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2012 m. vasario mënesá Lietuvos dailës muziejui partnerio teisëmis ásijungus á tarptautiná senøjø nuotraukø, sukurtø pirmàjá fotografijos gyvavimo ðimtmetá (1839–1939), jis ðiame projekte pakvietë dalyvauti daugiau kaip 30 Lietuvos muziejø. Tarp jø yra ir 8
Þemaitijos etnografinio regiono muziejai: Kretingos, Þemaièiø muziejaus „Alka“, Þemaièiø dailës, Þemaièiø vyskupystës, Tauragës
bei Vyskupo Motiejaus Valanèiaus gimtinës, Rietavo Oginskiø kultûros istorijos, Kraþiø M. K. Serbievijaus kultûros centro. Projekte
dalyvauja ir keletas kitø muziejø, kuriuose saugoma itin daug su
Þemaitijos kraðto istorija susijusiø senøjø fotografijø, t. y. Ðiauliø
„Auðros“, Maironio lietuviø literatûros, Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës, Maþosios Lietuvos istorijos, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Þukausko.
Projektui jau yra atrinktos ðiuose muziejuose saugomos vertingiausios, geriausiai senøjø fotografijø rinkinius pristatanèios
nuotraukos. Kas jose áamþinta, apie kokius asmenis, ávykius, procesus, vykusius Þemaitijoje ir visoje Lietuvoje XIX a. pab. – XX a. pr.,
galime suþinoti vartydami ðiø muziejø archyvuose, rinkiniuose saugomø nuotraukø albumus, archyvø bylas?
Didþiàjà skaitmeninimui atrinktø fotografijø dalá sudaro nuotraukos.
Kiek maþesnë yra negatyvø dalis, beje tarp jø gana nemaþai stiklo negatyvø. Lietuvos muziejai saugo ir po kelias deðimtis kitomis technikomis sukurtø senøjø fotografijø – degerotipø, ferotipø bei ambrotipø.
2012 m. pradþioje buvo surinkta, susisteminta, parengta ir projekto vykdytojams, kurie organizuoja ir koordinuoja ðio projekto
ágyvendinimà (Alinari 24 ORE s. p. a., Italija) pateikta iðsami informacija, kokius kiekius atskiros tematikos objektø planuojama suskaitmeninti ir pavieðinti Lietuvoje, kada ðios fotografijos sukurtos
ir kokiuose muziejuose jos dabar saugomos.
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Rinkdami ðià informacijà ið muziejø, buvo sutarta nuotraukas
skirstyti á kelias temines grupes. Paaiðkëjo, kad:
1. Daugiausiai muziejai yra sukaupæ ir á projektà siûlo átraukti
fotografijø, kuriose áamþinta lietuviø etnografija, buitis (tokiø nuotraukø yra apie 3 300 vnt.);
2. Lietuvos kraðtovaizdþio tematikos fotografijø á projektà átraukta daugiau negu 2 000 vnt.;
3. Fotografijø, kuriose atsispindi Lietuvos ástaigø, visuomeniniø
organizacijø, draugijø, judëjimø, partijø veikla (daþniausiai tai grupinës nuotraukos), atrinkta apie 1 700 vnt.;
4. Objektø, kuriuose uþfiksuoti Lietuvos architektûros statiniai,
jø kompleksai, miestø ir kitø gyvenvieèiø vaizdai, projekto metu
numatyta suskaitmeninti apie 1 300 vnt.;
5. Apie 700 atrinktø objektø priskiriama fotografijø, kurios pasakoja apie XIX a. pab. – XX a. pr. (1–4 deð.) madà, teminei grupei;
6. Apie tûkstantis atrinktø fotografijø pristato valstybëje XIX a.
pab. – XX a. pr. veikusias ðvietimo ir mokslo ástaigas, jø ðiokiadienius bei darbuotojus;
7. Tiek pat á projektà átraukta ir eksponatø, priskiriamø kariuomenës ir policijos tematikai (beje, tokiø nuotraukø gausa rodo, kad
anuo metu dirbusiø fotografø iðskirtinio dëmesio sulaukdavo ðios
ástaigos ir jose dirbæ, tarnavæ asmenys, o pastarieji, ypaè kariðkiai,
nuolat bûdami toli nuo artimøjø, taip, kaip ir dabar, jautë poreiká
save áamþinti fotografijose);
8. Gana nemaþà dalá Lietuvos muziejuose saugomø fotografijø
sudaro uþsienio ðaliø architektûros objektai, jø kompleksai, miestø
ir kitø gyvenvieèiø vaizdai – jø á projektà átraukta apie 300 vnt.;
9. Toks pat kiekis atrinkta ir fotografijø, kuriose uþfiksuoti Lietuvos istorijai svarbûs ávykiai, tarp jø 1920–1923 m. vykæ Klaipëdoje,
dainø ðventës, manifestacijos, surengtos Lietuvos pripaþinimo de
jure Amerikoje proga, 500 m. nuo Vytauto Didþiojo mirties paminëjimo iðkilmës Lietuvoje 1930 m. ir kita.
Kuo konkreèiai turtingi ir kà projekto ágyvendinimo metu skaitmenina, vieðina atskiri á ðias veiklas ásijungæ Þemaitijos muziejai?

ÐIAULIUOSE – TURTINGAS 1863 METØ
SUKILIMO DALYVIØ FOTOGRAFIJØ RINKINYS
Didþiausià kieká eksponatø (3 000 vnt.) ásipareigojo suskaitmeninti ir pavieðinti didþiausias, seniausias ir savo rinkiniais turtingiausias Ðiaurës Vakarø Lietuvoje vekiantis Ðiauliø „Auðros“ muziejus, turintis ir atskirà fotografijos padaliná. Ðiame muziejuje saugoma itin daug eksponatø ið Þemaitijos.
Tokio pobûdþio skaitmeninimo projektas savo apimtimi ir turiniu
Ðiauliø „Auðros“ muziejui yra pirmasis ir, kaip matyti ið muziejaus
pateiktos informacijos, uþ jo ágyvendinimà atsakingi darbuotojai
pasistengë, kad projektui bûtø atrinkti tie eksponatai, kurie iðsamiausiai ir geriausiai pristato muziejaus senøjø nuotraukø rinkiná.
