kaÏkokiu jau mirusiu ∞vaizdÏiu, su kuriuo neturime jokio asmeninio santykio. Kaip
tuomet galime kalbòti apie savo istorijà ir savo ‰alies dailòs rei‰kinius?

Lolita Jablonskienò:
Kalbame apie nei‰tyrinòtus lietuvi˜ dailòs laikotarpius. Menkai i‰tyrinòta ir XX a.
II pusò – sovietinis laikotarpis prakti‰kai netyrinòjamas. Tiesa, girdòti, kad Kultros, filosofijos ir meno instituto mokslo darbuotojai planuoja ‰ià situacijà pakeisti.
Erika Grigoraviãienò:
I‰ties esu gavusi uÏduot∞ imtis ‰io laikotarpio dailòs tyrim˜. Pradòjusi darbà, susidriau su filosofinio pobdÏio klausimais. Dabar suprantu, kodòl dauguma koleg˜
pasirinko tyrinòti LDK dailòs istorijà – ten nereikia vizualiosios produkcijos skirstyti
∞ menà ir ne menà. To laikotarpio dailòs tyrimai yra integrals savo meto kasdienybòs istorijos, ∞vairi˜ socialini˜ sluoksni˜ istorijos ir kultros istorijos tyrimai. Remiantis archyviniais ir ∞vairiais kitais ‰altiniais, galima juos vykdyti. Dòl XX a. I pusòs dailòs, jos savirefleksijos taip pat nòra ko daug ginãytis: ‰i dailò siekia autonomijos, menininkai nori rai‰kos laisvòs, o dailòs kriniai yra savaiminòs vertybòs. Kalbant apie
XX a. II pusòs sovietmeãio dail´, i‰syk susiduriame su problema, kurià ∞vardijau ne
a‰. Anksãiau, prie‰ kokius 15 met˜, tai padarò Alfonsas Andriu‰keviãius, i‰skirdamas
konformistin´ ir nonkonformistin´ sovietin´ dail´, kuri˜ dar ir negalima atskirti labai
grieÏtai. ·ià dainel´“ Js puikiai Ïinote. Mintis i‰ esmòs teisinga – atskirti negalima.
”
Taãiau kà tuomet daryti? Kà tyrinòti: tà nonkonformistin´ dail´, ar konformistinòs
dailòs krimo sàlygas? Veikiausiai ir tà, ir tà. Bet esmine nuostata pirmiausia turòt˜
tapti dailòs krinio kaip savaiminòs vertybòs sampratos atsisakymas. Dailòs krinys
nebuvo savaimine vertybe ir tuo metu dirbusiems menininkams. Tiksliau, vieni
tebesiekò, kad krinys ja tapt˜, ir krò vadinamuosius nonkonformistinius darbus,
kiti – konformistinius, puikiai suprasdami, kad jie nòra analogi‰kos vertybòs. Ir paãi˜
krini˜, ir socialini˜ krybos sàlyg˜, ir to meto archyvini˜ ‰altini˜ tyrimai yra labai
patraukls. Ko vertas vien valdÏios reikalavimas kurti tam tikros kokybòs dail´, be
to, kurti jà begaliniais kiekiais? Taip pat didÏiulò gausa meninink˜, Lietuvos TSR
dailinink˜ sàjungos nari˜, Ïmoni˜, mananãi˜, kad menas yra j˜ profesija? Ir t. t., ir
t. t. Sovietinio laikotarpio dailòs ir vis˜ su daile susijusi˜ proces˜ tyrimais reikia siekti
kalbòti apie laikotarpio dvasià, Ïmoni˜ màstymà, mentalitetà, j˜ svajones, poÏir∞ ∞
kultrà, tro‰kimus, ilges∞ ir pana‰iai. Îmogus kaip kultros btybò juose yra daug
svarbesnis uÏ dailòs krin∞ kaip savaimin´ vertyb´.
Lolita Jablonskienò:
O kaip tie nerimaujantys dòl praeityje sukurt˜ darb˜ menininkai, apie kuriuos
kalbòjo Ramutò Rachleviãitò?
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Erika Grigoraviãienò:
Mano nuomone, menininko nerimas dòl krinio bt˜ ∞domesnis dalykas uÏ pat∞
krin∞.
Ramutò Rachleviãitò:
Man gaila sovietinio meto dailinink˜, kurie kartais taip grauÏiasi, lyg bt˜ padar´
baisiausius nusikaltimus. I‰ dailòs istorijos Ïinome, kad visi dailininkai visais laikais
krò pagal uÏsakymus; daug puiki˜ darb˜ gimò kam nors juos uÏsakius. ·iuo
atveju svarbus yra kokybòs klausimas. Man, pavyzdÏiui, labai ∞domus yra pirmasis
pokario de‰imtmetis. NeÏinau, kaip j∞ apÏioti“. Vis prieinu, pasiÏiriu, paskaitau.
”
Tai fantasti‰ka, ∞domi medÏiaga. Øsivaizduoju, kad gerà galvà turintis menotyrininkas galòt˜ apie tai para‰yti puikià studijà. Toks ∞domus laikas ir visa to laikotarpio
medÏiaga, taip pat spauda. Mes vis link´ viskà sumenkinti, atrodo, nòra apie kà
ra‰yti. Îinoma, svarbs yra metodologijos, ginkl˜“ klausimai – kai esi ∞nik´s ∞
”
empirikà, nòra kada t˜ ginkl˜ galàsti“. Todòl vieni galanda ginklus“, o kiti rausia”
”
si archyvuose. Nuostabu, jei ‰ios veiklos susijungia.
Lolita Jablonskienò:
Prisiminkime Elonos Lubytòs kuruotà parodà apie nonkonformistin´ dail´ –
Tylusis modernizmas“. Ø jà jau galima paÏvelgti i‰ laiko perspektyvos. Ødomu, kaip
”
‰ià parodà Elona daryt˜ ‰iandien?
Elona Lubytò:
1997 m. turòjau ir, ko gero, tebeturiu tok∞ nevisai akademin∞, nenuosekliai moksli‰kà poÏir∞ ∞ ‰∞ rei‰kin∞, be to, maniau, kad paroda paskatins kit˜ pana‰i˜ projekt˜ pasirodymà. Deja, be keli˜ tikrai ∞domi˜ parodos recenzij˜, ‰is klausimas kompleksi‰kiau ir vieningiau nebuvo aptartas. Tiesa, buvo surengtos kelios atskir˜ kròj˜ parodos, tarkime, Lietuvos aido“ galerijoje arba minint vienus ar kitus jubi”
liejus. Man paãiai noròjosi ‰ia paroda parodyti, gal tik nepavyko iki galo to atskleisti, kad Alfonso Andriu‰keviãiaus i‰skirtosios oficialioji ir neoficialioji (konformistinò ir nonkonformistinò) dailòs egzistavo vienu laiku. T˜ katalogòli˜ ir krini˜
surinkimas lyg ir sukòlò ‰iokià tokià diskusijà: kaip V. Geãas atsidrò greta V. Antanaviãiaus ir V. Kisarausko? Tiesa, nemaniau ir nesitikòjau, kad parodos pavadinimas taps tokiu daÏnai taikomu terminu. Mano tikslai buvo maÏi ir a‰ j˜ pasiekiau. Gaila, kad aplinka nepateikò gilesni˜ refleksij˜.
Giedrò Jankeviãitò:
Noròãiau ‰iek tiek praskaidrinti tokià pesimistin´ atmosferà. XX a. Lietuvos dailòs tyrimai juk vyksta. Gal j˜ maÏoka ir rezultatus pamatome ne taip greitai, kaip
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noròtume. Taãiau visi Ïinome, kiek reikia laiko medÏiagai archyve, i‰bla‰kytiems
kriniams surinkti. ·tai kolegò Ieva Pleikienò ketina ginti disertacijà apie sovietmeãio laikotarpio dailòs marginalinius Ïanrus. Man regis, ‰is darbas simptomi‰kas keliais aspektais: pirmiausia – tiriamas sovietinis menas, bet ne oficiozas, o meninò
kryba, egzistavusi privaãioje sferoje ir net neturòjusi ypating˜ perversmo skatinimo intencij˜. Kitas bdingas dalykas tas, kad domimasi daile ir menininkais, kurie
ankstesnio meto dailòtyroje laikyti marginaliniais.

Ieva Pleikienò:
Disertacijai turòjo ∞takos A. Andriu‰keviãiaus poÏiris ir E. Lubytòs surengta
paroda ir jos idòjos. A‰ tyrinòjau lietuvi˜ sovietmeãio (nuo XX a. 6–7 de‰imtmeãi˜
sandros iki Nepriklausomybòs atkrimo) maÏàjà grafikà, tiksliau, kai kuriuos jos
Ïanrus: ekslibrisus ir meninink˜ atvirukus. Manau, kad sovietmeãiu tai buvo marginalija, tapusi aktualija. MaÏàjà grafikà krò daug gerai Ïinom˜ dailinink˜, dabar
priskiriam˜ lietuvi˜ dailòs klasikams, o ‰i j˜ krybos dalis buvo, viena vertus, skirta tik sau, draugams, o kita vertus, reprezentacijai – laisvos krybos rodymui pasaulyje. Manau, kad tai yra svarbi sovietinòs dailòs paveldo dalis, be to, dar labai
maÏai tyrinòta. Tai i‰ry‰kino ir atskleidò E. Lubytòs surengta paroda, kuri i‰ties
buvo didelis ∞vykis. Ji, Ïinoma, neatsirado tu‰ãioje vietoje. Parodà paskatino daug
∞vairi˜ faktori˜. Marginalini˜ maÏ˜j˜ Ïanr˜ i‰kòlimas padòjo kiek kitaip paÏvelgti
∞ to meto dail´ ir atsakyti ∞ klausimus, ∞ kuriuos anksãiau nebuvo atsakyta. Tarkime – ekslibris˜ kaÏkiek jau yra sukataloguota, jie buvo eksponuoti, yra geriau
paÏ∞stami. Bet atvirukai, kuri˜ dauguma saugomi privaãiose kolekcijose, prakti‰kai
nerodyti ir neÏinomi. Tyrinòjant juos, galima padaryti atradim˜ ir apie dailininko
krybos metodus, ir apie paãià konformizmo ir nonkonformizmo skirt∞. Egzistuoja
ry‰ys tarp krybos, tarpusavio bendravimo ir menini˜ paÏir˜ sklaidos. ·ias problemas ir mòginu tyrinòti savo darbe.
Arvydas ·altenis:
Man velni‰kai ∞domi ‰i diskusija. Tik pai‰anãi˜ meninink˜ joje lyg ir nedaug dalyvauja. Ødomiai diskutuoja menotyrininkai i‰ keli˜ institucij˜. A‰ ãia esu, nes turiu
dalyvauti tokiose konferencijose pagal pareigas, bet ir asmeni‰kai man ‰is renginys
labai ∞domus. Galvoju, kaip bt˜, jei jame dalyvaut˜ pusò meninink˜ ir kita pusò
menotyrinink˜. Turbt kilt˜ skandalas, diskusija pakrypt˜ neprotinga linkme. âia
juk ‰nekama kultringai, o dailininkams prasiverÏt˜ emocijos.
Kadangi sòdime tarp A. Gudaiãio paveiksl˜, prisiminiau lai‰kà, kur∞ jis prie‰ mirt∞
man para‰ò (a‰ tuo metu buvau Lietuvos dailinink˜ sàjungos sekretorius), – kaip
‰auksmà Ïmogaus, dailininko, kuriuo jis kvietò parengti menotyrini˜ straipsni˜ paketus apie pasaulio menà, Lietuvos dailininkus, taip pat pagaminti ir padauginti
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skaidri˜, kad kiekvienas periferijos dailòs mokytojas juos turòt˜, galòt˜ pasinaudoti
ir perteikti Ïinias vaikams. Tokios knygos, kaip Dalios Ramonienòs monografija
apie Justinà VienoÏinsk∞, santraukà taip pat reikòt˜ parengti mokytojams. Auk‰ãiausio lygio informacija apie ms˜ dail´ turi pasiekti net pradÏios mokyklas. Sopa
‰ird∞ ‰iandien, prisiminus ‰∞ lai‰kà. Jei tik turòtume, kaip sakò Raminta Jurònaitò,
visà laikà veikianãià XX a. dailòs ekspozicijà, tokià, kaip anksãiau veikò Vilniaus
rotu‰òje. Kad ir nedidelò buvo ekspozicija, bet ji buvo visà laikà – ten bet kada
galòjai, ypaã studentas bdamas, nueiti, prie ‰irdÏiai mielo paveikslo pastovòti.
Laikas be tokios ekspozicijos i‰ties padarò savo. Nenoriu nieko uÏsipulti, bet tai,
kà Raminta sakò, yra tiesa. Keiãiasi laikas, keiãiasi Ïmonòs, atsiranda nauj˜ dalyk˜.
Vytautui Balãinui atòjus ∞ Lietuvos dailòs muziej˜, sulaukòme didÏiuli˜, reik‰ming˜ istorinòs dailòs parod˜, kurias atidaro kardinolas, prezidentas – i‰syk jauãiame
Ïmogaus idòjas. Lolita Jablonskienò turi rekonstruojamos Lietuvos nacionalinòs
dailòs galerijos vadovòs portfel∞. Nors ne viskas toje galerijoje vyksta, kaip turòt˜.
Tiesa, visi suprantame, kodòl. Taãiau XX a. Lietuvos dailòs istorijos gabalas i‰ties
kaip ir i‰sitryn´s. VaÏiuojame tarpukario dailòs pasiÏiròti ∞ Kaunà. O Kaune kitokia dvasia. V. Vizgirdos, V. Eidukeviãiaus nuolat norisi nueiti pasiÏiròti. Juk nelòksi dòl to ∞ Kaunà. Mes dar to laikotarpio ragavome“, o dabar besimokantiems stu”
dentams ‰i A. Gudaiãio paroda yra i‰ganymas. Atsivedòme ∞ jà ketvirtakursius ir
patys surengòme parodà apie tapybos genetikà, kuklià parodyt´, tiesiog pabandòme – juk neturime kur i‰siplòsti. Tikrai atkuto ms˜ studentai, ypaã kai Viktoras
Liutkus pavedÏiojo studentus po parodà. Taigi ‰i paroda svarbi edukacine prasme,
todòl ir prisiminiau A. Gudaiãio lai‰kà.
Raminta Jurònaitò klausia, kas suburs, suorganizuos? Ministerija? Kultros? ·vietimo ir mokslo? Ko gero, daug kà ir jie turòt˜ padaryti. Îmonòs nori laisvòs, demokratijos, bet i‰ prigimties norisi ir kaÏkokios tvarkos. Prisimenu taip pat ir visiems
mums Ïinomà Justinà Mikut∞. Kartà kalbòjau su juo, kaip reikòs uÏaugti, tapti asmenybe. O jis paÏiròj´s atsakò: Nesinervuok, atsiras ir asmenybò“. Taip ir menoty”
roje. Yra para‰yta puikiausi˜ knyg˜. A‰ nedramatizuoãiau padòties. Yra net kelios
veiklios institucijos: Menotyros katedra, Humanitarini˜ ir socialini˜ moksl˜ fakultetas, Dailòtyros institutas, Vilniaus dailòs akademijos leidykla, Kultros, filosofijos ir
meno institutas. Ir ‰tai tokie pokalbiai kaip ‰iandien, ir tokios mintys velni‰kai reikalingi. Reikia keistis idòjomis, kaip tobulinti veiklà, kà ir kaip daryti, kokias parodas Nacionalinòje dailòs galerijoje rengti. Tokia mokslinò konferencija ir diskusija – labai geras sumanymas. Aãi organizatoriams.

Sigita Maslauskaitò:
Mano karta mokydamasi ∞ A. Gudait∞, A. Samuol∞, V. Vizgirdà Ïvelgò kitaip negu ‰iandieninis jaunimas: su tam tikru pietizmu. Nenormalu, kad ‰iandien jauni
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Ïmonòs, stodami ∞ Vilniaus dailòs akademijà, gav´ uÏduot∞ sukurti kompozicijà
pagal J. VienoÏinsk∞, puola skambinti mobiliaisiais telefonais draugams, kad ‰ie pasakyt˜, kas tas J. VienoÏinskis yra. Bent jau mums, baigiantiems sovietines dailòs
mokyklas, dar tik ‰e‰iolikmeãiams, toki˜ klausim˜ nekildavo. Nustebau, kai
seminare Krik‰ãioni‰kosios vertybòs ‰iandien“ menotyrininkò Giedrò Jankeviãitò
”
pasakò, kad ‰ià A. Gudaiãio parodà aplankò maÏai Ïmoni˜. Apie parodà buvo kalbòta, ra‰yta tikrai per maÏai, arba tai buvo nesàmonòs. Dòl susidomòjimo ja... A‰
pati ãia buvau du kartus, Ïmoni˜ buvo nedaug, tas tiesa... Manau, kad dailòs mokymo srityje i‰ties yra padaryta nemaÏai klaid˜. Jau daug met˜ praòjo po nepriklausomybòs atkrimo ir situacija turòt˜ bti visai kitokia. Anuomet mokymas buvo kaÏkoks tikresnis. A. Dapkutò mus si˜sdavo ∞ Parod˜ rmus Ïiròti paveiksl˜,
parod˜, kurios ten vykdavo, ir to paties A. Gudaiãio parodos, ragindavo apie jas
ra‰yti. R. Jurònaitò liepdavo eiti ∞ Nacionalin´ M. MaÏvydo bibliotekà susipaÏinti su
naujausiais dailòs leidiniais, pristatanãiais tai, kas nauja uÏsienio ‰ali˜ – Ryt˜ ir
Vakar˜ Europos – dailòje. A. ·altenis ir R. Vaiteknas tempdavo ∞vairius katalogus
ir vis ai‰kindavo. Kopijuoti A. Samuolio krini˜ bdavome siunãiami ∞ Kaunà.
Kopijavome daug – ko gero, visus A. Samuolio darbus esu nukopijavusi. Iki minòtojo seminaro Krik‰ãioni‰kosios vertybòs ‰iandien“ net nesusimàsãiau, kad meno”
tyros pasaulyje XX a. yra kaÏkoks trapus, neai‰kus, nes mano aplinkoje XX a., to
meto dailininkai atrodo kultiniai, rodos, kad mes visi apie juos Ïinome ir visi j˜
darbai yra ‰edevrai.

Dalia Ramonienò:
Dòl mokykl˜ ir dailòs ‰vietimo. Kartais net ÏodÏi˜ trksta apie tai kalbant. Man
paãiai tenka bendrauti su mokyklomis. NuveÏu ten naujesni˜ knyg˜. Pasitaiko
tikrai absurdi‰k˜ dalyk˜. ·tai nuvykome ∞ Obelius pristatyti J. VienoÏinskio knygos, o ten besàs pakabintas baisiausias portretas, visai neskatinantis domòtis nei
asmenybe, nei daile. Pastaruoju metu pradòjau galvoti, kà dar naudingo galòãiau
padaryti lietuvi˜ dailòs baruose? Sumàsãiau, kad reikòt˜ ra‰yti ir spausdinti
jaunimui skirtus populiarius straipsnius apie dail´ ir dailininkus. Taãiau neradau
Lietuvoje leidinio, kuris tà daryt˜. Edukacijai reikòt˜ sujungti Dailinink˜ sàjungos
ir kit˜ institucij˜ pajògas. Lietuvai tai yra labai aktualu. Nekalbu apie Vilni˜, Kaunà,
·iaulius ar PanevòÏ∞ – ãia dailòs paÏinimui sudarytos beveik ‰iltnamio sàlygos, bet
juk Kaunas ir Vilnius – ne visa Lietuva. Daugelio paprast˜ Ïmoni˜ supratimas apie
dail´ prilygsta televizijos laidoje Klausimòlis“ girdimiems atsakymams.
”
Ramutò Rachleviãitò:
Man kelia nerimà, tiesà pasakius, net baisu, kad tampame tik paveiksl˜ ir skulptr˜ Ïinovais. Tai blogai – didÏiulò men˜ pristatymo disproporcija. Apie taikomàjà
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dekoratyvin´ dail´, dizainà Ïmonòs beveik nieko neÏino. Labai gaila, kad praradome XX a. II pusòs taikomosios dailòs ekspozicijà, nors jà daugelis ir kritikavo,
bet ekspozicija buvo – menin´ juvelyrikà, keramikà, tekstil´ galòjome patys pamatyti ir kitiems parodyti. Jei Ïmonòs ‰ios dailòs r‰ies krini˜ nemato muziejuje, jie
net nesuvokia, kad tai i‰ viso yra meno kriniai. Prarandame ‰∞ jausmà.

