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Giedrë Jankevièiûtë

MENO IR AMATØ SÀJÛDÞIO AIDAI XX A. PRADÞIOS
LIETUVIØ DAILININKØ KÛRYBOJE BEI VEIKLOJE

Pasirinkti ðià temà paskatino noras giliau suvokti daugialypæ garsiø XX a.
pradþios lietuviø dailës kûrëjø Vytauto Bièiûno, Vladimiro Dubeneckio, Antano
Jaroðevièiaus, Viliaus Jomanto ir ypaè � Petro Rimðos, palikimo prigimtá. Pagal susi-
klosèiusià tradicijà jø kûryba analizuojama atskirais segmentais, daugiausia dëme-
sio skiriant �grynosios� dailës pavyzdþiams, t. y. tapybos, grafikos bei skulptûros
darbams. Tuo tarpu visi minëti autoriai ne maþiau laiko bei energijos nei vaizduoja-
majai dailei yra atidavæ �antriniams� þanrams � knygø bei þurnalø grafikai, plakatø,
reklaminiø skelbimø, etikeèiø, smulkiø interjero árangos elementø projektavimui,
vieðøjø renginiø apipavidalinimui, taip pat publicistikai. Minëtieji veiklos barai
nurodomi visø jø biografijose, taèiau daþniausiai apsiribojama paminëjimu. Tuo
tarpu kai kurie ðiø �antraeiliø� kûriniø meniniu poþiûriu nenusileidþia �pirmaei-
lës� kûrybos pavyzdþiams, o kai kada net jà pranoksta. Kaip paaiðkinti vaizduoja-
mosios ir taikomosios kûrybos koegzistavimà lygiomis teisëmis XX a. pradþios
dailininkø palikime? Koká interpretacijos �raktà� pasirinkti?

Be abejo, tradicinë formali analizë, mëginant taikyti priimtas stiliaus katego-
rijas, ðiuo atveju ne kà tepadëtø. Ieðkant perspektyvos, leidþianèios aprëpti ðiø
autoriø kûrybos visumà, derëtø atsigræþti á jos radimosi bei gyvavimo kontekstà,
t. y. aptarti, kaip pasikeitë poþiûris á dailæ ir apskritai á meninæ kûrybà bei jos tikslus
XIX a. II pusës Europoje ir Rusijoje, kaip tai paveikë Lietuvos teritorijoje gyvenu-
siø dailininkø veiklà.

Dailëtyros literatûroje, siekiant ávardyti utilitaristinio poþiûrio á dailæ ásigalë-
jimà, vaizduojamosios ir taikomosios dailës suartëjimà, naujà taikomosios dailës
ávertinimà, daþniausiai pasitelkiamas �Meno ir amatø sàjûdþio� terminas. Jis tai-
komas ir ðiuo atveju, kadangi tarsi emblema leidþia nurodyti esminá aptariamos
temos aspektà. Taèiau dera priminti, jog jis pasitelktas, turint omenyje ne tiesiogi-
ná lietuviø kilmës dailininkø sekimà Johno Ruskino ir jo kartos idëjomis, bet tà
poveiká, kurá jiems darë po konvenciniu pavadinimu slypinèiø meniniø bei pasau-
lëþiûriniø idëjø kompleksas, iðsiliejæs ávairiais judëjimais, skirtingose ðalyse ágiju-
siais artimas, bet specifiðkas formas. Juk, pasak dailës enciklopedijø bei þodynø,
savo kilme bei pasaulëþiûrinëmis ðaknimis su Meno ir amatø sàjûdþiu gali bûti
siejamas ir anglø Garden City judëjimas, ir visose Vakarø kultûros ðalyse XIX a.
antroje pusëje � XX a. pradþioje iðplitæs vegetarizmas, nudizmas, net nacionaliniø
dainø ðvenèiø rengimo mada1. Ið tiesø tokiø ieðkojimø tikslas buvo atskleisti natû-
ralaus gyvenimo groþá bei vertæ, priminti tradicijas ir pasiûlyti bûdus jas iðsaugoti.
Galima taip pat pastebëti, jog tai, kas Anglijoje buvo siejama su Meno ir amatø
judëjimu, Vokietijoje iðaugo á Verkbundo veiklà, o, tarkim, Rusijoje ypaè pasireið-
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kë amatø mokyklø bei privaèiø manufaktûrø kûrimu (klasikiniai ðá procesà iliust-
ruojantys pavyzdþiai pramonininko Savos Mamontovo manufaktûra su mokyk-
la Abramcevo kaime prie Maskvos bei kunigaikðtienës Marijos Teniðevos dvaro
dirbtuvës Talaðkino vietovëje netoli Smolensko).

Ið kur sëmësi idëjø lietuviø kilmës dailininkai? Kokias konkreèias formas ágijo
Meno ir amatø sàjûdþiui analogiðki procesai, vykæ etninës Lietuvos teritorijoje,
kuri, kaip þinome, XX a. pradþioje buvo Rusijos imperijos Ðiaurës vakarø kraðtas?

Apie tai �iek tiek raðë Laima Lauèkaitë savo monografijoje �Dailë XX amþiaus
pradþios Vilniuje� (V., 2002, p. 65; 112�115; 121�125). Ávairius amatø ðvietimo judë-
jimo aspektus ir jø poveiká meninës kultûros raidai XIX a. antroje pusëje aptarë
Jolita Mulevièiûtë straipsnyje �Moderniojo amatininko idëja pobaudþiavinëje Lie-
tuvoje� (Kultûrologija, t. 9: Lietuvos menas permainø laikais, V., 2003, p. 226�252).
Pasinaudojus jø áþvalgomis ir nesileidþiant á papildomus aiðkinimus, galima kon-
statuoti, jog lietuviø kilmës autoriai didþiàja dalimi buvo veikiami kultûros proce-
sø, su kuriais betarpiðkai susidûrë gyvendami Rusijoje arba Austrijai priklausiusio-
je Lenkijos dalyje (ðiuo aspektu svarbus faktas � lietuviø dailininkø ryðiai su á
Galicijà emigravusiu Þemaitijos bajoru Stanislavu Vitkevièiumi, kurio pastangos
kurti nacionaliná kalnieèiø stiliø buvo þinomos Lietuvoje ir imponavo ðviesuo-
liams). Turëjo átakos per Maþàjà Lietuvà bei tiesiogiai juos pasiekusios vokiðkos
kultûros aktualijos. Kitaip tariant, Lietuvos dailininkai, ásitraukæ á sàjûdá, kurio
tikslas buvo formuoti naujà daiktinæ þmogaus aplinkà, sëmësi patirties ið ávairiø
ðaltiniø ir mëgino taikyti jà vietinës kultûros sàlygomis.