Daugiausia projektui atrinktø objektø yra nuotraukos ir negatyvai.
Vieni jø sukurti XIX a. antroje pusëje, kiti – XX a. pradþioje. Itin
turtinga bei unikali èia yra fotografijø kolekcija, pasakojanti apie
1863 m. sukilimà. Didþiàjà dalá á projektà átrauktø iðkiliø asmenybiø
portretø (apie 220 vnt.) taip pat sudaro XIX a. sukurti 1863 m. suki(Nukelta á 6 p.)
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Fotografas Chaimas Kaplanskis. Vakarø Lietuva XIX a. pab. – XXa. vid.
Leidiná sudarë Marina Petrauskienë. Iðleido Vilniaus dailës akademijos
leidykla. 2007. Tiraþas 600 egz. Fotoalbume-kataloge pirmà kartà
skelbiamas XIX a. pab. – XX a. vid. Telðiø fotografø Chaimo Kaplanskio
ir jo dukters Feitskos Kaplanskaitës-Taicienës palikimas. Leidinyje
publikuojama 201 fotografija ið Þemaièiø muziejaus „Alka“ rinkiniø

(Atkelta ið 5 p.)
limo dalyviø, tarp jø ir sukilimo vadø Kosto Kalinausko, Zigmo Sierakausko, Antano Mackevièiaus, portretai.
Tarp atrinktø fotografijø daugiau negu 2,5 tûkst. priskiriama lietuviø etnografijos ir buities temai. Daugiausia jø sukurta etnografiniø
ekspedicijø, vykusiø Ðiaurës, Vakarø ir Vidurio Lietuvoje metu. Vienoje ið suskaitmeninti planuojamø nuotraukø yra áamþinta grupë
Lietuviø archeologø, tarp kuriø – ir kunigas, kraðtotyrininkas, vienas pirmøjø lietuviø archeologø, draudþiamos lietuviðkos spaudos
lotyniðkais raðmenimis platintojas Juozapas Þiogas (1896–1935).
Projekto kontekste ði asmenybë iðskirtinë. Ðiauliðkiai atrinko didelá kieká paties J. Þiogo padarytø fotografijø, tarp kuriø itin daug negatyvø. Juose áamþintos baþnyèios, koplyèios, kryþiai ir kiti kultûros
paveldo objektai. Tarp jø yra eksponatø, priskirtinø tiek architektûros, miesto bei gyvenvieèiø tiek ir lietuviø etnografijos, buities vaizdø teminëms grupëms, yra ir skir tingiems visuomenës sluoksniams priklausiusiø asmenø portretø. Á projekto sàraðus muziejuje
átraukti ir 4 menotyrininko, grafiko, lietuviø profesionaliosios muziejininkystës pradininko Pauliaus Galaunës (1890–1988) padaryti
negatyvai, kuriuose uþfiksuoti uþsienio ðaliø architektûros objektai.
Itin didelis ir ver tingas Þemaièiø muziejaus „Alka“ senøjø
nuotraukø rinkinys. Sutarta, kad „Europeanai“ jis pateiks ne maþiau kaip 1 300 suskaitmenintø fotografijø ir jø apraðø, tarp kuriø
yra 700 Juozapo Perkovskio, 500 Chaimo Kaplanskio bei 122 Kazimiero Bagomilo kolekcijø stiklo negatyvai.
Fotografijø rinkiná muziejuje tvarkanti ir tyrinëjanti Marina Petrauskienë, pristatydama á projektà átrauktus eksponatus raðo:
„Fotografo Kazimiero Bogumilos stiklo negatyvø kolekcijà mu-
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ziejuje sudaro 112 vnt. 10 x 15 cm dydþio negatyvai, kurie padaryti
1935 metais. Juose uþfiksuoti Varniø miestelio vaizdai, gyvenamieji namai, kiemai. Ði kolekcija rasta tarp daugybës kitø stiklo negatyvø atliekant muziejaus rûmø rûsiø rekonstrukcijà (1981 m. surasti 52, o 1999 m. – 60 vnt. K. Bogumilos autorystei priskiriamø
stiklo negatyvø). Jie buvo sudëti á uþklijuotus vokus, ant kuriø vienos
rankos raðysena buvo uþraðas „VARNIAI“. Ant vienø vokø yra daugiau informacijos apie nufotografuotus objektus, ant kitø – maþiau.
Ið amþininkø prisiminimø, surinktø 2001 m. apie fotografà Kazimierà Bogumilà, suþinome, kad jis galëjo bûti gimæs apie 1905 metus. Pragyvenimui uþsidirbdavo fotografuodamas. Namuose turëjo
ásirengæs fotolaboratorijà. Pakviestas fotografuodavo ávairiomis progomis, taip pat ir ðeimos ðventëse. Pasams nuotraukas darydavo
namuose, prie sienos. Atspaudæs atvaizdus, juos þymëdavo spaudu „Foto K. Bogumila. Varniai“. Apie 1930 m. Kazimiero motina su
jaunesniuoju sûnumi Vincu iðvyko gyventi á Argentinà. Kazimieras
liko Lietuvoje ir dar kurá laikà gyveno Varniuose, taèiau apie 1939 m.
