
Kuno ir sielos
gydytoj as -
Jurgis Ambraziejus Pabreza

Paminklas Jurgiui Pabrezai pries Kretingos baznyci^.
Skulptorius Algirdas Bosas, 1993 m.

Vaziuojant priejuros, neimanoma nepastebeti kelio nuorodosj Kre-
tinga_. Paciame mieste nejmanoma nespatebeti pranciskony vienuo-
lyno. Ir tikrai galima isgirsti, kad cia gyveno Pabreza, bet ar zinome,
kas buvo sis kunigas, Treciojo ordino pranciskonas, iskilus XIX am-
ziaus svietejas, zemaiciy bendrines kalbos kurejas, pirmojo lietuvis-
ko (zemaitisko) geografijos vadovelio ir geografijos terming autorius,
vadinamas lietuviy botanikos tevu ar net zemaiciy da Vinciu, kurio
250-a_sias gimimo metines siemet minime?

Jurgis Ambraziejus Pabreza gime 1771 m. sausio
15 d. Kretingos apskrityje, Veciij kaime Jono ir Rozes
Pabrezx^ seimoje, kurioje uzaugo 7 vaikai. Tevai buvo
pasiturintys kaimieciai ukininkai, kile is Zemaicrq bajo-
nj gimines. 1785 m. Jurgis atvyko mokytis j Kretingos
pranciskomj gimnazija^ ir ja^ baige aukso medaliu. Nuo
1792 m. studijavo medicina_ Vyriausioje LDK mokykloje
Vilniuje (Vilniaus universitete), kur mokesi anatomijos,
chirurgijos, botanikos, chemijos, fizikos, gamtos, teolo-
gijos ir egzegezes. Taciau medicinos mokslij nepabaige.
1794 m. Tado Kosciuskos sukilimas nutrauke universi-
teto veikl^, ir Pabreza patrauke j toliau nuo politiniij ne-
ramumtj esanci^ Varnii^ kunigtj seminarija^ kur budamas
23 metij tapo klieriku.

Legenda ir talentai
1796 m. Zemaiciij vyskupas

Steponas Giedraitis Jurgj Pa-
brez^ jsventino kunigu. Jaunas
kunigas jaute didele atsakomy-
be uz savo parapijieciu_ sielxj is-
ganym^, labai rimtai ir atsakingai
rengesi pamokslams: nuodugniai
studijavo Biblija^ jos komenta-
rus, Baznycios tevij, sventiyij bei
garsiij pamokslininkij veikalus,
Baznycios Susirinkimij medzia-
g^, katekizm^. Destomas mintis
pagrjsdavo istoriniais, etnografi-
niais faktais, nes stengesi pazinti
tos vietoves, kurioje pamokslaus,
zmoniij gyvenimo budq, jprocius,
ydas, kad klausytojams pamoks-
las buti4 aktualus ir suvokiamas.

Pabrezos sukurtas herbaras ,,Dievas mato, laikas bega,
mirtis arteja, amzinybe laukia", kabej^s jo celeje,

saugomas Kretingos muziejuje.

DEIWS MATA
CZIESOS BIEC
SMERTIS GIEN
ESZNASTE LAUK

h*

Kunigas tarnavo Siluvoje, Raudenuose, Tveruose, Plun-
geje, Kartenoje, Kretingoje.

Jurgio Pabrezos dede Aleksandras buvo prancisko-
nas, pats Jurgis gerai pazinojo broliij gyvenim^ ir netgi
pasiryzimo: ,,Pasalinti nor^ stoti j vienuolyn^. Visa tai -
pagunda." Taciau legenda byloja, kad 1815 m. pavasarj
kunigas Pabreza buvo pakviestas pas ligonj ir didelio po-
tvynio metu su Svenciausiuoju Sakramentu keltu kelesi
per Minijos up^. Smarki vandens srove nutrauke lyna^
ir kelt^ su zmonemis erne blaskyti j visas puses. Pabreza
saukesi sv. Antano Paduviecio uztarimo, pasizadedamas,
kad jeigu isliks gyvas, jstos j Kretingos pranciskonij vie-
nuolyn^. Keltas su keleiviais uzuolankoje saugiai pasie-

kekrant^. 1816 m.; budamas 4 5-eriij,
Jurgis Pabreza jstojo j Kretingos Tre-
ciajj pranciskon^ ordin^ ir Kartenoje
pradejo naujokyn^. Praejus metams
iskilmingai dave amzinuosius jzadus
bei gavo Ambraziejaus vard^. Treti-
ninkai tuomet, kaip ir vienuoliai, de-
vejo abit^ bei laikesi regulos.

