Žvilgsnis  Vilniuje eksponuojam
Jano Mateikos paveiksl „Liublino unija“

Mateikos pirmieji istoriniai paveikslai
XIX a. pradžia – tapybos istorinmis temomis suklestjimo laikotarpis. XIX a. pirmojoje
pusje nacionalini judjim pagimdytas „taut pavasaris“ sukl milžinišk visuomens
susidomjim „vizualiais istorijos pasakojimais“. Tai turjo lemiamos reikšms atskiro ir savito
tapybos žanro – istorinio paveikslo pltrai.
Vienas svarbiausi impuls, nulms to meto istorinio paveikslo pobd, buvo
romantizmas. Romantizmo sjdis, ryškiausiai Vakar Europoje suklestjs XVIII pab. – XIX
a. pirmoje pusje Lenkijoje, specifins istorins situacijos – nacionalinio išsivadavimo –
veikiamas, gyvavo ir antroje XIX a. pusje. Tai bdinga ir kitoms didžij to meto Europos
imperij pavergtoms Vidurio ir Ryt Europos tautoms. Todl šioje Europos dalyje susiformavo
unikali kovojanio už laisv romantizmo atmaina – socialiai ir tautiškai angažuotas
romantizmas.
Nacionalins savimons formavimasis, ypa sutelks dmes  tautos istorij, paproius ir
kalb, neišvengiamai lm istorini fakt vaizdavimo mene pokyius – išaugo patriotiškai
angažuotos istorins analizs btinyb. Besiformuojanti priklausomybs konkreiai nacijai
jausena valstybingum praradusiose šalyse nulm ypating istorins tapybos žanro
suklestjim ir populiarum. Tapyba tapo vizualia tautins dvasios formavimo ir puoseljimo
manifestacija, patriotini jausm žadintoja. Istorija ir praeities tyrimai, pergaling vyki ir
pralaimjim analiz, šlovs ir nuopuolio priežasi interpretavimas daugeliui to meto
meninink ir intelektual tapo programine krybos ašimi.
Tokia programa kryb grind šloving ir tragišk Lenkijos bei Abiej Taut Respublikos
istorijos istoriografas – Janas Mateika (Jan Matejko, 1838–1893). Menininkas, kuris vienas
pirmj m kurti vizualij istorij, puikiai suprato, koki ypating gali turi atvaizdas ir kaip
atvaizdas gali paveikti taut ir pažadinti jos žmones. Mateika siek kriniais paveikti XIX a.
žmog taip, kad jis pajust asmenišk ryš su senove ir individualiai suvokt, iš kur jis, kas jis ir
ko privals siekti. Visi Mateikos istoriniai paveikslai sudaro aiški didaktini pasakojim
visum, kurios pagrindinis tikslas – priminti žirovui valstybs žlugimo priežastis ir žadinti
patriotinius jausmus jos atgimimui. Beje, išskyrus paveiksl „1863-ieji“, Mateika nenutap savo
laiko paveiksl. Visi teminiai jo paveikslai apie praeit. Praeit – kaip dabarties alegorij.

Mateikos kryba peržengia individualistinio ir iracionalaus romantizmo rmus. Mateikos
istoriniai paveikslai – aktyvs ir polemiški, atviri interpretacijoms ir provokuojantys dialog su
istorine atmintimi. Jais nra mginama pabgti nuo dabarties, užsisklsti. Paveikslais primenami
tragiški ir herojiški nacionalins istorijos vykiai ir mginama paveikti žirovo tautin
savimon, kad jis ne tik didžiuotsi savo protviais ir tauta, bet ir pats ieškot keli  jos laisv.
Mateikos tapyba – idjinis ir kultrinis okupuotos valstybs ir pavergtos tautos ginklas.
