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Menką 1919−1939 m. Vilniaus dailės ištirtumo lygį lėmė sudėtinga miesto geopolitinė situacija. Tarpukariu Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo
aneksuoti Lenkijos, todėl šiuo laikotarpiu susiklostęs savitas miesto meninis gyvenimas ir jo rezultatai ilgą laiką nelabai domino lietuvių tyrinėtojus.
Tai lėmė fragmentuotą XX a. Lietuvos dailės istorijos suvokimą, kuriame
Vilniaus tarpukario meninis gyvenimas neretai marginalizuotas. Straipsnyje siekiama apžvelgti to meto Vilniaus dailės formavimosi procesus išryškinant svarbiausių institucijų veiklos kryptis ir pobūdį, aptarti ir įvertinti
jų reikšmę miesto kultūros modernėjimo procese. Pastebima, kad tarpukario Vilniaus dailėje dominavo istorinės architektūros vaizdavimas, menkai
paliestos kitos erdvės bei temos, pavyzdžiui, stokojama priemiesčių ir modernios gyvensenos, kasdienybės vaizdų. Keliama prielaida, kad tokiam retrospekyviam žvilgsniui įsigalėti įtakos turėjo Vilniaus politinė bei kultūrinė
situacija. Tik XX a. 4 deš. Vilnių pradėjus transformuoti į modernų miestą,
aktyviau ėmė reikštis ir moderni vizualinė kultūra.
Reikšminiai žodžiai: Vilnius, dailė, modernėjimas, Stepono Batoro
universitetas, Vidurio Lietuva.

1 Straipsnis parengtas atliekant tyrimą „Vilniaus dailė ir architektūra 1919−1939 m.:
institucinis aspektas“, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę mokslo programą
„Modernybė Lietuvoje“ (sutarties Nr. S-MOD-17-12).
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Modernybės problematika nuosekliausiai plėtota tiriant Lietuvos dailės modernizmą, išeliminuojant Vilniaus (ir Vilniaus krašto) klausimą
1919−1939 metais. Tokia neapibrėžta ir neretai mitologizuojama (ar atmetama kaip nevertinga, „nesava“) praeitis skatina nagrinėti minėtą laikotarpį ir
įvietinti kultūrinį paveldą į Lietuvos dailės istoriją. Kyla klausimas, kaip iki šiol
buvo perskaitomas Vilniaus tarpukario dailės pasakojimas? XX a. 9−10 deš.
suaktyvėjus tarpukario Vilniaus kultūros tyrinėjimams Lietuvoje, pasirodė
mokslinių publikacijų, atskleidžiančių šio periodo meninio gyvenimo aktualumą ir savitumą: domėtasi atskirais dailininkais, akcentuota stilistinė, ikonografinė jų kūrinių analizė, aptariant reikšmingesnius kultūros įvykius dalinai
taikyta socialinė dailės istorijos tyrimų prieiga, tačiau iki šiol labai stokojama
kompleksinių modernėjimo procesų tyrinėjimų. Lenkų mokslininkai tarpukario Vilniaus meninę aplinką nagrinėjo išskirtinai savos kultūros kontekste
(Józef Poklewski, Dariusz Konstantynów, Jan Kotlowski, Małgorzata Kozłowska)2. Lenkijos dailėtyrininkai ypač daug dėmesio skyrė nacionalinio stiliaus
ir oficialios dailės problemoms aptarti, visgi dailės istorikai, plačiai analizuodami modernizacijos problemas ir Lenkijos Respublikos oficialią dailę, Vilniaus
klausimui ypatingo dėmesio neskyrė. Kita vertus, Agnieszkos Chmielewskos,
Andrzejaus Szczerskio, Iwonos Lubos3 tekstuose nuosekliai plėtojama Lenkijos dailės analizė sukūrė istoriniais duomenimis grindžiamą kontekstą galimoms Vilniaus atvejo studijoms. Lenkijos mokslininkų publikacijose akcentuojama modernizacijos dinamiška plėtra (ypač architektūros, komunikacijų
srityje) šalies miestuose, tokiuose kaip Varšuva, Krokuva, Poznanė, išprovokavo mokslo ir platesnėje visuomenėje nuolat keliamą klausimą – ar Vilnius tarpukariu nebuvo kultūrinis užkampis, tai yra Lenkijos provincija, kurios taip ir
nepasiekė intensyvi modernizacija? Antai J. Poklewskis rašė:
2 Józef Pokłewski, Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie, Toruń: Wydaw.
Uniw. M. Kopernika, 1994; Dariusz Konstantynów, Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków
1920–1939, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2006; Grafika Wileńska Okresu
Międzywojennego: Instytut Polski w Wilnie, Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu = Tarpukario Vilniaus grafika: Lenkų institutas Vilniuje, Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto biblioteka, kurator wystawy i tekst Jan Kotłowski, Toruń: Biblioteka Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2003; Małgorzata Kozłowska, „Życie dłutem wyżłobione. Twórczość Krystyny
Wróblewskiej (1904–1994)“, in: Archiwum Sztuki Polskiej XX wieku, t. II, pod red. J. Malinowskiego,
Warszawa: Neriton, 2007.
3 Agnieszka Chmielewska, W słuzbie państwa, narodu, społeczeństwa. „Państwowotwórczy“ artyści plastycy w II Rzeczpospolitej, Warszawa: IfiS Polskiej Akademii Nauk, 2006; Andrzej
Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej
1918–1939, Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010.
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Tarpukario Vilnius – šalia Varšuvos, Krokuvos, Lvovo, Poznanės, o vėliau taip pat
ir Lodzės – yra vienas iš 6 pagrindinių meno centrų [miestų] II Žečpospolitoje [...].4

Kitaip tariant, Vilnius buvo matomas kaip Lenkijos rytinių pakarščių (kresy) miestas, reikšmingas, bet ne svarbiausias kultūros centras – dažniausiai minimas kaip 4-asis Lenkijos kultūros centras po Varšuvos, Krokuvos ir Lvovo. D. Konstantynówo teigimu, Vilniaus ekonomika neturėjo jokių
galimybių pasivyti didžiųjų Lenkijos miestų, tačiau tik herojiškų nedidelės
intelektualų ir menininkų grupės pastangų dėka jis tapo vienu iš svarbiausių
modernios Lenkijos Respublikos dvasiniu ir meniniu centru5. Atokiau nuo didžiųjų Lenkijos miestų bene nuosekliausiai tarpukario Vilniaus dailės tema
rašyta ir publikuota Torunėje, kuri po 1939 m. tapo vienu svarbiausių kultūros
centrų, puoselėjančių Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto
idėjas. Čia surengtos parodos, leisti katalogai, organizuotos konferencijos liudija apie gyvą domėjimąsi vilnietišku kultūros paveldu6. Taip pat ir Balstogėje
įkurta Sleńdzińskių vardo galerija puoselėjo tiek su Lietuvoje gerai žinoma
dailininkų šeima, tiek su Vilniaus kultūra susijusias dailės tradicijas.
Tuo tarpu, kai Lenkijos mokslininkai ėmėsi gilintis į nacionalinės
dailės ypatumus tarp dviejų karų, Lietuvos mokslininkai buvo linkę Vilniaus
tarpukario dailę tapatinti ne tiek su atsietai suvokiama „gryna“ lenkiškąja
kultūra, kiek su tarpukario Vilniaus kultūriniu gyvenimu, kuriame koegzistavo skirtingų tautybių kūrėjai (pastaraisiais metais ypač aktyviai išplėtojant žydiškos kultūros segmentą). Nors Vilniaus lietuvių dailės apžvalga
pateikta Lietuvos dailės akademinės sintezės XX a. lietuvių dailės istorija
pirmajame tome (1982), tačiau pirmoji ryški pastanga integruoti įvairiatautį tarpukario šio miesto meninį paveldą ir suvokti jį kaip visumą tapo
1996 m. surengta paroda ir išleistas katalogas Vilniaus meno mokykla ir
jos tradicijos (1996). Per porą pastarųjų dešimtmečių pasirodė keliolika pu-

4

Józef Poklewski, op. cit., p. 6.
Dariusz Konstantynów, op. cit., p. 19.
6 Be kitų įvykių, minėtinos Annos Rissman kuruotos parodos ir parengti katalogai:
Bronisław Jamontt (1886–1957), Malarstwo, rysunek, red. A. Rissmann, Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2011; Leonard Torwirt (1912–1967): artysta malarz, konserwator zabytków, oprac.
A. Rissmann, Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2012; Tymon Niesiołowski (1882–1965): Katalog
wystawy monograficznej, oprac. A. Rissmann, Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2005; Jerzy
Hoppen (1891–1969), Artysta, konserwator, profesor, oprac. A. Rissmann, S. Stenka, Toruń: Muzeum
Okręgowe w Toruniu, 2018; Stefan Narębski (1892–1966) – architekt, konserwator, profesor, oprac.
M. Pszczółkowski, Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2017.
5
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blikacijų, skirtų pavienių dailininkų kūrybai ar dailės / kultūros reiškiniams
aptarti (Laima Laučkaitė, Algė Andriulytė, Rasa Antanavičiūtė, Ilona Mažeikienė, Vidmantas Jankauskas)7, akcentuotos konstruktyvizmo apraiškos
(Viktoras Liutkus, Giedrė Jankevičiūtė)8, neoklasicizmo problemos (Ilona
Mažeikienė)9, populiariuoju stiliumi aprašytas art deco paplitimas (Raimundas Lapas)10, surengta paroda (Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir
architektūros pavidalai Vytauto Kasiulio dailės muziejuje11. Vilniaus provincialumo klausimas dažniausiai a priori grindžiamas Lenkijos vykdyta
ekonomine ir kultūrine politika, tačiau tokia išankstinėmis nuostatomis
paremta nuomonė vis dažniau kvestionuojama kaip stokojanti detalesnių
Vilniaus kultūros tyrimų.
Archyvinė ir inokografinė dokumentacija apie tarpukario Vilniaus
dailę bei jos kūrėjus yra išlikusi labai fragmentiškai ir pasklidusi po įvai-

