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Tomasz Gryglewicz

AR VILNIUS PRIKLAUSO VIDURIO EUROPAI?

Viena dabar madingø meno istorijos krypèiø yra meno geografija. Ji siekia
nustatyti tam tikrø meniniø ypatumø regionus. Tai nëra nauja idëja, nes tradicinis
poþiûris á menà iki pat XIX a. pabaigos daug dëmesio skyrë klimatinëms sàlygoms,
kuriomis vystësi menas, tarp kitko, audringas natûralistinio meno suklestëjimas
Vidurþemio ðalyse senaisiais ir naujaisiais amþiais buvo aiðkinamas ðvelnaus kli-
mato poveikiu.

Ðá, be abejonës, naivø poþiûrá amþiø sandûroje labiausiai pakeitë naujesnë
meno, kaip etniniø, politiniø, kultûriniø aplinkybiø nulemta analizë. Tautinës valsty-
bës idëjos átvirtinimas bei nacionalizmo ideologijos atsiradimas iðrutuliojo poþiûrá,
jog tam tikri meniniai ypatumai susiformuoja dël tautos, gyvenanèios konkreèiame
geografiniame ir istoriniame areale, etniniø bei  rasiniø polinkø. Kai kurie tyrinëto-
jai neigë nacionaliniø meno mokyklø egzistavimà � esà menas yra universalus
dalykas. Meno geografija tautinës dailës atþvilgiu neturi pagrindo nei ðiuolaikinëse
polietninëse visuomenëse, nei virðvalstybiniuose arealuose. Todël tarpinæ vietà tarp
kraðtutiniø tautinio ir kosmopolitinio meno paþiûrø uþima meninio regionalizmo
idëja. Meninis regionas apima teritorijas, nesutampanèias nei su valstybinëmis sie-
nomis, nei su plotais, kuriuose gyvena etniðkai vienalytës visuomenës. Viena svar-
biausiø virðtautiniø visuomeniniø-politiniø ir kultûriniø koncepcijø galime laikyti
Vidurio Europos idëjà, kuri gimë XIX a. ir ávairiais pavidalais iðliko iki mûsø dienø.

Norëèiau pateikti kelias svarbiausias Vidurio Europos politines koncepcijas:
1. Mitteleuropos koncepcija, sukurta ið vokieèiø suvienijimo siekiø XIX a., ban-

dant sukurti bemuitæ vokieèiø valstybiø sàjungà � Zollverein1. Mitteleuropa � tai
federacinis valstybinis organizmas, kuriame vyrauja etninë vokieèiø grupë. Ku-
riant ðià koncepcijà daug ginèytasi, diskusijos kulminacija � 1915 m., kai koncepcijà
galutinai iðgrynino Reichstago deputatas Friedrichas Naumannas2. Jo nuomone,
Vidurio Europos kamienas � suvienytos Vokietija ir Austrija�Vengrija savo uþimto-
se þemëse � tiek rytuose, tiek vakaruose turi sukurti valstybiø federacijà. Tarp ðiø
ribø turëjo atsirasti ir atsikûrusioji Lenkija, kuri, anot Juzefo Pilsudskio, bûtø susi-
vienijusi su Habsburgø sostu ne kaip nepriklausoma valstybë, o kaip ribotos auto-
nomijos valstybinis darinys, sukurtas ið Rusijos atimtose ir lenkø apgyventose
þemëse.

