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Kone pusę amžiaus, svarbiausius kūrybos, žmogaus brandos metus Antanas Gudaitis gyve-
no sovietų okupacijos sąlygomis. Sovietmečiu apie jį parašyta nemažai kritikos straipsnių, 
recenzijų, išleista albumų, parodų katalogų su išsamiais kūrybą nagrinėjančiais įvadais, 
o Tomo Sakalausko pokalbių su dailininku knygoje pateiktos ir paties A. Gudaičio mintys 
apie kūrybą, gyvenimą.

Tačiau daug kas dėl tuometinių aplinkybių, cenzūros nei paties dailininko, nei apie jį 
rašiusiųjų negalėjo būti pasakyta.

A. Gudaitis viešai nekalbėjo apie kūrėjo būseną totalitarinės ideologinės priespaudos 
gniaužtuose, nekritikavo sovietų režimo, nors kiekvienam, jį pažinojusiam, tai buvo savaime 
aišku. Jo gyvenimas patvirtina mintį, kad moralė, būdama aukštesnė, apima ir politines 
nuostatas ir bet kokiomis sąlygomis lemia atsakingą žmogaus, kūrėjo, pedagogo laikyseną. 

Atsiminimus apie A. Gudaitį po jo mirties pradėjo rinkti Aldona Molnikaitė. Jai 1998 m. 
mirus jie atsidūrė Dailininkų sąjungoje, kuri ketino parengti leidinį dailininko šimto metų 
sukakčiai, bet nerado žmogaus darbui tęsti, kol galiausiai rankraštis atiteko mums.

Papildėme jį naujais prisiminimais, pokalbiais, gautais ir rašytais laiškais, suredagavo-
me ir įteikėme Dailininkų sąjungos leidyklai. Tačiau ji atmetė dėl kitų darbų gausos, nors 
Kultūros ministerija jau buvo skyrusi lėšų pradinėms išlaidoms.

Taip radosi dar viena pertrauka, kurios metu subrendo dabartinė knygos idėja – parodyti 
kuo daugiau visko apie Gudaitį, visokio Gudaičio – jos struktūra, pobūdis, apimtis. Laiko 
atstumas skatino ir leido pažvelgti į menininko būtį kaip į visumą, neatskirti kūrybos tėk-
mės – kas buvo įprasta sovietmečiu − nuo biogra�jos momentų bei charakteringų asme-
nybės bruožų. Jie įtikinamai atsiveria daugelyje A. Gudaičio tekstų: prisiminimuose apie 
vaikystę, mokslo metus, jo mintyse apie meną, kūrybos procesą, samprotavimuose apie 
draugus, kolegas, įvairiomis progomis rašytuose raštuose.

Nemažai vietos knygoje skyrėme sudėtingiausiam gyvenimo ir kūrybos periodui – poka-
rio metams. Dabar to laiko realijos, absurdas gali būti nesuvokiamas, kelti juokingas ar kone 
groteskiškas asociacijas, o tada buvo kupinas grėsmės, kurią A. Gudaičiui ir jo amžininkams 
reikėjo išgyventi kas dieną.

Knygoje plačiau rodome ir mažiau žinomus, į kūrybos albumus paprastai nepatenkančius 
kūrybos pavyzdžius: paruošiamuosius piešinius, interjerų projektus, kostiumų, scenovaizdžių 
eskizus, norime atkreipti dėmesį į dailininko pomėgį meninę viziją įkūnyti triptiko pavidalu.

A. Gudaitis paliko turtingą asmeninį archyvą. Jis nieko neišmesdavo, o ką nors rašydamas, 
pirma rašydavo juodraštį. Juodraščiai išliko, tuo tarpu nemažai pačių raštų nei Dailininkų 
sąjungos, nei Dailės instituto archyvuose neradome.

Medžiagą sudėliojome sumišai, nesilaikydamos griežtos chronologijos, turinio, žanro 
rėmų, todėl esti pasikartojimų, jei norima plačiau atskleisti vieną ar kitą kūrybos bei bio-
gra�jos bruožą. Svarbūs mums atrodė visuomeniškai aktyvaus A. Gudaičio saitai, kontaktai, 
interesai – patikimi ne vien asmenybės, bet ir laiko liudytojai, taip pat jo, modernizmo 
kultūros atstovo, mintijimai apie meno, kūrybos dalykus, įvykius, sutiktus žmones. Tad 
vienon vieton telkėme įvairiarūšę medžiagą, informaciją, tekstus. 
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Kūrybos faktus knygoje lydi autoriaus ir amžininkų – meno kritikų, meno istorikų, huma-
nitarų, o stalinmečiu politinių ir visuomenės veikėjų – komentarai. Jie padeda apibūdinti 
A. Gudaičio kūrybos kelią, o gausesni pokario meno kritikos pavyzdžiai – gal nors kiek su-
vokti kūrybos žmones užgulusios prievartos mastą. Pasitelkėme juos A. Gudaičio kūrybos 
kelio apibūdinimui, manome, kad jie įdomūs ir meninės ideologinės aplinkos, XX amžiaus 
Lietuvos menotyrinės minties pažinimui.

Laiškų skyriuje publikuojami A. Gudaičio ir jam rašyti laiškai. Jie sudėti chronologiškai,  
išskyrus susirašinėjimą su V. Vizgirda ir Lebedevais. Pastarieji išskirti į atskirus pluoštus 
ir spausdinami su A. Gudaičio atsakymais, kurių išlikę juodraščiai. Dalis laiškų pateikta 
kituose skyriuose.

Knyga didelė, marga, nevienalytė, tarsi žemaitiškas šiupinys. Kad neapsunkintume skai-
tytojo, A. Gudaičio gyvenimo, kūrybos, veiklos chronologiją pateikiančioje dalyje atsisakėme 
šaltinių nuorodų (literatūros sąrašas spausdinamas knygos pabaigoje). 

Kadangi tekstai imti iš įvairių šaltinių, rašyti ne vienu metu, juose vienodintos kai ku-
rios sąvokos, taisyta leksika (išskyrus laiškus, dalykinius raštus, protokolus), kur ne kur 
sintaksė, rašyba, pavienodinta skyryba. Svetimvardžiai visur keičiami į originalo formą. 

Ieškant knygos leidėjų į pagalbą atėjo Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė 
Kulnytė, maloniai sutikusi, kad muziejaus Leidybos skyrius užbaigtų pradėtus darbus. 
Dėkojame jai. Labai ačiū Jolitai Mulevičiūtei ir Valentinui Lebedevui už specialiai šiam 
leidiniui parašytus straipsnius. Dėkojame visiems, parašiusiems prisiminimus, leidusiems 
pasinaudoti publikuota medžiaga, spausdinti laiškus. 

Džiaugiamės, kad knygą rengti padėjo A. Gudaičio artimieji. Anūk as Ignas Urbonas darė 
spalvotas kūrinių reprodukcijas. Žentas Algimantas Kunčius mūsų žinion perleido milži-
nišką A. Gudaičio fotonegatyvų ir nuotraukų archyvą. Anūkė Algė Gudaitytė-Staišiūnė su 
vyru Dariumi ėmėsi jį skaitmeninti – tapo lengviau šia vaizdine medžiaga naudotis. Be to, 
Algė buvo mūsų, senoviškai ranka rašančių, ryšininkė su kompiuteriais dirbančiais Leidybos 
skyriaus žmonėmis. Reikalui iškilus padėti neatsisakydavo anūkai Marija Zaturskytė-Mech-
den, Adomas Gudaitis ir jo žmona Monika. 

Eglė Kunčiuvienė, Ema Mikulėnaitė
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Antanas Gudaitis kartu su „Ars“ grupe 1932-aisiais išsiveržė į Lietuvos dailės avangardą ir 
ten pasiliko beveik pusšimtį metų. Maža pasakyti, kad jis buvo vienas iškiliausių lietuvių 
tapytojų. Net kelios dailininkų kartos jį regėjo kaip simbolinę �gūrą, įkūnijusią esmines 
XX a. meno sampratas – laisvę, modernumą, tautiškumą. Sovietiniame Vilniaus dailės 
institute nereikėjo nė mokytis pas Meistrą. Pasak S. Kisarauskienės, profesoriaus pavyzdys 
veikė pačiu buvimu. Jam neatsispyrė daugelis. Vieni paklusniai sekė įkandin (A. Gudaitis 
kaip retas kuris sulaukė daug epigonų), kiti stengėsi nuo jo autoriteto pabėgti, maištavo, 
ieškojo alternatyvių tapybos kelių.

A. Gudaitis priskirtinas toms neeilinėms asmenybėms, kurios ne supriešina, bet sujungia 
žmones, laikotarpius, idėjas ir permainingai Lietuvos istorijos tėkmei suteikia vientisumo. 
Tiesa, jis nebuvo nei talentingas organizatorius, įžvalgus, lankstus derybininkas (koks buvo 
J. Švažas), nei įvairiausiuose dailės, mokslo, visuomeninės veiklos baruose nepailstamai 
triūsiantis pasišventėlis (koks buvo V. Kisarauskas). Atvirkščiai, dailininkas dažnai elgdavosi 
impulsyviai, skelbdavo vienas kitam prieštaraujančius ir ne visuomet mandagius teiginius. 
Nepaisant to, jo gaivališka individualybė traukė aplinkinius ir nuolat atsidurdavo svarbių 
kultūros įvykių verpete.

A. Gudaitis gimė 1904 m. liepos 29 d. Šiauliuose, o vaikystę praleido nei mieste, nei 
kaime – mažuose Žemaitijos miesteliuose Kuršėnuose ir Viekšniuose. Vargana maitintojo 
paliktos šeimos buitis, kilnojimasis iš vietos į vietą ir atsitiktiniai samdinio uždarbiai var-
giai atitinka humanitarų rašiniuose įsitvirtinusį statistinio, iš valstiečių kilusio, lietuvių 
menininko biogra�jos stereotipą. Kaip ir vėlesnis gyvenimas proletariškuose Šiauliuose, 
persmelktuose kairuoliškų nuotaikų. Į Šiaulius būsimasis tapytojas sugrįžo 1922 m., kad 
įstotų į mokytojų seminariją, nes šioji rūpinosi jaunuolių pastoge ir pragyvenimu. Praktiniu 
išskaičiavimu grįstas sprendimas pasirodė esąs lemtingas: seminarijoje A. Gudaitis sutiko 
ten mokytojavusį žinomą gra�ką G. Bagdonavičių ir jo paskatintas visam laikui pasirinko 
dailę. 

Beje, pradžioje dailei teko varžytis su �lologija. Dar mokydamasis Šiauliuose A. Gudai-
tis daug skaitė, dalyvavo saviveiklinio teatro vaidinimuose. Todėl 1926 m. jis įstojo ne tik 
į Kauno meno mokyklą, bet ir į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą 
studijuoti lietuvių bei rusų literatūros. Nežinia, kaip būtų viskas susiklostę, jei ne garsusis 
1929 m. Meno mokyklos mokinių streikas. A. Gudaitis, drauge su kitais protestavęs prieš 
autoritetingo dėstytojo J. Vienožinskio atleidimą ir mokykloje diegiamą, jaunimo akimis 
žvelgiant, pasenusią ugdymo metodiką, buvo pašalintas iš šios įstaigos. Po trumpo pri-
vataus lavinimosi pas J. Vienožinskį tapytojas nusprendė profesinių žinių siekti svetur. 
Tolesniam mokymuisi pasirinko Paryžių, į kurį jau buvo pramynę kelius pirmieji Kauno 
meno mokyklos absolventai. 

Paryžius A. Gudaičiui tapo likimo miestu. Čia susiformavo jo meninių pažiūrų pagrindai. 
A. Exter mokyklėlė, vadinamoji André Lhote’o akademija, Nacionalinė dailės ir amatų kon-
servatorija bei ten dėsčiusio H. M. Magne’io paskaitos, galop – akistata su parodoje iška-
bintais P. Cézanne’o darbais... Visi menininkai, regis, net A. Exter ir A. Lhote’as, su kuriais 

jolita mulevičiūtė

Vietoj įžangos, arba Pastabos  
Antano Gudaičio biogra�jos paraštėse
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jolita mulevičiūtė

A. Gudaitis susidūrė tik epizodiškai ir kurių įtakos nenorėjo pripažinti, kryptingai formavo 
jo plastinę mąstyseną. Tai nebuvo tuometinės tapybos avangardas, greičiau – savotiškas 
jau atslūgusios XX a. pirmųjų dešimtmečių modernizmo bangos ir naujai atgimstančių 
klasikinių tradicijų lydinys, skleidęsis art deco, postkubizmo ir neoklasicizmo pavidalais. 
Ši dailė atvykėliui įskiepijo sintetinės formos jausmą, polinkį į vaizdo monumentalumą, 
o svarbiausia – išugdė paveikslo kaip vientisos, aiškios, logiškos struktūros supratimą ir 
audringai žemaitiškai vaizduotei suteikė konstruktyvumo. Iš tiesų Paryžiaus patirtis leido 
subręsti ir išsiplėtoti tam, kas užsimezgė dar Kauno meno mokykloje, kurioje sezanizmo 
nuostatas puoselėjęs J. Vienožinskis savo mokiniams diegė konstrukcijos ir spalvos, proto 
ir emocijos derme grįstą antinatūralistinį tapymo būdą.

