
nie rozdziały. Pierwszy z nich stanowi za-
inscenizowany przez autora dialog między
obrazami wybitnego ucznia i znakomitego
nauczyciela, Gottlieba i Matejki. Gdyby do
tej konfrontacji rzeczywiście doszło, gdyby
Gottlieb dożył chwili, gdy jego mistrz jasno
dał wyraz swojej postawie wobec tak zwanej
„kwestii żydowskiej", przedstawiając zde-
cydowanie mało pochlebną dla Żydów wizję
początku wspólnej historii (Przyjęcie Żydów
do Polski 1096, 1889), że nie wspomnę sła-
wetnego, z całą pewnością wrogiego Żydom
przemówienia Matejki na rozpoczęcie roku
akademickiego 1882, byłaby ona zapew-
ne dla młodego malarza prawdziwym cio-
sem. Autor nie pozostawia jednak czytelnika
z konkluzją wyłącznie pesymistyczną. Roz-
dział ten można zresztą potraktować jako
swoistego rodzaju dopełnienie tego, co zo-
stało napisane już wcześniej - bo zapoznanie
czytelnika jedynie z tego rodzaju wizerun-
kami Żydów, jakie tworzył w swoim malar-
stwie Aleksander Gierymski, byłoby zaled-
wie częścią prawdy.

Refleksja, którą Mendelsohn kończy
swoje rozważana, wynika z najdobitniej
może wyartykułowanego na stronach książki
przekonania o uniwersalistycznym charak-
terze przekazu, jaki zawiera w sobie oeuwe
malarza. Gottlieb tworząc malarską repre-
zentację wspólnoty, z której się wywodził,
starał się przedstawić ją w nowym świetle,
w sposób pozbawiony negatywnych stereo-
typów, licząc zapewne, że jego malarska
wizja zdolna będzie przekonać wątpiących,
że również Żydzi z godnością i oddaniem
mogą służyć sprawie polskiej. To przesłanie
malarz kierował jednak nie tylko do nieży-
dowskiej części społeczeństwa. Swoją wizją
wzajemnych relacji starał się zainteresować
także swoich współwyznawców, przeciw-
stawiał ją separatystycznej i szowinistycznej
nierzadko postawie przedstawicieli fanatycz-
nej i zamkniętej na impulsy świata zewnętrz-
nego wersji judaizmu. Czy Maurycemu Gott-
liebowi udało się kogokolwiek przekonać, że
wyznawcy różnych religii mogą żyć szanu-
jąc się nawzajem i służąc wspólnemu dobru?

Odpowiedź na to pytanie miały przynieść już
najbliższe lata po śmierci malarza. Ostatnią
z refleksji autor wybiega jednak nieco dalej.
Trudna do zweryfikowania teza postawio-
na przez Mendelsohna jest na pewno inte-
resująca i godna uwagi, o czym można się
przekonać, sięgając po tę wyjątkową książkę
- podstawową lekturę dla każdego, kto in-
teresuje się nie tylko osobą Maurycego Gott-
lieba, ale także pewną częścią wspólnej pol-
sko-żydowskiej historii, bardzo sugestyw-
nie zegzempflikowaną przez autora w losach
i dziele malarza.

Natasza STYRNA

WILNO POCZĄTKU XX WIEKU: OGNI-
SKO MODERNIZUJĄCEJ SIĘ KULTURY.
Litewsko-polska konferencja naukowa. Wil-
no, 9-10X2003

Tej konferencji nie byłoby, gdyby do In-
stytutu Historii Sztuki UJ nie trafiła przed
dwoma laty - jako stypendystka Funduszu
Królowej Jadwigi - Lina Balaśyte z Wil-
na, doktorantka o szerokich horyzontach
i nie tak znów częstej umiejętności nawią-
zywania kontaktów. Po powrocie do macie-
rzystego Instytutu Filozofii, Kultury i Sztu-
ki (Kulturos, filosofijos ir meno institutas)
z nawiązką wypełniła misję spoczywającą na
stypendystach Funduszu, inicjując ożywio-
ną i owocną wymianę idei pomiędzy spe-
cjalistami obu instytutów. Trzeba tutaj nad-
mienić, że historycy sztuki nie są tak roz-
pieszczani, jak na przykład poloniści, którzy
od lat jeżdżą na Uniwersytet Wileński, a to
z tego chociażby powodu, że historia sztuki
uprawiana jest tam poza uniwersytetem - na
Akademii Sztuk Pięknych i we wspomnia-
nym Instytucie Filozofii, Kultury i Sztuki.
Udane wspólne przedsięwzięcie, jakim oka-
zała się zorganizowana ostatnio interdyscy-
plinarna konferencja „Wilno początku XX
wieku: ognisko modernizującej się kultury",
świadczy nie tylko o woli współpracy, ale co
więcej - o głodzie kontaktów.