2. Vadinamosios sanitarinës uþkardos, sudarytos ið naujø valstybiø, atsiradu-
siø po Pirmojo pasaulinio karo (nuo Baltijos valstybiø per Lenkijà, Èekoslovakijà,
Vengrijà, Rumunijà, Bulgarijà iki Jugoslavijos) koncepcija, atskirianti potencialius
agresorius � bolðevikinæ Rusijà bei revizionistinæ Vokietijà, ir sykiu prieðprieðinta
joms. Tokia Vidurio Europos koalicija niekada nebuvo sukurta dël valstybiø tarpu-
savio nesutarimø3.
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3. Vadinamøjø Vidurio ir Rytø Europos nepriklausomybës siekianèiø kraðtø,
politiðkai priklausomø nuo sovietinës Rusijos po Jaltos konferencijos nutarimø,
bendradarbiavimo koncepcija. Viena ið patraukliausiø Vidurio Europos koncepcijø
� Vilniaus ir Krokuvos ryðiø poþiûriu � buvo Oskaro Haleckio pateikta vizija apie
kadaise Jogailaièiø dinastijos valdomà valstybiø bendradarbiavimà4. Poþiûrá á Vidu-
rio Europos problemà aðtuntame praeito amþiaus deðimtmetyje tarp disidentø
suformavo Milano Kunderos esë �Atplëðti Vakarai, arba Vidurio Europos tragedi-
ja�. Arðiai kritikuotà Kunderos koncepcijà iðsamiau apibûdina jo teksto fragmentas:
�Nes kas gi yra Europa vengrui, èekui arba lenkui? Ðios tautos nuo seno priklausë
Europos daliai, susijungusiai su Romos krikðèionybe [...]. Joms þodis �Europa� yra
ne geografinë, bet dvasinë sàvoka, þodþio �Vakarai� sinonimas [...]. Geografinë
Europa, besidriekianti nuo Atlanto iki Uralo, visada buvo padalyta á dvi skirtingai
besivystanèias dalis: viena susijusi su senovës Roma ir katalikybe (skiriamasis þen-
klas � lotynø abëcëlë), antroji � su Bizantija � ir staèiatikybe (kirilica). Po 1945 m.
siena tarp dviejø Europø pasistûmëjo kelis ðimtus kilometrø á vakarus, ir tautos, iki
ðiol laikiusios save vakarietiðkomis, pabudusios vienà rytà pamatë besanèios Ry-
tuose. Po karo Europoje susiklostë trys skirtingos struktûros: Vakarø Europa, Rytø
Europa ir Vidurio Europa. Pastaroji sudëtingiausia, nes geografiðkai ji yra þemyno
viduryje, kultûros poþiûriu � Vakaruose, o politi�kai � nuo 1945 m. � Rytuose5.

Visos minëtos koncepcijos niekada nebuvo ágyvendintos, taip ir liko utopi-
jomis. Juolab deðimtas deðimtmetis, komunizmo ir sovietø imperijos þlugimo
laikotarpis, sumaþino politiniø diskusijø apie Vidurio Europà aktualumà, ypaè dël
provakarietiðkos Kunderos iðvardytø valstybiø orientacijos, átvirtintos joms sto-
jant á NATO ir Europos Sàjungà. Taèiau politinio konteksto pokyèio, paþymëto
vadinamojo Rytø bloko þlugimu bei Vidurio Europos valstybiø gráþimu po pusës
amþiaus á Vakarø civilizacijos lopðá, atrodo, nepastebëjo kai kurie Vakarø meno
istorikai. Pavyzdþiui, Stevenas Mansbachas knygoje �Ðiuolaikinis Rytø Europos
menas � toliau taiko Jaltoje nustatytà Rytø Europos apibrëþimà, nors kartu raðo
apie �ryðkià Centrinës Europos kultûrà� Vilniuje6. Ðiuo poþiûriu teisus naujøjø
amþiø architektûros istorikas austras Friedrichas Achleitneris: �Pavojingiausias
Vidurio Europai yra jos nebuvimas�7.

Jei niekada neegzistavo politinë ðaliø, esanèiø geografiniame Europos cen-
tre, vienybë, o bandymai jà sukurti teatneðë apgailëtinus rezultatus, tai istoriniai
ryðiai, dinastinës sàjungos bei þlunganèios valstybinës struktûros � vengrø Arpa-
dø ir Andegavenø karalystë, èekø Prðemislø ir Karolio IV Liuksemburgieèio kara-
lystë, Lenkijos�Lietuvos Jogailaièiø unija ar Habsburgø Austrijos�Vengrijos impe-
rija paliko nenutrinamus kultûrinius, meninius ir net mentalinius pëdsakus. Todël
Vidurio Europos kaip kultûrinio ir meninio arealo tyrimai pateikia ir dar pateiks
intriguojanèiø rezultatø.

