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БИ СЕР КА РАЈ ЧИЋ

Пи смо из Кра ко ва

ФЕ ЛИКС ЈА СЈЕЊ СКИ МАН ГА 

Кра ков је град са нај ве ћим бро јем му зе ја у Пољ ској. Са мо 
На род ни му зеј има 10 згра да. Од 1920. го ди не у ње го вом са ста ву 
на ла зи се и зби р ка умет ни на јед ног од нај це ње ни јих пољ ских ко
лек ци о на ра, Фе лик са Алек сан де ра Ја на Зђи сла ва Ју зе фа Ону фри ја 
Ја сјењ ског Ман ге, ко ји је по кло нио сво ју пре бо га ту зби р ку ја пан ске 
и пољ ске умет но сти по ме ну том му зе ју. Реч је о по том ку по ро ди це 
Ја сјењ ски, с гр бом До лен га, јед не од нај и мућ ни јих и нај у ти цај ни јих 
зе мљо по сед нич ких по ро ди ца у Пољ ској у XVI II и XIX ве ку. По 
мај ци је по ти цао из по ро ди це Во лов ски, с гр бом Би во, ко ја је по
се до ва ла има ња пре те жно на Ма зов шу, док је у вре ме Ве ли ке еми
гра ци је, ко ја је усле ди ла по сле Но вем бар ског устан ка 1831. про тив 
цар ске Ру си је, жи ве ла и де ло ва ла у Па ри зу. Из ње је по ти ца ла по
зна та пи ја нист ки ња и ком по зи тор ка, Шо пе но ва уче ни ца Ма ри ја 
Ши ма нов ска, ко јој је он 1832. по све тио Ма зур ку у Бду ру, и чи ја 
је ћер ка Це ли на би ла уда та за јед ног од нај ве ћих пољ ских пе сни ка, 
Ада ма Миц кје ви ча. 

Ро ђен је 1861. го ди не на по ро дич ном има њу Гже го жо ви це, 
али је бо ра вио и на дру гим број ним по ро дич ним има њи ма ши ром 
Пољ ске, Ли тве и Укра ји не. То му је омо гу ћи ло со лид но шко ло ва ње 
и број не бо рав ке у ино стран ству, по го то ву то ком XIX и по чет ком 
XX ве ка, ка да је Пољ ска би ла по де ље на и под оку па ци јом Ру си је, 
Пру ске и Ау стри је. Та ко су чла но ви по ро ди це жи ве ли по вре ме но 
у Вар ша ви, Ла во ву, Кра ко ву, а по сле уста на ка 1831. и 1860. про тив 
цар ске Ру си је и у Па ри зу. Го ди не 1873. упи са ли су га у при ват ну 
шко лу на ру ском „Јан Пан кје вич” у Вар ша ви. Учио је, на рав но, и 
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фран цу ски. По сле ње по ха ђао је IV му шку гим на зи ју. Сту ди рао 
је еко но ми ју, фи ло зо фи ју, књи жев ност, исто ри ју и му зи ку у Дор
па ту и Бер ли ну. Ни јед не сту ди је ни је за вр шио. Као раз лог на во
ђе ни су про бле ми ко је је имао од де тињ ства с очи ма, а ве ро ват но 
и ње го ва хи ме рич на при ро да. Оже нио се 1867. Те ре сом Ла бен цком, 
с по ро дич ним гр бом Ко раб (Брод). Жи ве ли су у Вар ша ви. Син 
Хен рик Ау густ Те о дор, бу ду ћи ар хи тек та, ро дио им се 1888. Брак 
се убр зо по сле ро ђе ња си на је дин ца рас пао. Ње го ва же на се са си
ном вра ти ла ро ди те љи ма. Без об зи ра на тај фи ја ско Фе ликс је за
по чео пу то ва ња по Не мач кој, Фран цу ској, Ита ли ји, Швај цар ској, 
Ен гле ској, Бел ги ји, Хо лан ди ји, Шпа ни ји, Бли ском ис то ку, Све тој 
зе мљи, Егип ту, оби ла зе ћи му зе је, га ле ри је, по зо ри шта, опе ре, би бли
о те ке, ан ти ква ри ја те, пра те ћи кон цер те, су сре ћу ћи се с пи сци ма и 
умет ни ци ма. Нај зна чај ни ји су ње го ви бо рав ци у Па ри зу и Лон до ну 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, у вре ме ве ли ког ин те ре со ва ња 
ових сре ди на за умет ност Ја па на, Ки не, Ин ди је, Си ја ма, Кам бо џе, 
Ин до не зи је, Мон го ли је, Ти бе та. Та умет ност је ве о ма ути ца ла на 
фран цу ске и дру ге умет ни ке, ко ји су бо ра ви ли и ства ра ли у Па
ри зу, та да шњој кул тур ној пре сто ни ци све та. Из ме ђу оста лих ути
ца ла је и на пољ ске умет ни ке ко ји су ства ра ли у вре ме Мла де 
Пољ ске (1890–1918). За њу су, као за не што пот пу но но во, би ли за
ин те ре со ва ни и ко лек ци о на ри, ко ји су по че ли да ку пу ју пре све га 
ја пан ске др во ре зе, а вре ме ном и ке ра ми ку, по р це лан, оруж је, оде ћу, 
тка ни не... 

