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„Bib lio te ka at vi ra kū ry bai“ 
bai gia ma sis ren gi nys.

Šis kon kur sas tę sė si vi sus 
2014 me tus. Ge riau siais pri-
pa žin tos ir ap do va no tos net 
sep ty nios bib lio te ki nin kės. 
Pir mo ji vie ta ati te ko Pla te lių 
mies te lio bib lio te ki nin kei 
Auš rai Vi lie nei. Taip pat 
Auš rą kaip ge riau sią dar buo-
to ją iš rin ko ir pa čios ko le gės. 
An tra vie ta pa skir ta Že mai-
čių Kal va ri jos V. Ma čer nio 
bib lio te kos dar buo to jai Vio-
le tai Gar ben čie nei. Tre čios 
vie tos lai mė to ja pri pa žin ta 
Sta ne lių kai mo bib lio te ki-
nin kė Ri ta An dri jaus kai tė. 
Pa dė kos raš tais už kū ry biš-
ką dar bą ap do va no tos trys 

Konkursas„Bibliotekaatvirakūrybai“

Nukeltaį10psl.

bib lio te ki nin kės - Mar ga ri ta 
Ged vi lie nė (Ša tei kių kai mo 
bib lio te ka), Vi da Rum šie nė 
(Glau džių kai mo bib lio te ka) 
ir Li na Bud rie nė (Grum-
blių kai mo bib lio te ka). 
Dė ko ja me kon kur so rė-
mė jams – UAB  „Jo nis“ 
ge ne ra li niam di rek to riui 
Al gi man tui Plai pai, Pet-
rui Bei no rui, Ža ne tai ir 
Min dau gui Bon daus kams, 
Gi nai Drac kie nei, In gai ir 
Da riui Kniūkš toms, Ely-
tei ir Al bi nui Kli mams bei 
ko le gei Vi dai Rum šie nei. 
Šven tę mu zi ki nė mis im pro-
vi za ci jo mis pa į vai ri no mu zi-
kan tas Min dau gas Gir čys.

Plun gės vie šo sios 
bib lio te kos in for ma ci ja

Jo lan ta kliEtkutė

FotografuiIgnuiStropui–130metų

Plungės gaisras.
Jolantos Klietkutės kolekcija

Plungės seminarijos Iojo kurso mergaitės. 1930 birzelis. 
Tomo Petreikio kolekcija

Plungė. 
Juozo Šimkaus albumas

Nežinoma šeima Stropaus ateljė Kretingoje.
Stanislovo Žvirgždo skaitmeninis archyvas

2015 me tų sau sio 20 
die ną su kan ka 130 me tų, 
kai gi mė vie nas gar siau-
sių pa jū rio fo to gra fų Ig nas 
Stro pus. Iki šiol ži no ma I. 
Stro paus biog ra fi ja bu vo 
ga na skur di ir da li nai klai-
din ga.

Pa gerb da ma fo to gra fo 
kū ry bi nį pa li ki mą, dau ge lį 
me tų ar chy vuo se, mu zie-
juo se, pri va čio se ko lek-
ci jo se, šei mos al bu muo se 
kruopš čiai rin kau smul-
kiau sias de ta les ir ban džiau 
lip dy ti vien ti są  as me ny bės, 
gy ve ni mo, veik los is to ri ją. 
Tru pu tė lį pra sklei siu lai ko 
šy dą ir su pa žin din siu skai-
ty to jus su ma žu tė le da le le 
to, kas su kaup ta mo nog-
ra fi jo je.

Tai gi, net pra džių pra-
džia – fo to gra fo gi mi mo 
da ta – mums bu vo ži no ma 
ne tiks liai: spau do je nu ro-
do mi 1884 me tai. Ta čiau 
baž ny ti niai Krikš to met ri-
kai tei gia, kad Ig nas Stro-
pus gi mė 1885 m. sau sio 
20 d. Plun gės vals čiu je 
(vė liau – Kre tin gos ap-
skri tis, Kar te nos vals čius), 
Pa ku tu vė nų kai me Ig na co 
ir Ja cin tos Stro pų šei mo je. 
Pa krikš ty tas tą pa čią die ną 
vi ka ro kun. Venc kaus Ku lių 
baž ny čio je. Šei mo je au go 8 
vai kai. Kai mo da rak to rius 
na muo se vai kus iš mo kė 
lie tu viš kai skai ty ti ir ra šy ti, 

vė liau ber niu kams sam dė 
bu tą Plun gė je, lei do mo ky-
tis į ku ni gaikš čių Ogins kių 
pa ra pi ji nę mo kyk lą. I. Stro-

pus moks lus bai gė Pa lan gos 
pro gim na zi jo je.

