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„ÞEMAIÈIØ KAPINËS.
Lenkiðki pëdsakai Abiejø
Tautø istorijoje“
2013 m. pabaigoje Lenkijos Kultûros ir tautinio paveldo
ministerijos Kultûros paveldo departamentas iðleido Varðuvoje
gyvenanèio mokslininko dr. Jano Tadeuðo Skùodowskio didelës
apimties, gausiai jo paties sukurtomis nuotraukomis iliustruotà
monografijà „Þemaièiø kapinës. Lenkiðki pëdsakai Abiejø Tautø
istorijoje“. Knyga platinama Lenkijoje, dalis tiraþo – ir Lietuvoje.
Ðis iðskir tinës svarbos leidinys Varniuose (Telðiø r.)
veikianèiame Þemaièiø vyskupystës muziejuje, kurio direktorius
Antanas Ivinskis talkino renkant informacijà leidiniui, buvo
pristatyta 2014 m. geguþës 8 dienà. Ta proga èia buvo surengta
paroda „Þemaièiø kapinës“ ið autoriaus ir ðio muziejaus
fotoarchyvø. Geguþës 9 d. leidinio sutiktuvës ávyko ir Lenkø institute Vilniuje, kur susirinkusá graþø bendraþygiø ir bendraminèiø
bûrá pasveikino, renginá vedë ðio instituto direktorë, Lenkijos
Respublikos ambasados vyresnioji patarëja dr. Maùgorzata
Kasner, kalbëjo J. T. Skùodowskis, Þemaièiø vyskupystës
muziejaus direktorius A. Ivinskis, Lenkijos kultûros ir tautinio
paveldo ministerijos atstovë Dorota Janiszewska-Jakubiak.
Knygos virðelis

IÐSKIRTINËS
REIKÐMËS LEIDINYS
A N T A N A S IVINSKIS
Knyga-albumas-monografija „Þemaièiø kapinës“ – leidinys apie
istorinës Þemaièiø seniûnijos (kurá laikà – Þemaièiø kunigaikðtystës) teritorijoje esanèias kapines, kuriø antkapiniuose paminkluose, epitafijose, atminimo lentose yra iðlikæ uþraðø ið Abiejø Tautø
Respublikos laikotarpio. Jø dar galima rasti ir ant baþnyèiø, koplyèiø bei kriptø sienø. Ðie uþraðai pasakoja apie èia gyvenusius
þmones ir jø santykius bei visuomeninæ padëtá per visà Lietuvos ir
Lenkijos 500 metø bendros istorijos tarpsná.
Pristatant knygà skaitytojams Varniuose ir Vilniuje, renginiuose dalyvavo ne tik knygos autorius Janas Skùodowskis, bet ir Len-

kijos Kultûros ir tautinio paveldo ministerijos atstovë p. Dorota Janiszewska-Jakubiak, susirinkusiems savo palaiminimà atsiuntë Jo
Ekscelencija Ðiauliø vyskupas Eugenijus Bartulis, pasveikino Telðiø rajono savivaldybës meras Vytautas Kleiva. Knygos autorius
dr. J. T. Skùodowskis, susitikdamas su skaitytojais, trumpai pristatë
minëtà Abiejø Tautø Respublikos laikotarpá, nors, kaip pats paþymëjo, tokiame renginyje per deðimt minuèiø apþvelgti 500 metø
istorijà yra labai sudëtinga. Varniuose jo atidþiai klausësi á knygos
sutiktuves atvykæ Telðiø, Ðilalës, Rietavo, Ðiauliø bibliotekininkai
bei muziejininkai, kunigai, Kultûros paveldo departamento Telðiø
teritorinio padalinio vedëjas Antanas Eièas.
Knyga buvo rengiama ágyvendinant Lenkijos kultûros ir tautinio
paveldo ministerijos lenkakalbio kultûros paveldo fiksavimo programà. Ið jai skiriamø lëðø knyga buvo ir iðleista.
Joje yra pateikiama informacija ið visø istorinës Þemaitijos regionø. Medþiagà ir vaizdus leidiniui autorius rinko 2007–2012 m.
trisdeðimties kelioniø po Lietuvà metu. Dera pritarti knygos recenzentui prof. dr. Jarosùawui Komorowskiui, teigianèiam, kad
J. T. Skùodowskis Þemaitijoje atliko imponuojantá ir dar niekieno nedirbtà darbà. Jis 156 vietovëse aptiko daugiau negu du tûkstanèius
laidojimo vietø ir atliko jø inventorizacijà – ðias vietas nufotografavo ir apraðë. Unikalu tai, kad knygoje visi tekstai pateikiami lenkið-
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Knygos sutiktuvëse Lenkijos institute Vilniuje
kalba Þemaièiø vyskupystës muziejaus direktorius
Antanas Ivinskis. Danutës Mukienës nuotrauka
Knygos sutiktuvëse Lenkijos institute Vilniuje (ið kairës): Lenkijos Kultûros ir tautinio paveldo
ministerijos atstovë Dorota Janiszewska-Jakubiak, knygos autorius dr. Janas Tadeuðas
Skùodowskis ir Lenkijos instituto Vilniuje direktorë Lenkijos Respublikos ambasados vyresnioji
patarëja dr. Maùgorzata Kasner. Danutës Mukienës nuotrauka

