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Abdonas Kor zonas – 
pirmasis  Vilniaus vaizdų fotografas

Priedas: pataisymai ir papildymai

Vilniaus dailės akademijos leidyklai 2018 m. išleidus knygą „Abdonas Kor-
zonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas“, mūsų žinios apie fotografą pa-
sipildė naujais faktais, atsirado anksčiau nežinotų jo darytų vietovių ir por-
tretinių nuotraukų. Visų pirma, sužinojome apie Abdono Korzono 1862 m. 
kelionę į Berlyną, Paryžių ir Londoną, liudijančią, kad jis siekė neatsilikti 
nuo fotografijos pažangos. Fotografo palikimą papildė nuotraukos, rastos 
Paryžiaus nacionalinėje bibliotekoje, Rusijos valstybiniame istorijos muzie-
juje, Mazovijos muziejuje Plocke. Pavyko identifikuoti kelis anksčiau neatpa-
žintus asmenis (Leoną Januševskį, kunigą Anuprą Jasevičių) ir patikslinti 
Eustachijaus Kozelos ir Vilhelmo Grabovskio biografijas. Taip pat paaiškėjo, 
kad žmogus, kurį lai kėme Artūru Milošu, iš tikrųjų yra Zigmantas Mineika. 

Visi papildymai ir pataisymai jau įtraukti į 2022 m. Varšuvos leidyklos 
DiG išleistą knygą lenkų kalba. Jausdami pareigą, kad tą informaciją gautų 
ir lietuvių skaitytojai, parengėme šį sąsiuvinuką, kurį galima nemokamai 
atsisiųsti, išsispausdinti ir įsidėti į turimą knygą kaip nedidelį priedą. 
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19 p. apačioje prieš 
 paskutinę pastraipą 
 reikia įterpti: 

1 dalis. Korzonas – fotografas, sukilėlis, t remtinys

Jau pasirodžius šios knygos leidimui turėjau galimybę susipažinti su 
Prancūzijos nacionalinės bibliotekos fondais. Čia saugomos dvi Vilniaus 
vietovaizdžių nuotraukos ir ypač įdomūs du laiškinio popieriaus lapai 
su  litografuotais Vilniaus vaizdais pagal Korzono nuotraukas.

73 p. apačioje priešpasku
tinę pastraipą po pirmojo 
sakinio reikia papildyti 
sakiniu:

1859 m. jo ateljė jau buvo galima už prieinamą kainą įsigyti perfotografuotų 
Adomo Mickevičiaus, Zygmunto Krasińskio, Joachimo Lelevelio ir daugelio 
kitų įžymybių graviūrų1. 

1  Korrespondencja Gazety Codziennej. Wilno, 14 grudnia 1859 r. Gazeta Codzienna, 1860, 

nr 1 (1 stycznia), s. 7.

82 p. visą tekstą iki 
 paskutinės pastraipos 
reikia pakeisti šiuo 
 tekstu:

Apie fotografo išvykimą į Vokietiją, Prancūziją ir Angliją tobulintis fotogra-
fijos srityje taip pat paskelbė ir Vilniaus laikraštis1. Tuo metu Londone vyko 
pasaulinė paroda, atidaryta gegužės 1 d. ir veikusi iki lapkričio 15 d. 
Akivaizdu, kad pagrindinis Korzono kelionės tikslas buvo ši paroda. 
Pirmieji pranešimai apie parodą Vilniaus laikraščiuose pasirodė dar 1861 m., 
o Rusijos eksponatai į parodą buvo nusiųsti 1862 m. pradžioje traukiniu, 
 važiavusiu per Vilnių2. Šalia kitų technikos naujovių Londono pasaulinėje 
paro doje birželio 2 d. buvo atidaryta fotografijos ekspozicija, kurioje per 
1000 nuotraukų eksponavo geriausi pasaulio fotografai.

Kelionę apibendrino spalio mėnesį pasirodęs pranešimas apie fotografo 
sugrįžimą į Vilnių3. Iš jo sužinome, kad kelionės tikslas buvo Paryžius ir 
Londonas, kad abiejuose miestuose Korzonas praleido po mėnesį, norėda-
mas susipažinti su didžiule pažanga, kurią fotografija padarė pastaraisiais 
metais, ir išmokti taikyti naujoves, kurios „saulės spindulių veikimą pakelia 
iki meno“. Taip pat rašoma, kad fotografas ketina plačiai naudoti sausos 
technikos aparatą įvairioms Vilniaus apylinkėms fotografuoti, nes tokiu 
būdu padarytos nuotraukos yra ryškesnės ir labiau tinka stereoskopijai. 
Iš šio paminėjimo galima spręsti, kad iki tol Korzonas sausojo kolodijaus 
metodu dar nesinaudojo.
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Reikia manyti, kad Lopacińskis, rašęs apie Korzono kelionę į Londoną ir 
Paryžių 1861 m.4, supainiojo 1861 ir 1862 metus. 

Byloje nėra grąžinto panaudoto paso, tad tiksliai nežinome, kada jis išvy-
ko, kaip keliavo ir kada grįžo. 1862 m. rugsėjo 15 d. pomirtinę karste gulinčio 
poeto Sirokomlės nuotrauką jo bute padarė fotografas Daumantas. 
Atvaizdas buvo parduodamas jo ateljė, o gautą pelną fotografas skyrė poeto 
našlaičiams5. Kodėl fotografuoti buvo pakviestas Daumantas, o ne Korzonas, 
anksčiau palaikęs ryšius su laikraščio Kurier Wileński redakcija ir daręs jo 
bendradarbių nuotraukas? Vargu ar tai gali būti ir netiesioginis Korzono 
nebuvimo Vilniuje įrodymas. Gal tiesiog Daumantas turėjo tinkamus apa-
ratus ir daugiau patirties? Kita vertus, 1863 m. kovo 31 d. Korzonams gimė 
sūnus, todėl bent jau iki 1862 m. liepos kūdikio tėvas turėjo būti namuose. 