Iki šiol bu vo ži no ma, 
kad Ig nas Stro pus 1909 m. 

fo to gra fi jos mo kė si Plun-
gė je pas M. Ber ko vi čių, 
1910 m. – Kre tin go je pas 
Al fon są Sur vi lą. Ta čiau 
1936 m. se zo ni nia me Pa-
lan gos ka len do riu je I. Stro-
paus atel jė re kla ma tei gia: 
„įsteig ta 1908 m.“ – re a lu, 
kad čia mi ni ma da ta, kai 
Stro pus įkū rė fo to gra fi jos 
pa vil jo ną Kre tin go je, tai-
gi, fo to gra fi jos mo ky tis 
tu rė jo anks čiau. Ti kė ti na, 
kad Plun gė je pas Men de lį 
Ber ko vi čių mo kė si 1906–
1907 m., ta čiau A. Sur vi-
la Kre tin go je įsi kū rė tik 
1911 m., tad Ig nui tuo me tu 
jau ne be rei kė jo mo ky tis, 
ne bent, to bu lin tis, nes Sur-
vi la fo to gra fo pro fe si jos pa-
slap čių mo kė si pas gar sius  
Ry gos fo to gra fus von Eger-
tą ir Geis le rį.

1908 m. Kre tin gos mies-
te lio Ro tu šės aikš tės ry ti-
nė je da ly je, So do gat vė je, 
esan čio je į vie nuo ly no pu sę 
(šiuo me tu tai yra pės čių jų 
ta kas nuo „Lau ros“ par duo-
tu vės iki nau jai sta to mos 
bib lio te kos) Ig nas Stro pus 
ati da rė pir mą jį Kre tin go je 
fo to pa vil jo ną „Bi ru tė“. Fo-
to gra fas pa si rin ko Kre tin-
gos, o ne Plun gės mies te lį 
(nors pas ta ra sis bu vo ar čiau 
gim tų jų Pa ku tu vė nų), nes 
Plun gė je tuo me tu jau bu vo 

Groja M. Girčys. Po konkurso.

Plungės rajono bibliotekų darbuotojos.



2015 m. sausio 30 d.    PENKTADIENIS, Nr. 1 (730) / 10 ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

Audra.
Jolantos Klietkutės kolekcija

Fotografo žmona su vaikais Šiemuliuose.
Albino Kijausko albumas

Laidotuvės. Plungė 19301933 m.
Žemaicių dailės muziejus

ke li fo to gra fai, o Kre tin go-
je šiuo ver slu jis už si ė mė 
pir ma sis.

Fo to atel jė bu vo sko nin-
gai įreng ta, tu rė jo ke lis 
fo nus. S. Žvirgž das vaiz-
din gai nu pa sa ko ja I. Stro-
paus fo to gra fi jos pa vil jo no 
Kre tin go je ap lin ką: „bu vo 
tur tin ga de ko ra ci ja, ku rios 
šo nuo se ir apa čio je nu pieš ti 
gro te lių, ap kaus tų bei ki tų 
ge le žies dir bi nių raš tą imi-
tuo jan tys or na men tai, pa-
pil dy ti gro tes ki niais au ga-
li niais, fi gū ri niais mo ty vais. 
De ši nia ja me šo ne to kiu pa-
čiu or na men tu de ko ruo tas 
kvad ra ti nis stul pas, į ku rį 
ga lė jo pa si rem ti po zuo to-
jas. Ant grin dų pa ties tas 
pil kos me džia gos ga ba las, 
ke le tas kė džių rai žy to mis 
ko je lė mis bei at ra mo mis“. 
Kre tin go je Ig nas Stro pus 
dir bo 1908–1914 m.

Stro paus fo to gra fi nį pro-
fe sio na lu mą pri pa ži no Kre-
tin gos gra fas Alek san dras 
Tiš ke vi čius, už sa ky da mas 
pa da ry ti ke lias gru pi nes 
nuo trau kas, ku rio se gra fas 
įam žin tas kar tu su gi mi-
nai čiais bei Kre tin gos, Dar-
bė nų ir Grūš lau kės dva rų 
ūk ve džiais. De ja, fo to gra fo 
da ry tų Kre tin gos mies te lio 
vaiz dų ne pa vy ko at ras ti. 
Tik riau siai kraš to vaiz džio 
bei ar chi tek tū ros fo to gra fi ja 
su si do mė jo tik gy ven da mas 
Pa lan go je.