Paminësiu keletà konkreèiø pavyzdþiø, liudijanèiø apie analogijas su kitø
ðaliø situacija. Anglø Meno ir amatø sàjûdþio veikëjai, siekæ atgaivinti rankø darbo
ir meniðkø dirbiniø gaminimo tradicijas, orientavosi á ávairius ðaltinius, iðskirdami
viduramþius, o Ðiaurës Europos gyventojai, ypaè Vidurio Europa bei jos rytinis
pakraðtys, ákvëpimo ieðkojo kaimo meistrø kûryboje, kuri dar buvo svarbi kaip
nacionalinio stiliaus ðaltinis, o tai turëjo didþiulæ reikðmæ tautinio iðsivadavimo
epochoje. Lietuvoje, sekant Rusijos, Lenkijos, Latvijos, kitø kultûriðkai bei geogra-
fiðkai artimø ðaliø pavyzdþiu, nuo XX a. pradþios intensyviai plëtojosi tradiciniø
kaimo amatø pavyzdþiø tyrinëjimo, rinkimo, populiarinimo judëjimas. Ðiø dirbi-
niø pagrindu tikëtasi sukurti naujà nacionaliná dailës stiliø, kuris ágalintø sinkretið-
kai apipavidalinti visà gyvenamàjà aplinkà. Uþtenka paminëti, kad visose Lietuviø
dailës draugijos surengtose parodose (1907�14) buvo du � profesionaliosios dailës
ir tradiciniø amatø � skyriai. Dailës profesionalai mëgino projektuoti bei gaminti
ávairius praktiðkai pritaikomus dirbinius, kuriuos stilizavo sekdami kaimo meist-
rais. Tradiciniuose kaimo amatininkø dirbiniuose plitusios ornamentikos, mediniø
kryþiø, namø puoðybos pjaustiniø, juostø bei kitø audiniø motyvai gana plaèiai
taikyti grafikos bei tapybos kompozicijoms.

Ði veikla plëtojosi keliomis kryptimis. Vienas pavyzdþiø � lietuviðkø kryþiø
tyrinëjimas, kaupimas bei populiarinimas, sudaræs pagrindà kryþdirbystës atgai-
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vinimui bei ðio motyvo paplitimui dailës kûriniuose. Antai Jaroðevièius, mokyto-
jaudamas Rusijoje, per kiekvienas vasaros atostogas nuo 1904 m. vaþiuodavo á
Lietuvà ir keliaudavo po kaimus, pieðdamas ávairiø etnografiniø srièiø kryþiø pa-
vyzdþius. Jo sukaupta medþiaga paskelbta 1912 m. Vilniuje lietuviø ir prancûzø
kalbomis Lietuviø dailës draugijos pastangomis iðleistame albume �Lietuviø kry-
þiai� su Jono Basanavièiaus ávadiniu straipsniu �Lietuviø kryþiai archeologijos ðvie-
soje�. Apibendrindamas ágytà patirtá Jaroðevièius pateikë ir keletà autoriniø nacio-
nalinio stiliaus pavyzdþiø � Lietuviø dailës draugijos parodose eksponavo kryþiø
projektus, kuriuos siûlë taikyti kaip moderniø lietuviðkø paminklø etalonà. Tikë-
tina, kad bûtent toks iðskirtinis dëmesys kryþiams paskatino Mikalojø Konstanti-
nà Èiurlioná vaizduoti þemaièiø kapines, akcentuojant ðiø savitø liaudiðkø pamin-
klø ornamentikà.

Kryþiø rinkimas buvo ne vienintelë sritis, kuriai Jaroðevièius skyrë jëgas ir
energijà, siekdamas suteikti konkretø pagrindà dailiøjø amatø ugdymui Lietuvo-
je. Lietuviø periodinëje spaudoje jis këlë bûtinybæ steigti amatø kursus bei ratelius,
aiðkino taikomosios dailës reikðmæ. Kita vertus, Jaroðevièius buvo pirmasis lietu-
viø kilmës dailininkas, kurio taikomosios dailës dirbiniai pelnë tarptautiná ávertini-
mà � 1900 m. Paryþiaus parodos Rusijos skyriuje eksponuoti jo baldø projektai
apdovanoti aukso medaliu. Tiesa, ákûnyti savo idealus praktiðkai, kad ir menka
dalimi Jaroðevièius ástengë tik nepriklausomoje Lietuvoje, bet tai � jau kita tema.

Dar platesnio atgarsio nei Jaroðevièiaus veikla sulaukë kito kryþiø rinkimo
entuziasto � Adomo Varno � darbas. Kiek uþbëgant á prieká, reikëtø paminëti jo
1921�6 m. ekspedicijas po Lietuvà, kuriø metu Varnas nufotografavo apie 2 300
kryþiø, stogastulpiø ir koplytëliø. Ið pradþiø jis dirbo be papildomos finansinës
paramos, uþ pinigus, kuriuos gavo suprojektavæs pirmàsias nacionalinës valiutos
� litø � serijas. Atspaudæs dalá negatyvø dailininkas parengë pavyzdiná nuotraukø
rinkiná, kuris ypaè iðgarsëjo, sulaukæs pasisekimo 1925 m. II tarptautinëje dekora-
tyvinës dailës parodoje Monzoje. Po to didþioji Varno sukauptos kolekcijos dalis
uþ valstybës lëðas nupirkta nacionaliniam dailës rinkiniui � Èiurlionio galerijai.

Ið kur kilo toks Varno entuziazmas? Pasak paties dailininko, pirmà impulsà
jam suteikusios lenkø kilmës archeologo ir paminklosaugos entuziasto Vandalino
Ðukevièiaus etnologinës studijos, skirtos lietuviðkiems kryþiams, ir patekusios á jo
rankas 1905 m. mokantis Krokuvos dailës akademijoje. Keletà ið vasaros ekspedi-
cijoje, á kurià iðsiruoðë 1906 m. su bendramoksliais Adalbertu Staneika ir Petru
Rimða, padarytø Varno nuotraukø publikavo Mykolas Brenðteinas tais paèiais,
1906 m., Krokuvoje iðleistoje knygelëje �Þemaièiø kryþiai ir koplytëlës� (�Krzyýe i
kapliczki ýmudzkie�). Kitas nuotraukas Varnas, deja, paliko Ðveicarijoje, kur jos
greièiausiai dingo. Sunki pradþia neuþgesino Varno domëjimosi kryþiais. Spëja-
ma, kad ðiuo susiþavëjimu jis net uþdegë Lietuvoje gimusá þinomà lenkø etnologà,
Sachalino bei Hokaido ainø bendrijø tyrinëtojà Bronislovà Pilsudská, su kuriuo
susipaþino Zakopanëje ir kurio (vilkinèio tradiciniu ainø chalatu) portretà nutapë
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1912 m. vieðëdamas literato Stefano Ýeromskio namuose. Pastaràjá faktà patvir-
tintø Pilsudskio studija apie lietuviø kryþius, pasirodþiusi 1916 m. Ðveicarijoje2.
Varnas tæsë pradëtà veiklà, kuri jam atrodë reikðminga, skatinamas kolegø ir ben-
draminèiø. Juk dar iki Pirmojo pasaulinio karo tradiciniø kaimo meistrø dirbiniø
rinkimu rûpinosi lietuviø visuomeninës organizacijos � Lietuviø mokslo ir Lietu-
viø dailës draugijos. Po Pirmojo pasaulinio karo, atkûrus Lietuvos nepriklausomy-
bæ, ðá darbà toliau vykdë Lietuviø meno kûrëjø draugija. Greta kraðtotyriniø uþda-
viniø ne maþiau svarbiu laikytas ir tikslas sukaupti pavyzdþiø fondà, kuriuo galëtø
naudotis nacionalinës dailës kûrëjai.