Londono pasaulinėje parodoje Korzoną sužavėjo Venecijoje gyvenusio 
šveicaro Carlo Ponti (1823–1893) sukonstruotas ir užpatentuotas prietaisas 
aletoskopas (graikiškai žodis αληθώς reiškia tikrovišką, tikrą). Konstruk-
torius aparatą taip pavadino, norėdamas pabrėžti, kad žiūrovas juo žiūrėda-
mas vaizdus matys neįtikėtinai tikroviškai. Vaizdo tikroviškumą stiprino 
tai, kad nuotrauka buvo išgaubta, todėl žiūrint pro didinamąjį stiklą visi taš-
kai buvo ryškūs. Žiūrėjimui paruoštos nuotraukos buvo iš kelių nuspalvintų 
sluoksnių ir su išbadytomis skylutėmis. Tokios nuotraukos vienaip atrodė 
dienos šviesoje, kitaip – apšviestos dujine lempele. Korzonas vieną tokį prie-
taisą užsisakė ir 1863 m. kovo mėnesį jis atkeliavo į Vilnių. Fotografas pla-
navo už atlygį rodyti aletoskopo vaizdus įspūdžių ir reginių ištroškusiems 
vilniečiams. Iš pradžių buvo atsisiuntęs tik Venecijos nuotraukų, bet vėliau 
ketino daryti ir Vilniaus nuotraukas6. Planams sutrukdė prasidėję neramu-
mai ir Korzono areštas. 

1  E. Łopaciński, Pierwsi fotografowie wileńscy, Gazeta Codzienna, 1940 04 10, nr. 79, s. 4.
2  D. Junevičius, Antalis Rohrbachas..., p. 39.
3  Wiadomości bieżące, [Pan Korzon, jeden z fotografów naszych, wrócił niedawno do 

Wilna…], Kurier Wileński, 1862 10 09, nr. 79, s. 636.
4  E. Łopaciński, Pierwsi fotografowie wileńscy, Gazeta Codzienna, 1940 04 10, nr. 79, s. 4.
5  Wiadomości bieżące, [W zakładzie fotograficznym p. Dowmonta, w gmachu dawnej 

 kliniki...], Kurier Wileński, 1862 09 11, nr. 71, s. 572.
6  Wiadomości bieżące: Aletoskop, Kurier Wileński, 1863 03 05, nr. 23, s. 6.
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186 p. pirmoje pastraipo
je po išnašos skaitmens 
542 reikia įterpti sakinį: 

Varšuvoje 1861 m. pradėtam leisti miškininkų metraščiui Rocznik Leśniczy, 
Vladislavas Korzonas 1862 m. atsiuntė žinutę apie Uralo kalnų grandinės 
miškus1.

1  W. Korzon.  Łańcuch gór Uralskich, Rocznik Leśniczy: dzieło zbiorowe, t. 3, cz. 1 (1862), p. 248.

209 p. reikia papildyti 
antrą nuo apačios pas
traipą:

Kita Grafo Michailo Muravjovo muziejaus rinkinių dalis buvo evakuota 
į Rusiją. Ten išvežtos muziejaus fotografijos šiuo metu saugomos 
Valstybiname istorijos muziejuje Maskvoje.

212 p. po pirmos pastrai
pos reikia įterpti: 

Dvi Korzono ateljė nuotraukas saugo Mazovijos muziejus Plocke (Muzeum 
Mazowieckie w Płocku). Žemaitijoje gyvenusios Landsbergių giminės atstovų 
muziejui perduotame albume su 1863 m. sukilimo Lietuvoje dalyvių nuo-
traukomis yra 1863–1864 m. sukilimo dalyvio Jono Landsbergio, Tomo 
 sūnaus, ir nenustatyto asmens portretinės nuotraukos1.

1  MMP/S/508 a, muziejaus darbuotojų informacija.

212 p. paskutinę pastrai
pą reikia pakeisti šiuo 
tekstu: 

Liko mažiau ištirti Rusijos muziejų ir bibliotekų rinkiniai. Prieš pat pasiro-
dant knygai sužinojau, kad Maskvoje esantis Valstybinis istorijos muziejus 
turi 37 Korzono ateljė nuotraukas. Tuo metu neturėjau galimybės pateikti 
išsamesnės informacijos apie šį reikšmingą Korzono nuotraukų papildymą. 
Jas atidžiai apžiūrėjau tik vėliau, 2019 m. lankydamasis Maskvoje. Paaiškėjo, 
kad jos čia pateko iš Grafo Michailo Muravjovo muziejaus. Deja, dėl gan 
aukštos reprodukcijų kainos pateikiame tik Brunono Korzono ir Zigmanto 
Mineikos nuotraukas. Valstybinio istorijos muziejaus turimos nuotraukos 
leido identifikuoti kelis nežinomus asmenis ir patikslinti aprašus.

