
Milí příslušníci cechu archivářského,  

„Není lehké vysvětlit, kde se v tomto malém národě mohl narodit génius takového 

významu, který předával pocit budoucí kosmické éry, který předběhl naši dobu. V čase, kdy 

maloval svoje hvězdné vize, to bylo příliš smělé a novátorské. Veliký a svojí dobou 

nepochopený umělec shořel jako pták Fénix, aby znovu povstal z popela v éře Ikara a zaskvěl 

se v plné kráse.“ Tato slova čteme v časopise Litva sivodňa z roku 1975, který byl věnován  

stému výročí narození Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise. Jak to vlastně bylo s velkým 

litevským hudebníkem a malířem, jehož doboví kolegové malíři považovali za hudebníka a 

hudebníci za malíře a hleděli naň jako na kuriozitu a amatéra? 

Dovolím si vás seznámit podrobně s jeho životem a dílem, protože jeho krátký život byl 

naplněn pilnou a hektickou prací a především z toho důvodu, jak významnou roli hraje jeho 

osobnost v litevské kultuře a obrození litevského národa v nepříznivé době. Připodobnila bych 

jej jeho zajímavým životem k postavě našeho Karla Hynka Máchy. Skutečně Čiurlionisův 

nesnadný a pohnutý život se Máchovi v osobitosti, nepochopení okolím či citlivém 

pozorování světa a přírody okolo sebe podobá, třebaže žil Čiurlionis o mnoho později. 

I přesto, že nemáme žádnou českou ucelenou práci o osobnosti Mikalojuse Konstantinase 

Čiurlionise, je možné v literatuře zahraniční najít poměrně zevrubné informace o životě a díle 

tohoto umělce, hudebníka, malíře, grafika i myslitele, který dal základ moderní litevské hudbě 

a malbě a který celé své dílo Litvě věnoval. Záměrně  v referátu nerozděluji jeho tvorbu na 

hudební a výtvarnou, protože jsou tyto spolu příliš spjaty a navzájem propojené. 

Tak tedy:  

Mikalosuj Konstantinas Čiurlionis (М. K. ЧЮРЛЁНИС) spatřil světlo této planety dne 

10. 9. 1875 v jiholitevském městečku Varena. Jeho otec Konstantinas Čiurlionis pocházel ze 

selské rodiny, byl povoláním varhaník a zároveň byl prvním učitelem hudby svému synkovi. 

Matka Adelé Marija Magdalena Radmanaité - Čiurlioniené byla původem z Regensburgu, do 

Litvy se její bavorská rodina přestěhovala v padesátých letech. Mluvila plynně litevsky, 

německy a polsky. Znala mnoho lidových písní, pohádek a říkanek, které po večerech dětem 

vyprávěla.  Mikalojus měl dalších osm sourozenců, z nichž byl on nejstarší. Rodina se 

přestěhovala do Ratnyčii, a když byly Mikalojusovi  tři roky, do lázeňského města 

Druskininkai. V té době už hrál Mikalojus sám podle sluchu na klavír. V sedmi letech četl 

spolehlivě z not.  V roce 1885 absolvoval Čiurlionis obecnou školu v Druskininkai. Rodinný 

přítel a doktor J. Markiewicz jej doporučil hraběti Michaelovi Oginskemu, zakladateli 

orchestrální školy v Plunge na studia. Čiurlionis se zde učil hře na různé nástroje a zpíval ve 

sboru. Začal komponovat a ve volném čase maloval. V následujících pěti letech studoval 



Čiurlionis za materiální podpory hraběte Oginského na varšavském hudebním institutu klavír 

u profesora Tadeusze Miera Brzezickeho a u Antonia Sygietinskeho, skladbu 

a sbormistrovství u Zygmunta Noskowskeho. Nejlepším přítelem byl Mikalojusovi Eugeniusz 

Morawski. Zdržoval se u něj často doma a seznámil se s jeho sestrou Marijou, do které se 

zamiloval. Otec Mariji, když rozpoznal dceřinu náklonnost k Čiurlionisovi, donutil ji ke 

spěšnému sňatku s někým jiným. Bez odborného  vedení se Čiurlionis zabýval hudební teorií, 

dějinami hudby, harmonií. Zajímal se o historii, přírodní vědy, mineralogii, astronomii, 

filozofii a numizmatiku. Nejraději četl Mickiewicze, Slowackeho, Dostojewskeho, obdivoval 

se Nietzschemu a Tolstému. Komponoval kánony, fugy, preludia, cykly variací pro klavír a 

smyčcový kvartet. Institut absolvoval s výstupní prací – kantátou pro sbor a orchestr „De 

Profundis“. Následné léto strávil v Druskininkai, kde učil svou sestru hudbě a malování. (Jeho 

sestra Jadvyga byla později etnomuzikoložkou, věnovala se výzkumu litevských lidových 

melodií, připravila řadu edic bratrových děl). Do jara 1901 pobýval Čiurlionis ve Varšavě, 

dával soukromé hodiny, aby uživil sebe a svého bratra Povilase, který se tam zapsal na 

hudební institut. Čiurlionis odmítl nabídku na post sbormistra hudebního spolku v Lublinu. 