Dël specifiniø Lietuvos kultûros sàlygø � maþa dailininkø bendruomenë,
menkos organizacinës bei finansinës galimybës � taikomosios dailës bei dailiøjø
amatø ugdymo judëjimas XX a. pradþioje neágijo platesnio masto bei ryðkesniø
formø, taèiau jis esmingai paveikë atskirø autoriø kûrybà.

Vienas dailininkø, nuosekliai siekæs praktiðkai ágyvendinti stilingos aplinkos
formavimo idëjas, buvo Rimða. XX a. pirmos pusës Lietuvos dailës apþvalgose jis
vadinamas tai skulptoriumi, tai grafiku. Taèiau tai buvo þymiai universalesnis me-
nininkas, tai liudija ir jo domëjimasis paramenine veikla, pavyzdþiui, karnavali-
niais kostiumais3, kuriuos, sprendþiant ið gausiø puikios kokybës fotografijø, iðli-
kusiø Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës muziejuje saugomame dailininko
archyve, pats Rimða vertino ne kà maþiau negu kitus savo darbus.

Apþvelkime Rimðos palikimà, sukurtà Pirmojo pasaulinio karo iðvakarëse
bei karo metais, t. y. mus dominanèiu laikotarpiu. Lietuviø dailës draugijos paro-
dose pagarsëjæs skulptûros kompozicijomis, iðmëginæs jëgas grafikos srityje, Rimða
karo metais pasitraukæs á Rusijà ëmësi ávairiø þanrø taikomosios dailës kûrybos.
Bûtent Rusijoje jis pagamino tautiðkø baldø pavyzdþius � smulkiais ornamentais
dekoruotà këdæ ir krëslà, sukûrë keletà knygø atramëliø pavyzdþiø, kuriuos ga-
lima laikyti jo vëlesniø, treèio deðimtmeèio skulptûros kompozicijø prototipais.
Beje, minëtosios këdës, kaip ir figûriniø formø interjero elementai, stilistiðkai yra
identiðkos treèio deðimtmeèio Rimðos dekoratyvinëms skulptûroms. Bûdinga,
kad ir amþininkai, ir vëlesni vertintojai jo kûrinius interpretavo kaip naujo tauti-
nio meno pavyzdþius, áprastus bei suprantamus lietuviui. Taèiau jei atsiverstume
1925 m. Monzos parodos, kurioje lietuviai Varno dëka taip sëkmingai pristatë
savo tradicinius kaimo meistrø kûrinius, rastume nemaþa Rimðos darbø stilistiniø
analogø, ið kuriø vienas ryðkesniø ir egzotiðkesniø � Carlo Bugatti projektuoti
baldai. Matyt, pats Rimða puikiai suvokë, kad nëra toks originalus, kaip norëtø jo
amþininkai ir galbût jis pats, tad ið tiesø ieðkojo bûdo suteikti savo kûriniams kuo
daugiau lietuviðkø bruoþø. Antai kompozicijoje �Skausmas� (1916�25) pritaikë ne
tik bûdingà juostø ornamentà, bet ir paèias juostas, ið kuriø sudarytas alegorinës
figûros apdaras. Ði stiliaus analizë priartina mus prie pagrindinio klausimo � Meno
ir amatø sàjûdþio atgarsiø XX a. pradþios lietuviø kilmës dailininkø kûryboje. Juk
Rimðos kûriniø analogijos su tos epochos etaloniniais pavyzdþiais nuo Aubrey
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Beardsley ir jau minëto Bugatti iki vokieèiø benediktinø ið Maria-Laach abatijos
dirbtuviø yra visiðkai akivaizdþios. Ieðkant panaðumø, ne maþiau svarbus klausi-
mas � minëtø darbø paskirtis bei prigimtis.

Maþutë, kompaktiðka lietuviø kilmës dailininkø bendruomenë þinojo bei gy-
vai aptarinëjo Meno ir amatø sàjûdþio bei jam giminingø judëjimø idëjas, atëjusias
tiek ið anapus Lamanðo, tiek ir ið artimesniø kraðtø. Taèiau lietuviø dëmesys dailie-
siems amatams ir taikomajai dailei buvo paskatintas poreikio kurti nacionalinës
dailës pamatus bei meninio ugdymo sistemos pagrindus. Savaime suprantama,
kad tokiomis sàlygomis tegalime kalbëti apie fragmentiðkà veiklà ir ieðkoti pavie-
niø jos paraleliø su procesais, vykusiais kultûriðkai labiau iðsivysèiusiuose kraðtuo-
se. Dël tos paèios prieþasties sunku kalbëti vien apie XX a. pradþià, nes daugelis tuo
metu uþsimezgusiø pradø vaisius davë vëliau, jau nepriklausomos Lietuvos kultû-
ros gyvenimo salygomis, t. y. treèiame ir ketvirtame deðimtmetyje. Paþvelkime
kad ir á Rimðos namø árangà uþfiksavusias fotografijas. Racionalistinës architektû-
ros daugiabuèiame, statytame treèio deðimtmeèio pabaigoje, iðradingasis meni-
ninkas ásikûrë kaip koks Morrisas savo Red House arba Vitkevièius Zakopanës
stiliaus viloje. Anonimiðkø formø minkðtus baldus Rimða apdengë kaimo audëjø
austais audiniais, sienas papuoðë juostomis. Interjerà papildë jo paties darbo unika-
lûs mediniai baldai bei jo brolio Mirgorodo dailiøjø amatø mokyklos auklëtinio
Jurgio Rimðos keramika, sukurta derinant art nouveau bei lietuviø kaimieèiø dirbi-
niø technologijà ir stilistikà. Butas buvo persunktas XX a. pradþiai bûdingos ro-
mantinës dvasios, kuri skatino dailininkus bei dailës mëgëjus mistifikuoti meninæ
kûrybà, o kartu amatininko rankø darbà, suteikiant taikomosios dailës bei tradici-
niø amatø dirbiniams iðskirtinumo, ypatingo dvasingumo ir unikalumo aurà.

