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2005 m., tarpininkaujant Gintarui Konèiui, uþsimezgë graþi Plungëje veikianèio
Þemaièiø dailës muziejaus ir Varðuvos miesto istorijos muziejaus draugystë.
2006-aisiais, I-ojo tarptautinio Oginskio festivalio metu, muziejai pasiraðë bendradarbiavimo sutartá. Á já ásijungë ir vienas iðkiliausiø Lenkijos meno istorikø Januðas Plapis, kuris jau daugiau kaip du deðimtmeèiai yra aktyvus Lietuvos kultûros
ir konkreèiai Mikalojaus Konstantino Èiurlionio kûrybos populiarintojas Lenkijoje.
1996 m. jis buvo Kaune veikianèio Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus
ir Varðuvos miesto istorijos muziejaus surengtos M. K. Èiurlionio parodos kuratorius. Po ðios parodos þurnale „Lithuania“ („Lietuva“) buvo paskelbta jo publikacija
„Mikalojus Konstantinas Èiurlionis“ (1996, Nr. 3–4 (21–22), p. 176–188), kuriame
jis pateikia nemaþai þiniø apie Lenkijoje iki to laiko lenkø kalba pasirodþiusias
svarbiausias knygas ir spaudos publikacijas, trumpai aptaria jau minëtà parodà.
Ði J. Plapio publikacija – pirmas bandymas Lenkijoje susisteminti bibliografijà
lenkø kalba apie M. K. Èiurlioná. Ji turi didelæ iðliekamàjà vertæ sudarant bibliografijà apie uþsienyje paskelbtus ðio kûrëjo gyvenimo ir darbø tyrinëjimus. Dëkojame jos autoriui, sutikusiam, kad ðio teksto vertimas bûtø paskelbtas mûsø
leidinyje. Straipsná ið lenkø á lietuviø kalbà iðvertë JANINA KRUPOVIÈ.

Mikalojus Konstantinas
È IURLIONIS
J A N U Ð A S PLAPIS

Savo paveikslus Mikalojus Konstantinas Èiurlionis daþniausiai
tapë pastelës bei tamperos technika. Muziejiniø vertybiø restauratoriø ir konservatoriø poþiûriu, jø eksponavimas uþ saugyklos ribø
turi bûti apribotas iki minimumo. Todël Nacionalinis M. K. Èiurlionio
dailës muziejus XX a. paskutiniojo deðimtmeèio viduryje paruoðë
reprodukcijø rinkiná, skirtà kilnojamosioms parodoms, ir papildomai dar parengë parodà lydinèià eksponavimui skirtà medþiagà,
kuri sudaro galimybes iðsamiau susipaþinti su ðio kûrëjo gyvenimu ir darbais. Rinkinyje yra 71 eksponatas. Jie skirstomi pagal dvi
temas – gyvenimas, kûryba. Parodoje pateikiamas ir paskutiniosios M. K. Èiurlionio kûrybos parodos katalogas „Mikalojus
Konstantinas Èiurlionis 1875–1911: Gyvenimas ir kûryba fotografijoje ir reprodukcijose“, kuriame publikuojamas prof. Vytauto Landsbergio komentaras (katalogà bukleto forma iðleido Nacionalinis
M. K. Èiurlionio dailës muziejus). Varðuvoje ði paroda dar buvo papildyta Lenkijoje saugoma archyvine medþiaga bei leidiniais.
M. K. Èiurlionio individualumas ir jo novatoriðkumas atsiskleidë
dailëje. Turbût neámanoma jo kûrybà vertinti vienareikðmiðkai, nors
ir galima surasti kai kuriø idëjiniø temø motyvø, ðimtmeèiø sandûroje jaudinanèiø europietiðkà estetinæ sàmonæ. Galima surasti ir
kai kuriø dailës sroviø, vadinamø bendru modernizmo pavadinimu,
pasireiðkimø. Su jais jau galëjome susipaþinti lenkø teoretikø darbuose dailës tema bei jaunos Lenkijos dailës praktikoje.
Moderinzmas buvo XIX a. europietiðkos dailës permainø, vykstanèiø didëjanèiais tempais ir þengianèiø á XX a. atveriant jo hori-