7 Laima Laučkaitė, Vilnius. Topophilia, t. I, Advokatų kontoros LAWIN meno kolekcija,
Vilnius: LAWIN, 2014; Algė Andriulytė, Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis Sum, Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018; Vilniaus paminklai: kaitos istorija = Vilnius Monuments:
a story of change, sud. Eglė Mikalajūnė, Rasa Antanavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos
leidykla, 2012; Rasa Antanavičiūtė, Politinės galios simboliai Vilniaus viešojoje erdvėje 1895–1953
metais: Daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015; Rasa Antanavičiūtė,
Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. 20 a. pirma pusė, Vilnius: Lapas, 2019; Mykolo Roubos Vilnius: Katalogas, sud. ir teksto autorė Ilona Mažeikienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013;
Ilona Mažeikienė, „Keli štrichai vilnietės skulptorės portretui. Leona Szczepanowicz (1887–1939), in:
Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2013, t. 68: Moteriškoji tapatybė ir dailė, sud. Ramutė
Rachlevičiūtė, p. 55–60; Vidmantas Jankauskas, „Tragiško likimo kūrėjas Petras Hermanovičius“, in:
Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2007, t. 45: Iš šimtmečio perspektyvos. XX a. pradžios
Lietuvos dailė, sud. Vidmantas Jankauskas, p. 101–114 ir kiti.
8 Viktoras Liutkus, „Vlado Drėmos dailė“, in: Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai,
sud. Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: LDID, VDA leidykla, p. 305–320; Idem, „Naujasis menas ir Vytauto
Kairiūkščio XX a. trečiojo dešimtmečio kūryba“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 2006,
t. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje, sud. Algė Andriulytė, Austėja Čepauskaitė, Viktoras Liutkus,
p. 75–93; Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka / Vytautas Kairiūkštis and his milieu / Vytautas
Kairiūkštis i jego otoczenie: Katalogas, parengė Viktoras Liutkus [et al.], Vilnius: Lietuvos dailės
muziejus, 2010; Vytautas Kairiūkštis: tapyba, piešiniai: Katalogas, sud. ir tekstų autorius Viktoras Liutkus, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1990; Balys Macutkevičius: modernisto portretas
socrealizmo fone: Katalogas, sud. Giedrė Jankevičiūtė, tekstų autoriai Giedrė Jankevičiūtė, Viktoras
Liutkus, Vilnius: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2005.
9 Ilona Mažeikienė, „Liudomiras Slendzinskis: Vilnietiškojo klasicizmo problema“, in: Acta
Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 1998, t. 15: Modernumas ir tradicija XX amžiaus Lietuvos
tapyboje, sud. Vidmantas Jankauskas, p. 75–85;
10 Raimundas Lapas, „Art deco ištakos Vilniuje iki 1940 metų“, in: Draugas,
2014 08 16 / 23 / 30.
11 (Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir architektūros pavidalai / (In)visible Vilnius:
Shapes of Interwar Art and Architecture: Katalogas, sud. Algė Andriulytė, Rasa Butvilaitė, Ilona
Mažeikienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018.
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rias Lietuvos ir Lenkijos atminties institucijas. Daugiau informacijos yra
sukaupta apie pavienius, plačiau žinomus asmenis – Ferdynandą Ruszczycą,
Ludomirą Sleńdzińskį, Michałą Roubą, Jerzį Hoppeną, tačiau iki šiol apie
daugybę menininkų, taip pat ir apie kultūros institucijų veiklą nėra išsaugotos dokumentacijos arba dar nėra aptikta kita išsami medžiaga. Todėl,
analizuojant Vilniaus tarpukario kultūrą, tenka pasitelkti antrinius šaltinius (amžininkų prisiminimus, menui ir istorijai skirtus leidinius, įvairius
straipsnius to meto spaudoje) ir, atsižvelgiant į jų atsiradimo aplinkybes,
specifiką ir galimas vidines bei išorines įtakas turiniui, interpretuoti juos
istoriškai bei kontekstiškai.
Link naujos miesto tapatybės
1918 m. kuriantis naujoms modernioms Lietuvos ir Lenkijos valstybėms reikėjo susikurti ir naują savo tapatybę. Lietuva savo identitetą
konstravo etnolingvistiniu pagrindu ir orientavosi į valstietišką kultūrą bei
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių nacionalinį naratyvą, neretai visai nepagrįstai atmesdama bajoriškos kultūros paveldą; o Lenkijos visuomenė atsigręžė
į bendrą Lietuvos ir Lenkijos kultūrą kaip į gilias lenkiškas tradicijas turinčią istoriją. Tai tapo ypač ryšku ir aktualu Vilniaus atveju. Lenkijai perėmus
Vilniaus krašto valdymą, reikėjo įtvirtinti naują miesto tapatybę, padaryti jį
savu – kitaip tariant, integruoti į tuometinės Lenkijos istorinį pasakojimą.
Akivaizdu, kad Vilniui tai buvo sudėtingas istorinis laikotarpis, paženklintas
kovų, nacionalinių nesutarimų, politinių permainų, ekonominių sunkumų,
kurie turėjo lemiamos įtakos ir miesto kultūriniam klimatui susidaryti.
Vilnius XX a. pradžioje iki Pirmojo pasaulinio karo įėjo į imperinės Rusijos sudėtį, tai buvo daugianacionalinis miestas, kuriame po
1905−1907 m. įvykusių reformų lietuvių, lenkų tautinės bendruomenės
kūrė savo dailės draugijas, rengė parodas, ugdė savo nacionalines tradicijas.
Mieste meninis gyvenimas plėtojosi etnonacionaliniu pagrindu. Įvairiatautis dailės gyvenimas pasižymėjo konfliktais, įtampomis, taip pat tolerancijos
paieškomis, bandymais bendradarbiauti. Lenkijai užėmus Vilniaus kraštą,
vyravęs etnokultūriškas daugiasluoksniškumas išliko, tačiau lenkiškoji kultūra tapo dominuojanti, pradėjo reikštis lenkų nacionalinio prioriteto įtvir-

94 ———— 2019
Acta Academiae Artium Vilnensis
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tinimo politika to meto „oficialiojoje dailėje“. Sąvoka „oficialioji dailė“ gali
būti taikoma plačiai, ji aprėpia visus meninius reiškinius, susijusius su vizualine kultūra, atstovaujančius naujai besikuriančios Lenkijos valstybės valdžios ideologijai. Tačiau, kaip teigia dailėtyrininkė Iwona Luba, oficialiosios
dailės nereikėtų suprasti tik kaip valstybinių institucijų užsakymų realizavimą, bet apskritai – kaip dailės kūrinius patriotine, provalstybine tema arba
netiesiogiai reprezentuojančius lojalumą naujai besikuriančiai valstybei12.
Nuo 1918 m. Lenkijoje dailės klausimus pavesta kuruoti Lenkijos
Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijai (Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP)), dalį jos funkcijų perėmė tais pačiais metais gruodžio mėnesį įkurta Meno ir kultūros ministerija, kuri 1922 m., taupant lėšas, buvo likviduota, o vietoj jos įkurtas Meno
departamentas, kuriam vadovavo žymus tapytojas Julianas Fałatas, tačiau
1931 m. ši įstaiga buvo panaikinta ir jos funkcijas perėmė Religinių reikalų
ir visuomenės švietimo ministerija. I. Lubos teigimu, visgi šalyje nebuvo
įkurta institucija, kuri sistemingai rūpintųsi valstybės įvaizdžiu ar vizualine
propaganda tiek šalies viduje, tiek ir užsienyje, t. y. nuosekliai plėtotų oficialiąją dailę13. Taip pat trūkstant lėšų (ką rodytų Meno ir kultūros ministerijos
uždarymas) valstybinės institucijos išvis nebuvo pajėgios aktyviai formuoti
oficialiosios dailės procesų ar turėti daugiau įtakos meniniam gyvenimui.
Kita vertus, tiek šalies, tiek ir pavienių miestų modernizacija negalėjo vykti
be valdžios dėmesio ar paramos, o oficialiosios dailės funkcionavimas − be
įvairių institucijų dalyvavimo. Vilniui tapus Lenkijos dalimi, miesto kultūros
įstaigų veikla taip pat turėjo tapti pavaldi šalies pagrindinėms institucijoms.
Nepaisant to, Vilnius, kaip ir kiti nuo Lenkijos sostinės nutolę centrai, išlaikė dalinį savarankiškumą ir pagal išgales formavo vietos poreikius ar istorinį kontekstą atitinkančius savitus kultūrinius procesus.
1919 m. atkurtame Vilniaus universitete, pavadintame Stepono Batoro vardu (toliau − SBU), įkurtas Dailės fakultetas buvo vienas svarbiausių centrų, formavusių tarpukario Vilniaus dailės tendencijas. Tokia dailės ir
mokslo jungtis aukštojoje mokykloje tapo išskirtiniu reiškiniu to meto Lenkijos kultūros kontekste ir demonstravo norą išsaugoti senojo Vilniaus universiteto struktūrą. SBU Dailės fakultetas, Vilniaus dailininkų draugija (Wileńskie

12 Iwona Luba, op. cit., p. 9.
13 Ibid.
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Towarzystwo Artystów Plastyków, 1920−1941) ir nuo jos atskilusi Vilniaus
nepriklausomų dailininkų draugija (Wileńskie Towarzystwo Niezależnych
Artystów Sztuk Plastycznych, 1931−1941) vienijo ryškiausius to meto menininkus, jų darbai konstravo miesto vizualinę tapatybę, kaip ir kelios kitos oficialiai, tačiau fragmentiškai veikusios organizacijos, tokios kaip Vilniaus dailininkų kooperatyvas (Spółdzielnia Pracy Artystów Wileńskich, 1936−1939),
1937 m. susiformavusios Vilniaus grupė (Grupa Wileńska) ir Vilniaus vaizduojamojo meno kultūros platinimo draugija (Wileńskie Towarzystwo Szerzenia
Kultury Sztuk Plastycznych, 1937–1940) ar daugiausia propagandinius dokumentinius filmus kūrusi Kinematografijos sąjunga (1920−1932).
Atsižvelgiant į 1919–1939 m. Vilniaus istorinius ir kultūrinius įvykius, galima išskirti tris tarpukario Vilniaus dailės ir jos raidą formavusių
intitucijų veiklos etapus: 1) ankstyvasis, arba „kovų periodas“ 1919–1922;
2) vidurinysis, arba „įsitvirtinimo periodas“ 1922–1929 m.; 3) vėlyvasis, arba
„pažangos periodas“ 1929–1939 m. Šiuos etapus kituose poskyriuose aptarsime detaliau14 [1 il.].