Norint dar geriau pajusti atmosferà, kurioje gyveno ir kûrë Rimða, verta
perþiûrëti jo bibliotekëlæ, saugomà Nacionalinio M.K. Èiurlionio dailës muziejaus
rinkiniuose. Knygos liudija apie dailininko interesø ávairovæ, kartu savalaikiðkumà
ir tuo paèiu � artimumà Meno ir amatø sàjûdþio epochos idëjoms. Tiesa, ið Anglijos
Rimða atsisiøsdino tik jo mëgstamo dailininko Beardsley iliustruotø knygø bei
kelias puikios poligrafinës kokybës monografijas, skirtas ðio autoriaus kûrybai.
Taèiau vokiðkø knygø lentynose yra ornamentikos aplankø, kuriuos Rimða aki-
vaizdþiai taikë, ieðkodamas bûdo stilizuoti lietuviø kaimo meistrø dirbiniø raðtus,
taip pat knygas, skirtas madingiems to meto susiþavëjimams nudizmu ar mankðta
atvirame ore, ir meninëmis, ir pasaulëþiûrinëmis idëjomis Rimðai imponavo vo-
kieèiø kilmës dailininkas Hugo Höppeneris, daþniausiai pasiraðinëjæs pseudonimu
Fidus. Su jo darbais Rimðà greièiausiai supaþindino Vydûnas, kai jiedu susitiko
Tilþëje aptarti draminës trilogijos �Amþina ugnis� iliustravimo. Bibliotekoje gausu
japonø ornamentikos bei grafikos studijø, saugomi rusiðki dailiøjø amatø vadovë-
liai ir dirbiniø pavyzdþiø albumai, lenkø spauda, skirta dailiøjø amatø klausimams.
Kaip praktiðkai pasireiðkë ðie Rimðos interesai? Kaip atrodë jo kûriniai bei idëjos
lietuviðkos kultûros kontekste?
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Sunku pasakyti, kaip bûtø susiklosèiusi Rimðos karjera, jei Lietuvos visuo-
menë bûtø turëjusi didesnes mecenato galias, jei dekoratyvinë dailë bûtø tvirèiau
áaugusi á jaunos ðalies kasdienybæ. Platesná pritaikymà rado tik Rimðos grafikos
kûriniai, perteikæ Meno ir amatø sàjûdþio kontekste subrendusià stilistikà. Sava-
laikis ir aktualus buvo jo dëmesys tradiciniam kaimo palikimui. Taèiau tiek taiko-
mosios paskirties dirbinius, tiek statulas, sukurtus stilizuojant ðiuos pavyzdþius,
ástengë ásigyti tik keli ið tiesø pasiturintys asmenys. Keletas jo skulptûrëliø pritai-
kyta kaip oficialios dovanos, áteiktos Lietuvos vyriausybës vardu aukðtiems kitø
ðaliø pareigûnams. Kitaip tariant, Rimða, kaip ir daugelis Meno ir amatø bei art
nouveau epochos menininkø, siekë ákûnyti tai, kas buvo visuotinai aktualu, bet
pats buvo laikomas originalu, brangiø meniniø unikumø kûrëju. Deja, Lietuvoje
jam nebuvo lengva rasti mecenatø, kurie bûtø padëjæ atsidëti dailei. Dël to ketvir-
tame deðimtmetyje Rimða net buvo priverstas keleriems metams iðvykti á uþsiená
ir vykdyti pasiturinèiø Didþiosios Britanijos bei JAV lietuaviø uþsakymus. Dau-
giausia jis kûrë puikaus saloninio art deco pavyzdþius � jo klientø þmonø bei
dukterø portretinius bareljefus.

Trumpai tariant, Meno ir amatø sàjûdþio idëjos rado atgarsá Lietuvoje jau
XIX a., taèiau lietuviø kilmës dailininkø kûryboje pasireiðkë tik XX a. pradþioje, o
jø dirbtuviø sienas perþengë tik treèiame deðimtmetyje, ágijusios supaprastintas
formas, keliems deðimtmeèiams prigijusias Lietuvos taikomojoje dailëje bei da-
vusias paskatà atsirasti dailiøjø amatø pramonei. Meno ir amatø sàjûdþio átaka
labiausiai pasireiðkë siekiu kurti tautinio stiliaus taikomuosius dirbinius ir skatino
plisti tautinio kostiumo madà, kolekcionuoti kaimo tradiciná meniná paveldà, o
gráþtant prie dailës raidos, suformavo dailininko universalo, pajëgaus dirbti kelio-
se kûrybos srityse, tipà, kuris buvo ypaè populiarus ketvirtame ir penktame de-
ðimtmetyje.

1 Plg. The Dictionary of Art, ed. by J. Turner, 1996, vol. 2, p. 569.
2 Þr. B. Ginet-Piùsudski, Les croix Lithuaniennes, Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Fest-
schrift für Eduard Hoffmann-Krayer, 20, 1916, S. 246�258. Apie B. Pilsudská ir A. Varnà raðo
Alfredas F. Majewiczius straipsnyje �Vienos draugystës ir vieno portreto paslaptis�, kurio
versijà rusø kalba þr.: www.icrap.org./ru/majewicz3-0.html
3 Þr. J. Mulevièiûtë, Modernizmo link: dailë ir valstybë Lietuvos Respublikoje 1918�1940, Kaunas,
2001, p. 55�58.
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A. Jaro�evièius.
Kryþiaus projektas. 1926.

A. Jaroðevièius.
Projekt krzyýu. 1926.

M.K. Èiurlionis.
Þemaièiø kapinës.  1909.

M.K. Èiurlionis.
Litewski cmentarz. 1909.
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Lietuvos ekspozicijos
II tarptautinëje
Monzos dekoratyvinës
dailës parodoje
fragmentas. 1925.

Ekspozycja Litwy na
II Miædzynarodowej
Wystawie Sztuki
Dekoracyjnej w
Monzie w 1925.

P. Rimða.
Këdë. 1917.
P. Rimða.
Krzesùo. 1917.

P. Rimða.
Knygø atramëlë
�Satyras ir pelëda�. 1921.

P. Rimða.
Oparcie ksiàýek
�Satyr i sowa�. 1921.
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P. Rimða savo
kambaryje. XX a.

4 d-metis.

P. Rimða w swoim
pokoju. Ok. 1930.

P. Rimðos bibliotekos
leidinys � Krokuvoje
leistas dailës þurnalas

�Rzeczy piækne�
(1918, Nr 3).

Wydanie �Rzeczy
piækne� (1918, Nr 3)

z biblioteki  P. Rimðy.
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P. Rimða.
Uþsklanda Prano
Maðioto knygelei
�Sparnuoèiai�. 1922
P. Rimða.
Winieta do ksiàýki
Pranasa Maðiotasa
�Ptaki�. 1922.