1913 m. rug sė jo 3 d., 
Ig nas Stro pus ve dė Ie vą 
Ru pei kai tę, su ku ria su si-
pa ži no sa vo se sers Bar bo ros 
ves tu vė se. Pir mo jo pa sau li-
nio ka ro me tu ir kiek po jo, 
1914–1921 m., fo to gra fas 
gy ve no už ku riu žmo nos 
tė viš kė je Šie mu lių kai me, 
čia su si lau kė tri jų vai kų: 
sū naus Al gir do ir duk te rų 
dvy nu kių Mil dos ir Ge nu-
tės. Ūki nin ka vo, bet tuo 
pa čiu ei da vo per kai mus 
fo to gra fuo da mas. Elek tros 
ne bu vo, tad tu rė jo įsi ren-
gęs tam sią ka ma rą: sie no je 
iš pjo vė fo to apa ra to už pa ka-
li nės sie ne lės dy džio an gą, 
į ją įsta ty da vo fo to apa ra tą 
– pa si da ry da vo kaž ką pa-
na šaus į die nos švie są nau-
do jan tį di din tu vą nuo trau kų 
spaus di ni mui.

1921 m. pa va sa rį, kai 
Pa lan ga bu vo grą žin ta Lie-
tu vai, Ig nas Stro pus per-
si kė lė gy ven ti į pa jū rį. Iš 
Pa lan gos kle bo no Juo za-
po Šniukš tos iš si nuo mo jo 
prie šais baž ny čią esan čio 
na mo (Vy tau to g. 75) ga lą: 
pir ma ja me aukš te įsi ren gė 
fo to pa vil jo ną, ant ra ja me 
– ap si gy ve no su šei ma. 
Anks tes niuo se spau do je 
bu vu siuo se straips niuo se 
ra šo ma „iš kle bo no Amb-
ro zai čio iš si nuo mo jo...“. 
De ja, Pa lan go je ne bu vo 
kle bo no to kia pa var de, ta-
čiau gy ve no sta lius Pra nas 
Amb ro zai tis, iš ku rio po 

Plungė po gaisro. 
Jolantos Klietkutės kolekcija

Steponavičių šeima. Iš kairės: Leono žmona, Leonas, 
motina Ona, Kazimieras, Juozas. Plungė 19301933 m.

Aldutės Šeduikienės šeimos albumas

Tiltas per Babrungą. Plungė 1932 m.

Atkeltaiš9psl.

FotografuiIgnuiStropui–130metų

Plungės bažnyčia 1932 m. 
Tomo Petreikio kolekcija

Nukeltaį11psl.

di džio jo Pa lan gos gais ro 
I. Stro pus nuo ma vo da lį 
na mo. Tad anks tes niuo se 
straips niuo se du skir tin gi 
fak tai yra su plak ti į vie ną.

Pa vil jo ne įren gė stik-
li nius sie ną bei sto gą, vė-
liau – ir vit ri ną, ku riuos da rė 
ir iš nau do tų nu plau tų fo to-
plokš te lių. Fo to pa vil jo ne tu-
rė jo daug įvai rių fo nų, pin tą 
krės lą, pra ban gią ka na pą, 
aukš tą sta liu ką, ki tą at ri bu-
ti ką, su da ran čią gy ve na mos 
pa tal pos iliu zi ją.

Ki to je na mo da ly je bu-
vo kny gy nas, pri klau sęs 
But kų Ju zei, 1936 m. pa-
sta te re gist ruo ta ir cuk rai nė 
„Bi ru tė“, o ša li mais, per du 
na mus – J. Mic ke vi čiaus 
kny gy nas. Vė liau ta me pa-
čia me na me ir I. Stro pus 
įkū rė kny gy ną, ku ria me 
pre kia vo kny go mis, laik raš-
čiais, at vi ru kais bei ra šy mo 
prie mo nė mis. Ga li bū ti, 
kad But kų Ju zė, bū da mas 
I. Stro paus gi mi nai čiu, tu rė-
jo įta kos kny gy no at si ra di-
mui prie fo to pa vil jo no.