Besimokant Prancūzijos sostinėje kilo idėja suburti jaunų lietuvių dailininkų grupuotę. 
A. Gudaitis buvo vienas pagrindinių sambūrio ideologų ir organizatorių. 1932 m. Kaune de-
biutavusi, vos porą parodų surengusi ir 1935 m. į ką tik įsteigtą Lietuvos dailininkų sąjungą 
įsiliejusi „Ars“ grupė, kurios branduolį sudarė trys maištingai nusiteikę tapytojai ir vienas 
skulptorius, pelnė legendinę šlovę. Tarp dailininkų kartų ryškią ribą nubrėžęs triukšmingas 
jos pasirodymas ilgai buvo tapatinamas su moderniosios lietuvių dailės istorijos pradžia. Ir 
šioje istorijoje A. Gudaičiui teko išskirtinis vaidmuo. 1939 m. per pusę Europos palydėjęs 
pasiligojusį A. Samuolį, ne – ne į Šveicarijos kliniką, o į mirtį, 1944 m. atsisveikinęs su gim-
tinę visam laikui apleidžiančiu V. Vizgirda, pokaryje stebėjęs dvasinį J. Mikėno nuopuolį, 
jis liko vienintelis Lietuvos kultūros gyvenime aktyviai dalyvaujantis arsininkas – gyvas 
Nepriklausomybės laikų avangardo paminklas. Po Antrojo pasaulinio karo jam vieninteliam 
buvo lemta savo patirtimi tiesiogiai dalytis su jaunesniais dailininkais1 ir skleisti stilistiką, 
kuri jau keletą dešimtmečių mūsų istoriogra�joje vadinama lietuviškojo ekspresionizmo 
mokykla. Tai kas, kad A. Gudaitis tarpukaryje ne tik tapė, bet ir dirbo proziškus taikomuo-
sius darbus: dėstė vakariniuose dažytojų kursuose ir Kauno I valstybinėje amatų mokyklo-
je, prusino keramikus Žemės ūkio rūmų rengiamose paskaitose, kūrė teatro dekoracijas, 
knygų viršelius ir plakatus, projektavo įrangą ir sienų tapybą Pitsbergo (JAV) universiteto 
Lietuviškajai auditorijai. Nepaisant to, daugelio vaizduotėje jis įsitvirtino vien kaip šau-
niojo arsininkų ketvertuko narys, atmintinojo 1932 m. manifesto bendraautoris. Lietuvis 
Pa ryžiuje ir paryžietis Lietuvoje, nutapęs „Šeimyną“, „Seną meistrą“, „Žemaitę šventadie-
niniais drabužiais“, varijavęs cirko temą, „Motiną su vaiku“, „Muzikantus“...

Tačiau 1945 m. Paryžių teko užmiršti ir mokytis sovietinio muštro abėcėlės. Beje, pirmąją 
pamoką tapytojas gavo dar paskutinėmis nacių okupacijos dienomis, kai 1944-aisiais jo 
paveikslai buvo išmesti iš parodos Vilniuje. Dailininkui, subrendusiam anarchiškoje Pary-
žiaus académies libres aplinkoje ir savo kūrybinį kelią pradėjusiam drauge su „naminiu“ 
A. Smetonos režimu, vengusiu atvirai kištis į meno reikalus, tai buvo nauja patirtis. Vis 
dėlto ji nė iš tolo neprilygo pokarinio dešimtmečio išbandymams, kai prireikė ne tik keisti 
tapymo stilių, bet ir revizuoti pagrindinius pasaulėžiūros principus. Ankstyvoje jaunystėje 
susikurti kairuoliški idealai (šia utopija persirgo daugelis Europos avangardistų) dramatiškai 
susidūrė su tikrove. Juk vos prieš dešimtmetį dar broliautasi su trečiafrontininkais, 1936 m. 
dėtas lygybės ženklas tarp Leningrado ir Paryžiaus2, 1940 m. dalyvauta vaizdines sovietinės 
propagandos priemones gaminusių agitpropininkų veikloje, 1941 m. imtasi drobės „Keturi 
komunarai“, kurią ketinta eksponuoti Lietuvos literatūros ir meno dekados proga Maskvoje 
ir kuri, pasak dailės istorikų, nebaigta dingo vokiečiams užėmus Vilnių3.

1 Vilniaus dailės institute A. Gudaitis dėstė iki 1985 m.
2 Žr. A. Gudaičio 1936 m. laišką iš Leningrado būsimai žmonai S. Lukošytei, LLMA, f. 221, ap. 1, b. 12, l. 2. Skelbiamas šioje knygoje p. 503.
3 Spaudoje skelbta, kad kūrinio matmenys siekia 310×200 cm. Apie jį žr.: XX a. lietuvių dailės istorija, t. 3: Lietuvių tarybinė dailė 1940–

1960, Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 1990, p. 21–22.
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Jei ne karo išvakarėse atvirai demonstruota kairioji pozicija, A. Gudaitį galbūt būtų 
ištikusi daugelio lietuvių inteligentų lemtis – nutrėmimas į bekraštę Rusijos gilumą. Dai-
lininkui buvo leista gyventi ir dirbti Sovietų Lietuvoje. Tačiau už tokią malonę reikėjo mo-
kėti brangiai – paaukoti moralinę nepriklausomybę ir kūrybos laisvę (tarp kitko, vargu ar 
tapytojas – lietuvių kultūriniame gyvenime perdėm gerai matoma ir žinoma �gūra – galėjo 
pasirinkti trečiąją išeitį). Nors 1945 m. autobiogra�joje su oriu savo asmeninės autonomijos 
pajautimu dailininkas tebetvirtino: „Jokioms politinėms partijoms nepriklausiau ir nepri-
klausau“4, greitai jam teko atsisakyti šios „smulkiaburžuazinės“ iliuzijos.

Partijai priklausyti nebuvo būtina. Partiečių tinkamai stebimi, garsūs nepartiniai netgi 
nešė naudą. Sovietų valdžia manipuliavo įvairiu, dar iš carinės Rusijos imperijos laikų 
paveldėtu ir ištobulintu represinių priemonių arsenalu, padėjusiu efektyviai kontroliuoti 
visuomenę. Savo galią ji grindė visa apimančia biurokratine sistema, nepaliekančia vietos 
nesunormintai, asmeninei kūrėjo būčiai. 1952 m. pareiškime LSSR dailininkų sąjungos 
pirmininkei A. Gudaitis įrodinėjo neįstengsiantis vadovauti ekskursijoms respublikinėje 
liaudies meno dirbinių parodoje, nes turįs gausybę pareigų: dėsto tapybą Vilniaus dailės 
instituto Tekstilės katedroje, dalyvauja šios įstaigos Mokslo tarybos posėdžiuose, vadovauja 
instituto priešgaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos grandžiai („pratimai būna kartą per 
savaitę“), atsakingas už studentų politinį švietimą („pranešimai būna kartą per savaitę“), 
yra Vilniaus srities vidurinių mokyklų moksleivių parodų rengimo komiteto narys, Dai-
lininkų sąjungos valdybos narys, Tapybos sekcijos biuro narys, Meno tarybos prie Dailės 
fondo narys, be to, lanko marksistinės-lenininės estetikos seminarą. „Kada aš begaliu dirbti 
kūrybinį darbą, paskaityti, pasirūpinti savo šeima?“5 – klausė pareiškimo autorius, nesuge-
bėdamas nuslėpti pasipiktinimo, nuoskaudos ir desperacijos gaidelės. Ši, regis, apgailėtina 
ir absurdiška menininko būsena tapo šaltiniu, įkvėpusiu daugelį didžių A. Gudaičio drobių: 
„Akrobatą“, „Sūnų palaidūną“, kelis „Pasitarimo“ variantus. Tačiau tai įvyko vėliau, septin-
tajame–aštuntajame dešimtmetyje. O stalininio režimo sąlygos tapytoją privertė kuriam 
laikui išsižadėti poetiško braižo ir drauge su kitais profesinio cecho nariais stoti ideologi-
nėn tarnystėn. Teko netgi paminti esminį moderniojo meno, kaip unikalios, individualios, 
vienatvinės kūrybos, principą ir imtis anonimiško brigadinio tapymo (teminis paveikslas 
„Svečiuose pas kiaulininkę S. Vitkienę“6).

Šiandien lietuvių dailėtyroje bandoma plėtoti dailininkų kolaboravimo arba (rečiau) rezis-
tencijos temą ir tam tikslui pasitelkiama A. Gudaičio biogra�ja. Pavyzdžiui, kartais teigia-
ma, kad A. Gudaitis labai greitai prisitaikė prie naujųjų sovietinio laikotarpio reikalavimų, 
sėkmingai kūrė nacionalinę socialistinio realizmo versiją ir padarė puikią karjerą. Tačiau 
tokie teiginiai neretai tik deklaruojami. Jų nesiseka paremti konkrečių kūrinių ir rašytinių 
dokumentų analize iš dalies dėl problemų, slypinčių pačioje sunkiai konceptualizuojamoje, 
amor�škoje faktogra�nėje medžiagoje. Mat, lyginant su lietuvių literatūra, XX a. pirmosios 
pusės dailėje tiesioginio politinio angažavimosi faktų buvo nedaug, o ir tie patys – retai 
kada įspūdingi. Akademinės dailės tradicijų stygius, menka istorinio ir mitologinio žanro 
patirtis, aplaidus etnolingvistinio nacionalizmo idėjomis persiėmusių tautinio atgimimo 
šauklių, o įkandin jų ir visų tarpukario Lietuvos valdžių požiūris į vaizdinę propagandą 
dailininkų neskatino imtis nei valstybinės ideologijos skleidėjų, nei o�ciozo oponentų vaid-
mens, išsiugdyti tokiai veiklai būtiną mentalitetą ir speci�nius įgūdžius. Iki pat Antrojo 
pasaulinio karo išvakarių ši sritis iš esmės buvo marginalinė, savo organizacija ir užmojais 

4 A. Gudaičio 1945 03 20 autobiografija, LLMA, f. 289, ap. 3, b. 722, l. 7.
5 A. Gudaičio 1952 10 21 pareiškimas LSSR dailininkų sąjungos pirmininkei L. Vaineikytei, LLMA, f. 146, ap. 1, b. 97, l. 30−30v.
6 Paveikslas „Svečiuose pas kiaulininkę S. Vitkienę“ nutapytas 1949 m. drauge su buvusiu mokiniu Leonu Katinu, kuris, 

Nepriklausomybės laikais baigęs Kauno karo mokyklą ir tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, dar labiau nei jo diplominio darbo vadovas 
turėjo rūpintis savo keblia padėtimi.
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„namudinė“, iš esmės palikta saviraidai, todėl ne vieną iš negausių kairę arba dešinę ma-
nifestuojančių opusų dabar galime pavadinti meno ir amato požiūriu nenusisekusiu. Su ta 
pačia mėgėjiškumo problema susidūrė ir sovietinės kultūros politikai, pradėję iš lietuvių 
dailės reikalauti, kad ši propaguotų naująją santvarką. Stalininei prievolei atlikti lietuvių 
plastinio meno „genetika“ pasirodė visai netikusi. Ypač tai pasakytina apie tapybą, kuri nuo-
lat linko į tradicinius „nacionalinius“ peizažo ir portreto žanrus, vis „atkrisdavo“ į vietinėje 
stilistikoje giliai įsišaknijusį liaudišką primityvą, dekoratyvią stilizaciją arba intymų, lyrišką 
realizmą ir niekaip nepajėgė susidoroti su monumentaliomis vadinamojo teminio paveikslo 
užduotimis. Todėl 1950 m. pasirodęs V. Dilkos „Steigiamasis kolūkio susirinkimas“ taip ir 
liko nepralenktas darbas, nors lyginant su rusų, baltarusių ar latvių masteliais ši teatriška 
daugia�gūrė mizanscena – tik naivokas kamerinis mėginimas7.