P. Rimða. Iliustracija
Vydûno trilogijai
�Amþina ugnis�. 1912.
P. Rimða. Ilustracja
do trylogii Vydunasa
�Wieczny ogieñ�. 1912.
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Giedrë Jankevièiûtë

ECHA RUCHU ODRODZENIA SZTUKI I RZEMIOSÙA W TWÓRCZOÚÃI
I DZIAÙALNOÚCI ARTYSTÓW LITEWSKICH POCZÀTKU XX WIEKU

Na wybór niniejszego tematu wpùynæùa chæã gùæbszego zrozumienia natury
wielorakiej spuúcizny takich gùoúnych twórców sztuki narodowej, jak Vytautas
Bièiûnas, Vladimiras Dubeneckis, Antanas Jaroðevièius, Vilius Jomantas i szczególnie
� Petras Rimða. Zgodnie z ustalonà tradycjà ich twórczoúã analizowana jest na
podstawie oddzielnych fragmentów, podstawowà uwagæ skupiajàc na wzorach
�czystej� sztuki, tzn. na pracach malarskich, grafice oraz rzeêbach. Tymczasem wszys-
cy wymienieni autorzy nie mniej czasu oraz energii poúwiæcali nie tylko sztuce
plastycznej, ale i �wtórnym� dziedzinom � grafice ksiàýkowej oraz prasowej, pro-
jektowaniu plakatów, ogùoszeñ reklamowych, etykietek, drobnych elementów
wnætrza, oprawie imprez publicznych, a takýe publicystyce � w prasie litewskiej
pisali o organizowaniu sztuki ýycia. Oczywiúcie, wszystkie te dziedziny dziaùalnoúci
sà wskazywane w biografiach interesujàcych nas twórców. Jednak najczæúciej ogra-
nicza siæ to tylko do wzmianek. A jednak niektóre z tych �drugorzædnych� ut-
worów pod wzglædem artystycznym nie ustæpujà przykùadom �pierwszorzædnej�
twórczoúci, a niekiedy nawet jà przewyýszajà. Tak wiæc jaki klucz naleýy dobraã do
interpretacji tej spuúcizny? W jaki sposób wytùumaczyã koegzystencjæ twórczoúci
artystycznej i uýytkowej w spuúciênie artystów poczàtku XX wieku?

Oczywiúcie, tradycyjna analiza formalna, gdy usiùuje siæ dopasowaã przyjæte
kategorie stylu, w tym wypadku maùo moýe siæ przydaã. Szukajàc perspektywy,
pozwalajàcej na ogarniæcie caùoúci twórczoúci tych autorów, naleýaùoby zwróciã siæ
do kontekstu jej powstania oraz trwania, tzn. omówiã, w jaki sposób zmieniù siæ
poglàd na sztukæ i w ogóle na twórczoúã artystycznà oraz jej cele w Europie i Rosji
drugiej poùowy XIX w., w jaki sposób wpùynæùo to na dziaùalnoúã artystycznà mala-
rzy mieszkajàcych na terytorium Litwy. Nie jest to zadaniem niniejszego odczytu,
wystarczy, ýe weêmiemy pod uwagæ wyniki juý dokonanych badañ.

W literaturze historii sztuki, starajàc siæ okreúliã zakorzenienie siæ utylitarys-
tycznego poglàdu na sztukæ, zbliýenie sztuki plastycznej i uýytkowej, nowà ocenæ
sztuki uýytkowej, najczæúciej siæga siæ po termin Ruch odrodzenia sztuki i rzemiosùa.
Jest on uýywany i w tym wypadku, poniewaý niczym emblemat pozwala wskazaã
gùówny aspekt tematu odczytu. Jest on jednak uýywany, majàc na wzglædzie nie
bezpoúrednie naúladowanie Johna Ruskina i idei jego pokolenia przez malarzy
pochodzenia litewskiego, lecz wpùyw, jaki miaù na nich ukryty pod tà nazwà zespóù
idei artystycznych i úwiatopoglàdowych, wystæpujàcy w postaci rozmaitych ruchów,
w róýnych krajach przyjmujàcy bliskie, lecz jednoczeúnie specyficzne formy. Prze-
cieý wedùug encyklopedii oraz sùowników z dziedziny sztuki, pod wzglædem swe-
go pochodzenia oraz úwiatopoglàdowych korzeni, z Ruchem odrodzenia sztuki i
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rzemiosùa artystycznego moýe byã ùàczony i angielski ruch Garden City, i rozpow-
szechniony w drugiej poùowie XIX w. poczàtku XX w. wegetaryzm, nudyzm, nawet
moda na organizowanie narodowych úwiàt pieúni1. Tak naprawdæ celem wszyst-
kich tych poszukiwañ byùo odkrywanie przed ludêmi piækna i wartoúci ýycia natu-
ralnego, przypomnienie tradycji i zaproponowanie sposobów na ich zachowanie.
Moýna takýe zauwaýyã, ýe to, co w Anglii byùo ùàczone z Ruchem odrodzenia sztuki i
rzemiosùa artystycznego, w Niemczech przerodziùo siæ w dziaùalnoúã Verkbundu, a na
przykùad w Rosji w szczególnoúci przejawiùo siæ tworzeniem szkóù rzemiosùa oraz
prywatnych manufaktur (klasycznymi, ilustrujàcymi ten proces przykùadami sà
manufaktura ze szkoùà przemysùowca Sawwy Mamontowa w podmoskiewskiej
wsi Abramcewo oraz dworskie warsztaty ksiæýnej Marii Teniszewej w miejsco-
woúci Taùaszkino pod Smoleñskiem).

Skàd czerpali swoje idee malarze pochodzenia litewskiego? Jakie konkretne
formy przyjæùy procesy analogiczne z Ruchem odrodzenia sztuki i rzemiosùa artystycz-
nego, które miaùy miejsce na terytorium etnicznej Litwy, a która, jak wiemy, na
poczàtku XX w. byùa Póùnocno-Zachodnim Krajem Imperium Rosyjskiego?

Pisaùa o tym trochæ Laima Lauèkaitë w swojej monografii �Sztuka poczàtku
XX wieku w Wilnie� (L. Lauèkaitë, Dailë XX amþiaus pradþios Vilniuje, Vilnius, 2002, p.
65; 112�115; 121�125). W miaræ szeroko stan oúwiaty rzemieúlniczej i wpùyw rze-
miosùa na rozwój kultury sztuki w drugiej poùowie XIX w. omówiùa Jolita Mulevièiû-
të w artykule �Idea nowoczesnego rzemieúlnika w popañszczyênianej Litwie� (Kultû-
rologija, t. 9, Vilnius, 2003, p. 226�252). Po dokùadnym zapoznaniu siæ z ich pracami
moýna wyciàgnàã wniosek, ýe autorzy pochodzenia litewskiego w duýym stopniu
znajdowali siæ pod wpùywem procesów kulturowych, z którymi zetknæli siæ bez-
poúrednio w miejscu swego zamieszkania � Rosji lub naleýàcej do Austrii czæúci
Polski (w tym aspekcie wymownym jest fakt zwiàzków malarzy litewskich ze ýmudz-
kim szlachcicem, który wyemigrowaù do Galicji, Stanisùawem Witkiewiczem. Jego
próby stworzenia narodowego stylu góralskiego byùy znane na Litwie, a nawet
imponowaùy ludziom wyksztaùconym). Wpùyw miaùy takýe docierajàce bezpoúred-
nio oraz przez Maùà Litwæ aktualia kultury niemieckiej. Innymi sùowy, malarze li-
tewscy zaangaýowali siæ w ruch, którego celem byùo ksztaùtowanie nowego przed-
miotowego úrodowiska czùowieka, z róýnych êródeù czerpali doúwiadczenie i próbo-
wali zastosowaã je w warunkach kultury miejscowej. W jaki sposób to siæ wyraziùo?