Vos įsi kū ręs Pa lan go je, 
Ig nas iš kar to pri ėmė ir 
pir mą jį mo ki nį – Adol fą 
Dau man tą, gar saus Plun-
gės Ogins kių dva ro siu vė jo 
Adol fo Dau man to sū nų. 
Fo to gra fas tu rė jo ne ma-
žai mo ki nių: Mil dą, Lu nę, 
Ka val čiu ką, nuo 1924 m. 
Fe li ci ją Amb ra zai ty tę-Pa-
ku tins kie nę, ku ri vė liau 
li ko jo atel jė re tu šuo to ja, 
1946–1949 m. sa va ran kiš-
kai dir bo Pa lan go je, po ka rio 
me tais – Pa lan gos ar te lė je. 
Mo ki nys Pra nas Vaiš no ras 
apie 1929 m. įkū rė atel jė 
Ma žei kiuo se, Mi la šius – Pa-
lan go je. 

1930 m. Ig nas Stro pus 
iš vy ko į Plun gę, ka dan gi 
vai kus lei do mo ky tis gim-
na zi jon. Įsi kū rė sa vo drau-
go, dva ro siu vė jo Adol fo 
Dau man to na me, esan čia me 
ša lia par ko, Lais vės alė jo-
je ne to li Lais vės sta tu los. 
Prie na mo taip pat, kaip ir 
Pa lan go je, pa si sta tė ne di-
de lį fo to pa vil jo ną įstik lin-
tą fo to plokš te lių stik lais. 
Dau man to na mas Plun gė je 
Lais vės al. 15 te bes to vi ir 
šian dien, ja me įsi kū ru sios 
Adol fo Dau man to vai kai čių 
šei mos.

1931 m. ko vo 31 die ną 
Ig nas Stro pus vi są die ną 
fo to gra fa vo Plun gė je ki lu sį 
gais rą. 1931 m. Plun gė je 
ne to li Stro paus fo to atel jė 
pa sta ty tas bei iš kil min gai 
ati da ry tas Lais vės pa min-
klas, 1932 m. per Plun gę 
nu ties ta ir pra dė jo veik ti 
ge le žin ke lio li ni ja, sta to ma 
Plun gės ge le žin ke lio sto-
tis, 1928–1933 m. sta to ma 
nau jo ji baž ny čia, 1933 m. 
ji iš kil min gai pa šven tin ta. 
Ka dan gi Ig nas Stro pus bu vo 
ak ty vus įvy kių fik suo to jas, 
tu rė jo šiuo se įvy kiuo se da-
ly vau ti bei juos įam žin ti. 
Gai la, kad šių nuo trau kų ir 
ki tų I. Stro paus už fik suo tų 
Plun gės mies to vaiz dų, pa-
žy mė tų fo to gra fo žen klu, 
ne te ko at ras ti, ta čiau iš li ko 
ne ma žai fo to gra fo por tre tų 
da ry tų Plun gės atel jė.

1933 m. pra džio je Ig nas 
Stro pus grį žo į Pa lan gą, 
ta po žy miau siu fo to gra fu, 
tar pu ka riu re kla ma vu siu 
pa jū rį. Pa lan gos ku ror te fo-
to gra fų pa ma žu dau gė jo, tai 
ma to me ir iš Ig no Stro paus 
dar bų: ben druo se pa jū rio ar 
ren gi nių fo to gra fi jo se daž-
nai fi gū ruo ja ir fo to gra fas 
su tri ko ju. Dau gė jant kon-
ku ren tų, te ko ieš ko ti bū dų 
pa trauk ti klien tus: kny gy ne 
bu vo par duo da mi ne tik at-
vi ru kai, nuo trau kų al bu mai, 
bet ir kan ce lia ri nės bei fo to-
pre kės mė gė jams. Fo to gra-
fas daž nai trum po mis, bet 
iš sa mio mis re kla mi nė mis 
ži nu tė mis spau do je bei po-
il siau to jams skir tuo se lei-
di niuo se pri sta ty da vo sa vo 
ver slą, pa brėž da mas pro-
fe sio na lu mą: pav. 1929 m. 
re kla mo je ra šo ma „At lie ku 
su lig šių die nų tech ni kos 
rei ka la vi mu vi są fo to-me no 
dar bą, be to ei nu į miš ką, ir 
į na mus, taip pat pri imu ap-
dir bi mui fo to-mė gė jų nuo-
trau kas. Pas ma ne ga li ma 
gau ti pirk ti vi są rei ka lin gą 
fo to mė gė jams me džia gą ir 
gra žių Pa lan gos vaiz dų“. I. 
Stro pus ne vien tik fo to gra-
fa vo, bet ryš ki no, spau dė, 
di di no ir mė gė jų dar bus, 
da rė fo to gra fi jas pa sams. 
Šven to sios gy ven to jas Jo-
nas Vin di gas pri si me na, 
kad ki tų vie tos fo to gra fų 
da ry tų nuo trau kų pa sams 

