
R
in
ki
ni
ai Jurgio Hoppeno  

fotografiniai 
miesto motyvai    
Ilona MAŽEIKIEN

P arodoje buvo eksponuojamos fotografijos iš Lenkijoje  
 ir Lietuvoje saugomų kolekcijų: Varšuvos nacionalinio 

muziejaus, Lodzės meno muziejaus, Lenkijos fotomenininkų 
sąjungos, Torūnės M. Koperniko universiteto bibliotekos, 
Krokuvos fotografijos istorijos muziejaus, Vroclavo nacionalinio 
muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus, Vilniaus dailės akademijos, 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Bulhakų ir Rušcicų šeimų 
archyvų. Tai pirmoji tokio masto menininko nuotraukų ekspozicija 
Lietuvoje, kuri išsamiai atskleidė šio fotomenininko raiškos 
stilistiką, kūrybinių temų ir žanrų spektrą. 

Mokslinė konferencijoje buvo aptarta pirmos profesionalios 
Vilniaus fotografijos mokyklos vadovo kūryba ir paveldas, taip 
pat atskleista naujosios mokyklos perspektyva. Konferencija 
surengta Lietuvos dailės muziejui bendradarbiaujant su Lenkų 
institutu Vilniuje ir Vilniaus dailės akademija. Pagrindinė rengi-
nio organizatorė – Lietuvos dailės muziejaus rinkinių saugotoja, 
Vilniaus dailės akademijos doktorantė, fotografijos istorikė Mar-
garita Matulytė. 

Šioje konferencijoje pirmą kartą buvo išryškintas vilnietiš-
kos fotografijos savitumas, raiškos ir sklaidos įvairovė. Naujas 
atodangas atvėrė prelegentai iš Varšuvos, Paryžiaus, Kroku-
vos, Gdansko ir Vilniaus. Dailėtyrininkė Ilona Mažeikienė supa-
žindino su nežinoma garsaus grafiko Jurgio Hoppeno kūrybos  
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Jurgis Hoppenas. Šv. Rapolo bažnyčia ir vienuolynas. 1930 m.

Photographed Motifs of City by Jurgis Hoppen
Ilona MAŽEIKIENĖ

Vilnius Picture Gallery of Lithuanian Art Museum hosted an 
international scientific conference on 27 September, 2007  
“Vilnius Photography School. Problems of Continuity and 
New Strategies“. The art critic Ilona Mažeikienė acquainted 
with the unfamiliar sphere of graphics creations of Jurgis 
Hoppen – Vilnius sites photographs. Her presentation was il-
lustrated by etchings of the “Old Vilnius” cycle (1924–1927) 
as well as the impressive city motifs in photographs from the 
collections of Lithuanian Art Museum.
 The article describes the life and creation of the artist. The 
Vilnius motifs are predominant for the artist, the urban town 
landscape in its broadest sense. The photographs depict 
the charm of historical Vilnius and its environs, the beauty 
of monuments in the city. Those are random architecture 
monuments, their “portraits”, fragments, lines and details 
as well as the broad-format panoramas. A separate part of 
photographs is comprised of the horsing around Vilnius “ker-
mošiai“ and “jomarkai“(folk markets), the types of sellers 
whom you meet there, variegation of goods for sale. Since 
the times of Bułhak School the photography artists are usu-
ally called the city aesthetes. The definition like this could be 
easily applied to Hoppen – the master of graphics and ama-
teur photographer.
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2007  m. vienas iš svarbiausių  
 projektų, kuriuos 

įgyvendino Lietuvos dailės muziejus, 
buvo rugsėjo 26 d. Vilniaus paveikslų 
galerijoje atidaryta pasaulyje gerai 
žinomo fotomenininko Jano Bulhako 
retrospektyvinė fotografijos paroda 
„Janas Bułhakas – fotografikas“, 
surengta Lietuvos dailės muziejui 
bendradarbiaujant kartu su Varšuvos 
nacionaliniu muziejumi (paroda 
veikė iki 2007 m. lapkričio 11 d., 
kuratorės – M. Matulytė ir M. Plater) ir 
šią parodą lydėjusi tarptautinė mokslinė 
konferencija „Vilniaus fotografijos 
mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų 
problemos“, vykusi 2007 m. rugsėjo 27 d. 

Jurgis Hoppenas. Vilniaus vaizdas iš Katedros varpinės. 1936 m.
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aisritimi – Vilniaus vaizdų fotografijomis. Savo pranešimą ji ilius-

travo „Senojo Vilniaus“ ciklo (1924–1927 m.) ofortais ir įspū-
dingais miesto motyvais fotografijose. Prelegentė ieškojo sąsajų 
tarp grafikos ir fotografijos meninės raiškos. 

Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose saugoma apie 350 
Hoppeno nuotraukų, sukurtų 1930–1941 m. Jose dominuoja 
Vilniaus motyvai, urbanistinis miesto peizažas plačiąja prasme. 
Tai pavieniai architektūros paminklai, jų „portretai”, fragmentai, 
linijos ir detalės bei plačiaformatės panoramos. Atskirą fotografi-
jų dalį sudaro šurmuliuojantys Vilniaus „kermošiai“ ir „jomarkai“, 
juose sutiktų pardavėjų tipai, prekių margumynas. Be Vilniaus, 
nuotraukose įamžinti Vilnijos žemių ir Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės miestų bei miestelių – Lentvario, Raudondvario, Tra-
kų, Sudervės, Rūdninkų, Šalčininkų, Alšėnų, Tabariškių, Kelmu-
čių, Mielagėnų, Pavoverės, Nesvyžiaus, Beresvečiaus, Benicos, 
Buivydžių, Gardino, Gluboko, Geranainių, Glintiškių, Gaicieniškių, 
Anutos, Aradnos, Karkažiškių – bažnyčių ir dvarų architektūros 
vaizdai, vidaus interjerai, dekoras, meno kūriniai. 

Nuotraukose Hoppenas, kaip ir jo bendraminčiai amžinin-
kai – architektas Juljuszas Kłosas, tapytojas Kazimieras Kwiat-
kowskis, – perteikė istorinio Vilniaus ir jo apylinkių žavesį, miesto 
paminklų grožį, populiarino unikalius Vilniaus meno paminklus. 
Nuotraukos dailininkui buvo reikalingos restauruojant ir konser-
vuojant istorinius paminklus, taip pat kuriant grafiką. Jo estampai 
pasižymėjo dokumentiškumu, jie liudija autoriaus kruopštumą, 
atidumą detalei. 

Hoppenas ypač vertino Stepono Batoro universiteto Dailės 
fakulteto meninės fotografijos studijos vadovo Jano Bułhako 
kūrybą, buvo kolegos stipriai paveiktas, bet jam neprilygo. Kaip 
daugelis to meto menininkų, būtent fotografijos maestro Bułhako 
vaizdų paskatintas ir jis pirmą sykį paėmė į rankas fotoaparatą. 
Anot Hoppeno, jis kūrė ne menines, bet dokumentines fotogra-
fijas. Iš dailininko pasisakymų aiškėja, kad jis nepuoselėjo pro-
fesionalių ambicijų ir net baiminosi, kad pernelyg didelis susiža-
vėjimas ir aistra fotografijai sukliudys jam, kaip dailininkui. Savo 
nuotraukomis, atliktomis „Retina Xsenav“ aparatu, nuo 1935 m. 
jis iliustruodavo nedidukus straipsnelius – apybraižas apie žūs-
tantį Vilnių („Wiłno, które ginę“), spausdinamas periodiniame 
leidinyje „Słowo“. 

Hoppeno fotografijos samprata iš esmės artima bendriesiems 
jo kūrybos principams, taikytiems ir grafinėje kūryboje. Tai liudija 
„Senojo Vilniaus“ estampų ciklas. Jį sudaro dvidešimt nedidukų 
ofortų, sukurtų 1924, 1925 ir 1927 m. „Senasis Vilnius“ laiko-
mas vienu pirmųjų ryškios Hoppeno kūrybos pasiekimų. Dėl jo 
dailininkas išgarsėjo ir įsitvirtino ne tik Vilniuje, anuometinėje 
Lenkijoje, bet buvo pripažintas ir užsienyje. Prieš tai apie jį kalbė-
ta tik kaip apie gabų iliustratorių ir daug žadantį tapytoją. Ciklo at-
spauduose, kaip ir nuotraukose, atsispindi Vilniaus architektūra: 
legendomis apipintos miesto šventovės, istoriją menantys mūrai, 
stilingi interjerai, unikalus gamtovaizdis, nepakartojama gamtos 
ir statinių dermė. 

Hoppenas nuosekliai plėtojo Vilniaus miesto – legendos – 
įvaizdį ir Vilniaus peizažo, kaip dvasinės būsenos, sampratą. Jo, 
kaip ir Bułhako, miestas tarpsta ir skleidžiasi ne konkrečioje rea-
lybėje, bet tarytum sacrum erdvėje, iškyla kaip aiški vertybinė ka-
tegorija. Tokioms romantikos aura apgaubtoms idėjoms gyvuoti 
buvo palankus tarpukario Vilniaus kultūrinis fonas, anuometinių 
literatų kūryba. Jų poetiniuose įvaizdžiuose atsiradusios parale-
lės – Miesto, kaip Bažnyčios, Sargybinės, Sandoros skrynios, 
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Naujosios Jeruzalės, Amžinosios Romos – įtvirtino Vilniaus le-
gendą, tvyrojusią anuometinės kultūros dvasioje. Tarpukario lite-
ratūroje ir mene išpopuliarėjo pasivaikščiojimų žanras – poetiškų 
literatūrinių kelionių atitikmuo. Paslaptingo Vilniaus žavesio kupi-
ni žodžiai liete liejasi ir iš eseistinės kūrybos – Bułhakas kvietė 
fotografuoti širdimi, Juljuszas Kłosas pasiūlė iliustruotą Vilniaus 
miesto vadovą su romantiška pratarme. 