1817-1821 m. Kretingos gim-
nazijoje deste lotynij kalb^; gamtos
mokslus, geografij^ ir tikyb^, buvo
gimnazijos kapelionu, o veliau buvo
paskirtas Kretingos vienuolyno pa-
mokslininku. Tarpukariu vienuolyno
bibliotekoje jo pamokslij buvo pen-
kios stambios, ranka rasytos, jristos
knygos. Jis taip pat garsejo kaip geras
ispazinciij klausytojas, o noredamas
zmonems palengvinti pasirengimq is-
pazinciai parase knygele Parkratyma
tqn squzines.
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Vyskupas Motiejus Valancius Zemaicii{ vyskupyste-
je rase:

Zmones jo pamokshj, kaipo kokio apastalo su didziau-
sia atida klauso ir nemaz gauna pelno isganymo. Kada jis
kazelycion {lip^s ,,Teve musi}" tesukalbety, ir ta jo malda
nebuttj. be dieviskos naudos zmoniif,, nes taipyra uz sventq
turimas, jog tarsi pats jo pasirodymas jau draudzia zmo-
nes ir veda ant gem. Daugel dievobaimingn zmoni-q turi j\ vadovq kely isganymo, todel kunigas Pabreza kasdienq

klauso valandij, valandas ispazinimo nusidejimi/.. Nore-
damas dar ir mirqs mokyti zmones, parase jiems knygeles.
Begalo darbus las zakonikas niekuomet nespeja. Vos atkal-
bejgs poterius ir kitus apejgs zygius, diena is dienos raso.

Apie jo dvasios kilnuma^ liudija palikti dvasinio gyve-
nimo pasiryzimai, uolus pareigij atlikimas, apastalavimo
dvasia, Dievo ir artimo meile, darbstumas, s^ziningumas
ir tikinciujij. po jo mirties patiriamos malones.

Kunigq Jurgj Ambraziejij Pabreza^ dr^siai galima pa-
vadinti zemaiciij da Vinciu: menininkas puikiai suderino
moksla^ ir mena^ o Pabreza - moksla^ ir tike-Jim^. Univer-
salusis tevas Ambraziejus domejosi mokslu, menu, medi-
cina, naujienomis, bet kartu puikiausiai ismane ir citavo
Baznycios tevij rastus bei pasizymejo nepaprasta erudicija.

Zemaiciq da Vincis

Siandien apie Jurgj Ambraziejij Pabrez^ daugiausia ra-
soma kaip apie botanika^ kurio darbai lietuviij - zemaiciij
kalba turi didziausi^ isliekamaj^ vert^.Taciau jo palikimas
daug platesnis: apie 50 darbu^ botanikos tema, lotynq-lie-
tuviij kalbij botanikos zodynas, augalij morfologijos lietu-
viskij terming zodynas, apie 800 augalij rusiij herbariu-
mas, pirmasis lietuviij kalba parasytas geografijos vadovelis,
geografijos terming zodynas, 17 rankrasciij, kuriuose ap-
rasomos ligos, jij simptomai, gydymas, medicines termi-
nij zodynas, lotyntj kalbos vadovelis, apie 250 pamokslij,
savotiskas filosofinis veikalas Ryztai. Tevas Ambraziejus
mokejo lotynij, graikij, lenkij, lietuviij, rusij, baltarusiij
kalbas, skaite jvairi^ literature ir uzsirasinejo visa, kas j j do-
mino, bei svarbias pastabas is mokslininkt} darbij, taip pat
kruopsciai uzsirasydavo savo atradimus. Daugiausia rase
zemaiciij kretingiskiij tarme, taip pat lenkiskai ir lotynis-
kai. Jo rastuose ryski originali, paties susikurta ortografija.

Deja, vienuolyne saugomi jo rankrasciai 1940 m. sau-
gumieciij buvo suversti j sunkvezimius ir isvezti, veliau
isblaskyti po jvairias bibliotekas, muziejus, dalis rankras-
ciij ir herbarij dingo.

XIX a. I puseje Kretingos bernardinij vienuolyne te-
vas Ambraziejus su mokiniais zemaiciij tarmes pagrindu
sukure lietuviij bendrines kalbos projekt^ - neformali^
lituanistine bendrines kalbos mokykla^ kuri savo mastu
neturejo lygiij Lietuvoje. Deja, si ideja nebuvo jgyven-
dinta, bet 2019 m. jai jteiktas UNESCO Lietuvos na-
cionalinio dokumentinio paveldo registro ,,Pasaulio at-
mintis" liudijimas.

Sv. Antanas. Tiketinai Pabrezos studentavimo laikais
tapyta dvipuse baznytine veliava.

Budamas studentu, Jurgis Pabreza ant drobes alieji-
niais dazais nutape paveiksla^ kurio vienoje puseje pa-
vaizduota Nekaltai Pradetoji Mergele Marija, kitoje -
sv. Antanas Paduvietis. Studijij metais sj paveiksl^ jis
nesiojo liturginese procesijose, veliau pakabino celeje.