ne pri im da vo dėl pra stes-
nės ko ky bės. Fo to gra fas 
yra įam ži nęs ne ma žai kul-
tū ros bei me no vei kė jų: 
An ta ną Sme to ną, But kų 
Ju zę, Jo ną Ba sa na vi čių, 
Vin cą Krė vę-Mic ke vi čių, 
Jo ną Jab lons kį, Jo ną Šliū pą, 
Ka zi mie rą Pra puo le nį, se rą 
Ro bert Step hen son Smyth 
Ba den-Po wel l‘į, dau gy bę 
įvai rių ren gi nių, mies to įvy-
kių, šven čių ir kt. Pri va čios 
šei mos šven tės, Krikš ty nos, 
Pir mo ji Ko mu ni ja, ves-
tu vės, lai do tu vės, taip pat 
neap si ei da vo be fo to gra fo.

Ig nas neap si sto jo ties 
stu di ji ne fo to gra fi ja: fo to-
gra fa vo pei za žus, ar chi-
tek tū rą, įvai rius mies te lių 
įvy kius, va sa ros sto vyk las, 
ne gau sias įmo nes ir kt. La-
biau siai mė go dirb ti lau ke, 
pa jū ry. Dar bo pa vil jo ne, 
stu di ji nės fo to gra fi jos ne-
mė go, ta čiau ir čia ieš ko jo 
gro žio: švie sa, va di na muo ju 
„remb ran tiš kuo ju“ ap švie ti-
mu sie kė iš gau ti efek tin gus 
še šė lius, vei do mo de lia vi-
mą, fak tū ras.

1938 m. ge gu žės 10 d. 
I. Stro pus vi są die ną fo-
to gra fa vo di dį jį Pa lan gos 
gais rą. Fo to gra fas sa vo 
de gan tį bu tą, daik tus ir 
pa vil jo ną pa li ko gel bė-
ti kai my nams, pa si čiu po 
fo to apa ra tą, plokš te lių ir 
vi są die ną fo to gra fa vo de-
gan tį mies tą. Sū nus Al gir-
das iš sau go jo tė vo da ry tą 
nuo trau ką: na mas su de gęs, 
gat vė je po gais ro iš mė ty ti 
daik tai, ma ty ti ap de gu sios 
vit ri nos su už ra šu „Fo to 
la bo ra to ri ja“.

Gais ro me tu su de gus 
atel jė, Ig nas iš sa vo re tu-
šuo to jos (bu vu sios mo ki-
nės) Fe li ci jos tė vo, ži no mo 
Pa lan gos sta liaus, me džio 
meist ro Pra no Amb ro zai-
čio, iš si nuo ma vo prie Rą-
žės, Ba sa na vi čiaus g. Nr. 8 
(prie šais „Jū ros“ res to ra ną) 
esan tį pa sta tą, ja me ap si gy-
ve no su šei ma, įren gė nau ją 
pa vil jo ną bei kny gy ną. Šiuo 
me tu, tai pa sta tas Nr. 10, 
esan tis ša lia ka vi nės „Mo-
ni ka“, pri klau so P. Amb ra-
zai čio pa li kuo nims Pa ku-
tins kams.

Pa vy ko iš skir ti ke tu rio-
li ka I. Stro paus nuo trau kų 
žen kli ni mo va rian tų. Lie-
po jo je I. Po kor na go li tog ra-
fi jo je fo to gra fas už sa kė 6x9 
ir 10x16 cm dy džio fir mi nes 
fo to gra fi jų kor te les, ku rių 
aver se de ši nė je pu sė je auk-
so spal va įspaus tas įman triai 
iš rai ty tas už ra šas „I. Stro-
paus Kre tin gá“, re ver se 
tam siai mė ly na spal va pa-
vaiz duo tas Lie tu vos di džio-
jo ku ni gaikš čio Kęs tu čio 
ant ro sios žmo nos, Lie tu vos 
val do vo Vy tau to mo ti nos 
Bi ru tės por tre tas bei ru sų 
ir lie tu vių kal bo mis ra šo-
ma: „Первая литовская / 
х у д о ж е с т в е н н а я 
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Albinas Kijauskas prie Igno ir Ievos Stropų kapo Kaune. 
Albino Kijausko albumas

Ignas Stropus .
Juozo Šimkaus albumas

Kunigaikščio siuvėjas 
Adolfas Daumantas F444. 