Taigi ar Vidurio Europos sàvoka gali turëti prasmæ nagrinëjant meninius
Vilniaus ir Krokuvos ryðius XX a. pradþioje? Ðiuos valstybiniais ir dinastiniais
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ryðiais sujungtus miestus siena atskyrë tada, kai austrai ir vokieèiai iðkëlë politinæ-
geografinæ doktrinà apie Vidurio ir Rytø Europos atskyrimà8. Tà sienà neigë Abiejø
Tautø Respublikos atkûrimo siekianèios patriotinës grupës ið Lietuvos þemiø ir
anuometinës Galicijos. Galicijos Lodomerijos karalystë su sostine Lvovu, septinta-
me XIX a. deðimtmetyje gavusi plaèià autonomijà Austrijos�Vengrijos imperijoje,
turëjo sàlygas puoselëti tautinæ kultûrà ir dailæ, palyginti su padëtimi teritorijose,
kuriose buvo vykdoma germanizavimo ir rusinimo politika.

Galicija ir Krokuva tapo patrauklia prieglauda atvykstantiems i� rusø uþim-
tø þemiø nepriklausomybës siekiantiems veikëjams, politikams ir tautinio meno
idëjai iðtikimiems menininkams. Krokuvoje kûrë savo legionus ið Lietuvos atvy-
kæs Pilsudskis, o netoliese Zakopanëje ásikûræs þemaitis Stanislavas Vitkevièius,
remdamasis folkloriniais kalnieèiø elementais, sukûrë vadinamàjá Zakopanës sti-
liø. Sekdamas jø architektûra ir amatais, jis ne tik siekë sukurti regioninæ meninæ
mokyklà, bet troðko Zakopanës stiliø paversti tautiniu, naudojamu visø buvusios
Lenkijos�Lietuvos valstybës þemiø architektûroje, baldininkystëje, interjere, me-
niniuose amatuose. Ðis stilius plito ne tik Zakopanëje ir Galicijoje, bet taip pat
Karalystëje ir Lietuvoje: já pritaikë pats Vitkevièius Saldutiðkio geleþinkelio stoties
pastato architektûrai 1899 m. Zakopanës stiliaus bruoþø taip pat turi 1907 m.
pastatyti rûmai Seimënuose9. Nedidelis Zakopanës kurortas tapo puikia meninin-
kø ið trijø prijungtø þemiø susitikimo vieta, kur jie skleidë politine prasme neeg-
zistuojanèios valstybës tautinio meno idëjà.

Panaðià, tik daug svarbesnæ reikðmæ turëjo Jogailos universitetas ir Dailës
akademija. Jano Matejkos asmenybë traukë bûsimus menininkus ið trijø uþgrob-
tø þemiø á Krokuvos akademijà, kuri netrukus � po Juliano Faùato reformos � tapo
vienintele tokio pobûdþio meno mokykla buvusiose Abiejø Tautø Respublikos
þemëse. Po Ukrainoje gimusio ir augusio Jano Stanisùawskio mirties Peizaþinës
tapybos katedrai 1906 m. trumpai vadovavo Vilniaus dailininkas Ferdinandas
Ruðèicas, anksèiau dirbæs 1904 m. atkurtoje Varðuvos dailës mokykloje.

Ruðèicas ir jo peizaþai buvo þinomi Krokuvoje: 1899 m. su kitais savo pa-
veikslais eksponavo �Þemæ�. Jis tapo 1897 m. Krokuvoje ákurtos Lenkø dailininkø
draugijos �Sztuka� nariu, o 1907�1908 m. jai pirmininkavo. Draugija, ásteigta tais
paèiais metais kaip Vienos Secesionas, ne tik ásiliejo á europinæ dailæ kaip svarbi
modernioji, secesinë grupë. Didþiausia jos reikðmë buvo ta, kad pirmà kartà me-
nininkai ið trijø prijungtø þemiø galëjo kartu pateikti savo kûrybà kaip Lenkø
dailininkø draugijos kûrybà. �Sztuka� savo darbus eksponavo ne tik Krokuvoje,
Lvove, Varðuvoje bei kituose Lenkijos miestuose, bet ir visoje Europoje ir net JAV,
daþniausiai � Vidurio Europos miestuose: daug kartø Vienoje ir Prahoje, taip pat
Budapeðte, Zagrebe, Miunchene, Berlyne, Drezdene, Venecijoje10. Kaip þinoma,
1903 m. �Sztuka� surengë parodà Vilniuje, kuria labai domëtasi. Iniciatorius ir
naujoviðkos ekspozicijos autorius buvo pats Ruðèicas. Paþymëtina, kad �Sztuka�
niekada nerengë parodø Peterburge, Maskvoje ar kitame Rusijos mieste.
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Kaip þinoma, Ruðèicas, kurá galima laikyti svarbiausiu Vilniaus ir Krokuvos
dailës palikimo puoselëtoju, studijavo Sankt Peterburgo dailës akademijoje pas
Archipà Kuindþi. Já tiesiogiai veikë profesoriaus meninë ir pedagoginë peizaþo
koncepcijos11. Bet, mano nuomone, Ruðèico tapyba, panaðiai kaip visa lenkø pei-
zaþinës tapybos mokykla, pasiþymi Vidurio Europai bûdingais, Miuncheno mo-
kyklos suformuotais nuotaikos peizaþo bruoþais, kuris, nepaisant stiprios prancû-
zø impresionizmo átakos, iðlaikë daug realistiniø ir simbolistiniø elementø. Ruðèico
ir Stanisùawskio drobës, kuriose ypaè iðryðkintas þemës plokðtumos ir plataus apsi-
niaukusio dangaus kontrastas, turi daug panaðumø su dailininkø kûryba ið Vidurio
Europos meno kolonijø, ypaè ið Worspwede ir Dachau Vokietijoje, Nagybajom
Vengrijoje bei ano meto èekø tapybos12.