Tevas Ambraziejus visuomet stengesi prisiminti, jog
yra nuolatineje Dievo akivaizdoje, tad jstoj^s j vienuoly-
n^ nusipiese ir is augalij susiklijavo Dievo Apvaizdos pa-
veiksl^, jame jrasydamas: Deiws raata, cziesos bieg, smertis
gien, wiesznaste lauk (,,Die-
vas mato, laikas bega, mirtis
atsiveja, amzinybe laukia").
Sis paveikslas iki mirties
kabejo jo celeje, kad nuolat
priminti} Dievo akivaizdq.

Rengdamas savo veika-
lus, norejo ir botanika pri-
sideti prie tautos s^mones
zadinimo, augalij vardais
primindamas jaunajai kartai
senovinius pavadinimus. Pa-
breza visa dvasia buvo lietu-
vis, mylejo Lietuvos praeitj ir
t^ meil^ kaip galedamas sten-
gesi jziebti mokiniij sirdyse.

Vis delto labiausiai Jur-
gis Pabreza zmoniij sielas
paliete savo gyvenimo pavyzdziu, nuosirdziu tikejimu,
maldingumu, sugebejimu gydyti siela^ ir kun^.

Su lazda po pievas

1806 m. savo Ryztuose Pabreza raso:
Nusistatau buti gem sielij, ganytoju ir gydytoju. Tuo

tikslu turiu pareigq pazinti kity sielos ir kuno reikalus, del
kurii{ isganymo turiu darbuotis. Pirmiausia siehf., bet kar-
tu nepamirsti ir kuno reikali}, tad maitinti alkanus, redyti
nuogus, selpti vargsus, neapleisti naslaiciij,, prakilniausiai
myleti tuos, kurii/. sieli} isganymu turiu didziausiai rupin-
tis, kad ne viena nepraziity nuolat melstis uz jy, reikalus.

Vyresnybei paskyrus j j rupintis Plunges seneliij prie-
glauda, Jos gyventojams parase specialius nuostatus.

Polinkis j medicinq ir noras padeti ligoniams padare j j
liaudies gydytoju. Po pievas keliaujantis, zoles renkantis
ir jomis lankomus ligonius gydantis kunigas zmonems
atrode didelis keistuolis. Budamas gimnazijos mokyto-
ju, pasiimdavo lazda^ ir burj vaikij, braidydavo po pievas,
landziodavo po miskus, rankiodamas ir apziurinedamas
kiekvienq augalelj nuo didziausio medzio iki maziau-
sio kimino.

Juozas Tumas-Vaizgantas vaizdziai aprase apie Pa-
brezos gydytojavima;

Nors turi gerq spintq vaisty, taciau gydo kone vienomis
zolemis. 28-as jo celes numeris ir visas koridorius buda-
ve_sprakvipgs jo zolemis... Kasdienq budavg daug ligonii^:
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moteriskos laukdavusios apacioje, nes \ kur vienuo-
liai gyvena, moteriskoms draudziama. Vyrai leidziamomis
valandomis ateidavg staciai \ Juos tevas Ambraziejus

vaisindavgs trimis pypkemis su ilgais cibukais. Jau nuo
ryto isakydavgs jam tarnaujanciam vaikiukui prikimsti
pypkes. Apdalijgs svecius pypkemis pirmame kambaryje,
patsai gydykhf, taisydavgs, klausydamas ligij,, o moteriski^

aprupinti nulipdavgs zemyn. Atejus tarn tikram vienuoliu^
reikalaujamam laikui, palikdavgs svecius pypkauti, eida-
v$s i antrq kambarl ir kiauraiper tris valandas klupodavgs

pries Prikryziuotqji ir medituodave-s. Tik pabaiggs dvasis-
kqjq praktikq, beiseidavgs pas savo ligonius ir lankytojus.

Nors dienomis laikesi grieztos dienotvarkes, uzsida-
r^s savo celeje rasydavo per naktis iki ausros. Savo ran-
krascius jis skyre tiems, kuriuos gyde: Skiriu savo darbq
patogumui ir gelbeti sveikatai ty, kurie arti neturi vaisti-
nes bei galimybiy pasitarti su gydytojais, ir kurie ne tik
gyvendami skursti, bet ir per anksti mini turi. Jis nesiule
brangiij, neprieinamij vaistij, o aprase tai, k^ galima rasti
pievoje, darze ar miske.

Pabrezos pamokslq rinkinio Kninga turinti savej kozonius rankrastis.