Žemaicių dailės muziejus

Stopaus Kretingos ateljė logotipas.

Petras Baronas. Medalis 
Ignui Stropui.

Atkeltaiš10psl.

фотографія / „Бирута“ / 
И•Стропуса / Кретингенъ 
Ковенск. губ. / Садовая 
ул. // Pir ma lie tu viš ka 
dai los fo to gra fi ja / „Bi-
ru te“ / J•Stropaus / Kre-
tin ga◦◦◦Kau no gu ber. / 
Sod no uli ce. // Негативъ 
хранится.“; apa čio je, de ši-
nė je – spaus tu vės pa va di-
ni mas: „Лит. І. Покорнаго 
Либава“. Ši fo to gra fi nė kor-
te lė pa de da iš si aiš kin ti pai-
nia vą, ki lu sią dėl fo to gra fo 
įman triai ra šo mų ini cia lų: 
kar tais rai dę „I“ (Ig nas) jis 
ra šė kaip „J“, tad spau do je 
bu vo pa si ro dę ži nu čių apie 
dar vie ną fo to gra fą – Jur gį 
Stro pų. Tai yra klai da: Pa-
lan go je fo to gra fas pa var de 
Stro pus bu vo tik vie nas. Ši 
fo to gra fi nė kor te lė aiš kiai 
pa ro do, kad „И•Стропус“ 
yra tas pats „J•Stropus“ – 
abi rai dės, tiek „И“, tiek „J“ 
yra vie no je vie no fo to gra fo 
kor te lė je.

Nuo apy tiks liai 1926 m. 
nuo trau kų apa ti nia me de-
ši nia ja me kam pe įspau-
džia mas 0,9x2 cm rel je fi-
nis sta čia kam pis įspau das, 
ku rio de ši nės pu sės vir šu je 
nu ro dy ta vie to vė – „PA-
LANGA“, įstri žai iš vir-
šu ti nio kai rio jo kam po į 
de ši nį už ra šas „MENO – 
FOTOGR.“, kai rė je pu sė-
je apa čio je fo to gra fo pa-
var dė – „STROPUS“. Šis 
spau das ta po pa grin di niu, 
nes juo bu vo žy mi mi ir vi si 
at vi ru kai (spaus ti kaip nuo-
trau kos – kon tak ti niu bū du, 
taip va di na mi „re al fo to“).

1933 m. Šiau liuo se „Put-
pe lės“ drau gi jos su reng to je 
kil no ja mo je pa ro do je Ig nas 
Stro pus da ly va vo net su 
42 dar bų vien ti siau sia ir 
kruopš čiai at rink ta pei za-
ži nių fo to gra fi jų ko lek ci-
ja. Iš pa ro dos nuo trau kų 
pa va di ni mų ga li ma spręs-
ti, kad Stro pus ak ty viai 
fo to gra fa vo Klai pė do je, 
Ni do je, Plun gė je. Gai la, 
kad šių nuo trau kų at ras ti 
ne pa vy ko.

1924–1939 m. Stro pus 
iš lei do apie 9 Pa lan gos 
at vi ru kų rin ki nius bei vie-
ną Plun gės vaiz dų rin ki nį. 
Plun gės at vi ru kų re ver se 
įra šy ta „Ate lier J. Stro-
pus & A. Sur wil lo, Kre tyn-
goj“. Tai gi, kaž ku riuo me tu 
Ig nas Stro pus ir Al fon sas 
Sur vi la tu rė jo ben drą atel-
jė, kar tu lei do at vi ru kus. 
Gal būt šie at vi ru kai bu vo 
iš leis ti Stro pui gy ve nant 
Plun gė je 1930–1933 m., ka-
dan gi ir A. Sur vi la Kre tin-
go je dir bo taip pat pa na šiu 
lai ko tar piu – 1922–1938 m. 
At vi ru kus par da vi nė jo sa vo 
pa ties kny gy ne, mies te lio 
kny gy nuo se, spau dos kios-
ke, fo to gra fo vai kai už-
dar biau da vo at vir laiš kiais 
pre kiau da mi mies te.