Klausimas apie Vilniaus priklausomybæ Vidurio Europos menui yra neleng-
vas ir nevienaprasmis. Apie 1900 m. menas visoje Europoje � nuo Rusijos iki
Portugalijos, nuo Suomijos iki Italijos � suvienodëjo. Turint omeny platesnæ istori-
næ tradicijà, yra daug prielaidø atsakyti á ðá klausimà teigiamai. Meniniu Vidurio
Europos reiðkiniu, atrodo, turëjo bûti stiprus vëlyvosios mistinës Vilniaus gotikos
(pirmiausia Ðv. Onos baþnyèios fasadas) vystymasis. Pasitelkiant jau cituotà Kun-
derà, galima tvirtinti, kad �ryðkiausiai kultûrinis Vidurio Europos savitumas pasi-
reiðkë nepaprastu barokinio meno suklestëjimu teritorijoje nuo Zalcburgo iki
Vilniaus�13. Taip pat vilnietiðkà romantizmà su jo iracionalumu ir misticizmu gali-
ma vertinti kaip tipiðkà Vidurio Europos reiðkiná. Kaip ir þenklø þydø maþumos
buvimà Vilniuje ir Krokuvoje, kuris, anot Kunderos, buvo ,,pagrindinis kosmopo-
litinis Vidurio Europà integruojantis elementas14.

Vertë  Vytautas Berenis
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Tomasz Gryglewicz

CZY WILNO LEÝY W EUROPIE ÚRODKOWEJ?

Jednym z modnych ostatnio trendów historii sztuki jest refleksja nad geogra-
fià sztuki. Zakùada ona przyporzàdkowanie pewnych wùaúciwoúci artystycznych
obszarowi, na których one wystæpujà. Idea nie nowa, gdyý tradycyjne widzenie
sztuki, aý po wiek XIX, przywiàzywaùo wielkà wagæ do uwarunkowañ klima-
tycznych, w jakich rozwijaùa siæ sztuka. Dla przykùadu, miædzy innymi wpùywem
ùagodnego klimatu tùumaczono bujny rozkwit naturalistycznej sztuki na obszarze
basenu úródziemnomorskiego w okresie staroýytnym i nowoýytnym.

To niewàtpliwie naiwne spojrzenie zamieniùo siæ na przeùomie wieków na
bardziej nowoczesnà analizæ etnicznych, politycznych i kulturowych uwarunko-
wañ sztuki. Ukonstytuowanie siæ idei pañstwa narodowego oraz pojawienie siæ
ideologii nacjonalistycznych wpùynæùo na wyksztaùcenie siæ poglàdu, wedùug które-
go okreúlone cechy artystyczne wynikajà z predyspozycji rasowych i etnicznych
danego narodu, zajmujàcego pewien obszar historyczny i geograficzny. Niektórzy
negowali istnienie narodowych szkóù artystycznych, stojàc na stanowisku, ýe sztu-
ka ma wymiar uniwersalny. Geografia sztuki w znaczeniu sztuki narodowej nie
sprawdza siæ w ani w spoùeczeñstwach polietnicznych, ani na obszarach ponad-
pañstwowych. Dlatego teý poúrednià pozycjæ miædzy skrajnymi stanowiskami sztuki
narodowej i kosmopolitycznej zajæùa idea regionalizmu artystycznego. Region ar-
tystyczny obejmuje obszary nie pokrywajàce siæ z ani z granicami pañstwowymi,
ani z terenami zamieszkaùymi przez spoùecznoúci jednolite pod wzglædem etnicz-
nym. Do jednych z waýniejszych ponadnarodowych koncepcji polityczno-spo-
ùecznych oraz kulturowych zaliczyã moýna ideæ Europy Úrodkowej, która zrodziùa
siæ w XIX wieku i róýnych wariantach przetrwaùa do czasów dzisiejszych.

