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Tarp negausių XX a. antrosios pusės 
lietuvių portretinės grafikos darbų 

Lili Janinos Paškauskaitės (g. 1925 m.) 
sukurti žymių to meto žmonių portretų 
ciklai yra savitas reiškinys. Šis originalia 
interpretacija pasižymintis dailininkės 
kūrybinės veiklos palikimas yra mažai 
tyrinėtas. Didžioji jo dalis saugoma Na-
cionalinio M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejaus grafikos rinkiniuose. Straipsnyje 
siekiama išanalizuoti L. J. Paškauskaitės 
portretinę kūrybą, atskleidžiant jos stilis-
tiką, kūrybines bei idėjines tendencijas 
atsižvelgiant į anuometinį Lietuvos meną. 

Portretas buvo ta sritis, kurioje fiksuodama garsių amžininkų – 
dainininkų, dirigentų, mokslininkų – atvaizdus, grafikė atskleidė 

savo meninį savitumą. Zita Žemaitytė yra taikliai pažymėjusi, kad 
L. J. Paškauskaitę kaip portretistę domina tie žmonės, kurių vei-
duose atsispindi kūrybinė įtampa1, todėl ji kūrė asmenybių portre-
tus. Priešingai negu kiti menininkai, grafikė vengė monotonijos ir 
rinkosi garsius savo epochos žmones, todėl neliko nepastebėta ir 
susilaukė menotyrininkų dėmesio.

L. J. Paškauskaitės kūrybinėje biografijoje ryškūs du etapai, ku-
riuos skiria pakitęs kūrybos braižas. Pirmajam laikotarpiui priskir-
tini šeštajame dešimtmetyje sukurti estampai, tačiau kūrybiškai 
intensyviausias ir sėkmingiausias buvo septintasis bei aštuntasis 
dešimtmetis. To darbo rezultatas – Lietuvos mokslininkų ciklai.

Studijų metu Vilniaus dailės institutui (dab. Vilniaus dailės aka-
demija) gyvenant įprastą akademinį gyvenimą įsisavinti ir suvok-
ti principai stimuliavo dailininkės kūrybinę mintį. Tai iliustruoja 
ankstyvuoju laikotarpiu cinko plokštėje gilinamas Kipro Petrausko 
portretas (1955 m.). Juodas linijinis štrichas tiksliai modeliuo-
ja formą, perteikia faktūrą – taškuotą peteliškę, pečius dengiantį 
švarką, tamsiu masyvu dominuojantį dekoratyvioje plokštumoje. 
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L. J. Paškauskaitės estampui, kaip ir daugelio kolegų darbams, 
būdingas įprastas realistinis piešinys. Portrete menininkę domina 
ne vien išorinė žmogaus kūno plastika, drabužių medžiagiškumas, 
bet ir judesio mechanika, lemianti jų raišką. Grafikė savo žvilgsnį 
nukreipia į portretuojamąjį susiaurindama aplinkos fragmentą, su-
sitelkdama ties formų paieškomis.

Įdėmus natūros studijavimas tęsiamas kuriant Kompozitoriaus 
J. Juzeliūno portretą (1955 m.). Įdomesnių, modernesnių kompo-
navimo būdų paieškos išskiria L. J. Paškauskaitės portretinę kū-
rybą iš kitų oficialaus tipažų įamžinimo darbų. Aplinkos fragmen-
tas menininkei toks pat reikšmingas kaip ir vaizduojamas asmuo 
(„Mane domina ne tik žmogus, bet ir jo aplinka“2). Grafikė vengia 
kompozicinio schematiškumo: pusiaufigūris J. Juzeliūno atvaizdas 
komponuojamas dešinėje lapo pusėje. Pamėgtas ekspresyvus 
piešinys audrina emocijas ir fantaziją – tai būdinga ankstyvųjų dai-
lininkės kūrinių savybė.

Linijų stichija užvaldo L. J. Paškauskaitę raižant J. Paleckio (1957 
m.), A. Venclovos (1957 m.), A. Kalinausko (1957 m.), L. Chate-
gurovos (1957 m.), J. Urbos (1957 m.), G. Sabaliauskaitės (1959 
m.) portretus, kuriuose kontrastuoja šviesios ir tamsios detalės, o 
šviesos blyksniai akcentuoja veidus3.