214 p. prieš paskutinę 
pastraipą reikia įterpti 
sakinį: 

Taip pat pateikiamos naujos kunigo Anupro Jasevičiaus ir Zigmanto Minei-
kos biografijos, papildytos ir patikslintos Vilhelmo Grabovskio ir Eusta chi-
jaus Kozelos biografijos.
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2 dalis. Adbono Korzono fotografinis palikimas

312 p. atnaujinta 
Eustachijaus Kozelos 
biografija:

E u s tA c h i J u s  K o z E l A 

E u s tA c h y  K o z i E ł ł 

(1 8 4 3 –?)

K at.  I .  3 1

Vilniaus gubernijos bajoras, Kajetono Kozelos sūnus gimė 1843 m. Vileikos 
apskrities Kniaginino dvare. Baigęs Minsko gimnaziją 1859 m. įstojo į Hory 
Horkų žemės ūkio mokyklą. 1863 m. kovojo Liudviko Zveždovskio vadovau-
jamame sukilėlių būryje, kuris 1863 m. balandžio 24 d. buvo užėmęs Horkų 
miestelį Baltarusijoje. Už dalyvavimą būryje ir invalidų komandos užpuoli-
mą, kurio metu keletas invalidų buvo paimti į nelaisvę, o keli – nužudyti, 
Mogiliavo karo lauko teismo sprendimu iš jo buvo atimta bajorystė ir skirta 
12 metų katorgos darbų tvirtovėse. 

Siunčiamas į Sibirą jis 1864 m. kovo 1 d. Maskvoje pabėgo iš kalėjimo 
ir per Sankt Peterburgą išvyko į užsienį. 1864 m. birželio 1 d. apsigyveno 
Paryžiuje. Prancūzijoje jis vartojo pavardės formą Eustache Poklewski de 
Koziell. 1864 m. spalio 1 d. – 1867 m. liepos 1 d. mokėsi Paryžiaus aukštojoje 
prekybos mokykloje (École supérieure de commerce de Paris). Dvylika metų 
(1868–1879) buvo Prancūzijos fotografijos draugijos sekretorius. 1876 m. buvo 
XI Prancūzijos fotografijos draugijos parodos direktorius, o 1878 m. – Pary-
žiu je vykusios pasaulinės parodos Fotografijos skyriaus deputatas, prisidėjo 
prie Rusijos fotografų pasiekimų šiose parodose. Tikriausiai jis paskatino 
Vilniaus fotografą Juozapą Čechavičių 1876 m. įstoti į Prancūzijos fotogra-
fijos draugiją.

1874 m. buvo apdovanotas kariniu Portugalijos Jėzaus Kristaus ordinu, 
1875 m. tapo Portugalijos vyriausybės geodezijos, topografijos, hidrografijos 
ir geologijos darbų valdybos tarnautoju, atsakingu už jos turto užsienyje 
priežiūrą ir valdymą. 

1879 m. birželio 1 d. Eustachijus Kozela įsigijo fotoateljė Paryžiaus Eli-
ziejaus laukuose. Ruošdamasis grįžti į tėvynę 1883 m. ją pardavė. 

Apie grįžimą namo pradėjo galvoti 1876 m., kai gavo Prancūzijos fotogra-
fijos draugijos teikimą Rusijos imperatoriui suteikti malonę. Prašymas liko 
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nepatenkintas. Tik 1883 m. gavęs Rusijos generalinio konsulo Paryžiuje leidi-
mą Eustachijus Kozela tų metų balandžio 26 d. išvyko iš Paryžiaus ir sava-
noriškai grįžo iš emigracijos į Vilnių. 

1886 m. jau gyveno Sankt Peterburge ir vertėsi fotografija. 
Nuotraukoje matome jį vilkintį patriotinio pakilimo laikotarpiui būdin-

gais rūbais, su aukštaauliais batais, į aulus sukištomis kelnėmis. Galbūt jis 
taip pat nufotografuotas ir tarp Horkų studentų, 1862 m. lapkričio 29 d. mi-
nėjusių 1830–1831 m. sukilimo pradžios metines (19 pav.).

Šaltiniai ir literatūra
A. Renouard, Histoire de l’École supérieure de commerce de Paris (1820–1898), Paris, 1898. 
Дело по ходатайству вдовы полковника Виктории Козелло о дозволении родному брате ее 

эмигранту Евстафию Козелло возвратиться на родину в Виленскую губернию, LVIA, f. 378, 
ap. PS1882, b. 173. 

Список учащихся горы-горецких учебных заведений (сельхозинститута, училища и 
таксаторских классов), принявших участие в восстании и в захвате г. Горки повстанцами 
24 апреля 1863 г. 10 мая 1863 г. (НИАБ, ф. 3256, оп. 2, д. 53, л. 2–2 об.). Prieiga per internetą: 

 http://archives.gov.by/index.php?id=292151, žiūrėta 2014 01 15.
Предписание М. Н. Муравьёва командующему войсками в Могилевской губ. С конфирмацией 

по военно-судному делу повстанцев – студентов Горыгорецкого земледельческого института 
А. Соколова, Е. Козелло, М. Чудовского и др., Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг., 
с. 486–487.

314 p. atnaujinta 
Grabovskio biografija, 
nustatytas jo vardas:

V i l h E l m A s  G r A b o V s K i s

W i l h E l m  G r A b o W s K i 

(1 8 4 0 – 1 8 5 8)

K at.  I .  19

Lidos apskrities bajoras. Gimė 1840 m. Semenkovščiznos (arba Semia kovš-
čiznos) dvare Tado Grabovskio (m. 1858) ir Karolinos Šukevičiūtės (m. 1868) 
šeimoje. Turėjo seserį, kuri mirė 1860 m., būdama 18 metų. Mokėsi Vilniaus 
bajorų institute. Pirmąsias fotografijos pamokas jis gavo 1859 m., studijuoda-
mas Maskvoje, iš draugo Koralevičiaus. 1860 m., nebaigęs mokslų, grįžo į gim-
tąją Semenkovščizną. Ten namuose buvo įsirengęs fotografijos laboratoriją. 