Chciaùbym w tym miejscu zaprezentowaã kilka najwaýniejszych politycznych
koncepcji Europy Úrodkowej:

1. Koncepcja Mitteleuropy, która wyksztaùciùa siæ z niemieckich dàýeñ zjedno-
czeniowych XIX wieku (zapoczàtkowana dàýeniem do stworzenia unii bezcùowej
pañstw niemieckich � Zollverein).1 Kulminacjà dyskusji o stworzeniu Mitteleuropy
jako federacyjnego organizmu pañstwowego, zdominowanego przez etnicznà
grupæ niemieckà, byù rok 1915, kiedy ideæ tæ sprecyzowaù deputowany do Reichsta-
gu, Friedrich Naumann.2  Wedùug niego, zjednoczone Niemcy i Austro-Wægry �
jako trzon Europy Úrodkowej � stworzyùyby federacjæ pañstw na obszarach zdo-
bycznych, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. W takich ramach miaùa siæ
znaleêã równieý odrodzona Polska, która nie zostaùaby zjednoczona � jak to widziaù
Józef Piùsudski � w unii personalnej z tronem Habsburgów, jako niezaleýne pañstwo,
lecz jako legitymujàcy siæ jedynie ograniczonà autonomià twór pañstwowy, ut-
worzony na terenach odbitych Rosji, zamieszkaùych przez polskà ludnoúã.
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2. Koncepcja utworzenia tzw. kordonu sanitarnego z nowych pañstw, pow-
staùych po I wojnie úwiatowej (od pañstw nadbaùtyckich, poprzez Litwæ, Polskæ,
Czechosùowacjæ, Wægry, Rumuniæ i Buùgariæ po Jugosùawiæ), oddzielajàcych i prze-
ciwstawiajàcych siæ dwu potencjalnym agresorom: bolszewickiej Rosji i rewizjonis-
tycznym Niemcom. Taka koalicja úrodkowoeuropejska nie zostaùa nigdy utworzo-
na ze wzglædu na skùócenie siæ miædzy sobà majàcych jà stworzyã pañstw.3 

3. Koncepcja wspóùdziaùania úrodowisk niepodlegùoúciowych krajów tzw. Eu-
ropy Úrodkowo-Wschodniej, uzaleýnionych politycznie i ustrojowo od Rosji so-
wieckiej w wyniku ustaleñ Konferencji Jaùtañskiej. Jednà z bardziej atrakcyjnych
koncepcji Europy Úrodkowej, z punktu widzenia relacji Wilno � Kraków, byùa przed-
stawiona przez Oskara Haleckiego wizja wspóùpracy pañstw rzàdzonych onegdaj
przez dynastiæ jagielloñskà.4  Poglàdy na temat Europy Úrodkowej úrodowisk dy-
sydenckich w latach 80. uksztaùtowaù w znacznym stopniu esej Milana Kundery
�Europa porwana czyli tragedia Europy Úrodkowej�. Krytykowanà ostro koncepcjæ
Kundery streszcza reprezentatywny fragment jego tekstu: �Czym bowiem jest
Europa dla Wægra, Czecha albo Polaka? Narody te od poczàtku naleýaùy do Europy
zakorzenionej w rzymskim úwiecie chrzeúcijañskim [...]. Dla nich sùowo �Europa�
nie oznacza zjawiska ze sfery geografii, lecz jest pojæciem duchowym, synonimem
sùowa �Zachód�. [...] Europa geograficzna, rozciàgajàca siæ od Atlantyku po Ural,
zawsze byùa podzielona na dwie odræbnie rozwijajàce siæ poùowy: jedna byùa zwiàza-
na ze staroýytnym Rzymem i z koúcioùem katolickim (jej znakiem szczególnym jest
alfabet ùaciñski), druga zaú byùa zakotwiczona w Bizancjum i koúciele prawosùaw-
nym (znak szczególny: cyrylica). Po 1945 roku granica miædzy dwiema Europami
przesunæùa siæ o kilkaset kilometrów na zachód i narody, które dotàd uwaýaùy siæ za
zachodnie, obudziwszy siæ pewnego poranka stwierdziùy, ýe znajdujà siæ na Wscho-
dzie. Po wojnie uksztaùtowaùy siæ w Europie trzy zasadnicze sytuacje: sytuacja Eu-
ropy zachodniej, sytuacja Europy wschodniej oraz sytuacja Europy úrodkowej. Ta
ostatnia jest najbardziej skomplikowana, gdyý geograficznie Europa úrodkowa jest
úrodkiem, kulturalnie Zachodem, a politycznie � od 1945 roku � Wschodem�.5 