Bezpośrednim powodem do spotkania
krakowskich i litewskich badaczy stało się
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stulecie wystawy Towarzystwa Artystów
Polskich „Sztuka" w Wilnie. Dlaczego aż tak
świętować jedną wystawę krakowskiego To-
warzystwa? „Sztuka" założona w Krakowie
w roku 1897 inspiruje do jubileuszy, trudno
bowiem przecenić znaczenie tego pierwsze-
go na ziemiach polskich niezależnego ugru-
powania artystów1. Dość przypomnieć, że
wśród członków-założycieli znalazły się ta-
kie nazwiska, jak: Chełmoński, Fałat, Mal-
czewski, Mehoffer, Stanisławski, Wyspiań-
ski, Wyczólkowski. Celem „Sztuki" było
„powiększenie poziomu życia artystyczne-
go" w analogii do wiodących centrów euro-
pejskich przełomu XIX i XX wieku i pro-
mowanie sztuki polskiej poprzez ożywiony
ruch wystawienniczy w kraju i zagranicą.
Wystawa otwarta w Wilnie na wiosnę 1903
roku, była siedemnastą z kolei, po Krako-
wie, Warszawie, Lwowie, Wiedniu i Pradze,
i mogła dojść do skutku dzięki zabiegom or-
ganizacyjnym Ferdynanda Ruszczyca, człon-
ka „Sztuki" pochodzącego z Litwy, wycho-
wanka Akademii w Petersburgu i profeso-
ra malarstwa pejzażowego w Warszawie
i w Krakowie2. Ruszczyć, który uważał za
swą misję ożywienie artystyczne stron ro-
dzinnych, nadał wystawie charakter do tego
stopnia przełomowy, że i dzisiaj jej rekon-
strukcja stanowiłaby wydarzenie artystycz-
ne. Była to pierwsza poważna manifestacja
sztuki modernistycznej w Wilnie, i mimo że
nieprzygotowana publiczność źle ją przyję-
ła, jej standard artystyczny i wystawienniczy
nadal zdumiewa. Kiedy w trakcie ożywionej
korespondencji dr Laima Laućkaite z wileń-
skiego Instytutu Filozofii, Kultury i Sztuki,
badaczka sztuki litewskiej i europejskiej XX
wieku3, uświadomiła mi znaczenie tej ekspo-
zycji, postanowiłyśmy urządzić sesję nauko-
wą. Pomysł okazał się celny, jakkolwiek nie
ukrywałyśmy poczucia niedosytu, gdyż ide-

alnym - ale niezwykle kosztownym i wyma-
gającym długiego przygotowania - sposo-
bem uczczenia stulecia wystawy w Ogrodzie
Bernardyńskim byłaby jej rekonstrukcja.
Szkoda, że nowatorstwo koncepcji wysta-
wienniczej Ferdynanda Ruszczyca nie zosta-
ło w swoim czasie należycie docenione. Jak
śmiała była to idea, pokazała w swoim refe-
racie dr Stefania Kozakowska-Krzysztofo-
wicz (kustosz Muzeum Narodowego w Kra-
kowie), traktując wileńską wystawę „Sztu-
ki" jako impuls do szerszej refleksji na temat
nowej formy wystawiennictwa, która poja-
wiła się na przełomie XIX i XX wieku nie
tylko w kręgu Towarzystwa Artystów Pol-
skich „Sztuka", lecz także w środowiskach
analogicznych ugrupowań, czynnych mię-
dzy innymi w Wiedniu (Vereinigung Bilden-
der Kunstler Ósterreichs Wiener Secession)
i w Pradze (Manes).