Tokiame kontekste A. Gudaičio konformizmo klausimas lieka atviras. Neabejotina, 
kad jis vertas diskusijų. Antai dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė konformistinės tapy-
tojo laikysenos ištakas įžvelgia dar nepriklausomoje Lietuvoje. Pasak jos, jau ketvirtojo 
dešimtmečio pabaigoje dėl kasdienės duonos ir geresnės socialinės padėties dailininkas 
„pasijuto turįs išduoti savo kūrybinius idealus“, t. y. „mėgino prisitaikyti prie valdžios 
reikalavimų ir naudojo populiarią neoklasicistinę išraiškos formą“8. Čia pat dailėtyrinin-
kė pamini A. Gudaičio dalyvavimą konkurse dėl teisės nutapyti pano 1937 m. pasaulinei 
Paryžiaus parodai. Tokia minčių eiga (beje, išties netikėta) sukelia painiavą dailėtyros 
terminuose. Norisi klausti, apie kokį tarpukario neo klasicizmą (o jų buvo keletas) kaip 
modernizmo idealų priešpriešą kalbama. Ar apie tą modernizuotą klasikos atgaivinimo 
variantą, kurį A. Gudaitis įvaldė 1930–1932 m. Paryžiuje, H. M. Magne’io pamokose, ir 
kurio niekada nebuvo apleidęs? Juk visuose trijuose triptiko eskizuose regime kaip tik 
pastarąjį – prancūziška patirtimi paremtą ir gudaitišku kolorizmu persmelktą – stilių9. 
Be to, neaišku, ar kalbant apie „valdžios reikalavimus“ galvoje teturimos konkurso sąly-
gos. Mat kalbėti plačiau priežasčių tarytum nerastume, nes autoritarinis A. Smetonos 
režimas nesuformulavo ir net nemėgino formuluoti o�cialios meno doktrinos. Apskritai 
nevertėtų tarpukario lietuvių dailės istoriją bet kokia kaina brukti į politizuotame Vakarų 
humanistikos diskurse populiarias klišes, taikomas tiriant didžiųjų totalitarinių valstybių 
meną, ir tarp čionykščio modernizmo ir tradicionalizmo, avangardistų ir konservatorių, 
visuomenės ir valstybės brėžti griežtą ribą10. Deja (o gal tiksliau – laimei?), XX a. Lietuvos 
kultūra – sudėtingas, daugiasluoksnis, hibridinis „atvejis“, kuris nepasiduoda mąstomas 
išgrynintomis, „klasikinėmis“ formulėmis.

Kad ir kaip būtų, tenka pripažinti, jog visuomeninio gyvenimo bei kultūros virsmas, taip 
pat asmeninės pasaulėžiūros krizė penktajame–šeštajame dešimtmetyje nei giamai paveikė 
A. Gudaičio kūrybą. Tarp kitko, čia neatrasime sensacijų. Visi tapy tojo reveransai sovietinei 

7 Galima pritarti E. Grigoravičienės teiginiui, kad per pokario dešimtmetį lietuvių dailininkams „nepavyko sukurpti bent kiek įtaigesnių 
totalitarinio meno pavyzdžių“, tačiau turėdami omenyje istorinę lietuvių dailės patirtį vargu ar rastume priežasčių paremti jos norą 
šiame fakte įžvelgti savotišką rezistencijos apraišką (žr.: E. Grigoravičienė, Tema, gyvenimas, žmogus – kūrybiškosios socrealizmo 
plėtros gairės, Menotyra, 2005, Nr. 3 (40), p. 29). Nesileidžiant į ilgus aiškinimus šiuokart galima pasakyti nebent tiek: tarpukaryje 
Kauno meno mokykla nepuoselėjo nuoseklių tradicinės akademinio ugdymo sistemos principų; per aštuoniolika savo veiklos metų ji 
neišugdė nė vieno aukšto lygio akademinio sukirpimo tapytojo arba virtuoziško piešėjo, o tarp jos mokinių plitęs lyrinis modernizuoto 
neoklasicizmo variantas nors ir tiko obuolių skynimo scenai ar bulviakasiui pavaizduoti, tačiau buvo visai netinkamas įamžinti 
darbininkų klasės kovos idėjas ir komunistinį mitą perteikti kaip neginčijamą akivaizdybę. 

8 G. Jankevičiūtė, Facing the new myths: on Lithuanian art in 1940–1941, Menas ir politika: Rytų Europos atvejai = Art and Politics: 
Case-Studies from Eastern Europe, sud. L. Dovydaitytė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007, p. 30.

9 Tą pačią ikonografijos ir kompozicijos idėją A. Gudaitis pamėgins pakartoti po dešimtmečio. Tačiau 1946–1947 m. nutapytas „Vasaros 
darbų“ triptikas šiandien liudija emocionalios ir dekoratyvios prieškario manieros degradaciją.

10 Šia tema diskusiją buvo pradėjęs istorikas D. Mačiulis: „Jei rašant apie valstybines premijas analogijų ieškoma Stalino Sovietų 
Sąjungoje ar Hitlerio Vokietijoje, tai šių šalių požiūriu oficialaus stiliaus Lietuvoje nebuvo“ (D. Mačiulis, Giedrė Jankevičiūtė, Dailė 
ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918−1940 [recenzija], Lietuvos istorijos metraštis, 2003, t. 1, Vilnius: Lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2004, p. 211).
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ideologijai žinomi – jie ne kartą eksponuoti ir aprašyti įvairiose mokslinėse studijose. Greta 
jau nurodytų galima prisiminti dvi žemės dalijimą vaizduojančias kompozicijas, šiandien 
keliančias šypseną �gūrų anatomijos paklydimais ir perdėm negudria veiksmo režisūra11. 
Tiesa, kaip minėta, ne viskas išliko. Nepamatysime ne tik paties „Keturių komunarų“ pa-
veikslo, apie kurį šiandien težinome iš trumpų stalininės spaudos žinučių ir kuris galop taip 
ir nebuvo nutapytas. Su juo susijusių parengiamųjų vaizdinių dokumentų irgi neliko. Šios 
proginės, užsakomosios drobės eskizą (galbūt paskutinį jos „daiktinį įkaltį“) A. Gudaitis 
suplėšė aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Išsižadėjimo aktas įvyko dailėtyrininkės Ingri-
dos Korsakaitės akivaizdoje, kai ji rinko medžiagą monogra�jai apie dailininko piešinius. 
Incidentas gudaitiškas: nepasvertas, spontaniškas ir (turint omeny brežnevinio sąstingio 
laiką) nevisiškai saugus...

Stalininio periodo A. Gudaitis drovėjosi, troško jį užmiršti, išbraukti iš savo kūrybinės 
biogra�jos. Buvo įsitikinęs, kad anuomet išdavė kertines vertybes, kurias iki tol gynė be 
kompromisų. Juk kaip tik ištikimybė autonominės dailės prigimties idėjai kadaise jį paska-
tino kritiškai vertinti utilitarias trečiafrontininkų pozicijas12 ir spaudoje skelbti meno, kaip 
savais dėsniais besiremiančios kūrybos, sampratą13. Tačiau manyti, kad visa problema tėra 
tos keturios sovietinę ideologiją iliustruojančios drobės ir vienas (išlikęs) 1940 m. rinkimų 
plakatas, raginantis balsuoti už Lietuvos darbo sąjungą, būtų per daug paprasta. Stalininės 
politikos pasekmės buvo gilesnės ir neužsibaigė kartu su diktatoriaus režimu. Tai – A. Gu-
daičio talentą švaistę trafaretiniai liaudies tipų portretai ir vienas į kitą panašūs kaimo 
peizažai. Nutapyti be išmonės, be įkvėpimo. Jiems, nors su socialistinio realizmo reikalavi-
mais tiesmukai nesusijusiems, buvo lengviau gauti cenzūros palaiminimą, juos paprasčiau 
buvo iškabinti parodose nei idėjinių normatyvų neatitinkančias �gūrines kompozicijas. 
Bet... Bet ir šiems tarytum saugiems, neutraliems žanrams taip pat visko nutikdavo. Bene 
labiausiai pagarsėjo kultūros ideologų išpuolis prieš „Vidudienį“ (1959) – didelio formato 
gamtos panoramą, plačiais teptuko mostais meistriškai perteikiančią saulėtos erdvės įspūdį.

Taip, A. Gudaitis priklausė sovietiniam meno elitui, 1945–1949 m. netgi ėjo Vilniaus dailės 
instituto direktoriaus pavaduotojo pareigas. Tačiau jau 1952-aisiais profesoriumi pasinaudo-
ta, kai reikėjo reaguoti į griežtinamą Sovietų Sąjungos kultūros politiką. Už nepakankamą 
tapybos idėjiškumą dailininkas buvo nutremtas į Tekstilės katedrą, į kurią paprastai šioje 
mokymo įstaigoje perkeldavo ideologinius prasikaltėlius. Tapytojas ne kartą patyrė viešas 
moralines egzekucijas – žeminančių kolektyvinių procedūrų aprašymai aptinkami ne tik 
archyvuose, bet ir to meto periodinėje spaudoje. Sąlyginis atokvėpis prasidėjo kartu su 
chruščioviniu „atšilimu“. Į naująjį tarpsnį A. Gudaitis ne įžengė, o triukšmingai įsiveržė. 
1961–1962 m. nutapytas triptikas M. K. Čiurlioniui atminti iškart tapo nacionalinės kultūros 
įvykiu. Nors tarp jo ir minėto „Vidudienio“ – viso labo dvejų metų skirtumas, bet atrodo, 
kad šiuos paveikslus skiria ištisa epocha. 1962 m. LSSR rašytojų sąjungos klube eksponuotas 
pusiau abstraktus, muzikinės dermės principais grįstas trijų dalių ciklas didelį įspūdį paliko 
visiems, ypač jauniems dailininkams14. Profesoriui ir vėl teko teisintis, žadėti „ta kryptimi“ 
daugiau nebedirbti15. Tačiau totalitarinio muštro laikas jau buvo praėjęs, todėl triptikas  

11 „Žemės dalijimas“ (1945) ir „Žemės dalijimas valstiečiams Lietuvoje 1940 m.“ (1955).
12 Žr. A. Gudaičio 1931 03 11 laišką iš Paryžiaus A. Venclovai, LLTI BR, f. 1, b. 4614, l. 2. Skelbiamas šioje knygoje p. 440.
13 Meno idėjos ir gyvenimas, Naujoji Romuva, 1940, Nr. 22–23, p. 418. Beje, kartais šiuose laisvuose, metaforiškuose teiginiuose 

įžvelgiama priešprieša socia liai angažuotai dailininko pozicijai. Tačiau A. Gudaitis niekuomet neneigė visuomeninės meno reikšmės, 
tik gynė modernistų pažiūrose įtvirtintą savitomis plastinėmis priemonėmis kuriamos dailės specifiką. Kadaise pareiškęs, jog 
„lietuviškumas yra po skrybėle“, savo principinei nuostatai stengėsi likti ištikimas, nes buvo giliai įsitikinęs, kad ideologinis meno 
turinys negali būti reiškiamas iliustratyviu, pragmatišku pavidalu.

14 Ne veltui kaip tik šia A. Gudaičio kompozicija E. Lubytė pradeda sovietinio laikotarpio lietuviškojo modernizmo parodų registrą 
(žr.: Tylusis modernizmas 1962–1982, sud. ir įžangos autorė E. Lubytė, Vilnius: Tyto alba, 1997, p. 26).

15 A. Gudaičio 1963 05 04 pareiškimas LKP Centro komitetui, LSSR kultūros minist rui, LLMA, f. 221, ap. 1, b. 15.



atvėrė naują A. Gudaičio gyvenimo periodą. Po jo sukurtos į lietuvių tapybos istoriją įėjusios 
drobės: „Trys Petronėlės“, „Moteris su paukščiu“, „Seni gyvuliai“, „Mergaitė, baltas kume-
lys ir šokanti moteris“, „Moteris ir žuvys grįžta namo“ bei daugybė kitų. Nuo septintojo 
dešimtmečio A. Gudaitis pagaliau ėmėsi to, prie ko labiausiai linko ir ką geriausiai mokė-
jo, – laisvomis formų ir spalvų variacijomis grįstos �gūrinės kompozicijos poetiška tema.

Nepaisant visko, A. Gudaičio kūrybinę biogra�ją galima pavadinti laiminga. Tačiau ją pri-
lyginti sėkmingai karjerai būtų, švelniai tariant, per daug vienareikšmiška. Tapytojo istorija 
nestokoja prieštaravimų ir dramatizmo, kylančio iš dailininko susidūrimo su socialine terpe 
ir valdančiųjų ratu. Sovietinei valdžiai reikėjo nuosavo tarno, o visuomenei – sãvo hero-
jaus, tad abi stengėsi menininką savaip prisitaikyti, patenkinti savus interesus ir lūkesčius. 
Tenka pripažinti, kad jeigu A. Gudaitis kada nors ir tarnavo, tai šitai darė ne itin vykusiai. 
Užtai herojaus vaidmeniui jo spalvinga asmenybė buvo labai paranki. Šiandien pasigirstanti 
kritika A. Gudaičio asmens ir kūrybos atžvilgiu iš dalies yra pastangos revizuoti meninės 
inteligentijos sukonstruotą ir daugelį dešimtmečių puoselėtą herojinį Patriarcho vaizdinį. 
Tik bėda, kad verčiant stabus pamirštami svarbiausi dalykai – dailininko darbai ir gyveni-
mas. Žinoma, logiškai kyla klausimas, ką apie savo kultūrinį įvaizdį galvojo, kiek ir kaip juo 
naudojosi pats A. Gudaitis. Į tai keblu trumpai ir paprastai atsakyti. Verčiau paskaitykime 
knygą, kurioje surinkti laiškai, dokumentai ir amžininkų prisiminimai. Daugelyje tekstų vis 
kitaip čirškia tos pačios kanarėlės, vis kitaip skamba to paties orkestro muzika ir Maestro 
su ta pačia šypsena, bet vis kiek kitaip stebi atėjusius jo pasveikinti.