ir jis iðvyko á Argentinà.“
Ið ávairiø raðytiniø ðaltiniø þinome, kad, Lietuvoje prasidëjus
Antrojo pasaulinio karo veiksmams, tuometinis Þemaièiø muziejaus „Alka“ direktorius Pranas Genys pasirûpino, kad didelë dalis
muziejaus eksponatø, kurie vykstant karui galëjo bûti sunaikinti,
bûtø ávairiose vietose paslëpti. Þemaièiø muziejaus „Alka“ darbuotojai daro prielaidà, kad bûtent tuo metu muziejaus pastato rûsyje
árengtoje slëptuvëje ir buvo paslëpta K. Bogumilos ir kitø dviejø ano
meto þymiø Telðiø kraðto fotografø – Chaimo Kaplanskio bei Juzefo
Perkovskio – stiklo negatyvø kolekcijos, kurias pavyko surasti tik
praëjus daugiau negu keturiems deðimtmeèiams. K. Bogumilos
kolekcija, pasak M. Petrauskienës, „unikalus istorijos, architektûros, urbanistikos, etnografijos paveldo paþinimo ðaltinis, kuris praturtina iki ðiol muziejuje turëtà negausià Varniø miestelio ikonografijà. Nedaug jos yra iðlikæ ir pas gyventojus, nes 1941 m. senieji
Varniai sudegë, gaisro metu þuvo ir nuotraukos, o tai, kas dar buvo
iðlikæ, sunaikino karas – Varniø miestelyje iki karo ðeimininkavusius þydø tautybës þmones iðtiko tragiðkas likimas, na o kartu su
jais buvo sunaikintas ir dokumentinis paveldas, galëjæs pateikti
daugiau þiniø apie juos ir miestelio istorijà.“
Beje, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, P. Genys kai kuriø
veikëjø buvo puolamas uþ tai, kad vis dëlto karo metu dalis eksponatø nebuvo iðsaugota, t. y. po karo jie nebuvo gràþinti á muziejø
sales. Buvo net mananèiø, kad dalá ðiø vertybiø P. Genys pasisavino. Surasta stiklo negatyvø kolekcija rodo, kad á valdþià sugráþus
sovietams, P. Genys galëjo sàmoningai dalá eksponatø ir toliau
laikyti Antrojo pasaulinio karo pradþioje árengtose slëptuvëse, kad
jø nepasisavintø, nesunaikintø naujosios valdþios atstovai. Nuotraukos, kaip ir kiti dokumentinio paveldo objektai, daþnai, keièiantis valdþioms, gali tapti ir gyventojus kompromituojanèia medþiaga. Tai taip pat galëjo bûti pretekstas toliau slëptuvëje laikyti
laiko ir ávairiems gamtos poveikiams kad ir nelabai atsparius
stiklo negatyvus.
Á „EuropeanaPhotography“ projektà yra átraukta ir 13 Chaimo
Kaplanskio fotografuotø atvirukø, kuriuose áamþinti XX a. pradþios
Telðiø miesto vaizdai. Ðeðiose ðio autoriaus sukurtose fotografijose uþfiksuotos 1878 m. Rietave kunigaikðèio Oginskio surengtos
þemës ûkio parodos akimirkos.
Projekto ágyvendinimo metu turëtø bûti suskaitmeninta, apraðyta bei pavieðinta ir 480 vnt. Ch. Kaplanskio stiklo negatyvø, priski-
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riamø paviljoninei fotografijai. M. Petraukienë informacijoje, pateiktoje LDM filialui Lietuvos muziejø informacijos, skaitmeninimo
ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS), nurodo, kad ðie negatyvai taip pat
yra 10 x 15 cm dydþio. Jie sukurti XX a. 3–4 deðimtmetá. Negatyvuose uþfiksuotø objektø tematika labai plati – èia áamþinti ano meto
iðkilûs Lietuvos valstybës ir visuomenës veikëjai, ávairiems socialiniams sluoksniams priklausæ Telðiø miesto ir jo apylinkiø gyventojai, kultûriniø renginiø akimirkos, þydø bendruomenës gyvenimas. Dalis fotografijø atspindi ir kraðto ekonominá iðvystymà. Ðios
fotografijos taip pat surastos Þemaièiø muziejaus „Alka“ rûsiø rekonstrukcijos metu (1999 m.). Jie buvo stipriai apipelijæ, apdulkëjæ,
þemëti, emulsija daug kur iðtrupëjusi, dalis suduþæ. Pradëjus negatyvus tvarkyti, iðryðkëjo vieno paviljono fotografija – taip ásitikinta, kad
negatyvus galima prikelti naujam gyvenimui ir á ðiø dienø kultûrinio
gyvenimo erdvæ sugràþinti nepelnytai pamirðtà vienà þymiausiø ir
produktyviausiai dirbusá XX a. pr. Telðiø fotografà Ch. Kaplanská.
M. Petrauskienë raðo, kad „Telðiuose 1894 m. Ch. Kaplanskio
ákurtas foto salonas èia veikë daugiau nei pusæ amþiaus. Fotografija buvo gausios Kaplanskiø ðeimos pragyvenimo ðaltinis, todël ðia
veiklos sritimi uþsiëmë visa jø ðeima. Tëvo profesijà perëmë ir trys
jo vaikai. Du sûnûs – Feivelas ir Moðë – apie 1920–1980 m. Tel
Avive bei Haifoje dirbo fotografais. Dukra Feitska, mirus tëvui,
apie 1935 m. paveldëjo jo foto salonà Telðiuose. 1941 m. Feitskos
Kaplanskaitës-Taic ðeima, kaip ir daugelis kitø Telðiø þydø, pateko á Telðiø getà. Gyva iðliko tik dukra Rachelë (1926–2001). Naciams nuþudþius fotografus Kaplanskius, jiems anksèiau priklausæs foto salonas ir toliau veikë – èia iki pat jo uþdarymo (1945 m.)
dirbo kiti fotografai.“
Pristatydama projektui atrinktas dailininko ir etnografo J. Perkovskio fotografijas, daugelá metø Þemaièijos muziejaus „Alka“
fotografijos rinkinius tvarkanti ir tyrinëjanti Marina Petrauskienë,
raðo, kad beveik visus 700 stiklo negatyvus, kurie saugomi dailininko Juzefo Perkovskio kolekcijoje Þemaièiø muziejuje „Alka“,
XX a. 3–4 deðimtmetyje sukûrë pats dailininkas. Jie yra 10 x 15, 10
x 12 cm dydþio. Anot Marinos, „tai neákainuojama ikonografija, átaigiai pasakojanti apie ano meto Þemaitijos kraðtovaizdá, vietiniø gyventojø buitá, kaimo architektûrà, liaudies menà, ðalia Telðiø esantá
Dþiuginënø bei kitus dvarus. Ðie negatyvai muziejuje simboliðkai
suskirstyti á keturias stambias grupes: peizaþai – 322 vnt.; architektûra (kaimo, dvarø pastatai, interjeras, baþnyèios, koplyèios,
baþnyèiø interjeras, kapinës) – 167 vnt.; þmonës, jø portretai, grupinës nuotraukos, ûkio darbai, religinës ðventës –138 vnt.; liaudies
menas (buitinis, sakralinis) – 73 vienetai.“
Telðiø muziejaus „Alka“ darbuotojai yra surinkæ daug informacinës medþiagos apie Juzefà Perkovská, jo gyvenimà ir veiklà. Kartu
su Vilniaus dailës akademijos leidykla 1999 m. spaudai jie parengë
ir iðleido knygà „Juzefas Perkovskis“. Taigi jo asmenybë Lietuvos
kultûros þmonëms, ypaè dailës ir etnografijos specialistams, jau
yra neblogai þinoma.