Wszystkie powyýej wymienione polityczne koncepcje nie zostaùy nigdy zre-
alizowane, pozostajàc w sferze czystej utopii. Co wiæcej lata 90., które przyniosùy
upadek komunizmu i imperium sowieckiego, zdezaktualizowaùy kontekst poli-
tyczny dyskusji o Europie Úrodkowej, szczególnie wobec pro zachodniej reorien-
tacji pañstw wymienianych przez Kunderæ, potwierdzonej przystàpieniem do So-
juszu Póùnocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Jednakýe faktu zmiany kontekstu politycznego, który zaowocowaù upadkiem
tzw. bloku wschodniego i powrotem po póùwieczu pañstw úrodkowoeuropejskich
na ùono cywilizacji zachodniej, wydajà siæ nie dostrzegaã niektórzy zachodni histo-
rycy sztuki. Na przykùad Steven Mansbach w ksiàýce �Modern Art in Eastern Euro-
pe�, nadal stosuje pojaùtañskie okreúlenie Europa Wschodnia, mimo ýe pisze równo-
czeúnie o vibrant central European culture Wilna.6  Z tego punktu widzenia racjæ miaù
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austriacki historyk nowoczesnej architektury Friedrich Achleitner, kiedy napisaù,
ýe: �Najniebezpieczniejszym w Europie Úrodkowej jest jej nieistnienie�.7 

Jeýeli jednak polityczna jednoúã krajów poùoýonych w geograficznym cen-
trum Europy nigdy nie zaistniaùa, a próby jej stworzenia prowadziùy niekiedy do
godnych poýaùowania rezultatów, to historyczne zwiàzki i dynastyczne relacje oraz
rozpadajàce siæ struktury pañstwowe, takie jak wægierskie królestwo Arpadów i
Andegawenów, Czechy Przemyúlidów i Karola IV Luksemburskiego, jagielloñska
Unia Polsko-Litewska czy cesarstwo Austro-Wegierskie Habsburgów, pozostawiùy
niezmazywalne úlady kulturalne, artystyczne i nawet mentalne. Dlatego badania
Europy Úrodkowej jako obszaru kulturowego i artystycznego przynoszà, i bædà w
przyszùoúci przynosiã, intrygujàce rezultaty.

Czy zatem pojæcie Europy Úrodkowej moýe mieã jakieú znaczenie dla badañ
nad zwiàzkami artystycznymi Wilna i Krakowa poczàtku wieku XX. Miædzy tymi
poùàczonymi onegdaj zwiàzkami dynastycznymi i pañstwowymi miastami roz-
ciàgaùa siæ wtedy granica, uznawana wedùug obowiàzujàcej w krægach austriackich
i niemieckich doktryny polityczno-geograficznej za granicæ miædzy Europà Úrod-
kowà a Wschodnià.8  Owà granicæ kontestowaùy dàýàce do restytucji Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów krægi patriotyczne zarówno z terenów Litwy, jak i ówczesnej
Galicji. Królestwo Galicji i Lodomerii, ze stolicà we Lwowie, uzyskuje w latach 70.
szerokà autonomiæ w ramach Cesarstwa Austro-Wægierskiego, która umoýliwiaùa
swobodny rozwój kultury i sztuki narodowej w odróýnieniu od restrykcyjnej poli-
tyki germanizacyjnej i rusyfikacyjnej na terenie pozostaùych dwu zaborów.