Prasidėjus 1863 m. sukilimui atvažiavo į Vilnių, pragyveno du mėnesius 
ir buvo areštuotas, nes jį įskundė suimtas sukilėlis Albertas Liaskovičius. 
Kadangi per akistatą Liaskovičius atsiėmė savo kaltinimus, Grabovskis 
buvo paleistas. Kovo mėnesį arba pirmomis balandžio dienomis grįžo namo 
ir ten gyveno iki kito arešto, užsiiminėdamas chemija, fizika ir fotografija. 

Vis dėlto karo lauko teismas, 1863 m. gegužės 21 d. priėmęs mirties 
 nuosprendį Albertui Liaskovičiui, taip pat nurodė suimti anksčiau paleistus 
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įtariamuosius, tarp jų ir Grabovskį. Per kratą jo namuose buvo rastos dvi 
konfederatės ir devynios ginkluotų „revoliuciniais kostiumais“ vilkinčių 
sukilėlių nuotraukos. Keliose iš jų Grabovskis buvo nufotografuotas su kon-
federate, o vienoje ir su ginklu. Archyve išlikusioje byloje yra viena 
Grabovskio nuotrauka. Žinome, kad ji tikrai daryta Vilniuje, Korzono ateljė, 
bet teisme Grabovskis išsisuko aiškindamas, kad nuotraukos darytos 1859 
ir 1860 m., kai jis Maskvoje mokėsi fotografijos ir su draugais fotografavo 
įvairius kostiumus. Teismui nepakako įrodymų, kad Grabovskis dalyvavo 
sukilime, bet įtarimų nepanaikino ir išsiuntė gyventi į Oloneco guberniją 
Rusijos šiaurėje.

Pagal 1867 m. manifestą Grabovskis persikėlė gyventi į Varšuvą, bet 
 dažnai sugrįždavo į Lietuvą. 1868 m. rugsėjo 4 d. jam buvo leista atvykti 
į Semenkovščizną, nes motina sunkiai sirgo džiova ir rugsėjo 22 d. mirė. 
Po motinos mirties paveldėtus Semenkovščiznos ir Rogačevščiznos dvarus 
Vilniaus gubernijos valdyba 1868 m. gruodžio 31 d. nurodė per dvejus metus 
parduoti rusų kilmės žmogui. 1870 m. gegužės mėnesį jis dar nebuvo parda-
vęs dvarų ir vėl prašė valdžios leidimo iš Varšuvos vykti į Lydos apskritį. 

1871 m. būdamas Druskininkuose susipažino su garsiu Vilniaus fotografu 
Juozapu Čechavičiumi. Tais metais Grabovskis galbūt įsigijo dvarą Augus-
tavo gubernijoje ant Nemuno kranto netoli Druskininkų. 1874 m. birželį 
 galutinai sugrįžęs į Vilnių apsigyveno nuosavame name Aušros vartų prie-
miestyje.

1876 m. rugpjūčio 12 d. Grabovskis prašė leidimo fotografuoti vietovaiz-
džius ir atidaryti fotoateljė Vilniuje, Vagnerio name Didžiojoje gatvėje. Tada 
jis rašė, kad 17 metų kaip mėgėjas domėjosi fotografijos meno plėtra, buvo 
nuolatinis mokslinio techninio žurnalo Фотограф bendradarbis visą jo lei-
dimo laiką (ėjo 1864–1866 m.), o dabar nori pritaikyti savo žinias šioje srityje 
ir užsiimti vietovaizdžių albumo sudarymu. Prašymas dėl prašytojo politi-
nio nepatikimumo buvo atmestas. 

Šaltiniai
[Sprawa obywateli lidzkiego powiatu Zygmunta Godaczewskiego, Wilhelma Grabowskiego, Baltazara 

Kolesińskiego i Bronisława Narbuta.], LVIA, f. 1248, ap. 1, b. 12. l. 4–9, 16–24, 35–43, 81, 82, 183–187, 
192–199, 225–226, 240–249, 264, 286–288, 301–330, 337–350, 355.

[Vilhelmo Grabovskio 1876-08-12 prašymas Vilniaus gubernatoriui ir susirašinėjimas šiuo klausimu], 
LVIA, f. 380, ap. 33, b. 10, l. 126r, 132r, 135r.
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318 p. pakeista antraštė 
ir katalogo nuoroda:

s A n K t  P E t E r b u r G o  D A i l ė s  A K A D E m i J o s  s t u D E n tA s  l E o n A s  J A n u š E V s K i s

s t u D E n t  P E t E r b u r s K i E J  A K A D E m i i  s z t u K  P i Ę K n yc h  l E o n  J A n u s z E W s K i

K at.  I .  2 2  B

Tarp 318 ir 319 p. įterpia
ma Brunono Korzono 
biografija ir nauja 
 nuo t rauka:

b r u n o n A s  K o r z o n A s 

b r u n o n  K o r z o n

(1 8 3 0 – 1 8 9 2 )