 Vilnius, 2008

jolita mulevičiūtė
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1904–1909
1904 m. liepos 29 (16) d. Šiauliuose, Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašto provincijos 
mieste, gimsta Antanas Gudaitis, pirmas Martyno Gudavičiaus ir Mortos Jarulaitytės-
Gudavičienės vaikas.

Tėvas Martynas Gudavičius (kilęs iš Gudaičių, rusiškuose metrikuose Gudovič), Jurgio 
sūnus, gimė 1875 m. Telšiuose. Dirbo Šiaulių „Gubernijos“ metalo fabrike. Apie 1907 m. iš-
vyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Dirbo Pitsbergo anglių kasyklose. Buvo mobilizuotas 
į JAV kariuomenę. Paskutiniai jo laiškai rašyti į Lietuvą Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. 
Mirties aplinkybės, data nežinomi.

Motina Morta Jarulaitytė-Gudavičienė, Igno duktė, gimė 1877 m. rugpjūčio 11 d. Pailių 
kaime, prie Šiaulių. Ištekėjusi gyveno Šiauliuose. 

Kai vyras išvažiavo, pusbrolis, garsus Viekšnių parapijos kunigas ir visuomenės veikėjas 
Vincentas Jarulaitis, patarė keltis į mažesnį miestelį, kur būsią lengviau pragyventi beraštei 
su trimis vaikais. Iš pradžių apsistoja arčiau Šiaulių – Kuršėnuose, bet po dvejų metų mirus 
dukrelei persikrausto į Viekšnius, Bažnyčios g. 16. Nelengva verstis atsitiktiniais darbais. 
Užėjus Pirmajam pasauliniam karui stinga maisto, drabužių, siaučia ligos. Vaikai serga 
šiltine, gydomi degintu sūriu.

„Aš ir išore, ir būdu, ir psichine struktūra – visas į motiną“, – sakydavo A. Gudaitis. Dažnai 
ją tapo: „Moteris virtuvėje“ 81 (1933), „Moteris iš Žemaitijos“ 105 (1934), „Motina ado kojines“ 
171 (1942), portretuoja pastele 173 (1943?)1, vėliau piešia iš atminties. Motinos mirties metais 
nutapo „Moterį su paukščiu“ 295 (1966), jai skiria paveikslą „Motinai atminti“ (1983). Dau-
gelyje A. Gudaičio kūrinių šmėkšo numanomas jos senyvos, skarele pasirišusios pavidalas: 
„Moteris ir žuvys grįžta namo“ (1971), „Prie stalo“ 358, 359 (1975–1978). Net „Sūnaus palaidū-
no“ (1971–1972) kompozicijoje matome ne tėvą, kaip įprasta, o orią tvirtą motiną – valstietę. 

Nuo 1940-ųjų ligi mirties 1966 m. M. Gudavičienė gyvena sūnaus namuose Vilniuje, 
Kaštonų (sovietmečiu Zigmo Angariečio) gatvėje.

Brolis Jonas Gudavičius (vėliau Gudaitis) gimsta 1905 m. Šiauliuose. Baigęs Žemės ūkio 
mokyklą gyvena Kretingos rajone, Radviliškyje, Subačiuje, dirba pienininku, depo buhal-
teriu. Tuojau po karo paskiriamas Pumpėnų tarybinio ūkio direktoriumi, partizanų nužu-
domas 1945 m.

Sesuo Ona Gudavičiūtė gimsta 1907 m. Šiauliuose. Miršta sulaukusi dvejų metų.
1909 m. M. Gudavičienė su sūnumis persikelia į Viekšnius.

1913
A. Gudaitis pradeda piemenauti pas Žemaitijos ūkininkus. „Motina paliko viena su trim 
mažais vaikais, todėl ir aš anksti, turėdamas devynerius metus, pradėjau tarnauti, pats 
savo jėgomis mokytis.“ Kartais pasiseka kelis žiemos mėnesius lankyti rusišką, karo metais 
vokišką mokyklą. Suserga atvira džiova. Ligą apmalšinti padeda tenykštis dvarininkas. 
Pastebėjęs sergantį vaiką liepia duoti gerti žalių kiaušinių. 

eglė kunčiuvienė

1 Kitur klaidingai datuojamas 1948 m.

Antano Gudaičio 
gyvenimo ir kūrybos kelias
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1914
Prasideda Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos teritoriją užima vokiečių kariuomenė. Oku-
pacinis režimas, bruzdėjimai ir sukilimai Rusijoje, 1917 m. bolševikų perversmas, bolševikų, 
bermontininkų ir kitų grupuočių žygiai Lietuvoje, siautėjimai, suirutė. „Karas, skurdas 
ir pažeminimas, matytas ir patirtas vaikystėje, paliko įspūdį visam gyvenimui. Niekada 
nemaniau, kad džiaugsmas yra mano tikslas ir kad jį norėčiau išreikšti. Manau, kad žmogų 
slegia vienokios ar kitokios jėgos ir jis visą laiką siekia išsilaisvinimo“, – sunkių paauglystės 
metų patirčių poveikį vėliau apibendrino A. Gudaitis.

1918
Vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbia Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

Nebaigęs pradinės mokyklos, pats pasirengęs, keturiolikmetis A. Gudaitis įstoja į Viekšnių 
progimnazijos antrą klasę. Vasaromis atostogauja Žagarėje pas motinos pusbrolį kunigą 
V. Jarulaitį (S. Kymantaitės-Čiurlionienės motinos brolį). Kartais ten sutinka D. Čiurlionytę. 
Vieną tokių epizodų ji aprašo prisiminimų knygoje Patekėjo saulė: „O štai naujienos. Randu 
Antuką, tolimą mūsų giminaitį, kurį Bočelis buvo paėmęs iš Viekšnių (4 kl. gimnazistą) 
truputį per vasarą pasiganyti. Antukas – toks ištįsęs vaikinas išaugtu žaliu lininiu švarke-
liu, lygiai į viršų sušukuotais plaukais. Viena jo pareigų buvo surinkti nukritusius obuolius 
ir kriaušes arba šviežių priskinti. Tai jis darė be didelio noro. „Antuk, prie svirno kriaušių 
prikritę.“ – „Gerai, pažiūrėsiu“... Arba: „Einu jau, einu...“ O man tai pramoga, pasiėmus 
pintinėlę bėgu pirmyn. Ar tada galėjo kas nujausti, kokios mintys ir siekiai brendo amžinai 
užsisvajojusio Antuko galvoje, taip nenoriai dirbusio monotonišką darbą? Iš Antuko išaugo 
mūsų žymusis dailininkas Antanas Gudaitis.“

Antanas Gudaitis apie vaikystę ir mokslus1. Tai bus sunkiausias pasakojimas. Reikėtų apie labai daug ką, 
o viskas skendi kažkokioj migloj. Taigi pavažinėjau po tas Viekšnių apylinkes, kuriose praleidau savo vaikystę. 
Važinėjom su labai mielu žmogum Gedvilu, seniai dirbančiu Viekšnių vidurinės mokyklos direktoriumi. Jisai 
dabar istoriją dėsto ir renka žinias apie tą kraštą. Tai mes daug apvažiavom. Ir... nieko nebėra.

Atpažinau gal tik jaunystės nuotaikas. Aš visada nuotaikas geriau atsimenu negu faktus. Pirma važiuojam 
į Purvėnus – Purvėnų ieškoti, nuo Viekšnių Laižuvos link – į tą vietovę, kur mane motina devynerių metų 
išleido pas ūkininką tarnauti. Motina labai sunkiai vertėsi. Mes buvom du vaikai. Du sūnūs, duktė Onutė mirė 
prieš kokius ketverius metus. Gal aš paskiau papasakosiu tą motinos vargą. Dabar pradėsiu nuo to, kas man 
arčiausia, ką aš dabar tik prieš savaitę Viekšniuose mačiau.

Išleido tenais į Purvėnus pas tokį ūkininką Ūkanį. Ūkanis. Purvėnai ir Ūkanis. Vieta tikrai Purvėnų... Labai 
lygi lyguma, labai, beveik pelkės. Ir aš dabar ieškau, mes klausinėjam tai vieno, tai kito, kur Ūkanis. Nėra Ūka-
nio. Paskiau privažiavom tą vietą. Aš sakau: „Turėtų būti čia.“ Žiūrim – pamiškėj krūva molio. Didelė krūva mo-
lio. Tai iš Ūkanio beliko tiek, iš tos Ūkanio sodybos. Ji buvo mažiukė. Jis turėjo, nežinau, gal dvylika ar dešimt 
hektarų žemės, tas Ūkanis su žmona. Vaikų tada neturėjo dar. Ir dabar vietoj Ūkanio sodybos suzmegęs šitas 
tvartelis, kuris buvo iš molio drėbtas. Iš visko – tik molio krūva. Taigi sunku... Ir aš dabar taip... susijaudinęs.

Kai mane motina išsiuntė, tai, atsimenu, buvau truputį, vieną žiemą mokęsis rusų mokyk loj. Devyneri metai 
man buvo, tai kelintais metais? Aš ketvirtais gimęs. Tryliktais metais. Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą. Tas Ūkanis, 
atsimenu, turėjo gal kokias tris karves, porą telyčių, penketą avių, tris ar keturias žąsis. Na, aš pradėjau ganyti 
ir, atsimenu, kad ten, toj pamiškėj, tuose Purvėnuose, sėdžiu ir verkiu. Verkiu – man liūdna, motinos pasiilgęs. 
Taip prasidėjo mano savarankiškas kelias – nuo devynerių metų iki dabar. Taip maždaug pradėjau gyventi.

O kodėl taip įvyko? Gimiau Šiauliuose. Mano tėvas iš Telšių, žemaitis, Martynas Gudavičius. Atsimenu 
dar dabar, kad per šitą karą žuvo metrikai. Metrikuose buvo parašyta: „Gudovič, Martin, mesčianin.“ Vienu 
žodžiu, esu ne iš kaimiečių. Mes jau tada, vadinasi, jau devynioliktajam šimtmety, žinoma, visi buvom kai-
miečiai, bet jau pasidarę, taip sakant, miestiečiais. Kai davė metrikus, pasus, jau taip įrašė mano tėvą. Na, jis 
vedė mano motiną, Mortą Jarulaityčią nuo Šiaulių, iš Pailių kaimo. Dabar jau, rodos, Šiaulių miesto ribose. 
Tėvas, nežinau kada, iš Telšių buvo persikėlęs į Šiaulius. Dirbo „Gubernijos“ fabrike darbininku. Dabar tai yra 

1 Knygoje publikuojamus A. Gudaičio prisiminimus apie vaikystę ir mokslus, apie Paryžių 1982 m. užrašė A. Molnikaitė.
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alaus ir kitų gėrimų gamykla. Tada buvo metalo fabrikas. Taip, metalo fabrikas. Na, nežinau, ką gamino, tik 
motina yra pasakojus, kad tėvas ten dirba visokius liedinimo darbus. Ir kartais jie darydavo ten kryžius, Dievo 
mūkas iš švino ir iš cinko, ar iš ko tenais. Vienu žodžiu, darbininkas buvo. Kai aš gimiau, motina sako, na, iš 
tokio sunkumo tėvas būktai prisidėjęs prie tų judėjimų ketvirtųjų–penktųjų metų, tokių, na, ne revoliucinių, 
bet darbininkų judėjimų. Tai ar dėl to, ar dėl sunkaus gyvenimo – aš to tikrai nežinau – tėvas išvyko į Ameriką 
penktais, ar po penktų tuojau. Taip, po penktų. Kai aš jau buvau metų, dar gimė brolis Jonas, paskui sesuo 
Onutė. Taigi jis išvažiavo į Ameriką, į Pensilvaniją. Ang lių kasyklose ten dirbo. Ir nuo Pirmojo pasaulinio karo 
žinių nebeturėjom iš tėvo. Ir motinai su trim vaikais reikėjo verstis. Motina buvo kaimietė, nei turto, nei 
darbo neturėjo. Tai Šiauliuose, matyt, nebegalėjom pragyventi. Jinai buvo pusseserė kunigo V. Jarulaičio. 
Tas V. Jarulaitis gana žymus buvo žmogus. Kaip tada vadino – „džiakonas“. Dūmos atstovas. Pas jį ir Tumas 
buvo vikaru ir, vadinasi, S. Kymantaitė-Čiurlionienė jo yra giminė. Toks iš šviesių žmonių. Tai jis ir mano mo-
tinai patarė keltis kur nors į mažą miestelį. Jis pats anksčiau Plungėj buvo, bažnyčią statė, paskiau persikėlė į 
Viekšnius. Bet mano motina pirma apsigyveno Kuršėnuose. Ten turbūt dirbo visokius darbus, kokie pasitai-
kydavo. Aš jau negaliu pasakyti, iš ko, kaip, bet labai sunkiai vertėmės.