Ја сјењ ски ни је био са мо ко лек ци о нар већ и пи сац, есеjиста, 
ли ков ни кри ти чар. У ча со пи си ма Хи ме ра, Књи жев ни и умет нич ки 
ме сеч ник, Ла мус, Кри ти ка, Пут ник, Исти на об ја вљи вао је тек сто
ве ко је је са ку пио и 1901. об ја вио у ве о ма обим ној књи зи Man ggha. 
Pro me na des átravers les mon des, l’art et les idées, док је 1904. за јед
но с Ада мом Ци бул ским Ла дом об ја вио ал бум Пољ ска умет ност. 
Сли кар ство. Псе у до ним Man ggha, ко ји на ја пан ском зна чи цр теж, 
пре у зео је од на зи ва др во ре за ја пан ског умет ни ка Хо ку са и ја. У 
скла ду с ма те ри јал ним мо гућ но сти ма, Фе ликс Ја сјењ ски је сву да 
где год је бо ра вио про на ла зио и ку по вао умет ни не. Ку пу ју ћи, по
ма гао је и мно гим пољ ским умет ни ци ма, ути чу ћи ти ме на кул тур
ни жи вот сва ког пољ ског гра да у ко ме је бо ра вио. Од 1888. до 1901. 
жи вео је у Вар ша ви, а од 1901. до 1929. у Кра ко ву. По зна ју ћи за пад
но е вроп ску и ис точ њач ку умет ност, мно ге од пољ ских умет ни ка 
је усме ра вао ка ак ту ел ној, мо дер ној умет но сти, др же ћи број на 
пре да ва ња, ор га ни зу ју ћи из ло жбе пољ ских и ја пан ских умет ни ка. 