zontus, finalas. Vienu „Naujojo dvasinio kontinento kolumbu“, be
abejonës, buvo M. K. Èiurlionis.
Tai, kuo M. K. Èiurlionis minëtu laikotarpiu domëjosi, lëmë jo
prigimties fenomenas, sugebëjimas pajusti groþá, kûrybinë galia,
pasaulëjautos fenomenas, dvasinis pasaulio supratimas.
M. K. Èiurlionio dailëje dominuoja gamta. Já þavëjo visa jos dramaturgija, ávairûs reiðkiniai, vaizdai, amþinas permainø ritmas.
1905–1906 m. sukurtas ciklas „Pasaulio sutvërimas“ (I–XIII) –
kosmogoninë drama, kuri vystosi laike. 1906 (?) m. gimë „Zodiako
þenklø“ (I–XII) ciklas – þvaigþdëto dangaus poetinës metaforos.
Abu ciklai atskleidë M. K. Èiurlionio meistriðkumo tobulumà. 1907–
1907 m. dailininko iðradingumas iðryðkëjo itin stebinanèia jëga.
Paveikslai, skirti metø laikams, tæsia „Pasaulio sutvërimo“ ciklà,
iðkëlë ir iðvystë jo gamtos vizijà. Cikle „Þiema“ vyksta formali
raida – nuo þiemos motyvø kaligrafijos iki teptukø pëdsakø ritmikos ir mikrostruktûrø vizijos. Ypatingu novatoriðkumu pasiþymi paveikslai ið ciklo „Vasara“ (triptikas). Viename ið jø nusidriekia lengvai
ðkicuotas peizaþas, kurá sudaro slënis ir dangaus skliautas. Nuostabiai atrodo daþø ruoþai, brûkðtelëti ið virðaus á apaèià, kurie tarsi
nuteka þemiau nesimetriðkai uþteptø dëmiø. M. K. Èiurlionis èia,
regis, bando atskleisti tuos meno horizontus, kuriuos 40-aisiais
metais pasiekë menas: „sustiprintà automatizmà ir padidinto atsitiktinumo vaidmená“. Kitas paveikslas, turintis panaðià tapybos
(Nukelta á 50 p.)
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M. K. ÈIURLIONIS IR
ÞEMAITIJA
Plungës dvaro muzikos mokyklos pastatas. XX a. pr.
Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

Parengta pagal informacijà, skelbiamà interneto
leidinyje „Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës
muziejus“ (interneto prieiga http://www.ciurlionis.lt/
index.php?f=cfc7141a7f&lg=lt, þr. 2008 06 15)

(Atkelta ið 49 p.)

struktûrà, tiesà sakant, neturi semantiniø aliuzijø.
Po II-ojo pasaulinio karo buvo iðkelta mintis, kad M. K. Èiurlionis yra abstrakcinio meno pionierius. Nors tai ir sukëlë ginèø, taèiau teisingas yra teiginys, kad jo menas vedë prie abstrakcinës
tikrovës, þadinanèios muzikines ambicijas, aplenkiant panaðia kryptimi einanèias pasaulinio meno tendencijas.
Bûdamas dailininkas ir tokio pat masto kompozitorius, M. K. Èiurlionis turëjo ypatingà polinká iðkelti estetines koncepcijas, pastebimas analogijas tarp tapybos ir muzikos, ieðkanèias atitikimo jø materijoje – spalvose bei garsuose, pagaliau, paèiame tapymo kompozicijos procese. Sakoma, kad jo paveiksluose melodijà gali reprezentuoti kylanti linija, tonacija ir moduliacija – spalvingas visumos ir
jo pasikeitimo tonas. M. K. Èiurlionis pirmasis bandë realizuoti formos vystymo laike ir kurti erdvës, egzistuojanèios laike, principà.
1907–1909 m. atsirado visa eilë M. K. Èiurlionio paveikslø, kuriuose jis bando sukurti daugmaþ paþodþiui muzikiniø struktûrø ekvivalentus; jos turi jø pavadinimus. „Preliudija“ – tai sukondensuotas judëjimo vaizdas. Átemptas raitelio, áveikianèio prarajà, siluetas
kyla virð fantastiðko kraðtovaizdþio ir miesto. Paveikslo spalvø derinys nuo tamsiø iki ðviesiø, tarytum skalë – nuo þemø iki aukðtø
tonø. „Fuga“ yra tobulas savo architektonika, „perkeliamas“ tos
muzikinës struktûros. Pagrindinë paveikslo tematika – melodijos
atitikmuo. Tai kraðtovaizdis egliø, eþero, kalvø motyvais – ávairiomis konfigûracijomis, 5 planais vienas virð kito – sudaro fugos
garsus, kurie vienas po kito kuria temà. M. K. Èiurlionis labiausiai
pamëgo sonatos formos transformacijà. Tapybos atitikmeniu tapo
ciklai, susidedantys ið 4 paveikslø, atitinkanèiø 4 sonatos dalis
(allegro, andante, scherzo ir finale) – jos skiriasi savo struktûra,
tematika, koloristika, nuotaika. Tokiø tapybiniø sonatø M. K. Èiurlionis paliko 7. Parodoje buvo eksponuojamos ðios: „Saulë“, „Jûra“,
„Þvaigþdþiø sonata“.
M. K. Èiurlionio tapyba turi simbolizmo bruoþø. Pradedant alegorijomis ir simboliais, jis sukûrë savo – sunkiai interpretuojamà –
simbolikà. Dabartiniu metu atkreiptas dëmesys á jos didelæ reikð-