M. Petrauskienë raðo, kad „J. Perkovskis gimë 1896 metais. Jo
tëvas Severinas Perkovskis Lenkijoje buvo giriamas kaip talentingas chirurgas. Motina – Vanda Gorskytë buvo kilusi ið Þemaitijoje
garsios Gorskiø giminës. Mokësi Juzefas Varðuvoje. 1928 m. baigë
Varðuvos taikomosios dailës mokyklà, kur studijavo grafikà. Baigæs dailës studijas, jis apie 1928 m. apsigyveno motinos tëvø dvare Dþiuginënuose, netoli Telðiø. Èia Juzefas su dideliu malonumu
atsidëjo þemaièiø tautodailës studijoms. Jo domëjimasis liaudies
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Petro Konèiaus (1882–1950) ir þmonos Marijos Konèienës portretas,
Nuotrauka saugoma Kretingos muziejuje, KM IF-1085

menu neatsitiktinis: meilæ Þemaitijos kraðtui motina jam diegë nuo
pat vaikystës. Átakos turëjo ir paþintis su liaudies meno tyrinëtoju,
bibliotekininku Mykolu Eustachijum Brenðteinu. Juzefas ar timai
bendravo ir su poetu, muziejininku Pranu Geniu, tapytoju Leonardu
Andrijausku, susiraðinëjo su Pauliumi Galaune, Mstislavu Dobuþinskiu, Liudu Gira ir daugeliu kitø ano meto iðkiliø Lietuvos kultûros ir
visuomenës veikëjø. Jam artimi buvo ir kaimo þmonës – su jais
visada rasdavo bendrà kalbà. J. Perkovskis daug keliavo po Þemaitijà, ieðkodamas vaizdingø vietø, pieðdamas pakeliø kryþius ir
koplytstulpius, dievdirbiø droþybà ir kalviø nukaltas „saulutes“, fotografuodamas, rinkdamas muziejinës vertës tautodailës kûrinius.
Savo tyrinëjimø medþiagà skelbë periodiniuose leidiniuose „Dzieñ
Kowieñski“, „Tygodnik Ilustrowany“, „Ziemia“, „Gimtasis kraðtas“,
„Mûsø tautosaka“, „Þemaièiø prietelius“. J. Perkovskio gyvenimas
baigësi tragiðkai – 1940 m. liepos 24 d. savo valia jis miðkelyje
netoli Dþiuginënø dvaro sodybos pasitraukë ið gyvenimo.
Þemaièiø „Alkos“ muziejuje saugomas unikalus dailininko J. Perkovskio sukauptas fondas – daugiau negu 2 650 kultûros paveldo
objektø. Tai daugiausia pieðiniai, grafikos kûriniai, rankraðèiai,
medþio ir metalo kliðës, nuotraukos ir negatyvai. Projekto ágyvendinimo metu planuojama suskaitmeninti unikalià J. Perkovskiui
priklausiusià stiklo negatyvø kolekcijà. Ji, vykdant Þemaièiø muziejaus „Alka“ rûsiø rekonstrukcijà surasta 1981 ir 1999 metais.“
Beje, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Pranas Genys ið
(Nukelta á 8 p.)
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Marija ir Aleksandras Tiðkevièiai su vaikais Marija, Stanislovu ir Juozapu
1895–1896 m. Nuotrauka saugoma Kretingos muziejuje, KM IF-6865

(Atkelta ið 7 p.)
Telðiø buvo priverstas iðvykti. Apsigyveno Plungëje. Netrukus sovietai já suëmë uþ nepaklusnumà ir uþdarë á Macikø kalëjimà, kur
P. Genys ir mirë, taip, matyt, ir nesuspëjæs niekam pasakyti apie
paslëptà lobá – didþiulá stiklo negatyvø fondà, kuris ðiandien sudaro galimybæ naujai paþiûrëti á Telðiø kraðto gyvenimà XX a.
pradþioje. Ðio lobio suradimo istorijà kelia prielaidà, kad galëjo
bûti ir daugiau ðio muziejaus eksponatø slëptuviø, kuriø vietø
buvæ muziejø darbuotojai sovietmeèiu muziejuje dirbusiems kolegoms taip ir neatskleidë.

KRETINGIÐKIO JULIAUS KANARSKO
TYRINËJAMA FOTOGRAFIJØ KOLEKCIJA
Gausus ir kito Þemaitijos muziejaus – Kretingos – senosios
fotografijos rinkinys, kurá èia itin kruopðèiai tvarko, tyrinëja ir skaitmenina istorikas Julius Kanarskas, 2011 m. Lietuvos muziejø asociacijos apdovanotas geriausio metø muziejininko premija.
Kretingiðkiai á projektà átraukë 1 000 muziejuje saugomø senøjø fotografijø. J. Kanarsakas LM ISC LIMIS pateiktoje informacijoje
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nurodo, kad „95 ið jø – iðkiliø asmenybiø portretai. Beveik pusæ
(47 vnt.) sudaro grafø Tiðkevièiø giminës iðkiliø atstovø nuotraukos.