Giedrò Jankeviãitò:
·iandien buvo ∞vardyta i‰ties daug problem˜, bet gal verta prisiminti, kur mes
esame – A. Gudaiãio ‰imtmeãiui skirtoje jubiliejinòje krybos ekspozicijoje, kuri
galòt˜ bti istorinòs dailòs parod˜ kuravimo pavyzdys. Man atrodo, kad ∞ ‰∞ aspektà dar neatkreipòme dòmesio. Paroda rodo dailòtyrininkams profesionalams, kaip
galima vykdyti edukacijà, kaip uÏpildyti spragà, atsivòrusià neveikiant Nacionalinei
dailòs galerijai. Renkime parodas, nebtinai dideles, nebtinai reikalaujanãias dideli˜ investicij˜. Neseniai Rygoje maãiau XX a. latvi˜ natiurmort˜ parodà. Kiek
juose visko galima pamatyti, suÏinoti apie Ïmoni˜ gyvenimà: nuo buities sàlyg˜
iki ideal˜. Be to, natiurmortas – tai Ïanras, kur∞ supranta ir specialaus pasirengimo
neturintys Ïmonòs. Taigi rengiant parodas susijungia profesiniai dailòtyrinink˜
interesai ir dailòs populiarinimo tikslai.
Raminta Jurònaitò:
Noròãiau pakalbòti apie tai, ko pasigendu ‰ioje parodoje, ypaã todòl, kad tai toks
sudòtingas projektas. Beje, ir ‰ià diskusijà galime ∞ra‰yti ∞ XX a. dailòs istorijà, nes
pats A. Gudaitis yra XX a. Lietuvos dailòs istorija. I‰ pradÏi˜ jis avangardistas, vòliau ateina ie‰kojim˜ ir krybini˜ atradim˜ metas, labai ∞domi ir dràsi vòlyvoji dailininko kryba. A. Gudaitis tarsi pats krò XX a. Lietuvos dailòs istorijà. Menotyrininkams belieka jà jo asmenyje atpaÏinti ir apra‰yti. Bet, Ïirint ∞ ‰ià parodà, kyla daug
klausim˜. Jei ∞ A. Gudait∞ Ïvelgiame kaip ∞ dailininkà, glaudÏiai susijus∞ su Lietuvos
dailòs istorija, tuomet parodoje trksta palyginimo su kitais to laikotarpio Lietuvos
dailininkais. Jei ne paãiose salòse, tai bent kataloge. Katalogo, tiesa, dar nematòme
ir neskaitòme. Paroda, skirta dailininko 100 met˜ jubiliejui, turòjo pakelti ms˜ Ïinias ∞ auk‰tesn∞ lyg∞. Gal kai katalogas pasirodys, tai ir ∞vyks, bet dabar, atòj´s ∞ parodà, i‰ esmòs nesuÏinai apie dailininkà nieko naujo. O Ïmogui, kuris i‰ viso A. Gudaiãio kryba nesidomòjo, pritrksta tam tikro karkaso, ai‰kumo. Parodos lankytojams bt˜ labai padòj´ paprasãiausi tekstai. Ko man trksta tokiose Lietuvoje rengiamose didÏiulòse parodose? Øgyvendindami pana‰ius projektus uÏsienio dailòs
muziejuose, kuratoriai visuomet organizuoja ir paskait˜, susijusi˜ su paroda, ciklus.
·ias paskaitas skaito, vedÏioja lankytojus po sales ir muziejaus direktorius, ir pavaduotojai. Paskait˜ tvarkara‰tis paskelbiamas atidarant parodà, jis kabo prie ∞òjimo
visà jos veikimo laikà. Nurodomos dienos, valandos ir kaina. Tokios paskaitos
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skiriamos visoms muziejaus lankytoj˜ grupòms: i‰silavinusiems ir maÏiau i‰manantiems Ïmonòms, vaikams, suaugusiesiems, ‰eimoms. Lietuvos dailòs muziejaus darbuotojai tokià praktikà, ko gero, taip pat Ïino, sako, kad Ïino, bet to nedaro.

Vytautas Balãinas:
Nesu dailòtyrininkas, bet manau, kad svarbi yra pagrindinò diskusijos tema: dailòs tyrinòjim˜ galimybòs ir tiek muziejininkams, tiek dailòtyrininkams kylanãios
bendros problemos. ·tai tie vaizdiniai, kuriuos taip a‰triai kuria Raminta Jurònaitò... Svarstau: kiek jie atitinka tikrov´? Kiek i‰ ties˜ ‰iandien cirkuliuoja idòj˜, suformuluojama silym˜, kurie gali tapti programomis? Kiek viso to yra realiai? Deja,
gana maÏai. Ø Lietuvos kultros program˜ modeliavimà man teko paÏvelgti i‰ skirting˜ ta‰k˜: ir i‰ Kultros ministerijos, ir i‰ Lietuvos dailòs muziejaus. Dirbant ministerijoje tapo ai‰ku, kad apie jubiliejines programas kultros Ïmonòms reikia pradòti galvoti prie‰ 3–4 metus, kitaip nieko ne∞manoma padaryti. Pavyzdys – V. Baceviãiaus jubiliejui skirta programa... Jeigu O. Narbutienò nebt˜ prie‰ penkerius
metus i‰kòlusi ‰io klausimo, nieko nebtume padar´. Dabar trys Ïmonòs ‰iuo tikslu gavo strategines stipendijas, dirbo ir rezultat˜ ‰ioki˜ toki˜ pasiekò.
Kai dirbau Kultros ministerijoje, man nuolat sakydavo, kad jubiliejai yra atgyven´s dalykas, buvo cituojamas V. Kavolis, sak´s, kad tai yra mirusios kultros Ïenklai. Pati Raminta Jurònaitò toki˜ vertinim˜ yra paÏòrusi su kaupu. ·iandien, girdòdamas visai kitokias kalbas, suprantu, kad ms˜ modeliavime, perspektyv˜ krime
tiesiog esama veidmainystòs. Tai vienas dalykas. Antra. Kaip sukurti atvirà muziej˜? ·iuolaikinòs dailòs informacijos centras, paveldòj´s Atviros Lietuvos fondo patirt∞, man regis, deda maksimalias pastangas pritraukti Ïmones. Su Lolita Jablonskiene nuolat kalbame apie ∞vairias galimybes, ∞vairius bdus (‰iuo metu, pavyzdÏiui, màstome apie galimyb´ surengti sen˜j˜ vilnieãi˜ XX a. dailòs parodà), dairomòs nauj˜ Ïmoni˜, kuratori˜, nauj˜ finansavimo ‰altini˜. Tiesa ta, kad ir tyrimus,
ir visa kita skatinti yra sunku. Stinga lò‰˜.
Kita tema, kuri man, kaip vadybininkui, taip pat yra labai aktuali – parod˜ rinkodara. Galbt i‰ties ‰iai parodai galòjome pritaikyti maksimalios informacijos tinklel∞.
Nors abejoju, ar ∞ jà tuomet bt˜ atòj´ daugiau Ïmoni˜ negu atòjo dabar. Bandome
daug kà. Skirtingoms parodoms taikome skirtingus tinklelius. Gerai Ïinome ir konjunktrà. Prakti‰kai ∞sitikinome, kad organizuojant XX a. dailòs parodas, reklama ir
kiti rinkodaros bdai ne visada duoda norim˜ rezultat˜. Be abejo, tiems, kurie ‰iuos
projektus daro, j˜ rato Ïmonòms atrodo, kad viskas vyksta gerai, Ïmonòs parodose
lankosi. Tiems, kurie su paroda visai nesusij´, atrodo, kad buvo visai prie‰ingai. Susij´ su A. Gudaiãio jubiliejaus programa Ïino, kad i‰ties netrukus turòsime parodos katalogà ir kalendori˜, iliustruotà ‰io dailininko darb˜ reprodukcijomis. Jiems Ïinoma
ir tai, kad jubiliejiniais metais pradedama A. Gudaiãio galerijos ∞krimo programa.
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Po met˜-dvej˜ tikimòs jà atidaryti A. Gudaiãio krybinòs studijos vietoje. Gaila, kad
daugelio dalyk˜ tiesiog nenorima girdòti, o tik sakoma, kad ir tas negerai, ir tas.
Tada imi galvoti, o kas yra gerai. Man atrodo, kad kryptis, kurià silo Lolita Jablonskienò, yra perspektyvi. Ø institucijà, jos darbà, kuriame yra labai daug privalom˜,
kitiems neÏinom˜ dalyk˜, turi ateiti gyvybò i‰ mokslini˜ tyrim˜, i‰ dailòtyrinink˜ patirties. Suprantu ir Jolitos Muleviãitòs mint∞, kad galvojimas apie totalià tyrim˜
programà bt˜ anachronizmas, kur∞ ãia pat sukritikuot˜ màstantys Ïmonòs. O ‰ios
diskusijos pozityviausiu rezultatu laikyãiau tai, jei po jos tarp mokslo institutuose
dirbanãi˜ Ïmoni˜, tyròj˜ ir muziej˜, institucij˜, kuriose rengiamos parodos, atsirast˜
daugiau sàsaj˜ ir jos bt˜ dinami‰kesnòs. Tai paskata pradòti pokalb∞.

Raminta Jurònaitò:
Manau, kad XX a. dailòs parodos Lietuvos dailòs muziejuje tik ∞sibògòja. Buvo
V. Vizgirdos paroda, dabar – A. Gudaiãio. Kiekvienos parodos organizatoriai mokosi i‰ to, kas jau buvo padaryta.
Rta Mik‰ionienò:
Mano nuomone, informacijos apie XX a. Lietuvos dail´ ‰iandien pakanka ir nemanau, kad kiekvienà paveikslà vis dar reikia atrasti. Labiau trksta kuratori˜
dràsos, entuziazmo, beatodairi‰kumo, pasitikòjimo savo jògomis. Daugybò Ïmoni˜
puikiai i‰mano savo srit∞. ·tai Raminta Jurònaitò kiek anksãiau – Asmeninio laiko“
”
parodoje ir kataloge – yra sukrusi savà XX a. II pusòs Lietuvos dailòs apybraiÏà.
Gal kartu su muziejumi ar kitomis institucijomis bt˜ galima gauti finansavimà tokiam projektui. Kadangi Raminta puikiai i‰mano XX a. Ryt˜ ir Vakar˜ Europos dail´, ∞domu pamatyti jos poÏir∞. Gal jis nebt˜ objektyvus, vienintelis, bet to reikia.
Lolita Jablonskienò:
Nei ‰i, nei kitos Lietuvos dailòs muziejaus surengtos parodos nepretenduoja ∞
poÏirio ∞ XX a. Lietuvos dailòs istorijà monopol∞.
Replika i‰ salòs:
Bet noròt˜si, kad kas nors pretenduot˜. Kai pretenduoja, atsiranda ∞tampa, yra
su kuo diskutuoti.
Arvydas ·altenis:
Santykiai su visuomene labai svarbs. ·tai ‰iandien, i‰einant i‰ vieno posòdÏio,
prie man´s priòjo dailininkas, kurio paties parodai trksta pinig˜, ir paklausò: Kà
”
su A. Gudaiãiu padaròte?“ Visuomenei, deja, kartais atrodo, kad, pavyzdÏiui, tokià
didel´ A. Gudaiãio jubiliejin´ krybos parodà galima surengti tik ne‰variu keliu.
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Manau, kad ∞ tokias parodas valstybò btinai turi investuoti. Tas parodas, jas sukomplektavus, reikia toliau veÏioti po visà Lietuvà. Apie tai galvojame ir su Vilniaus dailòs akademijos muziejaus darbuotojais. Reikia kalbòtis. Reikia bendrauti
ir su potencialiais projekt˜ ròmòjais. Yra ‰tai Vilniaus klubas, verslininkai. Kai rengòme ·vietimo reformà, vienas j˜ sakò man: js patys nedirbate ta linkme, nekalbate apie vaizduojamàj∞, taikomàj∞ menà, o mums jis reikalingas. Reikia siekti, kad
takoskyra tarp meno, meninink˜, menotyrinink˜ ir likusios visuomenòs dalies nedidòt˜. Ir televizijoje, ir radijuje, ir spaudoje turòt˜ bti daugiau informacijos. Per
maÏai dòmesio skiriame reklamai ir edukacijai.
Ø ‰ià parodà taip pat buvo galima pakviesti Pramonink˜ konfederacijos atstovus,
pristatyti jiems A. Gudait∞, kaip svarb˜ ms˜ kultros rei‰kin∞. DaÏniau galòtume
vienokia ar kitokia forma bendrauti su verslininkais, Ïmonòmis, galinãiais paremti
kultrà. Reikia kviesti juos ∞ savo organizuojamus renginius, kad Ïinot˜, kà verta
remti, kas vyksta kultros srityje.

Lolita Jablonskienò:
Màstydami apie bsimà Lietuvos nacionalinòs dailòs galerijos ekspozicijà, esame
ne kartà su kolegomis muziejininkais ir dailòtyrininkais kalbòj´ apie btinyb´ stiprinti Ïirov˜ ry‰ius su XX a. daile. Kaip pritraukti lankytojus ∞ parodas, kokiais bdais priminti jiems apie ‰ià kultros paveldo dal∞? Niekada nebuvau didelò optimistò ‰iuo klausimu, nesu tokia ir dabar.
·tai ·iuolaikinòs dailòs informacijos centro, kuris ir dirbo rengiant A. Gudaiãio
parodà, patalpos yra kitame muziejaus pastate, Chodkeviãi˜ rmuose. Apie 10 met˜ ãia veikia nuolatinò ekspozicija, kurioje rodomi muziejuje sukaupti vertingiausi
XVI–XX a. pr. Lietuvos dailòs kriniai. Tai, kad ‰ie kriniai ten eksponuojami, deja,
nò kiek nepaskatino didesnio vidutini˜ Lietuvos gyventoj˜ susidomòjimo jais. Jei
tiesiog atidarysime galerijà, sukabinsime ten paveikslus, stebuklas ne∞vyks: Ïmoni˜
staiga neap‰vies ‰viesa – supratimas, kad reikia domòtis XX a. ir ‰iuolaikine lietuvi˜ daile. Manau, tai sudòtingesnis klausimas. Ne tik nuolatinio vie‰o krini˜ rodymo, tyrim˜ intensyvinimo, vakarieti‰kais principais vykdomos edukacijos problema. Pagrindinò problema – dabartinio Ïmogaus mentalitetas, uÏges´s poreikis
matyti, paÏinti lietuvi˜ dail´. Manau, kad tik kritikuoti vienas kità ‰iandien nòra
prasmòs. Visi suprantame, kad darbo dar lik´ daug. Taãiau manau, kad vieno silo
patampymas nieko nei‰spr´s. Ø ‰ià problemà reikia Ïvelgti kompleksi‰kai.
Raminta Jurònaitò:
Vertingiausi kriniai ir nacionalinio Lietuvos dailòs muziejaus surengtos parodos
turi bti matomi, Ïinomi visuomenei. Tam reikia panaudoti visas turimas priemones. O toki˜ meninink˜, kaip A. Gudaitis, kriniai turi bti eksponuojami nuolat.
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Manau, kad ir dailininko dukrai Eglei Kunãiuvienei, kuri dalyvauja ms˜ diskusijoje, ‰i tema skaudi.

Egle Kunãiuvienò:
Yra ir skaudesni˜ dalyk˜. Man i‰ties buvo skaudu parodoje, kuri buvo surengta
minint J. Mikòno ‰imtmet∞. Bet paskui reikalai pamaÏu pradòjo geròti. Pirmiausia
Lietuvos dailòs muziejus pradòjo rengti tokias, kaip a‰ vadinu, sune‰tines“ paro”
das. Pvz., Viktoro Vizgirdos. Sune‰a, sumeta, i‰eksponuoja kaip pakliuvo. Jeigu
kas pradòt˜ ruo‰ti tokià A. Gudaiãio krybos parodà, protestuoãiau. Radvil˜ rm˜
salòse, gal negalòãiau to tvirtinti apie V. Vizgirdos krybà, bet A. Gudaiãio negalima rodyti. Jis tapò dienos ‰viesoje. Ir jo kriniams reikalingas geras ap‰vietimas.
Taigi man atrodò, kad ‰iose salòse ne∞manoma surengti normalios parodos. Tai, kà
padarò ‰ios dvi moterys, parodos kuratoròs, pavadinãiau tiesiog stebuklu. Pradòkime nuo darb˜ atrankos. Jos nerodo krini˜, kurie ãia uÏdust˜“, nesiÏiròt˜. O
”
apie parodos struktrà... Ji yra, bet i‰mòtyta sudòtingame sali˜ plane: ãia kambariukas, ten kambariukas, ãia koridorius, vienas auk‰tas, kitas. Jei patalpos ãia bt˜
padoresnòs, didesnòs, parodos konstrukcija matyt˜si daug geriau.
Na ir porà ÏodÏi˜ apie dailòtyrininkus. Dabartinò Lietuvos dailòtyrinink˜ situacija, atsipra‰au, bet man ji atrodo, kaip linas. Ir a‰ pati paskendusi tame line.
Tarsi niekam ne∞domu, kodòl neatsirado kuratoriaus V. Vizgirdos jubiliejinei parodai. I‰ tikr˜j˜ visi Ïinojo apie artòjant∞ ‰imtmet∞. Man visada pavyzdys buvo muzikologai. V. Baceviãius... Prie‰ penkerius metus jie atsiveÏò jo lai‰kus, verãia, ra‰o,
spausdina ir t. t. Niekam i‰ menotyrinink˜ nekilo minãi˜ kà nors pana‰aus padaryti
artòjant V. Vizgirdos jubiliejui. Arba vòl... Kiek met˜ Lietuvos dailinink˜ sàjungoje
guli dar A. Molnikaitòs pradòti rinkti atsiminimai apie A. Gudait∞. Artòjant dailininko ‰imtmeãiui buvo galima spaudai parengti knygà apie A. Gudait∞: su prisiminimais, lai‰kais, dokumentais. Taãiau neatsirado menotyrininko, kuris tuo susidomòt˜. Tai ir yra linas.
Dòl A. Gudaiãio krini˜ nuolatinio eksponavimo a‰ nesijaudinu. Ø tai Ïiriu filosofi‰kai. Laikas parodys: jei reikòs, darbai bus Ïinomi, nereikòs – i‰mirs, nusk´s
Ïmoni˜ atmintyje.
Linas Luko‰eviãius:
Lietuvos restauratoriai iki ‰iol nei cheminiu, nei technologiniu poÏiriu XX a.
dailòs krini˜ nebuvo tyrinòj´. Pastaruoju metu Prano Gudyno restauravimo centre
tok∞ darbà pradòjome. Fotografuojame, analizuojame signatras, gruntus, podaÏius, daÏ˜ struktras, potòpius. Tai, mano poÏiriu, ir menotyrininkams, ir mums,
restauratoriams, gali suteikti daug papildomos informacijos. Pradòjome nuo A. Samuolio. Po to prisidòjome rengiant ‰ià didÏiul´ A. Gudaiãio krini˜ parodà. Pla-
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nuojame ir toliau dirbti su A. Gudaiãio kriniais, juos tyrinòti. Manau, kad su menotyrininkais turòtume daugiau bendradarbiauti, vieni kitiems daugiau Ïini˜ pateikti apie XX a. dailòs krinius.

Diskusijoje dalyvavo:
Vytautas Balãinas, LDM sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plòtrai
ir vadybai, Vilniaus paveiksl˜ galerijos vedòjas; dr. Erika Grigoraviãienò, dailòtyrininkò (Kultros filosofijos ir meno institutas); dr., e. doc. Lolita Jablonskienò, dailòtyrininkò (Vilniaus dailòs akademija, Lietuvos dailòs muziejus); dr., e. doc. Giedrò
Jankeviãitò, dailòtyrininkò (Kultros filosofijos ir meno institutas); dr. doc. Raminta Jurònaitò, dailòtyrininkò (Vilniaus dailòs akademijos Dailòs istorijos ir teorijos
katedra); Eglò Kunãiuvienò, dailòtyrininkò; dr. Elona Lubytò, dailòtyrininkò (Lietuvos dailòs muziejus); Linas Luko‰eviãius, restauratorius (Lietuvos dailòs muziejaus
Prano Gudyno restauravimo centras); Sigita Maslauskaitò, dailininkò, Vilniaus dailòs akademijos doktorantò; Rta Mik‰ionienò, Lietuvos ryto“ Ïurnalistò; dr. Jolita
”
Muleviãitò, dailòtyrininkò (Kultros filosofijos ir meno institutas); Ieva Pleikienò,
dailòtyrininkò (Vilniaus dailòs akademijos Dailòtyros institutas); Ramutò Rachleviãitò, dailòtyrininkò (Vilniaus dailòs akademijos Dailòs istorijos ir teorijos katedra);
dr. Dalia Ramonienò, dailòtyrininkò (Vilniaus dailòs akademijos Dailòtyros institutas); prof. Arvydas ·altenis, dailininkas, Vilniaus dailòs akademijos prorektorius.
I‰‰ifravo, spaudai parengò Lolita Jablonskienò ir Danutò Mukienò
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Giedrò Kazonienò

Konferencija ”Laikas lietuvio sàmonòje“
Minòdamas Klaipòdos laikrodÏi˜ muziejaus dvide‰imties met˜ jubiliej˜, muziejus
surengò mokslin´ konferencijà Laikas lietuvio sàmonòje“, kurioje etnologijos,
”
etnoastronomijos, fizikos, filosofijos, psichologijos, astrologijos ir kit˜ laiko temà
∞vairiais aspektais tyrinòjanãi˜ mokslo ‰ak˜ atstovai (teoretikai ir praktikai) diskutavo apie visiems aktual˜ rei‰kin∞ – laikà. Ypaã svarbus konferencijos prane‰im˜ aspektas buvo lietuvi˜ laiko sampratos istorinò raida – tiek praeityje, tiek ir
dabar.
Konferencijoje prane‰imus perskaitò:

GraÏina KadÏytò (Lietuvi˜ literatros ir tautosakos institutas), Diena mano –
”
amÏius mano. Laiko apmàstym˜ ∞vairovò smulkiojoje tautosakoje“;
Jonas Vai‰knas (Molòt˜ kra‰to muziejus, Mokslinink˜ sàjungos institutas), Dan”
gaus ‰viesuli˜ stebòjimas ir laiko skaiãiavimo praktika lietuvi˜ etnokultroje“;
Saulius Manomaitis (Klaipòdos miesto architektas), Îodis laikas“;
”
”
Jratò Macnoritò (·ilalò), Laikas ‰iuolaikini˜ lietuvi˜ tapytoj˜ sàmonòje ir k”
ryboje“;
Libertas Klimka (Vilniaus pedagoginis universitetas), Apie laiko sàvokos raidà
”
ir daugiareik‰mi‰kumà“;
Rimvydas LauÏikas (Vilniaus universitetas, Lietuvos etnokosmologijos muziejus),
Istorijos reliatyvumas“;
”
Stasys ·imaitis (·iauli˜ universitetas), Temporalizacija ir sudabartinimas kaip
”
laik˜ visumos patirtis ir samprata“;
Antanas Zali‰ãevskis (Klaipòdos universitetas), Kai kurie psichologinio laiko
”
rai‰kos ypatumai“;
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Sigita Kraniauskienò (Klaipòdos universitetas), Laiko prasmòs socialiniuose pro”
cesuose“;
K´stutis ·erpetis (Klaipòdos universitetas), Lietuvos sociumo temporalini˜
”
orientacij˜ dispersija: politinòs i‰davos“;
Alfreda ·pakauskienò (Kauno technologijos universitetas), Laikas – valdymo
”
apskaitos poÏiriu“;
Valentinas Lazauskas (Vilniaus universitetas), Klasik˜ mintys apie laikà“.
”
Buvo i‰leistos konferencijos prane‰im˜ tezòs, programos-skrajutòs, paskelbta
nemaÏai publikacij˜ spaudoje, konferencijos tema inicijuotos kelios radijo ir televizijos laidos. Konferencijos Laikas lietuvio sàmonòje“ prane‰imus planuojama
”
i‰leisti atskiru leidiniu. Prie jo numatyta pridòti kompaktin∞ diskà su ∞vykusios konferencijos vaizdo medÏiaga.
Surengus konferencijos dalyvi˜ apklausà, paai‰kòjo, kad i‰ penkiasde‰imties
konferencijoje dalyvavusi˜ klausytoj˜ 60 proc. buvo studentai, o likusià dal∞ sudarò ∞vairi˜ kultros ir mokslo ∞staig˜ darbuotojai.
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Giedrò Kazonienò

Konferencija ”Kultrini˜-edukacini˜ program˜
plòtra Klaipòdos apskrityje“
Klaipòdos apskrityje jau daugiau negu penkeri metai vyksta glaudus muziej˜,
kultros centr˜, bibliotek˜ ir mokykl˜ bendradarbiavimas. BemaÏ visi Klaipòdos
miesto ir apskrities muziejai, ie‰kodami nauj˜ informacijos perteikimo vaikams ir
jaunimui form˜, yra pareng´ ne vienà kultrin´-edukacin´ programà. J˜ tematika
daÏniausiai gerai atspindi muziejaus, kultros ∞staigos savitumà ir specifikà.
Edukacinòmis programomis siekiama naujomis formomis netradicinòje aplinkoje
sudominti vaikus viena ar kita tema ir taip dirbant palengvinti ir pa∞vairinti pedagog˜ darbà. Klaipòdos apskrities muziejuose ir kitose kultros ∞staigose preliminariais duomenimis 2005 m. pradÏioje moksleiviams buvo parengta daugiau kaip
80 edukacini˜ uÏsiòmim˜ tem˜. Apskrities pedagogams i‰ j˜ siloma i‰sirinkti tinkamiausià, kartu su vaikais atvykti ∞ muziej˜ ar kurià kità edukacine veikla uÏsiimanãià kultros ∞staigà ir ∞domiai bei prasmingai praleisti laikà. Taip dirbant tarp
‰vietimo ir kultros ∞staig˜ uÏsimezga glauds ry‰iai, pradedami rengti ir ∞gyvendinami bendri kultriniai projektai.
Uostamiesãio muziejininkai jau ne∞sivaizduoja savo ∞staig˜ veiklos be edukacini˜
uÏsiòmim˜. Plòtojant ‰ià veiklos srit∞, rezultatai akivaizds – ∞gyvendinant edukacines programas, kasmet ∞ jas ∞sitraukia vis daugiau vaik˜.
Klaipòdos miesto pedagogai yra gana gerai susipaÏin´ su kiekvieno muziejaus
edukacine veikla, jos specifika, daÏnai ãia sukauptà praktikà naudoja savo pedagoginòje veikloje. Kasmet vis daugiau ∞ edukacinius uÏsiòmimus atvyksta vaik˜ i‰
∞vairi˜ apskrities mokykl˜. Siekdama apskrities pedagogus i‰samiai supaÏindinti su
muziej˜ edukacinòmis programomis, Klaipòdos apskrities vir‰ininko administracijos Valstybinò ‰vietimo prieÏiros tarnyba kartu su Klaipòdos laikrodÏi˜ muziejumi
2004 m. gruodÏio 15 d. surengò konferencijà Kultrini˜-edukacini˜ program˜
”
plòtra Klaipòdos apskrityje“.
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Puikius abipusio kultrinio ir edukacinio bendradarbiavimo pavyzdÏius konferencijoje aptarò apskrities kultros darbuotojai, pedagogai, muziejininkai. Akcentuota, kad parengtos edukacinòs programos glaudÏiai siejasi su mokyklinòmis programomis, uÏsiòmim˜ temos parengiamos ∞vairaus amÏiaus moksleivi˜ grupòms.
Konferencijoje pristatytos ra‰ytoj˜ Tomo Mano ir Ievos Simonaitytòs memorialini˜
muziej˜, ·ilutòs muziejaus, Lietuvos jr˜ muziejaus, MaÏosios Lietuvos istorijos
muziejaus, LaikrodÏi˜ muziejaus, Klaipòdos etnokultros centro, Klaipòdos miesto
savivaldybòs vie‰osios bibliotekos parengtos kultrinòs-edukacinòs programos ir
j˜ pritaikymas moksleivi˜ ‰vietimui.
Konferencijoje prane‰imus perskaitò:

Giedrò Kazonienò, Indrò SliuÏinskaitò-Macijauskienò (Klaipòdos laikrodÏi˜ muziejus), Klaipòdos laikrodÏi˜ muziejaus edukacinio centro veikla“;
”
Virginija Mataitienò (Klaipòdos miesto savivaldybòs etnokultros centras), Klai”
pòdos etnokultros centro edukacinò veikla“;
Eugenija Kaveckienò (Klaipòdos miesto savivaldybòs vie‰oji biblioteka), Klaipò”
dos miesto savivaldybòs vie‰oji biblioteka: resursai ir paslaugos“;
Laima LemeÏienò (I. Simonaitytòs memorialinis muziejus), I. Simonaitytòs me”
morialinis muziejus. ·iandiena ir perspektyvos“;
Rasa Butakova (Klaipòdos Îaliakalnio“ vidurinò mokykla), Muziej˜ edukacini˜
”
”
program˜ integravimas ∞ mokini˜ ugdymo(si) procesà“;
Rimantò âerniauskaitò-Vidmantienò (Tomo Mano memorialinis muziejus), Ra‰y”
tojo Tomo Mano memorialinio muziejaus kultrinò-edukacinò veikla 2004–
2005 metais“;
Liuda BurzdÏiuvienò (·ilutòs muziejus), Edukacinòs veiklos analizò: ·ilutòs mu”
ziejaus patirtis“;
Diana Na‰utinskaitò (MaÏosios Lietuvos istorijos muziejus), MaÏosios Lietuvos
”
istorijos muziejaus ir jo padalini˜ (Kalvystòs ir Pilies muziej˜) edukacinò veikla“;
Nika Pupeikienò (Lietuvos jr˜ muziejus), Edukacinò veikla Lietuvos jr˜ mu”
ziejuje ir jos plòtros galimybòs“.
Konferencijos dalyviai – ‰vietimo skyri˜, muziej˜, bibliotek˜, centr˜ atstovai,
mokykl˜ vadovai, mokytojai, i‰klaus´ prane‰imus, konstatavo, kad muziejai, bibliotekos, kultros centrai jau keletà met˜ atsakingai rengia ir vykdo kultrinesedukacines programas. Konferencijos dalyviai priòmò rezoliucijà, kurioje paÏymima, kad muziejuose saugomos vertybòs turòt˜ tapti kultros, istorinòs atminties,
‰vietimo sistemos ir patriotinio ugdymo dalimi.
Rezoliucijoje savivaldybei siloma ∞steigti muziej˜ ir ‰vietimo ∞staig˜ atstov˜
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koordinacin´ tarybà, kuri i‰tirt˜ mokykl˜ poreikius ir parengt˜ tem˜, kuriomis
bt˜ galima papildyti muziej˜ ir kultros centr˜ edukacinius uÏsiòmimus, sàra‰à,
skirti daugiau lò‰˜ edukacini˜ program˜ ∞gyvendinimui, skatinti pedagog˜ poreik∞
nuolat atnaujinti ugdymo turin∞ ir metodus, panaudojant muziejin´ medÏiagà,
integruoti muziej˜ ir kit˜ kultros ∞staig˜ veiklà ∞ mokyklos mokymo programas,
ie‰koti nauj˜ bd˜ ir form˜, kurios ateityje mokykloms padòt˜ dar glaudÏiau ir
rezultatyviau bendradarbiauti su muziejais, bibliotekomis, kultros centrais ∞gyvendinant kultros-‰vietimo projektus.
Klaipòdos laikrodÏi˜ muziejaus Edukacinio centro veikla
Giedròs Kazonienòs, Indròs Macijauskienòs prane‰imo, perskaityto konferencijoje
Kultrini˜-edukacini˜ program˜ plòtra Klaipòdos apskrityje“, tezòs
”
Klaipòdos laikrodÏi˜ muziejus ∞kurtas 1984 m. Pagal savo specifikà tai vienas i‰
retesni˜ muziej˜ ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Muziejuje eksponuojami
senovini˜ kalendori˜, saulòs, vandens, ugnies, smòlio laikrodÏi˜ originalai,
modeliai ir kopijos-rekonstrukcijos, XVII–XX a. mechanini˜ laikrodÏi˜ originalai.
1999 m. ∞kurtas LaikrodÏi˜ muziejaus ‰vietimo centras. Turima medÏiaga leido
muziejaus darbuotojams parengti ∞vairi˜ edukacini˜ program˜. Jos yra tiesiogiai
susijusios su mokyklose dòstom˜ mokom˜j˜ dalyk˜ (istorijos, fizikos,
astronomijos, dailòs, etnokultros) programomis.
LaikrodÏi˜ muziejaus edukacinòs veiklos tikslai yra ‰ie:
1. Prisidòti gilinant vaik˜ Ïinias, ∞gytas mokykloje, padòti muziejaus lankytojams
suprasti mus supanãius gamtos rei‰kinius, pajusti, koks brangus yra laikas ir kaip
j∞ reikia tikslingai naudoti.
2. Ugdyti bsimà muziejaus lankytojà, parodyti, kad muziejus, be ∞prast˜ ekskursij˜ ir esamos ekspozicijos, gali pasilyti ir ∞domius, vaizdinòmis priemonòmis
paremtus uÏsiòmimus.
Tokie uÏsiòmimai – tai puikus Ïini˜ ‰altinis ir didelò paspirtis mokytojams. UÏsiòmimai muziejuje, vykstantys ∞domioje, netradicinòje aplinkoje, suteikia moksleiviui nauj˜ ∞spdÏi˜, padeda pagilinti Ïinias, pratina j∞ daugiau bti muziejaus
erdvòje ir vertinti muziej˜ kaip istorijos ir mokslo ‰altin∞.
Pamokòlòs, praktiniai uÏsiòmimai ir papildomos informacijos pateikimas vyksta
specialiai ‰iems uÏsiòmimams ∞rengtose muziejaus patalpose, Saulòs laikrodÏi˜
parke, ekspozicinòse salòse.
Ikimokyklinio amÏiaus ir pradini˜ klasi˜ moksleiviams parinktos temos, ∞vedanãios ∞ laiko“ sàvokos ir laikrodÏio paÏinimà. Vyresni˜j˜ klasi˜ moksleiviams uÏsiò”
mim˜ temos derinamos su specialiai mokykloms paruo‰tomis programomis. Edukacinò programa kasmet papildoma naujais uÏsiòmimais. Siekiama, kad mokiniai
muziejuje jaust˜si laisvai, uÏsiòmim˜ metu vykt˜ diskusijos, kad vaikai jaust˜ skir-
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tumà tarp pamok˜ mokykloje ir uÏsiòmim˜ muziejuje, kur medÏiaga pateikiama
kitokia forma, panaudojant iliustracijas, vaizdines-demonstracines priemones.
Muziejus 2005 metais lankytojams parengò 7 tem˜ edukacinius uÏsiòmimus.
1. Gamtos laikrodis“
”
UÏsiòmimas skirtas 1–6 klasi˜ moksleiviams. Jo metu susipaÏ∞stama su gòli˜,
pauk‰ãi˜, Ïvòreli˜ ir paties Ïmogaus biologiniais laikrodÏiais.
2. Lygiadieniai ir saulògr∞Ïos“
”
UÏsiòmimas skirtas 3–6 klasi˜ moksleiviams. Vaikai supaÏindinami su svarbiais
astronominiais rei‰kiniais, lygiadieniais ir saulògr∞Ïomis, gauna atsakymà ∞ klausimà, kodòl ir kada ms˜ Ïemòje dienos trumpiausios, o naktys ilgiausios ir atvirk‰ãiai.
3. Dangus lietuvi˜ tautosakoje“
”
UÏsiòmimas skirtas 1–4 klasi˜ moksleiviams. Pasitelkus lietuvi˜ tautosakà, moksleiviai supaÏindinami su svarbiausiais dangaus knais ir rei‰kiniais.
4. PaÏinkime laikrod∞“
”
UÏsiòmimas skirtas darÏelio parengiamosios grupòs vaikams ir 1–2 klasi˜ moksleiviams. Ne kiekvienas vaikas, pradòdamas eiti ∞ mokyklà, yra susipaÏin´s su laikrodÏiu ir laiko skaiãiavimu. ·iuos pagrindus vaikai gali gauti edukacinio uÏsiòmimo metu LaikrodÏi˜ muziejuje. âia jiems sudaryta galimybò ∞gytas Ïinias ∞tvirtinti
dirbant su laikrodÏiais-modeliais.
5. Laiko samprata ir skaiãiavimas senovòje“
”
UÏsiòmimas skirtas 4–7 klasi˜ moksleiviams. Jo metu vaikai pagilina Ïinias apie
Babilono, Senovòs Egipto, Graikijos, Europos ViduramÏi˜ laiko skaiãiavimo priemones – btent ten susiformavo toks kalendorius ir valand˜ skaiãiavimas, kok∞
mes turime ‰iandien.
6. Laikrodis – taikomojo meno dalis“
”
UÏsiòmimas skirtas vyresni˜j˜ klasi˜ moksleiviams. Laikrodis gali bti ne tik
laikà rodantis mechanizmas, bet ir meno krinys. ·iame uÏsiòmime, naudojantis
skaidròmis, moksleiviai supaÏindinami su ∞vairi˜ pasaulio muziej˜ laikrodÏiais,
aptariami ∞vairi˜ stili˜ savitumai laikrodÏi˜ korpus˜ apdailoje. Antroje uÏsiòmimo
dalyje vaikai gali nupie‰ti jiems patikusio laikrodÏio eskizà (pie‰imo priemones
uÏsiòmimo dalyviai atsine‰a patys).
7. Susikurkime savo laikrod∞“
”
UÏsiòmimas skirtas ∞vairaus amÏiaus moksleiviams. Jo metu demonstruojamos
skaidròs, kuriose rodomi laikrodÏiai, pagaminti i‰ ∞vairiausi˜ medÏiag˜, t. y. sil˜,
popieriaus, keramikos, audini˜, pie‰ini˜ ir kt. I‰siai‰kinama, i‰ ko ir kaip paãiam
galima pasigaminti laikrod∞. Moksleiviai turi retà progà nupie‰ti jiems patikusi˜
laikrodÏi˜ eskizus (pie‰imo priemones uÏsiòmimo dalyviai atsine‰a patys).
Nuo 2003 m. LaikrodÏi˜ muziejaus darbuotojai pradòjo dirbti su negalià turin-
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ãiais vaikais. UÏsiòmimai parengti atsiÏvelgiant ∞ vaik˜ negalios pobd∞ ir muziejaus turimas galimybes. Pradòta dirbti su aklaisiais, kurãiaisiais (kartu su muziejininku edukacinio uÏsiòmimo metu dirba ir vertòjas ∞ gest˜ kalbà), proto negalià
turinãiais vaikais. 2004 m. pabaigoje paruo‰ti du uÏsiòmimai, skirti negalià turintiems vaikams. Tai Senoviniai laikrodÏiai bei laiko matavimas“ (akliesiems ir kur”
tiesiems), Pauk‰ãi˜ laikrodis“ (akliesiems) ir Gòli˜ laikrodis“ (kurtiesiems). Ren”
”
giant ‰i˜ uÏsiòmim˜ programas, buvo specialiai padaryti senovini˜ saulòs, vandens, ugnies, smòlio laikrodÏi˜ modeliai. Liesdami juos, klausydami vadovo ai‰kinimo, aklieji vaikai ∞vedami ∞ senovin∞ laiko skaiãiavimo pasaul∞.
Nuo 2006 m. bus pradòta vesti edukacinius uÏsiòmimus ir uÏ muziejaus rib˜.
Muziejaus darbuotojai edukacinius uÏsiòmimus taip pat veda seneli˜ globos namuose, ne∞gali˜j˜ ∞staigose, kurias lankantys Ïmonòs dòl vienoki˜ ar kitoki˜ prieÏasãi˜ negali apsilankyti LaikrodÏi˜ muziejuje.
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EKSPOZICIJOS, PARODOS

Margarita Matulytò

Pirmoji paroda i‰ ciklo ”Sveika, Europa!“
PaÏymòdamas Lietuvos narystòs Europos Sàjungoje pradÏià, Lietuvos dailòs
muziejus 2004 m. pradòjo kilnojam˜j˜ fotografijos parod˜ ciklà Sveika, Europa!“.
”
Projektu siekiama i‰tirti Lietuvoje saugomà Europos fotografijos paveldà ir j∞
∞traukti ∞ bendrus pasaulio kultros sklaidos srautus. Senosios fotografijos kolekcijos Lietuvoje yra visi‰kai neÏinomos uÏsienio istorikams, nòra analizuojamos. Tuo
tarpu aktyvòjanãios kultrinòs integracijos laikotarpiu yra itin svarbu i‰kelti ir aktualizuoti savo rinkinius. Sumanymo rengti tokio ciklo parodas novatori‰kumas
gldi ne elementariame kolekcij˜ pristatyme – tai bandymas prasmingai atskleisti
daugiaaspekt∞ istorin∞ kontekstà. Ne maÏiau svarbi yra ir edukacinò kilnojam˜j˜
parod˜ paskirtis – ∞vairiuose Lietuvos regionuose visuomenò supaÏindinama su
senàja Europos fotografija, o kartu ir su jos kultra, menu. Rengdamas ciklo parodas muziejus bendradarbiauja su ∞vairioms ‰alims atstovaujanãiomis ir jas populiarinanãiomis institucijomis. Tai projektui suteikia tarptautin∞ statusà.
Pirmoji paroda Salve, Italia! XIX a. Italijos fotografijos“ surengta kartu su Ital˜
”
kultros institutu. Jos koncepcija paremta Lietuvos dailòs muziejaus senosios ital˜
fotografijos kolekcijos istorija. Idòjai pagr∞sti buvo atlikti specials tyrimai, kurie
padòjo ne tik atributuoti fotografijas, bet ir atskleisti jas kolekcionavusi˜j˜ aspiracijas, sukurti ypatingà epochos atmosferà. Ital˜ fotografijos klasika Ïinoma ir skelbiama pasaulio fotografijos istorijose, taãiau lietuvi‰kos kolekcijos publikacija papildò istoriografijà nauju aspektu. MedÏiaga atskleidÏia asmen˜, gyvenusi˜ Lietuvoje XIX a., ry‰ius su Italija, atspindi j˜ domòjimosi objektus, kolekcionavimo tradicijas, fotografijos vertinimo, atrankos kriterijus.
Lietuvos dailòs muziejaus XIX a. ital˜ fotografijos kolekcijà sudaro apie 180 pavieni˜ profesionali˜ Italijos vaizd˜ fotolak‰t˜, albumas su originaliomis fotografijomis (20 Romos vaizd˜ ir 42 antikos istorini˜ veikòj˜, biblini˜ personaÏ˜ skulpt-
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r˜ fotografijos)1, 128 Ïymiausi˜ ital˜ dailinink˜ krini˜ fotoreprodukcij˜ albumas
ir pavienòs ital˜ dailòs krini˜ faksimilòs. Pompòjos fotografij˜ rinkinys priklausò
Vilniaus Stepono Batoro universitetui, o tiesiogiai paveldòtas i‰ Vilniaus miesto
muziejaus2. Kit˜ eksponat˜ kilmò spòjama pagal kelis spaudus3, fragmenti‰kus ∞ra‰us ant fotografij˜4, valstybiniuose archyvuose saugomus dokumentus, kuriuose
aptikti faktai padòjo rekonstruoti praeit∞.
Ital˜ fotografijas surinko Ïymus gydytojas, ichtiologas, publicistas dr. Cezaris Staneviãius (Cezary Staniewicz, 1839–1909), kultros veikòjas Liucijanas Uzembla
(Lucjan Uzi´b∏o, 1864–1942), taãiau didÏioji dalis j˜ priklausò dailininkui Boleslovui Ruseckui (Boles∏aw Micha∏ Rusiecki, 1824–1913).
Savo fotografij˜ archyvà kartu su biblioteka, dailòs kriniais ir kitomis muziejinòmis vertybòmis 1913 m. B. Ruseckas testamentu paliko Vilniaus mokslo biãiuli˜
draugijai. Po dailininko mirties perimant palikimà, 1914 m. sausio mònes∞ buvo padarytas turto apyra‰as, kuriame paminòtos ir fotografijos (net 856 vienetai)5. Deja,
draugijos muziejuje jos nebuvo inventorizuotos, nepaÏymòta ir nuosavybò.
1940 m. uÏdarytos draugijos rinkiniai perduoti Lituanistikos institutui, vòliau jie pateko Liaudies komisar˜ tarybos 1941 m. sausio 16 d. nutarimu ∞steigtos LTSR moksl˜ akademijos Ïinion6. Pirmaisiais sovietmeãio metais, organizuojant naujà muziej˜
tinklà, senieji rinkiniai buvo i‰formuoti ir i‰sklaidyti. NemaÏai lituanistini˜ vertybi˜
prarasta karo metais. Nuo 1941 m. bombardavimo nukentòjo Moksl˜ akademijos
Istorijos institutas ir jame buv´ eksponatai. 1943 m. balandÏio 14 d. instituto pastatas buvo uÏimtas vermachto ir dalis muziejinio turto perduota Lietuvos dailòs
muziejui7. Skubotai kraustant eksponatus ir neradus inventoriaus knyg˜, buvo sudaryti nauji sàra‰ai. Taip ∞ muziej˜ pateko ir ne∞vardytos fotografijos, kuri˜ istorin´
ir menin´ vert´ nustatyti pavyko tik po nuosekli˜ tyrinòjim˜.
XIX a. Italija buvo viena labiausiai Lietuvos ‰viesuomenòs lankom˜ Europos ‰ali˜. âia buvo vykstama ne tik poilsiauti ir pramogauti, bet ir studijuoti, tobulintis.
Ypaã artimas ry‰ys su Italija siejo Ruseck˜ ‰eimà. Jos itali‰koji istorija prasidòjo
1821 m.8, kai bajoras dailininkas Kanutas Ruseckas (1800–1860), baig´s Vilniaus
universitetà, slapta susituokò su bekraite Ïyde Antanina âervinska (Czerwiƒska) ir
i‰vyko ∞ Europà studijuoti dailòs. Po met˜ mokslo ParyÏiuje K. Ruseckas su Ïmona
ir dukra persikòlò ∞ Romà. âia Ruseckai susilaukò dar penki˜ vaik˜, tarp j˜ ir
1824 m. rugsòjo 29 d. gimusio snaus Boleslovo. J∞ Romos priemiesãio kaime augino italò, i‰mokiusi kalbos ir ∞skiepijusi prisiri‰imà prie ‰io kra‰to. Kartu su tòvais
dar bdamas maÏas Boleslovas Italijà paliko 1831 m., o sugr∞Ïo kartu su Ïmona
Stefanija 1857 m. kaip diplomuotas dailininkas, ketindamas t´sti studijas ir tobulinti
savo meistri‰kumà9. Tiesa, daugiau laiko jis praleisdavo ne studijoje, o Kapitolijaus,
Vatikano ir kituose Romos muziejuose, galerijose, nuodugniai tyrinòdamas, kopijuodamas klasik˜ originalus.
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NeÏinomas fotografas. Tivolio kriokliai“. Apie 1850 m.
”
Atspaudas druskomis apdorotame popieriuje nuo kalotipinio negatyvo. 27,3x21,2, 48,2x32,5 cm. LDM, Fi 1809
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NeÏinomas fotografas. Valstieãio veÏimas. Apie 1850 m.
Atspaudas druskomis apdorotame popieriuje nuo kalotipinio negatyvo. 9,5x13, 16,3 x24,3 cm. LDM, Fi 1719