Poniewaý objætoúã odczytu nie pozwala na szerszà analizæ, omówiæ kilka
konkretnych przykùadów, úwiadczàcych o pewnych analogiach z sytuacjà w innych
krajach. Jeýeli angielscy dziaùacze Ruchu odrodzenia sztuki i rzemiosùa artystycznego,
dàýàcy do odrodzenia tradycji pracy ræcznej oraz produkowania wyrobów artys-
tycznych, kierowali siæ róýnymi êródùami, w sposób szczególny wybierajàc Úred-
niowiecze, to mieszkañcy Europy Póùnocnej, a szczególnie Europa Úrodkowa oraz
wschodni jej kraniec, natchnienia szukali w twórczoúci mistrzów wiejskich, twórczoúã
ta waýna byùa jeszcze jako êródùo stylu narodowego, co posiadaùo ogromne znacze-



125

nie w epoce wyzwolenia narodowego. Za przykùadem Rosji, Polski, Ùotwy i innych
kulturowo oraz geograficznie bliskich krajów, takýe i na Litwie od poczàtku XX w.
intensywnie rozwijaù siæ ruch badania, zbierania, popularyzowania tradycyjnych
rzemiosù wiejskich. Na podstawie tych wyrobów starano siæ stworzyã nowy naro-
dowy styl w sztuce, który pozwoliùby synkretycznie ozdobiã caùe úrodowisko za-
mieszkania. Chcàc uzasadniã powyýsze twierdzenie, wystarczy powiedzieã, ýe na
wszystkich wystawach (1907�14), zorganizowanych przez Litewskie Towarzystwo
Sztuki, byùy dwa dziaùy � malarstwa zawodowego oraz rzemiosù tradycyjnych.
Zawodowi artyúci próbowali projektowaã oraz produkowaã róýne praktyczne wy-
roby, które stylizowali na wzór majstrów ludowych. Rozpowszechnione w trady-
cyjnych wyrobach rzemieúlniczych motywy ornamentyki, drewnianych krzyýy,
wyrzynanych ozdób domowych, pasów oraz innych tkanin dosyã szeroko byùy
stosowane w kompozycjach graficznych oraz malarskich.

Jak dokùadnie wyglàdaùa ta dziaùalnoúã? Rozwijaùa siæ ona w kilku kierunkach.
Jednym z konkretnych przykùadów mogùoby byã badanie, zbieranie oraz popula-
ryzowanie krzyýy litewskich, które daùo podstawæ do ich odrodzenia oraz rozpow-
szechnienia tego motywu w dzieùach plastycznych. Tak oto Antanas Jaroðevièius, w
czasie swojej pracy nauczycielskiej w Rosji, corocznie od 1904 r. podczas wakacji
letnich jeêdziù na Litwæ i podróýowaù po wsiach, rysujàc wzory krzyýy z róýnych
regionów etnograficznych. Zebrany przez niego materiaù zostaù opublikowany w
1912 roku w Wilnie w jæzyku litewskim i wydany staraniem Litewskiego Towa-
rzystwa Sztuk Piæknych w albumie �Krzyýe Litwinów� z artykuùem wstæpnym
Jonasa Basanavièiusa �Krzyýe Litwinów w úwietle archeologii�. Uogólniajàc nabyte
doúwiadczenia Jaroðevièius podaù teý kilka autorskich wzorów stylu narodowego �
na wystawach Litewskiego Towarzystwa Sztuk Piæknych eksponowaù wùasne pro-
jekty krzyýy, które proponowaù za wzór modernistycznych przykùadów pomników
litewskich. Prawdopodobne, ýe wùaúnie taka szczególna wobec krzyýy uwaga nat-
chnæùa Mikalojusa Konstantinasa Èiurlionisa do przedstawiania motywu cmenta-
rza, z akcentem na ornamentykæ tych swoistych pomników ludowych.

Zbieranie krzyýy nie byùo jedynà dziedzinà, dla której Jaroðevièius przezna-
czaù swoje siùy i energiæ, majàc na celu stworzenie konkretnej podstawy dla rozwo-
ju rzemiosù artystycznych na Litwie. W litewskiej prasie codziennej pisaù on o
zakùadaniu kursów oraz kóùek rzemieúlniczych, umacniaù znaczenie sztuki uýytko-
wej wúród spoùeczeñstwa. Z drugiej strony, Jaroðevièius byù pierwszym artystà
litewskiego pochodzenia, którego prace z dziedziny sztuki uýytkowej otrzymaùy
miædzynarodowe uznanie � eksponowane w 1900 roku na Wystawie Paryskiej w
dziale Rosji jego projekty mebli nagrodzone zostaùy zùotym medalem. Czæúã swoich
ideaùów Jaroðevièius zdoùaù praktycznie zrealizowaã dopiero w Niepodlegùej Lit-
wie, ale to juý inny temat.

Jeszcze szerszego oddêwiæku niý dziaùanoúã Jaroðevièiusa doczekaùa siæ praca
innego entuzjasty zbierania krzyýy � Adomasa Varnasa. Wybiegajàc trochæ naprzód,
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naleýaùoby wymieniã jego ekspedycje w latach 1921�26, podczas których Varnas
sfotografowaù okoùo 2300 setek krzyýy, sùupów ze úwiàtkami oraz kapliczek. Po
odbiciu czæúci negatywów przygotowaù przykùadowy zbiór zdjæã, który staù siæ
szczególnie sùawny po przedstawieniu go w 1925 roku na II Miædzynarodowej
Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Monzie. Duýa czæúã zebranej przez Varnasa ko-
lekcji zostaùa zakupiona za pieniàdze pañstwowe do zbiorów sztuki narodowej �
do Galerii Èiurlionisa.

