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ÁÞANGA

1903 m. Vilniuje ávyko pirmoji mo-
dernios dailës paroda, kurià surengë ta-
pytojas Ferdinandas Ruðèicas, pristatæs
lenkø dailininkø draugijos �Sztuka�
kûrybà. Ði naujojo meno ðalininkø drau-
gija veikë Krokuvoje, kuri anuomet pri-
klausë liberaliai Austrijos-Vengrijos im-
perijai. Tad carinës Rusijos uþimtame ir
politiðkai bei kultûriðkai persekiotame
Vilniuje ið Krokuvos atkeliavusi paroda
buvo svarbi naujojo meno, laisvos kû-
rybinës dvasios manifestacija.

Parodos ðimtmeèiui paminëti skir-
ta mokslinë konferencija �XX amþiaus
pradþios Vilnius: modernëjanèios kul-
tûros þidinys�, kurià surengë Kultûros,

WSTÆP

W roku 1903 malarz Ferdynand
Ruszczyc zorganizowaù w Wilnie pierw-
szà wystawæ sztuki modernistycznej,
podczas której przedstawiù twórczoúã
Stowarzyszenia Artystów Polskich
�Sztuka�. �Sztuka� dziaùaùa w Krakowie,
przynaleýàcym do liberalnego zaboru
austriackiego, natomiast w Wilnie pa-
nowaùa represyjna polityka caratu. Z tej
przyczyny wystawa artystów krakow-
skich miaùa charakter wyraênej manifes-
tacji nowej sztuki i wolnego ducha
twórczego.

Jubileuszowi stulecia tej wystawy
byùa poúwiæcona konferencja naukowa
p. t. �Wilno poczàtku XX wieku: ognis-

Bernardinø sodo paviljonas, kuriame 1903 m. vyko �Ars/Sztuka� paroda.

Pawilon w ogrodzie Bernardyñskim, gdzie byùa pokazana wystawa �Sztuki� w Wilnie w 1903 r.
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ko nowoczesnej kultury�, zorganizowa-
na przez Instytut Kultury, Filozofii i Sztu-
ki w dniach 9�10 paêdziernika 2003 roku
w domu M. K. Èiurlionisa. W konferencji
po raz pierwszy zebrali siæ badacze sztu-
ki pierwszej poùowy XX wieku z Litwy
oraz historycy sztuki z Uniwersytetu
Jagielloñskiego i Muzeum Narodowe-
go w Krakowie.

Celem konferencji byùo nie tylko
uczczenie jubileuszowej wystawy �Sztu-
ki�, lecz takýe analiza szerszych zjawisk
kulturowych i nowa ich interpretacja.
Mówiono o miejscu Wilna w kulturze Eu-
ropy, o zwiàzkach i analogiach ze sztukà
polskà i rosyjskà, o poszukiwaniu stylu
narodowego, a takýe o mentalnoúci
spoùeczeñstwa. Gùównà uwagæ poúwiæ-
cono modernizacji w róýnych dziedzinach
sztuki Wilna � w literaturze, teatrze, ar-
chitekturze, fotografii. W ksiàýce tej pub-
likujemy odczyty wygùoszone podczas
konferencji.

Niniejsza publikacja jest dotowa-
na przez Departament Nauki i Studiów
Ministerstwa Oúwiaty i Nauki. Dziæku-
jemy za pomoc w przygotowaniu kon-
ferencji i publikacji p. Annie Baranowej,
historykowi sztuki z Krakowa, a takýe
wyraýamy wdziæcznoúã Instytutowi
Polskiemu w Wilnie i jego dyrektorowi,
dr Maùgorzacie Kasner za przetùumacze-
nie tekstów litewskich na jæzyk polski.

filosofijos ir meno institutas M.K. Èiur-
lionio namuose Vilniuje 2003 m. spalio
9�10 dienomis. Konferencijoje pirmà
kartà susirinko XX a. pradþios menà ty-
rinëjantys Lietuvos mokslininkai bei
Krokuvos meno istorikai ið Jogailos
universiteto ir Krokuvos nacionalinio
muziejaus.

Konferencijos tikslas buvo ne tik
�Sztukos� parodos paminëjimas, bet ir
platesniø kultûros reiðkiniø analizë bei
nauja jø interpretacija. Kalbëta apie Vil-
niaus vietà europinëje kultûroje, ryðius
ir analogijas su lenkø, rusø menu, na-
cionalinio stiliaus paieðkø vingius, visuo-
menës mentaliteto sklaidà. Daugiausia
dëmesio skirta Vilniaus modernëjimui
ávairiose meno srityse � dailëje, litera-
tûroje, teatre, architektûroje, fotografi-
joje. Ðioje knygoje publikuojama kon-
ferencijos praneðimø medþiaga.

Finansinæ paramà knygos leidybai
suteikë Ðvietimo ir mokslo ministerijos
Mokslo ir studijø departamentas. Uþ or-
ganizacæ pagalbà rengiant konferencijà
ir jos publikacijà dëkojame meno istori-
kei Annai Baranowai ið Krokuvos. Uþ
vertimus á lenkø kalbà nuoðirdus aèiû
Lenkø institutui Vilniuje ir jo direktorei
dr. Malgorzatai Kasner.