* 1889–1893 m. M. K. Èiurlionis gyveno Plungëje, kunigaikðèio Mykolo Oginskio dvare ásteigtoje orkestro mokykloje mokësi
groti ávairiais instrumentais, giedojo chore. Pradëjo komponuoti,
laisvalaikiu pieðë. Nuo 1892 m. – kaip orkestro fleitininkas – gavo
ne tik iðlaikymà, bet ir algà. Kartu su orkestru koncertavo Palangoje, Rygoje, Rietave.
* 1894–1899 m. M. K. Èiurlionis, materialiai remiamas
M. Oginskio, studijavo Varðuvos muzikos institute. Ástojæs á fortepijono klasæ, pradëjo mokytis þemesnëje prof. T. Brzezickio klasëje, 1895 m. buvo perkeltas á viduriniàjà Antonio Sygietinskio klasæ.
(Nukelta á 52 p.)

mæ. Apibûdinant jo menà sakoma, kad, atskleidþiant jo provaizdus
priartëjama prie aiðkiaregio vizijomizmo. Poetinë intuicija, esanti
prie tokiø formuluoèiø pamatø, dabar patvirtina, kad M. K. Èiurlionio
vizualinës kalbos, kaip þodyno ir pasisakymø semantiniai tyrinëjimai, padëjo padaryti iðvadà, kad jis pats sau buvo archetipinës
tapybos mokykla. Architepiniai paveikslai, legendos ir mitai vaizduoja svarbiausià þmonijos patirtá ir iðmintá. Kalbëdami apie
M. K. Èiurlionio interpretacijas, galime kalbëti C. G. Jungo þodþiais:
„Tas, kuris kalba provaizdais, tarytum kalba tûkstanèiais balsø,
jaudina ir þavi, o kartu ir tai, kà vaizduoja, perteikia ið vienkartinumo ir laikinumo srities á amþinos bûties sferà, savo lemtá pakelia iki
þmonijos lemties lygio“.
M. K. Èiurlionio pasauliná pripaþinimà gerai apibûdina neseniai
iðleista atsiliepimø apie jo menà antologija, kuri apima laikotarpá
nuo nuo 1905 iki 1989 m. (S. Goðtautas, „Painter and Composer
Collected Essays and Notes“, 1906–1989, Chicago–Vilnius). Tarp
knygos autoriø nemaþai yra þymiø pasaulio mokslo ir meno atstovø, tokiø kaip S. Goðtautas, S. Jarocinskis, V. Ivanovas, M. Dobuþinskis, S. Makovskis, N. Vorobjovas, A. Rannitas, I. E. Bovltas.
G. Di Milias, F. Rozineras, V. Landsbergis, V. Jakubënas, I. Stravinskis, Lipchitzas, H. Focilonas, M. Senphoras, J. Gimbutas.
Apibûdinant literatûrà apie M. K. Èiurlioná lenkø kalba, visø pirma reikia paminëti, kad á já atkreipë dëmesá ðiuolaikinë spauda.
Tenka paþymëti, kad ávairiose publikacijose, kurios pasirodë per du
pirmuosius XX a. deðimtmeèius, pritrûko nuodugnesnio þvilgsnio á
ðio menininko kûrybà. Pradedant 5 -ojo deðimtmeèio pabaiga, pasirodë nemaþai straipsniø, populiarinanèiø M. K. Èiurlionio veiklà ir
primenanèiø jo ryðius su Lenkija. Paskelbta ir mokslinio pobûdþio
darbø. Ið ankstesniø vertëtø paminëti A. Nakovo publikacijà („Mikalojus Èiurlionis“, Kultûra (Paryþius), 1967, Nr. 6).
M. K. Èiurlionio 100-àsias gimimo metines Varðuvoje áamþino
J. A. Zelinskis, surengæs M. K. Èiurlionio reprodukcijø parodà ir vëliau paskelbæs publikacijà „Èiurlionis ir jo laiko erdvës vizija“ (Kontekstai (paskutinis leidimas), 1993, Nr. 3–4). Minëto jubiliejaus proga pasirodë ir daugiau publikacijø: V. Juðèako „Apie simbolizmà –
apie ekspresionizmà – apie erdvæ – ryðium su M. K. Èiurlionio
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Ið kairës: Nuotraukoje – M. K. Èiurlionis 1898 m. Varðuvoje. ÞDM, P. m. – 177; Konstantinas ir Sofija Plungëje 1909 m.; Sofija Kymantaitë,
1907 m. ÞDM, P. m. 797/10