Z czego wziàù siæ taki entuzjazm Varnasa? Wedùug samego artysty, pierwszy
impuls nadaùy mu etnologiczne studia poúwiæcone krzyýom litewskim, których au-
torem byù archeolog polskiego pochodzenia i entuzjasta ochrony pomników Wanda-
lin Szukiewicz, a które trafiùy w jego ræce w 1905 r. w Akademii Krakowskiej. Kilka
zrobionych przez Varnasa zdjæã z ekspedycji, na którà wyruszyù w 1906 r. razem z
kolegami ze studiów Adalbertem Staneikà oraz Petrasem Rimðà, opublikowaù Michaù
Brensztejn w tym samym, 1906 roku, w wydanej w Krakowie ksiàýce �Krzyýe i
kapliczki ýmudzkie�. Inne zdjæcia Varnas, niestety, pozostawiù w Szwajcarii, gdzie
prawdopodobnie zaginæùy. Trudny poczàtek nie ostudziù zapaùu Varnasa i nie przestaù
on interesowaã siæ krzyýami. Istnieje przypuszczenie, ýe swym zainteresowaniem
zaraziù on urodzonego na Litwie znanego etnologa polskiego, badacza kultury Ajnów
na Sachalinie i Hokaido, Bronisùawa Piùsudskiego, z którym zapoznaù siæ w Zakopa-
nem i którego portret (ubranego w tradycyjny chaùat Ajnów) namalowaù w 1912
roku podczas pobytu w domu literata Stefana Ýeromskiego. Fakt ten potwierdzaùoby
studium Piùsudskiego o krzyýach litewskich, które ukazaùo siæ w Szwajcarii w 1916
roku 2. Varnas dalej prowadziù swà dziaùalnoúã, poniewaý byùa ona aktualna dla spoùe-
czeñstwa litewskiego. Przed I wojnà úwiatowà zbieraniem wyrobów mistrzów ludo-
wych zajmowaùy siæ litewskie organizacje spoùeczne � Towarzystwo Nauki Litew-
skiej oraz Litewskie Towarzystwo Sztuk Piæknych. Po I wojnie úwiatowej, po odzys-
kaniu przez Litwæ niepodlegùoúci, pracæ tæ prowadziùo dalej Towarzystwo Twórców
Sztuki Litewskiej. Na równi z zadaniami krajoznawczymi za nie mniej waýne uwaýano
zebranie zbioru wzorów, z których mogliby korzystaã twórcy sztuki narodowej.

Ze wzglædu na specyficzne warunki kulturowe na Litwie � maùa spoùecznoúã
artystyczna, sùabe moýliwoúci organizacyjne oraz finansowe � ruch rozwoju sztuki
uýytkowej oraz rzemiosù artystycznych nie miaù szerszej skali oraz jaskrawszych
form, jednak w sposób znaczàcy wpùynàù na twórczoúã autorów.

Jednym z artystów, którzy dàýyli do praktycznego urzeczywistnienia idei
stylowego ksztaùtowania otoczenia byù Petras Rimða. W przeglàdach studiów sztu-
ki litewskiej nazywany jest on rzeêbiarzem i grafikiem, dopiero niedawno wiæcej
uwagi udzielono jego dziaùalnoúci paraartystycznej, przykùadem takim mogà byã
kostiumy karnawaùowe3, które, jak moýna sàdziã na podstawie wspaniaùej jakoúci
fotografii, zachowanych w przechowywanym w Kowieñskim Narodowym Mu-
zeum Sztuk Piæknych M.K.Èiurlionisa archiwum artysty, sam Rimða ceniù nie mniej
niý inne swoje prace.
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Zróbmy przeglàd spuúcizny Rimðy, stworzonej w przededniu I wojny úwia-
towej oraz podczas wojny, tzn. w najbardziej interesujàcym nas okresie. Rimða,
zdobywszy uznanie swoimi kompozycjami rzeêbiarskimi na wystawach Litew-
skiego Towarzystwa Sztuki, po wypróbowaniu siù w grafice, w czasie wojny wyje-
chaù do Rosji i tam zajàù siæ twórczoúcià z róýnych gatunków sztuki uýytkowej.
Wùaúnie w Rosji wykonaù wzory mebli narodowych � udekorowane drobnymi
ornamentami krzesùo oraz fotel, stworzyù kilka wzorów oparã, które moýna uznaã
za prototypy kompozycji rzeêbiarskich trzeciego dziesiæciolecia. Co charakterys-
tyczne, wspóùczeúni mu i póêniejsi badacze, dzieùa Rimðy interpretowali jako wzory
nowej sztuki narodowej, zwykùe i zrozumiaùe dla Litwina. Przez dùuýszy czas ogra-
niczano siæ tylko do takiego poglàdu. Jednak, gdybyúmy otworzyli katalog wysta-
wy w Monzie z 1925 r., na której dziæki Varnasowi Litwini z wielkim powodzeniem
zademonstrowali swoje tradycyjne dzieùa mistrzów ludowych, moglibyúmy zna-
leêã niemaùo stylistycznych analogii dzieù Rimðy, wúród których najbardziej jaskra-
wym i egzotycznym przykùadem byùyby meble, zaprojektowane przez Carla Bu-
gatti. Widocznie sam Rimða doskonale rozumiaù, iý nie jest na tyle oryginalny, jak
chcieliby jego wspóùczeúni i byã moýe sam szukaù sposobów nadania swoim dzieùom
rozpoznawalnych cech narodowych. Tak oto w kompozycji �Skausmas� (�Ból�)
wykorzystaù nie tylko charakterystyczny ornament pasów, lecz i same pasy, z których
wykonany zostaù ubiór figury alegorycznej. Niniejsza analiza stylu nie oddala nas
od podstawowego pytania � oddêwiæków Ruchu odrodzenia sztuki i rzemiosùa artys-
tycznego w twórczoúci artystów litewskiego pochodzenia poczàtku XX w., ponie-
waý idàc w tym kierunku z ùatwoúcià znajdujemy analogie dzieù Rimðy z wzorco-
wymi przykùadami od Aubrey Beardsley�a i juý wspomnianego Carla Bugatti do
benedyktynów niemieckich z pracowni opactwa Maria-Laach. Jednak nie mniej
waýnym jest zastosowanie oraz rodzaj wymienionych prac.