K at.  I .  30a

Fotografo Abdono Korzono brolis. Gimė 1830 m. spalio 13 d. Gaurės parapi-
jos Naujojo Pašaltuonio palivarke. Baigęs šešias Slucko gimnazijos klases 
1849 m. įstojo į Miškų ir matininkų instituto Sankt Peterburge nemokamą 
kursą. Nuo 1849 m. gegužės 17 d. iki 1851 m. balandžio 17 d. studijavo Topo-
grafijos inžinierių fakultete. Po studijų gavo teisę į kolegijos sekretoriaus 
rangą ir dirbo valstybės tarnyboje tolimose Tverės, Saratovo, Kazanės, 
Samaros ir Tulos gubernijose. Neištarnavęs privalomų 10 metų, 1859 m. dėl 
ligos išėjo į atsargą. Dar metus dirbo privačiu miškininku – vykdė miškų 
matavimo ir taksavimo darbus kunigaikščiui Vladimirui Dolgorukovui. 

1858 m. iš Tulos Vilniaus laikinajai archeologijos komisijai išsiuntė 
Vitebsko vaivados Jono Antano Chrapovickio dienoraštį. 1860 m. persikėlė 
į Maskvą ir pradėjo dirbti Maskvos–Saratovo geležinkelio bendrovėje dis-
tancijos inžinieriaus padėjėju. 

Sužinojęs apie sukilimo pradžią Brunonas Korzonas 1863 m. vasario mė-
nesį atvyko į Vilnių. Siuntė sukilėliams ginklus iš Maskvos, verbavo žmones 
eiti į sukilėlių būrius.

Po brolio arešto išėjo į mišką ir prisidėjo prie kovotojų. Apie balandžio 
25 d. prisidėjo prie sukilėlių būrio, kuris formavosi Trakų apskrityje. Jame 
praleido apie dvi savaites – iki mūšio prie Žiežmarių pirmosiomis gegužės 
dienomis. Po mūšio išsekusį draugai paliko vieno valstiečio namuose. Karš-
tinė išlaikė lovoje beveik du mėnesius. Sustiprėjęs slapstėsi, be paso gyveno 
pas nežinomus žmones. Lapkričio mėnesį pasiekė Augustavo guberniją, iš 
kurios ketino pereiti per sieną į Prūsiją. Pasienio sargybos buvo sulaikytas 
ir išsiųstas į Vištytį, o po to į Vilnių. Tardomas prisipažino tiekęs ginklus 
iš Maskvos ir siuntęs žmones į sukilėlių būrius. 

Už dalyvavimą sukilime Brunonas Korzonas karo lauko auditoriato buvo 
nuteistas 15 metų katorgos rūdų kasyklose. Buvo išsiųstas į kasyklas Rytų 
Sibire. 1865 m. sausio 19 d. buvo Krasnojarske, o 24 d. išsiųstas į Irkutską. 
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Iki 1870 m. atliko bausmę Irkutsko srityje, tada buvo perkeltas į Permės 
 guberniją. 

Po 1874 arba 1883 m. imperatoriaus įsakymu grįžo į Lietuvą. Mirė 1892 m. 
gegužės 23 d. savo namuose Antakalnio gatvėje, sulaukęs 63 metų. 

Palaidotas šalia seserų Olimpijos ir Paulinos Šv. Petro ir Povilo parapijos 
kapinėse.

Atskiro šaltinių sąrašo nepateikiame, nes Brunono Korzono gyvenimas išsamiausiai aprašytas šioje 
knygoje.
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338 p. E. Milošo biografi
ja pakeičiama Z. Minei
kos biografija:

z i G m A n tA s  m i n E i K A

z yG m u n t  m i n E y K o 

(1 8 4 0 – 19 2 5 )

K at.  I .  3 8

Gimė Ašmenos apskrities Balvoniškių dvare Stanislovo ir Cecilijos Šuke-
vičiūtės šeimoje. Tėvas buvo 1831 m. sukilimo dalyvis. Baigęs septynias 
Vilniaus gimnazijos klases Zigmantas Mineika 1858 m. įstojo į Nikolajevo 
inžinierių mokyklą (Николаевское инженерное училище), kurioje suartėjo 
su vietiniais lenkų patriotinio jaunimo rateliais. Vasaros atostogų metu 
Ašmenos apskrityje dalyvavo organizuojant patriotines manifestacijas, vyk-
dė agitaciją tarp valstiečių, aktyviai dalyvavo nelegalių draugijų veikloje. 
Įtartas antivalstybine veikla Mineika nusprendė pasitraukti ir 1861–1862 m. 
praleido užsienyje. Įstojo į Genujos karo mokyklą, kuriai tuo metu vadovavo 
L. Mierosławskis. Priklausė prieš komendantą sukilusiai jaunimo grupei, 
su kuria išvyko namo. Trumpai pabuvęs Turkijoje 1862 m. žiemos pabaigoje 
per Rumuniją išvažiavo į Galiciją, po to prisidėjo prie M. Langiewicziaus 
būrio ir dalyvavo paskutiniame diktatoriaus kampanijos etape. 

Būriui pakrikus Mineika buvo areštuotas, bet sugebėjo pabėgti iš kalėji-
mo Krokuvoje.