Italijos vaizd˜ ir architektros fotografijas dailinink˜ ‰eima rinko ne tik kaip suvenyrus, kelioni˜ atminimà, bet ir kaip ital˜ meno paÏinimo, architektros studij˜
‰altin∞, taip pat naudojo eskizavimui. NeÏinia, ar B. Ruseckas asmeni‰kai paÏinojo
ital˜ fotografus, taãiau profesionali atranka liudija apie vis labiau populiaròjanãios
technikos i‰manymà. Ant kolekcijos darb˜ nedaug autori˜ signatr˜, taãiau tarp
nustatyt˜ yra ry‰kiausi atstovai – Tommaso Cuccioni (apie 1790–1864), Angelo
Luswerghas (1793–1858), Giacomo Caneva (apie 1813–1865), Robertas MacPhersonas (1815–1872), Giacomo Brogi (1822–1881), Giorgio Sommeris (1834–1914),
broliai Alinariai ( Fratelli Alinari“ firma). Su j˜ vardais siejama ital˜ fotografijos
”
pradÏia.
Ankstyviausios muziejaus ital˜ rinkinio fotografijos yra kalotipijos negatyvo atspaudai druskomis apdorotame popieriuje. Rengiant parodà buvo atkreiptas dòmesys ∞ ‰e‰ias LDM rinkiniuose saugomas fotografijas (Fi 1719, Fi 1786, Fi 1810,
Fi 1809, Fi 1788, Fi 1716), i‰siskirianãias i‰ kit˜ ypatinga i‰vaizda. Gelsvi, ‰velnios
spaudos, tapybi‰ki, tarsi sugòr´ fotografin∞ vaizdà lak‰tai yra uÏklijuoti ant nestandartini˜, nelygiai i‰kirpt˜ pasport˜. Spòjimà, ar tai nebus vienos pirm˜j˜ popieri”
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Priskiriama Tommaso Cuccioni (apie 1790–1864).
Roma. Saturno ‰ventyklos griuvòsiai Romos forume. 1855–1860 m. Albuminas. 31,7x46 cm. LDM, Fi 1755

ni˜“ fotografij˜, patvirtino Lietuvos dailòs muziejaus Prano Gudyno muziejini˜ vertybi˜ restauravimo centras, talkinamas Lietuvos teismo ekspertizòs centro darbuotoj˜. Ekspertizò atlikta elektroniniu nuskaitanãiu mikroskopu JSM-840 su rentgeno
mikroanalizatoriumi LINK AN 10/55S. Buvo i‰tirta atspaud˜ element˜ sudòtis ir
nustatyta, kad druskinio popieriaus pavir‰inis pluo‰tas yra purus, neturi ri‰am˜j˜
medÏiag˜, vaizdinòje ir nugarinòje pusòse yra beveik vienodas sidabro kiekis, kas
bdinga tik kalotipijai. ·ios technikos pavyzdÏiai i‰ Lietuvos muziej˜ rinkini˜ eksponuoti pirmà kartà.
Kalotipija ypatinga tuo, kad negatyvas buvo gaminamas i‰ popieriaus, ∞sotinto
sidabro nitrato druskos tirpalu ir apdoroto kalio jodidu. Prie‰ fotografavimà toks
jodizuoto popieriaus negatyvas buvo ∞jautrinamas sidabro galio nitratu. Po fotografavimo kalotipinio popieriaus negatyvas buvo fiksuojamas kalio bromido tirpale,
skalaujamas ir dÏiovinamas. Atspaudams naudotas valgomosios druskos tirpale i‰mirkytas ir sidabro nitrato tirpalu apdorotas popierius. Fotografinis vaizdas bdavo

EKSPOZICIJOS,

PARODOS

/ 323

NeÏinomas fotografas. Venecija. Gondola DidÏiajame kanale. 1870–1880 m.
Albuminas. 18,2x23,8, 29x37,7 cm. LDM, Fi 1912

i‰gaunamas suglaudus negatyvà su pozityvu ir kelias minutes eksponuojant ry‰kioje saulòs ‰viesoje. Btent taip apie 1850 m. buvo pagaminti ir Lietuvos dailòs muziejuje saugomi druskiniai atspaudai Valstieãio veÏimas“, Roma. Farnese rmai“,
”
”
Roma. Pinãio terasa nuo Popolo aik‰tòs“, Tivolio kriokliai“, Poãiolio panorama“,
”
”
”
Roma. Koliziejus“10. Kitos rinkinio fotografijos yra sukurtos naudojant kolodijaus
”
technologijà11. Romos vaizdai Koliziejus“, KryÏiaus kelio stotys Koliziejuje“,
”
”
·vã. Marijos DidÏioji bazilika ir aik‰tò“, Saturno ‰ventyklos griuvòsiai Romos
”
”
forume“, Antanino ir Faustinos ‰ventyklos griuvòsiai Romos forume“ buvo nufo”
tografuoti ir atspausdinti ant albumino 1855–1860 m.
Vilniuje sukauptose fotografijose uÏfiksuoti ∞vairi˜ Italijos region˜ vaizdai. Rinkinyje nòra nò vienos politini˜ ∞vyki˜ fotografijos, maÏai ir etnografini˜ vaizd˜. Kolekcijoje dominuoja miest˜ vaizdai ir architektros paminklai. Tai nulòmò ne tik kolekcionavusi˜j˜ interesai, bet ir ribotos fotograf˜ technikos galimybòs, vyraujanti samprata, kad kompozicija turi atskleisti i‰grynintà reprezentacin∞ vaizdà. Todòl ekspozicija buvo kuriama atsiÏvelgiant ∞ XIX a. fotografijos savitumà (vaizdus lydi i‰sams
komentarai) ir estetikà – eksponat˜ grupòms buvo parinkti skirtingi ròmai.
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Parodos premjera ∞vyko 2004 m. balandÏio 30 d. Vilniaus paveiksl˜ galerijoje, o
pirmoji kilnojamoji parodos versija parodyta 2005 m. saus∞ PanevòÏio dailòs galerijoje. Gausiai susirinkusi ∞ atidarymà ir parodos knygos pristatymà Italijos fotografija aktyviai besidominti auditorija pateisino lkesãius. Sen˜j˜ ital˜ fotografij˜ kilnojamos parodos eksponuotos Jonavoje, ·iauliuose, Kòdainiuose. Jas lydòjo leidini˜ komplektas: plakatai, lankstukai, katalogas.
I‰na‰os
1

2

3

Albumà kartu su kitu dr. Cezario Staneviãiaus
palikimu (∞vairiomis fotografijomis, pie‰iniais,
litografijomis) 1909 m. rugpjãio 11 d. Vilniaus
mokslo biãiuli˜ draugijai perdavò paveldòtojas
snus Vitoldas Staneviãius (Witold Staniewicz,
1888–1966) ir jo Ïmona Antanina: Ksi´ga
”
protoku∏ów T-wa Przyjació∏ Nauk w Wilnie,
25 VII / 7 VIII 1907 – 23 XI 1916“, Lietuvos
valstybòs istorijos archyvas (toliau – LVIA),
f. 1135, ap. 22, b. 14, l. 37.
Vienuolikos fotografij˜ kitoje pusòje nuosavybò
paÏymòta Vilniaus Stepono Batoro universiteto
klasikinòs archeologijos seminaro spaudu:
SEMINARIUM ARCHEOLOGII / KLASYCZNEJ /
USB W WILNIE. Ø Vilniaus miesto muziej˜
rinkinys pateko 1943 m.: Vilniaus miesto
”
muziejaus 1941 m. sausio 20 d. – 1944 m.
birÏelio 14 d. inventoriaus knyga“, Lietuvos
dailòs muziejaus archyvas (toliau – LDMA), f. 1,
ap. 1, b. 971, l. 102, 103.
Trys Milano fotografijos (Fi 1830, Fi 1831,
Fi 2099) paÏymòtos dviem spaudais – Liucijano
Uzemblos (LUCJANA UZI¢B¸O / ZBIOR... /
WILNO) ir Vilniaus mokslo biãiuli˜ draugijos
(SOCIETAS SCIENTAE CULTORUM
VILNENSIS).

4

5

6

7
8

9

10

11

LDM rinkinio fotografijos Fi 1797 kitoje pusòje
∞ra‰yta dedikacija: Dla Szanownego Pana
”
Boles∏awa Rusieckiego na pamiàtk´ z Rzymu od
sz... przyjaznej Stanis∏awy Hornowskiej, roku
1882 lipca 19/31 dnia“.
Boleslovo Rusecko palikimo 1914 m. sausio
21 d. apyra‰o kopija, LVIA, f. 1135, ap. 22,
b. 48, l. 266.
Romualdas Samaviãius, Lietuvos Moksl˜
”
akademijos muziejai 1941–1963 m.“,
Kultros paminklai, 1996, nr. 3, p. 52.
1943 m. aktas, LDMA, f. 1, ap. 1, b. 33, l. 29.
Vladas Dròma, Kanutas Ruseckas, Vilnius,
1996, p. 30.
1843–1850 m. studijavo Imperatori‰koje Sankt
Peterburgo dailòs akademijoje pas Ïymius rus˜
tapytojus Fiodorà Bruni (1800–1875) ir Karlà
Briulovà (1799–1852).
Pirmàjà negatyvin´-pozityvin´ fotografijà i‰rado
anglas Williamas Henris Foxas Talbotas
(1800–1877), i‰radimà paskelb´s 1841 m.
DidÏiojoje Britanijoje.
I‰radimà 1851 m. paskelb´s anglas Frederickas
Scottas Archeris (1813–1857) negatyvams panaudojo stiklo plok‰teles, o atspaudams – albuminà, kiau‰inio baltymu padengtà popieri˜.
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Dalia Tarandaitò

Senasis Vilniaus universitetas ir dailò
Minint Vilniaus universiteto 425 met˜ jubiliej˜ Vilniaus paveiksl˜ galerijoje buvo
atidaryta paroda Senasis Vilniaus universitetas: mokslo ir meno vertybòs“, kuria
”
vilnieãiams ir miesto sveãiams siekta priminti ‰ios mokslo ∞staigos istorijà, jos
∞kròjus, dosniausius mecenatus, Ïymiausius profesorius ir auklòtinius, atkreipti
dòmes∞ ∞ Vilniaus universitete sukauptus intelektinio paveldo turtus. Paroda apòmò
Vilniaus jòzuit˜ akademijos ir universiteto (1579–1773 m.), Lietuvos DidÏiosios
Kunigaik‰tystòs vyriausiosios mokyklos (1773–1803 m.) ir Imperatori‰kojo Vilniaus
universiteto (1803–1832 m.) veiklos laikotarpius. Jà surengò Lietuvos dailòs
muziejus ir Vilniaus universiteto biblioteka. Svarbi˜ eksponat˜ parodai paskolino
Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvi˜
literatros ir tautosakos institutas, kolekcininkas Edmundas Armo‰ka.
Vaizduojamosios dailòs ekspozicijà ‰ioje parodoje sudarò dvi dalys – universiteto
steigòj˜, mecenat˜, profesori˜ ir auklòtini˜ portretai (penkios antrojo auk‰to
salòs), rodantys j∞ buvus svarb˜ mokslo ir kultros Ïidin∞, ir Vilniaus universiteto
dailòs katedr˜, padòjusi˜ pagrindus Lietuvos profesionaliosios dailòs raidai, profesori˜ ir auklòtini˜ kriniai (septynios treãiojo auk‰to salòs). Pirmojoje, ikonografinòje, dalyje greta originali˜ tapybos, skulptros ir grafikos darb˜ buvo eksponuojama keletas faksimili˜.
Vaizduojamosios dailòs, o ir visos parodos, ekspozicija prasidòjo Vilniaus paveiksl˜ galerijos antrojo auk‰to centrinòje reprezentacinòje salòje, kuri buvo skirta
Vilniaus universiteto ∞krimui paminòti. Jos centre eksponuota Vilniaus universiteto auklòtinio Vincento Smakausko didelio formato drobò Steponas Batoras ∞stei”
gia Vilniaus universitetà“, nutapyta ‰venãiant 250-àsias universiteto ∞krimo metines ir jubiliejini˜ i‰kilmi˜ metu puo‰usi jo posòdÏi˜ sal´. Sausokoje akademinòje
kompozicijoje dailininkas pavaizdavo Lenkijos karali˜ ir Lietuvos did∞j∞ kunigaik‰t∞
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Vincentas Smakauskas (1797–1876). Steponas Batoras ∞steigia Vilniaus universitetà“.
”
Drobò, aliejus, 171x210. LDM, T 2078

Steponà Batorà, Lietuvos didikams i‰kilmingai skelbiant∞ Vilniaus jòzuit˜ akademijos ∞steigimo aktà. Greta rodyti universiteto steigòj˜ – Vilniaus vyskupo Valerijono Protaseviãiaus, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Stepono Batoro, popieÏiaus Grigaliaus XIII – portretai. âia pat eksponuoti ir Vilniaus universiteto ∞krimo dokument˜, jam suteikt˜ privilegij˜ originalai: Vilniaus jòzuit˜ akademijos steigimo
privilegijos, Stepono Batoro pasira‰ytos 1578 m. liepos 25 d. Lvove ir 1579 m. balandÏio 1 d. Vilniuje, Vilniaus jòzuit˜ kolegijos tapimà universitetu patvirtinanti popieÏiaus Grigaliaus XIII 1579 m. spalio 29 d. bulò, Lietuvos ir Lenkijos valdov˜ Îygimanto Vazos, Vladislovo Vazos ir Augusto III pasira‰yti dokumentai, suteikiantys Vilniaus universitetui privilegijas ir karali‰kàjà globà (pergamentus parodai paskolino Lietuvos valstybòs istorijos archyvas).
1828 m. ‰v´stà Vilniaus universiteto 250 met˜ jubiliej˜, be minòtos Vincento
Smakausko drobòs, priminò ‰ioje salòje eksponuotas unikalus medali˜ rinkinys
(Edmundo Armo‰kos nuosavybò). Oficialiuose, carinòs Rusijos politikà atspindinãiuose medaliuose garsus rus˜ tapytojas ir skulptorius, Rusijos dailòs akademijos
viceprezidentas grafas Fiodoras Tolstojus greta Vilniaus universiteto steigòjo Lietu-
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Ignotas Egenfelderis (Eggenfelder, minimas
1752–1781 Vilniuje) (?). Vilniaus universiteto profesorius, matematikas, astronomas ir
architektas Tomas Îebrauskas (1714–1758).

NeÏinomas XVIII a. Lietuvos dailininkas.
Vilniaus universiteto matematikos ir
filosofijos profesorius Benediktas Dob‰eviãius
(1722–1794).

Drobò, aliejus, 98x81. LDM, T 2150

Drobò, aliejus, 66x53. LNM

vos ir Lenkijos valdovo Stepono Batoro pavaizdavo Rusijos imperatorius Aleksandrà I (jo valdymo metais vyko universiteto reforma) ir Mikaloj˜ I (tuometin∞ imperatori˜). Paradoksalu, bet neprabògus nò ketveriems metams, to paties caro Mikalojaus I, kuris jubiliejiniuose medaliuose buvo pavaizduotas kaip Vilniaus universiteto globòjas, ∞sakymu ‰is mokslo Ïidinys buvo uÏdarytas.
Vilniaus jòzuit˜ akademijos ir universiteto veiklos laikotarp∞ parodoje priminò
i‰tisa galerija jos mecenat˜ ir geradari˜ portret˜. Tarp drobòse ir grafikos lak‰tuose
∞amÏint˜ asmenybi˜ buvo galima pamatyti Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs
did∞j∞ mar‰alkà, Vilniaus vaivadà kunigaik‰t∞ Mikaloj˜ Kristupà Radvilà Na‰laitòl∞,
Vilniaus jòzuit˜ akademijai dovanojus∞ spaustuv´, Lietuvos ir Lenkijos valdovà
Îygimantà Augustà, savo bibliotekà testamentu palikus∞ Vilniuje steigiamai jòzuit˜
kolegijai, vyskupus Eustachij˜ Valaviãi˜, Jurg∞ Radvilà, Mikaloj˜ Pacà, vyskupo
Valerijono Protaseviãiaus pavyzdÏiu savo sukauptus knyg˜ rinkinius perdavusius
Vilniaus jòzuit˜ akademijai, vyskupà Jurg∞ Bialozarà, finansavus∞ akademijos
spaustuvòs atstatymà po gaisro, Vilniaus akademijos teisòs fakulteto fundatori˜
Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs pakancler∞ Kazimierà Leonà Sapiegà, taip pat
akademijai padovanojus∞ savo ir tòvo sukauptà vertingà bibliotekà, astronomijos
observatorijos mecenat´ ElÏbietà Oginskyt´-Puzinien´ ir daug kit˜ Vilniaus jòzuit˜
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Juozapas Ole‰keviãius (1777–1830).
Astronomas, Vilniaus universiteto rektorius
Martynas Poãobutas (1728–1810).

Ignotas Egenfelderis (Eggenfelder, minimas
1752–1781 Vilniuje). ElÏbieta OginskytòPuzinienò (?–1767).

Drobò, aliejus, 95x80. LDM, T 2138

Drobò, aliejus, 75x61. LDM, T 2089

akademijai ir kra‰to kultrai nusipelniusi˜ Ïmoni˜. Greta buvo eksponuojami akademijos profesori˜ portretai: pirmojo jos rektoriaus Petro Skargos, garsaus poeto,
retorikos, poetikos ir filosofijos profesoriaus Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus, teologijos profesoriaus Fridricho Barão, kanon˜ teisòs profesorius Andriaus Kriugerio,
matematikos ir filosofijos profesoriaus Benedikto Dob‰eviãiaus, poeto ir istoriko
Adomo Naru‰eviãiaus, matematiko, astronomo ir architekto Tomo Îebrausko.
Lietuvos vyriausiosios mokyklos ir Imperatori‰kojo universiteto gyvavimo laikotarp∞ atspindòjo Edukacinòs komisijos nari˜, XVIII a. pab. – XIX a. pirmaisiais de‰imtmeãiais Vilniaus universitete dirbusi˜ Ïymi˜ mokslinink˜, Lietuvos kultrai nusipelniusi˜ universiteto auklòtini˜ portretai.
Edukacinòs komisijos pertvarkytame Vilniaus universitete greta kit˜ disciplin˜
imta dòstyti dailò. 1793 m. buvo ∞steigta Architektros, 1797 m. – Pie‰imo ir tapybos,
1803 m. – Skulptros, 1805 m. – RaiÏybos katedros, kurioms vòliau prigijo bendras
Vilniaus meno mokyklos pavadinimas. ·ios katedros turòjo milÏini‰kà ∞takà tolesnei
Lietuvos dailòs raidai. Neatsitiktinai didÏioji dauguma parodoje eksponuot˜ XVIII a.
pab. – XIX a. portret˜ buvo sukurti Vilniaus meno mokyklos dailinink˜. Pirmasis
Pie‰imo ir tapybos katedros profesorius Pranci‰kus Smugleviãius drobòje ∞amÏino
Edukacinòs komisijos pirmininkà Vilniaus vyskupà Ignotà Jokbà Masalsk∞ ir Vilniaus universiteto rektori˜, ekonomistà ir teisininkà Jeronimà Stroinovsk∞. Daug savo
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Jonas Rustemas (1762–1835). Vilniaus
universiteto patologijos ir specialiosios
terapijos profesorius Jozefas Frankas
(1771–1842). Apie 1819–1820.