Jose yra áamþintas Kretingos, Lentvario, Uþutrakio, Palangos dvarininkas, grafø Tiðkevièiø Kretingos (Lentvario) linijos pradininkas,
Rusijos kariuomenës pulkininkas Juozapas Tiðkevièius (1835–1891),
Juozapo þmona Sofija Horvataitë Tiðkevièienë (~1839–1919), Juozapo brolis Jonas Tiðkevièius (?Jonas Vytautas Tiðkevièius, 1831–
1892), Birþø dvarininkas, kolekcininkas Mykolas Tiðkevièius (1828–
1897), Raudondvario (Kaunas) dvarininkas Benediktas Henrikas Tiðkevièius (1852–1935), Benediktas Jonas Tiðkevièius (1875–1948),
Kretingos dvarininkas Aleksandras Tiðkevièius (1864–1945), Aleksandro þmona Marija Puslovskaitë Tiðkevièienë (~1866–1939), Lentvario dvarininkas, Vilniaus meno ir mokslo muziejaus ákûrëjas Vladislovas Tiðkevièius (1865–1936), kunigaikðtytë, Vladislovo þmona
Marija Kristina Liubomirskaitë Tiðkevièienë (1871–1958), Vilniaus
verslininkas, savivaldybininkas Antanas Tiðkevièius (1866–1919),
Palangos dvarininkas Feliksas Tiðkevièius (1869–1933), Felikso
þmona Antanina Sofija Lonckaitë Tiðkevièienë (1870–1953), knygneðë, pirmojo lietuviðko darþelio ákûrëja Marija Tiðkevièiûtë (1871–
1943) bei Elena Klotilda Tiðkevièiûtë Ostrovskienë (1876–1953).“
Ágyvendinant projektà bus suskaitmeninta ir keletas grafø Tiðkevièiø artimøjø portretø: Gelgaudiðkio dvarininko Stanislovo Puslovskio (1820–?), Korèevo (Lenkija) dvarininko Aleksandro Antano Ostrovskio (1866–1904) ir Mikoliðkiø dvarininko Juozas Broniðas (?–?)
bei bajorø Broniðø.
Muziejaus rinkinyje saugomos ir á projektà yra átrauktos 5 bajorø
Parèevskiø nuotraukos. Jose matome Jokûbavo dvarininko Konstantino Parèevskio (1834–1902), Stonèiø (Kretingos r.) dvarininko, gydytojo, medicinos profesoriaus Karolio Parèevskio (1875–1957) atvaizdus.
Skaitmeninamas ir pluoðtas Lietuvos valstybës bei savivaldos
veikëjø fotografijø. J. Kanarskas nurodo, kad jose – „Lietuvos kariuomenës pulkininkas, diplomatas, konsulas, vertëjas Leopoldas
Dymða (1893–1959), savivaldybininkas, visuomenininkas, Kretingos miesto valdybos sekretorius Antanas Dirmeitis (1890–?), teisininkas, savivaldybininkas, Kretingos apskrities notaras Jonas
Kentra (1869–1942), savivaldybininkas, Kretingos burmistras
(1924–1934) Jonas Paulauskas (~1880–?), Steigiamojo, I–II Seimø narys Sikstas Riauka (1888–1967), pirmasis Kretingos apskrities valdybos pirmininkas, Steigiamojo seimo narys Kazys Sidabras (1884–?), visuomenininkas, savivaldybininkas, Kretingos apskrities valdybos raðtininkas Antanas Tiðkus (?–?). Tarp skaitmeninamø yra ir 3 Katalikø baþnyèios veikëjø fotografijos. Jose áamþintas Þemaièiø vyskupas Pranas Karevièius (1861–1945), kunigas, knygneðys, lietuviðkos spaudos bendradarbis Felicijonas
Lelys (1870–1949), kunigas, Palangos dekanas Juozapas Ðniukðta
(1864–1949). Trys ir Pranciðkonø ordino Lietuvos Ðv. Kazimiero
provincijos XX a. pr. veikëjø fotografijos: T. Augustino Dirvelës,
O. F. M. (1901–1948); T. Tarcizijaus Garbuko, O. F. M. (1906–1992);
T. Leono Joco, O. F. M. (1899–1967).“
Na o mokslo, kultûros ir ðvietimo veikëjø grupei priskiriamose
fotografijose, kaip nurodo J. Kanarskas, yra „áamþintas poetas, pedagogas, þurnalistas Juozas Butkus (Butkø Juzë, 1893–1947), knygneðys Antanas Dirmeitis (1860–1927), lietuviø kalbininkas, profesorius Jonas Jablonskis (1860–1930), fizikas, etnografas Ignas
Konèius (1886–1975), aktorius Petras Kuber tavièius (1897–1964),
dailininkas, 1863 m. sukilëlis Romanas Alekna Ðvoinickis (1845–
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1915), pedagogas, literatûros tyrinëtojas Juozas Tarvydas (1900–1973), kunigas, literatas, politinis veikëjas Pranas Vilûnas (1882–937), liaudies menininkas,
knygneðys Antanas Vinkus Vitkauskas (1832–1912)“.
Saugoma muziejuje ir keletas XX a. pr. medicinos
darbuotojø nuotraukø. Jose – chirurgas, Kretingos apskrities ligoninës vyr. gydytojas Robertas Gotðelka
(?–?), medicinos mokslø daktaras, gydytojas, knygneðys, varpininkas Feliksas Januðis (1867–1920), gydytojas, Kretingos apskrities ligoninës felèeris Pranas Jurgutis (?–?).
Yra èia ir verslo þmoniø portretø. Ðiose fotografijose áamþintas kredito organizacijø kûrëjas, Lietuvos ûkio
banko veikëjas Petras Konèius (1882–1950), Salantø
(Kretingos apskr.) tarpukario vaistininkas Pranas Mikuta (?–?), pirmasis Kretingos fotografas Alfonsas Survila (1892–?), Liepgiriø (Kretingos apskr.) tarpukario
malûnininkas Aleksandras Ðleinius (?–?),Kretingos tarpukario fotografas Stasys Vaitkevièius (?–?), ið Darbënø (Kretingos apskr.) kilæs XX a. pr. Kauno prekybininkas Petras Vitkauskas (?–?).