1.
Vladas Drėma, Vilniaus
krašto žemėlapis, 1935,
LMAVB
Vladas Drėma, Map of
the Vilnius region, 1935

14 Dariusz Konstantynówas siūlo tarpukario Vilniaus periodą skirstyti į du dešimtmečius
nuo 1919 m. iki 1929 m. ir nuo 1929 m. iki 1939 m. Tačiau toks formalus padalijimas nustumia kaip
nereikšmingą Vidurio Lietuvos problemą ir neatskleidžia komplikuotos Vilniaus dailės procesų formavimosi situacijos.
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Kovų periodas: laikini sprendimai
Pirmasis etapas aprėpia periodą nuo maršalo Józefo Piłsudskio
įžengimo į Vilnių balandžio 19 d. iki Vilniaus ir jo krašto prijungimo prie
Lenkijos Respublikos 1922 m. kovo 24 d. Nepraėjus nė metams nuo Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo, 1919 m. sausio 5 d. – vasario 27 d.
Vilnius tapo Lietuvos Sovietų Respublikos sostine, nuo vasario 27 d. – Litbelo sostine, o balandžio 19 d., per Lenkijos ir Sovietų Rusijos karą, Vilnių
užėmė lenkų kariuomenė. Lenkiškojo nacionalinio pasakojimo kūrėjams šis
įvykis tapo kertine Vilniaus išvadavimo nuo bolševikų 1919 m. data, kurią
tarpukariu siekta įvairiais būdais priminti ir įamžinti. 1920 m. Vilniuje vyko
įtemptos kovos: liepos 12 d. Lietuva ir Sovietų Rusija pasirašė taikos sutartį, tą patį mėnesį Vilnių užėmė bolševikų kariai. Spalio 7 d. Suvalkuose tarp
Lietuvos ir Lenkijos pasirašyta paliaubų sutartis, tarp abiejų valstybių nustatyta demarkacinė linija, pagal kurią Vilnius atiteko Lietuvai. Tačiau spalio 9 d. generolas Lucjanas Żeligowskis, gavęs Lenkijos vyriausybės pritarimą, inscenizavo lenkų karių ir Vilniaus krašto gyventojų maištą ir užėmė
Vilnių. Miestas iki 1922 m. kovo mėn. buvo tarptautiniu lygiu nepripažintos
Vidurio Lietuvos administraciniu centru. Vidurio Lietuvos sostinėje meno
ir kultūros klausimus nuo 1921 iki 1922 metų pavesta spręsti vietiniam Švietimo departamento Meno ir kultūros skyriui, taip pat buvo sudaryta Kultūros ir meno komisija. Meno ir kultūros skyriui ėmėsi vadovauti Czesławas
Wieruszas-Kowalskis, kurio teigimu, skyrius turėjo steigti ir skatinti meno
mokyklas, organizuoti arba skatinti rengti tiek profesionalių dailininkų, tiek
ir amatininkų parodas, ypač akcentuotas liaudies meno parodų rengimas15.
Kultūros ir meno komisija buvo sudaryta iš penkių skyrių (muzikos, teatro,
meno, paskaitų ir literatūrinės spaudos), jai vadovavo literatas Bolesławas
Eustachiewiczius, o komisijos siekis buvo gaivinti įvairiuose visuomenės
sluoksniuose sumenkusius estetinius poreikius, skatinti jų sklaidą ir suvokimą16. Apie metus trukęs Vidurio Lietuvos kultūros institucijų darbas reikšmingesnių rezultatų nepateikė, o oficialioji dailė (daugiausia simbolinių ženklinimo projektų įgyvendinimas) visą 1919–1922 m. periodą buvo sutelkta
pavienių asmenų rankose. Tačiau jau nuo pat pirmų Lenkijos įsitvirtinimo
Vilniuje dienų pradėti plėtoti du leitmotyvai, kurie, šalia grynai propagan-

15 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zbiory specialne, 1535/10, k. 4–5.
16 Ibid., 1535/10, k. 18.
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dinių motyvų, buvo reikšmingi ir vėlesniais periodais ir iš dalies formavo
regiono savitumą. Tai etninio (vilnietiško) meno akcentavimas ir eskaluojamas „nualintos kultūros gaivinimo“ visuomenėje poreikis kaip vienas svarbiausių kultūros ir švietimo institucijų veiklos argumentų.
1919 m. Vilniuje buvo kuriama itin fragmentiškai, dažniausiai tai −
periodikoje pasirodančių straipsnių politinėmis temomis iliustracijos. Miestas tarsi tapo istorinių įvykių, universiteto atkūrimo, kovų dėl Vilniaus fonu
ar dekoracija. Ideologine prasme ypač svarbios tuo metu kurtos įvairios afišos, vėliavos, pašto ženklai, kiti smulkiosios grafikos pavyzdžiai, politinių įvykių apipavidalinimo elementai. Dauguma jų buvo sukurti garsaus menininko
Ferdynando Ruszczyco, palaikiusio lenkų kovotojų pusę ir tapusio pagrindiniu oficialiosios dailės atstovu. 1919 m. jis kūrė maisto korteles su miestų
herbais ir žymių žmonių portretais; Vilniaus raktų eskizą, skirtą Józefo Piłsudskio įžengimo į miestą proga; taip pat Vilniaus universiteto atributiką;
suprojektavo 6 pašto ženklų seriją, skirtą Vidurio Lietuvai. Antai Ruszczyco
nupiešti minėtieji du simboliniai raktai – tai aliuzija į absoliučią valdžią, kurią
miestelėnai tarsi atiduoda į naujojo vado rankas. Vienas raktas papuoštas
heraldiniais lenkiško erelio ir karūnos simboliais, kitas – Vyčio ženklu ir Gedimino stulpais, kurie simbolizavo norimą Lenkijos ir Lietuvos žemių uniją
(iš sidabro lieti raktai Piłsudskiui įteikti 1922-aisiais, minint Vidurio Lietuvos
prijungimą prie Lenkijos)17 [2 il.]. 1919-aisiais, Universiteto atidarymo proga, Ruszczycas suprojektavo rektoriaus skeptrą ir grandinę, Universiteto
antspaudą, paminklines lentas [3 il.], piešė iškilmingo SBU atidarymo plakatą, kvietimą, programą, bilietą į iškilmingą vakarą [4 il.]. Naujų insignijų kūrimą lėmė susiklosčiusi istorinė situacija: 1832-aisiais, uždarius Vilniaus universitetą, carinė valdžia išgabeno ir senuosius rektoriaus valdžios atributus.
Vizualaus meno lauke reikšmingiausiu įvykiu tapo SBU Dailės
fakulteto atidarymas 1919 m. rugsėjo 12 d., fakulteto įsteigimas taip pat
buvo Ruszczyco nuopelnas. Pirmais metais Dailės fakulteto dekanatas buvo
įsikūręs universiteto patalpose trečiame aukšte šalia Sarbievijaus kiemo.
Vėliau dekano Ruszczyco iniciatyva buvo perkeltas į bernardinų vienuolyno
ansamblio patalpas. 1919 m. birželio mėn. buvo įkurta ir Vilniaus mylėtojų
draugija, kuri rūpinosi miesto paminklais18.
17 Žr. plačiau: Algė Andriulytė, Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis Sum, p. 154.
18 Henryka Ilgiewicz, „Towarzystwo Miłośników Wilna“, in: Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy, Warszawa: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008.