На ста нив ши се 1901. трај но у Кра ко ву, сво ју ко лек ци ју је др жао 
у свом про стра ном ста ну у Ули ци Св. Ја на 1, на дру гом спра ту, не
пре ста но је до пу њу ју ћи. Ње гов са лон био је је дан од нај зна чај ни јих 
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и нај по се ћи ва ни јих у це лој Пољ ској, ко ја се у том де лу на ла зи ла 
под ау стриј ском оку па ци јом и на зи ва ла се Га ли ци ја, и где је вла
да ла нај ве ћа сло бо да у обла сти кул ту ре и умет но сти. У Кра ко ву 
су на ста ја ла број на умет нич ка удру же ња и ин сти ту ци је на у ке и 
кул ту ре. Ства ра ли су, пра те ћи евр оп ске умет нич ке трен до ве, мла
до пољ ски умет ни ци по пут Ју ља на Фа ла та, Ле о на Ви чул ков ског, 
Ју зе фа Ме хо фе ра, Вој ће ха Вај са, Ју зе фа Пан кје ви ча, Фе р ди нан да 
Ру шчи ца, Ста њи сла ва Вит кје ви ча, Ол ге Бо знањ ске, Ја це ка Мал
чев ског, Ста њи сла ва Ви спјањ ског и мно гих дру гих. Ства ра ли су 
по др жа ва ни ма те ри јал но од ко лек ци о на ра – па три о та, ко ји су као 
и Ман га њи хо вим де ли ма обо га ћи ва ли кра ков ски На род ни му зеј. 
Обо га ћи ва ли су га и осни ва њем Дру штва љу би те ља На род ног му
зе ја. Ка ко је Кра ков кра јем XIX и по чет ком XX ве ка био ре ла тив но 
ма ли град, са пе де се так хи ља да ста нов ни ка, сви су се по зна ва ли, без 
об зи ра на кла сну по де ље ност пољ ског дру штва, ко ја је зва нич но 
по сто ја ла до 1923. го ди не. Пре ма то ме, ни је би ло ни шта нео бич но 
што је Ман га уче ство вао и у осни ва њу чу ве ног кра ков ског ка ба реа 
Зе ле ни ба лон чић, ко ји је де ло вао од 1905. до 1911, сме штен у ка фа
ни Ми ха ли ко ва ја ма у Фло ри јањ ској ули ци. Ње го ви про гра ми, 
на ро чи то бо жић ни, ни су за о ста ја ли за евр оп ским. О Ман ги ном 
ме сту у тим про гра ми ма го во ре и број ни пор тре ти, ко је и са да 
мо же мо ви де ти у нај по зна ти јим кра ков ским ко лек ци ја ма, чи ји 
ау то ри су Ја цек Мал чев ски, Ле он Ви чул ков ски, Ол га Бо знањ ска, 
Вој ћех Вајс, Ка рол Ти хи, Ста њи слав Денб њиц ки, Да ма ши Ко тов
ски, Ста њи слав Вит кје вич, Ју зеф Ме хо фер, Те о дор Ак сен то вич, 
Ка зи мјеж Ши хул ски, Ста њи слав Ка зи мјеж Остр ов ски, Та де уш 
Ци бул ски, Мал го жа та Ла да Ма ћон го ва и дру ги. Број не анег до те 
ве за не за ње го ве по ду хва те у обла сти кул тур ног жи во та нај зна чај
ни је пољ ске пре сто ни це го во ре о ње му и као лич но сти, ли ку, како 
би се то да нас ре кло. Са ку пио је ве ли ки број екс по на та, по себ но 
збир ку ја пан ских др во ре за из ра зних пе ри о да (4600), као и тка ни не, 
ску по це не пољ ске пле мић ке по ја се ве и ћи ли ме, пер сиј ске те пи хе, 
на ме штај (европ ски, пољ ски и ис точ њач ки), му зич ке ин стру мен
те, ста ро оруж је, рет ке књи ге, ру ко пи се, а с об зи ром на сво је му
зич ко обра зо ва ње и за пи се на род них пе са ма и ме ло ди ја. Ја сјењ ски 
је нај пре на ме ра вао да све то по кло ни На род ном му зе ју у Вар ша ви, 
ме ђу тим, не на и шав ши на од го ва ра ју ће при хва та ње сво је ко лек
ци је у Вар ша ви, 1920. се опре де лио за На род ни му зеј у Кра ко ву. 
На та кву од лу ку је по свој при ли ци ути ца ло то што је ау стриј ска 
оку па ци ја за По ља ке би ла под но шљи ви ја од ру ске, под ко јом се 
на ла зи ла Вар ша ва. У тре нут ку од лу ке рас по ла гао је са пет на е стак 
хи ља да екс по на та, од че га је 6500 би ло из обла сти ја па ни сти ке. 
Зах те вао је од кра ков ских вла сти, са ко ји ма је скло пио уго вор о 
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при мо пре да ји, да ње го ва зби р ка до би је стал ни сме штај, да се не 
раз два ја и да он до кра ја жи во та бу де њен ди рек тор. За мно ге нео че
ки ва но, у то ме га је по др жао и син је ди нац Хен рик, од ре кав ши се 
пра ва на на сле ђе. Ман га је 1924. за то на гра ђен Офи цир ским кр стом 
Ор де на пре по ро ђе не Пољ ске. Умро је 1929. и са хра њен је на по
зна том Ра ко виц ком гро бљу. 