Dwudniowe obrady odbywały się
w Domu M. K. Ciurlionisa, w samym cen-
trum zabytkowego Wilna, nieopodal Instytu-
tu Polskiego, który poparł ideę sesji i przy-
czynił się do jej kształtu merytorycznego.
Dzięki wkładowi translatorskiemu pracow-
ników Instytutu, kierowanego przez nieoce-
nioną dr Małgorzatę Kasner, goście z Krako-
wa otrzymali tłumaczenia referatów litew-
skich na język polski. Nasi gospodarze nie
potrzebowali tłumaczy i bez skrępowania
mogliśmy wygłosić nasze referaty po pol-
sku. Godnym podkreślenia jest fakt natural-
nego współistnienia wśród uczestników sesji
tych dwu języków (był też akcent rosyjski
w postaci wystąpienia dr Pawła Ławrińca
z Uniwersytetu Wileńskiego). Kolegom z Li-
twy można pozazdrościć biegłej znajomo-
ści języka polskiego, bądź to odziedziczonej
po bliższych czy dalszych przodkach, bądź
kształconej na kursach w Instytucie Polskim.

Zob. Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich ,, Sztuka ", red. A. Baranowa, Kraków 2001.
2 S. Krzysztofowicz-Kozakowska, A. Kroplewska-Gajcwska, Ferdynand Ruszczyć 1870-1936. Życie

i dzieło, [katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2002.
3 Ostatnio wydała bogato ilustrowaną monografię sztuki wileńskiej początku XX wieku {Yilniaus daile

XXamźiauspradżioje, Yilnius 2002).
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Również w tych dwu językach ukaże się
książka posesyjna.

Stulecie wystawy „Sztuki" w Wilnie sta-
ło się impulsem do pokazania dynamiki ży-
cia kulturalnego tego miasta na początku XX
wieku. Analizie zostały poddane zjawiska
wczesnego modernizmu w kulturze Wilna
- w sztuce, literaturze i teatrze, oraz związki
artystów działających w Wilnie i Krakowie.
Wilno początku XX wieku było miastem
wielu narodów i wielu języków. Ta wielo-
kulturowość stanowiła dobre podłoże dla
przyswojenia idei nowej sztuki, jakkolwiek
napłynęły one tutaj o kilka lat spóźnione ze
względu na izolację i represje polityczne za-
borcy. Stan wojenny trwał na ziemiach litew-
sko-białoruskich od powstania styczniowego
i dopiero schyłek roku 1904 przyniósł pierw-
sze oznaki politycznej „odwilży"4. Wystawa
„Sztuki" zatem w pewien sposób antycypo-
wała liberalny przełom na Wileńszczyźnie.
Warto jednak przypomnieć, że plakat wysta-
wy wydrukowany był po rosyjsku i po fran-
cusku, a krakowskie Towarzystwo ze wzglę-
du na zakaz używania języka polskiego
w datku musiało wystąpić pod nazwą „Ars".
Dr Laima Laućkaite dotarła w Archiwum
Historii Litwy do akt Guberni Wileńskiej
zezwalających na zorganizowanie wysta-
wy „Sztuki" przez Ferdynanda Ruszczyca.
Ciekawe, że cenzura carska nie była w sta-
nie dostrzec żadnego zagrożenia w dziełach
przygotowanych na wystawę. Nie znalazła
w nich nic tendencyjnego, co miałoby cha-
rakter antyrosyjski czy antycarski, a sprawa-
mi formy się nie interesowała. O ileż bar-
dziej dociekliwa i bezwzględna była w tej
dziedzinie cenzura komunistyczna...

Konferencję otworzył referat prof. An-
drzeja Romanowskiego (Instytut Polonisty-
ki UJ, Katedra Kultury Literackiej Pograni-
cza), który mówił o Wileńskim czekaniu na
modernizm, całkowicie odmiennym od war-

szawskiego czy krakowskiego z uwagi na
bierny charakter tego środowiska u schył-
ku XIX wieku. Jak mogło się rozwijać ży-
cie duchowe w mieście, w którym nie było
żadnego pisma polskiego, z którego wszy-
scy twórczy ludzie wyjeżdżali, a podzie-
mie kulturalne stanowiło margines? Tę pust-
kę kulturową zapełniały informacje zawarte
w licznych periodykach rosyjskich, na czele
z ambitnym dziennikiem „Sevierozapadnoje
Slovo". Wprawdzie trudno myśleć o zaborcy
pozytywnie, ale zaślepieniem byłoby nie do-
ceniać magnetycznego przyciągania kultury
rosyjskiej, jakiemu poddawali się - z niema-
łą dla swojej formacji korzyścią - mieszkań-
cy tych ziem.