Daug I. Stro paus dar bų 
pa nau do ta 1922 m. Pet ro 
Ru sec ko iš leis tuo se at vi ru-
kų al bu mė liuo se „Lie tu va“. 
At vi ru kus su Ig no už fik-
suo tais Pa lan gos vaiz dais 

1927 m. lei do Pa lan go-
je kai my nys tė je įsi kū ręs 
J. Mic ke vi čiaus kny gy nas. 
1929 m. I. Stro paus įam žin-
ti ap ša lu sios jū ros le dy nų 
vaiz dai įė jo į lei dė jo Jo kū bo 
Skrins kos „1929 m. Lie tu-
vos di džių jų šal čių vaiz dų 
al bu mą“, iš leis tą Prie nuo se. 
Fo to gra fo pa var dė nie kur 
ne mi ni ma, ta čiau vaiz dai 
leng vai iden ti fi kuo ja mi iš 
pa ties Ig no leis tų dar bų. 
Dau gy bė jo nuo trau kų at-
spaus ta re kla mi niuo se ku-
ror to lei di nu kuo se, nuo trau-
kas fo to gra fas pub li ka vo ir 
tuo me ti nė je Pa lan gos bei 
res pub li ki nė je spau do je, al-
bu muo se: 1930 m. „Pa ma-
ty ki me Lie tu vą“, „Į Lie tu vą 
Vy tau to Di džio jo me tais“, 
1931 m. „D.L.K. Vy tau to 
ju bi lie ji nių 1930 m. al bu-
mas“, 1933 m. „Vy tau to 
Di džio jo mir ties 500 me tų 
su kak tu vėms pa mi nė ti al-
bu mas“ ir ki tuo se.

1940-ųjų me tų so vie tų 
oku pa ci ja, 1941-ųjų trė mi-
mai, vo kie čių oku pa ci ja, 
ne ra mūs po ka rio me tai – 
po il siau to jų Pa lan go je be-
veik ne be li ko, tad ir Ig nas 
Stro pus su šei ma pa li ko 
Pa lan gą. Spau do je tei gia-
ma, kad 1945 m. Ig nas su 
žmo na iš vy ko į jo gim tuo-
sius Pa ku tu vė nus, ta čiau 
sū nus Al gir das pa sa ko jo, 
kad tė vai iš vy ko į mo ti nos 
tė viš kę – Šie mu lių kai mą, 
nors daž nai lan kė si ir gim-
ti nė je Pa ku tu vė nuo se, kur 
gy ve no jo bro liai su šei mo-
mis. Pa lan go je pa li ko vi sus 
ar chy vus, ku rie ten ir žu vo. 
Kai me dar šiek tiek fo to-
gra fa vo: ap lin ki nių kai mų 
gy ven to jai at ei da vo fo to-
gra fuo tis į na mus.

1956 m. Ig nas su žmo na 
ap si gy ve no pas sū nų Kau ne 
Pa ne mu nė je. Ig nas Stro-
pus mi rė 1959 m. rug pjū-
čio 13 d. bū da mas 74-erių 
me tų, pa lai do tas Pa ne mu-
nės ka pi nė se.

Ig nas Stro pus ak ty viai 
da ly va vo vi suo me nės gy-
ve ni me: fo to gra fa vo ren gi-
nius, sto vyk las, iš kil mes... 
Ne ap si ri bo jo vie na vie to-
ve: to pa ties lai ko tar pio 
nuo trau kų ran da ma da ry-
tų Kre tin go je, Pa lan go je, 
Plun gė je, Pa ku tu vė nuo se, 
Ku liuo se, Šie mu liuo se. Jo 
fo to gra fi nį pa li ki mą ga li ma 
dė lio ti kaip pa jū rio is to ri jos 
mo zai ką. Tik riau siai nė ra 
gat ve lės, tuo me ti nio ren gi-
nio ar gar baus sve čio ku rių 
jis ne bū tų už fik sa vęs. I. 
Stro paus gau siai leis ti at vi-
ru kai ke lia vo į to li miau sias 
ša lis, re kla muo da mi Lie tu-
vos pa jū rį.