Ка ко је Пољ ска по сле 123 го ди не рас пар ча но сти 1918. го ди не 
осло бо ђе на и по но во ује ди ње на, зби р ка је до тле др жа на у да ро дав
че вом ста ну у Ули ци Све тог Ја на 1, да би по сле ње го ве смр ти би ла 
сме ште на у Ку ћи Вло ђи мје ре и Ада ма Шо лај ског, на Шче пањ ском 
тр гу, у нај у жем цен тру Кра ко ва, с об зи ром на сво ју ве ли чи ну само 
де ли мич но. Пољ ско сли кар ство из пе ри о да Мла де Пољ ске сме ште
но је углав ном у Су кје њи ца ма, тр го вач ком цен тру из XIV ве ка, 
на Глав ном тр гу, у јед ној од фи ли ја ла На род ног му зе ја. Чу ва се и 
у ку ћи сли ка ра Ју зе фа Ме хо фе ра у Круп њи чој ули ци, у Му зе ју Ста
њи сла ва Ви спјањ ског, у Па ла ти би ску па Ера зма Ћо ле ка, у Му зе ју 
Чар то ри ских. Исто вре ме но, Ман га је при кра ков ској Ака де ми ји 
ле пих умет но сти, ко ју је ре ор га ни зо вао сли кар и рек тор Ју љан 
Фа лат, осно вао на гра ду за мла де пољ ске сли ка ре, гра фи ча ре, ва ја
ре и му зи ча ре. Го ди не 1902. је уче ство вао и у осни ва њу Удру же ња 
пољ ских гра фи ча ра.

Нај вред ни ји део ко лек ци је, та ко зва на ја па ни сти ка, све до кра
ја осам де се тих го ди на ХХ ве ка чу ван је у да ро дав че вом ста ну у 
Ули ци Св. Ја на 1, ко ји је тре ти ран као фи ли ја ла На род ног му зе ја. 
Од 1994. го ди не чу ва се у Ја пан ском цен тру за умет ност и тех ни ку 
Ман га. Пре то га, 1906. го ди не при ре дио је ма њу из ло жбу ја пан ске 
умет но сти у Дру штву при ја те ља ле пих умет но сти. Има ла је за циљ 
да По ља ке упо зна са ње ном су шти ном, јер по ње му: „Умет ност 
по сто ји ра ди умет но сти. Због то га иза зи ва ди вље ње це лог ци ви
ли зо ва ног све та.” Са тим се ве ли ки број По ља ка, с об зи ром на 
не по сто ја ње др жа ве то ком це лог XIX ве ка, ни је сла гао, што је био 
и је дан од глав них раз ло га што сво ју ко лек ци ју ни је по кло нио 
вар шав ском На род ном му зе ју. 

По сто ји за ни мљи ва при ча на ту те му. Не по сред но по сле Дру
гог свет ског ра та, 1944. го ди не из ло жбу ја пан ске умет но сти у Су
кје њи ца ма ви део је сту дент сли кар ства, бу ду ћи ре жи сер Анд жеј 
Вај да. Ви део и ни ка да је ни је за бо ра вио. Го ди не 1987. Вај да је за 
свој филм ски рад до био На гра ду Кjота. И, по сле мно го де це ни ја, 
од лу чио је да це лу су му, 350.000 до ла ра, по кло ни за из град њу 
му зе ја за зби р ку ја пан ске умет но сти Фе лик са Ја сјењ ског Ман ге. 
Ре а ли за ци ју ове иде је по др жа ли су град Кра ков и ја пан ска вла да. 
Згра ду је на оба ли Ви сле, пре ко пу та кра љев ског дво р ца Ва вел, 
про јек то вао ја пан ски ар хи тек та Ара та Исо зак. У ње ном оства ре њу 
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уче ство вао је и пољ ски ар хи тек та Кши штоф Ин гар ден. Обје кат 
је му зеј ски и кон фе рен циј ски. По ред стал не по став ке ор га ни зу ју 
се по вре ме не из ло жбе по ве за не с ја пан ском умет но шћу, кул ту ром 
и тех ни ком. Ор га ни зу ју се и кур се ви ја пан ског је зи ка, ка ли гра фи
је, це ре мо ни је ку ва ња ча ја, умет но сти ике ба не и ја пан ских пле со ва, 
ко је по ха ђа ју мно ги Кра ко вља ни, из ме ђу оста лих по ха ђа ла их је 
и на ма по зна та пе сни ки ња Ева Зо нен бе рг, де ве де се тих го ди на XX 
ве ка, за вре ме сво јих сту ди ја фи ло зо фи је. Ве о ма че сто у ње му се 
ор га ни зу ју пре да ва ња о ја пан ском по зо ри шту, фил му, му зи ци, фи
ло зо фи ји, ре ли ги ји, књи жев но сти, ди зај ну, ма ска ма, исто риј ским 
ко сти ми ма, фо то гра фи ји и сл.

