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NEUÞMIRÐTAMOS KNYGØ
SUTIKTUVËS VILNIAUS MOKYTOJØ
NAMUOSE

Knygø virðeliai

P OVILAS SAUDARGAS

Apvaizda ar geroji likimo deivë nusiðypsojo Vilniaus þemaièiø kultûros
draugijai, ir prasidëjo susitikimai su Vytauto Didþiojo universiteto Katalikø teologijos fakulteto profesoriumi Alfonsu Motuza. Draugijos pirmininkës Dalios Dirgëlienës inicijuotas ádomus ir
turiningas bendradarbiavimas iðaugo
á vakaroniø ciklà, vykusá tradicinëje
sostinës þemaièiø susitikimø vietoje
– Vilniaus mokytojø namø svetainëje. Pagrindiniai profesoriaus moksliniai,
pedagoginiai, kultûriniai ir visuomeniniai darbai apima religijotyros, menotyros, etnologijos, etnomuzikologijos
tyrimo sritis. Pastaraisiais metais viena po kitos pasirodë jo spaudai parengtos monografijos apie katalikø pamaldumo tradicijas ir praktikà, jos svarbiausias vietas Þemaitijoje. Akivaizdu,
kad prof. A. Motuza tæsia þymaus tarpukario Lietuvos etnologo, visuomenës veikëjo Igno Konèiaus darbus, kuriais jis padëjo þemaièiø etnologijos
pagrindus. I. Konèius keliavo po Þemaitijà, registravo ir fotografavo kryþius, koplytëles ir kitus sakralinius paminklus. Áveikæs 800 km atstumà Þemaitijos keliais, jis suskaièiavo, kad
vidutiniðkai kiekviename kilometre buvo po 2,5 vienam ar kitam ðventajam
patronui skirtas atminimo þenklas. Ádomu, ar gerbiamas profesorius A. Motuza skaièiuoja , kiek kartø yra ëjæs
kartu su kitais piligrimais procesijose,
kiek yra sugiedojæs giesmiø, kiek kartø pabuvojo ðermenyse, kiek áraðë tik
Þemaièiuose giedamø Kalnø, kiek kartø yra aplankæs Lietuvoje esanèias keturias Kalvarijas, ið kuriø trys – Þemaitijoje. Kiek jam laiko prireikë spau-
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dai parengti jau paskelbtas 7 monografijas ir 5 mokslo ðaltinius?
Mokslininkas yra sutelkæs gausø
bendradarbiø ir talkininkø bûrá. Tai muzikologai ir muzikantai, choristai, garso reþisieriai ir kiti specialistai. Giesmiø natø jam ya pateikæs, jas redagavæs ir Vilniaus þemaièiø draugijos valdybos narys Ipolitas Petroðius.
Kiekviena prof. A. Motuzo parengta
maldø ir giesmiø knyga iðleidþiama kartu su kompaktine plokðtele. Jose –
autentiðki áraðai, tad skaitytojai turi galimybæ jø pasiklausyti.
Visi esame didesni ar maþesni keliautojai ar net piligrimai. Vargu ar ðiandien galima rasti vyresnio amþiaus þemaitá, kuris nebûtø aplankæs Þemaièiø Kalvarijos, Kryþiø kalno.
Pirmoji vakaronë, skirta A. Motuzo
sudarytos knygos „Kryþiø kalno maldynas ir giesmynas“ sutiktuvëms, Vilniaus mokytojø namuose ávyko
2010 metais. Autorius tàsyk dëkojo uþ
galimybæ supaþindinti renginio dalyvius
su knyga, papasakojo, kad jo tëvai buvo gimæ Þemaitijoje (gyveno tarp Papilës ir Gruzdþiø, prie Ventos). Kelià á
mokslus A. Motuzas pradëjo Kaune.
Kartu su bendraminèiais jis rinkdavosi pas kunigà, poetà ir kolekcininkà Rièardà Mikutavièiø, protestuodavo prieð
brukamà ateizmà. Mokësi muzikos
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mokykloje, bendravo su bûsimu maestro Vytautu Kernagiu, senosios baltø religijos tyrinëtoju Gintaru Beresnevièiumi, dalyvavo Lietuvoje vykusiose
ekspedicijose, kurioms vadovavo prof.
Èeslovas Kudaba. Nors tais laikais buvo draudþiama, bet rinko giesmes (tada daþnai pasiprieðinimas sovietizacijai vykdavo per dainas, maldas ir
giesmes).
Ðiame renginyje prof. Libertas Klimka, kalbëdamas apie ðá autoriø, iðryð-