Galicja wraz z Krakowem stanowiùy wiæc atrakcyjny azyl dla przybywajàcych
z zaboru rosyjskiego dziaùaczy niepodlegùoúciowych, politycznych a takýe artystów,
wiernych idei sztuki narodowej. W Krakowie tworzyù swoje legiony przybyùy z
Litwy Józef Piùsudski, a osiadùy w pobliskim Zakopanem inny Ýmudzin Stanisùaw
Witkiewicz tworzyù w oparciu o góralskie elementy folklorystyczne tzw. styl zako-
piañski. Witkiewicz pragnàù nie tylko stworzenia w oparciu o góralskie budownic-
two i rzemiosùo regionalnej szkoùy artystycznej, ale zamierzaù nadaã swojemu sty-
lowi zakopiañskiemu piætno stylu narodowego w architekturze, meblarstwie, we
wnætrzach i we wzornictwie artystycznym na caùym obszarze wszystkich ziem
dawnej Rzeczypospolitej. Styl ten pojawiù siæ nie tylko w samym Zakopanem i
ówczesnej Galicji, ale równieý w Kongresówce i na Litwie, gdzie zostaù wprowadzo-
ny przez samego Stanisùawa Witkiewicza do architektury dworca kolejowego w
Syùgudyszkach (1899). Piætno stylu zakopañskiego nosiù równieý wybudowany w
1907 paùac w Sejmanach.9  Niewielki kurort Zakopane stanowiù wiæc doskonaùy
punkt spotkañ artystów z trzech zaborów, skàd promieniowaùy idee stworzenia
sztuki narodowej dla nieistniejàcego w sensie politycznym pañstwa.

Podobnà funkcjæ, lecz na wiækszà skalæ, odgrywaù Kraków ze swoimi uczel-
niami: Uniwersytetem Jagielloñskim i Akademià Sztuk Piæknych. Osobowoúã Jana
Matejki przyciàgaùa przyszùych artystów ze wszystkich zaborów do krakowskiej
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Szkoùy Sztuk Piæknych, która niebawem, po reformie Juliana Faùata staùa siæ jedynà
Akademià Sztuk Piæknych na terenie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Po úmierci urodzonego i wychowanego na Ukrainie Jana Stanisùawskiego katedræ
malarstwa pejzaýowego obejmuje na krótko w 1906 roku wileñski artysta Ferdy-
nand Ruszczyc (zatrudniony uprzednio w warszawskiej Szkole Sztuk Piæknych,
reaktywowanej w 1904 roku).

Ruszczyc i jego pejzaýe znane byùy w Krakowie, gdzie wystawiù m.in. swojà
�Ziemiæ� wraz z innymi obrazami w 1899 roku. Byù on czùonkiem utworzonego w
1897 roku w Krakowie Towarzystwa Artystów Polskich �Sztuka�, a w latach 1907�
1908 jego prezesem. TAP �Sztuka� nie tylko wpisuje siæ w historiæ sztuki europej-
skiej jako jedno z najwaýniejszych modernistycznych, secesyjnych ugrupowañ (pow-
staùo w tym samym roku co Wiener Secession). Istotnà jego rolà byùo równieý to, ýe
po raz pierwszy artyúci z trzech zaborów mogli wystawiaã wspólnie pod szyldem
wùaúnie Towarzystwa Artystów Polskich. �Sztuka� wystawiaùa nie tylko na terenie
Krakowa, Lwowa, Warszawy i innych miast polskich, ale takýe w caùej Europie, a
nawet w Stanach Zjednoczonych Ameryki Póùnocnej, z tym ýe najczæúciej jednak w
miastach úrodkowoeuropejskich: wielokrotnie w Wiedniu i Pradze, a takýe w Buda-
peszcie, Zagrzebiu, Monachium, Berlinie, Dreênie, w Wenecji10. Jak wiadomo sto lat
temu w 1903 roku �Sztuka� wystawiaùa w Wilnie (rocznica tej wystawy daùa asumpt
do zorganizowania niniejszego spotkania), wzbudzajàc ýywy rezonans. Inicjato-
rem ekspozycji i autorem bardzo nowatorskiej aranýacji jej wnætrza byù oczywiúcie
sam Ferdynand Ruszczyc. Znamienne jest, ýe nigdy nie zorganizowano wystawy
Towarzystwa Artystów Polskich �Sztuka� w Petersburgu, Moskwie lub innym
mieúcie rosyjskim.