kûryba“, pirmiausia iðspausdinta lietuviø kalba, o vëliau – ðio autoriaus moksliniø darbø rinkinyje „Faktai ir fantazijos“ (Varðuva, 1979);
bei S. Jarocinskio „Èiurlionio gimimo ðimtosios metinës“ (Ruch
Muzyezny, 1975, Nr. 24). Vëliau pasirodë ðie veikalai: M. Galàb
„M. K. Èiurlionio „Saulës sonata“ (Artium Quastiones, Poznanë,
1983), M. Robizo-Birekas „Genesis pagal Èiurlioná“ (Wdrodze,
1989, Nr. 6), „M. K. Èiurlionio pasaulio sutvërimas – kaip kosmogoniðko mito vaizdingas realizavimas (Acta Universitatis Lodzensis, Folia scientiae artium et litterarum 3, 1992), „Nauja Èiurlionio
kosmogonija, idëjos, þodþiai, vaizdai, 2“ (K. K. Barèinskio literatø
draugija, Lodzë, 1993).
Dëkoju p. J. A. Zelinskiui uþ informacijà apie ðias publikacijas,
autoriams – uþ jø atsiuntimà.
M. K. Èiurlionio gimimo 120-àsias ir mirties 85-àsias metines
paþymëjo Visos Lenkijos Lietuvos mylëtojø klubas, ketvirtiniame
þurnale „Lithuania“ (1995, Nr. 3) paskelbæs I. Korsakaitës, R. Andriuðytës, A. Nedzelskio, J. Sedleckos, G. Jankevièiûtës ir Z. Þemaitytës straipnius.
M. K. Èiurlioniui nuolat buvo skiriama vietos lenkø kalba leistose monografijose meno tema, þodynuose, enciklopedijose. Lenkijoje pasirodë ðios publikacijos: M. Valisas, „Secesija“ (Varðuva,
I leidimas ir vëlesni); M. Porebskis, „Meno istorijos apybraiþa. XIX ir
XX amþius“, t. 3 (Varðuva, 1983, I leidimas ir vëlesni); B. Kovalska,
„Nuo impresionizmo iki konceptualizmo. Meno atradimas“ (Varðuva, 1989; T. Griglevièius, „Vidurio Europos dailë 1900–1914. Modernistinës ir ankstyvojo avangardo tendencijos“ (Krokuva, 1992),
G. Babilevièius, „Poetinë vaizduotë – Viaèeslavas Ivanovas meno
aplinkoje“ (Varðuva, 1995). Tarp iðverstø á lenkø kalbà publikacijø
svari yra H. Hoßstäter „Simbolizmas“ (Varðuva, 1992 (antraðtë
„Èiurlionis, apraðë J. Dervojedas).
Svarbià reikðmæ turi V. Landsbergio spaudai parengta M. K. Èiurlionio biograma kartu su bibliografija. Darbas iðspausdintas „Lenkijoje kurianèiø lenkø dailininkø þodyne“, t. 1 (Vroclavas, 1971). Iðsamus tekstas apie ðá menininkà yra paskelbtas B. Veber parengtoje
„Muzikos enciklopedijoje“ (iðspausdinta 1984 m. Krokuvoje).
Deja, ðiø publikacijø átakos diapazonas, iðskyrus mokslinæ ap-