Grjzimas Namo ir ivintumo garsas

1846 m. laiske vyskupui Valanciui tevas Ambrazie-
jus rase:

Mono senatve, kuriq kai kurie mano geradariai prade-
da gerbtiniausia vadinti, islengva pradeda artetiprie ribos

persikelimo is sio pasaulio; kol tai {vyks, labai nuolankiai
ir stipriai atsiduodu sventoms Jiisi[ maldoms.

1849 m. spalio 30 d. sirgdamas ir nepaisydamas auks-
tos temperaturos Jurgis Pabreza nuvyko pas ligonj, o va-
kare, senatves ir ligij nukamuotas, nugyvenes 78 metus,
mire besimelsdamas savo celeje, klupodamas po kryziu-
mi. Tevas Ambraziejus palaidotas Kretingos parapijos
senosiose I kapinese.

Budamas 35-eriij metij amziaus Jurgis Pabreza pasi-
ryzo ,,buti sventu ir nepeiktinu. Sventu siela ir kunu, gy-
venimu, pavyzdingumu, mokslu, girtinu elgesiu". Ryztuo-

se sau uzsirase: ,,Daznai mineti zodzius: ,,Buk istikimas iki
mirciai, o as tau duosiu gyvenimo vainik^" (Apr 2, 10).

Gyvam tevui Ambraziejui esant del puikrq pamoksl^,
nemokamo beturcii^ gydymo ir dideles doros zmones j j

laike sventu, ir vien jo pasirodymas juos sudrausminda-
vo ir vesdavo prie gero, o ir jis pats rupinosi po mirties
zmonems padeti, del to skubejo surasyti visas savo zinias
popieriuje - rase vyskupas Valancius.

Po tevo Ambraziejaus mirties zmones buriais trauke
prie jo kapo, melde uztarimo. Tarpukariu ,,tevo Ambra-
ziejaus kapas Kretingos senuosiuose kapuose yra liaudies
laikomas didzioje pagarboje. Apie kapa^ ziema^ ir vasar^
numintas takas einanciij aplink jj keliais"; ,,nors kunigas
Pabreza jau seniai mires, bet jo atminimas zmonese te-
bera gyvas, jo kapas uoliai su pagarba yra lankomas ir
daznai zmones prie to kapo matai meldziantis" su sir-
dinga ir gilia malda tick sventadieniais, tiek paprastomis
dienomis, plikais keliais einancius aplink kapq ir per Pa-
brezos uztarima^ patiriancius gausiij Dievo maloniij. Pa-
simeld^ su savimi pasiimdavo saujele zemiij. Tikejo, kad
jos gydo ligonius. Zemes zmones taip uoliai nesiojosi, kad
vietoj kapo liko jduba, todel 1932 m. tevas Augustinas
Dirvele, statydamas koplyci^, uzliejo betonu patj kapa^
ir koplycios grindis.

Tad praejus beveik 90 metij po Pabrezos mirties,
zmones jj laike sventu ir jo daromij stebukkj garsas vis
labiau plito. Prie kapo melsti uztarimo nelaimese ar li-
gose trauke ne tik apylinkiij zemaiciai, bet zmones is
tolimiausiij Lietuvos kampeliij. Kaip svento gyvenimo
zmogus, tevas Ambraziejus minimas daugelyje publika-
cijij, taciau 1933 m. pirma_ kart^ parasyta ,,sventasis" bei
issamiai aprasyta, kokiu budu siekiama jo beatifikacijos.

Jurgis Pabreza vis^ savo gyvenimq paaukojo gydyti
vargstanciqjij sieloms ir kunui, daugeliui buvo rupestin-
gas nuodemklausys ir dvasinio gyvenimo pavyzdys. Jo
rasyti Ryztai jvairaus amziaus zmonems buvo jkvepimo
saltinis gyventi Sventojo Rasto zodziais.

Apytiksliai nuo 1921 m. pranciskonai vienuolyno
knygoje erne uzrasineti per tevo Ambraziejaus uztari-
mq patirtas Dievo malones. Taip pat buvo pradeti rengti
dokumentai beatifikacijos bylai pradeti, taciau sovietij
okupacija nutrauke pranciskonij sumanymus ir pradan-
gino dokumentus.

2020 m. vasarj vel pradeti pasirengimo
zingsniai inicijuojant Jurgio Ambraziejaus
Pabrezos beatifikacijq. Nors 250 metij -
ilgas laiko tarpas, per kurj daug jdomiy, nu-
sipelniusiy asmenybiy pradingo uzmarstyje,
taciau kuklaus vienuolio Ambraziejaus var-
das tebera gyvas ne tik Zemaitijoje, bet ir
visoje Lietuvoje.

Parenge Jolanta Klietkute OFS,
Kretingos muziejaus vyriausioji muziejininke-istorike

Nuotraukos autores.
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