Го ди не 2002. Цен тар Ман га је по се тио ја пан ски цар Аки хи то 
са су пру гом Ми хи ко. У част ца ра и ца ри це ор га ни зо ва на је из ло жба 
др во ре за ја пан ског умет ни ка из XIX ве ка Хи ро ши ја Ута га ве. 

Од 2004. го ди не Цен тар Ман га је са мо стал на уста но ва кул
ту ре, што на во ди на за кљу чак да „ја па ни сти ка” у Пољ ској има ду
бље ко ре не. Пољ ски умет ни ци ко ји су кра јем XIX и по чет ком XX 
ве ка сту ди ра ли у Мин хе ну, Па ри зу, Бер ли ну и Бе чу (Ле он Ви чул
ков ски, Ол га Бо знањ ска, Ју зеф Пан кје вич, Ју љан Фа лат, Ана Би
лињ ска Бох да но ви чо ва, Ста њи слав Ви спјањ ски и др.) су сре ли су 
се са њом. И у Евро пи се од кра ја XIX ве ка до да нас Ја па ну као те ми 
по све ћу ју из ло жбе де ла умет ни ка ко ји су ства ра ли у ду ху ја пан
ског сли кар ства, у нај ве ћој ме ри им пре си о ни сти ма: Ма не, Де га, 
Мо не, Ван Гог и др. Та да је за по че ло и ко лек ци о ни ра ње ја пан ске 
умет но сти, што по твр ђу је ја пан ска ко лек ци ја у Му зе ју Ван Го га 
у Ам стер да му. 

Ја пан ском ути ца ју ни је одо лео ни пољ ски пле мић, ко лек цио
нар, пи сац и ли ков ни кри ти чар Фе ликс Ја сјењ ски Ман га, „ва тре ни 
и ме лан хо лич ни Лах”, „Ја па нац из Га ли ци је”, чи ја ко лек ци ја да нас, 
и по ред кра ђе то ком Дру гог свет ског ра та (око 500 др во ре за), са
др жи око 6500 ја пан ских екс по на та. 