linkà, yra labai kuklus. Lenkijoje M. K. Èiurlionis yra beveik neþinomas net tarp asmenø, besidominèiø menu ir muzika. Todël su malonumu Varðuvoje priëmëme parodà, kurià parengë Nacionalinis
M. K. Èiurlionio dailës muziejus (Kaunas).
Dëkojome Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijoje darbuotojams uþ pagalbà surengiant ðià parodà, taip pat p. Jadvygai Sedleckai, p. Stefanui Vieþbickiui uþ dviejø skulptûrø – „Andante“ (Èiurlioniui) ir „Interliudija“ – eksponavimà parodoje. Taip pat dëkojome
Varðuvos dailës akademijai, Varðuvos nacionalinei bibliotekai bei
Varðuvos universiteto bibliotekai uþ archyvinës medþiagos ir leidiniø pateikimà parodai.
Ðio teksto pagrindà sudaro referatas, kuris buvo perskaitytas
Þiniø apie Lietuvà studijoje (jà 1996 m. balandþio 11 d., minint
M. K. Èiurlionio jubiliejø, surengë Visos Lenkijos Lietuvos mylëtojø
klubas prie Varðuvos universiteto).
M. K. Èiurlionio parodos metu salëje, kurioje ji buvo eksponuojama, lankytojai turëjo galimybæ þiûrëti ir Lietuvoje sukurtus filmus
apie M. K. Èurlioná, klausytis jo muzikos. Parodà lydëjo Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus (Kaunas) ir Varðuvos miesto
istorijos muziejaus iðleisti parodos bukletai ir „AgArt“ leidykloje
sukurtas plakatas. Èia buvo galima ásigyti atvirukø su M. K. Èiurlionio kûriniø reprodukcijomis ir keletà A. Rannito, V. Landsbergio, S.
Goðtauto, Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus (Kaunas)
leidiniø M. K. Èiurlionio kûrybos temomis, iðleistø anglø ir prancûzø kalbomis.
Paroda sulaukë didþiulio atgarsio Lenkijoje ir Lietuvoje. Informacijà apie jà paskelbë dienraðèiai „Gazeta Wyboreza“, „Expres Wieczorny“, „Ýycie Warszawy“, „Lietuvos aidas“, kai kurie savaitraðèiai.
Keletà laidø apie ðià parodà transliavo Lenkijos radijas (I, II, V programos – Polonia, red. p.). Lenkijos televizija apie M. K. Èiurlioná ir jo kûrybà rodë kino programose („Chimeros þurnalas“, „Istorijos þurnalas“).
Paroda sulaukë didþiulio Varðuvos gyventojø, á ðalá atvykusiø
uþsienieèiø susidomëjimo. Apie tai liudija tas faktas, kad su paroda
susipaþino 4 000 lankytojø. Jie paliko nemaþai áraðø Atminimo kny(Nukelta á 52 p.)
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M. K. Èiurlionio
antkapinis paminklas
Vilniaus Rasø kapinëse,
Autorius Juozas Zikaras
Iliustracija – ið interneto leidinio
„Nacionalinis
M. K. Èiurlionio dailës muziejus“
(interneto prieiga http://
www.ciurlionis.lt/
index.php?f=cfc7141a7f&lg=lt, þr.
2008 06 15)