Maùa i zwarta wspólnota artystów pochodzenia litewskiego znaùa, a takýe
dyskutowaùa na temat idei Ruchu odrodzenia sztuki i rzemiosùa artystycznego oraz
innych bliskich mu ruchów, które przyszùy z drugiej strony kanaùu La Manche, czy
z bliýszych krajów. Jednak zainteresowanie Litwinów rzemiosùami artystycznymi
oraz sztukà uýytkowà byùo podyktowane potrzebà tworzenia fundamentu dla
sztuki narodowej oraz podstawy systemu rozwoju artystycznego. W takich wa-
runkach moýemy mówiã o fragmentarycznej dziaùalnoúci oraz doszukiwaã siæ jej
pojedyñczych analogii z procesami, jakie miaùy miejsce w bardziej rozwiniætych
kulturowo krajach. Z tego powodu trudno jest mówiã tylko o poczàtku XX w.,
poniewaý wiækszoúã zapoczàtkowanych wtedy spraw zaowocowaùo póêniej, juý w
warunkach ýycia kulturalnego Niepodlegùej Litwy, tzn. w trzecim i czwartym dzie-
siæcioleciu. I znowu, z powodu braku miejsca, musimy ograniczyã siæ do konkret-
nych przykùadów. Spójrzmy na zdjæcia domu Rimðy. W wielomieszkaniowym do-
mu o racjonalistycznej architekturze, zbudowanym w koñcu trzeciego dziesiæciole-
cia, pomysùowy artysta urzàdziù siæ jak jakiú Morris w swym Red House albo Wit-
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kiewicz w willi w zakopiañskim stylu. Meble miækkie o anonimowych ksztaùtach
Rimða pokryù tkaninami wykonanymi przez tkaczy wiejskich, pod sufitem umieúciù
dekoracyjnà kompozycjæ z pasów narodowych. Wnætrze wypeùniùy wykonane
przez niego unikalne meble z drewna oraz ceramika jego stryjecznego brata Jurgi-
sa Rimðy, wychowanka szkoùy ceramiki w Mirgorodzie. Ceramika zostaùa wyko-
nana przeplatajàc art nouveau z technologià i stylistykà wyrobów litewskich chùopów.
Mieszkanie byùo przesiàkniæte charakterystycznym dla poczàtku XX w. duchem
romantyzmu, który pobudzaù artystów oraz miùoúników sztuki do mistyfikacji
twórczoúci artystycznej, a takýe pracy ræcznej rzemieúlnika, nadajàc wyrobom sztuki
uýytkowej oraz rzemiosù tradycyjnych auræ niepowtarzalnoúci, szczególnego udu-
chownienia oraz unikalnoúci.

Pragnàc jeszcze lepiej poczuã atmosferæ, w jakiej ýyù i tworzyù Rimða, warto
przejrzeã jego biblioteczkæ, przechowywanà w zbiorach Narodowego Muzeum
Sztuk Piæknych M.K. Èiurlionisa. Ksiàýki úwiadczà o róýnorodnych zainteresowa-
niach artysty, jego wspóùczesnoúci, a tym samym � o bliskoúci ideom epoki Ruchu
odrodzenia sztuki i rzemiosùa artystycznego. Prawda, z Anglii Rimða zamówiù sobie
tylko ilustrowane ksiàýki swego ulubionego malarza Aubrey Beardsley�a oraz kil-
ka bogato ilustrowanych monografii, poúwiæconych twórczoúci tego autora. Jed-
nak na póùkach z ksiàýkami niemieckimi odnajdujemy teczki ornamentyki, które w
sposób widoczny byùy wykorzystywane przez Rimðæ w czasie poszukiwañ sposo-
bu stylizowania wzorów wyrobów mistrzów ludowych, a takýe ksiàýki, poúwiæco-
ne modnym w tamtym okresie zauroczeniom nudyzmem czy gimnastyce na
úwieýym powietrzu. Swoimi artystycznymi i úwiatopoglàdowymi ideami impono-
waù Rimðy artysta niemieckiego pochodzenia Hugo Höppener, podpisujàcy siæ
najczæúciej pseudonimem Fidus, z pracami którego zapoznaù go prawdopodobnie
Vydûnas, gdy Rimða przybyù do Tylýy omówiã ilustrowanie trylogii dramatycznej
�Wieczny ogieñ�. W bibliotece niemaùo jest studiów japoñskiej ornamentyki oraz
grafiki, przechowywane sà teý rosyjskie podræczniki z dziedziny rzemiosù artys-
tycznych oraz albumy ze wzorami wyrobów, a takýe prasa polska, poúwiæcona
sprawom rzemiosù artystycznych. W jaki sposób powyýsze zainteresowania Rimðy
przejawiùy siæ w praktyce? Jak wyglàdaùy dzieùa oraz idee Rimðy w kontekúcie
kultury litewskiej?

Trudno zgadnàã, jak by siæ potoczyùa dalsza kariera Rimðy, gdyby mecenat w
spoùeczeñstwie litewskim posiadaù wiækszà siùæ, gdyby sztuka dekoracyjna byùa
mocniej zakorzeniona w codziennoúci mùodego spoùeczeñstwa. Szersze zastoso-
wanie znalazùa tylko grafika Rimðy, której stylistyka dojrzaùa w kontekúcie Ruchu
odrodzenia sztuki i rzemiosùa artystycznego. Jego zwrócenie siæ w stronæ tradycyjnego
dziedzictwa wsi byùo aktualne i na czasie, jednak jego dzieùa, które powstaùy drogà
stylizowania tych wzorów, zdoùaùo nabyã tylko kilku zamoýnych ludzi. Kilka jego
nieduýych rzeêb wykorzystanych zostaùo na prezenty oficjalne, wræczone w imie-
niu Rzàdu Litwy wysokim urzædnikom pañstwowym innych krajów. Innymi sùowa-
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mi, Rimða, tak jak wielu artystów epoki sztuki i rzemiosùa oraz art nouveau staraù siæ
urzeczywistniã to, co byùo powszechnie aktualne, jednak sam uwaýany byù za
oryginaùa, twórcæ drogich unikatów artystycznych. Niestety, na Litwie z trudem
znajdywaù sobie mecenasów, którzy pomogliby mu w caùkowitym oddaniu siæ
sztuce. Dlatego w latach trzydziestych musiaù wyjechaã na kilka lat za granicæ i
wykonywaã tam zamówienia dla bogatych Litwinów z Wielkiej Brytanii oraz USA.
Tworzyù on najczæúciej wspaniaùe dzieùa salonowego art deco � portretowe pùasko-
rzeêby ýon oraz córek klientów.

Krótko mówiàc idee Ruchu odrodzenia sztuki i rzemiosùa artystycznego znalazùy
oddêwiæk na Litwie juý w XIX w., jednak w twórczoúci artystów pochodzenia
litewskiego przejawiùy siæ dopiero na poczàtku XX w., a úciany ich pracowni
przekroczyùy w latach dwudziestych, przybierajàc uproszczone formy, które na
kilka dziesiæcioleci zakorzeniùy siæ w sztuce uýytkowej, a takýe daùy impuls pow-
staniu przemysùu rzemiosù artystycznych. Wpùyw Ruchu odrodzenia sztuki i rze-
miosùa artystycznego najbardziej przejawiù siæ dàýeniem do tworzenia wyrobów
sztuki uýytkowej w stylu narodowym oraz daù impuls powstaniu mody na strój
narodowy, kolekcjonowanie tradycyjnego artystycznego dziedzictwa wsi, a takýe,
wracajàc do rozwoju sztuk piæknych, uksztaùtowaùy typ artysty uniwersalnego,
potrafiàcego pracowaã w kilku dziedzinach artystycznych, który byù szczególnie
popularny w czwartym i piàtym dziesiæcioleciu.

Tùumaczyùa  Boþena Tautkienë
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