Atlikta ankstyvųjų darbų analizė parodė, kad juos vienija įpras-
tas kompozicinis sprendimas – kompozicija ne spontaniška, bet iš 
anksto gerai apgalvota. Kai kurie ciklo kūriniai iliustratyvūs, pagrįs-
ti detaliomis veiksmo, vietos ir laiko charakteristikomis, realizmo 
bruožais. Sausos adatos technika atliktiems darbams būdingas en 
face veidas, įdėmus, į šalį nukreiptas žvilgsnis.
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Portrait in Creativity of Graphics Lili Janina Paškauskaitė
Milda GASIŪNAITĖ

Lili Janina Paškauskaitė is the only Lithuanian painter who 
has consequently cultivated portrait genre graphics for half a 
century. The portraits of the epoch’s most outstanding perso-
nalities created by her are distinct in the Lithuanian graphics 
context. This part of L. J. Paškauskaitė creative activity is 
investigated little. The article’s aim is to disclose the totality 
graphic artist’s portraits creation, to discuss it in the context 
of Lithuanian art history. The analysed works which date 
back to 80ties are stored at the National K. Čiurlionis Art 
Museum’s graphics collections.

Lili Janina Paškauskaitė. Akademiko, botaniko A. Minkevičiaus 
portretas. 1973. Pop., ofortas, 46x41. R. Ropytės nuotr.
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Portreto meistrės talentas visa jėga atsiskleidė septintajame ir 
aštuntajame dešimtmetyje sukūrus įžymių Lietuvos žmonių por-
tretų ciklą „Lietuvos mokslininkai“4 . Tai buvo antrasis intensyvaus 
kūrybinio darbo etapas.

Pastebėti formalūs meninio vaizdo ir jame slypintys portretuo-
jamojo charakteristikos skirtumai leidžia portretus sąlygiškai su-
skirstyti į dvi grupes – biustinius ir pusiaufigūrius. Kiekvienoje iš 
šių grupių daugiau ar mažiau atsispindi bendri pokyčiai, žymėję 
L. J. Paškauskaitės portretinės kūrybos raidą.

Iš gana plačios mokslininkų portretų galerijos vertingiausi es-
tampai, sulaukę teigiamų anuometinių kritikų vertinimų, yra Che-
mijos mokslų kandidatas R. Šarmaitis (1968 m.), Fizikos-mate-
matikos mokslų daktaras B. Grigelionis (1969 m.), Vydūnas (1971 
m.), Akademikas geografas K. Bieliukas (1973 m.), Akademikas 
botanikas A. Minkevičius (1973 m.). Šiuose kūriniuose nemažai 
meninių privalumų, atskleidžiančių individualų dailininkės braižą. 

Ankstyviausias ciklo estampas – R. Šarmaičio portretas, ku-
riame L. J. Paškauskaitė pirmą kartą panaudojo oforto ir sausos 
adatos technikų kombinacijas. Kompozicinis portreto sprendimas, 
lyginant su ankstesniais darbais, atrodo netipiškai ir originaliai. 
Kritikai teigiamai vertino subtilias besikeičiančio grafikės stiliaus 
naujoves: „Tai pirmas jos erdvinis šio žanro darbas, kuriame aiškiai 
matyti posūkis nuo tradicinio modelio traktavimo“5 . Savarankiška 
grafine linija išryškinti esminiai veido bruožai susitelkiant į soci-
alinį, profesinį ir moralinį charakterį. Tyrinėdama metalo plokštės 
nuodijimo galimybes dailininkė savitai traktuoja asmens specialy-
bę – fone chemiko darbą charakterizuojančios formulės ir atributi-
ka6. Simbolinio ir realistinio vaizdavimo derinys suteikia estampui 
modernaus daiktiškumo.

Panaši meninė atlikimo maniera būdinga Fizikos-matematikos 
mokslų daktaro B. Grigelionio portretui. Menininkė siekia jai įpras-
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to uždavinio – gilaus studijuojamo objekto pažinimo. Trimatėje er-
dvėje naudojamas abstrahuotų simbolinių formų derinimo būdas. 
Tvarkingos linijos jungiamos į atskiras dekoratyvias plokštumas, 
puošnias margas faktūras. Plastiškai įprasmindama matematiko 
specialybę, dailininkė raižinio lakštą padalija į horizontalias linijas ir 
tinklo pavidalo konstrukcijas, kurias galima interpretuoti kaip min-
ties veiklos rezultatą, žūstančias hipotezes, konstruktyvias idėjas 7.

Universalius egzistencijos ir prasmės klausimus L. J. Paškaus-
kaitė gvildena psichologiškai išraiškingame Vydūno portrete. De-
koratyvus formos rafinuotumas, virtuoziškos, kontrastingos gra-
finės linijos, turtinga faktūra muzikaliai perteikia fantastinę viziją. 
Meistriškai valdomos linijos lengvai ir elegantiškai sukuria Vydūno 
kūrinių idėjinių motyvų ir filosofinių minčių prisodrintos erdvės 
įspūdį. Sąmoningai L. J. Paškauskaitė panaudojo ir „čiurlionišką“ 
nuotaiką, permatomas, išsiliejusias, secesiją primenančias formas 
suvaldė pusiausvyros pojūčiu, tvarkos poreikiu8. Savo kūrybinio 
darbo rezultatu grafikė patenkinta. Reikia pripažinti, kad jis atliktas 
profesionaliai.

