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„Þemaitijos
Versalis“
Varðuvoje
2008 m. balandþio 29 d. Varðuvos miesto istorijos muziejuje
(Muzeum Historyczne Miasta Stolecznego Warszawy) buvo
atidaryta Þemaièiø dailës muziejaus parengta paroda „Þemaitijos Versalis: Kunigaikðèio Mykolo Oginskio rûmai – Þemaièiø
dailës muziejus“. Paroda veikë iki 2008 m. birþelio 29 d.
J O L A N T A SKURDAUSKIENË
Istorija taip susiklostë, kad Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës, o vëliau ir Abiejø Tautø Respublikos dvaro pasaulis ir jo aplinka
buvo multikultûriniai. XIX a. pab. ir net XX a. pr. ði tradicija iðliko,
taèiau besiformuojanèios naujos tautinës visuomenës vertë apsispræsti ir aristokratijà, su kuriuo etnosu save tapatinti. Nemaþa jos
dalis pasirinko lenkø kultûrà, o kita savo veiklà pasuko naujai besiformuojanèios lietuviø tautos kûrimo kryptimi.
Vienu ið tokiø pavyzdþiø galima laikyti kunigaikðèius Oginskius,
kuriø nuopelnus Lietuvos kultûrai yra ávardijæs ne vienas tyrinëtojas. Plungëje iðlikæs ðios ðeimos dvaras yra vienas vertingiausiø ir
áspûdingiausiø tarp Lietuvos dvarø paveldo objektø ir daþnai romantiðkai vadinamas Þemaitijos Versaliu. Paskutiniais metais ðis
dvaras – naujai atgimstantis Þemaitijos regiono kultûros ir turizmo
traukos objektas.
Plungës dvaro praeitis ir esama situacija ápareigoja èia ásikûrusio Þemaièiø dailës muziejaus darbuotojus imtis veiklos, kuri pritrauktø kuo platesná ir ávairesná lankytojø ratà, plëtotø ðio unikalaus
dvaro tyrimus tiek Lietuvoje, tiek uþsienyje ir rûpintøsi sukauptos
informacijos, kultûros ir meno vertybiø sklaida visame pasaulyje.
2006 m. Plungës, Rietavo muziejø ir Plungiðkiø draugijos iniciatyva buvo surengtas I-asis tarptautinis Oginskio festivalis (2007 m.
jis pavadintas Mykolo Oginskio vardu). Tais paèiais metais Þemaièiø dailës muziejus pasiraðë 5 metø bendradarbiavimo sutartá su
Varðuvos miesto istorijos muziejumi, kuria abi pusës ásipareigojo
ne reèiau kaip vienà kartà per metus keistis mokslo darbuotojais,

Spaudos konferencija, skirta parodos „Þemaitijos Versalis: Kunigaikðèio
Mykolo Oginskio rûmai – Þemaièiø dailës muziejus“ atidarymui
Varðuvos miesto istorijos muziejuje. Nuotrauka ið Þemaièiø dailës
muziejaus archyvo

teikti vieni kitiems pagalbà atliekant mokslinius tyrimus, ieðkant
istoriniø dokumentø, keistis parodomis bei ágyta patirtimi. Sutartá
pradëta sëkmingai ágyvendinti. Plungës ir Varðuvos muziejininkai
jau lankësi vieni pas kitus, dalyvavo vieni kitø renginiuose (ir kaip
stebëtojai, ir kaip aktyvûs dalyviai). Buvo sutarta 2008 m. pasikeisti istorinëmis ikonografinëmis parodomis (eksponuojamos po 2
mënesius) bei surengti materialaus kultûros paveldo problemoms
skirtà jungtinæ konferencijà, kurioje dalyvautø ne tik abiejø ðaliø
muziejininkai, kultûros paveldo specialistai, bet ir Lietuvoje bei Lenkijoje veikianèiø, besikurianèiø ðia veiklos sritimi besirûpinanèiø
nevyriausybiniø organizacijø atstovai.
2008 m. balandþio 29 d. Varðuvoje atidarytoje parodoje Plungës
kunigaikèiø Oginskiø dvare ásikûræs Þemaièiø dailës muziejus buvo pristatytas kaip pirmasis regioninis dailës muziejus Lietuvoje.
1994 m. Plungës kunigaikðèiø Oginskiø rûmuose atidarytas muziejus ákûnijo didþiausià ið Þemaitijos kilusiø dailininkø svajonæ –
savo regione turëti dailës muziejø, patalpas, kuriose nuolat bûtø
rengiamos þemaièiø dailës parodos. Lenkijos visuomenë turëjo progos susipaþinti su muziejaus sodyba. Jiems itin buvo ádomus tas
faktas, kad Plungëje esantis rezidencinis dvaro ansamblis priklausë
þymiojo polonezø autoriaus Mykolo Kleopo Oginskio anûkui – kunigaikðèiui Mykolui Mikalojui Severinui Markui Oginskiui (1849–1902).