1863 m. pavasarį Tautinė vyriausybė išsiuntė jį į Lietuvą ir paskyrė Aš-
menos apskrities kariniu viršininku. Čia jis suorganizavo kelių dešimčių 
sukilėlių būrį. Birželio 3 d. Mineikos būrys buvo sumuštas mūšyje prie 
Rasališkių (65 km. į pietryčius nuo Ašmenos), o Mineika buvo sučiuptas 
valstiečių ir atiduotas valdžiai. Po tardymo karo lauko teismas nuteisė jį mir-
ties bausme, kuri motinos pastangomis buvo pakeista 12 metų katorgos dar-
bais Nerčinsko rūdų kasyklose. Kelyje į katorgą sugebėjo pabėgti ir pasiekęs 
Sankt Peterburgą svetima pavarde išvyko į užsienį.

Gyvenimą Prancūzijoje pradėjo dėstydamas A. Zabielskio karo mokyk-
loje (Paryžiuje ir Tulūzoje). Priklausė Lenkų emigracijos susivienijimui. 
1869 m. žiemos pabaigoje išvyko dirbti inžinieriumi į Bulgariją. Vėliau gy-
veno Janinoje (kuri tuo metu buvo Osmanų imperijos sudėtyje), buvo Epyro 
ir Tesalijos vyriausiasis inžinierius. 1880 m. sudarė etnografinį Epyro žemė-
lapį. Prieš 1888 m. išvažiavo į Smirną. 1891 m. su šeima persikėlė į Atėnus, 
dirbo vandens statinių inžinieriumi. Ilgą laiką buvo Graikijos viešųjų darbų 
ministerijos inžinierius. 

1910 m. Graikijos parlamentas jam suteikė garbės pilietybę. Nors ir būda-
mas vyresnio amžiaus, dalyvavo 1912–1913 m. Balkanų kare ir prisidėjo prie 
Janinos tvirtovės užėmimo. Už tai buvo apdovanotas Auksiniu nuopelnų 
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kryžiumi. 1917 m. rugpjūčio mėnesį Mineika išėjo į pensiją. Du kartus, 
1922 ir 1923 m., lankėsi Nepriklausomoje  Lenkijoje. Vilniaus Stepono 
 Bato ro universitetui perdavė gausų numizmatikos rinkinį.

Mirė Atėnuose 1925 m. gruodžio 27 d., kai jau buvo apsisprendęs grįžti 
į Lenkiją.

Apie 1880 m. vedė Janinos gimnazijos direktoriaus dukrą Prozerpiną 
Manarys, su kuria susilaukė trijų sūnų ir penkių dukrų. Dukra Sofija ište-
kėjo už žymaus Graikijos politiko Georgo Papandrejaus. 

1971 m. buvo išleisti atsiminimai Z tajgi pod Akropol, Wspomnienia z lat 
1848–1868 (Iš taigos iki Akropolio papėdės: 1848–1868 metų atsiminimai). 
Neskelbti liko 49 sąsiuviniai atsiminimų, kurie dabar yra suskaitmeninti 
ir viešai prieinami skaitmeninėje bibliotekoje polona.pl.

Šaltiniai ir literatūra 
Z. Mineyko, Pamiętniki doprowadzone do 1869 r., pisane w Atenach w latach 1918–1925, t. 1–8, 

Biblioteka Jagiellońska, BJ Rkp. 7092.
I. Kucza-Kuczyńska, Mineyko Zygmunt, PSB, t. 21, s. 283–284.
J. Gieysztor, Pamiętniki..., t. 2, s. 269.
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Ir įdedami du nauji 
 puslapiai (340a, 340b) 
su nauja biografija 
ir nuotrauka:

J o n A s  l A n D s b E r G i s

J A n  l A n D s b E r G

K at.  I .30a

Tikriausiai Raseinių apskrities Kražių parapijos Vengriškių bajoro Tomo 
Landsbergio (g. apie 1810–m. po 1832) sūnus, Leokadijos Landsbergytės- 
Dombrovskos (1837–1885) brolis. Landsbergytė už dalyvavimą sukilime 
buvo išsiųsta į Voronežą. Nuotrauka iš Mazovijos muziejuje Plocke sau-
gomo Landsbergių šeimos albumo, kurį muziejui perdavė Leokadijos 
Dombrovskos dukra Marcelina Józefa Rościszewska (1875–1949). Albume 
yra 46 sukilimo dalyvių, išsiųstų į Voronežo guberniją, nuotraukos. Kitoje 
nuotraukos pusėje esantis užrašas, kad Jonas Landsbergis buvo sušaudytas 
1863 m. Vilniuje, yra netikslus, nes tarp sukilimo aukų tokios pavardės nėra. 

Šaltiniai ir literatūra 
Mazovijos muziejaus Plocke rinkinių saugotojos Barbaros Rydzewskos elektroninis laiškas knygos 

autoriui, Płockas, 2019 08 29.
Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, PAHL, f. 1248, ap. 1, b. 622, l. 65. 
Rok 1863. Wyroki śmierci, Wileńskie źródła archiwalne, wydane pod redakcją Wacława Studnickiego, 

Wilno: Nakładem i drukiem Ludwika Chomińskiego, 1923.
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379 p. vietoj 
NENUSTATYTAS 
KUNIGAS (Kat. I N5)
pateikiama pavardė, 
 biografija ir naujas 
 katalogo numeris:

K u n i G A s  A n u P r A s  J A s E V i č i u s

K s i ą D z  o n u f r y  J A s s E W i c z 

(1 8 0 5 – 1 8 8 4 )