129

2.
Pagal Ferdynando
Ruszczyco projektą
pagaminti sidabriniai
Vilniaus raktai, kurie
buvo įteikti Józefui
Piłsudskiui 1922 m.
balandžio 18 d., Jano
Bułhako nuotrauka,
1922, LDM
Silver keys to the city
of Vilnius designed by
Ferdynand Ruszczyc,
presented to Józef
Piłsudski on 18 April
1922

3.
Ferdynando Ruszczyco
suprojektuota Stepono
Batoro universiteto
paminklinė lenta
Šv. Jono gatvėje, 1919,
skulptorius Piotras
Hermanowiczius,
nuotrauka, NAC
Memorial plaque of
Stephen Báthory
University on Šv. Jono
Street, designed by
Ferdynand Ruszczyc,
1919

4.
Stepono Batoro
universiteto atidarymo
iškilmės, 1919,
nuotrauka, LDM
Opening festivities
of Stephen Báthory
University, 1919
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Dar prieš bolševikams užimant Vilnių liepos mėn., 1920 m. gegužės
28 d. buvo įkurta Vilniaus dailininkų draugija. Jos įkūrėjais tapo tapytojai
Ludomiras Sleńdzińskis, Wacławas Czechowiczius, Bronisławas Jamonttas,
Michałas Rouba, Józefas Karczewskis, skulptorius Piotras Hermanowiczius
ir architektas Stanisławas Woźnickis. Daugelis draugijos narių buvo vilniečiai arba čia įsikūrę po Pirmojo pasaulinio karo. Grupei taip pat priklausė
ir dailininkai bei architektai iš Varšuvos. Visus draugijos narius vienijo bendra patirtis – studijos Sankt Peterburge. Draugijos pirmininku išrinktas
Sleńdzińskis propagavo neoklasicistines idėjas ir neoficialiai oponavo Ruszczyco diegiamai ankstyvojo modernizmo stilistikai. Draugija rengė parodas,
konkursus, 1921 m. pradėjo leisti žurnalą Południe (iki 1923), tais pačiais
metais įsteigė Piešimo mokyklą (iki 1924). Vilniaus dailininkų draugija
tapo ilgiausiai veikusiu susivienijimu, nors ir neišvengė skilimo 1931 metais. 1921 m. susibūrė Adamo Mickiewicziaus paminklo statymo komitetas,
jam vadovavo Vidurio Lietuvos vyriausiasis vadas generolas Żeligowskis,
tikėtasi paminklą pastatyti iki 1922-ųjų, tačiau dėl sudėtingų ekonominių ir
politinių sąlygų tai padaryti nepavyko.
Apie Vidurio Lietuvos ir Lenkijos politinius ryšius iškalbingai
liudijo 1921 m. Paryžiuje balandžio mėn. surengta Lenkų dailės paroda
Paryžiaus Grand Palais, kurios vienas pagrindinių organizatorių buvo
Ruszczycas. Prancūzų vyriausybė Liuksemburgo muziejui iš parodos įsigijo
Ruszczyco darbą Pavasario dvelksmas, be to, apdovanojo Garbės legiono
kavalieriaus ordinu. Tačiau pati paroda buvo sutikta prieštaringai.
Parodos idėja kilo spontaniškai ir buvo sumanyta kaip Józefo Piłsudskio vizito į Paryžių programos dalis. 1921 m. kovo 18 d. buvo pasirašyta
Rygos sutartis, pripažinusi Lenkijai dideles teritorijas Rytuose. Lenkijos
siena nustatyta maždaug už 250 km į rytus nuo lenkų etninių žemių. Tačiau
dar prieš tai, vasario mėnesį, Piłsudskis lankėsi Paryžiuje dėl aljanso sutarties, tuo metu ir buvo sutarta surengti lenkų dailės reprezentacinę parodą.
Ruszcycas apie parodą rašė:
Daugeliui prancūzų sunkiai ištariamos mūsų menininkų pavardės sako tiek, kiek
mums kokios nors japoniškos. Vis dėlto buvo galima pajusti, kad prancūzas eina
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į parodą su pagarba, trokšdamas gauti informacijos, nes, pats dirbdamas daug,
mano, kad dirba ir kiti, pats turėdamas savo srities žinių, pagarbiai atsiliepia ir apie
kito kompetenciją. Susipažinau su literatu kritiku, artimai susijusiu su politika. Po
dviejų susitikimų draugijoje paprašė manęs supažindinti su paroda. Praleidome
ten porą valandų, paskui paprašė skirti jam dar vieną priešpietę. Kad jo požiūris į
parodą ir mūsų meną nebuvo paviršutiniškas, liudijo užduoti man klausimai. Iš pridėtų datų suprato, kad daug mūsų menininkų mirė jauname amžiuje (Grottgeris,
Podkowińskis, Maksymilianas Gierymskis, Wyspiańskis). „Ar negalima paaiškinti
tuo, – paklausė, – kad jūsų menininkai dirba itin sunkiomis sąlygomis?“
Lankydami parodą visiškai kitaip elgėsi mūsų laikraščių korespondentai: mostagavo lazdelėmis, o savo rašiniuose plekšnojo lenkų menui per petį. Mūsiškių bruožas – entuziazmo stoka. Kai kurie tautiečiai, įsikūrę Paryžiuje, man asocijavosi su
termometrais, į kuriuos pateko šiek tiek oro.19

Lenkų spaudoje paroda buvo stipriai kritikuojama – teigta, kad
ji buvo parengta su dideliu užmoju, tačiau nuvylė rengėjų anachronistinis
požiūris į lenkų dailę. Eksponuota XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Jaunosios Lenkijos ir simbolistų dailė buvo svarbi Lenkijos kontekste, tačiau
modernios Paryžiaus publikos, atrodo, liko visai nesuprasta20. Ruszczyco
pastangos tarptautinėje erdvėje gana gerai apibūdino ir jo veiklos pobūdį
Vilniuje – matyti ir puoselėti istorinį krašto paveldą, propaguoti amžių sandūros estetines vertybes. Atsikirsdamas parodos kritikams jis teigė:
Paroda susijusi su dviem svarbiais dalykais. Visų pirma, Paryžiuje ji vyko labai
svarbiu mums momentu, ką tik užmezgus glaudesnius santykius tarp Lenkijos ir
Prancūzijos, kai Paryžiuje lankėsi Lenkijos valstybės viršininkas. Ši paroda prancūzams buvo mūsų gyvybingumo įrodymas, prie manęs apie ją yra sakę, kad ji turi
daug didesnę, nei kam gali pasirodyti, politinę reikšmę. Dar reikėtų pridurti, kad,
nepaisant nenusakomų techninių sunkumų ir trumpo paruošiamojo laiko, paroda
atidaryta nevėluojant, iš anksto numatytą dieną. Visada yra gerai nevėluoti.

19 Ferdynand Ruszczyc, „Wrażenia paryskie“, in: Ferdynand Ruszczyc, Liść wawrzynu i
płatek róży. Przemówienia, wykłady, odczyty, artykuły w języku polskim i francuskim: Wydanie
pośmiertne pod redakcją i z ilustracjami J. Bułhaka, rysunki F. Ruszczyca, Wilno: Stanisław Turski,
1937, p. 65–75.
20 M. Treter, „Wystawy zagranicne a propaganda i zagadnienie sztuki narodowej (Fakty–dokumenty–opinie)“, in: Sztuki Piękne, 1933, Nr. 9, p. 128–130.
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Antra, Paroda įrodė, kad ne tik mokėjome savo mene įtvirtinti sau brangias temas
ir šūkius, bet ir tai, kad buvome ištikimi menui netgi jam pačiam sunkiausiais laikais, kad galime pasigirti nepertraukiama meno – tauraus ir stipraus – tradicija.
Lenkų meno parodos Paryžiuje pagrindinė mintis – gerai suprasti mūsų šimtmečių
pastangas meno srityje, kas visų pirma domina užsienį. Ši mintis įtikino prancūzus,
visada atsimenančius menininko profesijos reikalavimus. Ir, atrodo, stengdamiesi
užsienyje pakelti lenkų meno vertę, dirbome netuščiai. Ieškoma naujų galimybių,
jau turime kvietimų į kitas Vakarų sostines. Manau, dažnesni mūsų meno pristatymai užsienyje, suorganizuoti su dėmesiu, atsakingų asmenų, ne tik prisidės garsinant Lenkijos vardą, bet ir padarys teigiamą įtaką mūsų tarpusavio santykiams:
meno srityje sustiprins korporacinį ir tautinį solidarumo jausmą. <...> Kaip pasipriešinimas stiprėjančiam materialumo potvyniui turi iškilti salos – atsparios ir
tvirtos. Viena iš tokių salų turėtų būti, o gal jau ir yra mūsų Vilnius.
Žinome, kokios jo tradicijos, o tradicijos įpareigoja. O kas yra Vilnius, geriausiai pajuntama tada, kai atsiduriama toli. Per kelis mėnesius trukusį išsiskyrimą dar prasmingesnė tapo visiems gerai žinoma patarlė: „Visur gerai, bet namie – geriausia“.21

„Kovų periodo“ etapą užbaigė Vilniaus seimas, išrinktas 1922 m.
sausio mėnesį. Vasario mėn. buvo priimtas nutarimas Żeligowskio Vidurio
Lietuvą prijungti prie Lenkijos. Lietuviai, taip pat dauguma baltarusių ir
žydų rinkimus boikotavo, Vilniaus seimo nariai buvo beveik vieni lenkai22.
Seimo salę, kaip jau buvo įprasta, dekoravo Ruszczycas (dailininko atsidavimas buvo pastebėtas ir įvertintas – jam už nuopelnus siekiant Vilniaus
kraštą prijungti prie Lenkijos 1923 m. spalio 12 d. SBU iškilmingo posėdžio
metu Lenkijos vyriausybės atstovas įteikė Lenkijos atgimimo ordino Komandoro kryžių). 1922 m. balandžio mėn. Lenkijos seimas iškilmingai prijungė Vilniaus kraštą prie Lenkijos. Tačiau Vilniaus menininkų „kovos“ dėl
estetinių programų ir įtakos meno lauke, regis, tik pradėjo įsibėgėti.

