorfologijoslietuvių
terminų žodynas, apie
800augalųrūšiųherba
riumas, pirmasis lietu
viųkalbaparašytas166
psl.geografijosvadovėlis,
geografijosterminųžody
nas,17rankraščių,ku
riuose aprašomos ligos,
jųsimptomai,gydymas,
medicininiųterminųžo
dynas, lotynų kalbos
vadovėlis, apie 250 pa
mokslų visais žmogaus
gyvenimo ir tikėjimo
klausimais, savotiškas
filosofinisveikalas„Ryž
tai“, kuriame sistemino
savogyvenimoprincipus.
Yra likę ir keli jo eilė
raščiai, kuriuos liaudis
pamėgo ir kelis pavertė
dainomis:„Esusaužmo
gelis“,„Apiepypkininką“,
„Apieneučcivusapsyeji
musjawnumenes“.Tarp
Daukantoraštųyradar
keletas eilėraščių be J.
Pabrėžosparašo, tačiau
rašyti jo ranka, nuotai
ka ir stiliumi: „Daynie
vainos“,„Krupnikstrun
kas gražiavsis“, „Gay
lesis altoriaus“, Daynie
apie pijoką atmetonti
arielka“, „Apie patiešiji
ma rupesniu žmonių“,
„Apiesprowajomilestos
ponaPiivievičiaus“,„Da
ynie žydu“. 1838m. J.
A. Pabrėža testamente
įrašė: „mano biblioteka
netaksuotina, bet visa
turi atitekti ne kamki
tam, kaip tik Kretingos
vienuolyno bibliotekai“,
kadvienuolynerekolek
cijas atliekantieji kuni
gaigalėtųpasinaudotijo
knygomis. Labai gaila,
kadvienuolynesaugomi
jo rankraščiai 1940m.
saugumiečių buvo su
versti į sunkvežimius ir
išvežti, vėliau išblaškyti
po įvairias bibliotekas,
muziejus,dalisrankraš
čiųirherbarųdingo.
2019metų pradžioje

įvyko stebuklas – br.
JuliusSasnauskasOFM
Kretingosmuziejui per
davėAmerikosvienuoly
neišsaugotąoriginalųJ.

Pabrėžos pamokslų rin
kinį“Kningaturintisavėj
kozonius”.  Tai svarbus
įvykisnetikJ.Pabrėžos
gyvenimo irkūrybosty
rėjams, jo atminimo ir
palikimo saugotojams,
bet ir XIX a. Lietuvos
kultūrostyrėjams.
XIX a. I pusėje kun.

J. A. Pabrėža sumoki
niais (Simonu Grosu,
Juozapu Butavičiumi,
Simfronijumi Žabakevi
čiumi) žemaičių kalbos
pagrindusukūrėlietuvių
bendrinėskalbosprojek
tą–Neformaliąlituanisti
nębendrinėskalbosmo
kyklą, kuri savomastu
neturėjolygiųLietuvoje.
Deja, šios idėjos nebu
vo įgyvendintos. 2019
metų rugsėjį Neforma
liai lituanistinei kalbos
mokyklai bus įteiktas
UNESCOprogramos„Pa
saulio atmintis“ liudiji
mas. UNESCO sąrašui
pateiktasšiosmokyklos
134 dokumentų rinki
nys, kurio dokumentai
saugomi Vrublevskių,
Vilniausuniversitetobei
Kretingosvienuolynobi
bliotekose. Labai norė
tųsitikėti,kadšiaproga
2021metusLietuvosvy
riausybėpaskelbsJurgio
Pabrėžosmetais.
Žemaičiaiikišiųdienų

JurgįPabrėžąprisimena
irgerbiakaipšventogy
venimo žmogų ir gydy
toją. „Tapęs pasauliniu
kunigu ir eidamas savo
luomo pareigas, dažnai
turėdavau lankyti ligo
nius,neturinčius jokios
medicininėspagalbos,o
jų kančios labaimane
jaudindavo, tad norė
jaunorsšiektiekpadėti
jiems gydytis. Tačiau,
kadangineturėjau jokio
šiosspecialybėsvadovo,
kurisman būtų atsky

ręs vaistinius augalus
nuo nevaistinių, buvau
priverstas iš eilės rinkti
irdeterminuotivisusau
galus,kuriuostikpaste
bėjaupievoje,irtaivistik
tam,kadpažinčiauirat
rinkčiauvaistinguosius.
Teisybė,kaikuriųaugalų
savybėsmanedarginu
džiugino,betkiek tai iš
manęspareikalavo triū
so,galtiktassupras,kas
patsšiojesrityjeplūkėsi
bejokiovadovo“.Popie
vas keliaujantis ir žoles
renkantis ir jomis lan
komusligoniusgydantis
kunigasžmonėmsatrodė
didelis keistuolis. Tėvas
Ambraziejus su žolinin
kėmisiržolininkaisben
dravo, klausinėjo apie
žoles, jų savybes, bet į
užkalbėtojusžiūrėjonei
giamai.
Juozas TumasVaiž