Jak wiadomo Ferdynand Ruszczyc, którego moýna uznaã za najwaýniejsze-
go ùàcznika w dziedzinie malarstwa miædzy Wilnem a Krakowem, studiowaù w
Sankt-Petersburgu na Akademii Sztuk Piæknych u Archipa Kuindýiego. Ulegù on
wiæc naturalnym wpùywom jego koncepcji artystycznych i pedagogicznych w
zakresie malarstwa pejzaýowego.11  Jednakýe w mojej opinii malarstwo Ruszczy-
ca, podobnie jak caùa szkoùa polskiego pejzaýu, wykazuje silne cechy úrodkowo-
europejskiego, ukonstytuowanego w úrodowisku monachijskim, nastrojowego
pejzaýu, który mimo, ýe ulegù powszechnym w caùej ówczesnej sztuce oddziaùywa-
niom impresjonizmu francuskiego, zachowaù wiele elementów realistycznych oraz
symbolistycznych. Porównujàc pùótna Ruszczyca, a takýe Stanisùawskiego, w których
szczególnie eksponowany jest kontrast pùaszczyzny ziemi z rozbudowanà struk-
turà zachmurzonego nieba, moýna dostrzec wiele analogii z malarzami z úrodko-
woeuropejskich kolonii artystycznych, szczególnie z Worpswede i z Dachau w
Niemczech oraz Nagybánia w Siedmiogrodzie na Wægrzech, a takýe z czeskim
malarstwem tego okresu.12 

Odpowiedê na pytanie o przynaleýnoúã Wilna do Europy Úrodkowej w sen-
sie artystycznym wydaje siæ jednak trudna i niejednoznaczna. Okoùo roku 1900
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sztuka w caùej Europie od Rosji po Portugaliæ, od Finlandii po Wùochy ujednoliciùa
siæ. Bioràc jednak pod uwagæ szerszà tradycjæ historycznà, istnieje wiele przesùanek,
aby na to pytanie odpowiedzieã pozytywnie. Artystycznym fenomenem úrodko-
woeuropejskim zdaje siæ byã silny rozwój póênego, mistycznego gotyku Wilna (z
malowniczà fasadà koúcioùa úw. Anny w pierwszym rzædzie). Równieý póêniej, w
okresie baroku moýna stwierdziã wspólne dla tego obszaru cechy. Jak pisaù cytowa-
ny juý obszernie w tym tekúcie Kundera: �Úrodkowoeuropejska odræbnoúã kultu-
ralna objawiùa siæ za sprawà nadzwyczajnego rozkwitu sztuki barokowej, która
poùàczyùa rozlegùy obszar od Salzburga do Wilna�.13  Takýe romantyzm wileñski, ze
swoim irracjonalizmem i mistycyzmem moýna oceniã jako fenomen typowo úrod-
kowoeuropejski, jak równieý silnà obecnoúã w Wilnie i w Krakowie mniejszoúci
ýydowskiej, która byùa wedùug Kundery �gùównym elementem kosmopolitycznym
i integrujàcym Europæ úrodkowà�.14 

1 Patrz: J. Droz, L�Europe centrale. Évolution historique de l�idée de �Mitteleuropa�, Paris, 1960.
2 F. Naumann, Mitteleuropa, Berlin, 1915.
3 Patrz: J. Vránek, Plans for cooperation in Central Europe, Etudes Centro-Européennes,
Prague, 1937, p. 119�147.
4 O. Halecki, Grenzraum des Abendlandes. Eine Geschichte Ostmitteleuropas, Salzburg, 1957.
5 M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Úrodkowej, Zeszyty Literackie, R.II,
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ka� 1897�1950, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, 26 05 � 10 09 1995.
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12 Problem oddziaùywañ tzw. �szkoùy monachijskiej� pejzaýu na malarstwo Europy Úrodko-
wej okoùo 1900 roku oraz rolæ kolonii artystów w malarstwie pejzaýowym Europy Úrodko-
wej omawiam w kilku moich publikacjach, przede wszystkim w: T. Gryglewicz, Malarstwo
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1900 roku, Folia Historiae Artium, t. XXVIII (1992), s. 113�149, oraz idem, �Sztuka� a secesje,
Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich �Sztuka�, red. A. Baranowa, Kraków, 2001, s. 9�21.
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