24

B IBLIOFILAI

ÞEMAITIJOS KNYGOS KULTÛROS BARUOSE :
PLUNGËS SIMONO DAUKANTO BIBLIOFILØ

KLUBAS

„ÐVIESKIS IR ÐVIESK“
Bibliofilija (gr. biblos – knyga, philia – pomëgis) lakoniðkai –
meilë knygoms, plaèiàja prasme – aukðtosios kultûros reiðkinys, ugdantis knygos kultûrà. Asmuo, kryptingai formuojantis asmeninæ bibliotekà, yra bibliofilas. Bibliofilai ið prigimties atviri
visuomenei, knyga jiems saviugdos ir saviraiðkos priemonë. Bibliofilai – dvasios aristokratai, knygos estetai, daug kà þinantys
apie knygø leidybà, knygos menà, savarankiðkai studijuojantys
kultûros ir literatûros istorijà. Daugelis ið jø uþsiima ir mokslo
tiriamuoju darbu. Bibliofilai daþniausiai veikia organizuotai, buriasi á organizacijas (klubus, brolijas, asociacijas), nors sëkmingai gali gyvuoti ir kiekvienas atskirai. Jø sukauptos asmeninës
bibliotekos neretai tampa vertingomis instituciniø bibliotekø kolekcijomis, net naujomis bibliotekomis ar jø padaliniais. Ðie aukðtosios kultûros darbininkai, besirûpinantys knygos kultûra, yra
nedaþnas reiðkinys mûsø visuomenëje. Jø skaièiø lemia bendrakultûrinë ðalies ir regiono situacija.
Lietuvos bibliofilijos istorija negali pasigirti giliomis bibliofilijos
iðtakomis. Knyga gana pavëluotai pasiekë ðá vakarietiðkos kultûros paribá, tad savaime suprantama, kad ir kiti aukðtosios knygos
kultûros elementai vëlavo. Þemaièiø þemei tapo garbë iðauginti
vienà garsiausiø Lietuvos bibliofilø – Jonà Krizostomà Gintilà. Kunigas J. K. Gintila (1788–1857) þemaièiø lituanistinio sàjûdþio veikëjas, eruditas, hebraistas, Þemaièiø vyskupystës administratorius, buvo ir aistringas bibliofilas. Jis Alsëdþiuose buvo sukaupæs
daugiau kaip 20 000 tomø asmeninæ bibliotekà. XIX–XX a. sandûroje
Nasrënuose (Kretingos r.) gyveno kitas bibliofilas – Juozapas Stropus (1860–1936). Jis buvo ûkininkas, tikras apylinkiø ðviesulys,
asmeninëje bibliotekoje buvo daugiau kaip 1000 knygø. Ðis as-
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muo – valstietiðkosios bibliofilijos pavyzdys, rodantis, kaip bibliofilijos idëjos sklido Þemaitijoje. Nepriklausomos Lietuvos metais
Kaune veikë pirmoji elitinë bibliofilø organizacija – XXVII knygos
mëgëjø draugija. Jai priklausë þymiausi to meto bibliofilai: Vladas
Daumantas, Vytautas Steponaitis, Juozas Tumas-Vaiþgantas, Paulius Galaunë, Petras Jakðtas ir kt. Sovietmetis ribojo bibliofilijos
idëjø sklaidà. Nors bibliofilams teko pasitraukti á ðeðëlá, bet pats
kultûros reiðkinys neiðnyko. Pirmieji atsigavo Vilniaus bibliofilai.
1970 m. buvo ákurtas Martyno Maþvydo bibliofilø klubas. Jis Lietuvoje ir atgaivino organizuotà bibliofilijos sàjûdá. Þemaièiø bibliofilai,
provincialai geografine, bet ne dvasine prasme, organizuotai susitelkë Plungëje po Simono Daukanto idëjø vëliava. Plungëje jau dvideðimt penktus metus veikia Plungës Simono Daukanto bibliofilø
klubas, kuris organizuotai tæsia Þemaitijos knygos kultûros ugdymo darbà.
1984 m. gruodþio 26 d. steigiamajame S. Daukanto bibliofilø
klubo susirinkime buvo iðkeltas uþdavinys sukurti S. Daukanto vardo vertà knygos klubà. Ðis apsisprendimas iðaugo ið ðios draugijos steigëjø – istorikø Sauliaus Augûno, Èeslovo Vaupðo ir lituanistës Irenos Juðkevièienës – siekio aktualizuoti S. Daukantà, þemaièiø knygiø ir tautinio atgimimo veikëjà. Jo raðytinis palikimas turëjo ápareigoti ir vienyti Plungës bei viso regiono knygos þmones. Dël
ávairiø trukdþiø klubas kûrësi sunkiai, bet, aktyviems bendraminèiams (muziejininkui Povilui Grigolai, istorikams Gintarui Morkiui,
Gintautui Èerneckiui ir kitiems) sëkmingai ásijungus á È. Vaupðo
vadovaujamà klubà, jo veikla iðsiplëtë ir ágavo bibliofilø draugijos
poþymiø. Kad tokia draugija susiformuotø, nemenkos átakos turëjo
XXVII knygos mëgëjø draugijos narys ðilutiðkis P. Jakðtas. Naujasis