gantas vaizdžiai aprašė
J. Pabrėžos gydytojavi
mą:„Norsturigerąspin
tą vaistų, tačiau gydo
kone vienomis žolėmis.
28asjocelėsnumerisir
visaskoridoriusbūdavęs
prakvipęs jo žolėmis…
Kasdieną būdavę daug
ligonių:moteriškoslauk
davusios apačioje, nes
į aukštą, kur vienuoliai
gyvena, joms draudžia
ma. Vyrai leidžiamomis
valandomisateidavęsta
čiai į celę. Juos tėvas
Ambraziejusvaišindavęs
trimispypkėmissuilgais
cibukais. Jau nuo ryto
įsakydavęs jam tarnau
jančiam vaikiukui pri
kimštipypkes.Apdalijęs
svečiuspypkėmispirma
mekambaryje,patsaigy
dyklųtaisydavęs,klausy
damasligų,omoteriškų
aprūpintinulipdavęsže
myn.Atėjustamtikram
vienuoliųreikalaujamam
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Atkelta iš 7 psl.

J. Pa brė ža gy do žmo nes.
Jo lan tos Kliet ku tės nuotr.

Į Lie tu vą iš JAV su grį žęs Jur gio Pa brė žos pa moks lų rin ki nys „Knin ga 
tu rin ti sa vėj ko zo nius“.

JurgisPabrėža–gyvenimąpaaukojęsDievoiržmoniųtarnystei

Pa brė žos ka po kop ly tė lė 1933–1934 m. ir 
Švč. M. Ma ri jos fres ka.

Pa brė žos ka po kop ly tė lė 1933–1934 m.

laikui, palikdavęs sve
čiuspypkauti, eidavęs į
antrąkambarįirkiaurai
pertrisvalandasklūpo
davęspriešPrikryžiuotąjį
irmedituodavęs.Tikpa
baigęsdvasiškąjąprakti
ką,beišeidavęspassavo
ligoniusirlankytojus“.
J.Pabrėžakruopščiai

užsirašinėjosavoatradi
musbeisvarbiuspatari
musiškitųmokslininkų
darbų.Savorankraščius
jis skyrė tiems,kuriuos
gydė:„Skiriusavodarbą
patogumuiirgelbėtisvei
kataitų,kurieartineturi
vaistinės bei galimybių
pasitarti su gydytojais,
irkurienetikgyvendami
skursti,betirperanksti
mirti turi“. Jis nesiūlė
brangių, neprieinamų
vaistų, o aprašė tai, ką
galimarastipievoje,dar
žearmiške.Užgydymą

irvaistusJ.Pabrėžanie
kadaneėmėjokioatlygi
nimo,tačiaužmonėsvis
vien atsilygindavo kuo
tikgalėjo.
Visą gyvenimą sten

gėsi praktikuoti romu
mo irmandagumo do
rybes:„Būtiramiu,ypač
kalbose, susilaikyti nuo
staigių žodžių, nevarto
tiniekinamųžodžių,su
visais, o ypač su prie
šaisbūtimeiliu irgeru,
klausydamas išpažinčių
ir didžiausiemsnusidė
jėliams būtimalonus ir
elgtissujais,kaipnorė
čiau,kadsumanimibū
tųelgiamasijųpadėtyje,
irsujaiskalbėtivientik
švelniai“. Šiems pasi
ryžimams nusikaltus,
užsidedaatgailą–liežu
viu ant žemės padaryti
kryžių. Savo asmeninei
išpažinčiailabaiatsakin
gairuošdavosiirsutokiu
gailesčiu ją atlikdavo,

lyg tai būtų paskutinis
kartas.
Vienas jo artimaspa

žįstamaskartąpaprašęs
prisiminimuifotografijos.
TėvasAmbrozijuspadavė
jam rožančių ir pasakė:
„Visosfotografijossudyla,
nublunka ir tie žmonės
yra pamirštami, o šita
fotografijaniekuometne
sudilsirnebuspamiršta“.
Fotografijosgimimodata
laikoma 1839m. sau
sio7d.,kaiPrancūzijos
mokslų akademijos po
sėdyjefizikasD.F.Jean
Aragopranešėapiesavo
išradimą – dagerotipiją,
o jau 1840m. vasario
mėnesįVilniujeįvykopir
moji dagerotipųparoda.
Taigi, jeigu žmonių pa
sakojimas tikras, pažįs
tamasnuotraukosturėjo
prašyti Jurgiui Pabrėžai
jau esant labai garbaus
amžiaus.Žinant jokuk
lumą ir nusižeminimą,
labai abejotina, ar tėvas
Ambraziejusišvisobūtų
sutikęsfotografuotis.Nė
ražinių,kadbūtųišlikusi
bentvienajonuotrauka.
Kretingosmuziejujesau
gomastikJurgioAmbra
ziejausPabrėžosbiustas,
kurį1970m.,remdama
sisžmoniųpasakojimais,
sukūrė tautodailininkas
PetrasKalenda.
Bebaigdamas 79uo