21 Ferdynand Ruszczyc, „Wrażenia paryskie“, p. 65–75.
22 Krzysztof Buchowski, Litvomanai ir polonizuotojai. Mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje, iš lenkų k. vertė I. Aleksaitė, Vilnius:
Baltos lankos, 2012, p. 150.
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Įsitvirtinimo periodas:
Vilniaus „vietos dvasia“ versus avangardistų iššūkis
Antrasis etapas apimtų laikotarpį nuo politinio darinio Vidurio
Lietuvos įjungimo į Lenkijos sudėtį 1922 m. iki 1929 m., kai spalio 9−11 d.
buvo minimas Vilniaus universiteto 350 metų ir jo atkūrimo 10 metų jubiliejus. Pasikeitus politinei situacijai, Vidurio Lietuvos institucijos buvo
perorganizuotos: 1922 m. vasario 20 d. Meno ir kultūros skyrius prie Švietimo departamento buvo pertvarkytas į Vilniaus vaivadijos Meno skyrių,
kuris tapo pavaldus Lenkijos Respublikos religinių reikalų ir visuomenės
švietimo ministerijai. 1923 m. buvo nustatytas Meno skyriaus veiklos pobūdis – ypač akcentuota Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų paminklų konservavimo, apsaugos ir priežiūros svarba, taip pat skyriui buvo pavesta spręsti
visas šiuolaikinės kultūros problemas23. Tai, kad istorinio paveldo apsaugai
buvo teikiama didelė reikšmė, rodė ir reikalavimas skyriaus vadovu skirti
profesionalų dailės istoriką-paminklosaugininką. Meno skyriui iki 1939 m.
paeiliui vadovavo tokie garsūs dailės istorijos žinovai kaip Jerzy Remeris
ir Stanisławas Lorentzas, vėliau Ksawery Piwockis, Witoldas Kieszkowskis. Tai reiškė, kad visos to meto dailės problemos ir aktualijos turėjo būti
aprobuojamos paveldosaugininkų vadovaujamoje institucijoje. Galima kelti
prielaidą, kad susiklosčiusi tokia situacija iš dalies turėjo įtakos ir dailininkų pasirinkimams – skatino vaizduoti senajį miesto paveldą, o SBU Dailės
fakultetą reaguoti į išaugusį restauratorių poreikį ir rengti kvalifikuotus
meno tyrinėtojus bei paminklų restauratorius.
SBU Dailės fakulteto dekanas Ruszczycas taip pat garsėjo kaip didelis Vilniaus istorinio paveldo puoselėtojas, ne kartą savo kalbose pabrėžęs
senojo miesto unikalumą – spiritus loci arba genius loci. Ši vietos dvasios
koncepcija, žinoma nuo antikos laikų, tapo viena svarbiausių menininkų atspirčių siekiant atskleisti miesto unikalumą savo darbuose [5, 6 il.].
Anot tyrinėtojų, vietos dvasia – tai natūralaus gamtovaizdžio ir
žmogaus sukurto miestovaizdžio dermė24. Ruszczycas, kalbėdamas apie Vilniaus spiritus loci, mėgo pabrėžti tiek materialius akcentus (tokius kaip architektūra ir kraštovaizdis), tiek nematerialius (čia gyvenusių žymių žmonių

23 Jerzy Remer, „Oddział sztuki Wileńskiego urzędu Wojewódzkiego w pięcioletnim okresie
działalności“, in: Źródła Mocy, 1928, r. 2, z. 4, p. 98–118.
24 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards the Phenomenology of Architecture,
London: Academy Editions, 1980.
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5.
Adam Międzybłocki, Pilies
kalnas Vilniuje, 1924,
popierius, akvarelė, 28,5 ×
22, LNM
Adam Międzybłocki, Castle
Hill in Vilnius, 1924

6.
Liudomir Sleńdziński,
Pranciškonų bažnyčia
Vilniuje, XX a. 3–4 deš.,
drobė, aliejus, 38 × 25, LNM
Liudomir Sleńdziński,
Franciscan church in
Vilnius, 1920s–1930s
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7.
Eugenia SienkiewiczPrzyałgowska, Moteris
su verbomis (Vilniaus
verbos), XX a. 3–4 deš.,
drobė, aliejus, 71 × 80,
LDM
Eugenia SienkiewiczPrzyałgowska, Woman
with verbos (Vilnius
verbos), 1920s–1930s

8.
Marian Stefan Kulesza,
Natiurmortas su
verbomis, 1929, kartonas,
aliejus, 88 × 50, LDM
Marian Stefan Kulesza,
Still-life with verbos, 1929
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atminimas). Tarpukario Vilniaus spiritus loci koncepcijoje dėl ideologinių
paskatų XIX a. architektūra daugeliu atvejų buvo atmetama kaip nevertinga, visas dėmesys buvo sutelkiamas į senąjį LDK ir Abiejų Tautų Respublikos istorinį paveldą, buvo aktyviai pasisakoma už istorinių bei kultūrinių
vertybių išsaugojimą. Ruszczycas akcentavo ir XVIII a. pabaigos – XIX a.
pradžios Vilniaus dailininkų kūrybą – Szymono Czechowicziaus, Franciszeko Smuglewicziaus, Jano Rustemo, Kanuto ir Bolesławo Rusieckų, Adamo
Szemeszio, Wincento Sleńdzińskio darbus, tačiau iš vėlesnių išskyrė tik keletą – Römerius, M. K. Čiurlionį, Antonį Wiwulskį. Kaip ir dauguma XX a.
pirmos pusės dailininkų, daug dėmesio jis skyrė etniniam menui, ypač Vilniaus krašto dailei, kurią įvairiomis progomis siekė eksponuoti ir apie kurią
norėjo kalbėti, nes, jo žodžiais tariant, „tai akordai, į kuriuos lig šiol buvo
per mažai įsiklausoma“25.
Vilniaus spiritus loci idėja, įsitvirtinusi nuo pat XX a. 3 deš. pradžios, išliko gaji ir vėliau, 4 deš., – dailininkai nuolatos grįždavo prie senojo
Vilniaus temos. Spiritus loci ypač tapo matoma Jerzio Hoppeno, Mariano
Stefano Kuleszos, Eugenijos Sienkiewicz-Przyałgowskos, Juozapo Horydo
kūryboje [7, 8 il.]. Iš Kauno kilęs dailininkas Hoppenas apie 1921 m. apsigyveno Vilniuje. Iš pradžių dirbo dvimetėje vidurinėje piešimo mokykloje,
vėliau dėstė piešimą vienoje gimnazijų. Atidarius trimetę meno amatų mokyklą, joje dirbo direktoriumi, ten gabesnius mokinius rengė aukštosioms
studijoms. Hoppenas ypač domėjosi Vilniumi, studijavo jo meno paminklus,
rašė spaudoje aiškindamas visuomenei apie miesto dailės, skulptūros, architektūros vertybių unikalumą, kartu apgailėtiną jų būklę26.
Hoppenas, studijuodamas grafikos praeities mokyklas, gilinosi į senųjų darbų meninę vertę, turinį, kūrybinę koncepciją ir techniką [9 il.]. Ypač
T. Makowskio, V. Smokowskio, B. Czechowicziaus ir kitų dailininkų, savo kūrybos tematika susijusių su Lietuva, darbais. Dailę SBU Hopenas studijavo
nuo pat 1921 metų. 1924-aisiais išvyko keliems mėnesiams pažintinei komandiruotei į Paryžių. Studijavo Luvro ir kitas meno ekspozicijas, atliko nemažai
grafikos darbų. 1930 m. vėl išvyko į Paryžių ilgesniam laikui, tačiau grįžo
1931 m. pavasarį, gavęs žinią apie potvynį Vilniuje. Dalyvavo architektūros

25 „Tradycje sztuki w Wilnie“, in: Ferdynand Ruszczyc, Liść wawrzynu i płatek róży, p. 40–44.
26 Torunės universiteto bibliotekoje saugomas gausus J. Hoppeno kūrybos palikimas: grafika, eskizai, įvairios publikacijos Vilniaus tema; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Sekcja Zbiorów
Graficznych, Rps, 2281/V.
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9.
Jerzy Hoppen, Vilniaus rotušė, iš ciklo Senasis
Vilnius, 1927, popierius, ofortas, 38 × 29,5; 21,3 ×
16,8, LDM
Jerzy Hoppen, Vilnius City Hall, from the series Old
Vilnius, 1927

10.
Józef Marcinkowski, Misionierių bažnyčia Vilniuje,
apie 1939, popierius, akvatinta, 22 × 15,5, VDAM
Józef Marcinkowski, Vincentian church in Vilnius,
circa 1939

11.
Józef Horyd, Vilniaus
Šv. Jono bažnyčios rytinis
fasadas ir Šv. Mykolo gatvės
namai, 1932, 41 x 30,5,
popierius, pastelė, pieštukas,
LDM
Józef Horyd, Eastern
façade of St. John’s Church
in Vilnius and houses on
Šv. Mykolo Street, 1932