(Atkelta ið 51 p.)
Kompozicijos mokësi pas Zygmuntà Noskowská. Geriausias draugas institute buvo kolega Eugenijus Morawskis. Konstantinas daþnai lankësi draugo namuose, susipaþino ir pamilo Eugenijaus seserá Marijà, taèiau ðiai draugystei nebuvo lemta baigtis vedybomis.
Marijos tëvas, pastebëjæs jø jausmus, paskubëjo dukterá per prievartà iðtekinti uþ kito. M. K. Èiurlionis studijavo teorijà ir istorijà,
harmonijà, lankë choro klasæ, mokësi gamtos mokslø, astronomijos, filosofijos, numizmatikos, mineralogijos. Tuo laikotarpiu jo mëgiami autoriai buvo A. Mickevièius, J. Slowackis, B. Prusas, F.
Dostojevskis, F. Nietzsche, L. Tolstojus ir kt.
M. K. Èiurlionis, tuo laikotarpiu gyvendamas Varðuvoje, sukûrë kanonø, fugø, preliudø, variacijø ciklø fortepijonui, styginiø kvartetui. Institute ágijo kompozicijos specialybës diplomà. Baigiamasis darbas –
kantata miðriam chorui ir simfoniniam orkestrui „De Profundis“.
* 1907 m. rudená atvaþiavo á Vilniø. Dalyvavo steigiamajame
Lietuviø dailës draugijos susirinkime ir buvo iðrinktas á jos valdybà. Gabrieliaus Landsbergio-Þemkalnio „Blindos“ generalinëje repeticijoje susipaþino su Sofija Kymantaite ir ásimylëjo jà.
* 1908 m. liepos mënesá su suþadëtine praleido prie jûros –
Palangoje. Èia nutapë penktàjà – „Jûros“ sonatà, diptikà „Preliudas
ir Fuga“, triptikà „Fantazija“. Dviese planavo kurti operà „Jûratë“
* 1908 rugpjûèio–rugsëjo mënesiais suþadëtiniai apsilankë pas
Sofijos dëdæ dekanà Vincà Jarulaitá Plungëje, jos tëvus Kuliuose ir
Karklënuose, vëliau abu iðvaþiavo á Druskininkus. Ðiuo laikotarpiu
tapë ðeðtàjà – „Þvaigþdþiø“ – sonatà. Rugpjûèio pabaigoje, vilnieèio dailininko Levo Antokolskio patariamas, iðvyko á Sankt Peterburgà, tikëdamasis susirasti pastovesná pragyvenimo ðaltiná, dalyvauti parodose. Pirmoji kelionë nebuvo sëkminga.
* 1909 m. sausio 1/14 d. Ðateikiuose, maþame miestelyje netoli
Plungës, M. K. Èiurlionis susituokë su Sofija Kymantaite. Po jungtuviø abu iðvyko á Sankt Peterburgà.
* 1909 m. liepos–spalio mënesiais Sofija ir Konstantinas Èiurlioniai gyveno Plungëje. Vasaros derlius – apie 20 paveikslø. Tai „Aukuras“, „Angelëliai (Rojus)“, „Lietuviðkos kapinës“ ir kt., taip pat daugybë eskizø albumëliuose, vinjetës liaudies dainoms. Kartu su þmona raðë kritiniø apybraiþø knygà „Lietuvoje“. M. K. Èiurlionis parengë
jai virðelá ir keliolika inicialø (pastarieji nepanaudoti).
* 1911 m. kovo 28 / balandþio 10 d. M. K. Èiurlionis mirë Raudonojo
dvaro sanatorijoje Pustelnike. Palaidotas Vilniuje, Rasø kapinëse.
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goje. Parodà aplankë ir prof. V. Landsbergis su þmona. Tàsyk, negalëdamas dalyvauti parodos atidarymo iðkilmëse, Varðuvos miesto
istorijos muziejaus direktorius prof. Januðas Durko atsiuntë sveikinimo laiðkà, kuriame – draugystës ir pasitenkinimo þodþiai dël
graþaus ir vaisingo lenkø ir lietuviø bendradarbiavimo. Tarp parodos lankytojø buvo daug jaunosios kartos atstovø. Savo áraðus Atminimo knygoje paliko 47 S. Vispianskio bendrojo lavinimo licëjaus pedagogø ir moksleiviø grupë (vienai ið ðio licëjaus klasiø yra