sius gyvenimo metus,
senatvės ir ligų nuka
muotas, kunigas Jurgis
Pabrėžatyliaimirė1849
m.spalio30d.poligonių
priėmimovalandų,besi
melsdamas savo celėje
antklaupto.
1895m.pranciškonų

vienuolyno gvardijonas
br.FeliksasRimkevičius
antjokapopastatėšvie
sausgranitokryžių.1933
m. vienuolyno gvardijo
nas AugustinasDirvelė
antJ.Pabrėžoskapopa
statėneogotikosstiliaus
mūrinękoplyčią,kurios
viduje, galinėje sieno
je, smailiaarkėje nišoje,
yranežinomo autoriaus
aliejiniaisdažaisantbe
tono tapytas paveikslas
„Švč.M.MarijaNuolatinė

Gelbėtoja“. Senieji kre
tingiškiai pasakoja, kad
koplytėlėssienoje t.Au
gustinasDirvelė įstatęs
patiesJ.Pabrėžostapytą
paveikslą.
1993 m. skverelyje

priešaisKretingospran
ciškonų vienuolyną ir
bažnyč ią pastatytas
skulptoriaus A. Boso,
architektoS.Manomaičio
bronzinispaminklas,by
lojantisapiekretingiškių
meilęirdėkingumątėvui
Ambraziejui.
Po Jurgio Pabrėžos

mirties žmonės būriais
traukėpriejokapo,mel
dėužtarimo.Nepriklau
somos Lietuvos laiko
tarpiu gautos per tėvo
J. Pabrėžos užtarimą
malonėsbūdavoužrašo
mosvienuolynoknygoje,
kai kurios svarbesnės
žinutės–publikuojamos
žurnale„Pranciškonųpa

saulis“.J.Pabrėžosatmi
nimas ir šiandien gyvas
žmonių širdyse. Vėlinių
dieną jo kapo koplytėlė
skęsta žvakelių jūroje.
Žmonėsateinapriejoka
po pasimelsti, paprašyti
užtarimoligoseirkasdie
niuosedalykuose.
Tarpukariopranciško

nai dėjo pastangas už
vestikanonizacijosbylai,
kad Bažnyčios vadovai
suteiktų šiam kilniam
žemaičiuialtoriausgarbę
irįrašytųįšventųjųeiles,
tačiau bolševikinė oku
pacija nutraukė pran
ciškonų sumanymus ir
pradanginodaugumąbe
atifikacijos dokumentų.
Praėjusdaugiaukaip250
metųnuoJ.Pabrėžosgi
mimo,vertabūtųvėlpri
siminti jo beatifikavimo
bylą,išnaujoišleistijau
retenybe tapusią V.Gi
džiūnosurinktąJ.A.Pa

brėžosbiografiją.Praėjus
beveik170čiaimetųpo
M. Valančiaus užrašy
tų žodžių, laikas būtų
surinkti ir atskiromis
knygomis išleisti Jurgio
Pabrėžospamokslusbei
kitusrankraščius.
Pabaigai–J.Pabrėžos

paskutiniaižodžiai,rašy
tiatsisveikinantsusavo
mokiniais: „Mylimasai
mokiny!Žiūrėk,kadtavo
gyvenimasbūtųtylus ir
ramus, nes toksDievui
patinka.Melskiskiekvie
nojevietoje.Būkblaivus,
išmintingas, išauklėtas,
drovus ir kuklus. Venk
tuščiųkalbų,kvailųžin
geidumų, barnių, pui
kybės, piktžodžiavimų,
storžieviškumo,nedėkin
gumo, nepaklusnumo,
girtavimų, neramumo,
nesusilaikymo, išdavi
kiškumo,įžūlumo,veid
mainiškumo,apgavystės
irkitųvisųnegerovių.Iš
savo turtų dalyk išmal
das irnenukreipkveido
nuo vargšų. Jei daug
turėsi, gausiaiduok; jei
mažai turėsi, ir mažai
sunoru rūpinkisduoti.
Padariusiamtaukągero
tuojau atsilygink, kad
svetimasužmokestispas
taveneužsiliktų. Iškitų
blogo patyręs, kitam to
nedaryk.Patarimovisuo
metnuoprotingoieškok.
VisadosDievągarbinkir
nuoJoprašyk,kadtavo
gyvenimą tvarkytų, kad
visitavoužmanymaiJa
mebūtų.Nebijok,Bran
gusis, įneturtąpatekti,
nesbūsilabaiturtingas,
jei Dievo bijosi, nuo
dėmių vengsi, o darysi
gerai.Štaimanopasku
tiniejipamokinimaitau,
BrangusisMokiny“.