Dar jaunystje, studijuodamas Krokuvos dails mokykloje, Mateika, brolio istoriko
Františeko Mateikos paskatintas, smoningai ir kryptingai pasirinko tapytojo, vaizduojanio
tautos istorij, keli. Istorija tapo jo aistra – jo gyvenimas ir kryba buvo grsti istorini žini ir
istorins erudicijos siekiais. Mateika, ištisas dienas praleisdamas Jogailaii universiteto
bibliotekoje, atkakliai studijavo Lenkijos ir Abiej Taut Respublikos istorij. Skait ir
pedantiškai eskizavo iš knyg, metraši ir istorini kronik surinkt medžiag, perpiešinjo iš
leidini ir senj paveiksl diduomens, miesteln, dvasinink ir paprast žmoni kostiumus,
j kepures, juostas, apav, ginklus, baldus, interjerus, sarkofagus, riteri šarvus, anuometines
pilis ir bažnyias. Akylai ir skrupulingai dirbdamas, Mateika surinko turting istorijos lobyn
(vien piešini išliko daugiau nei 2000 vnt.).
Ankstyvasis Mateikos krybos etapas atspindi pesimistin menininko požir  praeit,
ieškant Abiej Taut Respublikos padalijim ir valstybs žlugimo priežasi. Pirmasis
dailinink išgarsins ir daug diskusij sukls istorinis paveikslas „Stanikas“ („Sta czyk“,
1863, 88x120 cm) vaizduoja karali Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto dvaro juokdar
Stanik. Paveiksle nutapytas krsle sdintis lidnas ir susimasts karaliaus rm juokdarys, o
šalia jo ant stalo guli atverstas 1514 m. laiškas, kuriame pranešama apie Smolensko praradim.
Tolumoje šlsta karališka puota, o Stanikas lidi. Šio juokdario veidas – tarsi dailininko
autoportretas. Dailininkas tapatina save su juokdariu, kuris vienintelis dvare išgyvena
Smolensko netekt, juokdariu, kurio žvilgsnio tragizme – nuojauta apie artjanias netektis ir
valstybingumo grit.
Po met dailininkas nutap pirm didelio formato drob „Skargos pamokslas“
(„Kazanie Skargi“, 1864, 224x397 cm). Paveikslo sukrim veik 1863–1864 m. sukilimo
Rusijos imperijos okupuotoje Lenkijoje ir Lietuvoje drama. temptos atmosferos ir grsms
nujautimo perpildytame krinyje dailininkas vaizduoja ne tik konkret istorin vyk, bet ir
apibendrint istorijos situacij. Jis tarsi akumuliuoja ir pateikia vyki, lmusi Abiej Taut
Respublikos žlugim, visum. Krinyje vaizduojamas egzaltuotas katalik pamokslininkas,
Vilniaus universiteto rektorius Petro Skarga, sakantis karaliui, magnatams ir šlktoms (juos

dailininkas laik valstybs praradimo kaltininkais) pamoksl apie grsm Abiej Taut
Respublikai.
1865 m. Mateika sukuria kit programin krin – „Reitanas – Lenkijos
žlugimas“ („Rajtan – Upadek Polski“, 1865, 282×487 cm). Paveiksle vaizduojamas dramatiškas
1773 m. balandžio 19 d. Varšuvoje vykusio Seimo epizodas, kai Lietuvos atstovas iš
Naugarduko Tadas Reitanas, ragindamas ginti Respublikos nepriklausomyb, užtvr
deputatams keli  sal, kur turjo bti pasirašytas Respublikos padalijimo sutarties aktas (1773
m. rugsjo mnes Seimas patvirtino padalijimo akt. Tai buvo pirmasis valstybs padalijimas).
Mateikos „Liublino unijos“ genez
„Liublino unija“ – vienas žinomiausi Mateikos istorini paveiksl, nutapytas 1869 m.,
minint 300 met Liublino unijos jubiliej. Šis krinys – antrojo Mateikos krybinio etapo,
žyminio smoning menininko perjim nuo pesimizmu persmelktos istorijos kritikos prie
šloving ir pergaling Lenkijos ir Abiej Taut Respublikos moment vaizdavimo, pradžia.