XIX a. pab. architekto Karlo Lorenzo suprojektuotus dvaro pastatus supa ketvirtas pagal dydá Lietuvoje parkas, uþimantis beveik 60
Nuotraukose – parodos „Þemaitijos Versalis: Kunigaikðèio Mykolo Oginskio
rûmai – Þemaièiø dailës muziejus“ atidarymo akimirkos Varðuvos miesto
istorijos muziejuje. Iliustracijos ið Þemaièiø dailës muziejaus archyvo
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ha plotà. Vaizdingame Babrungo upës slënyje ðis parkas buvo ákurtas XVIII a. pab. natûralaus miðko – alko – vietoje, todël apie já dar
ir ðiandien pasakojamos pagonybës laikus siekianèios legendos.
Paroda buvo sudaryta ið trijø daliø. Pirmoji skirta rezidencinio
Mykolo Oginskio Plungës dvaro istorijai ir dabarèiai pristatyti. Èia
pasakota apie Plungës dvare kunigaikðèiø Oginskiø suformuotas
kultûrinio gyvenimo tradicijas ir apie Þemaièiø dailës muziejaus
vystomà kultûrinæ veiklà paskutiniais metais. Atskirà parodos dalá
sudarë á UNESCO Þmonijos nematerialaus paveldo vertybiø sàraðà
átraukto, taip pat ir Þemaièiø dailës muziejuje saugomo sakralinio
liaudies meno – kryþdirbystës – paveldo pristatymas. Já parodoje
reprezentavo archaiðkumu ir savita vaizdavimo maniera pasiþyminti senoji ir ðiuolaikinë þemaièiø liaudies menininkø – dievdirbiø – kûryba: skulptûra, kalviø padaryti ornamentuoti kryþiai, vëjarodës. Kaip gyvosios kryþdirbystës tradicijos refleksija buvo eksponuojami þymiø XX a. II p. – XXI a. pr. ið Þemaitijos kilusiø lietuviø
dailininkø kûriniai: Vytauto Igno (g. 1924 m.) grafika, Vytauto Valiaus
(1930–2004) tapyba, Igno Budrio (1933–1999) akvarelë.
Treèioji parodos dalis pasakojo apie kitus, á Vakarø Lietuvos
dvarø kultûros asociacijà susibûrusius þymius ir ðiandien atgimstanèius Þemaitijos (ir ne tik) dvarus, kuriuose veikia muziejai,
puoselëjami parkai.
Parodos atidarymà papuoðë Irenos Podobas fortepijoninës muzikos reèitalis, kurio metu skambëjo M. K. Oginskio, F. Ðopeno, ir
M. K. Èiurlionio kûriniai. Parodos atidarymo proga sveikinimo kalbà
pasakë Lietuvos kultûros etaðë Lenkijoje Jurgis Giedrys.
Lietuvos muziejininkø parodà lydëjo Varðuvos miesto istorijos
muziejaus darbuotojo, daug metø besidominèio lietuviø kultûra ir
ypaè M. K. Èiurlioniu, meno istoriko Januðo Plapio (Janusz Plapis)
parengta paroda „Lietuvos pilys ir rûmai XIX amþiuje“. Joje buvo
eksponuojamos Aloyzo Misierovièiaus (Aloyz Misierovicz) iðleistos Napoleono Ordos pieðiniø litografijos, senieji þemëlapiai. Tai –
1595 m. Gerard Mercator Lietuvos (LDK), 1715 m. Johann Baptist
Homann Abiejø Tautø Respublikos þemëlapiai-medþio raiþinai ir
keturiolikos Lietuvos rûmus ir pilis vaizduojanèiø litografijø su specialiais istoriniais apraðymais. Skaitydami juos, lankytojai galëjo
susipaþinti ne tik su istorine Lietuvos dvarø praeitimi, bet ir suþinoti, kas su jais atsitiko vëlesniais amþiais.
Varðuvos muziejininkø rûpesèiu plungiðkiø kelionë neapsiribojo
vien paroda. Jiems buvo sudaryta galimybë susipaþinti su naujausiais Varðuvos muziejais, iðpuoselëtais ir gausiai lankomais dvarais, prie jø esanèiais parkais, susitikti su Lenkijos Paminklø globos draugijos vadovais ir nariais.