suteiktas lituanistinis profilis).
1996 m. liepos 16 d. parodos atidaryme dalyvavo Nacionalinio
M. K. Èiurlionio dailës muziejaus (Kaunas) direktorius Osvaldas
Daugelis, Lenkø radijo redaktorë Zdzislava Blaþkovska, Varðuvos
vaivadijos Kultûros skyriaus direktorius Andþejus Hagmajeris, Varðuvos istorijos muziejaus darbuotojai, taip pat ir ðios publikacijos
autorius, parodos kuratorius Januðas Plapis.
Paroda tapo graþia pradþia pradedant Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus (Kaunas) ir Varðuvos miesto istorijos muziejaus bendradarbiavimà. Abu muziejai, kuriuos atstovavo ðiø ástaigø
direktoriai – Osvaldas Daugelis ir Januðas Durko, remiantis prielaida, kad ilgaamþiai ryðiai tarp Lietuvos ir Lenkijos rodo, kad bûtina
geriau paþinti abiejø tautø kultûros bendrus ir atskirus ávykius, praëjusiø epochø ir ðiuolaikinius Lietuvos ir Lenkijos kultûrinius laimëjimus, pasiraðë bendradarbiavimo sutartá, kurioje numatyta keistis
moksliniais darbuotojais, parodomis, teikti tarpusavio pagalbà ieðkant istoriniø dokumentø, teikti ikonografinæ ir meninæ informacijà,
reikalingà moksliniam darbui bei dalintis muziejinio darbo patirtimi.
Parodos uþdarymo dienà (1996 m. rugsëjo 24-àjà) muziejuje
ávyko Jadvygos Sedleckos knygos „Mikalojus Konstantinas Èiurlionis“ 1875–1911. Varðuvos preliudija“ pristatymas visuomenei.
Ðiame renginyje dalyvavæs Jacekas Antonis Zelinskis susirinkusiesiems papasakojo apie neseniai iðleistà mokykliná vadovëlá, á
kurá átrauktas tekstas ir apie M. K. Èiurlioná (J. A. Zelinskis, J. Stasiakas, „Þinios apie menà. Dailë“, p. 5–8. Knygà iðleido „AgArt“).
J. Sedlecka – þurnalistë. Ji yra baigusi filologijos studijas Lodzëje, vertëjauja, dirba Visos Lenkijos Lietuvos mylëtojø klubo sekretore. Daþnø iðvykø á Druskininkus metu jà patrukë Lietuvos groþis.
Ji yra paraðiusi sanatorijos prie Nemuno, kurioje gydësi ir ilsëjosi,
vadovà (iðleistas 1994 ir 1995 m.). Jos susidomëjimas Lietuvos
kultûra ir menu, o ypaè M. K. Èiurlioniu, davë vaisiø – lenkø kalba
iðleista pirmoji ðio kûrëjo monografija, turtinga dokumentais, paremta plaèiomis literatûros ir ðaltiniø studijomis. Autorë, apraðydama M. K. Èiurlionio kûrybos kelià, jo gyvenimo ávykius, pateikia
turtingà istoriná fonà. Knygoje yra daug iliustracijø ir spalvotø
M.K. Èiurlionio kûriniø reprodukcijø.
Knygos autorës iniciatyva 1996 m. vasarà Marko-Pustelninke
vienai gatvei suteiktas M. K. Èiurlionio vardas. 1996 m. jos iniciatyva buvo pradëta kurti draugija, kurios tikslas – propaguoti M. K. Èiurlionio kûrybà. J. Sedleckos knygos áþangoje yra cituojami
V. Landsbergio þodþiai „Su klasikinio ir ðiuolaikinio meno kûriniais
Èiurlionis susipaþino Varðuvoje. Èia jis turëjo progà patirti daug
graþiø ir tvirtø draugystës ryðiø. Dabar, kai jo kûryba vël atsidûrë
ðiame mieste, galima tikëtis, kad Èiurlionio ir lenkø draugystës
dvasia atgims ir liks èia visiems laikams“.