1870 m. už š paveiksl Mateikai buvo teiktas aukšiausias (dar 1802 m. Napoleono Bonaparto
steigtas) Pranczijos apdovanojimas – Garbs legiono kryžius. Dar bestudijuodamas Krokuvos
dails mokykloje Mateika nupieš pirmuosius Liublino unijos temos eskizus. Po keli
dešimtmei dailininkas vl gržo prie šios temos.
Kurdamas „Liublino unij“, menininkas ne tik siek prasminti Liublino unijos
pasirašymo 300 met sukakt, bet ir troško padrsinti savj taut, „prikelti jos šlov“.
Paveikslas sukurtas Rusijos imperijos aneksuotoje Lenkijoje po neseniai tragiškai pasibaigusio
1863 m. sukilimo. Unijos pasirašymo 300 met sukaktis buvo labai svarbi Austr imperijos
sudtyje esanios Galicijos provincijos politikai. Liublino unijos idja tapo istoriniu pavyzdžiu
autonomijos Austr imperijoje siekiantiems Galicijos federalistams. Paveiksl „Liublino unija“
Mateika nutap bdamas Galicijos demokratinio miestiei judjimo šalininku. Paveiksle
dailininkas užkodavo tuo metu vykstani demokrat miestiei kov su magnatais ir šlktomis
dl Galicijos autonomijos. Paveikslu Mateika taip pat siek rodyti savj meistriškum ir
atsakyti kritikams, kurie Paryžiuje skeptiškai vertino ankstesniuosius jo krinius: „Skargos
pamokslas“ ir „Reitanas – Lenkijos žlugimas“.
Prieš praddamas tapyti menininkas intensyviai ir stropiai ruošsi – nuo pirminio
sumanymo iki paveikslo sukrimo dirbo penkerius metus. Rinko istorin medžiag, gilinosi 
vaizduojamos epochos materialj palikim. 1864–1968 metai yra paveikslo kompozicijos ir
turinio paiešk laikotarpis. Dailininkas intensyviai eskizavo – ieškojo personaž ir
charaktering modeli (net ir savo šeimoje), istorini aksesuar, kostium, audini ir papuošal.

Dailininkas kruopšiai rinko vaizduojam rekvizit, pavyzdžiui, ant Žygimanto Augusto
juosmens nutapytas originalus 1540 m. karališkas ceremonij kardas. Pagal Mateikos eskizus
Krokuvoje buvo pasiti istoriniai kostiumai, kuriais apsird pozavo dailininko pasirinkti
modeliai. Po ilg paruošiamj darb 1868 m. Mateika msi tapyti paveiksl, ir 1869 m.
rugsjo mnes užbaigtas, bet dar iki galo neišdživs krinys buvo eksponuotas viename
Krokuvos simboli – centrinio turgaus aikštje esaniame garsiajame Sukienic pastate. 1875
m. „Liublino unija“ buvo nupirkta Lenkijos visuomeninmis lšomis, surinktomis Lvove ir
Krokuvoje steigto komiteto. Paveikslas iki Antrojo pasaulinio karo buvo eksponuotas Lvove,
Liubomirski muziejuje, o karo metu „Liublino unija” naci buvo pagrobta ir paslpta. Krinys
kartu su dviem kitais dailininko paveikslais buvo rastas Silezijoje, Karkanoš kalnuose
sikrusiame Przesiekos kaime (atradus paveiksl, šis kaimas kur laik buvo vadinamas
Matejkowice). Nuo 1957 m. paveikslas eksponuojamas Liublino pilyje sikrusiame muziejuje
kaip Varšuvos nacionalinio muziejaus depozitas („Unia Lubelska“, 1869, aliejus, drob,
298x512 cm).