Be Varðuvos sukilimo istorijos muziejaus, ekspozicijø, kuriø
autoriai buvo Varðuvos miesto istorijos muziejaus darbuotojai, Valdovø rûmø ir Karaliðkojo Lazenkø parko, didþiulá áspûdá paliko Nieborovo dvaras-muziejus ir susitikimas su jo vadovu Stefanu Gorskiu (Stefan Górski).
XVIII a. Nieborovo dvaro savininkas buvo Lietuvos didysis etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis, nesëkmingai kandidatavæs á
Abiejø Tautø Respublikos karûnà. Jo herbas dar ir ðiandien puoðia
Nieborovo barokiniø rûmø fasadà. Vëliau dvaras tapo Radvilø giminës nuosavybe ir jai priklausë iki pat 1945 m., t. y. kol visa didikø
ðeima buvo iðtremta á Rusijos gilumà. Apsaugoti dvarà nuo iðplëðimo padëjo tuometinio Varðuvos nacionalinio muziejaus (Muzeum
Narodowe) direktoriaus S. Lorentzo sprendimas ákurti jame muziejaus filialà. Ðiandien já sudaro didþiulis parkas su oranþerijomis,

Varðuvos Arkadijos parko (Lenkija) fragmentas. J. Sendrauskienës nuotrauka

ûkiniais pastatais, tvenkiniais ir rûmais, kuriuose árengtos ekspozicijos. Iki ðiø dienø veikia rûmø virtuvë, sveèiø apartamentai bei sveèiø
namai, vadinami kûrybinio darbo centru (Oúrodek pracy twórczej).
Pagal nuo Radvilø laikø susiklosèiusià tradicijà èia ilsëtis ir kurti
atvyksta þymûs Lenkijos kultûros, meno, mokslo veikëjai, politikai, sveèiai ið uþsienio. Plungës muziejininkams vieðnagës metu
prie bendro pietø stalo autentiðkame rûmø valgomajame teko susitikti su èia besiilsinèia garsia lenkø filosofe profesore Barbara Skarga, prieð II-àjá pasauliná karà studijavusia Vilniaus universitete.
Didþiule dvaro teritorija rûpinasi muziejaus administracija. Jos
valia dalis þemiø naudojama grûdinëms kultûroms auginti. Uþ jas
gaunama Europos Sàjungos kompensacija.
Ðiam dvarui-muziejui taip pat priklauso romantinio stiliaus Arkadijos parkas. Jame XIX a. pab. – XX a. pr., studijuodamas Varðuvoje, daug laiko su kitais menininkais praleisdavo M. K. Èiurlionis.
Kitas ádomus susitikimas buvo surengtas Varðuvos Karaliðkojo
Lazenkø parko Ermitaþe. Èia ávyko pokalbis su Paminklø globos
draugijos (Towarzystwo opieki nad zabytkami) vadovu Vieslavu Kaèmareku (Wiesùaw Kaczmarek), draugijos nariu ir Varðuvos istorijos
muziejaus vicedirektoriumi Andþejumi Soltanu (Andrzej Soùtan), ðios
draugijos sekretore Eva Siuravska (Ewa Siurawska), ilgamete draugijos nare ir sekretore Marikita Venslavska (Mariquita Wæslawska). Pokalbio metu abi pusës iðreiðkë norà bendradarbiauti ágyvendinant Europos Sàjungos finansuojamus projektus, keistis parodomis, rengti bendras mokslines konferencijas. Dar kartà buvo
aptartos susitikimo Plungëje III-ojo tarptautinio M. Oginskio festivalio metu detalës. Sutarta, kad 2008 m. rugsëjo 26 d. Plungëje bus
atidaryta didþiulë Varðuvos miesto istorijos muziejaus paroda „Varðuvos senamiestis – pasaulio kultûros paveldas“ ir surengtas mokslinis seminaras „Materialusis kultûros paveldas Lietuvoje ir Lenkijoje. Visuomenës vaidmuo: problemos ir iððûkiai“. Parodoje bus
pasakojama apie pasaulyje plaèiai þinomà Varðuvos miesto kultûros paveldo sunaikinimo II-ojo pasaulinio karo metais istorijà, jo
atstatymà, visuomenës nuomonæ apie tai, kokie rezultatai, gaivinant ðá paveldà, pasiekti paskutiniais metais. Bus pristatomas ir
Varðuvos senamiesèio ðirdyje ákurtas Varðuvos miesto istorijos
muziejus, jo rinkiniai, kultûrinë muziejinë veikla bei ateities perspektyvos. Moksliniame seminare taip pat bus kalbama apie Lietuvos ir Lenkijos kultûros paveldo iðsaugojimo aktualijas ir visuomenës galimybes aktyviau ásijungti á ðá darbà.
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