7. Jonas Rustemas (1762–1835). Vilniaus
universiteto teisòs profesorius, literatros ir
laisv˜j˜ men˜ fakulteto dekanas Liudvikas
Aloyzas Kapelis (1777–1838).

Drobò, aliejus, 85x67. LDM, T 841

Drobò, aliejus, 29,5x24. LDM, T 2034

koleg˜ portret˜ yra nutap´s Pie‰imo ir tapybos katedros adjunktas, vòliau jos profesorius Jonas Rustemas. Nedidelio formato, nesudòtingos kompozicijos portretuose jis
pavaizdavo astronomà ir matematikà Jonà Sniadeck∞, chirurgà Jonà Fridrikà Ni‰kovsk∞, teisininkà Aloyzà Liudvikà Kapel∞, pagal reprezentacini˜ portret˜ reikalavimus
nutapò Ïinomà mokslininkà, patologijos ir specialiosios terapijos profesori˜ Jozefà
Frankà. Kilnia antikos laik˜ heroika alsuoja parodoje eksponuotas Skulptros katedros auklòtinio, vòliau jos profesoriaus Kazimiero Jelskio sukurtas universiteto kuratoriaus kunigaik‰ãio Adomo Jurgio âartoriskio biustas.
Universiteto profesori˜ ir jo auklòtini˜ portret˜ yra sukr´ Juozapas Ole‰keviãius, Polikarpas Joteika, Andrius Valinaviãius, Valentinas Vankaviãius, Julijonas
Karãiauskas, Aleksandras Slendzinskis, Antanas Belkeviãius, Karolis Ripinskis ir
kiti Vilniaus meno mokyklos dailininkai. I‰ Ïymiausi˜ parodoje eksponuotuose
portretuose vaizduojam˜ asmenybi˜ minòtinos ‰ios: europinio masto astronomas
Martynas Poãobutas, matematikos profesorius Tomas Îickis, biologas, chemikas ir
medikas Andrius Sniadeckis, chirurgas anatomas i‰ ParyÏiaus Jokbas Briotò
(Briotet), literatros profesorius Leonas Borovskis, RaiÏybos katedros profesorius,
angl˜ grafikas Jozefas Saundersas, botanikos profesorius Stanislovas Bonifacas
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Valentinas Vankaviãius (1799–1842).
Adomas Mickeviãius (1798–1855).
Drobò, aliejus, 33,5x27. LDM, T 844

Andrius Valinaviãius (1792–1853). Literatros
teoretikas, Vilniaus universiteto profesorius
Leonas Borovskis (1784–1846).
1817. Drobò, aliejus, 53x43. LDM, T 555

Jundzilas, poetas romantikas Adomas Mickeviãius ir kt. Parodoje eksponuotose
Julijano Mackeviãiaus ir Maksimiljono Fajanso litografijose ∞amÏinti istorikai
Joachimas Lelevelis ir Teodoras Narbutas. Tarp Jono Kazimiero Vilãinskio Vilniaus
”
albumo“ grafikos lak‰t˜ yra lietuvi‰kos ra‰tijos puoselòtojo vyskupo Motiejaus
Valanãiaus, istoriko, ra‰ytojo ir publicisto Juozapo Ignoto Kra‰evskio portretai.
Taip pat parodoje buvo galima pamatyti Jono Zenkeviãiaus nutapytà pirmosios
lietuvi˜ kalba para‰ytos Lietuvos istorijos autoriaus Simono Daukanto portretà.
Antrojoje parodos dalyje, kurioje buvo plaãiau pristatoma Vilniaus meno mokyklos dailinink˜ kryba, eksponuoti ∞vairi˜ Ïanr˜ tapybos, skulptros ir grafikos
kriniai. Einanãius ∞ ‰ià ekspozicijos dal∞ – lipanãius laiptais ∞ treãiàj∞ Vilniaus paveiksl˜ galerijos auk‰tà – parodos lankytojus pasitikdavo Ignoto ·ãedrausko drobò
Tapybos gimimas“ (tiksliau bt˜ jà vadinti Plastini˜ men˜ gimimas“), parodos
”
”
kontekste ∞gavusi simbolin´ prasm´. ·ioje drobòje dailininkas pavaizdavo Plinijaus
vyresniojo Gamtos istorijoje“ apra‰ytà epizodà, pasakojant∞, kaip graik˜ puo”
dÏiaus duktò, ∞simylòjusi jaunà korintiet∞, mylimajam i‰vykstant ∞ tolimà kelion´,
anglimi apibròÏò ant sienos krintant∞ jo ‰e‰òl∞. J∞ merginos tòvas padengò moliu ir
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Pranci‰kus Smugleviãius (1745–1807). Lietuvos valstieãiai“.
”
Drobò, aliejus, 57x45,5. LDM, T 2100

taip sukrò reljefà – pirmàj∞ vaizduojamosios dailòs krin∞. ·∞ siuÏetà mògo vaizduoti XVIII a. pab. – XIX a. pr. dailininkai, apmàstydami amato ir krybos santykio, menininko profesinòs misijos klausimus. Jie buvo aktuals ir universitetinòje
aplinkoje i‰augusiems Lietuvos dailininkams.
Vilniaus universiteto dailòs katedros pradòjo naujà erà Lietuvos dailòs istorijoje.
Jos ne tik i‰ugdò visà br∞ profesionali˜ dailinink˜, bet ir sustiprino j˜ profesin´
savimon´, ∞tvirtino dailininko statusà visuomenòje. Su Vilniaus universiteto dailòs
katedromis ir j˜ auklòtiniais siejama dailòs parod˜, dailòs kritikos, Lietuvos dailòs
istorijos tyrinòjim˜ pradÏia.
PaÏint∞ su Vilniaus meno mokykla pradòjo pirmojo Pie‰imo ir tapybos katedros
profesoriaus, Ïymiausio klasicizmo atstovo Lietuvos tapyboje Pranci‰kaus Smugleviãius kriniai. Antikos autori˜ (Herodoto, Plutarcho, Homero, Vergilijaus) veika-
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Jonas âarnockis (1762–1835). Vilniaus botanikos sodas“.
”
Kartonas, aliejus, 24,7x37,3. LDM, T 2146

Ignotas ·ãedrauskas (1815–1870). Tapybos gimimas“.
”
Drobò, aliejus, 83x73. LDM, T 855
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luose apra‰ytas istorijas vaizduojanãiose P. Smugleviãiaus kompozicijose juntama
politinò potekstò – jomis prabylama apie taut˜ teis´ ∞ laisvà gyvenimà ir pareigà
ginti savàjà nepriklausomyb´, pasiryÏimà geriau mirti, negu k´sti paÏeminimà ir
tarnauti pavergòjams. Mokytojo puoselòti pilieti‰kumo ir demokrati‰kumo idealai
akivaizds P. Smugleviãiaus mokini˜ Juozapo Ole‰keviãiaus, Juozapo Pe‰kos,
Jono Damelio klasicistinòse drobòse.
Pirmojo Architektros katedros profesoriaus, Ïymiausio klasicistinòs architektros kròjo Lietuvoje Lauryno Guceviãiaus krybai skirtoje salòje buvo eksponuojami geriausi˜ jo krini˜ – Vilniaus katedros ir Vilniaus rotu‰òs – atvaizdai ir Vilniaus rotu‰òs rekonstrukcijos pirmasis ir treãiasis projektai. Ekspozicijà prat´sò
Pranci‰kaus Smugleviãiaus ∞pòdinio Pie‰imo ir tapybos katedroje, Ïymaus portretisto Jono Rustemo kriniai, kuriuose buvo galima pajusti naujas romantizmo dailòs tendencijas. Romantizmo bruoÏai dar akivaizdesni Jono Rustemo mokini˜ Kanuto Rusecko, Valentino Vankaviãiaus, Vincento Smakausko, Vincento Dmachausko, Marijono Kulie‰os ir kt. kriniuose, kuriuose atskleista meilò gimtajam kra‰tui,
jo istorijai, gamtovaizdÏiui ir Ïmonòms.
Grafikos katedros veiklà parodoje pristatò jos profesori˜ ir auklòtini˜ Izidoriaus
Veiso, Juozapo Saunderso, Mykolo Podolinskio, Fridricho Lòmano, Gotlibo Kislingo ir kt. autorinòs ir reprodukcinòs grafikos lak‰tai.
Skulptros katedrai atstovavo Kazimiero Jelskio sukurti reljefai ir skulptriniai
biustai.
Vilniaus universiteto dailòs katedrose iki j˜ uÏdarymo 1832 m. studijavo daugiau
kaip 500 jaunuoli˜. Vieni i‰ j˜ tapo profesionaliais dailininkais, kiti – pie‰imo mokytojais, dirbusiais mokyklose ir gimnazijose, treti dailòs paskaitas lankò siekdami
bendro meninio i‰silavinimo. Jono Rustemo mokiniais, be kit˜, buvo istorikas
Joakimas Lelevelis (jo perpie‰ti senieji Ïemòlapiai ‰ioje parodoje buvo rodomi tarp
Vilniaus universiteto bibliotekos vertybi˜) ir poetas Juozapas Ignotas Kra‰evskis.
Parodoje eksponuoti akvarele ir aliejine technika J. I. Kra‰evskio tapyti peizaÏai
liudija, kad Vilniaus universitete jis gavo gerus pie‰imo ir tapybos pagrindus. Poeto
meninius gabumus vertino ir jo biãiulis dailininkas Vincentas Smakauskas, viename lai‰ke ra‰´s: Tavimi dòtas ir turòdamas tok∞ talentà lengvai, ypaã lengvai pie‰ti
”
eskizus, niekad neapleisãiau ‰io mielo ir malonaus darbo“1.
Rengiant Vilniaus universiteto 425 met˜ jubiliejui skirtà parodà buvo stengiamasi
parodyti kuo daugiau ∞ nuolatin´ Vilniaus meno mokyklos ekspozicijà nepatekusi˜
krini˜, atspindòti ne tik ‰ios mokyklos profesori˜ ir auklòtini˜ krybos vir‰nes,
bet ir akademines studijas. ·iuo tikslu parodà uÏbaigianãioje ekspozicijos salòje
buvo ∞rengta improvizuota pie‰imo studija, kurioje rodyti akademiniai Vilniaus meno mokyklos auklòtini˜ Kanuto Rusecko, Valentino Vankaviãiaus ir kt. pie‰iniai.
Kai kurie i‰ j˜ kaip tikroje studijoje buvo eksponuoti ant molbert˜.
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NemaÏai dailòs krini˜ buvo sukaupta ir paãiame Vilniaus universitete. Savus,
akademiniams tikslams skirtus dailòs rinkinius yra turòjusios Vilniaus universiteto
dailòs katedros. Kazimiero Jelskio sukurti universiteto profesori˜ portretai puo‰ò
universiteto posòdÏi˜ sal´, astronomijos observatorijos Baltojoje salòje kabojo
30 universitetui nusipelniusi˜ asmen˜ portret˜2. Keletà i‰ ‰i˜ krini˜ buvo galima
pamatyti parodoje: Baltàjà sal´ puo‰usius Tomo Îebrausko, ElÏbietos OginskytòsPuzinienòs, Martyno Poãobuto, Andriaus Kriugerio portretus, Pie‰imo ir tapybos
katedros rinkiniuose buvusià Juozapo Ole‰keviãiaus drob´ Antiochas ir Strato”
nika“3, rektoriaus Pranci‰kaus Malevskio Skulptros katedrai dovanotà Tomaso
Rigio sukurtà profesoriaus Jokbo Briotòs biustà.
I‰na‰os
1

Cituojama i‰: V. Dròma, Vincentas Smakauskas,
Vilnius, 2001, p. 138.

2

3

A. H. Kirkoras, Pasivaik‰ãiojimai po Vilni˜ ir jo
apylinkes, Vilnius, 1991, p. 43.
MAB RS F 151–471.
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Sondra Rankelienò

Paroda ”Senasis Vilniaus universitetas:
mokslo ir meno vertybòs“
2004 m. sukako 425 metai nuo Vilniaus universiteto ∞krimo. Ta proga Lietuvos
dailòs muziejuje buvo surengta paroda, skirta ‰iam jubiliejui.
Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) parengta parodos dalis buvo eksponuota
dviejose Vilniaus paveiksl˜ galerijos salòse. âia buvo rodomos Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos spausdintos XVI–XVIII a. knygos bei senieji Ïemòlapiai.
Vilniaus universiteto biblioteka turi sukaupusi labai didel´ rankra‰tini˜ (apie
250 tkst.) ir spaudos (apie 180 tkst.) vertybi˜ kolekcijà. Rengiant parodà buvo
apsispr´sta parodyti visuomenei dal∞ dar nematyt˜, jokiose kitose parodose nerodyt˜ eksponat˜. Vienas i‰ svarbiausi˜ kriterij˜, atrenkant eksponatus parodai,
buvo j˜ estetinò i‰vaizda arba reik‰mò tam tikrai mokslo sriãiai.
Vienomis i‰ vertingiausi˜ Vilniaus universiteto bibliotekos knyg˜ visais laikais buvo laikomos pagrindà ‰iai bibliotekai padòjusio Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didÏiojo kunigaik‰ãio Îygimanto Augusto (1520–1572) knygos, testamentu paliktos
Vilniaus jòzuit˜ kolegijai. Tai buvo apie 4000 asmeninòs karaliaus bibliotekos knyg˜. Dabar VUB yra 14 i‰likusi˜ ‰io karaliaus knyg˜, i‰ kuri˜ dvi buvo eksponuotos
parodoje. Tai vienodais tamsiai rudos odos kietvir‰iais renesansine maniera ∞ri‰tos
knygos, paÏymòtos Îygimanto Augusto superekslibrisais: vir‰utiniame kietvir‰yje
∞spaustas Lietuvos-Lenkijos valstybòs herbas, o apatiniame – lotyni‰kas uÏra‰as Sigismundi Augusti Regis Poloniae Monumentum (Îygimanto Augusto Lenkijos karaliaus
paminklas) ir data, kada knyga buvo ∞ri‰ta. Pana‰ia maniera ∞ri‰ta ir ‰alia eksponuota
Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs (LDK) didiko Kazimiero Leono Sapiegos
(1609–1656) viena i‰ Vilniaus akademijos bibliotekai padovanot˜ knyg˜. Jos mediniai kietvir‰iai aptraukti tamsiai ruda oda su ∞spaustu paauksuotu K. L. Sapiegos
superekslibrisu. ·i knyga yra ∞domi ir savo ne∞prasta pailga forma.
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Parodoje eksponuota ir dar viena to paties LDK didiko knyga su donaciniu ∞ra‰u.
Tai garsaus flamand˜ graverio ir leidòjo Jeano Teodore’o de Bry vienas Ïymiausi˜
leidini˜ Amerika“, i‰leistas Frankfurte prie Maino 1592 m. ·is veikalas ∞domus
”
Naujojo pasaulio, atskir˜ naujai atrast˜ sal˜ gamtovaizdÏio, gyventoj˜ paproãi˜,
kultros apra‰ymais, gausiai iliustruotas originaliais vario raiÏiniais, vaizduojanãiais
kartais ‰okiruojanãius barbari‰kus tenyk‰ãi˜ gyventoj˜ paproãius (pavyzdÏiui, ant
groteli˜ kepamas Ïmogaus kno dalis).
Parodoje eksponuotos ir dar kelios knygos, turinãios dovanojimo Vilniaus jòzuit˜ akademijai ∞ra‰us. Tai Vilniaus vyskupo, Vilniaus jòzuit˜ kolegijos ∞kròjo Valerijono Protaseviãiaus (1504–1579), Vilniaus vyskupo Konstantino Kazimiero BÏostovskio (1644–1722), Vilniaus akademijos rektori˜ Aleksandro Vladislovo Dauk‰os
(1677–1747), Jono Jurahos Giedraiãio (1697–1757), LDK kanclerio Joachimo Liutauro Chreptaviãiaus (1729–1812), Vilniaus akademijos profesoriaus Dovydo Pilchovskio (1735–1803) asmenini˜ bibliotek˜ knygos. Visos jos paÏymòtos knygos
nuosavybòs Ïenklais – superekslibrisais arba ∞ra‰ais.
Kita parodos eksponat˜ dalis buvo skirta Vilniaus akademijos ∞kròjams jòzuitams. Tai ital˜ istoriko jòzuito Niccolo Orlandini’o (1554–1606) Jòzuit˜ ordino
”
istorija“ (Kelnas, 1615), kuri buvo parengta remiantis gausia nedaug kam prieinama archyvine medÏiaga; ital˜ istoriko, fiziko, matematiko ir pedagogo Daniello
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Bartoli’o (1608–1685) veikalas apie jòzuit˜ ordino ∞kròjà ‰v. Ignotà Lojolà (1491–
1685), i‰leistas Romoje 1650 m.; Jòzuit˜ ordino nuostat˜ santrauka“, i‰spausdinta
”
Vilniuje akademijos spaustuvòje 1690 m.; ispan˜ istoriko jòzuito Cristobalio Gomezo (1610–1690) Jòzuit˜ ordino uÏra‰ai“ (Antverpenas, 1677) – labai retas ir vertin”
gas leidinys su puo‰niu frontispisu, pateikiantis daug fakt˜ apie jòzuit˜ ordino
veiklà ir jòzuit˜ misijas Meksikoje, Brazilijoje, Paragvajuje, Filipinuose, Peru.
Reikòt˜ i‰skirti ir parodoje eksponuotas senàsias kirilica spausdintas knygas, kurios iki ‰iol retai kada bdavo eksponuojamos. Vien tiktai treãiasis Lietuvos Di”
dÏiosios Kunigaik‰tystòs Statutas“, i‰leistas Vilniuje 1588 m., buvo rodomas Vilniaus universiteto bibliotekos Smugleviãiaus salòje veikusioje nuolatinòje parodoje. Tai pirmasis spausdintas LDK teisynas (1529 m. ir 1566 m. statutai buvo rankra‰tiniai), galioj´s Lietuvos teritorijoje iki 1840 m. ir buv´s vienas paÏangiausi˜ teisyn˜
to meto Europoje. Juo buvo remtasi rengiant Prsijos, Rusijos, Ukrainos statutus.
Kitas kirilica spausdintas leidinys – Evangelija altoriui“ (Vilnius, 1600) – buvo
”
i‰leistas Luko ir Kuzmos Mamoniãi˜ spaustuvòje, kurià globojo LDK kancleris
Leonas Sapiega (1557–1633). Tai labai puo‰ni, su gausybe medÏio raiÏini˜, dviem
spalvom – raudona ir juoda – i‰spausdinta knyga su mediniais vir‰eliais, aptrauktais tamsiai ruda oda su auksintais ruletòs bei pavieniais ∞spaudais. Knygos bloko
kra‰tai taip pat paauksuoti ir raiÏyti. Labai pana‰i savo poligrafiniu apipavidalinimu
ir Maskvoje 1694 m. i‰leista Jòzaus Kristaus evangelija“. ·i kirilica spausdinta
”
knyga gausiai iliustruota medÏio raiÏiniais su ∞vairi˜ ‰vent˜j˜ bei evangelist˜ atvaizdais, raiÏytais inicialais. Skyri˜ pavadinimai spausdinti pintiniu ra‰tu. Jos vert´
padidina tai, kad ‰ie puo‰ybos elementai nuspalvinti ranka (dailininkas neÏinomas). Knygos vir‰eliai kartoniniai, aptraukti tamsia daÏyta oda su auksintais ir sidabruotais ∞spaudais, bloko kra‰tai taip pat auksinti ir raiÏyti.
Vilniaus akademija visais laikais buvo laikoma mokslo centru, todòl, rengiant
parodà buvo nuspr´sta parodoje eksponuoti ir vertingiausius mokslo veikalus, per
keletà amÏi˜ sukauptus Vilniaus universiteto bibliotekoje. Parodai buvo atrinkti
garsi˜ antikos ra‰ytoj˜ darbai: Romos istoriko Publijaus Kornelijaus Tacito (apie
55–120 m.), filosofo Liucijaus Enòjaus Senekos (apie 4 m. pr. Kr. – 65 m. po Kr.)
Ra‰tai“, parengti Ïymaus humanisto, flamand˜ filologo Justo Lipsijaus (1547–
”
1606). Ne maÏiau garsus ir romòn˜ architekto, karo inÏinieriaus Polijono Vitruvijaus (I a. pr. Kr.) veikalas Architektra“, nagrinòjantis vòlyvojo helenizmo ir anks”
tyv˜j˜ Augusto (63 m. pr. Kr. – 14 m. po Kr.) laik˜ statinius, miest˜, visuomenini˜
ir privaãi˜ pastat˜, vandentieki˜ statybà, laikrodÏi˜ ir ma‰in˜ konstrukcijas. Knyga
ital˜ kalba buvo i‰leista Neapolyje 1758 m. Kitas su architektra susij´s veikalas,
eksponuotas parodoje, buvo vieno Ïymiausi˜ baroko epochos ital˜ tapytojo, architekto, meno teoretiko jòzuito Andrea Pozzo (lot. Puteus, 1642–1709) Erdviniai
”
atvaizdai dailininkams ir architektams“. Jis i‰leistas Romoje 1741 m. ·ioje knygoje
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dviem kalbom – lotyn˜ ir ital˜ – pateikti ∞vairi˜ architektros objekt˜, fontan˜, atskir˜ pastat˜ puo‰ybos detali˜ bròÏiniai su i‰samiais paai‰kinimais, kaip juos reikòt˜ pie‰ti. XVIII a. ‰io dailininko siloma tapybos ir braiÏybos technika buvo
paplitusi visoje Europoje.
Jubiliejinòje parodoje eksponuoti ir kit˜ moksl˜ atstov˜ veikalai, turòj´ ∞takos
Europos ir pasaulio mokslo raidai: angl˜ matematiko, fiziko, astronomo ir filosofo
Isaaco Newtono (1642–1727) Matematiniai gamtos filosofijos pagrindai“ (Îeneva,
”
1760), kuriuose i‰dòstyta klasikinòs mechanikos teorija; prancz˜ jòzuito Claude’o
Rabuelio (1669–1728) parengta garsaus filosofo, mediko ir matematiko René Descarteso (1596–1650) Geometrija“ (ParyÏius, 1730); ital˜ matematiko, inÏinieriaus
”
ir astronomo Giovanni’o Jacopo de Marinoni’o (1676–1755) veikalas Dvi knygos
”
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apie vietinius astronominius stebòjimus“ (Viena, 1745), kuriame gausu astronomini˜ prietais˜ bròÏini˜ su apra‰ymais, kaip jais naudotis, tobulinti ir bandyti. ·ios
knygos dvispalviame antra‰tiniame lape esantis rankra‰tinis ∞ra‰as Opus rarum
rodo mums, kad jau XVIII a. tai buvo retas leidinys. Gamtos mokslams parodoje
atstovauja Lenkijos gamtininko, istoriko, pedagogo ir gydytojo Jano Jonstono
(1603–1675) daugiatomis zoologijos veikalas Gamtos istorijos knygos“ (Amsterda”
mas, 1657), kuriame ypaã daug ∞vairi˜ gyvn˜ atvaizd˜ ir j˜ apra‰ym˜, pradedant
vabzdÏiais, Ïuvimis ir baigiant mitologinòmis btybòmis. Anatomijos mokslo pradininko flamand˜ gydytojo Andrejo Vesalijaus (1504–1564) veikalas Apie Ïmo”
gaus kno sandarà“ (Kelnas, 1601) impozanti‰kai atrodo jau vien dòl to, kad tai
foliantas ir jame gausu Ïmogaus skeleto, raumen˜ sandaros iliustracij˜, tiksliai
atskleidÏianãi˜ Ïmogaus anatomijà. Knyga tampa dar ∞domesnò suÏinojus, kad jos
autorius uÏ savo paÏiras ir Ïmogaus kno tyrinòjimus buvo nuteistas inkvizicijos.
Lankytoj˜ dòmes∞ patraukò ir garsaus prancz˜ chirurgo Ambrose’o Paré (apie
1509–1590), Pranczijos valdov˜ Henriko II (1519–1559), Karolio IX (1550–1574)
ir Henriko III (1551–1589) asmeninio gydytojo, protezavimo pradininko, medicinos veikalas vokieãi˜ kalba Stebuklingi vaistai arba vaist˜ veidrodis“ (Frankfurtas
”
prie Maino, 1601). Tai vienas Ïymiausi˜ to meto medicinos veikal˜, pateikiantis
daugelio sveikatos sutrikim˜ gydymo, apsigimim˜, chirurgini˜ operacij˜ apra‰ymus bei iliustracijas.
Parodoje eksponuotas garsiojo prancz˜ enciklopedisto Deniso Dideroto (1713–
1784) enciklopedijos stiliumi i‰leistas prancz˜ chemiko ir gamtininko Auguste’o
Deniso Fougerouxo de Bondaro (1732–1789) veikalas Od˜ auksinimo ir sidabra”
vimo menas“ buvo parengtas ir i‰leistas Pranczijos moksl˜ akademijos serijoje Me”
n˜ ir moksl˜ kolekcija“. ·i knyga skirta knygri‰iams, joje gausu knyg˜ ∞ri‰imo stakli˜
ir kit˜ prietais˜ iliustracij˜. Knyga antrojo formato, ∞ri‰ta kartu su kitais gausiai iliustruotais tos paãios serijos veikalais Odos i‰dirbimo menas“ ir Batsiuvystò“.
”
”
Parodoje eksponuota ir keletas bibliofilini˜ leidini˜, kurie yra vertingi ne tik dòl
savo turinio ar i‰vaizdos, bet ir dòl retumo. Viena i‰ toki˜ yra liturginò knyga
·vent˜j˜ ceremonij˜ arba baÏnytini˜ paproãi˜ trys knygos“, i‰spausdinta garsioje
”
ital˜ leidòj˜ DÏiunt˜ (it. Giunti) spaustuvòje Venecijoje 1582 m. ·ie leidòjai, spausdin´ ypaã puo‰nius leidinius, nuo 1497 m. dirbo Florencijoje, vòliau ∞sikrò Romoje, Lijone, Madride ir Salamankoje. Minòta knyga buvo i‰spausdinta raudona ir juoda spalvomis, gausiai iliustruota medÏio raiÏiniais, kuri˜ dalis spalvinti ranka. Antra‰tinis lapas, kai kurios iliustracijos ir pirmieji inicialai pie‰ti ranka, auksinti. Knyga ∞ri‰ta rudos odos vir‰eliais su nei‰ai‰kinto savininko paauksuotu superekslibrisu. Vir‰eliai puo‰ti gausiais auksintais ornamentiniais ∞spaudais, kuriuose dominuoja, matyt, knygos savininko herbo elementai: litas, lelijos, karna. Knygos
bloko kra‰tai taip pat auksinti.