Á projektà átrauktos ir 84 iðkiliø asmenø grupinës
nuotraukos. Jose yra áamþinta nemaþai jau paminëtø ir
daug kitø XIX a. pab. – XX a. pr. iðkiliø valstybës, politikos, kultûros ir mokslo, Katalikø Baþnyèios veikëjø. Tai,
kaip nurodo J. Kanarskas, „Kretingos verslininkas, visuomenininkas Kazys Adomauskas (?–?), verslininkas,
Kretingos miesto tarybos narys Pranciðkus Beniuðis (?–
?), gydytojas, mokslininkas, visuomenininkas, spaudos
darbuotojas, Lietuvos patriarchas Jonas Basanavièius
(1851–1927), kunigas pranciðkonas, Lietuvos pranciðkonø provincijos atgaivintojas ir vadovas T. Pranciðkus
Bizauskas, O. F. M. (1861–1937), generolas, Mikoliðkiø
dvarininkas, Mikoliðkiø baþnyèios fundatorius Liucijus
Broniðas (?–1913), teologas, vyskupas Pranciðkus Petras Bûèys (1872–1951), kunigas, muzikas, chorvedys,
pedagogas, Kretingos pranciðkonø gimnazijos kapelionas Tadas Budraitis (1897–1962), kunigas pranciðkonas, Troðkûnø vienuolyno gvardijonas ir parapijos klebonas T. Napoleonas Butkevièius (1866–1944), poetas,
pedagogas, þurnalistas Juozas Butkus (Butkø Juzë, 1893–
1947), kunigas pranciðkonas, pranciðkonø provincijolas T. Pranciðkus Èepulis, O. F. M. (1884–1962), Lietuvos kariuomenës pulkininkas, diplomatas, konsulas, vertëjas Leopoldas Dymða (1893–1959), savivaldybininkas, visuomenininkas, Kretingos miesto valdybos sekretorius Antanas Dirmeitis (1890–?), pranciðkonø kunigas, provincijolas T. Augustinas Dirvelë, O. F. M. (1901–
1948), lietuviø kalbininkas, profesorius Jonas Jablonskis (1860–1930), Maþosios Lietuvos visuomenës veikëjas, publicistas, spaustuvininkas, „Auðros“ leidëjas
Martynas Jankus (1858–1946), tarpukario Kretingos fotografas Kostas Jagutis (1896–?), medicinos daktaras,
gydytojas, knygneðys, varpininkas, savivaldybininkas
Feliksas Januðis (1867–1920), þurnalistë, raðytoja, vertëja Liûnë (Liucija) Januðytë (1909–1965), Þemaièiø vyskupas Pranas Karevièius (1861–1945), teisininkas, sa-
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Tiðkeviciu ðeima 1897 metais. Fotografas Stanislovas Filibertas Fleury. Nuotrauka
saugoma Kretingos muziejuje, KM IF-6834

vivaldybininkas, Kretingos apskrities notaras Jonas Kentra (1869–1942), miðkininkas, pedagogas Algirdas Konèius (1915–2006), fizikas, etnografas Ignas
Konèius (1886–1975), kredito organizacijø kûrëjas, Lietuvos ûkio banko veikëjas Petras Konèius (1882–1950), generolas, gydytojas, archeologas, muziejininkas Vladas Nagevièius (1880–1954), pranciðkonø kunigas T. Alfonsas
Marija Macaitis, O. F. M. (1901–?), kunigas, teologijos profesorius Petras Malakauskis (1889–1947), arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962), verslininkas, savivaldybininkas, Kretingos vartotojø bendrovës vedëjas Juozas
Pabrëþa (1884–1944), Stonèiø (Kretingos r.) dvarininkas, gydytojas, medicinos profesorius Karolis Parèevskis (1875–1957), savivaldybininkas, Kretingos burmistras (1924–1934) Jonas Paulauskas (~1880–?), Gelgaudiðkio dvarininkas Stanislovas Puslovskis (1820–?), dirvoþemininkas, agrochemikas,
akademikas Viktoras Ruokis (1885–1971), kunigas, pedagogas, Kretingos progimnazijos direktorius Petras Ruðkys (1876–?), pirmasis Kretingos apskrities
valdybos pirmininkas, Steigiamojo seimo narys Kazys Sidabras (1884–?),
Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona (1874–1944), raðytojas,
dramaturgas Balys Sruoga (1896–1947), politinis veikëjas, Jokûbavo dvarininkas Aleksandras Stulginskis (1885–1969), provizorius, Kretingos vaistininkas, visuomenininkas Stasys Ðèefanavièius (1865–1944), raðytojas, þurnalistas, redaktorius Jonas Ðimkus (1906–1965), pedagogas, pirmasis Kretingos pranciðkonø gimnazijos direktorius Vaclovas Ðliogeris (?–?), pranciðkonø vienuolis, meistras Br. Bernardas Ðumbarevièius, O. F. S (1908–?), pedagogas, literatûros tyrinëtojas Juozas Tarvydas (1900–1973), visuomenininkas,
savivaldybininkas, Kretingos apskrities valdybos raðtininkas Antanas Tiðkus
(?–?), [...], pedagogas, visuomenininkas, Kretingos muziejaus ákûrëjas Juozas Þilvitis (1903–1975), grafø Tiðkevièiø giminës atstovai ir kt.“
Á projektà átraukta ir 114 Kretingos muziejuje saugomø nuotraukø, kuriuose
áamþinti Lietuvos architektûros objektai, kompleksai, miestø ir kitø gyvenvieèiø vaizdai. Tarp jø yra po vienà Auksûdþio, Drevernos, Erlënø, Mosëdþio,
Panevëþio, Plateliø, Plungës, Sauseriø, Skiemoniø, Ðateikiø, Tauragës, Ukmergës, Þagarës, Þemaièiø Kalvarijos nuotraukà, po dvi Bajorø (Kretinga),
Klaipëdos, Kûlupënø, Salantø, Vilniaus nuotraukas, po 3 nuotraukas, pasakojaèias apie Darbënus, Kaunà ir Varënà. Planuojama suskaitmeninti ir po keturias Kartenos ir ðventosios nuotraukas. Didelis pluoðtas Kretingos ir Palangos
miesto vaizdø tematikai priskirtø fotografijø – atitinkamai 51 ir 20.