Ни шта ма ње ни је ва жно ни то да је при ву кла пољ ске умет
ни ке ро ђе не ше зде се тих и се дам де се тих го ди на XIX ве ка, од ко јих 
је ве ћи на сту ди ра ла сли кар ство у Мин хе ну и Па ри зу. По ред ли
ков них умет но сти об у хва та ла је књи жев ност, по зо ри ште, му зи ку. 
Као од ре ђе на епо ха пред ста вља ла је про тест про тив ка пи та ли зма, 
им пе ри ја ли зма, стан дар ди за ци је и тех ни ци за ци је дру штве ног 
жи во та, ра ци о на ли зма, по зи ти ви зма, ви де ћи ре ше ње у иде ја ма 
со ци ја ли зма и ре во лу ци ји, фи ло зо фи ји ви та ли зма, ин ту и ци о ни зма 
Шо пен ха у е ра, Ни чеа, Берг со на, у тзв. мо дер ни стич кој по бу ни у 
пе ри о ду 1900–1905. Иа ко ре во лу ци ја 1905. ни је ус пе ла, у умет но
сти су се по ја ви ли оп ти ми зам и ак ти ви зам. Глав ни кул тур ни и 
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умет нич ки цен три по ста ју Кра ков, Ла вов и За ко па не. Умет ни ци 
оку пље ни у њи ма за крат ко вре ме успе ва ју да ухва те ко рак с европ
ским мо дер ни стич ким прав ци ма: сим бо ли змом, екс пре си о ни змом, 
катастрофизмом, де ка ден ти змом, им пре си о ни змом, се це си јом. 
Тач ни је, до ла зи до ме ша ња сти ло ва, по ве зи ва ња раз ли чи тих умет
но сти и умет ни ка, ко ји јав но из ра жа ва ју пре зир пре ма фи ли стру, 
или чо ве ку ко ји се за до во ља ва са мо ма те ри јал ним ства ри ма. Сло
ган „умет ност ра ди умет но сти” уки да до тад ва же ће пој мо ве ве
за не за ли ков ну умет ност, као што су гру пе, умет нич ки прав ци, 
ста вља ак це нат на по је дин ца, ин ди ви ду а ли зам. За хва љу ју ћи то ме, 
мла до по ља ци по ред За пад не Евро пе по чи њу да се ин те ре су ју и за 
Ори јент, за ње го ву кул ту ру, фи ло зо фи ју, ре ли ги ју, умет ност. Та 
ин те ре со ва ња ис по ља ва ли су и у при ват ном жи во ту. Са ло ни пре
ста ју да бу ду ме ста оку пља ња. За ме њу ју их ка фа не, ка ба реи, сли
кар ски ате љеи. И да ље пра те европ ску мо ду, с тим што ви со ку мо ду 
за ме њу ју екс тра ва гант ном оде ћом: ше ши ри са ши ро ким обо ди ма, 
пе ле ри не, нео бич не фри зу ре, на пад на шмин ка, ру ка ви це, оба ве зно 
му шти кле, сло бод ни му шкожен ски од но си, јав но ко ри шће ње 
ал ко хо ла и дро ге, по ред му шка ра ца на јав ним ме сти ма пу ше и 
же не... Ме ња ју се ме ђу људ ски од но си. Брак ви ше ни је све ти ња. 
Све што је би ло тај но по ста је јав но. Про во ка тив но јав но. У књи жев
но сти се да је при мат осе ћа њи ма над ра зу мом, по себ но пе си ми зму, 
де ка ден ти зму, они ри зму. Без об зи ра на то, на исто риј ске при ли ке 
у Евро пи, по сле слав ног ро ман ти зма, та ко ђе европ ског, с об зи ром 
на то да су нај ве ћи пе сни ци жи ве ли у еми гра ци ји у Евро пи, мла
до по ља ци су се на до ве зи ва ли на Рем боа, Бо дле ра, али и на Пши
би шев ског, ко ји је од и грао зна чај ну уло гу у Евро пи и вра тио се у 
Пољ ску, да пољ ским умет ни ци ма одр жи лек ци ју о европ ској и 
свет ској умет но сти и фи ло зо фи ји жи во та. Мно ги су при хва ти ли 
ње го ве по у ке. Мно ги ни су, или су их при хва та ли де ли мич но. Би ло 
ка ко би ло, на ста ја ли су но ви ти по ви по е зи је, про зе и дра ме, књи
жев не кри ти ке, по зо ри шта, ча со пи си, и нај ва жни је: но ви тип умет
ни ка и ра зно род ност са др жа ја и фор ме из ра жа ва ња. Јер, мо дер ни зам 
као од ред ни ца у фран цу ском је зи ку зна чи са вре мен, са да шњи. У 
слу ча ју Пољ ске ово се по себ но од но си на те му се ла, се ља ка, про
ле те ра, си ро ма ха. Уки да ју се ви ше ве ков не гра ни це ме ђу ста ле жи
ма. По ја вљу ју се умет ни ци по ре клом из сред њег и ни жег ста ле жа, 
зва ног ин те ли ген ци ја. Као но ви на, глав ни ју на ци нај по зна ти јих 
про зних и драм ских де ла би ва ју пред став ни ци ни жих ста ле жа. 
По себ но се то ис ти че у окви ру „за ко пан ског сти ла”, чи ји је тво рац 
Ста њи слав Вит кје вич, сли кар, те о ре ти чар умет но сти, про јек тант 
ку ћа на лик на пле мић ке дво р це ши ром Пољ ске, углав ном од др ве
та. У „за ко пан ски стил” убра ја се и на род на ра ди ност (под ха лањ ска 
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оде ћа, обу ћа, тка ни не од ла на и ву не, ве зо ви, по ја се ви, ћи ли ми, ке
ра ми ка и сл.), ико не сли ка не на ста клу, са про сто ра ју жне Пољ ске 
ко ји се на зи ва Под ха ле, ко ји ће пред ста вља ти Пољ ску на свет ским 
из ло жба ма. Убра ја ју се ов де и ме шо ви ти бра ко ви. Пле ми ћи по чи њу 
да се же не се љан ка ма ра ди „осве же ња кр ви”, о че му го во ри дра ма 
Свад ба Ста њи сла ва Ви спјањ ског, ко ји је исто вре ме но глав ни пред
став ник тзв. ве ли ке ре фор ме по зо ри шта: пи сац, ре жи сер, сце но
граф, ко сти мо граф. То ком свог крат ког жи во та ус пео је да упо зна 
и при хва ти мо дер ну европ ску умет ност, али и ис точ њач ку, ко ју 
је упо знао то ком свог бо рав ка у Па ри зу 1888–1889. Ба вио се пољ
ским пеј за жом, по себ но фло ром, чи је тра го ве на ла зи мо у ње го вој 
при ме ње ној умет но сти (сте пе ни ште До ма ле кар ског дру штва), 
из ра зив ши то ба вље ње и сјај ним цр те жи ма би ља, илу стру ју ћи 
број не књи ге пољ ских пе сни ка сво га вре ме на и нај по зна ти је књи
жев не ча со пи се фло рал ним еле мен ти ма. И, укра сив ши зид ном 
цвет ном ор на мен ти ком кра ков ску Бо го ро ди чи ну и Фра ње вач ку 
цр кву, а Фра ње вач ку и сјај ним ви тра жи ма на те му на стан ка све та, 
та ла са стим ли ни ја ма у ду ху се це си је. 