Złożoność kontekstu kulturowego Wil-
na początku wieku naświetlił dr Rimantas
Miknys (Instytut Historii Litwy) w niezwy-
kle interesującym referacie pt. Charakteryst-
ka koncepcji narodowości, historii i państwa
w środowisku intelektualnym Wilna począt-
ku XX wieku. Jako badacz historii mental-
ności, Miknys szuka nowych wyjaśnień dla
złożonych stosunków narodowych na tere-
nie byłego Wielkiego Księstwa Litewskie-
go i ukazuje ewolucję modelu, jaki stanowi-
ło społeczeństwo tych ziem pod wpływem
zmieniających się warunków historycznych.
Istotne jest stwierdzenie, iż społeczność Wil-
na do końca XIX wieku „zachowała wszyst-
kie cechy dawnej historycznej Litwy - pań-
stwa wielonarodowego, wielokulturowego
i wieloreligijnego". Według spisu ludności
Imperium Rosyjskiego z roku 1897, Żydzi
stanowili 40,1% wszystkich mieszkańców
miasta, Polacy - 31,0%, Rosjanie - 20,1%,
Białorusini - 4,2%, Litwini - 2,0%. Dekon-
strukcja tego modelu zaczęła ujawniać się
na początku wieku jako konsekwencja impe-
rialnej - na zasadzie „dziel i rządź" - poli-
tyki „zagospodarowania" ziem byłego Wiel-

4 A Romanowski, Pozytywizm wileński. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-bialorusko-
injlanckich w latach 1864-1904, Kraków 2003 (= Biblioteka Literatury Pogranicza, t. 5); tenzc, Młoda

Polska wileńska, Kraków 1999.
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kiego Księstwa Litewskiego przez zaborcę,
czyli Rosję.

Współistnienie, nie pozbawione napięć,
tych wielu żywiołów decydowało o uniwer-
salizmie miasta, świadomego swego poło-
żenia na skrzyżowaniu kultur. Wielokultu-
rowy kod Wilna jest od razu rozpoznawalny
w samej jego dyspozycji urbanistycznej i ar-
chitekturze, dlatego też pytanie, które zadał
w swoim referacie prof. Tomasz Gryglewicz
(Instytut Historii Sztuki UJ) - Czy Wilno leży
w Europie Środkowej'? Na marginesie geo-
grafii sztuki przełomu XIX i XX wieku - tyleż
prowokowało, co odnosiło się do realnie ist-
niejących wartości kultury. Milan Kundera,
któiy wyjął z lamusa idei pojęcie Mitte/euro-
pa i wylansowal je w latach 80. minionego
wieku w nowym, atrakcyjnym dla intelek-
tualistów kontekście, twierdził, iż „Europa
Środkowa" - pomimo nieokreśloności gra-
nic - oznacza wspólnotę kultury i losu. Nie
ulega wątpliwości, iż wysunięte na północ-
ny-wschód Wilno w pełni przynależy do tej
środkowo-europejskiej przestrzeni.

Każdy z referatów wniósł ciekawe spoj-
rzenie na zjawiska wczesnego modernizmu
kształtującego się między Krakowem i Wil-
nem. Badacze litewscy i polscy utwierdzili
się we wspólnych kierunkach poszukiwań,
poruszane tematy świetnie ze sobą korespon-
dowały i dopełniały się. Referat dr Giedre
Jankevićiute (Instytut Filozofii, Kultury
i Sztuki) poświęcony echom brytyjskiego ru-
chu „Arts and Crafts" w twórczości artystów
litewskich początku XX wieku współbrzmiał
z błyskotliwym wystąpieniem dr Andrzeja
Szczerskiego (IHS UJ), który postawił kwe-
stię projektów w stylu zakopiańskim na Li-
twie i udowodnił szeroki zasięg idei Stani-
sława Witkiewicza, szlachcica ze Żmudzi,
pragnącego swoją utopią objąć całość ziem
Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Styl naro-
dowy czy zakopiański?). Dobrze się uzupeł-
niały referaty trakmjące o twórczości naj-
większego litewskiego artysty XX wieku,
malarza i kompozytora, Mikołaja Konstan-
tego Ciurlionisa. Dr Rasa Andriuśyte (Uni-
wersytet Witolda Wielkiego, Kowno) mówi-