Erdvinę formą K. Bieliuko portrete kuria vingiuojanti metalo 
plokštės linija. Banguojančio reljefo panoramoje apsupta kalvų 
spindi ežero plokštuma. Horizontaliomis linijomis modeliuojamas 
išraiškingas profesoriaus profilis iškyla tarsi dar viena atskira relje-
finė faktūra. Lyginant su aptartais darbais netipišku rakursu pavaiz-
duota figūra palieka mažai erdvės fonui. Subtiliais tonais ir pusto-
niais L. J. Paškauskaitė ryškina estampe dominuojantį veidą.

Žvelgiant į konceptualų ir racionalų A. Minkevičiaus portretą jau-
čiamos dailininkės pastangos surasti temą ir siužetą atitinkančias 
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Lili Janina Paškauskaitė. K. Petrausko portretas. 1955. Pop., sausa ad., 
23x30. M. Gasiūnaitės nuotr.

Lili Janina Paškauskaitė. Chemijos mokslų kandidato R. Šarmaičio 
portretas. 1968. Pop., mišri tech., 44,5x32. R. Ropytės nuotr.
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plastines formas. Fone aukštyn į saulę stiebiasi botaniko tyrinė-
jama smulkioji miško flora9. Tamsiame fone sidabriniais štrichais 
dailininkė ritmiškai komponuoja augmeniją. Struktūra paremta 
vertikalių derme. Šviesia dėme akcentuotame veide intriguojančiai 
pro akinius žvelgia akys. L. J. Paškauskaitei svarbu tiksliai ir taisy-
klingai perteikti portretuojamojo bruožus.

Išimtinis atvejis grafikės portretinėje kūryboje yra visafigūris, de-
vyniolika metų kurtas, stovinčios M. Šalkausko figūros atvaizdas. 
Toks pavyzdys L. J. Paškauskaitės kūryboje vienintelis. Panašių 
darbų menininkė nėra sukūrusi, nesidomėjo tokia kompozicija, 
visą dėmesį telkė į pusfigūrius ir biustinius estampus.

L. J. Paškauskaitė portreto žanrui suteikė naujų bruožų ne tik 
grafikos sferoje, bet ir apskritai Lietuvos dailės istorijoje. Gausi to 
laikotarpio garsių žmonių portretų galerija svarbi ir istoriniu aspektu. 
Pasitelkus sudėtingas oforto, sausos adatos, akvatintos technikų 
kombinacijas, estampams suteikta individuali raiška, jie prisideda 
prie profesionaliosios grafikos tradicijų puoselėjimo.                
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Lili Janina Paškauskaitė. Vydūno portretas. 
1971. Pop., ofortas, 40x41. R. Ropytės nuotr.
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Frenkelio viloje vyko apskritojo stalo dis-
kusija Šiaurės Lietuvos restauratoriams, 
muziejinių vertybių saugotojams ir pa-
veldo specialistams. Renginio iniciato-
rė – Lietuvos Respublikos restauratorių 
sąjunga, vienintelė organizacija Lietuvo-
je, jungianti įvairaus profilio kilnojamųjų 
ir nekilnojamųjų kultūros vertybių res-
tauratorius. 

Diskusijos metu buvo aktualizuojama kultūros vertybių kon-
servavimo ir restauravimo darbų svarba, išsaugant unikalų 

Lietuvos kultūros paveldą; populiarinamas naujausių konserva-
vimo ir restauravimo darbų technologijų taikymas restauravimo 
centruose; stiprinamas Lietuvos restauratorių bendradarbiavimas 
su regionų restauratoriais ir skatinami jaunieji restauratoriai dirbti 
regionų restauravimo centruose. Kultūros vertybių bei muziejinių 
eksponatų konservavimo, restauravimo darbų poreikis nemažė-
ja, o kasmet tik didėja. Susidomėjimas vertybių restauravimu 
bei tinkamu jų išsaugojimu ir saugojimu stiprėja. Didieji Lietuvos 
restauravimo centrai įsikūrę Vilniuje, tačiau pamažu plečiasi res-
tauravimo dirbtuvės ir regionuose. 

Pirmą kartą Lietuvoje organizuotame renginyje pristatyta 
keletas reikšmingiausių pastaraisiais metais restauruotų tiek 
kilnojamųjų, tiek ir nekilnojamųjų kultūros vertybių pavyzdžių. 
Daugiausia pranešimų renginiui paruošė Prano Gudyno restau-
ravimo centro specialistai: tapybos restauratorius Algimantas 
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