K at.  I .  2 2 a

Jasevičius Anupras (1805 03 19 Žostautai (Pernaravos vlsč.) – 1884 02 16 
Alūksta), lietuvių poetas, katalikų kunigas. Mokėsi Dotnuvos bernardinų 
mokykloje ir Varnių kunigų seminarijoje. Nuo 1833 m. kunigavo Vilkijoje, 
1844–1863 m. Ariogaloje. 1863 m. bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą, 
už tai suimtas, kalintas Kauno kalėjime ir kariuomenės teismo nuteistas 
8 metams katorgos ir tremties. Nuo 1863 m. gyveno tremtyje Sibire (prie 
Angaros, Baikalo), nuo 1874 m. – Spaske (Tambovo sritis). Į Lietuvą grįžo 
1884 m. Eilėraščius rašė Lietuvoje ir tremtyje; daugelis neišliko, dalį paskelbė 
J. Tumas-Vaižgantas (žurnale Tėvynės sargas, 1899–1900 ir savo Raštuose, 
t. 11, 1929). Eilėraščiai aprašomojo pobūdžio, vyrauja gamtos, didaktiniai 
motyvai, reiškiamas tėvynės ilgesys, laisvės troškimas. Parašė autobiografi-
nę tremtinio išgyvenimų apybraižą Išginimas ir sugrįžimas (išspausdinta 
tęstiniame leidinyje Mūsų senovė, 1937–1940).

Literatūra
Daiva Krištopaitienė. Anupras Jasevičius, Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/

Straipsnis/Anupras-Jasevicius-34178.

484 p. keičiamas 
 nuotraukos aprašymas 
ir įdedama nauja 
 nuotrauka: 

K At E D r A

Seniausios pagrindinės miesto katalikų šventovės nuotraukoje matome 
Katedrą su Pilies kalnu antrame plane (V15). Šalia Katedros – plati aikštė, 
atsiradusi pradėjus tvarkyti apleistus statinius. 1831–1837 m. nugriauti į šiaurę 
ir pietvakarius nuo Katedros, Žemutinės pilies pietiniame pakraštyje, buvę 
pastatai, atsirado tuščias žemės plotas į pietryčius. 1837–1839 m. aikštė buvo 
išlyginta, išgrįsta akmenimis, praplėsta. 1839 m. ji buvo aptverta storomis 
virvėmis, pakabintomis ant neaukštų kuolų1. 

Turime net tris šios nuotraukos reprodukcijas (76, 77, 77a pav.). Lyginda-
mi jas su originalu galime spręsti apie kopijuotojų meistriškumą ir tokių re-
produkcijų patikimumą. Beveik toje pačioje vietoje visuose piešiniuose nu-
piešti žmonės liudija, kad amžininkams nuotraukose trūkdavo figūrų.

1  F. Sliesoriūnas, Gedimino aikštė Vilniuje, p. 33. 

https://www.vle.lt/Straipsnis/Anupras-Jasevicius-34178
https://www.vle.lt/Straipsnis/Anupras-Jasevicius-34178
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3 dalis. Išlikusių Abdono Korzono darbų katalogas

i .  19 .   V i l h E l m A s  G r A b o V s K i s

  W i l h E l m  G r A b o W s K i

A. 

1861 m.

83 x 55, 100 x 66, ateljė nenurodyta, priskiriama Korzonui 

remiantis interjero detalėmis.

LVIA, f. 439, ap. 1, b. 148, l. 36.

Kitoje pusėje vertikalus įrašas pieštuku: „Портрет мой 

делан в 1861 г. Грабовский“

[Mano portretas, darytas 1861 m. Grabovskis].

Matulytė, poz. 15.11, p. 329.

571 p. patikslintas aprašas ir įterpiama nauja nuot rauka:
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B. 

1861 r.

83 × 60, 95 × 66, ateljė nenurodyta, priskiriama Korzonui 

remiantis interjero detalėmis.

LVIA, f. 1248, ap. 1, b. 12, l. 23.
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P. 574 nustatytas asmens vardas, identifikuota nuotrauka, buv. I N24:

i .  22.   l E o n A s  J A n u š E V s K i s

  l E o n  J A n u s z E W s K i

Identifikuota pagal identišką nuotrauką iš VIM 

Янушевский Леон / Спб-Академия художеств 

[Leonas Januševskis, Sankt Peterburgo dailės akademija]

ГИМ И15360/112

A .   1862 m.

94 x 58, 102 x 65, ateljė nurodyta vaizdo pusėje: 

„Wilno. A Korzun.“

BN, Rps I 5977, k. 46. 

Kitoje pusėje įrašas: „Januszewski 1862“ [Januševskis, 1862].

Iš Tado Korzono artimųjų ir pažįstamų nuotraukų rinkinio. 
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b.    1862 m.

82 x 52, 92 x 54, ateljė nurodyta kitoje pusėje.

LNM, ATV 5920.

Budrytė, poz. 88.

Iš Jokūbo Geištoro albumo.
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i .  22 A .   K u n i G A s  A n u P r A s  J A s E V i č i u s

  K s i ą D z  o n u f ry  J A s s E W i c z

  78 x 48, 80 x 55, ateljė nurodyta vaizdo pusėje: 

  „A. de Korzun. Photog. Vilna.“

  LMAVB RSS, Fg. 1-244-1.
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i .  30 A     b r u n o n A s  Ko r zo n A s

b r u n o n  Ko r zo n

Apie 1863 (?) m.

55 × 86,62 × 100, ateljė nustatyta pagal interjerą.

Rusijos valstybinis istorijos muziejus. ГИМ 95171/11542 

И VI 15560/42.

Užrašas kitoje pusėje pieštuku: „Корзун, брат 

фотографа” [Korzunas, fotografo brolis].

Iš Grafo Michailo Muravjovo muziejaus rinkinių. 