340 / EKSPOZICIJOS,

PARODOS

Parodos lankytojai galòjo susipaÏinti ir su kitu labai retu leidiniu, kuriuo didÏiuojasi didÏiosios pasaulio bibliotekos – tai 1601 m. Insbruke i‰leistas Didingiausi˜
”
valdov˜, ‰viesiausi˜ karali˜ ir didÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜ tikriausi atvaizdai“. ·is Europos valdov˜ bei didik˜ portret˜ ir ginkluotòs rinkinio katalogas buvo sudarytas
Tirolio erchercogo Ferdinando (1529–1595) pataròjo ir sekretoriaus Jakobo
Schrencko von Notzingo (1612 m.). Knyga in folio formatu buvo pirmà kartà i‰leista lotyn˜ kalba 1601 m. 1603 m. buvo i‰leistas voki‰kas vertimas ir tik XVIII a.
vid. buvo perleistas voki‰kasis variantas, sumaÏinus formatà iki in octavo. Øspdingai atrodo per visà lapà ornamentiniame ròmelyje stovinti didiko figra visu giu
su visa ginkluote ir ‰arvais. ·iame bibliofiliniame leidinyje yra 125 to meto Europos
kilming˜j˜ atvaizdai. Kiekvieno j˜ kitoje pusòje pateikti svarbiausi˜ m‰i˜ ar didvyri‰k˜ Ïygi˜, atlikt˜ su rodomais ‰arvais, apra‰ymai (i‰samiau apie ‰∞ leidin∞ Ïr.
M. Matu‰akaitò, Senieji Lietuvos kunigaik‰ãi˜ portretai: 1601 met˜ paritetas, Darbai
ir dienos, 1997, nr. 5(14), p. 143–174). Tarp kit˜ didik˜ atvaizd˜ buvo ir karaliaus
Stepono Batoro bei trys Radvil˜ portretai (deja, VUB saugomame egzemplioriuje
j˜ nòra).
Dar vienas ∞domus parodoje eksponuotas leidinys – ital˜ botaniko, medicinos profesoriaus Giorgio Bonelli’o (1742–1782) veikalas Romos sodas“, kuriame ra‰oma
”
apie pirmà privat˜ botanikos sodà Romoje, ∞kurtà 1450 m. Jis buvo i‰spausdinta
Romoje 1772–1793 m. A‰tuoni˜ tom˜ leidinys buvo i‰leistas labai maÏu tiraÏu (manoma, apie 300 egzempliori˜), todòl dabar net didÏiosios Europos bibliotekos neturi
vis˜ tom˜ komplekto. Kiekviename tome buvo 100 skirting˜ augal˜, augusi˜ botanikos sode, vario gravir˜ pagal Cesare’so Ubertini’o pie‰inius. Tik nedidel´ tiraÏo
dal∞ savo ranka nuspalvino pati vario raiÏini˜ autorò Maddalena Bouchard.
Atskirai reikòt˜ aptarti parodoje eksponuotus Ïemòlapius. Visuomenei ∞domiausi
buvo dar nematyti rankra‰tiniai Vilniaus universiteto profesoriaus, istoriko, menotyrininko, geografo Joachimo Lelewelio (1786–1861) Ïemòlapiai. J. Lelewelis buvo
aistringas sen˜j˜ atlas˜ ir Ïemòlapi˜ kolekcininkas. Negalòdamas ∞sigyti norimo
Ïemòlapio originalo, daÏnai j∞ pats perpie‰davo ant plono popieriaus, nuspalvindavo ir priklijuodavo ant storesnio kartono lapo. Taip jis pasidarydavo norimo Ïemòlapio kopijà. Toki˜ ranka perpie‰t˜ J. Lelewelio Ïemòlapi˜ Vilniaus universiteto
bibliotekoje yra nemaÏai. Parodos ekspozicijoje buvo rodomi trys rankra‰tiniai Ïemòlapiai: retas vokieãi˜ mediko, atlas˜ leidòjo, kartografo Laurento Frieso (1490–
1532) vienas pirm˜j˜ Ïemòlapi˜ i‰ 1522 m. Strasbre i‰leisto Klaudijo Ptolemajo
(90–168) atlaso, vaizduojantis taip vadinamà modern˜ pasaul∞, t. y. pasaul∞ su
Skandinavija, DidÏiàja Britanija, Airija ir Amerika; garsaus ital˜ inÏinieriaus ir kartografo Giacomo Gastaldi’o (apie 1500–1565) Lenkijos karalystòs Ïemòlapis (originalas i‰leistas 1568 m. Venecijoje) ir oland˜ kartografo Cornelijaus de Jode’so (1568–
1600) Lenkijos ir Lietuvos Ïemòlapis (originalas i‰leistas Antverpene 1593 m.). Visà
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savo sukauptà sen˜j˜ atlas˜ (apie 300) ir Ïemòlapi˜ kolekcijà J. Lelewelis testamentu paliko Vilniaus universiteto bibliotekai.
Be rankra‰tini˜ Joachimo Lelewelio Ïemòlapi˜ parodoje buvo eksponuota
10 spausdint˜ sen˜j˜ Europos ir pasaulio, ∞vairi˜ sal˜ Ïemòlapi˜. Atrinkti buvo
∞domesni, spalvingesni, nebtinai su Lietuva susij´ Ïemòlapiai – tie, kurie nebuvo
eksponuoti jokiose kitose parodose. Îinoma, neapsieita be pirmojo autenti‰ko
Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs Ïemòlapio, parengto Lietuvos didÏiojo mar‰alo, Vilniaus ir Trak˜ vaivados Mikalojaus Kristupo Radvilos Na‰laitòlio (1549–1616)
1613 m. Kiti parodoje eksponuoti Ïymesni Ïemòlapiai: lenk˜ kartografo Wac∏awo
Grodeckio (lot. Grodeccius, 1535–1591) sudarytas Lenkijos Ïemòlapis i‰ 1579 m.
Antverpene garsiojoje Christopherio Plantino (1514–1589) spaustuvòje i‰leisto
Abrahamo Ortelijaus (1527–1598) atlaso; garsaus flamand˜ kartografo, Ryt˜ Indijos
jros hidrografijos ir navigacijos specialisto, dirbusio Vakar˜ Indijos kompanijai,
Gerardo van Keuleno (1678–1727) sudarytas retas Javos salos Ïemòlapis (Amsterdamas, 1714); garsaus prancz˜ karali‰kojo kartografo ir geografo, ParyÏiaus
Moksl˜ akademijos nario, ∞vedusio naujà matavimo skal´ kartografijoje Guillaume’o Delisle’o (1675–1726) ‰iaurinio Îemòs pusrutulio, apimanãio Arkties vandenyno sritis, Ïemòlapis (Amsterdamas, XVIII a. pr.); garsaus vokieãi˜ kartografo,
didÏiausios XVIII a. Vokietijos Ïemòlapi˜ leidòj˜ kompanijos ∞kròjo Johanno
Baptisto Homanno (1663–1724) Lenkijos karalystòs ir Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs ranka nuspalvintas Ïemòlapis (Niurnbergas, XVIII a.); prancz˜ graverio Jeano Baptiste’o Nolino (1657–1725) Îemòs pusrutuli˜ Ïemòlapis (ParyÏius,
1782); garsaus XVIII a. Ïemòlapi˜ leidòjo, Augsburgo geografo Matthiaso Seutterio
(1678–1756) Lenkijos karalystòs ir Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs Ïemòlapis
(Augsburgas, XVIII a.); Belgrado apylinki˜ Ïemòlapis (Augsburgas, 1788), i‰leistas
Johanno Michaelio Probsto (1757–1809); XVIII a. i‰leistas Naujosios Ïemòs, Vaigaão ir gretim˜ sriãi˜ Ïemòlapis; ranka spalvintas Amsterdamo leidòjo Gillesio Janszoono Valckeniero (XVII a.) Lenkijos karalystòs ir Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs Ïemòlapis.
Be Ïemòlapi˜ parodoje buvo eksponuojami Europos miest˜ vaizdai: XVIII a.
Prahos ir Niurnbergo miest˜ planai pagal vokieãi˜ dailininko ir graverio Friedricho
Bernhardo Wernerio (1690–1778) pie‰inius i‰raiÏyti Augsburgo graverio Johanno
Georgo Ringlòs (arba Ringlin, 1691–1761), i‰spausdinti Augsburge Martino Engelbrechto (1684–1756); taip pat neÏinomo dailininko ranka nuspalvintas XVII a.
Krokuvos miesto vaizdas.
Vilniaus universiteto biblioteka, rengdama ‰ià parodà, pasinaudojo unikalia galimybe parodyti visuomenei ne tik visiems Ïinomus menine, mokslo prasme vertingus leidinius, bet ir tuos, kurie anksãiau nebuvo eksponuojami dòl savo dydÏio,
svorio ar kit˜ ypatum˜.
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Laima Bialopetraviãienò

”XVIII amÏiaus mados pasaulis“
Lietuvos dailòs muziejaus Vilniaus paveiksl˜ galerijoje 2004 m. balandÏio 27 d. –
rugpjãio 23 d. veikò tarptautinò istorini˜ kostium˜ paroda XVIII amÏiaus mados
”
pasaulis“, kuri buvo skirta Lietuvos narystòs Europos Sàjungoje pradÏiai, taip pat
Lietuvos ir Lenkijos draugi‰k˜ santyki˜ ir gero kaimyninio bendradarbiavimo
sutarties de‰imtmeãio jubiliejui.
Viename i‰ ∞spdingiausi˜ klasicistinòs architektros ansambli˜ Vilniuje – Chodkeviãi˜ rmuose – eksponuota unikali Europos materialinòs kultros paveldà reprezentuojanti paroda XVIII amÏiaus mados pasaulis“ i‰ Var‰uvos nacionalinio
”
muziejaus rinkini˜. Erdvòs, kuriose buvo demonstruojami XVIII–XIX a. pr. Lenkijos ir Lietuvos aristokratijos kostiumai, sudarò kone natralià terp´ parodos eksponatams, kadaise dòvòtiems btent tokioje aplinkoje. I‰likusius rm˜ interjero architektrinio dekoro elementus – ampyro laikotarpio sien˜ bei lub˜ lipdinius, polichromijà – papildò XVIII–XIX a. pr. baldai, gobelenai, paveikslai, skulptros, veidrodÏiai, porceliano dirbiniai, atrinkti i‰ Lietuvos dailòs muziejaus saugom˜ taikomosios bei vaizduojamosios dailòs kolekcij˜. Atkurta XIX a. Vilniaus dvaro aplinka, gretimose ekspozicij˜ salòse demonstruojami Lietuvos vòlyvojo baroko dailinink˜ sukurti diduomenòs portretai, klasicizmo laikotarpio meninink˜ antikos siuÏet˜ kompozicijos ne tik sudarò fonà, bet ir susiliejo ∞ visumà su rokoko ir ampyro
stiliaus drabuÏi˜ ekspozicija. Toks ∞vairi˜ r‰i˜ dailòs krini˜ integravimasis erdvòje sustiprino parodos sugestijà, leido pajusti reprezentuojamos epochos dvasià ir
savitumà.
XVIII a. visada buvo vertinamas kaip itin prie‰taringa epocha, kurioje kartu
egzistavo rafinuota hedonistinò aristokratijos puoselòjama kultra ir racionalistinòs
tendencijos moksle ir pasaulòÏiroje, filosofijoje ir estetikoje. Tradicinò ‰io racionalistinòs filosofijos amÏiaus charakteristika suponuoja itin ∞dom˜, skirtingà nuo
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Renesanso ir Baroko epoch˜ Europos kultros pavidalà. Intelektualinio elito puoselòjama laisvamanybò, joki˜ autoritet˜ religijos, pasaulòÏiros, politikos ar visuomenòs gyvenimo srityse nepripaÏinimas daugiau ar maÏiau persmelkò visos visuomenòs gyvenimà. Rokoko epocha, pasiÏymòjusi estetiniu reliatyvizmu ir dvaro bei
miesto kultr˜ poveikiu viena kitai, suteikò Ïymiai daugiau erdvòs menini˜ tendencij˜ ∞vairovei. Ne∞tikòtina, bet XVIII a. galòjo egzistuoti net keletas estetini˜
sistem˜, apimanãi˜ visas meninòs krybos, nei‰skiriant nò aprangos stiliaus, sritis.
Kaip apibdino ‰∞ rei‰kin∞ vienas i‰ didÏi˜j˜ ·vietimo epochos màstytoj˜ Denis
Diderot, ‰iame amÏiuje ∞vyko kelios kardinalios permainos: nuo modifikuotos baroko atmainos – lengvo ir laisvo rokoko stiliaus architektroje, vaizduojamojoje ir
taikomojoje dailòje, moralizuojanãio sentimentalizmo iki pakilaus ir didÏius pilietinius idealus teigianãio neoklasizicmo. PaÏir˜ dràsa, siekis reformuoti daugel∞ gyvenimo sriãi˜ palietò ir, atrodyt˜, vienà i‰ prakti‰kiausi˜ Ïmogaus egzistencijos
pusi˜ – aprangos madà.
Mados, kaip veiksmingo sociologinio rei‰kinio, samprata gimò btent XVIII a.
Apòmò ji ne tik aprangos stili˜, bet ir gyvenimo bdà, netgi pasaulòÏirà. Madinga
buvo ne tik stilingai rengtis, dekoruoti savo bstà naujausiais pripaÏint˜ meistr˜
kriniais, bet ir bandyti savaranki‰kai màstyti vadovaujantis sveiku protu bei atmetant tradicines dogmas, tai yra bti filosofu“. Buityje ir visuomenòs paproãiuose
”
‰ios tendencijos pasirei‰kò libertinizmu, o aprangoje – siekiu pabròÏti iki tol slòptas kno formas, atviriau jas demonstruoti ir nematytu iki tol greiãiu besikeiãianãi˜ drabuÏi˜ modeli˜, fason˜ ir medÏiag˜ ornamentikos gausa.
UÏdavus retorin∞ klausimà – kur buvo kuriama mada XVIII a., atsakymas per‰asi
savaime – ParyÏiuje. Mados lyderio laurai ‰iam miestui atiteko dar XVII a., kai savo
∞takà ‰ioje srityje prarado Italijos medÏiag˜ importo i‰ Ryt˜ ‰ali˜, audini˜ gamybos
ir drabuÏi˜ mados centrai Venecija, Florencija ir Milanas. XVIII–XIX a. pr. mados
stilistikà diktavo vis˜ pirma Pranczijos karali‰kasis dvaras. Viena Ïymiausi˜ Rokoko epochos mad˜ kròj˜ buvo karaliaus Liudviko XV favoritò markizò de Pompadour, taip pat garsòjusi ir savo neeiliniu intelektu, ·vietimo epochos idòj˜ propagavimu, gausybòs meninink˜ mecenatyste. Btent su jos vardu siejama beveik
visà XVIII a. Europos, taip pat ir Lenkijos bei Lietuvos, dvaruose dòvòta pranczi‰ko stiliaus suknelò – robe å la franœaise, turòjusi daugyb´ formos ir konstrukcijos atmain˜, sita i‰ nuostabi˜ augaliniais motyvais dekoruot˜ Liono ‰ilk˜, gausiai
puo‰ta ‰ilko ar auksuoto sidabro gij˜ nòriniais. Vyri‰koji mada demonstravo ne
maÏesn´ prabangà. Ra‰tuoto ‰ilko justaucorp, aksominis habit å la franœaise,
gausiai siuvinòti ‰ilku ir metal˜ gijomis, dekoruoti stiklo, sidabro, aukso lak‰teliais,
kartu su puo‰niomis liemenòmis sudarò vientisà kostiumo ansambl∞. Lietuvoje ir
Lenkijoje buvo dòvimi ir lokalines tradicijas atspindintys drabuÏiai. Specifinio
kirpimo vyri‰ki drabuÏiai kontu‰as ir Ïiponas nenusileido europinio pavyzdÏio
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Du habitai å la franœaise
(Silezija, XVIII a. 9 de‰imtmetis).
Var‰uvos nacionalinis muziejus. Fotografas Piotr Ligier

Suknelò å la franœaise (Pranczija, XVIII a.
7 de‰imtmetis), kurià Stanislovo Augusto
Poniatovskio karnavimo i‰kilmòse 1764 m.
vilkòjo Anna Karwowska.
Var‰uvos nacionalinis muziejus. Fotografas Piotr Ligier

drabuÏiams medÏiag˜ puo‰numu, aksesuar˜ prabanga. Vieni i‰ brangiausi˜ ir vertingiausi˜ ‰io tipo aprangos element˜ buvo Gardino ir Slucko manufaktrose
austos kontu‰inòs juostos.
Paskutinioji Europos XVIII a. mados diktatorò karalienò Marija Antuanetò, bdama savoti‰ka novatorò, modifikavo oficialiàjà prancz˜ dvaro madà peròmusi i‰
Anglijos sklidus∞ laisvesn∞ stili˜, tapus∞ ampyrinòs mados prana‰u. Paprastesnio kirpimo, patogios dòvòti ne tik dvaro ceremonial˜ metu angli‰ko stiliaus suknelòs –
robe å l’anglaise – modelis greitai paplito plaãiuose visuomenòs sluoksniuose –
nuo aristokratijos iki paprast˜ miestieãi˜.
XVIII a. pab. mados padangòje padvelkò nauji vòjai. Klasicizmo epochos kròjams idealu i‰kòlus antikos kultrà, meninòs krybos materialiose srityse – vaizduojamajame mene, taikomojoje dailòje, architektroje, taip pat ir madoje – visi
pasidavò tauraus paprastumo tendencijai. Nòra nustatyta tiksli data, nuo kada
∞sigalòjo graiki‰ko ir romòni‰ko stiliaus apranga. Savo forma ir kirpimu suknelòs
priminò romòni‰kà tunikà ar graiki‰kus peplosà bei chitonà, sujuostus auk‰tai po
krtine. Sit˜ i‰ lengv˜, per‰vieãiam˜ audini˜, plaãiomis i‰kirptòmis, trumpomis
rankovòmis sukneli˜ fasonas, lyg nukopijuotas nuo antikini˜ skulptr˜, paskatino
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Habitas ir suknelò å la franœaise (Pranczija,
XVIII a. 9 de‰imtmetis) bei vyri‰kas ‰lafrokas
(Lenkija, XVIII a. 5 de‰imtmetis).