kino stebëtinà mokslininko darbðtumà
ir ávairiapusá talentà, ávertino já kaip
aukðèiausios ðios srities specialistà.
Vilniaus Visø Ðventøjø parapijos klebonas kunigas Vytautas Rapalis –
plungiðkis, þemaitiðkø miðiø Vilniuje
organizatorius. Jis Knygos sutiktuviø
metu akcentavo, kad A. Motuzo knygoje yra viskas, ko reikia mokslo þmogui ir paprastam tikinèiajam: natos,
giesmiø þodþiai, kompaktinë plokðtelë.
Ðio leidinio poligrafinë kokybë aukðta, graþus apipavidalinimas, net ir piligrimams patogus leidinio formatas.
Pirmojo susitikimo su A. Motuzu
metu senovines giesmes atliko Vilniaus arkikatedros bazilikos liaudies
giesmiø ansamblis, kurio vadovë þemaitë Janina Bukantaitë yra ir viena ið
Þemaièiø Kalvarijø Kalnus giedanèio
bei juos populiarinanèio Vilniaus folkloro ansamblio „Ûla“ vadovë.
2010 m. lapkrièio 11 d. per Marijos
radijà buvo transliuojama A. Motuzo inicijuota laida, skirta Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos 20-meèiui. Joje dalyvavo draugijos pirmininkë D. Dirgëlienë, jos
pavaduotojas Povilas Saudargas, valdybos narys I. Petroðius, draugijos garbës narys prof. L. Klimka. Laidos áraðas saugomas draugijos archyve.
2011 m. kovo mënesá vyko kitos
A. Motuzo knygos – „Tytuvënø bernardinø vienuolyno Kalvarijø maldynas ir
giesmynas“ sutiktuvës. Leidinys yra
skirtas kunigo R. Mikutavièiaus atminimui (su R. Mikutavièiaus vardu yra
siejama ir Tytuvënø vienuolyno ansamblio restauravimo pradþia bei atgimimas). R. Mikutavièius rinko senovines giesmes, uþraðinëdavo jø natas.
Ðio kunigo darbai A. Motuzà paskatino parengti ir iðleisti minëtàjá maldynà ir giesmynà. Ðios knygos pristatyme dalyvavo, kalbëjo kun. Vytautas
Rapalis, Lietuvos piligrimø centro direktorius doc. Dr. Darius Liutikas, senovines giesmes atliko Daivos Èièinskienës vadovaujamas ansamblis, pabaigoje sugiedojæs Þemaièiø Kalnuose giedamà áspûdingà giesmæ „Motina Ðvenèiausia“.
Þemaièiai nepamirðta savo mirusiøjø, palydi juos amþinon kelionën, pa-

gerbia maldomis, giesmëmis, net dûdø muzika. Ðiais þodþiais renginá, skirtà A. Motuzo knygos „Ðermeniniai Þemaièiø Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir
giesmynas“, 2012 m. rugsëjo mënesá
pradëjo draugijos pirmininkë D. Dirgëlienë. Tà vakarà leidinio autorius A.
Motuzas prisiminë buvusio Telðiø vyskupo Antano Vaièiaus þodþius, kad, neaplankius Þemaièiø Kalvarijos ir neapëjus Kalnø, negalima vadintis tikru kataliku þemaièiu. Kalbëdamas apie savo
naujàjà knygà A. Motuzas priminë, kad
þemaièiai vieninteliai gieda Kalnus procesijose. Kituose regionuose neámanoma iðgirsti ir tokiø giesmiø, kurios giedamos Þemaitijoje per budynes.
Þemaièiø Kalnus gali giedoti tik águdæ
ir iðtvermingi giedoriai, nes jie tæsiasi net
kelias valandas. Jø iðtakos siekia 1637–
1639 metus, kai þemaièiø vyskupas
Jurgis Tiðkevièius Garduose, vëliau
pavadintuose Þemaièiø Kalvarija, ákûrë
19 stoèiø-koplyèiø (Kryþiaus kelià).
Savo knygà autorius paskyrë Þemaièiø
krikðto 600 metø jubiliejui. Pirmà kartà
ðioje knygoje yra vienoje vietoje paskelbtos senovinës ir ðiandien atliekamos Þemaièiø kalnø maldos bei giesmës. Melodijos pateiktos pagal dabartinius muzikologijos reikalavimus. Ðiame renginyje
dalyvavo, kalbëjo Vilniaus edukologijos
universiteto docentë þemaitë Vida Kniûraitë, kun. V. Rapalis, giedojo jau minëtas Vilniaus arkikatedros bazilikos liaudies giesmiø ansamblis.
V. Kniûraitë, kalbëdama apie pristatomà leidiná, prisiminë Frydricho Ðilerio þodþius. Jis raðë, kad gyvenimas ir
mirtis slegianèiai árëmina þmogaus gyvenimà, todël mes, tik þinodami istorijà, galime ástengti nutrinti tas ribas ir
susikurti iliuzijà, kad trumpas þmogaus
gyvenimas þemëje pailgëja iki begalybës. Pasak V. Kniûtraitës, giesmës skatina susikaupti, galvoti apie amþinybæ.
Jose nëra perdëto sentimentalumo. Tad
reikia þemai nusilenkti tiems, kas tas
giesmes surinko, uþraðë, áraðë, nes tik
taip jos gali iðlikti ateinanèioms kartoms.
Dar dviem naujom knygom A. Motuzas nudþiugino 2013 metais. Spaudai rengiami ir nauji leidiniai. Tad Vilniaus þemaièiai, jø bièiuliai laukia ir
naujø susitikimø su ðiuo mokslininku.
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