(Nukelta á 10 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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sàlyginai dar galima skirstyti á 4 dalis: diduomenës mada (tokiø nuotraukø tarp mados tematikos fotografijø yra daugiausiai – 53 vnt.);
miestieèiø mada (41 vnt.), miestelënø mada (10 vnt.), kaimo gyventojø mada (15 vnt.).
Daugiau negu 300 fotografijø priskirta ástaigø, visuomeniniø organizacijø, judëjimø teminei grupei. Jose áamþintos ávairios amatininkø ámonës, kalinimo ástaigos, Katalikø baþnyèia (dvasininkija,
apeigos, ðventës), kariuomenë (Lietuvos, Rusijos, Latvijos), kooperatinës, kredito, muitinës, prekybos, savivaldos, socialinës globos, susisiekimo, kultûros ástaigos (muziejai, parodos, antikvariatai), saviveiklos kolektyvai (dramos kolektyvai, chorai, orkestrai),
ðvietimo ástaigos (pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo, aukðtesniosios ir aukðtosios mokyklos), pramonës ámonës,
ugniagesiø komandos, urëdijos, vienuolijos (pranciðkonai, domininkonai, tretininkai), visuomeninës katalikiðkos organizacijos (angelaièiai, pavasarininkai, Ðv. Vincento Paulieèio draugija, zitietës),
visuomeninës pasaulietinës organizacijos (esperantininkai, jaunalietuviai, skautai, ðauliai, Klaipëdos kraðto lietuvininkai).
Projekto veiklose muziejus pradëjo dalyvauti nuo pat jo ágyvendinimo pradþios. Fotografijas skaitmeninantis ir jas labai iðsamiai
apraðantis J. Kanarskas ëmësi iniciatyvos, kad ðie objektai jau
2012 m. bûtø pristatyti Lietuvos muziejø virtualiø parodø sistemoje – ten jis sukûrë dvi virtualias parodas: „Grafai Tiðkevièiai“ ir
„Kretingos muziejaus senoji fotografija“.

IGNAS STROPUS – XX A. PR. KRETINGOS IR
PALANGOS KRAÐTO FOTOGRAFAS
Ignas Konèius apie 1907 metus. Fotografas E. M. Jokubovièius.
Nuotrauka saugoma Kretingos muziejuje, KM IF-1105

(Atkelta ið 9 p.)
Muziejuje saugomas ir pluoðtelis senø fotografijø, kuriose áamþinti uþsienio ðaliø architektûros objektai, kompleksai, miestø ir
kitø gyvenvieèiø vaizdai. Po vienà yra ið Èekijos (Nove Miasto),
Italijos (Roma-Vatikanas), Vokietijos (Hanoveris), po dvi – ið Lenkijos (Petrikovas), po 4 – ið JAV (Bruklinas).
Lietuvos kraðtovaizdþio grupei priskirtose fotografijose áamþintas Apuolës piliakalnis, Puntuko akmuo, Rukø àþuolas (Skuodo r.),
Kretingsodþio (Kretinga), Palangos, Smalininkø apylinkës.
Apie 60 skaitmeninamø nuotraukø pasakoja apie þemaièiø kraðto etnografijà ir buitá – amatus, verslà, namø ûká, ðeimos ðventes,
laidotuves, þemës ûkio darbus.
Atskirà nuotraukø grupæ sudaro vaizdai, kuriuose áamþinti Lietuvos dvarai, jø gyventojai, darbuotojai, ðventës ir jø dalyviai. Á projektà átraukta po vienà Darbënø, Uþutrakio, Verkiø, Vëþaièiø, po dvi
Gelgaudiðkio, Jokûbavo, po tris Kartenos, po 4 Birþuvënø nuotraukos. Daugiausiai yra ðiø dvarø fotografijø: Kretingos – 24, Stonèiø
(Kretingos r.) – 57, Palangos – 79 vienetai.
Kretingos muziejuje saugoma ir nuotraukø, kuriose áamþinti Lietuvai svarbûs istoriniai ávykiai, tarp jø – IV seimo rinkimai, S. Dariaus ir
S. Girëno laidotuvës, Vytauto Didþiojo mirties 500 metiniø minëjimas.
Daugiau negu ðimtas Kretingos muziejaus rinkiniuose esanèiø
fotografijø priskirta XIX a. – XX a. 1–4 deðimtmeèiø madai. Ðià grupæ
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Daugelio Kretingos muziejuje saugomø profesionaliai XX a.
pradþioje sukurtø nuotraukø autoriai yra fotografai Ignas Stropus
(1884–1959) ir Paulina Mongirdaitë (Mongird Paulina, 1865–1916).
J. Kanarsakas raðo, kad Ignas Stropus gimë „1884 m. Pakutuvënø kaime (Plungës r.). Baigë Palangos progimnazijà. 1909 m. fotografijos mokësi Plungëje pas fotografà M. Berkovièiø, o 1910 m. –
Kretingoje pas A. Survilà. Ið pradþiø dirbo fotografu Kretingoje, atidarë pirmàjà mieste meninës fotografijos paviljonà „Birutë“. 1921 m.
persikëlë á Palangà, ásirengë fotografijos paviljonà. 1930 m. atidarë
fotoateljë Plungëje, ten dirbo trejetà metø, o Palangoje jo darbà tæsë
þmona. 1933 m. jis gráþo á Palangà, kur dirbo iki 1945 m. Po karo
gyveno Pakutuvënuose, o nuo 1950 m. – Kaune, pas sûnø.
Daugiausia fotografavo peizaþus, portretus, architektûrà, ávairius renginius, moksleivius, ámones ir kt. Fotografuodamas paviljone, jis su ðviesa, vadinamuoju „rembrantiðkuoju“ apðvietimu, siekë iðgauti ðeðëlius, faktûras, veido modeliavimà. Todël portretinëms nuotraukoms naudojo ir visiðkai juodà fonà. Labiausiai I. Stropus mëgo dirbti lauke. Fotografuodamas gamtoje, jis nesitenkindavo atsitiktiniu kadru, o kartais iðtisà dienà ieðkodavo ádomaus motyvo, kantriai laukdavo reikiamos ðviesos, naudodavo ávairiausius filtrus, kol iðgaudavo norimà lyriðkà, romantiðkà ar kitokià nuotaikà. Jo
nuotraukose uþfiksuota nemaþai kultûros ir meno veikëjø – Butkø
Juzë, Jonas Basanavièius, Vincas Krëvë, Jonas Jablonskis ir kt.