Pirmasis mano atsiminimas iš Kuršėnų yra, kaip motina mane ir brolį Joną (Onutė jau buvo mirusi) prikėlė 
labai anksti į vadinamus arotus ar rarotus. Taigi, aš atsimenu, kad mus vedė ir apvyniojo man ir broliui Jonui, 
kuris per šitą karą žuvo netoli Panevėžio, tokius raudonus šalius apie kaklą, kad nesušaltume. Na, ir dar truputį 
bažnyčios vaizdas ir žvakių šviesa. Tai viskas. Toksai atsiminimas, kai buvau užaugęs ligi stalo.

Kuršėnuose irgi motinai sunku buvo, tai jinai patraukė į Viekšnius. Jau ten klebonu buvo V. Jarulaitis. Tai 
Viekšniuose jinai įsikūrė ir pradėjo dirbti visokius darbus, ir aš tenais atsiradau devynerių metų, prieš tai trupu-
tį pasimokęs rusų mokykloje – gal porą žiemos mėnesių. Tenai mokytojavo toksai P. Bimba, nors mokė rusiškai. 
P. Bimba, toksai piktokas, matyt, surusėjęs lietuvis. Aš gal padykęs buvau. Besimėtydamas sniegu su vaikais 
išdaužiau valsčiaus valdybos langą. Tai P. Bimba paėmė mano, neprisimenu, dešinę ar kairę ranką, ištiesė ir 
liniuote kirto, kieksyk – nebeatsimenu. Tai antras po rarotų didelis vaikystės įspūdis. Mes tą Bimbą, atsimenu, 
erzindavom: išbėgam toliau nuo mokyklos ir rėkiam rusiškai: „Piatj raz Bimba, piatj raz Bimba!“ Tas jį siutino.

Kai prasidėjo karas, aš irgi truputį mokykloj mokiausi, bet jau vokiškai. Vasarą ganiau, o žiemą mokiausi 
Viekšniuose. Jau Viekšniuose, iš kurių aš paskiau išvažiavau, iš tų Viekšnių, jau beveik tiesiai į Paryžių. Tuose 
pačiuose Viekšniuose jau po Bimbos, jau beveik vokiškoj pradžios mokykloj mus mokė toksai Garnys. Garnys, 
kareivis mokytojas, matyt, iš Klaipėdos krašto. Medine koja. Šitas Garnys, atsimenu, mokydavo kariškai. Mus 
sustatydavo ir liepdavo sukinėtis sakydamas: „Einmal hin, einmal her... Einmal hin, einmal her...“ Ak, kad juos 
šimts atimtų! Visą amžių mokėjau tą jo komandą. Štai, atsiminiau: „Einmal hin, einmal her, / Rum herum – das 
ist nicht schwer“ („Į dešinę, kairėn, ratu, tai padaryti nesunku.“) Taigi, Bimba ir Garnys.

Karo metu labai sunku buvo Viekšniuose. Motina nepaprastai vargo. Nepaprastai. Grėsė badas. Atsime-
nu, buvo Viekšniuose javų atsargos, „magazinais“ vadinamos. Laikė ten rusai. Paskiau ir vokiečiai tol, kol 
javai pradėjo pūt, bet žmonėms vis tiek nedavė. Tai mes su motina eidavom naktį – buvo žiema – vogt šitų 
supuvusių javų. Ir karui baigiantis prasidėjo epidemijos. Vidurių šiltinės epidemijos prasidėjo nuo to supu-
vusio maisto. Atsimenu, ir mes sirgom. Motina gydė mus naminiais vaistais: kepino labai sudžiūvusį sūrį, 
gramdė ir davė valgyti. Kažkaip tie viduriai susitvarkė.

Jau baigiantis karui prasidėjo sąmyšiai. Užėjo per Latviją. Netoli Latvijos sienos latvių nacionalistų pulkai 
susidarė. Ir prisimenu, kai atėjo bolševikai – tada su motina tokiam kambariuke gyvenom ir toks kareiviukas, 
labai išsilavinęs, studentas buvęs, pas mus atėjo. O vieną rytą gal aštuonioliktais ar septynioliktais metais 
nuo Mažeikių pradėjo latvių nacionalistai slinkti, ir jie, Viekšnių bolševikų dalinys, turėjo juos sulaikyti. Taigi 
jie patraukė į Mažeikius. Ir jis nebegrįžo, šitas rusas kareiviukas, studentas, labai toks inteligentiškas, labai, 
atsimenu, jaunutis, taip įsiminė jo likimas iki šiol. Pasakojo, kad tuos bolševikus latviai apsupo, suvarė į dar-
žinę ir gyvus sudegino. Tai, atsimenu, mes su motina dėl to studento kareiviuko verkėm, susėdę visi. Tai jau 
baigiantis karui.

Taigi, vadinasi, badas, revoliucija, viena, kita pusė, ir taip toliaus. Ir prie to sąmyšio – aš jau nežinau, kas 
ten tikrai buvo – net mes, mokinukai, truputį prisidėjom. Atsimenu, mano draugai buvo Stonys ir Voveris. 
Tai mes vakare visi eidavom į Tirkšlius. Ten buvo kažkoks komunistų ar panašus judėjimas. Aš ir dabar neži-
nau tikrai, kokios jis rūšies buvo, bet vadinosi tada pažangus. Mus, vaikus, siųsdavo į Tirkšlius – keturiolika 
ar penkiolika kilometrų – parnešti proklamacijų. Šitas proklamacijas klijavom ant sienų. Tas mano veikimas 
buvo visiškai nesąmoningas, ir jis tiktai parodo, kas vyko ir kaip buvo įtraukiami žmonės.

antanas gudaitis apie vaikystę ir mokslus
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Pasibaigus karui aš jau paaugęs pusberniu paskutiniais metais tarnavau. Labai traukė į mokslą, bet nebu-
vo jokių sąlygų. O čia Viekšniuose ėmė kurtis keturklasė vidurinė mokykla. Labai norėjau įstoti į tą mokyklą, 
toliau mokslą eiti. Kiek aš ten buvau mokęsis, kiek nepasimokęs... Tai man padėjo toksai klierikas Dargis. Tas 
Dargis – jo likimas irgi keistas – buvo žandaro sūnus. O tas žandaras – žydas perkrikštas. Atsimenu, storas 
toksai, balta palaidine, persijuosęs diržu, ir kardą nešiodavosi, šoblę, prie šono. Ji vilkosi žeme. 

Jis turėjo du sūnus – tai vienas Amerikoje advokatas, o kitas, tasai vyresnysis, buvo klierikas. Nepaprastai 
gražus vaikinas, labai doras, idealistas. Tai jis mane parengė į tą vidurinę mokyklą. Bet paskiau nežinau, kas 
įvyko, kad grįžęs į seminariją jisai vėliau nusižudė. Toks šviesus atminimas jo yra. Aš, matyt, gana imlus, ir tie 
reikalavimai stojant ne kažin kokie buvo, kad susirinko visokie: aš jau šešiolikos ar septyniolikos metų, kiti su 
ūsais jau, kiti visai bambliai. Viekšnių vidurinė mokykla taip pat šviesų atminimą paliko. Ypač atsimenu lietu-
vių kalbos mokytoją Aukštikalnį. Toksai akiniuotas, gražus vyras, stambokas. Šviesiais, pakritusiais plaukais. 
Ir jo dėstymas buvo toksai lyriškas, ar mane taip nuteikdavo, nežinau. Žodžiu, tai buvo pirmieji išgyvenimai, 
susiję su tuo Aukštikalniu. 

Bet aš dar kai ką pamiršau pasakyti apie tą mano tarnavimą pas ūkininkus. Štai kodėl norėčiau grįžti. Skai-
tydamas J. Baltušio Parduotas vasaras, buvau, kaip čia pasakius, pasipiktinęs ar užgautas netiesos, kuri man 
pasirodė tenai. Aš, man atrodo, tą piemens samdinio stažą didelį turiu. Kiekvieną vasarą vis pas kitą ūkininką 
tarnavau. Ir negaliu pasakyt, kad jie visi buvo blogi žmonės ir kad, vadinasi, socialinis statusas padaro žmogų 
blogą. Ne! Sakysim, tie Ūkaniai. Turėjo gal vienuolika hektarų, nesvarbu tie hektarai, bet tai buvo labai geri 
žmonės. Patys dirbdavo nepaprastai sunkiai ir su manim kaip su savo vaiku elgėsi. Iš vienų, atsimenu, bėgau. 
Taip, pabuvau porą mėnesių – tikrai labai sunku buvo. Pikta gaspadinė. Bet paskiau tarnavau pas tokias dvi 
seseris: Barborą ir Uršulę, Barbę ir Uršę, anot žemaičių. Irgi didelis ūkis. Samdė tokį berną Joną, bet visi 
dirbo nepaprastai daug, ir aš negaliu sakyt, kad mane skriaudė. Neskriaudė. Dirbau lygiai su jais, bet dirbau 
toj vietoj, kurion buvau pasamdytas. Na, sunkus darbas. Anksti keltis vaikui – trečią, ketvirtą, penktą bandą 
ginti. Bet noriu pasakyti, kad man neliko kartumo. Likimas mane stūmė į šitokią vėžę. Ir kad žmonės, kurie 
samdė mane, nebuvo nei blogi, nei blogai su manim elgėsi. 

O dabar grįžkime į Viekšnių vidurinę mokyklą. Motina po karo šiek tiek geriau laikėsi, tad man nebereikėjo 
tarnauti, tiktai vasarą uždarbiaudavau. Motina, prisimenu, kažkokia smulkia prekyba vertėsi. Aš jai vasarą 
padėdavau maisto produktus pardavinėti. Žodžiu, galą su galu sudurdavom. 

1 
Natiurmortas su 
stovylėle. 1924 m. 
Popierius, pastelė, 
51×46,5
2 
Natiurmortas su 
statulėle. 1924 m. 
Kartonas, aliejus, 
38×38,5

1

2
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1920 
Lenkija okupuoja Vilnių ir Vilniaus kraštą.

1921
Baigęs progimnaziją A. Gudaitis vienus metus tarnauja Mažeikių valsčiaus valdyboje raš-
tininku.

1922
A. Gudaitis atvyksta į Šiaulius. Dirba Mokytojų knygyne patarnautoju. Įstoja į Šiaulių mo-
kytojų seminariją. Mokosi šelpiamas moksleivių ir studentų draugijos „Žiburėlis“. Gyvena 
„Žiburėlio“ bendrabutyje, kur sutinka S. Ušinską. Kelis sykius guli džiovininkų ligoninėje.

Vadovauja seminarijos mokinių kooperatyvui. Domisi meno dalykais. Dalyvauja mo-
kykliniuose spektakliuose, kuria dekoracijas, dekoruoja labdaringus vakarėlius, piešia iš 
natūros, režisuoja Vydūno Amžiną ugnį, Probočių šešėlius.

1920–1924

Su mokytoju Gerardu Bagdonavičiumi prie savo darbų stendo Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1924 m. spalio 15 d.  
Šeimos archyvas

1924
Piešimo mokytojo G. Bagdonavičiaus paskatintas A. Gudaitis seminarijoje surengia savo 
atskirą parodėlę. Išliko nuotrauka, kur abu su mokytoju prie A. Gudaičio darbų stendo. Išliko 
ir keli 1924 m. darbai: pastelė „Natiurmortas su stovylėle“ 1, aliejumi atliktas „Natiurmortas 
su statulėle“ 2 ir vinjetė Šiauliuose P. Bugailiškio leistam žurnalui Kultūra.

Dvidešimtmečio A. Gudaičio interesų ratą rodo anuo metu skaitytos knygos, žurnalai. Kai 
kurie įsigyti leidiniai tebėra jo bibliotekoje. Tai Vydūno grožiniai ir teoriniai veikalai Amžina 
ugnis, Gimdymo slėpiniai, Mūsų uždavinys, Slėpiningoji žmogaus didybė, lietuvių ir užsienio 
autorių knygos (B. Sruogos, J. Biliūno, M. Vaitkaus, R. Tagorės, J. Londono), Lietuvių moks-
lo draugijos leidiniai (Lietuvių dainų literatūros istorija), mokslo pažinimo knygos (Psichinė 
energija ir gyvenimas, Sodiečių dangus, Gamtos mokslai ir jų taikymas gyvenime), vadovėliai, 
žurnalų Kultūra, Baras, Pradai ir žygiai, Naujovė, Jaunimas numeriai.