У сли кар ству не са мо што се ме ња те ма ти ка већ и при ступ 
сли ци, по ја вљу ју се но ви ви до ви ли ков ног из ра жа ва ња: гра фи ка, 
пла кат, илу стра ци ја књи ге, при ме њу ју се ис точ њач ке тех ни ке, по
себ но др во рез, на па пи ру, плат ну, сви ли. Ме ња ју се ли ни ја, цр теж, 
бо ја, њи хов рас по ред на сли ци, по себ но под ути ца јем се це си је, 
ко ја је та ко ђе мно го шта пре у зи ма ла од ис точ њач ке, по себ но ки
не ске и ја пан ске ли ков не умет но сти. Мно го шта од то га за др жа ло 
се до да нас. Би је на ле, а по след њих го ди на Три је на ле гра фи ке у 
Кра ко ву, свет ска ма ни фе ста ци ја, то по ка зу је. Нај ве ћу па жњу и 
да ље при вла че пољ ски и ја пан ски гра фи ча ри, ко ји су с пра вом 
на гра ђи ва ни ши ром све та. 

Ме ђу њи ма по себ но се ис ти че из ло жба сли ка и гра фи ка Лео на 
Ви чул ков ског, јед ног од нај бли жих при ја те ља Фе лик са Ја сјењ ског, 
ко ји је жи вео и ства рао на раз ме ђи XIX и XX ве ка, сли ка ра, гра фи
ча ра, пе да го га, јед ног од нај и стак ну ти јих умет ни ка Мла де Пољ ске, 
одр жа на 2012. у Ста ло вој Во ли по во дом 160. го ди шњи це ње го вог 
ро ђе ња. На њој су при ка за не фа сци на ци је Ви чул ков ског умет но
шћу Ја па на, као и де ла ја пан ских умет ни ка из ње го ве ко лек ци је. 
Укуп но 60 де ла. По ми шље њу ку ра то ра из ло жбе Ане Крул, Ви чул
ков ски се до кра ја жи во та др жао ја пан ских на че ла ком по зи ци је, 
при ка за про сто ра, тач ни је де ла про сто ра, зва ног „аси ме три ја”, 
од но сно во дио је сво је вр стан ди ја лог са ја пан ском ли ков ном умет
но шћу. Тај ди ја лог по себ но се ис по љио у ње го вом сли ка њу Та тра, 
по сти гав ши са вр шен ство сли ка њем та тран ских је зе ра, Мор ског 
ока и Цр ног је зе ра. 
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Го ди не 2018. у Му зе ју ја пан ске умет но сти и тех ни ке Ман га 
одр жа на је из ло жба по све ће на сли ка њу Фу џи ја и пољ ских Та тра, 
бу ду ћи да су чест пред мет сли ка ња пољ ских и ја пан ских умет ни
ка, као и пар ко ви и вр то ви. За сту пљен је и низ истог др ве ћа у 
обе ма зе мља ма: бор, је ла, храст, ја сен, клен, с ли шћем и без ли шћа, 
у тра ви или у сне гу, бам бу си. Ве о ма су по пу лар не као те ма и воћ ке 
у цва ту, тре шње, ви шње, шљи ве – на сли ка ма, гра фи ка ма, па ра
ва ни ма, ке ра ми ци, пор це ла ну, на ки ту... 