kai ir lietuviðkai. Tai yra didþiausias Lenkijos kultûros ir tautinio paveldo ministerijos
nuopelnas. Tai ir aukðtas lygmuo, þiûrint ið
vis dar paieðkomo taðko, kuriame abiejø tautybiø poþiûriai galëtø sutapti. Tokiu sutarimø lauku pirmiausia natûraliai pridera bûti
kultûrai, kurios kûrëjai mûsø þemëje buvo
ðiø abiejø, þinoma, ir kitø tautybiø atstovai.
Mums, lietuviams, itin svarbu dar ir tai,
kad knygos tekstas yra iðskirtinio objektyvumo, dalykø ir kontekstø paþinimo pavyzdys. Atskiro dëmesio ir pagyrimo nusipelno
joje pateiktos medþiagos logika bei estetika. Autorius yra ne tik puikus istorijos ir meno þinovas, bet ir menininkas, talentingas
fotografas. Jam labai svarbus tiek knygos
turinys, tiek ir jos iðvaizda. Kiekviena leidinio fotografija turi tikslià metrikà. Knygos
pabaigoje pateiktos ávairios dalykinës rodyklës. Leidinys iðskirtinis ir tuo, kad jame
pateikiami istoriniø epitafijø tekstø vertimai –
daþnai ið lotynø á lenkø ir lietuviø kalbas.
Imponuoja autoriaus atliktas didþiulis darbas ir parengiant bei leidinyje pateikiant poetinius elementus. Jø itin daug knygos dalyje, kurioje pristatomi epitafijø ir antkapiø áraðai. Dël viso to dera pritarti minèiai, kad
„Tëvynë – tai þemë ir kapai, o praradusios
atmintá tautos nustoja gyvavusios“.
J. T. Skùodowskio knyga „Þemaièiø kapi-

nës“ mus turëtø apsaugoti nuo lemtingø atminties praradimo padariniø. Ðis jo darbas
mums, þemaièiams, primena ir kità mokslininkà ið Lenkijos – Liudwikà Krzywická,
kuris prieð 100 metø, t. y. XX a. pradþioje,
tyrinëjo Þemaitijos archeologijos paveldà,
kaip ir J. T. Skùodowskis dabar, bendravo su
tø paèiø vietoviø gyventojais – parapijø klebonais, inteligentais, ir kt. ðiame kraðte sutiktais þmonëmis.
Þemaièiø vyskupystës muziejus sudarë
galimybæ 50 ðios knygos egzemplioriø
ásigyti Þemaitijos bibliotekoms ir muziejams.
Tuo, kas knygoje sudëta (senovës iðmintimi, paveldu), mums verta didþiuotis. Turime já pastebëti ir stengtis, kad senø puikiø
paminklø nenaikintume ið neatsargumo, neþinojimo ar ágyvendindami nepamatuotus
projektus. Autorius, atvykæs á Lietuvà pristatyti knygà, konstatavo, kad já pasiekë þinia, jog vienas jo knygoje apraðomas
antkapinis paminklas jau dingo. Tai rodo,
jog bûtina kuo didesnë ðios knygos idëjø
sklaida, kad augtø mûsø savimonë, bræstø,
stiprëtø kultûra, kad ðio paveldo dëka vyktø
kultûros tradicijø tæstinumas, gimtø kiti mûsø kraðtui reikalingi kultûriniai projektai. Reikia tam, kad bûtume tvirtesni ir dvasiðkai
turtingesni.

DR. JANAS TADEUÐAS
SKÙODOWSKIS
Janas Tadeuðas Skùodowskis – Varðuvos universiteto humanitariniø mokslø daktaras, fotografas, keliautojas. Jis –
Lenkijos Meno istorikø draugijos, Karpatø draugijos ir Lenkijos meninës fotografijos draugijos narys. Bendradarbiauja su Lenkijos Meno institutu ir Lenkijos
mokslø akademijos Istorijos institutu bei
Kultûros ir tautinio paveldo ministerija.
Buvo iðvykæs á 50 tiriamøjø-inventorizaciniø kelioniø po Lietuvà, Latvijà ir Ukrainà. Jis – keliø deðimèiø straipsniø,
knygø, albumø autorius bei gausiø fotografijos parodø savo ðalyje ir uþsienyje
autorius.
Jo knygà „Þemaièiø kapinës. Lenkiðki pëdsakai Abiejø Tautø istorijoje“ sudaro recenzijø fragmentai bei ðie svarbiausi skyriai: „Þemaitija – trumpa istorija ir vieta abiejø unija susietø tautø istorijoje“, „Þemaièiø kapinës ir jose iðlikæ antkapiai su lenkiðkais áraðais“, „Senosios Ðiauliø kapinës – Þemaitijos paminklinio nekropolio pavyzdys“. Knygos
gale – rodyklës: „Rinkitinë bibliografija“,
„Vietovës, kapinynai ir antkapiuose rastos pavardës“, „Pavardþiø, esanèiø palaidotø asmenø sàraðe, indeksas“. Leidinys uþbaigiamas lietuviðkomis ir lenkiðkomis knygos santraukomis bei trumpa knygos autoriaus biografija.
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