Mateikos „Liublino unija“: semantika, kompozicija, koloritas
Iš vis istorini Liublino seimo vyki paveikslui Mateika pasirinko iškilming Lenkijos ir
Lietuvos taut atstov priesaikos moment. Renesansins Liublino pilies menje vyksta
dramatiška dviej taut konfliktišk deryb atomazga. Pakilios, bet kartu ir lidnos atmosferos
kupiname paveiksle vaizduojamas diplomatinis ir politinis Lenkijos karalysts triumfas:
Lietuvos
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atstov

pasipriešinimas
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kompromisinis, bet Lenkijos derybines pozicijas labiau atitinkantis Unijos projektas.
Kompozicijos centre – juoda mantija apsisiauts, iškls kryži, paskutinis Jogailaii dinastijos
atstovas, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas. Po Žygimanto
Augusto kojomis išmtyti dokumentai – ankstesni Lenkijos karalysts ir LDK unij aktai.
Abiejose valdovo pusse – Lenkijos ir Lietuvos magnatai, kunigaikšiai, vaivados, vyskupai,
riteriai ir dvariškiai. Šalia karaliaus lango fone stovi Lenkijos primas, Gniezno arkivyskupas
Jokbas Uchanskis (Jakub Ucha ski), kuris padeda Krokuvos kaštelionui Martynui Zborovskiui
(Marcin Zborowski) skaityti priesaikos žodžius. Nors Martynas Zborovskis mir ketveri metai
iki Liublino unijos pasirašymo (1565), dailininkas j amžino paveiksle kaip aktyv Lenkijos ir
Lietuvos administracins ir teisins sistemos suvienodinimo šalinink. Šalia, rankoje
laikydamas apnuogint kalavij, simbolizuojant atvir priešiškum Unijos pasirašymui, klpo
LDK kancleris Mikalojus Radvila Rudasis, kuris vienintelis iš LDK delegat, gindamas
Lietuvos savarankiškum, nepasiraš Liublino unijos akto. Jis iš Liublino išvyko anksiau ir

unijos pasirašymo ceremonijoje nedalyvavo. Šalia vaizduojamas besimeldžiantis palžs ir
sukniubs Žemaitijos seninas Jonas Jeronimas Chodkeviius. Kiek toliau klpo Mikalojus
Meleckis (Miko aj Mielecki), dešinje rankoje laikantis Lenkijos karalysts didžiojo etmono
insignij (beje, š titul jis gavo tik 1588). Karaliaus kairje, krsle, palinks sdi Vilniaus
universiteto steigjas ir rmjas, Vilniaus vyskupas Valerijonas Protaseviius, nors dl senyvo
amžiaus ir ligos jo tuo metu Liubline nebuvo. Šalia vyskupo stovi žymus Lenkijos reformacijos
veikjas, protestant teologas Jonas Laskis (Jan aski), negaljs dalyvauti pasirašant Unij, nes
1560 m. jau buvo mirs. Raudonu kardinolo rbu apsigaubs sdi aktyvus Lenkijos
kontrreformacijos veikjas kardinolas Stanislovas Hozijus (Stanis aw Hozjusz),  fotel
atsirms Poznans vaivada Lukas Gurka III ( ukasz III Górka), kurio Liubline pasirašant unij
nebuvo. Su Seimo maršalkos lazda (nors Seimo maršalka tapo tik 1573) stovi aktyvus unijos su
Lietuva propaguotojas Jonas Firlejus (Jan Firlej). Dešinje paveikslo pusje, tarsi
simbolizuodama Jogailaii dinastijos tstinum, pavaizduota Ona Jogailait, Žygimanto
Augusto sesuo, vliau tapusi Stepono Batoro žmona, nors pasirašant unij jos Liubline nebuvo.