Parodos fragmentas.

Var‰uvos nacionalinis muziejus. Fotografas Piotr Ligier

tokio tipo aprangà vadinti nuoga mada“. ·i mada ∞sigalòjo gana ilgam, neÏymiai
”
modifikuota i‰gyveno prancz˜ revoliucijos laikus ir pasiekò XIX a. pr., ampyro
laikotarp∞.
Parodoje XVIII a. mados pasaulis“ pristatyta Var‰uvos nacionalinio muziejaus
”
kolekcija yra tik dalis ten saugomo drabuÏi˜ ir j˜ element˜, aksesuar˜, audini˜
fragment˜ rinkinio. Parodos sudarytojos ir kuratoròs Ewos Orliƒskos-Mianowskos
atrinkti, identifikuoti, daugiau nei penkerius metus Var‰uvos nacionalinio muziejaus restauratori˜ ruo‰ti eksponavimui kostiumai suteikia unikalià galimyb´ paÏinti
netvaraus ir greitai kintanãio rei‰kinio – mados – raidos ypatybes, stebòtis jos kròj˜ i‰radingumu ir meistri‰kumu. Var‰uvoje paroda veikò 2003 m. rugsòjo 24 d. –
lapkriãio 30 d. Lietuvos dailòs muziejaus Vilniaus paveiksl˜ galerijos salòse –
2004 m. balandÏio 27 d. – rugpjãio 23 d. Rinkinio eksponatai buvo restauruojami
ne vienerius metus. ·is procesas pareikalavo ypatingo senosios tekstilòs objekt˜
medÏiag˜, technologijos i‰manymo ir praktinòs patirties, kauptos ne vienà de‰imtmet∞. DrabuÏius restauravo Wanda Antos, Barbara Kowalska, Miros∏awa Machulak,
Jolanta Latkowska-Romaniuk, Anna Makulec, Marzena Micha∏owska, Ewa Soszko,
Anna Szczypka, Aleksandra Wróbel. Skulptorius Wojciechas Zasadnis sukrò
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Parodos fragmentas

manekenus, Lidija Oleczek – stilizuotus pagal XVIII–XIX a. pr. ‰ukuosen˜ madas
perukus, siuvimo darbams talkino Halina Andrzejak.
Demonstruota daugiau kaip dviej˜ ‰imt˜ apdar˜ kolekcija, sudaryta i‰ XVIII–
XIX a. pr. moteri‰k˜ apdar˜: rokokini˜ sukneli˜ å la franœaise, å la polonaise,
å l’anglaise, Pranczijos didÏiosios revoliucijos bei I imperijos laikotarpio antikinio
silueto, i‰ lengvo muslino sit˜ sukneli˜, taip pat kasdieni˜ palaidini˜, sijon˜,
‰varkeli˜. I‰ vyri‰k˜ drabuÏi˜ rodyta vakarieti‰k˜ justaucorps (Lenkijoje ir Lietuvoje vadint˜ szustokor), habit å la franœaise, kelni˜, liemeni˜, frak˜, vietinòs nacionalinòs mados kontu‰˜, Ïipon˜. Buvo ir vaiki‰k˜ drabuÏi˜. Parodoje kostiumai
eksponuoti ant ‰e‰iasde‰imties viso gio maneken˜, sukurt˜ specialiai kiekvienam
kostiumui, nes XVIII–XIX a. drabuÏiai turòdavo kuo tiksliau atitikti juos dòvòjusi˜
Ïmoni˜ figras. Parodos eksponatai vertingi ne tik dòl menini˜ savybi˜, atspindinãi˜ XVIII–XIX a. pr. estetines nuostatas, taikomosios dailòs tendencijas, drabuÏi˜
kirpimo, siuvimo, dekoravimo meistri‰kumà, bet ir dòl to, kad dalis j˜ priklausò
konkreãioms istorinòms asmenybòms. ·ioje kolekcijoje i‰siskiria Prsijos karaliaus
Frydricho II Hohencollerno liemenò, Prsijos karalienòs Luizos suknelò å l’antique,
suknelò å la franœaise, kurià Stanislovo Augusto Poniatovskio karnavimo i‰kilmòse 1764 m. vilkòjo generolienò Anna Karwowska.
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DrabuÏi˜ ekspozicijà parodoje papildò dekoratyvini˜ motyv˜ groÏiu ir subtilumu stebinantys audini˜ fragmentai. Rokoko laik˜ audimo amatas ir auk‰tojo meno
sàsajos akivaizdÏios eksponuotuose audiniuose, i‰austuose ar i‰siuvinòtuose pagal
Ïymi˜ to meto dailinink˜ sukurtus ornament˜ projektus. Kaip papildoma medÏiaga parodoje eksponuoti paspalvinti raiÏiniai, spausdinti XVIII a. mad˜ Ïurnaluose.
·ie taikomosios grafikos krinòliai inspiravo mados krypãi˜ pasikeitimus, tapdavo
mados politikos dinamikà iliustruojanãiais dokumentais. Taip pat eksponuoti XX a.
I pusòje sukurti inventorinio pobdÏio pie‰iniai, kuriuose buvo fiksuojamas pirminis muziejinòs kolekcijos pavidalas, svarbus atkuriant bei restauruojant istorini˜
drabuÏi˜ rinkin∞.
Var‰uvos nacionalinio muziejaus istorini˜ drabuÏi˜ kolekcijos pirmieji eksponatai buvo gauti kaip dovanos Pirmojo pasaulinio karo metais. Daugiausia tai buvo
i‰saugotos ‰eim˜ relikvijos, privaãi˜ kolekcij˜ fragmentai. Daug verting˜ sen˜j˜
drabuÏi˜ pateko ∞ muziej˜ i‰ Antonio ir Zygmunto Strzelecki˜, Wojciecho Kolasiƒskio, Franciszeko Eysmondo, Zofijos Lutos∏awskos, Marijos Gerson-Dàbrowskos, Gustawo Soubise-Bisiero bei kolekcininko Mariano Januszewskio rinkini˜.
Miestieãi˜ moter˜ drabuÏi˜ ∞sigyta i‰ dailininko Józefo Brandto. Pirmieji eksponatai ∞ muziejaus inventorines knygas ∞ra‰yti 1916 m., paskutiniai, dovanoti Londone
gyvenanãios lenk˜ menininkòs Marijos Garszyƒskos-Jarosz – 1999 m. Muziejaus
kolekcijai taip pat priklauso ir teatro kostium˜ rinkinys, kur∞ 1924 m. perdavò Valstybini˜ dailòs rinkini˜ direkcija. ·i kolekcija – ∞domus ir vertingas ne tik drabuÏi˜
mados, bet ir teatro istorijos liudijimas, nes ant drabuÏi˜ pamu‰al˜ i‰liko teatro
drabuÏini˜ etiketòs su aktori˜ vardais bei vaidinim˜ pavadinimais.
Nuo XX a. pr. Var‰uvos nacionaliniame muziejuje kaupta kolekcija parodo Lenkijoje, Lietuvoje ir Prsijoje XVIII–XIX a. pr. aristokrat˜ dòvòt˜ drabuÏi˜ madas, kitus∞ visuomenòs elito estetin∞ skon∞. Îymiausiuose Europos mados centruose arba
vietini˜ meistr˜ dirbtuvòse pagal graviromis plitusius pavyzdÏius sukurti parodos
eksponatai turi didÏiul´ vert´ ne tik kaip materialinòs kultros objektai, i‰lik´ iki
ms˜ dien˜, bet ir kaip taikomosios dailòs kriniai, savo menine kokybe ir groÏiu
galintys ∞kvòpti ‰iuolaikinòs mados projektuotojus, teatro dailininkus ar kit˜ meno
‰ak˜ kròjus, vertinanãius stiliaus individualumà ir didÏi˜j˜ praeities epoch˜ kultrin´ patirt∞. Taigi ‰i materialinòs kultros sritis, liudijanti praeities epoch˜ visuomenòs gyvenimo stili˜, yra svarbi istoriniu ir kultriniu poÏiriais.
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Loreta Marija Me‰keleviãienò, Lolita Jablonskienò

2003 m. Lietuvos dailòs muziejaus ∞sigyt˜ krini˜ paroda
2003 m. Lietuvos dailòs muziejaus (LDM) ∞sigyt˜ krini˜ paroda buvo skirta muziejaus 70-meãiui. Ji veikò 2004 m. kovo 15 d. – balandÏio 11 d. Vilniaus paveiksl˜
galerijoje.
2003 m. Lietuvos dailòs muziejaus rinkiniai pasipildò daugiau negu 1200 eksponat˜. DidÏiàjà j˜ dal∞ sudaro Lietuvoje ir uÏsienyje gyvenanãi˜ dailinink˜, fotograf˜, j˜ artim˜j˜, liaudies meistr˜ ar ‰iaip privaãi˜ asmen˜ dovanoti vaizduojamosios
ir taikomosios dailòs kriniai, liaudies meno dirbiniai.
Kita didelò grupò naujai ∞sigyt˜ eksponat˜ sudaryta i‰ muziejini˜ vertybi˜, kurias
muziejui perdavò ∞vairios valstybinòs institucijos, draugijos, krybinòs sàjungos:
Valstybinò mokesãi˜ inspekcija, Lietuvos literatros ir meno archyvas, Lietuvos
dailinink˜ sàjunga, Lietuvos bankas ir kt.
Dalis naujai ∞sigyt˜ eksponat˜ yra nupirkti. 2003 m. muziejus i‰ savo lò‰˜ ∞sigijo 88, o i‰ Kultros ministerijos skirt˜ biudÏetini˜ lò‰˜ – 41 eksponatà.
Parodoje eksponuota tik dalis 2003 m. ∞sigyt˜ krini˜.
I‰ 328 dovanot˜ eksponat˜ lankytojams pristatytos keturios vieno Ïymiausi˜
XX a. lietuvi˜ skulptori˜, gyvenusi˜ ir krusi˜ Australijoje, Vinco Jomanto (1922–
2001) skulptros, kurios jo Ïmonos Laimos Jomantienòs rpesãiu atveÏtos ∞ Lietuvà. Buvo eksponuojamos ir fotograf˜ Algimanto Kunãiaus (g. 1939), Vytauto Balãyãio (g. 1955) autorinòs fotografijos. Jos papildò 1997 m. pradòtà formuoti LDM
Meninòs fotografijos rinkin∞.
Lankytojus sudomino ir parodoje eksponuoti Kaune gimusio, âekijoje dailòs
mokslus òjusio, nuo 1948 m. Kaune gyvenusio ir dirbusio ∞domaus, sudòtingo likimo dailininko Romano Sirotskio (1905–1981) tapybos kriniai, ‰ilko marginimo
projektai ir pagal juos marginto Kauno audini˜“ ‰ilko pavyzdÏiai.
”
2003 m. i‰ savo lò‰˜ muziejus ∞sigijo labai vertingà Jano Bulhako 84 autorini˜
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NeÏinomas liaudies skulptorius.
NukryÏiuotasis“.
”

NeÏinomas liaudies skulptorius.
·v. Florijonas“.
”

XIX a. II p.

XVIII a. pab. – XIX a. pr.

fotografij˜ albumà Vilnius“ ir keturias XIX a. II p. liaudi‰kos droÏybos skulptròles
”
i‰ Alantos (Molòt˜ r.). Pastarosios parodoje eksponuotos kartu su kitomis uÏ Kultros ministerijos skirtas lò‰as ∞sigytomis, taip pat muziejui padovanotomis unikalios plastikos liaudi‰kos droÏybos ‰vent˜j˜ statulòlòmis ir kryÏiais.
Lietuvos baroko dail´ parodoje reprezentavo auk‰to meninio lygio XVIII a. vietinio dailininko skulptra ·v. Florijonas“, o Lietuvos XIX a. provincijos dvareli˜ kul”
trà puikiai atspindòjo tiek savo retumu, tiek menine ∞taiga vertingi Îemaitijos
bajor˜ Antano ir Teresòs Jankeviãi˜ ‰eimyniniai portretai.
Lietuvos dailòs muziejaus 1990–2000 m. lietuvi˜ dailòs rinkinys negausus. Jame
iki ‰iol nebuvo krini˜, kurie atskleist˜ svarbias permainas XX a. pabaigos dailòje,
dinami‰kà Lietuvos kultros ir meno plòtrà po nepriklausomybòs atgavimo ir
augant∞ tarptautin∞ ‰iuolaikinòs lietuvi˜ dailòs prestiÏà. Kuriant 2007 m. po rekonstrukcijos numatomos atidaryti Lietuvos dailòs muziejaus Nacionalinòs dailòs gale-
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rijos ekspozicijos projektà, bandoma sukomplektuoti ir svarià, reprezentatyvià paskutini˜j˜ met˜ dailòs ir fotografijos kolekcijà. Ketvirtadalis lò‰˜, kurias 2003 m.
Lietuvos dailòs muziejui skyrò Kultros ministerija muziejinòms meno vertybòms
∞sigyti, tikslingai panaudotas ∞sigyjant nauj˜ krini˜, papildanãi˜ XX a. paskutiniojo de‰imtmeãio dailòs ir fotografijos rinkinius (i‰ viso nupirkta 18 krini˜).
Øsigyti kriniai atspindi naujas, XX a. paskutiniojo de‰imtmeãio pradÏioje ir viduryje Lietuvoje ∞sitvirtinusias dailòs r‰is, rai‰kos tendencijas, i‰ry‰kòjusià originalià
vietini˜ ir tarptautini˜ impuls˜ sàveikà. Muziejaus rinkin∞ papildò Ïymi˜ meninink˜, daugelio Lietuvos ir tarptautini˜ parod˜ dalyvi˜ Jono Gasino ir Mykolo ·alkausko (1935–2002) tapybos darbai, rodantys ‰iandien i‰siplòtusià ekspresionistinòs lietuvi˜ tapybos mokyklos sampratà; Gintaro Makareviãiaus, Deimanto Narkeviãiaus ir Mindaugo Navako objektai, liudijantys lietuvi˜ skulptroje ∞vykusià slinkt∞ konceptualaus daikto link; Egmonto BÏesko ir Lino Jablonskio individualaus stiliaus grafikos kriniai; Remigijaus Treigio ir Artro Valiaugos ‰iuolaikinòs fotografijos ir Eglòs Rakauskaitòs videoinstaliacija, jungianti tapybinòs rai‰kos, performanso ir videomeno priemones.
·iuolaikinòs Lietuvos dailòs rinkinys bus turtinamas ir ateityje, atsiÏvelgiant ∞ dailòs raidos tendencijas, Lietuvos Nacionalinòs dailòs galerijos koncepcijoje suformuluotus uÏdavinius.
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Dalia Tarandaitò

Paroda ”Vita Sancti Casimiri“ (”·v. Kazimiero gyvenimas“)
2004 m. kovo 4 d. (‰v. Kazimiero i‰kilmi˜ dienà) Taikomosios dailòs muziejuje
buvo atidaryta Lietuvos globòjui ‰v. Kazimierui skirta paroda Vita Sancti Casimiri“
”
( ·v. Kazimiero gyvenimas“), kurià Lietuvos dailòs muziejus parengò kartu su Lie”
tuvos moksl˜ akademijos biblioteka.
Kardinolas Audrys Juozas Baãkis 2004 metus buvo paskelb´s ‰v. Kazimiero metais. 2004 m. sukako 400 met˜, kai Vilniuje su didingomis, tris dienas (1604 m. geguÏòs 10–12 d.) trukusiomis i‰kilmòmis buvo pasitikta popieÏiaus Klemenso VIII
brevò Quae ad sanctorum“ (pasira‰yta 1602 m. lapkriãio 7 d.), i‰ Romos atgabenta
”
kartu su popieÏiaus pa‰ventinta vòliava, ir padòtas kertinis akmuo Vilniaus jòzuit˜
·v. Kazimiero baÏnyãios statybai. ·ià brev´, kuria ‰v. Kazimiero ‰ventò (kovo 4 d.)
buvo pakelta sub ritu duplici“, duodamos ‰v. Kazimiero mi‰ioms skirtos maldos,
”
brevijoriaus skaitymai, parodos lankytojai galòjo pamatyti eksponuojamà parodos
centre, specialiai ∞rengtoje vitrinoje (pasibaigus parodai, brevò vòl buvo perkelta ∞
nuolatin´ jos saugojimo vietà – Lietuvos moksl˜ akademijos bibliotekos Rankra‰ãi˜ skyri˜). Tai pirmasis oficialus popieÏiaus ir Romos kurijos dokumentas, kuriame apie karalait∞ Kazimierà, kaip apie ‰ventàj∞, kalbama be i‰lyg˜. Lietuvoje ji buvo
sutikta kaip ‰v. Kazimiero kanonizacijos patvirtinimas. Kiti eksponatai – rankra‰ãiai, spaudiniai, vaizduojamosios ir taikomosios dailòs kriniai – supaÏindino su
‰v. Kazimiero asmenybe, kanonizacijos procesu, kulto aprai‰komis.
I‰ seniausi˜ rankra‰ãi˜ minòtinas ital˜ vienuolio benediktino Guardalfieros vyskupo Zacharijaus Ferrerio, popieÏiaus Leono X atsi˜sto rinkti Ïini˜ apie ‰v. Kazimiero gyvenimà ir pomirtinius stebuklus, 1521 m. Vilniuje pasira‰ytas dokumentas,
valdov˜ privilegijos Karali˜ ir ·v. Kazimiero koplyãioms, ‰i˜ koplyãi˜ inventoriai,
liudijantys XVI a. pr. siekiant∞ karalaiãio relikvij˜ garbinimà. Parodoje lankytojai
taip pat turòjo galimyb´ pamatyti ir senuosius ‰v. Kazimierui skirtus leidinius loty-
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NeÏinomas XVII a. (?) Lietuvos dailininkas.
·v. Kazimieras“.
”

NeÏinomas XVI a. Lietuvos dailininkas.
·v. Kazimieras“.
”

Varis, aliejus, 57x38. LDM, LM 180

Medis, aliejus, 75x46. Paveikslas Vilniaus katedros
·v. Kazimiero koplyãioje. LDM, T 2935

n˜ ir lenk˜ kalbomis: Vilniaus akademijos spaustuvòje i‰leistà didÏiosioms ‰v. Kazimiero i‰kilmòms, vykusioms 1604 m. Vilniuje, skirtà leidin∞ Theatrum S. Casi”
miri...“ ( ·v. Kazimiero teatras...“, Vilnius, 1604), Valentino Bialaviãiaus giesmòs
”
Lilium d. Casimiri...“ ( ·v. Kazimiero lelija...“, Vilnius, 1669) pirmàj∞ leidimà, Jano
”
”
Korsako knygel´ Trybut powinney wdzi´cznoßci ßwi´temu Kazimierowi, królewi”
czowi...“ ( Dòkingumo duoklò ‰ventam karalaiãiui Kazimierui...“, NesvyÏius,
”
1751), Îemaiãi˜ vyskupo, Vilniaus katedros ·v. Kazimiero koplyãios klebono
Antano Ti‰keviãiaus parengtà karalaiãio gyvenimo apra‰ymà Królewska droga do
”
nieba, albo ˝ycie ß. Kazimierza królewicza Polskiego i W.X.L. opisane w roku
1752“ ( Karali‰kasis kelias ∞ dang˜, arba Lenkijos karalaiãio ir Lietuvos didÏiojo
”
kunigaik‰ãio ‰v. Kazimiero gyvenimas, apra‰ytas 1752 metais“, Var‰uva) ir kt.
Rankra‰ãi˜ ir spaudini˜ ekspozicijà uÏbaigò XX a. autori˜ Zenono Ivinskio, Simo
SuÏiedòlio, Pauliaus Rabikausko, Prano Gavòno ir kit˜ parengti ‰v. Kazimierui
skirti leidiniai, dokumentai ir spaudiniai, primenantys ‰v. Kazimiero kanonizacijos
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NeÏinomas XVII a. (?)
Lietuvos dailininkas.
·v. Kazimieras“.
”