V časopise „Meloman“ byla v roce 1900 zveřejněna první Čiurlionisova skladba Nocturno fis 

moll. V této době vznikla symfonická báseň V lese „Miške“, kterou věnoval svému příteli 

Morawskemu. S touto prací se také zúčastnil hudební soutěže vypsané hrabětem Zamoyskim. 

Získal za ni zvláštní vyznamenání. Hrabě Oginski Čiurlionisovi nabídl v roce 1901 podporu 

při studiu na lipské konzervatoři. Čiurlionis nabídku přijal a studoval skladbu a nástrojovou 

hru u profesora Karla Reinecke a kontrapunkt u Salomona Jadassohna. Zapsal se nezávazně 

na lipskou univerzitu na přednášky z estetiky, historie a psychologie. Do lipského divadla 

chodil poslouchat skladby Händela, Čajkovského, Wagnera a Liszta a do lipského muzea 

obdivovat obrazy symbolismu. Zkomponoval symfonickou ouverturu „Kestutis“, 4dílný 

smyčcový kvartet, kánony, fugy, Sanctus, Kyrie a během prázdnin maloval. Roku 1902 získal 

po absolvování závěrečných státnic učitelské vysvědčení. Od podzimu 1902 do jara 1904 žil 

Čiurlionis ve Varšavě  a školil se v ateliéru Jana Kauzika. Dával soukromé kondice a 

podporoval studium svých bratrů. Nepřijal nabízené  místo učitele  v hudebním institutu, 

protože by tím omezil svoje studium malířství. Na podzim 1903 vznikl jeho sedmidílný 

obrazový cyklus pastelů „Pohřební symfonie“. Od jara 1904 do konce roku 1906 navštěvoval 

nově otevřenou Školu krásných umění ve Varšavě, kde se učil malbě pod vedením Kazimiera 

Stabrauskase, portrét vyučoval Konrad Krzyžanovski, krajinu Ferdynand Ruszczyc a užité 

umění Karol Tichy. Všichni byli reprezentanty koncepce symbolismu a moderního polského 

uměleckého směru Mloda Polska, ovlivněného vídeňskou secesí.  Roku 1905 odcestoval 



Čiurlionis na Krym, do Kaukasu, o rok později podnikl cestu do evropských center umění. 

Navštívil Prahu, Drážďany, Norimberk, Mnichov a Vídeň. V červnu 1906 vyšel ve 

vilniuském zpravodaji „Vilniaus Žinios“ první článek o Čiurlionisovi. Na podzim roku 1906 

vedl sbor litevské společnosti pro vzájemnou pomoc ve Varšavě. Koncem téhož roku pomáhal 

při organizaci první litevské umělecké výstavy a spolu s Antanasem Žmuidzinavičiusem, 

Petrasem Rimšou a Kazimierem Stabrowskim byl autorem stanov litevské umělecké 

společnosti, jakož i členem jejího představenstva. Tehdy dokončil svoji druhou symfonickou 

báseň Jüra – Moře, jejíž plánovaná varšavská premiéra se však nekonala. Na druhé litevské 

umělecké výstavě, kterou organizoval, prezentoval své obrazové sonáty, jež mají název podle 

jednotlivých vět hudební sonátové formy  Allegro, Andante, Scherzo a Finale. Ve Vilniusu 

uváděl při večerních koncertech své skladby, psal články, recenze, teoretické práce o hudbě a 

umění (Apie muzika ir daile). Koncem roku 1907 se setkal s mladou spisovatelkou a 

novinářkou Sofijí Kymantaité, do níž se zamiloval. Komponoval na její texty sbory a fughety 

pro klavír.  Zasnoubili se spolu ještě téhož roku a v lednu 1909 slavili svatbu.  