По пу лар но сти ја па ни зма у Пољ ској до при не ли су и мно ги 
дру ги сли ка ри мла до по ља ци, ме ђу њи ма Ол га Бо знањ ска, ко ја је 
нај пре сту ди ра ла сли кар ство у Мин хе ну, а ка сни је у Па ри зу, не 
вра тив ши се ни ка да у Пољ ску. Би ла је вр хун ски пор тре ти ста и 
пр ва сли кар ка ко ја се ин спи ри са ла „ја па ни змом”, ко ји се на ње ним 
сли ка ма огле да у ја пан ској оде ћи осо ба ко је је пор тре ти са ла и у 
ком по зи ци ји сли ке. Оку ша ла се и у сли ка њу пеј за жа, ме ђу тим не 
мо же се ме ри ти са ве ли ким пеј за жи сти ма, ка кви што су би ли Ви
чул ков ски, Фа лат, Ру шчиц, Чај ков ски, Ка моц ки и др. Кри ти ча ри 
из вре ме на Мла де Пољ ске и да нас сма тра ју да се ја пан ски на чин 
сли ка ња пеј за жа до ма ћих умет ни ка огле да у са гле да ва њу при ро
де кроз „де таљ” или „аси ме три ју”, као и у за ме ни плат на да ском 
и кар то ном. И, нај ва жни је, у „са гле да ва њу ду ха при ро де”, при да
ва њем „сим бо лич ног сми сла” сли ка ном. А код оних ко ји су сли
ка ли пред ме те (ке ра ми ка, пор це лан, лак), у са гле да ва њу ду ха 
пред ме та. Мно ги су се огле да ли и у сли ка њу цве ћа, др ве ћа, пти ца, 
жи во ти ња, ри ба, ин се ка та, ве о ма че стих мо ти ва ја пан ског сли кар
ства и гра фи ке, па ра ва на, тек сти ла, на ки та. Ве о ма је би ло це ње но 
зен сли кар ство, по све ће но Бу ди и бу ди зму, ве о ма по пу лар ном у 
XX ве ку у Евро пи и све ту уоп ште, ко је зах те ва ве ли ко мај стор ство 
цр те жа.

Из Ман ги не ко лек ци је ја пан ске и пољ ске умет но сти 2009. 
ор га ни зо ва на је ве ли ка из ло жба пеј за жа. Ор га ни зу ју се и из ло жбе 
пеј за жа са вре ме них свет ских умет ни ка, по себ но оних ко ји упра
жња ва ју ленд арт. Са мо у 2018. го ди ни одр жа не су из ло жбе: Ја пан
ски ди зајн, Ја пан ске ми ли та ри је, Ме ђу на род на из ло жба бон са и ја, 
Из ло жба ју жно ко реј ске гра фи ке, Ва здух. Из ло жба Ки о ко Ку маи, 
свет ски по зна те умет ни це, Из ло жба па ра ва на, Др во и зе мља, Бу да. 
Стрип, Тај на па пи ра. Пољ скоја пан ске ин ста ла ци је, Са зна ње. За
бо ра вља ње. Бу ђе ње. Ја пан ска бу ди стич ка умет ност из пољ ских 
ко лек ци ја, Бо гат ство ума. Умет ност Ти бе та и Не па ла, Увек фраг
мент. Ре ци кла жа – Ја жи на Бри лев ска, Ки мо но. Фор ма. Узор. Ки мо
но за но ше ње, Ја пан ске бај ке и ба сне. У 2019. го ди ни би ће при ка за не 
из ло жбе: Гје вонт и пла ни на Фу џи, XI II ја пан ски да ни и др. 
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И ком по зи то ри Мла де Пољ ске по че ли су да ствар ју но ву му
зи ку. Го ди не 1905, за хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци кне за Вла
ди сла ва Лу бо мир ског, осно ва ли су Из да вач ко дру штво мла дих 
пољ ских ком по зи то ра Мла да Пољ ска (Лу до мир Ру жиц ки, Апо
ли на ри Ше лу то, Ка рол Ши ма нов ски и Гже гож Фи тел берг), са 
се ди штем у Бер ли ну. Као и оста ли ком по зи то ри пр ве по ло ви не XX 
ве ка, по ред ко ри шће ња пољ ског фол кло ра ства ра ли су „мо дер ну” 
му зи ку. Ме ђу њи ма нај да ље је оти шао Ка рол Ши ма нов ски, ко ји 
је сма тран нај свет ски јим пољ ским ком по зи то ром по сле Шо пе на. 
По ми њем их, јер је Фе ликс Ја сјењ ски Ман га био и ве ли ки љу би тељ 
му зи ке. И сам је кон цер ти рао, сви ра ју ћи кла вир и хар мо ни јум.

У Бе о гра ду, 27–28. 12. 2018. го ди не.