Algė Andriulytė ————
Tarpukario Vilnius: dailė ir valstybė
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paminklų gelbėjimo, vėliau restauravimo darbuose (Vilniaus katedroje ir kituose architektūriniuose ansambliuose). J. Hoppenas taip pat prisidėjo prie
Vilniaus universiteto senųjų rūmų meno paminklų, dabar vadinamų P. Smuglevičiaus bei J. Lelevelio salių, interjero polichrominės tapybos atkūrimo.
Didžiausią Vilniaus vaizdų dalį ne tik šiuo periodu, bet ir 4 deš.
sudarė skirtinga maniera atlikti senojo miesto vaizdai, būdingiausi objektai – Vilniaus bokštai, bažnyčios, siaurų gatvelių fragmentai, panoramos [10,
11 il.]. Vilniaus priemiesčiai vaizduojami iš dviejų perspektyvų – romantines tradicijas tęsiantys miesto apylinkių peizažai ir priemiesčių kasdienybę
iliustruojantys vaizdai.
Galima teigti, kad tarpukariu Vilnius tapo „nostalgijos“ objektu.
Viena vertus, atkurtoje Lietuvos valstybėje prarastos sostinės ilgėjosi lietuviai. Kita vertus, lenkai Vilniuje matė lenkų istorijos ženklus, praėjusių
didžių laikų žavesį. Istorinio Vilniaus miesto vaizdų antplūdis tapyboje,
grafikoje, fotografijoje gali būti grindžiamas antropologės Svetlanos Boym
aprašytu nostalgijos fenomenu, kuris apibūdinamas kaip kažko prarasto ilgesys ir melancholiškas praeities puoselėjimas bei gedėjimas, tuo pat metu
galintis išreikšti ir asmenišką romantinę fantaziją27. Ji išskiria du skirtingus
nostalgijos tipus, kurie aprėpia tiek kolektyvinei, tiek asmeninei atminčiai
būdingus aspektus. Tai apmąstanti (arba refleksyvioji) nostalgija ir atkurianti (arba restauratyvioji) nostalgija. Pastaroji siekia restauruoti, susigrąžinti ar atkurti praeities simbolius, ritualus, materialiuosius objektus, ji
dažniau vartojama ideologų paveikiems mitams kurti ir siejama su kolektyvinės atminties formavimu, neretai pasitelkiant ir herojiškus pasakojimus.
Apmąstanti nostalgija bando išsaugoti subyrėjusius atminties fragmentus,
yra linkusi į melancholinius, asmeninius išgyvenimus.
Dailės istorikės ir teoretikės Elizabeth Guffey teigimu, „nostalgija
yra susijusi su romantišku jautrumu, kuris rezonuoja egzilio ir ilgesio idėjas“28. Tarpukario kuriami istoriniai Vilniaus vaizdai, perfrazuojant S. Boym
mintį, yra nostalgijos, kuri bando sulėtinti laiko tėkmę, priešintis progresui,
produktas. Vilniaus miesto vaizdai, neretai apvalyti nuo kasdienio gyvenimo ženklų ir atributų, sukuria sustabdyto laiko įspūdį [12 il.]. Intelektualus
ir retrospektyvus žvilgsnis į miestą, jo aplinką ir kultūrą buvo grindžiamas

27 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, New York: Basic Books, 2001.
28 Elizabeth Guffey, Retro: the culture of revival, London: Reaktion Books, 2006, p. 20.
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12.
Julia Kowalska,
Apleistas lizdas, 1936,
popierius, ofortas,
19,5 × 25,5; 23,5 × 30,
LDM
Julia Kowalska,
Abandoned nest, 1936

bendra kultūrine atmintimi, kuri yra atsieta nuo kasdienybės ir jungiasi su
fiksuotais išsiskiriančiais momentais tolimoje praeityje. Viena solidžiausia
nostalgijos ir „atminties figūra“ tapo XVII−XVIII a. Vilniaus architektūra.
Jos fiksavimas ir apmąstymas leido puoselėti gyvą kultūrinę atmintį. Carinės valdžios daugiau kaip šimtą metų naikinamos atminties figūros – architektūra, knygos, uždrausti religiniai ritualai ir pan. – tarpukario periodu
tapo ypatingo dėmesio nusipelniusiais nostalgijos objektais. Tokiu būdu nutiestas tiltas tarp praeities ir naujai konstruojamos miesto tapatybės. Kita
vertus, ypatingas valdžios dėmesys Vilniaus architektūros paminklų būklei,
nuolatinės dotacijos konservavimo darbams29 bylojo ne tik apie įsisąmonintą
būtinybę saugoti istorinį paveldą, bet ir norą šį paveldą galutinai polonizuoti.
Vilnių oficialiai prijungus prie Lenkijos, suintensyvėjo ir miesto
gyventojų sudėties kaita, kurią lėmė migracija iš didžiosios Lenkijos – čia
iš įvairių Lenkijos miestų ieškodami darbo vyko jauni mokslininkai ir kultūrininkai, daugėjo studentų, taip pat ir dėstytojų. Jis traukė ir avangardinio meno kūrėjus – 1923 m. vienoje Vilniaus kino salių buvo surengta
Naujojo meno paroda. Ją organizavo iš Minsko atvykęs lenkų avangardistas Władysławas Strzemińskis ir lietuvis Vytautas Kairiūkštis, vadinamas
„Lietuviško avangardo šaukliu“. Kairiūkštis Vilniuje gyveno nuo 1921 iki

29 Archiwum Akt Nowych, f. 14 – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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1932 metų. Į miestą atvyko jau susipažinęs su avangardinės dailės dėsniais
neakivaizdžiai dalyvaudamas rusų avangadistų sambūriuose Maskvoje, o
Vilniuje nuolat juos tobulino ir propagavo [13 il.]. Kubizmo, konstruktyvizmo pažiūras diegė mokytojaudamas Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazijoje, kur, be piešimo pamokų, tapytojas vadovavo Piešimo studijai (iki 1928)
[14 il.]. Kairiūkštis buvo puikus dailės pedagogas, turėjęs savitą dailės mokymo sistemą. Kaip teigia dailėtyrininkas Viktoras Liutkus:
V. Kairiūkščio ir jo mokinių (Vlado Drėmos, Antano Butkūno, Balio Macutkevičiaus, Juozo Mačiulio) surengtos parodėlės nestokojo kubistinės (ar „kubizuojančios“), konstruktyvistinės kūrybos pavyzdžių, jų ateidavo pažiūrėti ir vietos lenkų
dailininkai.30

SBU Dailės fakulteto pedagogų kūrybos tradicionalizmas, kurį
Kairiūkštis vadino pseudoklasicizmu, buvo toli nuo naujojo meno idėjų. Be
to, Vilniaus inteligentijai Kairiūkščio meniniai siekiai nebuvo nei priimtini,
nei suprantami. Jis siekė kurti naują meno turinį ir formą, atsisakė natūros
pamėgdžiojimo, siekė apvalyti nuo literatūrinių, mistinių, istorinių, pseudoklasikinių ir kitų bruožų.
Kairiūkštis 1931 m. pradžioje, gavęs Vilniaus miesto seniūno leidimą surengti penkių paskaitų ciklą naujojoje miesto salėje, skaitė paskaitas
bendru pavadinimu „Naujasis menas“. Dailininkas siekė pristatyti laikotarpį nuo impresionizmo iki siurrealizmo, tačiau pagrindinį dėmesį skyrė kubizmo, suprematizmo ir konstruktyvizmo analizei31. 1923 m. surengta Naujojo meno paroda didelių permainų Vilniaus dailės gyvenime neatnešė – ji
buvo sutikta be didesnio entuziazmo. Iš dalies gana rezervuotą gyventojų
nusistatymą galėjo lemti ir tai, kad avangardinė dailė buvo siejama su radikaliomis kairiųjų pažiūromis ir tapatinama su Rusijos kultūrine invazija.
Tačiau netrukus avangardinės dailės formos pasirodė vieno populiariausio
tarpukario nacionalinio dainiaus A. Mickiewicziaus paminklo konkurse ir
privertė visuomenę apie tai diskutuoti gerokai atviriau ir plačiau.

30 Viktoras Liuktus, „Naujasis menas ir Vytauto Kairiūkščio XX a. trečiojo dešimtmečio
kūryba“, p. 78.
31 Vytauto Kairiūkščio fondas, in: Lietuvos meno ir literatūros archyvas, f. 397, ap. 2, b. 70,
l. 3–10.
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13.
Vytautas Kairiūkštis, Miestas,
1921, kartonas, aliejus,
40 × 39, LDM
Vytautas Kairiūkštis, City,
1921

14.
Vladas Drėma, Virėja, 1928,
popierius, akvarelė, 16 × 12,
LDM
Vladas Drėma, Cook, 1928
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Dar 1921 m. pradėtas rengti A. Mickiewicziaus paminklo konkursas tapo tikru iššūkiu kūrėjams ir konkurso vertintojams. 1923 m. skulptorius Zbigniewas Pronaszko pasiūlė Komitetui statyti paminklą pagal prieš
metus Krokuvoje jo sukurtą modelį. Geometrinių formų, masyvus (12 metrų) paminklas be postamento turėjo būti išlietas iš bronzos arba betono.
Kaip pastebėjo Rasa Antanavičiūtė:
Pronaszko pasiūlymas istorizmo idealus puoselėjusiems Mickiewicziaus paminklo
statymo komiteto nariams ir miesto valdžios atstovams pasirodė nepriimtinas,
buvo per daug modernus. Be to, jų manymu, jis netiko prie Rotušės aikštės architektūrinio konteksto, tad buvo atmestas.32

Tuo pačiu metu susikūrė dar vienas – karinis Mickiewicziaus paminklo statymo komitetas, kuris sugebėjo įgyvendinti Pronaszko sumanymą. 1924 m. spalio 31 d. karinio miestelio teritorijoje dešiniajame Neries
krante iš Karo ministerijos biudžeto buvo pastatytas laikinas viso dydžio
Pronaszko Mickiewicziaus paminklo maketas iš smaluotų lentų ir tinko. Jo
atidengimo iškilmėse dalyvavo daug svarbių pasaulietinės ir dvasinės valdžios atstovų – nuo maršalo Józefo Piłsudskio ir vyskupo Wladysławo Bandurskio iki Vilniaus lenkų bendruomenės atstovų [15 il.]. Tačiau tai neįtikino
visuomenės – išradingi ir pagiežingi debatai spaudoje dėl Pronaszko paminklo netilo kelerius metus, o maketas taip ir nebuvo pakeistas tikru paminklu. Jis išstovėjo prie Neries iki 1938 m. potvynio, vėliau dėl prastos būklės
(supuvusios apatinės lentos nebegalėjo išlaikyti paminklo svorio) kūrinį teko
išmontuoti. Paminklas šiuolaikinėje Lenkijos dailėtyroje įvardijamas kaip
vienas geriausių tarpukario Lenkijos monumentaliosios dailės pavyzdžių.
Pronaszko atvejis paskatino Mickiewicziaus paminklo statymo komitetą 1925 m. balandžio 26 d. surengti pirmąjį atvirą jo projekto konkursą
Vilniaus istorijoje. Paminklas turėjo iškilti Rotušės aikštėje, konkurse galėjo dalyvauti tik lenkų kilmės skulptoriai. Debatai ir konkursai tęsėsi dar
kurį laiką, kol 1932 m. nugalėtoju buvo paskelbtas Henryko Kunos projektas, vaizdavęs ant reljefais puoštos kolonos stovintį ir į tolį žvelgiantį piligrimą. Tačiau ir šio paminklo nepavyko įgyvendinti tiek dėl užsitęsusio pro-

32 Rasa Antanavičiūtė, Politinės galios simboliai Vilniaus viešojoje erdvėje 1895–1953 me-

tais, p. 108.