M UZIEJØ
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rus. Daugiau nei keturis ðimtmeèius per gaisrø paðvaistëmis þëruojanèius horizontus keliø keleliø vingiais jis þingsnis po þingsnio
artëja prie Þemaitijos, link Rietavo. Atsineðtasis Oginskiø herbas
originalus. Já naudojo tik Oginskiø ir Puzinø giminës bei jø palikuonys. Puzinø giminës protëvis buvo minëtasis Jurgio Tito sûnus Vladislovas. Senojo Oginskiø herbo perkirsto skydo pirmame lauke
ðv. Jurgis, kovojantis su drakonu, herbynuose dar vadinamas rusiðkaja Vytimi, kuri rodo jø kilmæ. Antrame lauke matome giminës
herbà „Vartus“. Laikui einant, virðutiniojo lauko neliko – Oginskiø
tikraja Tëvyne tapo Lietuva. Jø herbo skydas liko vienalaukis su
minëta Oginskiø giminës herbo figûra.

MAÞAMEÈIO MYKOLO MIKALOJAUS
SEVERINO MARKO OGINSKIO
(1849–1902) HERBØ PIEÐINIAI
Mykolas Mikalojus Severinas Markas Oginskis – Irenëjaus Kleopo Oginskio sûnus, Bogdano brolis. Jis ið tëvo paveldëjo Aðmenos
pavietà Zaliesëje kartu su graþiais, taèiau jau kelis deðimtmeèius
negyvenamais rûmais, bet ten negyveno. Kurá laikà jis buvo prisiglaudæs pas brolá Rietave, o 1873 m. ið grafo Platono Zubovo
nusipirko Plungës dvarà ir miestelá. Tapæs Plungës ðeimininku,
M. Oginskis ið karto ëmësi reformø, propagavo naujas ûkininkavimo formas, rengë þemës ûkio ir rankdarbiø parodas. Buvo ákûræs
iki 1902 m. veikusià muzikos mokyklà, iðlaikë orkestrà. Plungëje
M. Oginskis buvo sukaupæs turtingas meno kûriniø, archeologiniø
radiniø, medþioklës trofëjø, medaliø ir knygø kolekcijas. Visoje Þemaitijoje ir Lietuvoje garsëjo jo ðeimos muziejus, kurio rinkiná, tikëtina, pradëjo kaupti M. Oginskio tëvas Irenëjus Oginskis Rietavo
dvare, kai Bogdanas ir Mykolas dar buvo maþameèiai. Bûdamas

RINKINIUOSE

paþangus ir veiklus ûkininkas, Irenëjus Kleopas Oginskis, kaip ir
daugelis kitø ano meto dvarininkø, domëjosi ir rinko kultûros ir
istorijos paveldo objektus. Juos paveldëjæs sûnus Mykolas Mikalojus tæsë ðá darbà Plungëje. O Rietavo dvare, dar bûdamas deðimties metø amþiaus, jaunasis kunigaikðtis kruopðèiai vykdë tëvo
uþduotus „namø darbus“ – pieðë (kopijavo ið herbyno) Lenkijos
miestø ir vaivadijø herbus. Ðá teiginá patvirtina Lietuvos dailës muziejaus sfragistikos rinkinyje saugomos dvi lentelës su 25 ant jø
suklijuotais ávairiø Lenkijos miestø ir vaivadijø herbø pieðiniais.
Prie vienos ið minëtø lenteliø apatinio kraðto yra áraðas: „Herby
miast; wojewodztw Polski narysowane przez Michala Oginskiego
w 10 tym roku zycia w 1859 r. w Retowie“. Panaðus áraðas yra ir
1949 m. LDM inventoriniame þiniaraðtyje: „Lentelë su penkiolika
(15) ávairiø Lenkijos miestø ranka pieðtø herbø, pieðta Mykolo Oginskio, grupë 14a., senas inv. 869”. Herbai nupieðti ant balto popieriaus. Eskizai daryti pieðtuku, vëliau perpieðta juodu tuðu. Stebina
ðiø pieðiniø atlikimo kruopðtumas ir preciziðkumas.
Ant kitos lentelës priklijuota dar deðimt (dvi virðutinës eilës)
pieðtø herbø, kuriø autorius neávardytas, taèiau vienodas darbeliø
stilius ir atlikimo technika leidþia teigti, kad visi ðie herbai yra nupieðti deðimtmeèio Mykolo Mikalojaus ranka.
Ðiandien sunku dar pasakyti, kas ir kada áraðë pieðiniø kilmës
nuorodà ir suklijavo jø iðkarpas ant lenteliø, taèiau abejoti tikslumu
tø áraðø, kurie yra ant ðios lentelës, nëra pagrindo – visi kiti áraðai
ant lenteliø su antspaudais lake, popieriuje, juos patikrinus herbynuose, pasitvirtino.
Ðie Mykolo Mikalojaus Oginskio herbø pieðiniai, kaip ir visi kiti
iðsaugoti ðios giminës atstovø palikti antspaudai, turi mokslinæ iðliekamàjà vertæ – tai neákainojama medþiaga LDK ir ATR heraldikos tyrinëtojams.
Publikacijoje panaudotos Antano Lukðëno, Lino Bubnelio,
Danutës Mukienës nuotraukos

Maþameèio Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) herbø pieðiniai, saugomi Lietuvos dailë muziejuje. Ið kairës: LDM, MPM-294-303 ir LDM MPM-327-341
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