Simono Daukanto klëtelë (Kalviø k., Lenkimø sen., Skuodo r.) ir paminklas Simonui Daukantuio Lenkimuose (skulptorius R. Midvikis, architektas –
A. Skiezgelas, 1993 m.). D. Mukienës nuotraukos
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Dviraèiø þygio „Lietuvos blaivintojo M. Valanèiaus keliai“ dalyviai su Varniø klebonu J. Petrauskiu 1989 m. Varniuose. Kristinos Paulauskaitës nuotrauka

klubo bièiulis, su kuriuo draugystë buvo uþmegzta 1986 metais,
rodë elitinio bibliofilo pavyzdá, tapusiu tolesnës veiklos orientyru ir
kitiems draugijos nariams. Daukantieèiai savo aktyvia veikla Sàjûdþio sujudintoje Lietuvoje savaime tapo natûralia visuomenine jëga, besirûpinanèia tautinës kultûros iðlikimu, regiono knygos kultûros puoselëjimu ir bibliofilijos sklaida. Pirmasis veiklos deðimtmetis parodë, kad G. Èerneckio (klubo pirmininkas nuo 1987 m.)
vadovaujamas Plungës S. Daukanto bibliofilø klubas – ne trumpas
kultûros reiðkinys, bet organizuota jëga Lietuvos knygos kultûros
baruose. 1994 m. patvirtintuose naujuose klubo ástatuose buvo iðkeltas ambicingas uþdavinys – vadovauti Þemaièiø bibliofilijos sàjûdþiui. Antrajame veiklos deðimtmetyje klubas savo kryptinga ir
produktyvia veikla tapo regioniniu knygos kultûros ugdymo centru
ir iki ðiol iðlieka unikalia regiono kultûros savastimi.
S. Daukanto bibliofilø klubas yra atvira bibliofilø organizacija,
kurios veiklos pagrindinis principas – „Ðvieskis ir ðviesk“, buria
bendraminèius visoje Þemaitijoje. Uþmegztas ryðys su bibliofilijos
idëjø puoselëtojais Papilëje, Nasrënuose (Kretingos r.), Naujojoje
Akmenëje, Kaune ir kai kuriose kitose Lietuvos vietose. Klubas
palaiko glaudþius ryðius su Vilniaus Martyno Maþvydo bibliofilø
klubu. Ið jos sulaukta vertingos pagalbos.
Ambicingi klubo uþdaviniai ir veiklos motyvai jo vadovybæ ápareigojo lanksèiai prisitaikyti prie besikeièianèios socialinës aplinkos,
kultûriniø aplinkybiø. Per 25-erius veiklos metus pasiekta nemaþai.

Apmàstant daukantieèiø nueità kelià, nepaisant klubo vidinës raidos
ir organizaciniø pasikeitimø, klubo veikloje galima iðskirti keletà
krypèiø: 1. Saviðvieta; 2. Ugdomoji veikla; 3. Mokslinë veikla.
Esminæ klubo veiklos aðá – saviðvietà – nulëmë provincinis
uþdarumas. Daukantieèiai suvokë, kad provincijoje, kur yra nedidelis kultûros ir mokslo ástaigø tinklas, trûksta bûtiniausios bibliofilinës literatûros, saviðvieta yra bûtina. Klubas turi metinius veiklos planus, kas mënesá organizuoja susirinkimus ir juose gvildena
aktualius bibliofilijos, knygotyros, knygos istorijos ir kultûros klausimus, supaþindina vieni kitus su knygø kolekcijomis ir rinkiniais.
Galutinis saviðvietos tikslas – kryptingai formuojamos asmeninës
klubo nariø bibliotekos. Tai – daugiau siekiamybë, nes bibliofilinë
kultûra ne visiems ðia linkme einantiems yra pasiekiama.
Visuomeniniame gyvenime ryðkiausias yra ugdomasis veiklos
aspektas. Klubo nariø tikslas – ugdyti regiono gyventojø knygos
kultûrà. Klubas yra iðbandæs ávairias veiklos formas: konferencijas, leidybà, konkursus, viktorinas, parodas, literatûrinius vakarus,
þygius. Nuo pirmøjø S. Daukanto bibliofilø klubo dienø daukantieèiai nuolat bendradarbiauja periodinëje spaudoje. Bendradarbiaujama su laikraðèiais „Þemaièiø saulutë“ ir „Plungë“. Laikraðtyje
„Plungë“ 1996–2007 m. buvo iðspausdinti 122 mënesiniai „Bibliofilø puslapiai“. Tuo metu Lietuvoje tai buvo vienintelë bibliofilinë periodika, kurioje nuolat buvo gvildenamos bibliofilijos, knygos kultûros te(Nukelta á 26 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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S. Daukanto bibliofilø klubo nariai su bibliofilu ir menininku Kaziu Varneliu jo namuose-muziejuje.
Vilnius, 2001 m. G. Èerneckio nuotrauka