143

15.
Zbigniewo Pronaszko
sukurto Adamo
Mickiewicziaus
paminklo (maketo)
iškilmingas atidarymas,
1924, nuotrauka, NAC
Ceremonial opening of a
monument (scale model)
to Adam Mickiewicz
created by Zbigniew
Pronaszko, 1924

16.
Pirmosios Šiaurės
mugės ir Žemdirbystės
bei pramonės parodos
Vilniuje planas, 1928,
nuotrauka, Archiwum
Akt Nowych w
Warszawie
Plan of the First
Northern Fair
and Exhibition of
Agriculture and
Industry in Vilnius, 1928

17.
Pirmosios Šiaurės
mugės ir Žemdirbystės
bei pramonės parodos
Vilniuje atidarymas.
Centre – Ferdynandas
Ruszczycas ir Aleksan
dra Piłsudska, 1928,
nuotrauka, NAC
Opening of the First
Northern Fair and Exh
ibition of Agriculture
and Industry in Vilnius.
In the centre – Ferdy
nand Ruszczyc and
Aleksandra Piłsudska,
1928
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jekto tobulinimo, tiek dėl finansinių apribojimų, o vėliau ir dėl prasidėjusio
Antrojo pasaulinio karo.
Antruoju periodu ypač rūpintasi tradicinėmis reprezentacinėmis
miesto erdvėmis ir iškilmėmis. Su ypatingu religiniu atsidavimu tarpukario
Vilniuje buvo švenčiamos katalikiškos iškilmės, jos liudijo šimtamečių tradicijų tęstinumą XX a. modernėjančioje visuomenėje. Šv. Kazimiero kanonizacijos jubiliejus (1922) ir Aušros Vartų paveikslo karūnavimas (1927) buvo
svarbiausi vietos žmonių maldingumą reprezentuojantys įvykiai. 1927 m. birželio 28 d. iš Prancūzijos atvežti ir Vavelio katedroje Krokuvoje perlaidoti poeto Juliuszo Słowackio palaikai, įvykis plačiai paminėtas visoje šalyje. Ruszczycas tapo Vilniaus iškilmių organizacinio komiteto nariu. Inicijavo poeto
biusto ir paminklinės lentos sukūrimą Pilies g. 24 (dabar 22). Suprojektavo
dėžutę, į kurią buvo įpilta žemių nuo poeto tėvo Euzebiuszo Słowackio kapo,
taip pat pagal jo sumanymą buvo padirbintas vainikas iš vilnietiškų verbų,
kurį nešė Vilniaus delegacija ceremonijos metu Krokuvoje. 1927 m. liepos
2 d. iškilmingai karūnuotas Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas.
1928 m. rugpjūtį vykusios Pirmosios Šiaurės mugės ir Žemdirbystės bei pramonės parodos metu (rugpjūčio 18 d. – rugsėjo 9 d.) buvo suorganizuota Regioninė paroda bernardinų vienuolyno patalpose (SBU Dailės
fakultete) [16, 17 il.]. Apie parodą jos rengėjas Ruszczycas rašė:
Šiais metais taip susiklostė, kad kilo mintis greta Šiaurės mugės bei Žemdirbystės
ir pramonės parodos surengti trečią parodą – Regioninę, kurios pagrindu galėjo
tapti Menas. Stepono Batoro universiteto Meno fakultetas užleido savo patalpas
Bernardinų sodo prieigose, ir, taip susiklosčius aplinkybėms, atnaujintose ir pertvarkytose įvairiomis lėšomis sodo prieigose Vilniuje atsirado paroda, turinti tikslą
parodyti mūsų kraštą, žemę ir žmones, gyvenimą ir meną.
Tai, kad meno vieta tapo įvairiapusė paroda, tegul bus iškalbingas įrodymas, kad
Menas turėtų eiti ir eina pasitikti gyvenimo iššūkių. Menininkams pasiliksime dėkingi atmintyje, prisimindami džiaugsmingą dalyką – kad galėjome dalyvauti harmoningame didžiulės grupės darbe, kuri mėnesiais derino parodos turinį, o per
kelias rugpjūčio dienas tarsi supynė ir Vilniui paaukojo pabaigtuvių vainiką.
Grįždamas prie tikrosios mūsų šiandienos pokalbio temos („Menas Regioninėje

94 ———— 2019
Acta Academiae Artium Vilnensis
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18.
Henryk Giedroyć,
Universiteto 350 m.
jubiliejaus atminimo
medalis, 1929, Jano
Bułhako nuotrauka,
LDM
Henryk Giedroyć,
memorial medal for
the University’s 350th
anniversary, 1929

parodoje“), turiu pabrėžti, kad šį apibrėžimą suprantu ne tik kaip meno skyriaus
pavadinimą parodoje. Meno nuo atskirų šios parodos skyrių, kurių yra 37, negalima
atskirti. Noras parodyti konkrečią temą su Grožio drabužiais ir jo forma raudona
gija driekiasi per visas eksponatų grupes. Tai iškalbingas įrodymas, kad kaip realybėje proporcijos, forma ir spalva suteikia daiktams pavidalą, taip atspindėdamas
mūsų realybę grožis turi būti tarpininkas arba bičiulis.
Norint sukurti sintezę, ją parodyti ir padaryti prieinamą masėms pasitelkiant pavyzdžius, diagramų lenteles ir modelius, kiekvienu atveju reikia naudotis Meno žodynu.33

1929 m. balandžio 19 d. minėtos Vilniaus išvadavimo metinės, o
spalio 9−11 d. švęstas Vilniaus universiteto 350 metų ir jo atkūrimo 10 metų
jubiliejus [19 il.]. Pagal 1919 m. Ruszczyco projektą buvo pagamintos paauksuotos rektoriaus ir dekanų grandinės, kiti atributai. Ruošiantis universiteto jubiliejui, valstybė subsidijavo pastatų atnaujinimą, restauravimą ir
konservavimą. Universiteto 350 m. jubiliejaus progai Henryko Giedroyćo
sukurtas medalis puikiai atspindėjo tarpukario Vilniaus oficialiosios dailės
ideologiją. Medalyje šalia universiteto įkūrėjo Stepono Batoro buvo pavaizduotas to meto Lenkijos lyderis Józefas Piłsudskis [18 il.]. Iškilmių metu
dailininkas Ruszcycas universitetą palygino su Krokuvos Vaveliu ir tarsi
simboliškai užtvirtino Vilniaus ir Lenkijos abipusę politinę priklausomybę:

33 Ferdynand Ruszczyc, „Sztuka na Wystawie Regionalnej“, in: Ferdynand Ruszczyc, Liść
wawrzynu i płatek róży, p. 108–113.
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19.
Universiteto 350 m.
jubiliejui skirta paroda,
centre – Ludomiro
Sleńdzińskio nutapytas
Józefo Piłsudskio
portretas, 1929,
nuotrauka, BUMK
Exhibition dedicated
to the University’s
350th anniversary, in
the centre – portrait of
Józef Piłsudski painted
by Ludomir Sleńdziński,
1929

Nebeliko Vilniuje senosios karališkos rezidencijos, renesansinės Žemutinės pilies,
pėdsako. Iš pasaulietinių pastatų tik Universiteto kiemuose skamba senosios didybės natos – senųjų karalių epochos. Universitetas – tai mūsų Vilniaus Vavelis.34

Pažangos periodas: modernios visuomenės lūkesčiai
Pirmąjį Vilniaus „atgavimo“ dešimtmetį, tai yra pirmuoju ir antruoju periodais, senąją miesto lenkų bendruomenę buvo apėmusi politinė
euforija. Kaip pastebi tyrėjai:
Buvo siekiama paženklinti ir įamžinti kiekvieną nacionalinio pasakojimo epizodą,
herojų ir vietą. Sudėtinga ekonominė padėtis ribojo sumanymų realizavimo galimybes <...>, tačiau per pirmąjį dešimtmetį buvo sugebėta atsikratyti Rusijos imperijos simbolinių ženklų ir pagerbti bei viešojoje miesto infrastrukūroje naujai
įprasminti svarbiausius „lenkiškosios“ Vilniaus istorijos ir kultūros momentus.35

Siekiant pabrėžti istorinę miesto reikšmę ir įtvirtinti lenkišką nacio
nalinį pasakojimą, ir 4 deš. buvo tęsiami derusifikacijos projektai – rekonstruoti istoriniu, administraciniu, religiniu požiūriu svarbiausi Vilniaus pastatai. Visgi trečiuoju periodu ėmė dominuoti progreso ir pažangos naratyvas.