ła o ideach „Młodej Polski" w tekstach pi-
szącego po polsku Litwina, natomiast niżej
podpisana przedstawiła słuchaczom dotąd
niezauważoną analogię pomiędzy obrazem
Ciurlionisa Szmer lasu (1904) i nieco wcze-
śniejszym płótnem Wojciecha Weissa Wie-
czorny promień (1898). Zaskakująco bli-
skie pokrewieństwo obu młodzieńczych
prac stało się kanwą dla szerszych rozwa-
żań o problemie „muzyki natury" i abstra-
hizacji pejzażu w twórczości tych artystów.
Interesujące referaty wygłosili również dr
Nijole Lukśionyte-Tolvaiśiene (Uniwersy-
tet Witolda Wielkiego, Kowno), mówiąca
0 realizacjach idei „świątyni sztuki" w ar-
chitekturze Wilna początku XX wieku oraz
wspomniany już dr Paweł Lawriniec, trak-
tujący o wizytach rosyjskich pisarzy sym-
bolistów w Wilnie. Dwudniową konferencję
zamknął blok referatów poświęcony Ferdy-
nadowi Ruszczycowi. Dr Helmutas Sabase-
vićius (Instytut Kultury, Filozofii i Sztuki)
przedstawił w kontekście jego twórczości
wileńską wizję teatru początku XX wieku;
dr Aleksandra Giełdoń-Paszek (Uniwersytet
Śląski, Filia w Cieszynie) zarysowała syl-
wetkę Ferynanda Ruszczyca jako pedagoga
1 pejzażysty Wileńszczyzny; natomiast mgr
Algę Andriulyte (Wileńska Akademia Sztuk
Pięknych) przeanalizowała inspiracje malar-
stwem Ruszczyca w fotografiach jego ucznia
Jana Bułhaka.

Sesja unaoczniła raz jeszcze siłę moder-
nistycznych idei, które na przełomie XIX
i XX wieku wywołały niebywałe ożywienie
ośrodków peryferycznych. Wilno - miasto
przesunięte wyrokiem historii na margines
- w ciągu zaledwie kilku lat staje się otwar-
te na nowe prądy artystyczne, wnosząc wła-
sny ton do polifonii kultury początku wieku.
W atmosferze kulturowego pluralizmu doko-
nuje się tutaj tak charakterystyczna dla owe-
go czasu symbioza tego, co narodowe, ro-
dzime i uniwersalne. Osobowości takie, jak
Ruszczyć i Ciurlionis realizują ten ideał na
wszystkich polach swojej twórczości. Oni
też pokazują że Europa sto lat temu była
jednością. Artyści owi nie byli zamknięci
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w jednym środowisku, oscylowali między
Litwą, Polską i Rosją. Była to ich naturalna
przestrzeń życiowa. To dopiero czasy woj-
ny i „żelaznej kurtyny" tę naturalną jedność
zniszczyły. Dlatego tak ożywcze i obiecujące
na przyszłość są kontakty odnoszące się do
wspólnego dziedzictwa. Dla nas i dla kole-
gów z Litwy to spotkanie ustanowiło nową
formułę wzajemnego poznawania się. Warto
przytoczyć słowa z listu dr Laimy Laućkaite,

który otrzymaliśmy po sesji: Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z tej wspólnej z krakowski-
mi kolegami imprezy naukowej. Dużo no-
wych informacji, idei, serdecznego obcowa-
nia. Dla nas, jak i dla Was było to swoiste
święto". Teraz pora na rewizytę przyjaciół
Litwinów w Krakowie.

Anna BARANOWA
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