NeÏinomas XVII a.
Lietuvos dailininkas.
·v. Kazimieras tarp angel˜“.
”

NeÏinomas XIX a.
lietuvi˜ liaudies skulptorius.
·v. Kazimieras“.
”

Medis, aliejus, 119,5x51.
LDM, T 888

Drobò, aliejus, 312x145.
LDM, T 12626

Medis, polichromija, h. 65.
LDM, Lv 1264

400-˜j˜ metini˜ minòjimà Vilniuje 1922 m. (Tradici‰kai laikoma, kad ‰v. Kazimieras buvo kanonizuotas 1522 m. Martirologijoje ir Romos mi‰iole nurodoma,
kad dar popieÏius Leonas X liep´s j∞ ∞ra‰yti ∞ ‰vent˜j˜ katalogà, taãiau nei kanonizacijos diena, nei popieÏiaus bulò nòra Ïinomos).
Profesionali˜ dailinink˜ ir liaudies meistr˜ sukurti tapybos, skulptros ir grafikos
kriniai supaÏindino su ‰v. Kazimiero vaizdavimo dailòje tradicija. Seniausi ‰ventojo karalaiãio atvaizdai – Zacharijaus Ferrerio knygos Vita Beati Casimiri...“ ( Pa”
”
laimintojo Kazimiero gyvenimas...“, Krokuva, 1521) titulin∞ lapà puo‰ianti gravira
ir Vilniaus katedros ·v. Kazimiero koplyãioje esantis paveikslas (vadinamasis trirankis ‰v. Kazimieras) – parodoje buvo pristatyti faksimilòmis. âia karalaitis vaizduojamas vilkintis kailiu pamu‰tu ilgu, plaãiu apdaru, su kunigaik‰ãio kepure, i‰
po kurios ant peãi˜ krinta ilgi garbanoti plaukai. XV a. pab. madingas apdaras,
neidealizuotas, charaktering˜ bruoÏ˜ veidas leidÏia spòti, kad ‰ie atvaizdai turi
portretini˜ bruoÏ˜. Gali bti, jog jie buvo sukurti remiantis nei‰likusiu epitafiniu
portretu. Ir viename, ir kitame krinyje ‰ventasis rankose laiko baltà lelijà ir roÏin∞,
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Zacharijaus Ferrerio knygos Vita Beati
”
Casimiri ... [Krokuva, 1521])“ iliustracija

Adolfas Friedrichas Dietrichas
(1817–1860). ·v. Kazimieras“.
”
Pagal Îemaiãi˜ vyskupo Antano Ti‰keviãiaus turòtà
paveikslà. Popierius, akvatinta, 15,8x10,8. LDM ,G 2976

simbolizuojanãius skaistumà ir pamaldumà ‰vã. Mergelei Marijai. Auk‰tà jo kilm´
rodo simetri‰kai sukomponuoti Lenkijos karalystòs ir Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs herbai. ·v. Kazimiero koplyãios paveiksle vaizduojamo asmens kilmingumà ir pamaldumà primena ir jo krtin´ puo‰iantis Aukso vilnos ordinas, daÏnai
esantis ir kituose ‰v. Kazimiero atvaizduose, nors Ïini˜ apie karalaiãio priklausymà
‰iam ordinui nòra. Dar labiau netikòta detalò ·v. Kazimiero koplyãios paveiksle yra
dvi de‰inòs rankos, laikanãios lelijas. ·ià keistenyb´ ai‰kina legenda, pasak kurios,
dailininkas, noròdamas pakeisti ‰v. Kazimiero de‰inòs rankos padòt∞, vietoje i‰tiestos ∞ ‰al∞ nutap´s nukreiptà krtinòs link, taãiau uÏtapytoji ranka vis i‰l∞sdavusi. Tai
palaikius stebuklu, buvo paliktos abi de‰inòs rankos. Jau XVI a. trirankiam atvaizdui buvo suteikta simbolinò reik‰mò, kurià liudija 91 psalmòs eilutò IVSTVS VT
”
PALMA FLOREBIT, SICUT CEDRUM LIBANI MULTIPLICABITVR“ ( Teisusis Ïydòs
”
kaip palmò, augs kaip Libano kedras“, Ps 91, 13), 1594 m. paveikslà atnaujinant
∞ra‰yta kartu‰e apaãioje. ·is ‰v. Kazimiero atvaizdas uÏòmò ypatingà vietà ‰ventojo
kulte: jis buvo ne‰iojamas Vilniuje vykusi˜ 1604 m. didÏi˜j˜ ‰v. Kazimiero i‰kilmi˜
ir 1636 m. relikvij˜ perkòlimo ‰ventòs metu. Nuo XVII a. trirankio ‰v. Kazimiero
atvaizdà dengia sidabrinis aptaisas. Parodoje eksponuotoje faksimilòje j∞ matòme
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be aptaiso. Fryderyko Papée, tyrinòjusio seniausius ‰v. Kazimiero atvaizdus, nuomone, karalaitis jame pavaizduotas taip, kaip buvo palaidotas – vilkintis raudonos
spalvos drabuÏiu1.
Tik i‰ vòlesni˜ kopij˜ Ïinome dar vienà XVI a. sukurtà ‰v. Kazimiero atvaizdà.
XVIII–XIX a. pagal j∞ buvo nutapytas Krosnos parapinòs baÏnyãios paveikslas, turintis ∞ra‰à BEAT. CASIMERVS“ ( Palaimintasis Kazimieras“) ir datà – 1520. Kaip ir
”
”
anksãiau apra‰ytuosius, Krosnos paveikslà puo‰ia Lenkijos Karalystòs ir Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs herbai, pana‰us karalaiãio tipaÏas ir apranga. Tik kailiu apsito ilgo plataus drabuÏio apatinis de‰inysis kra‰tas pakeltas ir permestas per kair´
rankà. Remiantis tuo paãiu prototipu kaip Krosnos baÏnyãios paveikslas, XVII a. (?)
ant vario skardos nutapytas parodoje eksponuotas nedidelis paveikslòlis, kuriame
karalaitis ∞vardijamas jau kaip ‰ventasis – SANCT. CASIMIRVS“. Kaip liudija uÏra‰as
”
nugarinòje pusòje, paveikslas yra buv´s Varniuose, XIX a. pertapytas. Karalaiãio drabuÏis ‰iame krinyje yra aukso spalvos. Matyt, toks jis buvo ir pirmavaizdyje, nes
aukso spalva kartojama ir kituose ‰iuo prototipu besiremianãiuose kriniuose (pvz.,
Danieliui Schultzui priskiriamame paveiksle Krokuvos reformat˜ baÏnyãioje). Akivaizdu, kad Lietuvos dailòs muziejuje saugomame krinyje nesiekta tiksliai atkartoti
pirmavaizdÏio – pagal dailininko skon∞ pakeistos detalòs, fonas, o vir‰utinòje dalyje
∞komponuotos maÏytòs Jòzaus ir Marijos figròlòs (j˜ nòra kituose ‰v. Kazimiero
atvaizduose) greiãiausiai yra nusiÏiròtos i‰ LDK staãiatiki˜ dailòs.
I‰skirtin´ vietà parodoje uÏòmò prie‰ kelerius metus baigta restauruoti didÏiulio
formato drobò ·v. Kazimieras tarp angel˜“. Nutapyta XVII a., laikui bògant ji labai
”
sunyko, XVIII–XIX a. ne kartà pertapyta ir restauruota. Paai‰kòjus, kad autenti‰ka
tapyba daugelyje viet˜ nei‰likusi ar i‰likusi labai fragmenti‰kai, restauruojant ne
visi uÏtapymai buvo pa‰alinti. Tai kenkia paveikslo meninio vaizdo vientisumui,
taãiau netrukdo gòròtis atskir˜ detali˜ pie‰inio bei tapysenos meistri‰kumu ir
bendra kompozicija, ∞ Ïirovà prabylanãia gausybe simboli˜, ∞ra‰˜ ir alegorij˜.
·velni˜ bruoÏ˜, raudonais kunigaik‰ãio drabuÏiais vilkintis ‰ventasis ‰iame paveiksle pavaizduotas ∞ dang˜ pakòl´s akis ir rankas. Angeliukai debesyse laiko
juostà su jo pamògtos giesmòs ‰vã. Mergelei Marijai ÏodÏiais OMNI DIE DIC
”
MARIAE MEA LAUDES ANIMA“ ( Mano siela, kiekvienà dienà ‰lovinki Marijà“) ir
”
balt˜ roÏi˜ vainikà, simbolizuojant∞ skaistumà ir roÏinio maldà. Apaãioje sòdintis
angeliukas laiko baltà lelijà ir kaspinà su ∞ra‰u MALO MORI QUAM FAEDARI“
”
( Geriau mirti, nei susitepti“) – jau pirmuosiuose karalaiãio gyvenimo apra‰ymuose
”
minimà ‰k∞, atmetant∞ bet kokià nuodòm´. RyÏtà kovoti su pagundomis liudija ir
po ‰v. Kazimiero kojomis pamintas amras – Ïmogi‰k˜ aistr˜ personifikacija. Individuali ‰io paveikslo detalò yra dvi uÏ ‰v. Kazimiero vaizduojamos figros. Viena
i‰ j˜ su sparnais; neabejotinai tai angelas. Îvelgdamas ∞ Ïirovà, jis pir‰tu rodo ∞
‰ventàj∞ karalait∞. Antrosios figros sparn˜ nematyti, dvejojantis jos gestas nukreip-
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Boleslovas Ruseckas (1824–1913).
·v. Kazimieras“.
”

Vincentas Slendzinskis (1837–1909).
·v. Kazimieras“.
”

I‰ studijini˜ darb˜ albumo.
Pop., akvarelò. MAB, RS F 320-64

Drobò, aliejus, 192x138. LDM, B 635

tas ∞ save. Paveikslà tyrinòjusi menotyrininkò Sigita Maslauskaitò ∞Ïvelgò ‰ios kompozicijos sàsajà su poemos Theatrum S. Casimiri...“ tekstu, kuriame ‰v. Kazimieras
”
pristatomas kaip Lietuvos sostinòs globòjas: âia atkreipki akis ir dvasià, dejuojan”
tis Vilniau, esame ãia, kad galop liautumei a‰aras liet. (...) Tikòk, nes gavai ‰lovingà globòjà. Jis nelaimes visas tuoj nuo tav´s atitrauks“2. Paveikslo fone nutapyti Vilniaus Auk‰tutinòs pilies rmai.
Nuo XVII a., pradedant Giacomo Lauro gravira, puo‰ianãia 1603 m. Romoje i‰leistus mi‰iolo ir brevijoriaus tekstus, pagrindiniais ‰v. Kazimiero atributais tapo kryÏius ir lelija. Juos karalaitis laiko rankose XVII a. ant medÏio lentos nutapytame paveiksle, kurio fone matyti Auk‰tutinò pilis, Trij˜ kryÏi˜ kalnas ir senoji Vilniaus katedra su 1636 m. baigta statyti ·v. Kazimiero koplyãia. Su kryÏiumi ir lelija jis vaizduojamas daugelyje parodoje eksponuot˜ grafikos lak‰t˜ ir maldyno paveikslòli˜.
NemaÏa j˜ dalis yra Lietuvos ir Lenkijos baÏnyãias puo‰usi˜ paveiksl˜ reprodukcijos,
vòliau paãios tapusios nauj˜ tapybos darb˜ pirmavaizdÏiais. Parodoje buvo eksponuojamos net trys grafinòs Îemaiãi˜ vyskupo Antano Ti‰keviãiaus turòto paveikslo
·v. Kazimieras“ reprodukcijos: Pranci‰kaus Balceviãiaus raiÏinys, Adolfo Friedricho
”
Dietricho litografija ir Andriejaus Lipnickio knygos ¸ycie, cuda i czeßç ßwi´tego
”
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Kazimierza królewicza Polskiego, wielkiego ksi´cia Litewskiego“ ( ·v. Kazimiero,
”
Lenkijos karalaiãio ir Lietuvos didÏiojo kunigaik‰ãio, gyvenimas, stebuklai ir ‰lovò“,
Vilnius, 1858) iliustracija. ·iuose darbuose ‰v. Kazimieras vaizduojamas stovintis Vilniaus miesto fone su kryÏiumi ir lelija rankose, po kojomis pamyn´s amrà. Kairòje
klpantis angelas ant pagalvòlòs laiko kunigaik‰ãio kepur´.
Dailinink˜ ∞kvòpimo ‰altiniu tapdavo taip pat kai kurios ‰v. Kazimiero gyvenimo
scenos, pomirtiniai ‰ventojo stebuklai. Parodos lankytojai galòjo pamatyti neÏinomo XIX a. liaudies tapytojo paveikslà ·v. Kazimieras“, kurio fone pavaizduota
”
‰ventojo karalaiãio pasirodymo Lietuvos kariuomenei m‰yje prie Polocko scena.
·v. Kazimierà, besimeldÏiant∞ prie uÏdaryt˜ Vilniaus katedros dur˜, XVIII a. yra
nutap´s lenk˜ dailininkas Tadeuszas Kuntze. ·is krinys yra Krokuvos katedroje,
parodoje buvo eksponuota XIX a. atspausta jo grafinò reprodukcija.
Ypaã daÏnai dailininkai pabròÏdavo karalaiãio pamaldumà ‰vã. Mergelei Marijai.
·i tema dominuoja ‰v. Kazimierà vaizduojanãiuose XVII a. ital˜ dailinink˜ paveiksluose – Carlo Dolci (1616–1687) drobòje ‰v. Kazimieras rankoje laiko giesmòs
Omni die dic Mariae“ tekstà (Pitti galerija Florencijoje), o Pietro Novelli il Mon”
realese (1603–1647) paveiksle Dievo Motina karnuoja ‰v. Kazimierà“ vir‰ ‰ven”
tojo galvos balt˜ roÏi˜ vainikà laiko kdikòlis Jòzus (Palermo pinakoteka). Lankytojams ‰iuos ital˜ dailinink˜ krinius priminò reprodukcijos i‰ parodoje eksponuot˜ ‰v. Kazimierui skirt˜ leidini˜. 2004 m. lapkriãio 10 d. – gruodÏio 19 d. buvo
sudaryta unikali galimybò pamatyti Carlo Dolci paveikslo ·v. Kazimieras“ origi”
nalà. ·v. Kazimiero jubiliejini˜ met˜ proga dviems mònesiams Lietuvos dailòs
muziejui j∞ paskolino Pitti galerija.
Karalait∞, giedant∞ himnà ‰vã. Mergelei Marijai arba besimeldÏiant∞ prie‰ jos atvaizdà, ne kartà vaizdavo ir Lietuvos dailininkai (parodoje buvo eksponuojami
Kanuto ir Boleslovo Ruseck˜ kompozicij˜ ‰ia tema eskizai).
I‰ XIX a. Lietuvos dailinink˜ paveiksl˜ bene geriausiai yra Ïinoma Vilniaus
katedroje buvusi Vincento Slendzinskio tapyta drobò, vaizduojanti ‰v. Kazimierà,
besimeldÏiant∞ prie‰ Au‰ros vart˜ ‰vã. Dievo Motinos paveikslà. Krinio motyvas
‰iandien gali atrodyti kaip nesusipratimas – tuo metu, kai ‰ventasis karalaitis gyveno, dar nebuvo nei stebuklingojo paveikslo, nei paãi˜ Au‰ros vart˜. Taãiau XIX a.,
stipròjant Au‰ros vart˜ ‰vã. Dievo Motinos paveikslo kultui, atrodò visi‰kai natralu
‰v. Kazimierà pavaizduoti besimeldÏiant∞ prie‰ Vilniaus mieste malonòmis garsiausià paveikslà, taip lokalizuojant veiksmo vietà (Vilniaus miesto mrai atpaÏ∞stami
paveikslo fone) ir kartu sujungiant Au‰ros vart˜ ‰vã. Dievo Motinos globos ir
‰v. Kazimiero uÏtarimo idòjas. ·v. Kazimierà, besimeldÏiant∞ prie‰ Au‰ros vart˜
‰vã. Dievo Motinos paveikslà, matome ir Vladislovo Majeranovskio Vilniaus misionieri˜ baÏnyãiai nutapytoje drobòje.
UÏtarimo idòja dominuoja parodoje eksponuotose daugiafigròse drobòse, ku-
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NeÏinomas XIX a. I pusòs lietuvi˜ liaudies tapytojas. ·v. Kazimieras“.
”
Drobò, aliejus, 105x103. LDM, LM 1871

riose ‰v. Kazimierà matome tarp kit˜ ‰vent˜j˜. DidÏiulio formato efektingos kompozicijos Vladislovo Majeranovskio paveiksle ·vã. Mergelò Marija su Lietuvos ir
”
Lenkijos ‰ventaisiais“ Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs herbà laikantis ‰v. Kazimieras vaizduojamas klpantis pirmame plane greta Lenkijos herbà laikanãio
‰v. Stanislovo. Tolumoje matyti Vilniaus Auk‰tutinòs pilies ir Vavelio siluetai.
Parodos ekspozicijà papildò ‰v. Kazimiero kulto sklaidà liudijantys tekstilòs ir
auksakalystòs kriniai – XVII–XVIII a. arnotai, i‰siuvinòti ‰v. Kazimiero atvaizdais,
‰v. Kazimiero relikvijorius ir votas, kur∞ ‰ventajam paaukojo Varmijos vyskupas
Krzysztofas Janas Szembekas, atsidòkodamas uÏ pagalbà sòkmingai i‰spr´stoje Kur‰o kunigaik‰tystòs sosto byloje, kurià vyskupui buvo paved´s Îeãpospolitos Seimas.
·v. Kazimierui skirta paroda (nuo 2004 m. spalio 15 d. pertvarkyta ir kiek
sumaÏinta) veikò iki 2004 m. pabaigos. Jauniesiems parodos lankytojams buvo parengta edukacinò programa, kurios metu buvo galima patrauklia praktini˜ uÏsiòmim˜ forma susipaÏinti su ‰v. Kazimiero asmenybe, jo vaizdavimu dailòje, suÏinoti
apie prie‰ 400 met˜ Vilniuje vykusias i‰kilmes.
I‰na‰os
1

2

Povilas Reklaitis, ·v. Kazimiero kolyãia Vilniuje,
Aidai, 1958, nr. 4, p. 168.
Lietuvos sakralinò dailò. T. 1. Tapyba,
skulptra, grafika. XIV–XX a. pradÏia /
Sacred Art of Lithuania. T. 1. Painting,

sculpture, graphic, Lietuvos tkstantmeãio
programos ir Jubiliejini˜ 2000 met˜ parodos
Krik‰ãionybò Lietuvos mene“ katalogas.
”
Sudarytoja D. Tarandaitò. Vilnius, 2003,
p. 126–127.
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Vydas Dolinskas

Valdov˜ rm˜ atkrimui skirtos ekspozicijos
Taikomosios dailòs muziejuje
Lietuvos dailòs muziejus, 2003 m. pabaigoje uÏdar´s i‰tisus ketverius metus veikusià, beveik tris tkstanãius vertingiausi˜ sakralinòs dailòs krini˜ pristaãiusià
bene didÏiausià Lietuvos muziejininkystòs istorijoje parodà Krik‰ãionybò Lietuvos
”
mene“, savo viename svarbiausi˜ Vilniaus padalini˜ – Taikomosios dailòs muziejuje – 2004–2009 m. suplanavo rengti dviej˜ pagrindini˜ tem˜ parodinius ir kitus
kultrinius projektus. ·ios temos – tai Lietuvos sakralinòs dailòs paveldas bei Lietuvos DidÏiosios Kunigaik‰tystòs valdov˜ rm˜ atkrimas. Sakralinòs dailòs pristatymas Taikomosios dailòs muziejuje nuo pat jo atidarymo 1986 m. turi gilias dviej˜
de‰imtmeãi˜ tradicijas, kurias itin ∞tvirtino monumentalios parodos Krik‰ãionybò
”
Lietuvos mene“ surengimas ir jos periodiniai atnaujinimai, trumpalaikòs ekspozicijos, kultriniai vakarai. Valdov˜ rm˜ paveldo bei j˜ atkrimo eigos populiarinimas ‰iame muziejuje taip pat yra labai natralus. Taikomosios dailòs muziejus
yra ∞sikr´s Vilniaus Îemutinòs pilies teritorijoje, Senojo arsenalo rytiniame pagrindiniame korpuse, netoli atkuriam˜ Valdov˜ rm˜. Kartu su Vilniaus katedra bei
Valdov˜ rmais Senasis arsenalas, turòj´s liudyti valstybòs prestiÏà bei jos karin´
galià, yra vienas impozanti‰kiausi˜ Îemutinòs pilies ansamblio – svarbiausios Lietuvos didÏi˜j˜ kunigaik‰ãi˜ rezidencijos – architektrini˜ akcent˜. Ir Senasis arsenalas, ir Valdov˜ rmai buvo statomi bei perstatomi i‰ esmòs tuo paãiu metu (gotikos, Renesanso, ankstyvojo baroko epochose), abu objektai patyrò pana‰˜ sunaikinimà XVII a. vid. – XX a. I p. Senasis arsenalas buvo sòkmingai ir vykusiai atstatytas vos prie‰ du de‰imtmeãius, o Valdov˜ rmai atkuriami dabar. Beje, Senojo
arsenalo rm˜ atkrimo ir pritaikymo muziejinòms funkcijoms projektà pareng´s
architektas restauratorius Evaldas Purlys1 dirba ir Valdov˜ rm˜ atkrimo projektà
rengianãioje Projektavimo ir restauravimo instituto architekt˜ grupòje. Tad Senojo
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