34 Ferdynand Ruszczyc, „Mury Uniwersyteckie w Wilnie“, in: Ferdynand Ruszczyc, Liść
wawrzynu i płatek róży, p. 163.
35 Rasa Antanavičiūtė, Politinės galios simboliai Vilniaus viešojoje erdvėje 1895–1953 metais, p. 92.
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Ypač tai buvo ryšku urbanistikos, architektūros, naujos miesto infrastruktūros kūrimo srityse: Vilnių imta traktuoti kaip modernų Lenkijos miestą.
Pokyčiai vyko ir pagrindinėse institucijose: 1932 m. tuometinio
Meno ir kultūros skyriaus vadovo Stanisławo Lorentzo ir Lenkų radijo
vilnietiškos programos direktoriaus Witoldo Hulewicziaus siūlymu buvo
įsteigta Vilniaus meno asociacijų taryba. Jos sudarymo būtinybė buvo grindžiama pernelyg dideliu atotrūkiu tarp Skyriaus pagrindinės veiklos (daugiausia paminklotvarkos srityje) ir įvairių sričių menininkų, taip pat neveiksmingu kultūrinio gyvenimo organizavimu36. Be to, 1932 m. SBU Dailės
fakulteto dekanu paskirtas tapytojas L. Sleńdzińskis, kuris jam vadovavo
iki fakulteto uždarymo 1939-aisiais. Galima teigti, kad šiuo periodu Vilniaus
įvaizdis dailės kūriniuose tapo įvairesnis: greta senojo miesto vaizdavimo,
išaugo susidomėjimas miesto nereprezentacinėmis erdvėmis, aktualesni
tapo miestiečių socialinio gyvenimo aspektai, priemiesčių gyvenimo kasdienybė, imta gausiau vaizduoti modernaus Vilniaus atributus, konstravusius
šiuolaikiniam, dinamiškam miestui būdingą tapatybę.
Trečiajame etape, t. y. XX a. 4 deš., retrospektyvias Vilniaus vizualinės kultūros tendencijas pamažu ėmė keisti naujas požiūris − įsivyravo
neoklasicizmas, ėmė ryškėti art deco būdinga stilistika, ypač išpopuliarėjusi
taikomojo meno srityse [20, 21 il.]. Jaunųjų kūrėjų kartą, aktyviausius SBU
Dailės fakulteto studentus bei absolventus, traukė ne tiek reprezentacinė
dailė, žymių žmonių ar svarbių įvykių, vietovių įamžinimas, bet egzistencinės, vidinės, bendražmogiškos temos. 4 deš. vis dažniau vaizduoti buitiški
motyvai, menininkai siekė perteikti juose slypintį nepakartojamą miesto
būdą, elegišką jo žavesį, teigė estetinę kasdienio gyvenimo vertę [22, 23 il.].
Nostalgiškas požiūris į miesto šiandieną ir kartu reflektuojantis žvilgsnis į
praeitį, savotiška saviieška būdinga šio laikotarpio vilniečių dailininkų kūriniams [24 il.]. Jos centre – žmogaus ir miesto – erdvės ir subjekto vidinio
laiko ir ritmo sankirtos37.
Miestiečių kultūrinio tapatumo tyrimai Vilniaus 1919–1939 m.
dailėje atveria itin komplikuotą ir nevienalytį kultūrinį sluoksnį, aprėpiantį įvairius probleminius aspektus. Susiduriama su miesto ir meno santykio

36 Kurjer Wileński, 1932, Nr. 288.
37 Iš parodos (Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir architektūros pavidalai anotacijos. Vytauto Kasiulio dailės muziejus, 2018 m. liepos 12 d. – rugsėjo 16 d. Parodos kuratorės: Algė
Andriulytė, Rasa Butvilaitė, Ilona Mažeikienė.
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20.
SBU Dailės fakulteto
studento Kvietimo
projektas, 4 deš., BUMK
Design proposal for an
invitation by a student of
the Art Faculty of Stephen
Báthory University, 1930s

21.
Paroda Gyvenamieji interjerai Vilniuje, 1937,
nuotrauka, NAC

Exhibition Residential Interiors in Vilnius, 1937
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22.
Józef Sękalski, Pliaže, 1934, medžio raižinys,
25 × 16,5, VDAM
Józef Sękalski, On the beach, 1934

23.
Zbigniew Kaliszczak, Vilija, 1930, popierius,
sausa adata, 13 × 17, Biblioteka Gdańska Polskiej
Akademii Nauk
Zbigniew Kaliszczak, Vilija, 1930

24.
Józef Horyd, Sėdinčios moters aktas, 1939, popierius,
ofortas, 17,7 × 15,3, LDM
Józef Horyd, Sitting female nude, 1939
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25.
Leon Kosmulski,
Kompozicija su žaliu
namu, 1935, popierius,
spalvotas medžio
raižinys, 17,2 × 23,4;
14,2 × 18, LDM
Leon Kosmulski,
Composition with a
green house, 1935

26.
Adolf Popławski,
Vilniaus priemiestis
(dab. Geležinio Vilko g.),
1935, popierius, medžio
raižinys, 12,2 × 16,2;
20 × 22, LDM
Adolf Popławski, Vilnius
suburb, 1935
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problema, kurią, kaip teigia kultūros teoretikė Ewa Rewers, norėdami apibūdinti, negalime pasitelkti vien analogijos ar panašumo sąvokas38. Miesto
kultūra, apspręsta objektyvių istorinių aplinkybių ir laiko, nuolat susiduria
su kasdienybės ritualais bei atminties vietas kuriančiais įvykiais ir taip sukuria tankų istorinį pasakojimą. Dailė, taip pat turinti savus raidos dėsnius,
neretai atveria kitus (arba kitokius) aspektus ir papildo, pratęsia miesto suvokimo, vaizdavimo, miestiečių tapatumo naratyvus [25, 26 il.]. E. Rewers
pastebi, kad dailės ir miesto santykiai neapsiriboja vien tik tiesioginiu miesto vaizdo iliustravimu kūriniuose – gatvių, pastatų, aikščių vaizdų perteikimu, o miestas tampa daugiau nei dailės kontekstas ar vieta39. Analizuojant
tarpukario metu sukurtus vaizdus Vilniaus tema itin aktuali lieka miesto
kaip veidrodžio metafora, t. y. dailininko ir konkrečios (fizinės, istorinė)
aplinkos ryšys, tačiau vaizdo atspindys yra selektyvus – vaizduojami tik tam
tikri miesto momentai ar fragmentai.
Tarpukario Vilniaus kultūros gyvybingumas rėmėsi senųjų miesto
tradicijų gaivinimu ir išsaugojimu. Senoji LDK sostinė neturėjo galimybių
tapti išskirtiniu pramonės ir kultūros centru, tačiau išsaugojo tai, kas buvo
geriausia, kas išliko nesunaikinta per keletą šimtmečių – miesto architektūrą, jos dvasią, kadaise čia gyvenusių ir kūrusių žmonių atminimą. 1939 m.,
Vilniui ir Vilniaus kraštui sugrįžus Lietuvai, dauguma lenkų išvyko, iš naujo
pradėjo kurtis lietuviška bendruomenė. Ji su nepasitikėjimu ir priešiškumu
vertino „lenkišką“ tarpukario paveldą, tačiau neliko nepastebėti ir teigiami
miesto pokyčiai. Kaip apsilankęs laisvame Vilniuje lietuvių rašytojas ir diplomatas Ignas Šeinius 1939 m. spaudoje rašė: „Šiaip jau reikėtų pabrėžti,
kad Vilniaus miesto laikinieji šeimininkai lenkai yra parodę gero skonio ir
pietiškumo senesniam Vilniui“, o istorikas Vladas Pryšmantas pripažino,
kad okupantai lenkai „mūsų kultūros paminklus gerbė ir juos rūpestingai
saugojo visomis galimomis priemonėmis“40.
Gauta ———— 2019 05 15

38 Ewa Rewers, „Wsprowadzenie“, in: Miasto w sztuce – sztuka miasta, Seria Horyzonty
nowoczesności, t. 84, Krakow: Universitas, 2010, p. 5.
39 Ibid.
40 Lietuva 1009–2009, sud. Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 402.
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Summary

Interwar Vilnius: Visual Art and the State
Algė Andriulytė
Keywords: Vilnius, art, modernisation, Vilnius Stephen Báthory University, Middle Lithuania (Republic of Central Lithuania).
Visual art in Vilnius of 1919–1939, as a whole, has not been studied
until now. To a lesser extent, its level of study was determined by the difficult geopolitical situation in Vilnius. In the interwar years, Vilnius and its
region were annexed by Poland. Subsequently, the peculiar artistic life of
the city during this period and its results for a long time have been of little
interest to Lithuanian researchers. This has led to a fragmented perception
of Lithuania’s art history, in which the interwar artistic life of Vilnius has
still been marginalized. The aim of the article is to analyze the art formation
processes of the interwar Vilnius, highlighting the direction and nature of
the activities of its most important institutions (Faculty of Arts at Stephen
Báthory University, Vilnius School of Crafts, Vilnius Association of Plastic
Artists), and to discuss and evaluate their significance in the process of modernizing the city’s culture. The paper raises a question of Poland’s cultural
policy in the interwar period: in which ways and by which means did it work
in the field of art in Vilnius? It highlights that the art of the interwar period
in Vilnius was dominated by the portrayal of historical architecture, while
other spaces and themes were hardly touched – for example, there is a lack
of images of suburban and modern lifestyle and daily life. The paper makes
an assumption that it was the political and cultural situation in Vilnius that
influenced the establishment of such a retrospective view. Only in the 1930s,
with the transformation of Vilnius into a modern city of the Second Rzeczpospolita, its modern visual culture began to manifest itself more actively.
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