20

antano gudaičio gyvenimo ir kūrybos kelias

Antanas Gudaitis apie mokslus. Baigęs Viekšnių vidurinę mokyklą neturėjau kur dėtis. Neturėjau darbo. 
Mokytis toliau irgi nebuvo kaip. Tai, atsimenu, po karo Mažeikiuose kūrėsi savivaldybė. Mažeikiai – ne dides-
nis už Viekšnius miestelis, bet lyg ir centras. Na, ir mane pakvietė būti raštininku. Mažeikių burmistru buvo 
toks J. Motuzas. Žmogus nelabai raštingas ir nelabai tvarkingas. Atsimenu, kad gaunamieji raštai buvo vienoj 
kišenėj, o siunčiamieji – kitoj. Žodžiu, aš ten pradėjau dirbti lyg jo sekretorium, lyg raštininku. Na, ir truputį 
susidėjau pinigų per metus ar daugiau, tikrai nebeatsimenu, reikėtų patikrinti, kiek aš ten tarnavau. Čia tik 
toks pasakojimas, taip sakant, miglos, debesėliai.

Taigi susidėjau truputį pinigų – tada buvo dar ostmarkės – ir moviau toliau mokytis. Moviau į Šiaulius. 
Nusivežiau tas ostmarkes, ir kaip tik buvo pinigų keitimas. Turėjau kelis šimtus ostmarkių, tai, atsimenu, 
nusipirkau turguje porą gorčių bulvių. Už visas. Pasibaigė mano santaupos. Tada pradėjau dirbti Mokytojų 
knygyne. Patarnautoju buvau. Ir ligi šiol nelabai gerai, bet moku pakuoti knygas. Ten dirbdamas labai daug 
skaitydavau. Ir visiškai sugadinau akis. Porą mėnesių turėjau užrištom akim pabūti. Pagydė man akis, ir dabar 
turiu jas labai geras. Iki šios dienos turiu labai gerą regėjimą.

Neturėdamas jokių lėšų negalėjau įstoti į Šiaulių gimnaziją, tad stojau į mokytojų seminariją, nes ten davė 
stipendiją. Ir ne tik stipendiją, bet, atsimenu, priėmė mane į Šiaulių „Žiburėlio“ bendrabutį. Tenai mokiniams 
ir maistą duodavo. Tai buvo draugija mokiniams remti. „Žiburėlio“ draugija man paliko labai šviesų atminimą.  
Advokatas P. Bugailiškis, žymus kultūros veikėjas, įkūręs „Aušros“ muziejų, J. Fledžinskis, S. Zubovienė buvo 
valdybos nariai. „Žiburėlio“ bendrabutyje maistą gaudavo apie trisdešimt ar keturiasdešimt mokinių iš gim-
nazijos ir mokytojų seminarijos. 

Tame bendrabutyje įsigijau draugų ir pajutau, kad čia gana aukštas dvasinis gyvenimas. Susipažinau su 
tokiu J. Baldžium-Baldausku (paskiau universiteto profesorium), tokiu Mykolaičiu, linkusiu į poeziją (vėliau 
nusižudė). Tam bendrabuty gyveno ir būsimasis dailininkas S. Ušinskas. Tokia atmosfera, na, gal ne kūrybi-
nė – greičiau mokiniško intelektualumo aplinka. Vidurinės mokyklos lygmens. Mes visi tenai pradėjome do-
mėtis tokiais, sakyčiau, pažangiais dalykais, ypač literatūra. Aš pradėjau mokytis rusų kalbos. Labai menkai 
temokėjau. Ėmiau skaityti N. Gogolį. Ypač mėgau Miortvyje dušy (Mirusios sielos). Patraukė indų literatūra – 
Mahabharata. Skaitinėjau rusų kalba. Tai dėl Vydūno įtakos. Vydūnas leido Darbymetį, rodos, ir Jaunimą ar 
kitus laikraščius, kurie pasiekdavo mus, ir jis pats kartais atvažiuodavo į Šiaulius paskaitų skaityti. Jisai sudo-
mino Rytų filosofija ir apskritai moraliniais klausimais, juos svarstydavome bendrabutyje.

Mokytojų seminarijoj gaudamas stipendiją kartais ir motinai pasiųsdavau keletą litų į Viekšnius, kai būdavo 
striuka. Iš seminarijos taip pat turiu šviesių atsiminimų apie mokytojus. Tai direktorius J. Orlauskas. Jis dėstė 
matematiką, kurios aš nelabai mėgau, ypač atmintinai formulių neiškaldavau. Tai jisai, atsimenu, kviesdavo 
prie lentos tų matematikos, geometrijos ar trigonometrijos uždavinių spręsti. Aš mikčioju – nežinau formulės. 
Tai jis pats ją pasako, bet mano mąstymą pagirdavo. Paskiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas J. Murka. 
Aš ir dabar prisimenu, kokie tai buvo puikūs literatūros veikalų nagrinėjimai. Sakysim, H. Ibseno. Paskiau 
K. Hamsuno. Paskiau kitų vokiečių rašytojų, rusų literatūros. Taip pat lietuvių rašytojų, kalbos dalykų. Tasai 
J. Murka buvo nepaprastai geras dėstytojas ir išskirtinis pedagogas. Mokytojų seminarijoj, jau gana vėlai, aš 
pradėjau formuotis ir kaip dailininkas. Bet aš tuo laiku buvau veiklus, labiau domėjausi literatūra negu vaiz-
duojamuoju menu, traukė bendresni moralės dalykai. Filosofija gal nepavadinsi, bet pasaulėžvalga ar kaip.

Buvau mokinių kooperatyvo pirmininkas. Statėm spektaklius. Režisavau Vydūno Amžiną ugnį, Probočių 
šešėlius. Aš ir dekoracijas dariau. Su kitais, žinoma. Pirmas tapybos kūrinys nepavyko. Reikėjo padaryti se-
minarijos scenai uždangą. Kadangi nemokėjau nei technikos, nei nieko, tai, atsimenu, nupirkom tokios dro-
bės, gana plonos, tada rusiškai „dačkė“ vadinamos, nežinau, kaip lietuviškai. Susiuvom ir padarėm didelę 
uždangą. Rodos, Amžinai ugniai. Lyg saulė tekėjo, gerai neatsimenu, koks siužetas buvo tos uždangos, bet 
atsimenu, kaip liūdnai baigėsi. Dažydami tą drobę, mes sutepėm ar du kibirus pokosto, alyvos. Ta uždan-

1925
Šiaulių mokytojų seminarijos direktorius J. Orlauskas pataria A. Gudavičiui tapti Gudaičiu. 
Šia pavarde gauna seminarijos baigimo atestatą, nors teisiškai ji pakeičiama tik 1939-aisiais.

Kaune, laikinojoje sostinėje, P. Galaunės ir kitų Lietuvos meno kūrėjų draugijos narių 
pastangomis atidaroma M. K. Čiurlionio galerija, turinti istorijos, etnogra�jos ir meno 
skyrius. Dabar joje, o ne butuose, įstaigų, organizacijų patalpose bus rengiamos svarbiau-
sios dailės parodos. 
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Būsimų mokytojų 
ekskursija Papilėje 
su Juozu Vokietaičiu. 
Antanas Gudaitis stovi 
ketvirtas iš kairės. 
1925 m. llma

ga turėjo vyniotis, bet pasidarė tokia sunki, kad per generalinę repeticiją, kai paleidom ją žemyn, tai nuo  
sunkumo perplyšo. Reikėjo skubiai padaryt suskliaučiamą uždangą, kitokią, ne tapytą, vienu žodžiu... Taip 
mano pirmasis tapybos darbas žuvo mano akyse. 

Na, papasakojęs apie tas pirmas menines nesėkmes, noriu papasakot malonius prisiminimus. Apie meno 
dalykų mokytoją seminarijoj G. Bagdonavičių, kuris tebėra gyvas ir su kuriuo mes dažnai susitinkam ir susi-
rašinėjam, kuriam dabar daugiau kaip aštuoniasdešimt metų. Tuo metu buvo nedaug vyresnis už mus. Už 
mane gal kokiais ketveriais ar penkeriais metais tiktai. Jis labai gyvo būdo, todėl didelio autoriteto lyg ir netu-
rėjo, ir  mes kartais pasijuokdavom, bet davė mums tikrai daug. Jisai mums atskleidė naujas piešimo idėjas, 
kurios reiškėsi tada Vokietijoj, Vakarų Europoj, ir šiaip įvairių dalykų išmokė: pavyzdžiui, knygom aplenkti 
viršelius, iš bulvės tokius šablonus pasidaryti, pasigaminti vadinamojo kleisterio... Vienu žodžiu, labai išmo-
ningas buvo. Na, ir pagrindinio dalyko mokė – meno pažinimo. Jo vadovaujamas, aš surengiau pirmą savo 
parodą. Yra fotografija šitos parodos. Jis pats yra fotografavęs ir užrašęs: „Mokinio Antano Gudavičiaus...“ ir 
pridūręs: „Mokytojas – Gerardas Bagdonavičius.“

Mokytojų seminarijoj paroda buvo, bet atskiras kampelis man padarytas. Mano gal dvidešimt, net dau-
giau darbų. Aš jau tada buvau žinomas. Sakysim, „Žiburėlio“ draugija rengdavo labdaringus vakarus, tai aš 
dekoruodavau. Atsimenu, pasirinkęs iš žurnalų, jau laisvai interpretuodavau tokius ponus su cilindrais, pa-
nas, rūkančias ilgas cigaretes... Tada buvo mada kabinėt tokius lyg ir paveikslus, – vienu žodžiu, papuošimus. 
Na, bet tuomet pradėjau kurti ir savas kompozicijas. Yra tokia viena – rankas iškėlusi moteris. Romantiškai 
poetiškas, žinoma, silpnas darbelis. Taip pat pradėjau pirmus daryti iš gamtos. Atsimenu, man labai ilgai 
atminty liko Šiaulių kalėjimo siena iš gatvės: tokia aptrupėjusi, balta, vietom nusilupusiais dažais. Taip pat 
medžiai. Prasidėjo mano savarankiški žingsniai, G. Bagdonavičiui skatinant.

Dar noriu papasakot apie darbų mokytoją S. Brašiškį. Tada Šiauliuose mes jo dėka techninį išprusimą įgi-
jom. Pasidarydavom radijo aparatus. Ausinius radijo aparatus turėdami, mes, mokiniai, galėdavom klausyti. 
Jis atsisiųsdindavo detalių iš Vokietijos ir darydavom. Tada niekur mokyklose to nebuvo. Gimnazistai ateida-
vo, stebėdavos, kad mes, užsidėję ausines, klausom, ir jiems duodavom paklausyti. 

Dar noriu prisiminti vokiečių kalbos mokytoją panelę Blium (Freilen Blium). Nepaprastai gera kalbos mo-
kytoja buvo. Buvom išdykę, sunkiai sekėsi mus sutramdyti. Kaip ir visi turbūt, jai į kėdę smeigtukus kaišiojom 
ir kitus bjaurius pokštus krėtėm, bet ji išmokė kalbos, tad aš paskiau, jau studentas būdamas, nuvažiuodavau 
į Vokietiją ir per savaitę kitą beveik laisvai kalbėdavau vokiškai. Ir dabar gana laisvai skaitau vokiškai ir groži-
nę, ir meno literatūrą.