1933 m. su peizaþiniø fotografijø kolekcija dalyvavo „Putpelës“
draugijos surengtoje parodoje Ðiauliuose. Jo kolekcija buvo ávertinta kaip vientisiausia ir kruopðèiai atrinkta. 1933 m. iðleido pluoðtà atvirukø, kurie buvo pardavinëjami Palangos knygyne ir spaudos
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kioske. 1936 m. pasirodë jo fotografijø albumas „Palanga“.
Jo nuotraukos buvo spausdinamos periodinëje spaudoje
(1928 m. Kauno þurnale „Mûsø dienos“, 1934 m. Marijampolëje
ëjusiame þurnale „Ðaltinëlis“), albumuose („Pamatykime Lietuvà“,
1930 m.; „Á Lietuvà Vytauto Didþiojo metais“, 1930 m.; „D. L. K. Vytauto jubiliejiniø 1930 m. albumas“, 1931 m.; „Vytauto Didþiojo mirties 500 metø sukaktuvëms paminëti albumas“, 1933 m.) ir kituose
leidiniuose. Mirë ir palaidotas 1959 m. Kaune.“

PAULINA MONGIRDAITË – PIRMOJI
MOTERIS FOTOGRAFË LIETUVOJE
J. Kanarsko parengtoje trumpoje Paulinos Mongirdaitës biografijoje raðoma:
„Gimë 1865 m. Raseiniø apskrityje. Apie 1885 m. apsigyveno
Palangoje. Susidomëjusi fotografija, fotografuoti mokësi Varðuvoje
(Lenkija). Ið ten á Palangà parsiveþë fotografijos aparatûrà ir apie
1889 m. atidarë fotografijos paviljonà.
Darë daugiausia portretines ir grupines nuotraukas, lankësi grafø
Tiðkevièiø Palangos ir Kretingos dvaruose, fotografavo didikø ðeimas,
dvarus, Kretingos ir Palangos apylinkes. Be pomëgio fotografijai, vertësi ir leidybine veikla. 1890 m. parengë fotografijø albumà „Kretynga“.
Jame yra 49 nuotraukos, kuriose áamþinti Kretingos dvaro pastatai ir
parkas, Kretingos ir Palangos miesteliai bei senosios baþnyèios. Ðios
nuotraukos labai pravertë restauruojant Kretingos dvaro rûmus ir þiemos sodà. Prieð Pirmàjá pasauliná karà leido atvirukus, kuriuose áamþinta senoji Kretinga, Tiðkevièiø dvaro parkas ir rûmai.
Paulina Mongirdaitë buvo pirmoji moteris fotografë Lietuvos fotografijos istorijoje. Savo jëgas ji iðbandë ir tuo metu dar tik uþgimstanèioje foto þurnalistikoje, todël yra laikoma viena ið foto þurnalistikos pradininkiø. Mirë 1916 m. ir palaidota Palangoje.“
Tarp nuotraukø, kurias projektui atrinko Þemaièiø dailës muziejus (Plungë) yra 76, kurios priklausë fizikui ir etnografui Ignui Konèiui. Jose – 1932–1938 m. uþfiksuoti gimtojo kraðto vaizdai, ðeimos nariai, giminës, draugai ir bendraþygiai.
Á muziejaus skaitmeninimo bei sklaidos programà átrauktos ir
dokumentinës aukðtosios Vytauto Didþiojo karo mokyklos, kuri
1931–1940 m. rengë karininkus Lietuvos kariuomenei, nuotraukos
(120 vnt.), esanèios muziejuje saugomame 1939 m. albume.
Þemaitijos vyskupystës muziejaus fotografijø rinkinys pastaraisiais metais gerokai iðaugo, todël ðio muziejaus darbuotojai, projekto ágyvendinimo pradþioje planavæ suskaitmeninti tik 300 nuotraukø,
tikisi, kad darbo projekte apimtys gali iðaugti net iki 1 000 fotografijø.
Pirmajame etape skaitmeninimui buvo atrinktos fotografijos,
anksèiau priklausiusios Birþuvënø dvaro (Telðiø r.) ðeimininkams.
Daugelyje jø yra áamþinti dvaro gyventojai, darbai ir ðventës iki
1940 metø. Daugelis seniausiø Gorskiams priklausiusiø nuotraukø
yra sukurtos uþsienyje – Paryþiuje, Berlyne, Varðuvoje, Sankt Peterburge, Rygoje ir kitur. Jos yra priklausiusios Tomui Gorskiui
(1869–1940) ir jo sûnui Antanui Aleksandrui Gosrkiui (1903–1973).
Planuojamas Kraþiø M. K. Sarbievijaus kultûros centro, Tauragës, Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejø, Vyskupo Motiejaus Valanèiaus gimtinës-muziejaus darbuotojø indëlis á projektà
yra gerokai kuklesnis – èia numatyta suskaitmeninti ir pavieðinti
po 50–200 ávairios tematikos fotografijø.

Paupario, knygneðio, liaudies meistro Aleksandro Vinkaus-Vitkausko
(1832–1912) þmona Magdalena Vitkauskienë XX a. pradþioje. Fotpografë
Paulina Mongirdaitë

Tarp muziejø planuojamø suskaitmeninti ir pavieðinti fotografijø
dalis yra tokiø, kurios ðiuo metu nepriklauso muziejams, taèiau
muziejai ið dabartiniø jø savininkø yra gavæ teisæ suskaitmeninti ir
savo reikmëms naudoti bei pavieðinti ðias nuotraukas. Tikëtina,
kad, laikui einant didþioji dalis ir ðiø originaliø nuotraukø atsidurs
muziejuose ir èia bus garantuotas tinkamas jø saugojimas. Na o
kol kas ðie vertingi kultûros paveldo objektai vis dar reikalingi jø
esamiems savininkams kaip jø giminës, artimøjø, draugø, Lietuvos istorijos liudininkai.
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