Tarp 584 ir 585 p. įterpiamas papildomas puslapis su aprašymu ir nuotrauka: 
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i .  32 A  J o n A s  l A n D s b E r G i s

J A n  l A n D s b E r G

Apie 1862 m. 

86 × 56, 102 × 86, ateljė nurodyta kitoje pusėje. 

Mazovijos muziejus Plocke, MMP/S/508a/7

Užrašas ranka kitoje pusėje viršuje juodu rašalu, pakar-

tojantis ankstesnį užrašą pieštuku:

„Wuj Jan Landsberg rozstrzelany (?) w Wilnie w r. 1863“ 

[Dėdė Jonas Landsbergis, sušaudytas Vilniuje 1863 m.].

Apačioje užrašas panašia rašysena

„of p. Marcelia Rościszewska“ [dovanojo p. Marcelia 

Rościszewska].

Tarp 586 ir 587 p. įterpiamas papildomas puslapis su aprašymu ir nuotrauka:
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592 p. keičiamas aprašas, įdedama dar viena nuotrauka ir kita jos pusė:

i .  38.   z i G m A n tA s  m i n E i K A 

z yG m u n t  m i n E y Ko

A .    Apie 1859 m.

92 x 56, 98 x 61, ateljė nurodyta vaizdo pusėje: 

„Wilno A Korzun“.

LNM, ATV 5709.

Kitoje pusėje įrašas M. Brenšteino ranka: 

„Miłosz. Artur Eugeniusz Miłosz. ur. 20 XII 1836 w 

Użumiszkach, pow. i gub. Kowieńskiej 

+ 28 XII 1895 tamże. Adjutant Dołęgi Sierakowskiego“ 

[Milošas. Artūras Eugenijus Milošas. g. 1836 12 20 

Užumiškiuose, Kauno apskrityje ir gubernijoje, 

mirė 1895 12 28 ten pat. Dolengos Sierakausko adjutantas“].

Datos kita rašysena – viršuje dešinėje: 29 II 23 

(gal 1929 m. vasario 23 d.?); 

apačioje dešinėje, kampelyje: 1863. 

Raudonas antspaudas: „MICHAŁ BRENSZTEJN“.

Iš Mykolo Brenšteino rinkinio. 

Budrytė, poz. 97, il. 46; Matulytė, poz. 15.7, p. 326.
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b . 

Rusijos valstybinis istorijos muziejus, 

inv. Nr. ИVI -15561/62.

Kitoje pusėje apie 1863 m. darytas įrašas pieštuku 

„Минейко“ [Mineika]

Iš Grafo Michailo Muravjovo muziejaus rinkinių. 
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624 p. naikinamas I. N4 NEATPAžINTAS vYrAS IŠ GEIŠToro PAžįSTAMų rATo, 
nes nustatyta, kad tai Leonas Januševskis, nuotrauka perkelta į 574 p. 

625 p. naikinamas I. N5 NENUSTATYTAS KUNIGAS 
(nustatyta, kad  tai kunigas Anupras Jasevičius), nuotrauka perkelta į 574 p., kat. I. 22.1

Po 630 p. įdedamas naujas puslapis:
 

i .  n 11.  n E n u s tAt y tA s  V y r A s  i š  l A n D s b E r G i Ų  A P l i n Ko s

Apie 1862 m.

86 × 56, 102 × 86, ateljė nurodyta kitoje pusėje

Mazovijos muziejus Plocke, MMP/S/508a/41 

Užrašas ranka kitoje pusėje apačioje „of. p. Marcelina Rościszewska“ 

[dovanojo p. Marcelia Rościszewska].
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Pasikeitė nuotraukų 
savininkai, todėl 647 p. 
keičiamos trys pakuti
nės pastraipos:

Varšuvos antikvariato Rempex (Dom Aukcyjny Rempex) senojo meno ir an-
tikvariato aukcione 2007 m. buvo parduotos trys Korzono Vilniaus vaizdų 
nuotraukos1. Šios nuotraukos pateko į Lietuvą ir saugomos Trakų istorijos 
muziejuje (kat. V4B), Šiaulių „Aušros“ muziejuje (kat. V2) ir privačioje 
Juliaus Sasnausko (kat. V3) kolekcijoje. 

Po vieną Korzono nuotrauką turi Vilniaus kolekcininkas Dainius Rau-
pelis (kat. V13), Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (kat. V11C), Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (kat. V1) ir Prancūzijos naciona-
linė biblioteka (kat. V15).

1  125 aukcja dzieł sztuki i antyków. Dom aukcyjny Rempex. 29.07.2007, Katalog aukcyjny, 

Warszawa: Rempex, 2007, s. 70. 

649 p. vietoj nuorodos 
„Dainiaus Junevičiaus 
privatus rinkinys“ 
turi būti: „Šiaulių „Aušros“ muziejus, inv. Nr. ŠAM F–IF 3703“.
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Po 657 p. įdedama nauja nuotrauka:

C. 117 × 151, 145 × 230.

Prancūzijos nacionalinė biblio-

teka, EN1–151-BOITE FOL A.

665 p. vietoj nuorodos 
„Dainiaus raupelio 
 kolekcija“ turi būti: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, inv.  Nr. LNDM ED 196963.
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Po 668 p. įdedama nauja nuotrauka:

V 15.  V i l n i Au s  K At E D r A

 110 × 160, 135 × 183.

 Prancūzijos nacionalinė biblioteka, 

 EN1–151-BOITE FOL A.
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