Tiesa, Šiauliuose iš Antano Gudavičiaus pasidariau Antanas Gudaitis. Gudaičiu mane pradėjo vadinti di-
rektorius J. Orlauskas. Sako: „Kam ta suslavinta pavardė? Čia visą laiką lenkai ir kiti kraipė mūsų pavardes. 
Užteks.“ Tai jau seminarijos baigimo atestatas buvo parašytas Gudaičiui. Dar juridiškai pavardė nebuvo su-
tvarkyta, bet direktorius savo atsakomybe parašė: Antanas Gudaitis-Gudavičius.

antanas gudaitis apie mokslus
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antano gudaičio gyvenimo ir kūrybos kelias

Antanas Gudaitis apie mokslus. Baigęs seminariją turėjau eit mokytojaut. Kadangi 
ėmiau stipendiją, turėjau atidirbti. Tada labai trūko mokytojų. Apie dvidešimt šeš-
tuosius metus. Mane paskyrė į Žemaitiją. Bet aš buvau trūks plyš pasiryžęs toliau 
mokytis. Tik neturėjau baigimo atestato, nes jį man tik parodė, o nedavė į rankas. 
Direktorius pasiliko sau. Dėl to, kad turėjau, vadinasi, eiti mokytojauti, neturėjau tei-
sės stoti į aukštąją mokyklą. Vis tiek nuvažiuoju į Kauną. Dar nežinau, ar literatūrą 
studijuosiu, ar dailę. Tai norėdamas pamėgint, kas bus, pirma stoju į universitetą. 
Bet neturiu atestato. Tada einu pas švietimo ministerį. Švietimo ministeriu buvo tada 
profesorius V. Čepinskis. Ir kai jam išpasakojau, kad man neduoda atestato, paskyrė į 
Žemaitiją mokytojauti, bet aš labai noriu mokytis, tai šoko nuo kėdės ir pradėjo rėkt: 
„Mokytojų nėra. Tamsybė provincijoj, o jūs čionai savo užgaidas norite pildyt.“ Bet aš 
visgi nesutrikau. Buvau tvirtai pasiryžęs. Sakau profesoriui: „Vis tiek, pone ministre, 
duosite ar neduosite atestatą, aš eisiu toliau mokytis. Aš noriu ir esu pasiryžęs.“ Tai jis 
labai nustebo, pagalvojo kurį laiką, paprašė, kad atneštų mano tą atestatą ir užrašė rezoliuciją ant to atesta-
to: „Atidėti atitarnavimą stipendijos, iki baigs aukštąjį mokslą.“ Tai šitokiu būdu aš tada padaviau prašymą į 
universitetą, į Humanitarinį fakultetą. Tenai studijavau lietuvių ir rusų literatūrą. Ypač man N. Gogolis patiko 
ir pradėjau labai domėtis rusų literatūra. Na, įstojau kiek vėliau ir į Meno mokyklą. Nunešiau mokytojų semi-
narijoj padarytus savo darbus iš gamtos ir iš galvos. K. Sklėrius man ir sako: „Stok į antrą kursą.“ Na, vadinasi, 
jau nebe gipsas, jau gyvas modelis pastatytas, gyvas portretas antrame kurse. 

Šitaip baigėsi mano vidurinis mokslas.

1926
A. Gudaitis baigia Šiaulių mokytojų seminariją. Atestate nurodoma: „Gudaitis Antanas, 
eidamas mokslą Seminarijoje, yra gavęs iš Valstybės Iždo du tūkstančius šešiasdešimt du 
litu ir 50 ct. stipendijos ir todėl privalo atitarnauti Švietimo Ministerijos skiriamoje mokyk-
loje ketverius metus arba grąžinti pažymėtąją pinigų sumą Valstybės Iždan.“ A. Gudaitis 
pinigų neturi, o nori mokytis toliau. Vyksta ne į paskirtą mokyklą, bet į Kauną, pas švietimo 
ministrą V. Čepinskį, kuris po įtempto pokalbio leidžia atidirbti už stipendiją, kai baigs 
aukštąjį mokslą.

Rugpjūčio 17 d. A. Gudaitis įstoja į Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universite-
tą Kaune. Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriuje studijuoja lietuvių ir rusų 
literatūrą. Klauso J. Balčikonio (lietuvių kalbos bendras kursas), V. Krėvės-Mickevičiaus (li-
teratūros įvadas), M. Biržiškos (lietuvių literatūros istorija, lietuvių tautosaka), V. Mykolai-
čio-Putino (lietuvių poaušrinės literatūros istorija), I. Jonyno (Lietuvos istorija, rusų tautos 
istorija), B. Sruogos (rusų tautosaka, senoji, naujoji rusų literatūra, senovės ir viduramžių 

Antanas Gudaitis. 
1926 m. Nuotrauka 
iš Šiaulių mokytojų 
seminarijos baigimo 
atestato.  
Šeimos archyvas

Lietuvos universiteto studijų knygelė. Šeimos archyvas
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teatro istorija, commedia dell’arte), I. Tamošaičio (�loso�jos įvadas, bendroji psichologija), 
V. Sezemano (estetika, logika), A. Voldemaro (istorijos mokslo teorija ir metodologija), 
L. Karsavino (istorijos mokslo teorija, valstybės teorija, graikų, Romos imperijos kultūros 
istorija, Renesansas ir reformacija XV–XVII a., revoliucija ir imperija XVIII–XIX a.), J. Yčo 
(viduramžių istorija), M. Arcimavičienės (senovės Rytų istorija), P. Gronskio (Naujųjų amžių 
istorija), P. Galaunės (lietuvių meno istorija, rusų meno istorija), K. Kepalo (lotynų kalba), 
A. Senno (senoji bulgarų kalba), H. Engerto ir G. Studeruso (vokiečių kalbos ir literatūros 
istorija, J. W. Goethe’s ir F. Schillerio laikų vokiečių poetinė kūryba, F. G. Klopstocko ir 
G. E. Lessingo laikų vokiečių poetinė kūryba), V. Dubo (prancūzų literatūros istorija) ir kitų 
paskaitų. Išklauso įvairių dėstytojų skaitomus kursus apie rusų rašytojų M. Lermontovo, 
N. Gogolio (ypač mėgo jo kūrinius), N. Nekrasovo, F. Dostojevskio, I. Turgenevo, L. Tolsto-
jaus, V. Korolenkos kūrybą, ukrainiečių literatūros istoriją. 

Smalsus ir aktyvus A. Gudaitis dalyvauja studentų judėjime, susirinkimuose, literatūros 
vakaruose. Priklauso socialdemokratinės pakraipos „Žaizdro“ draugijai.

Mokosi septynis semestrus, išstoja iš IV kurso 1929 metais. VI semestrą baigia tokiais 
įvertinimais: �loso�jos įvadas – labai gerai, literatūros įvadas – labai gerai, bendrosios 
psichologijos kursas – gerai, lietuvių kalbos bendrasis kursas – gerai, logika – gerai, rusų 
kalba – labai gerai, vokiečių tautos istorija – gerai.

Rugsėjo 16 d. A. Gudaitis priimamas į Kauno meno mokyklos antrą kursą. Bendrajame 
skyriuje pagrindinė disciplina – piešimas. Dėsto J. Šileika. „Amerikoje baigęs mokslus, 
jis buvo gana pedantiškas pedagogas. Prisimenu, jis sakydavo, kad pats būdingiausias  
dalykas – tai žmogaus ausys (...). Reikalaudavo didžiausio kruopštumo. Ilgiausiai krapšty-
davomės prie ausų. Mane, atėjusį iš jaunystės romantiško, laisvo ir nesuvaržyto pasaulio, 
toksai akademinis dėstymas išsyk nuvylė.“

Kuriam laikui A. Gudaitis pasitraukia iš Meno mokyklos.

1926

Kauno meno mokykloje. I semestras su Jonu Januliu. Trečioje eilėje iš kairės ketvirtas, pasilenkęs Antanas Gudaitis, 
šeštas Stasys Ušinskas, aštuntas Ramazanas Krinickas. 1926 m. llma
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1927
A. Gudaitis grįžta į Kauno meno mokyklą. III kurse piešimą dėsto V. Didžiokas, akvarelę 
K. Sklėrius.

Dalyvauja mokinių darbų parodoje, eksponuoja akvareles.
Ir Meno mokykloje, ir universitete mokosi savo išgalėmis. Prie stipendijos prisiduria 

dirb damas pas advokatą A. Sereiskį, O. Rymaitės vadovaujamame liaudies teatre sukuria de-
koracijas K. Inčiūros spektakliui „Aušros vartų pasiilgę“, atlieka kitus smulkius užsakymus.

Kauno meno mokykloje. 
Sėdi iš kairės antra 
Veronika Šleivytė, 
trečia E. Šmigelskaitė, 
ketvirtas Jonas Šileika; 
stovi iš kairės trečias, 
pasirėmęs galvą 
Antanas Gudaitis, 
šeštas Stasys Ušinskas, 
aštuntas Ramazanas 
Krinickas. 1927 m. llma 

Kauno meno mokyk loje. II kursas. Iš kairės stovi Jonas Šileika, Antanas Gudaitis, ketvirtas Ramazanas Krinickas, 
trečias iš dešinės Stasys Ušinskas; sėdi iš kairės E. Šmigelskaitė, Veronika Šleivytė. 1927 m. llma
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1928
Gegužės 25 d. A. Gudaitis gauna Kauno meno mokyklos bendrojo skyriaus baigimo pažy-
mėjimą.

Pereina į Kauno meno mokyklos specialųjį skyrių. Pasirenka J. Vienožinskio tapybos 
studiją. „Vienožinskis formavo daugiausia tapybinių uždavinių kryptimi: a) aiškumas, b) dė-
mių struktūra, c) nuotaikos ieškojimas.“ 
Dėstytojo įtaka matyti paveiksle „Moterys 
su naštomis“ 3. Tai „ koloritas ir, svarbiausia, 
tapymo būdas, tas toks štrichavimas į vieną 
pusę. Figūros kiek rakurse, išplotos ant tos 
kalvos“.

Vasaras A. Gudaitis leidžia pas motiną 
Viekšniuose, ten susipažįsta ir bendrauja 
su broliais Kačinskais – aktorium Henriku 
ir muziku Jeronimu. 

3 
Moterys su naštomis. 
1928 m. Drobė, aliejus, 
93,5×70 

Kauno meno mokyklos III kursas. Vlado Didžioko studija. Priekyje sėdi Antanas Gudaitis; stovi iš kairės trečias 
Stasys Ušinskas, ketvirta Veronika Šleivytė, penkta E. Šmigelskaitė, devintas Ramazanas Krinickas. 1928 m. llma 

3
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Justino Vienožinskio studijoje Ąžuolų kalne. 1929 m. llma
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Kauno meno mokyk loje streiko metu. Pirmoje eilėje iš kairės: antras Antanas Gudaitis, Liud vikas Strolis, 
Bronius Pundzius; antroje eilėje: Liudas Truikys, Napoleonas Petrulis, Jonas Prapuolenis, Algirdas Jakševičius, 
Stasys Ušinskas, septin tas Petras Tarabilda. Fone – M. K. Čiurlionio „Rex“. 1929 m. Šeimos archyvas

1929
Vasarį dėl Meno mokyklos direktoriaus K. Sklėriaus savivalės kyla mokinių streikas. Pasak 
dėstytojo J. Šileikos, didžiausias šio triukšmo iniciatorius buvo A. Gudaitis – „kol jis ne-
atėjo, nepradėjo mitingo“. A. Gudaitis su J. Prapuoleniu ir A. Smetona atstovauja mokinių 
interesams. Iš mokyklos pašalinami trisdešimt šeši mokiniai, tarp jų ir A. Gudaitis. Jis, kaip 
vienas iš streiko organizatorių, suimamas ir šešias savaites kalinamas žvalgybos būstinės 
(Miško g. 13) rūsyje.

Išėjęs iš kalėjimo A. Gudaitis kurį laiką lanko J. Vienožinskio, taip pat pašalinto iš mokyk los, 
privačią studiją. Nutapo paveikslus „Turguje“ 4, „Darbas“. Apie tuos darbus vėliau pasakoja: 
„Turguje“ 1929 metais, dar prieš Paryžių darytas. Matot, kokie anie, paryžietiški – ir spalvin-
gumas, ir struktūros, o čia visokios deformacijos, jis toks barokinis... Čia dar nei Paryžiaus, 
nei nieko nematyti. Jis ano laiko yra, bet vis tiek kitoks, kad ir šalia Vienožinskio statyk.“

Pavasarį nutraukia mokslus Lietuvos universitete. Vėliau užrašo: 
„1. Pirmi metai. Svyravimas.
Nepriėjau iki gilesnių studijų, greičiau bendro išsilavinimo
Krėvė-Mickevičius – bendras literatūros kursas
Karsavinas – istorija, kultūros istorija
Sezemanas – estetika – pagrindai
Galaunė – liaudies menas
Dubas – prancūzų literatūros istorija
Sruoga – commedia dell’arte
Mykolas Biržiška ir kiti.
Iš tų nedaug išlaikiau egzaminų.
2. Studentų judėjimas: įvairūs susirinkimai, literatūriniai vakarai – Keturi vėjai. Studentų 

žaizdrininkų organizacija.“
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4 
Turguje. 1929 m. 
Drobė, aliejus, 95×75

Justino Vienožinskio studijoje Ąžuolų kalne, Žemės ūkio parodos paviljone. Pirmoje eilėje iš kairės: Alfonsas Janulis, 
Viktoras Petravičius, Stepas Žukas, Liudvikas Strolis; antroje eilėje: Adomas Galdikas, trečia E. Šmigelskaitė, penktas 
Jonas Virakas, Justinas Vienožinskis; stovi: Antanas Tamošaitis, Napoleonas Petrulis, Ramazanas Krinickas, Antanas 
Gudaitis, Jokūbas Dagys, Algirdas Jakševičius, neatpažintas, Petras Kiaulėnas, Paulius Augius-Augustinavičius, 
trys neatpažinti, Jakovas Lipšicas, Stasys Ušinskas. 1929 m. Šeimos archyvas

4
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Vėlyvą rudenį A. Gudaitis išvyksta į Paryžių. Tai buvo metas, kai, anot J. Mulevičiūtės, 
„pirmoji galinga Vakarų modernumo banga jau buvo atslūgusi, o antroji (pokarinė) dar toli 
ateity“, kada „pati modernistinė dailė rodė išsikvėpimo ženklus, o sąvokos klasika ir tradicija 
sušvito naujomis prasmėmis“. Jį sutinka ir iš pradžių globoja dailininkas N. Arbitblatas. 
A. Gudaitis pradeda lankyti laisvąsias (privačias) akademijas – Colarossio, Juliano, lanko 
muziejus, galerijas, Luvrą. Į kultūros renginius patekti padeda žurnalisto pažymėjimas. 
„Į Paryžių važiavau kaip Trečio fronto korespondentas su A. Venclovos rekomendacija. Toks 
pažymėjimas man padėdavo lengviau įeiti į parodas, kitas kultūros, meno vietas. Kai atva-
žiavo P. Cvirka, priėmiau jį į savo kambarį, gulėjom vienoj lovoj. Jis turėjo užmegzti ryšius 
su L. Aragonu dėl „Raudonosios pagalbos“. Aš jį palydėjau. P. Cvirka paskui stebėjosi, kad 
poeto pažiūros socialistinės, o rankos aristokratiškos.“

Paryžiuje A. Gudaitis susibičiuliauja su J. Mikėnu. Jo paskatintas įstoja į Nacionalinę 
dailės ir amatų konservatoriją (Conservatoire national des arts et métiers) – taikomuosius 
menus užsienyje studijuojantiems lietuviams yra mokama stipendija. Aukšto lygio mokyk-
la yra skirta pasirengimą jau turinčių dailininkų specializacijai ir tobulinimuisi. Joje šalia 
pagrindinės specialybės skaitomos tik kai kurių teorinių disciplinų paskaitos. A. Gudaitis 
pasirenka freskos studiją, kurią veda didelės kultūros menininkas, teoretikas, profesorius 
H. M. Magne’is, propaguojantis art deco stilių.