Pa lan gos bib lio te ko je 
iki va sa rio pir mo sios sa-
vai tės pa bai gos pa ro do je 
„Šven to sios že mės at min-
ties žen klai“ bus eks po nuo-
ja mas Per to Ba ro no su kur-
tas fo to gra fo Ig no Stro paus 
me da lis.

Šiuo me tu bai gia ma mo-
nog ra fi ja apie pir muo sius 
pa jū rio fo to gra fus Ig ną 
Stro pų ir Pau li ną Mon-

gir dai tę. Kad mo nog ra fi ja 
iš vys tų pa sau lį spaus tu vės 
dar bams ap mo kė ti rei kia 
su rink ti dar 7820 Eur. Jei 
no ri te pri si dė ti prie pa jū rio 
kraš to pa vel do iš sau go ji-
mo – mie lai pri im si me jū sų 
au kas:

Vie šo ji įstai ga Šv. An ta-
no die nos cen tras, 

įm. k. 164249830
Sąsk. 

LT934010041800012285 
DNB ban ke

Ban ko ko das 40100. 
SWIFT ko das: AGBL LT 
2X

skil ty je „Mo kė ji mo pa-
skir tis“ įra šy ti „Kny gai“

Kre tin ga

Projektas
„Periferijoskultūros
laukas“

Drau gi jos „Sau lu tė“ 2015 m. pa reng tas pro jek tas 
„Pe ri fe ri jos kul tū ros lau kas“ – tai ra ši nių cik las kul tū-
ros laik raš ty je „Že mai čių sau lu tė“. Be šiam re gio nui 
bū din go sa vi tu mo at spin džių: ma žų jų mū sų tė viš kių 
– mies te lių gy ve ni mo, šven čių, pa vel do, tau to dai lės 
ir pro fe sio na laus me no kū rė jų, tar si tei gian čių op ti-
miz mą, bū tų at si gręž ta į ne to kią op ti mis ti nę re a ly bę: 
tuš tė jan tys kai mai, pa var gę kul tū ros dar bi nin kai, ku rių 
veik los pro duk ci ją ten ka bruk te bruk ti pro vin cia lams, 
ver ty bi nės pra ras tys, iš ėju sių vy res nės kar tos žmo nių 
vie to je – tuš tu ma. Jei kas dar ban do ieš ko ti au ten tiš ko-
sios Že mai ti jos, ran da nuos ki las. 

Pro jek to da ly viai ban dys kū ry bi nių eks pe di ci jų, 
po kal bių su žmo nė mis me tu, dar bo ar chy vuo se bū du 
at ver ti šian die ni nį pe ri fe ri jos kul tū ros lau ką. Straips niai, 
nuo trau kos, įra šai liks už fik suo ti laik raš ty je, sau go mi 
bib lio te kos, mu zie jaus ar chy vuo se, pri ei na mi vi siems 
be si do min tiems Že mai ti jos re gio no is to ri ja, kul tū ra, 
ne vie nas lei di nio pus la piuo se su ras ir sa vo pro tė vių 
gy ve ni mo ap ra šy mus.

Pro jek tą vyk do Plun gės kul tū ros dar buo to jai, mo ky-
to jai, ki tų sri čių sa va no riai lais vu nuo sa vo dar bo lai ku. 
Vi sa da lau kia me tal ki nin kų, ga lin čių ra šy ti straips nius 
pro jek to te mo mis. Mie lai spaus din si me Jū sų min tis apie 
pe ri fe ri jos kul tū ros si tu a ci ją, įdo mius žmo nes, šei mos 
is to ri jų, ver ti mų, nuo trau kų, ren gi nių ap ra šy mų.

2015 m. pro jek tui vyk dy ti Spau dos, ra di jo ir te le-
vi zi jos rė mi mo fon das sky rė 7000.00 €. Pa ra ma ski-
ria ma pa grin di niams pro jek to už da vi niams vyk dy ti, 
vi sa ki ta – sa va no rių dar bas, rė mė jų au kos. Pa rem si te 
lei di nį ir skir da mi drau gi jai „Sau lu tė“ 2 proc. nuo sa vo 
at ly gi ni mo.

Dė ko ja me Fon dui, sa va no riams, rė mė jams už pa-
gal bą lei džiant re gio no kul tū ros sa vait raš tį „Že mai čių 
sau lu tė“.

Drau gi ja „Sau lu tė“, „Že mai čių sau lu tės“ re dak ci ja

Draugijos „Saulutė“ 
2015 metų programa 

„Periferijos kultūros laukas“