Paveikslo kampe laikantis valstieio rank pavaizduotas Liublino unijos pasirašyme
nedalyvavs kovotojas už lygias vis socialini grupi teises Lenkijos humanistas protestantas
Andrius Fryius Modževskis (Andrzej Frycz Modrzewski). Dailininkas, tarp kompozicijoje
vaizduojam asmen nutapydamas valstybs politins-visuomenins reformos btinyb
skelbusio mstytojo Andriaus Modževskio figr, deklaravo savo demokratines antišlktiškas
pažiras.
Mateikai neretai buvo priekaištaujama dl tokio laisvo istorijos interpretavimo. Taiau jis
pats savo krinius laik ne kurio nors konkretaus fakto ar konkreios ideologijos iliustracijomis,
bet menininko asmenins pozicijos išraiška. Laisvas istorijos fakt interpretavimas ir
„anachronizmai“, kai  vizualin pasakojim vedami konkreiame istoriniame vykyje
nedalyvav asmenys, Mateikos kryboje buvo naudojami kaip smoninga komponavimo ir
realybs perkrimo strategija – siekis žirovui pažadinti naujas mintis, jausmus ir aliuzijas.
Toks programiškai laisvas istorinio fakto interpretavimas randamas daugelyje Mateikos darb.
Dailininkas juk kr ne elementarius istorijos ties atpasakojimus, bet istoriosofinius
paveikslus. Todl meno krinio tiesa nesutapo su istorijos faktais, o ja buvo siekiama išreikšti
dailininko požir ir paveikti krinio žirov.
Mateikos paveikslo „Liublino unija“ kompozicija statiška, rami ir subalansuota. Krinyje
išryškintas paveikslo centras, šonins jo dalys tolygiai išdstytos ir vizualiai pajungtos
akcentuojamai vidurinei paveikslo daliai. Nors krinio kompozicija nra visiškai simetriška, bet
dvelkia senj Italijos meistr tapyb primenania ramybe, harmonija ir masi pusiausvyra.

Smoningai pasirinktas kompozicijos statiškumas tarsi pažadina kiekvien vaizduojamj
asmen. Nutapyti ne bedvasiai abstraki idj nešjai, bet gyvi, konkrets žmons, kuri
kiekvienas turi tik jiems bding individuali bruož, charakter, jausmus ir temperament.
Gilus psichologizmas ir menin vaizduot leido Mateikai nutapyti konkreius istorinius veikjus
veik fiziškai apiuopiamus: kiek krinyje sukaustyt ir užslpt aistr, nuotaik, kiek
vairiausi emocij! Autorius tarsi perkelia žirov  XVI a. gyvenusi stipri ir subtili
charakteri aplink. Portret psichologizmas neleidžia suabejoti istorinio vykio tikrumu,
paveiksle vykstanios dramos ir jos veikj realumu. Romantizmo takotas Mateika natraliai
linko išreikšti pakylt ir emocing paveiksl heroj bsen, bet šiame paveiksle jis išvengia
teatrališkumo ir melodramatiškumo.
Tamsiame fone iškyla išraiškingi ir reljefiški personaž veidai ir rankos. Figras
dailininkas tapo drsiai atskiromis apimtimis – teptukas jau išsivadavs iš ankstesniems
menininko kriniams bdingos akademistins manieros ir perdto kruopštumo. Potpiai
guldomi lengvai, laisvai, temperamentingai, pasitikint savimi. Vaizduojam asmen, drabuži,
aksesuar ir bald medžiagiškumas perteikiamas tartum be joki regim menininko pastang.