(Atkelta ið 25 p.)
mos, skelbiamos naujø knygø anotacijos ir
recenzijos, knygos konkursai. Ðioje kûrybinëje erdvëje brendo daukantieèiai ir jø bendraminèiai. 2000 m. daukantieèiai pradëjo leisti
pirmàjá ir kol kas vienintelá bibliofiliná laikraðtá
Lietuvoje – „Þemaièiø bibliofilas“. Ðioje srityje daukantieèiams iki ðiol nëra konkurencijos, nors klubas jos nuoðirdþiai tikisi. 2000–
2001 m. iðleisti keturi „Þemaièiø bibliofilo“ numeriai, o 2009 m. – ir penktasis, jubiliejinis.
Laikraðtis, turëdamas regioniná profilá, varo plaèià vagà Þemaitijos knygos kultûros baruose.
Tai ávertino Lietuvos ir uþsienio knygotyrininkai. Ðia veikla neapsiribojama. Klubas rengia
„Prakalbintos knygos“, „Knygius ðypsosi“ ir

kitus konkursus. Jie susilaukia plataus visuomenës dëmesio. Parodø organizavimas taip
pat labai svarbus klubo veikloje. Jos rengiamos paþymint svarbesnes istorijos ir kultûros datas, supaþindinant visuomenæ su spaudos paveldu, bibliofilijos ir knygos kultûros
aktualijomis.
S. Daukanto bibliofilø klubas nuo pat savo veiklos pradþios turi ir moksliniø ambicijø. Nuo pirmøjø Simono Daukanto skaitymø (1988), iki ðiol rengiamos mokslo populiarinimo konferencijos. Paskutinioji, ketvirtoji, teminë klubo konferencija „Þemaièiø
knyga – 4“ vyko Plungëje 2008 m. lapkrièio
7 dienà. Glaudûs klubo ryðiai su Vilniaus
universiteto knygotyrininkais – prof. Domu
Kaunu, prof. Vladu Þuku, doc. Genovaite Raguotiene, doc. Arvydu Pacevièiumi ir kitais

iðkiliais vieuomenës, mokslo ir kultûros veikëjais sudaro galimybæ ðiuos renginius pratur tinti ádomiais, kvalifikuotai parengtais
praneðimais. Klubo nariai buvo aktyvûs ir
bendroje Vilniaus universiteto ir S. Daukanto bibliofilø klubo organizuotoje tarptautinëje mokslinëje konferencijoje „Bibliofilija“
(2001), kurios iðvaþiuojamoji sesija vyko
Plungëje ir Alsëdþiuose.
Lietuvos mokslinis gyvenimas verda
sostinëje Vilniuje. Daukantieèiø knygos klubo nariams, gyvenantiems periferijoje, svarbu ásisavinti naujus knygotyros tyrimus ir
pasiekimus. Tai darydami jie maþina sostinës ir provincijos atskirtá. Tuo paèiu uþmezgamas abipusis ryðys, mokslininkai suþino, kas domina periferijoje gyvenanèius
knygius, o pastarieji gauna trûkstamø þiniø.
Konferencijose keliamos naujos problemos,
jaunimas orientuojamas tæsti pradëtus darbus. Na o konferencijø praneðimai ar jø tezës publikuojamos „Þemaièiø bibliofile“ – taip
garantuojama tolesnë tyrimø sklaida.
Ketvirèio amþiaus jubiliejaus proga
klubas bendraminèius pakvietë á 2009 m.
gruodþio 5 d. Þemaièiø dailës muziejuje
surengtà klubo parodà, kurioje buvo galima iðsamiai susipaþinti su Plungëje veikianèiø S. Daukanto bibliofilø klubo istorija ir darbais.
***
Plungës S. Daukanto bibliofilø klubas,
kaip regioninis kultûros ugdymo centras,
puoseëdamas knygos kultûrà, pasiþymi
veiklos kryptingumu. Ði Þemaièiø þemës
knygos kultûros brolija neturi jokiø privilegijø, vien tik pareigà dirbti kraðto knygos
kultûros naudai. Klubas savo iðliekamàjà
vertæ turinèia veikla jau yra tapæs neatsiejama regiono kultûros dalimi.

Ið kairës: konferencijos „Þemaièiø knyga-2“ dalyviai prie Plateliø eþero. Nuotrauka ið T. Petreikio archyvo; Martyno Maþvydo bibliofilø klubo narys
Gintautas Trumpis S. Daukanto bibliofilø klubo nariams pristato ðiuolaikinës Rusijos bibliofilijos leidinius. Plungës vieðoji biblioteka, 2008 m. geguþës
12 d. Ið kairës: G. Trumpis, G. Èerneckis, Dalia Laurinaitienë, Sandra Stroputë. Manto Buþo nuotrauka.
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