Na podzim roku 1908 odjel Čiurlionis do Sankt Petěrburgu. Tam se seznámil s  malířem 

litevského původu Mstislavem Dobužinskim, jehož prostřednictvím poznal členy Spolku 

ruských umělců (Sojuz russkich chudožnikov) a skupinu Mir iskusstva, jejíž symbolisticko-

dekorativní estetika mu velmi imponovala. Počátkem roku 1909 se prezentoval některými 

obrazy v salóně ruských umělců a na 6. výstavě  Spolku ruských umělců v Petěru ukázal 

obrazy  „Hadí sonáta“, „Sonáta moře“, „Sonáta hvězd“, „Fuga“, diptych „Preludium a fuga“, 

„Pohádka“, „Znamení zvěrokruhu“ a rozsáhlou symbolisticko – kosmogonickou malbu „Rex“ 

Král. Čiurlionis nechyběl na třetí litevské umělecké výstavě ve Vilniusu, ani na první jarní 

výstavě vilniusské umělecké společnosti. Komponoval klavírní díla, připravoval do tisku 

svazek zhudebněných lidových písní, kreslil k nim slavnostní viněty a vytvořil návrh jevištní 

opony pro litevský umělecký spolek Rüta.  

Po návratu do Petěru se mu nedařilo najít existenční základnu, neměl už ani prostředky na 

koupení barev a plátna, nejedl, nespal, upadl do těžkých depresí, trpěl nervovými záchvaty. 

Vznikají obrazy „Démon“, „Hřbitov“. Počátkem roku 1910 jej žena Sofije převezla do 

Druskininkai a brzy se musel jet léčit do sanatoria v Pustelniku u Varšavy. Tam však trpěl 

izolací a zákazem malovat a komponovat. Na podzim roku 1910 byl přijat do skupiny Mir 

iskusstva. Z Mnichova obdržel zpožděnou pozvánku, nabízející  účast na výstavě Nového 

uměleckého spolku Mnichov (pozdější Der blaue Reiter), kterou vedl Vasilij Kandinskij. 5. 

11. 1910 napsal poslední dopis své ženě a čerstvě narozené dcerce Danute.  



V březnu 1911 Čiurlionis po vycházce do lesa onemocněl zápalem plic, kterému, 

s přidružením mozkové mrtvice, dne 28.3. 1911 podlehl. Čiurlionis zemřel ve věku necelých 

36 let. Umřel bez kariérních úspěchů, s puncem nesrozumitelného a divného  umělce. Za jeho 

života byly vydány tiskem jen tři jeho skladby pro piano a sborník písní pro dětský sbor. 

Po jeho smrti se ve Vilniusu, Petěrburgu a v Moskvě konaly celý rok 1911 a 1912 

posmrtné výstavy jeho obrazů. V roce 1925 se zformoval spolek umělců Čiurlionio kuopa, 

kteří sesbírali umělcova díla  a vytvořili muzeum v Kaunasu, kde se nacházíme. 

 Ač by se mohlo zdát podle výčtu míst, kde všude Čiurlionis vystavoval své obrazy, podle 

zvučných jmen, se kterými se umělec setkával, že zase tolik neúspěšným a nerespektovaným 

umělcem nebyl, nedošel skutečně Čiurlionis za svého života takového uznání, které by 

zasluhoval a které by zajistilo materiálně pohodlný život. Možná si sám svou nouzi zavinil, 

dvakrát měl přece nabídku stálého místa učitele hudby. Ale on odmítl, protože se nechtěl 

vzdát toho, co mu bylo velmi drahé a potřebné k existenci. Nezávislost a čas. Neomezený 

prostor ke tvorbě.  

Historicky a stylově se řadí hudba Čiurlionise mezi romantismus a novou hudbu 20.  

století. Původ jeho hudebního myšlení leží ve vyhraněném novoklasicismu, v pozdním 

romantismu a především v bohatství litevské lidové písně. Na těchto základech rozvinul 

Čiurlionis svůj autentický a pokrokový osobní styl. Zejména je třeba vyzvednout jeho 

emancipaci rytmu (systematické nasazení polyrytmiky a polymetra, sjednocení různých 

melodických struktur a kontrastních hudebních myšlenek skrze rytmické formy), melodickou 

linii (lineárnost a kontrapunkt jsou u něj dramaturgickým principem) a obzvláštní ztvárnění 

sekvenčních struktur (u preludií a variací použití šesti, sedmi a devíti tónové řady). 

Nejnápadnější inovace nalézáme v jeho pozdějších klavírních skladbách. (1904 – 1909). Ve 

své lineárnosti a orchestrální barevnosti zrcadlí symfonické básně V lese a Moře specifické 

malířské umění. Je v nich patrné úsilí o umělecký paralelismus. I proto označil Čiurlionis 

skladbu Moře jako hudební krajinku. Za univerzální formu filozoficky reflektujícího umění 

považoval Čiurlionis sonátovou formu, která je základem jeho skladeb i maleb. Motivy 

litevských lidových písní, prosté, melodické a se silným nábojem prozrazují pocity jeho nitra, 

stesk, smutek, tajemnou krásu asymetrických forem a rytmus podobný věčnému šplouchání 

vln. O své hudební tvorbě se vyjadřuje v díle Jarní sonáta Pavasario sonata, kterou vydal r. 