Paveikslo kolorite vyrauja rembrantiška šiltos rusvai auksins spalvos pustoni gama. Patalpa,
baldai, drabužiai ir knai meistriškai padengti vairiausiais rusvos spalvos, jungiamos su aukso,
ochros ir geltonais atspalviais, kurie pagyvinami vairi ton raudoniu. Kair paveikslo dalis
nutapyta tamsesniais tonais, sauls apšviesta dešin šviesesn. Paveikslas išskiria kompozicija,
psichologins tampos tikroviškumu ir vizualiu taigumu. Psichologinis taigumas pasiekiamas
naudojantis milžiniška mimik, veido išraišk ir kno ekspresij skale (tiesa, kartais
balansuojania ties patoso riba), puikia dramaturgija, kontro linijos dinamika, efektinga spalv
gama perteikiant tiek visumos nuotaik, tiek atskirus gestus ar pozas.
Beje, šis vienas geriausi Mateikos paveiksl sukurtas dailininkui dramatiškomis
aplinkybmis: Mateika jau turjo labai silpn regjim (-4 ir -6 dioptrijos), jis niekada nemat
šio ir kit didžij savo darb visumos. Dl trumparegiškumo dailininkas visuose paveikslo
planuose nuosekliai, su meile ir atida ištapo visas detales. Stebtina ir unikalu tai, kad visa ši
figr ir detali sankaupa sudaro organišk visum ir nesugriauna erdvs perspektyvos.
Mateikos kryba Vilniuje
Pirmoji garsaus dailininko krybos paroda „Janas Mateika“ Lietuvos sostinje buvo
surengta 1959 m. Lietuvos dails muziejaus (tuomet – Vilniaus dails muziejus) pagrindiniame
pastate Vilniaus rotušje. Joje iš Krokuvos nacionalinio muziejaus, Varšuvos nacionalinio
muziejaus, Silezijos muziejaus (Vroclavas), Poznans nacionalinio muziejaus, Krokuvos

Jogailos universiteto, Lodzs meno muziejaus, Lenkijos moksl akademijos Krokuvoje bei
privai Lenkijos kolekcij buvo eksponuotas 141 krinys – Mateikos portretai, piešiniai,
karikatros bei keli daiktai iš dailininko kolekcijos. Vartant išlikus parodos katalog (sudar E.
Lapkovskis, B. Kaala, parodos Lietuvoje ir jos katalogo parengimo koordinatorius – R.
Budrys, Vilnius, 1959), kelia nuostab tai, kad šeštuoju dešimtmeiu surengtoje parodoje 
Vilni buvo atvežta tiek daug verting krini. Taiau didžij Mateikos drobi tsyk Lietuvos
žirovai nepamat.
Antrkart Mateika parodytas Vilniuje 1999 m. balandžio 14 d. – rugsjo 10 d. Lietuvos
dails muziejuje, Vilniaus senajame arsenale kurtame Taikomosios dails muziejuje, kur buvo
surengta tarptautin paroda „Žalgirio mšis“. Joje eksponuotas žymusis Mateikos paveikslas
„Žalgirio mšis“, Žalgirio mšio vliavos (rekonstrukcijos) ir XV amžiaus ginkluot. Ši parod
sureng Lietuvos dails muziejus, Varšuvos nacionalinis muziejus, Lenkijos kariuomens
muziejus (Varšuva), Lenk institutas Vilniuje.
Šiemet, minint Liublino unijos 440-ies met sukakt, Taikomosios dails muziejuje 2009
m. lapkriio 18 d. – 2010 m. kovo 28 d. surengta tarptautin dails paroda „Liublino unija ir jos
epocha Jano Mateikos kryboje“. Parodai Mateikos paveiksl „Liublino unija“ ir kitus jo
krinius paskolino Varšuvos nacionalinis muziejus ir Krokuvos nacionalinis muziejus. Ši
paroda yra programos „Lenkijos pristatymas Lietuvoje“ dalis, finansuojama iš Lenkijos
Respublikos kultros ir nacionalinio paveldo ministerijos lš. Parodos organizatoriai: Adomo
Mickeviiaus institutas (Varšuva), Varšuvos nacionalinis muziejus, Krokuvos nacionalinis
muziejus, Lenk institutas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštysts valdov
rmai, Lietuvos dails muziejus.
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