Grafikas Hoppenas pateikė savą pasivaikščiojimo po miestą 
variantą. „Senasis Vilnius“ siūlo leistis į romantišką kelionę – ap-
lankyti istorinius Vilniaus paminklus: Aušros vartus, Šv. Jokū-
bo ir Pilypo, Šv. Rapolo, Šv. Dvasios, Šv. Kazimiero, Šv. Jono,  
Šv. Kotrynos, Šv. Petro ir Povilo bažnyčias, katedrą, Bernardinų 
vienuolyno mūrus. „Senajame Vilniuje“ užfiksuota iki mūsų dienų 
neišlikusi Šv. Juozapo Sužadėtinio bažnyčia (šis ofortas atliktas 
kruopščiai sekant Józefo Czechowicziaus nuotrauka), Šv. Niko-
demo šventovė (dabar – gyvenamasis namas) yra svarbi ikono-
grafinė medžiaga. 

Hoppeno grafika fotografiška būtent savo vaizdo sandara. Jis 
komponuoja kadruodamas motyvą, jį priartina, nutolina, renkasi 
netikėtus, net rizikingus rakursus iš apačios, stačiai į viršų. Pa-
lyginti su šiltu ir santūriu Bułhako miesto vaizdų tapybiškumu, 
perregimais jo šviesšešėliais, apšvietimo žaisme, sugebėjimu 
pagauti temą – tikro profesionalo bruožais, Hoppeno miesto 
vaizdai statiškesni, grafikoje ir fotografijoje vyrauja sodresni ir 
aštresni kontrastai, paprastai užtamsinant pirmąjį ir nušviečiant 
giluminį planą. Hoppenas siekia didesnio išorinio efekto, ne veltui 
jo grafikos kūrybos tyrinėtojai rado tam tikrų paralelių, suarti-
nančių jo komponavimą su manierizmo, baroko, neoklasicizmo 
meistrų kompozicijomis ir keliaplane vaizdo sandara. Hoppenas 
puikiai perteikia erdvinę perspektyvą, jo estampai ir fotografijos 
nuotaikingi. Visa jausenos ir emocijų skalė atsispindi grafiniuose 
ir fotografiniuose Vilniaus peizažuose. Įtaigus kybančių debesų 
baldakimo motyvas tarsi pasiskolintas iš W. Hulewicziaus rinkti-
nės „Miestas po apniukusiu dangumi“ („Miasto pod chmurami“). 
Debesys išreiškia grėsmės nuotaikas ir nuojautas, žadina meni-
ninkų vaizduotę. Kartu taikliai perteikia Vilniaus kasdienybę, kur 
saulėtų dienų būna palyginti mažai. Czesławo Miłoszo biografijoje 
Aleksandras Fiutas apie Vilnių rašo: „Po Paryžiaus atvykau į labai 
tylų miestą su neįtikėtina debesų architektūra, į barokinių debesų 
miestą“. Ir Ferdinandas Ruszczycas, ir Janas Bułhakas gėrėjo-
si debesų formomis, o poetas Hulewiczius, įžvelgęs mistinę jų 
prasmę, rašė, kad Vilniaus debesys kondensuoja visą daugiaam-
žę vilniečių išmintį, juose yra apsigyvenusi šių žemių dvasia. 

Bułhakas yra laikomas Vilniaus fotografijos mokyklos pra-
dininku, o Hoppenas – ryškiausia tarpukario Vilniaus grafikos 
mokyklos asmenybe. Juos suartina tai, kad abu į profesionalų 
meną įžengė būdami trisdešimtmečiai, žvelgė į aplinkinį pasaulį 
brandžiau. Abu tryško neblėstančiu entuziazmu, buvo puikūs pe-
dagogai. Jie kūrė nuo technologijos priklausantį meną – grafiką 
ir fotografiją (arba, pasak Bułhako, fotografiką). Abu pabrėždavo, 
kad menininkui profesionalui būtinas techninis pasiruošimas ir 
šios srities dalykų išmanymas. Vien technologija, be dvasios, 
niekada nesukurs meno, tačiau be jos, anot Hoppeno, neatsi-
ras joks kūrinys, galintis prilygti senųjų meistrų darbams. Tokius 
pajėgs sukurti tik „talentingas amatininkas“, nes tik talentas ir 
amato meistriškumas ugdo didį kūrėją. 

Nuo Bułhako mokyklos laikų fotografus menininkus įprasta 
vadinti miesto estetais. Taip galima vadinti ir Hoppeną – grafiką 
meistrą ir fotografą mėgėją.           

Nuotraukos iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių
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