1965 Landsbergis.  

Jeho povšechný zájem  o svět, umění a vědy nám odhaluje Čiurlionisův symbolismus a 

kosmický spiritualismus, umělecky zpracovávaný problém lidské duše a člověka samotného 

jako součásti vesmírna. Otevřením kosmického prostoru vzdává hold přírodě  a člověku. Jeho 



symboly jsou opředeny tajemstvím, všechno zřejmé má své nevysvětlitelné pozadí, a on 

pouze dává signál k individuálním duševních pochodům. Své filozofické myšlenky vyjádřil 

nejzřetelněji ve svých dopisech ženě Sofiji, bratru Povilasovi a přátelům.  

Čiurlionisovy výtvarné sonáty, preludia a fugy jsou cyklicky uspořádanými díly, která 

reprezentují novou strukturální koncepci, v níž se v malířství důsledně používá hudebních 

analogií (Čiurlionis to nazývá architekturou hudby). Od symbolistů se však liší větší prostotou 

a emotivností. Jeho pastely, kresby, cyklické kompozice, symbolické dekorace, 

polyperspektivy i ornamentální tvorba jsou mnohdy až dětsky naivní, bez receptu, jsou 

vytvářeny lehkou hudební rukou. Jeho obrazům vévodí dekorativní umělecká forma, přírodní 

a figurální motivy jsou zobecnělé a náznakové. Volně, s nadsázkou všechny motivy přetváří, 

hraje si s barvami, gradací, lyričností. On sám řekl: „Cílem tvorby je krásno. Pocit krásy není 

nikterak odtržený od života, největší hodnoty vytvořili obyčejní nevzdělaní lidé. Lidové 

umění vzniklo z potřeby zkrášlit si příliš smutný, šedivý, každodenní život.“ Na Čiurlionisovy 

obrazy je třeba se dívat očima lidového člověka, který nezapomněl na pohádky, říkanky a 

písně své vlasti.  

Největší inspiraci našli u Čiurlionise básníci. Eduardas Mieželaitis (narozen 1919), 

Marcelijus Martinaitis ( narozen 1943), básnířky Salomeja Nérisová, Janina Degutytéová 

(narozena 1928) či Judita Vaičiúnaitéová (narozena 1937). Ještě za umělcova života mu byli 

příznivě nakloněni např. Maxim Gorkij, Romain Rolland nebo malíř, grafik a člen skupiny 

Mir iskusstva Rerich (nebo Rjorich), nebo kritička Julia Žemaitéová, která se jej v dobových 

recenzích na veřejnosti zastávala.  

Jistým zadostiučiněním by mj. mohlo být, že  jeho jméno nese vilniusská hudební škola, 

otevřená v roce 1945, různá hudební uskupení a hudební soutěže. Také existuje Čiurlioniho 

hora v pohoří Pamír, na kterou vystoupili v roce 1964 litevští horolezci a  Čiurlioniho 

asteroid, který byl objeven a takto nazván krymským astrofyzikem Nikolajem Černychem 

roku 1975. To pro mě symbolizuje pomyslné výšiny a dálavy, kterých Čiurlionis skutečně 

dosáhl.   

Referát uzavírám slovy umělce samotného, která napsal Eugeniovi Morawskemu: Miluji 

ticho, ale dnes jej nemůžu vystát. Připadá mi, jako by se někdo plížil. Hrůza. Běží mi hlavou 

myšlenka, že se v tom tichu skrývá důležitá hádanka. Někdy se mi zdá, že toto ticho a tmavá 

noc jsou dílem obrovitánské příšery. Široce rozevřené velikánské strnulé oči, hluboká 

lhostejnost a někde v ní důležitá hádanka. Teď probouzí to ticho dojem velkého odmlčení, 

tíhy. Minulost se kdesi ztratila, budoucnost ještě není a  přítomnost je odmlka. Nic.  



A Marianu Markiewiczovi napsal toto: Konečně jsem zapomněl na starosti. Jaro! Slunce 

se najednou změnilo: je světlounké a pomalu si usměvavě kráčí po obloze. Na své pouti nám 

naděluje záplavu paprsků a s nimi radost, jas, teplo a život. Chvíli se chce člověku křičet a 

zpívat a chvíli je to smutné.“ 

Přeji příjemnou prohlídku a děkuji za pozornost... 
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