Eina į Pigalle teatro galerijoje veikiančią P. Cézanne’o parodą (43 iš privačių kolekcijų su-
rinkti paveikslai). Patiria neužmirštamą „Berniuko raudona liemene“ įspūdį; Luvre atranda 
Rembrandtą, jo „Vakarienę Emause“.

1929

Paskaitų pas profesorių Henri-Marcelį Magne'į Nacionalinėje 
dailės ir amatų konservatorijoje lankymo kortelė. 1931–1932 m. 
Šeimos archyvas

Studija Montrouge. Ant molberto – „Moteris su krepšiu“. 
1930 m. Šeimos archyvas



30

antano gudaičio gyvenimo ir kūrybos kelias

1930
Įsteigiama pirmoji jaunųjų Lietuvos dailininkų organizacija – Nepriklausomųjų dailininkų 
draugija. Pirmininkas – A. Valeška. 1930–1931 ir 1932 metais ji suruošia savo narių parodas.

Kaunas, 1930 m. rugsėjo 10 d.
Liudijimas
Šiuo turiu garbės liudyti, kad Antanas Gudaitis, būdamas Meno 

mokykloj, kurią baigęs 1929 m., pasižymėjo nepaprastais gabumais ir 
dar nepaprastesniu stropumu ir darbštumu, taigi, galima sakyti, turi 
visus davinius būti geru menininku, todėl labai vertas progos toliaus 
tobulintis meno srity.
Šis liudijimas duotas pristatyti Švietimo Ministerijai stipendijos reikalu.

Ign. Šlapelis
Kauno Meno Mokyklos Direktorius

A. Gudaičiui, kaip studijuojančiam užsienyje taiko-
mąją dailę („namų vidaus dekoravimo mokslus“), skiria-
ma Švietimo ministerijos stipendija. 350 litų per mėnesį 
mokėta nuo 1930 m. spalio mėnesio iki 1933 m. rugpjū-
čio. Be to, kas pusmetį skirta po 500 litų kelionpinigių.

Nedidele stipendija remia ir Aukštųjų mokyklų 
moksleiviams šelpti draugija, kartais padeda dėdė ku-
nigas V.  Jarulaitis.

Vasarą Nacionalinė dailės ir amatų konservatorija nusiunčia dvi A. Gudaičio atliktas fres-
kas (viena ant cementinio tinko 5), kaip pavyzdines, į tarptautinę parodą Lježe, Belgijoje.

Paryžiuje bendrauja su R. Antiniu, J. Steponavičiumi, B. Pundziumi, V. K. Jonynu, archi-
tektu J. Kovalskiu, muzikais V. Bacevičiumi, Z. Nomeika, K. Kavecku. Sutinka O. Milašių.

Lanko Pigalle galerijoje vykstančią didelę apžvalginę tapybos parodą „Gyvasis menas“ 
(L’Art vivant), kurioje rodomi C. Bombois, P. Bonnard’o, R. �. Bosshard’o, J. L. Boussing ault, 
G. Braque’o, M. Chagallo, M. Denis, A. Favory, R. de La Fresnaye, O. Frieszo, O. des Garets, 
M. Gromaire’o, Ch. Guérino, A. Deraino, Ch. Dufresne, R. Dufy, M. Kislingo, P. Laprade, 
M. Laurencin, L. Lévy, S. Lévy, A. Lhote’o, A. Marquet, H. Matisse’o, A. C. Modigliani, L. A. Mo-
reau, J. Pascino, P. L. Krohgo, P. Picasso, G. Rouault, Ch. Soutine’o, K. Terechkovitchiaus, M. de 
Vlamincko, J. É. Vuillard’o darbai. 

Godžiai stebi aplink verdantį dailės gyvenimą, pats išmėgina įvairias manieras, kūrybos 
būdus. Atsisako iš Kauno atsivežto „barokizmo“ – perteklinės formų dinamikos; gyve-
nimas Paryžiuje išstumia ir iki tol vyravusią socialinę tematiką – „šios gadynės niūrios 
proletariškos tikrovės“, anot J. Vienožinskio, vaizdus. Dažniausia �gūrinės tapybos tema – 
motinos ir vaiko, motinos su vaikais kompozicija. „Dirbau tokius motyvus freskoje, ir kai 
sau kėliau uždavinius tapyboje, motyvo jau nereikėjo ieškoti. Negaišau laiko, nekvaršinau 
galvos.“ Skirtingai nuo tradicinio Madonos motyvo interpretacijos, A. Gudaičio motinos 
su vaiku, motinos su vaikais scenos neturi religinės potekstės. Tai stiprių, sunkų kasdienį 
gyvenimą gyvenančių, trapų gyvybės daigą iš visų jėgų sergstinčių moterų pasaulis. Be to, 
savo kambary tapo iš paprasčiausių daiktų sudėtus natiurmortus, kartais su lietuviškais 
dievukais – kelis buvo atsivežęs į Paryžių, vaizdus pro langą („Montrouge stogai“).

Rudenį Berlyne, Alfredo Flechtheimo galerijoje, apžiūri Giorgio de Chirico tapybos pa-
rodą. 

Metų gale A. Gudaitis neilgai lanko postkubisto André Lhote’o studiją. Nutapo kelis ku-
bistiškai stilizuotus darbus: „Sėdinti negrė“ 26, „Moters akto etiudas“ 24, „Dviejų moterų 
aktas“ 25. Nusivylęs vienpusiška dėstymo metodika, neišbuvęs nė trijų apmokėtų mėnesių, 
ją palieka. 

5 
Freska ant cemento. 
1930 m. išstatyta 
tarptautinėje parodoje 
Lježe. Daryta Paryžiuje, 
Nacionalinėje 
dailės ir amatų 
konservatorijoje

33 puslapyje:
6
Dvi galvos (kalkė 
freskai). 1930 m. Kalkė, 
sangvinas, 51×66
7
Freskos fragmentas. 
1931 m.
8
Moters galvos 
piešinys. 1929–
1930 m. Popierius, 
sangvinas, 61,8×42,2
9
Moters galvos 
piešinys. 1930 m. 
Popierius, sangvinas, 
49,5× 44,5
10
Piešinys. 1930 m. 
Popierius, sangvinas, 
56×44,9
11
Motina su vaiku 
(piešinys freskai). 
1930 m. Popierius, 
anglis, 63×48
12
Moters akto piešinys. 
1930 m. (?) Popierius, 
sangvinas, 45×54

5
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Aristide Maillol. Vyras ir moteris

Henri Matisse. Sapnas

André Lhote. Aktas

Othon Friesz. Aktas

André Derain. Dailininko portretas

31

Paryžiuje Antano Gudaičio matyti kai kurie  
to meto dailininkų kūriniai 
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André Derain. Portretas

Maurice Utrillo. Mont-Cenis gatvė

Georges Braque. GitaraAndré Dunoyer de Segonzac. Natiurmortas

Suzanne Valadon. Smuiko futliaras

Georges Rouault. Ispanė

32



33

1930

11

8

6

10

12

9

7
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13
Moteris su karoliais. 
1930 m. Drobė, 
aliejus, 64,5×50
14
Natiurmortas su 
buteliu ir kriaušėmis. 
1930 m. Drobė, 
aliejus, 60×50
15
Muzikantai. 1930 m. 
Drobė, aliejus, 
69,5×53,5. lnm

16
Natiurmortas su 
kriaušėmis. 1930 m. 
Drobė, aliejus, 60×50
17
Natiurmortas su 
silkėmis. 1930 m. 
Drobė, aliejus, 
49,5×61

14

13

17

16

15
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18 
Bulves kasa. 
1930 m. Drobė, 
aliejus, 50×64,5 
19 
Vyras ir šachmatai. 
1930 m. Drobė, 
aliejus, 61×50 
20 
Motina su vaikais. 
1930 m. Drobė, 
aliejus, 72,5×60 
21 
Natiurmortas 
su statulėle. 
1930 m. Kartonas, 
aliejus, 73,5×60 
22 
Dailininkas ir modelis. 
1930 m. Drobė, 
aliejus, 72×60 
23 
Natiurmortas su 
gėlėmis. 1930 m. 
Drobė, aliejus, 65×54

1930

20

18

22

19

21

23
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24
Moters akto etiudas. 
1930 m. Drobė, aliejus, 
55×46
25
Dviejų moterų aktas 
(Tapybos studija). 
1930 m. Drobė, aliejus, 
60×50 

24

26

25

27

26
Sėdinti negrė. 1930 m. 
Drobė, aliejus, 65×50 
27
Motina su vaiku. 
1930 m. Drobė, aliejus, 
72×60
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1930

28

29

30

André Lhote'o studijoje. Antanas Gudaitis – pirmas iš kairės. Paryžius, 1930 m. llma 

28 
Natiurmortas su 
Rūpintojėliu. 1930 m. 
Kartonas, aliejus, 
73×60 
29 
Moteris neša uogas. 
1930 m. Kartonas, 
aliejus, 79×59,5 
30 
Puodus neša. 1930 m. 
Drobė, aliejus, 73×53 
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1931
Pavasarį A. Gudaitis dalyvauja Prancūzijos nepriklausomųjų dailininkų salono paro doje. 
Eksponuoja du tapybos darbus: „Muzikantai“ 15 (1930) ir „Moteris su vaiku“ 32 (1931).

Meno ir kritikos žurnale Les Artistes d’aujourd’hui išspausdintoje recenzijoje teigiamai 
atsiliepiama apie A. Gudaičio paveikslus, publikuojama vieno jų reprodukcija. 

„Gyvenau tada labai toli nuo centro, Monružo (Montrouge) priemiestyje, pigiame dar-
bininkų kvartale. Čia nutapiau „Muzikantą“, „Moterį su gėlėmis“, „Moterį su krepšiu“, 
„Motiną su vaiku“ 27, „Natiurmortą su statulėle“ 21. (...) Tuomet Paryžiuje vyravo kubistinė 
maniera – G. Braque’as ir kiti, bet buvo ir spalvos dailininkai – H. Matisse’as, P. Bonnard’as, 
tačiau man didelės įtakos nepadarė, labiau traukė konstruktyvumas (...).“

„Turbūt konservatyvėjančios Paryžiaus nuotaikos ir asmeninis A. Gudaičio nuosaikumas paskatino 
išmėginti ne kraštutines avangardo priemones, o postkubizmo, art deco ir neoklasicizmo stilistiką bei 
pakurstė susižavėjimą modernizmo klasiku Pauliu Cézanne’u.“ (J. Mulevičiūtė)

33 
Motina su vaikais I. 1931 m. 
Drobė, aliejus, 91×73,5

32

31

33

31 
Motina su vaiku. 1931 m. 
Kartonas, aliejus, 
79,5×59,5
32 
Moteris su vaiku. 1931 m. 
Drobė, aliejus, 65×50,5
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Paryžiaus studijoje tapant „Motiną su vaikais“. Ant sienos – iš Lietuvos atsivežtas dievukas. 1931 m. llma

1931
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37

36

34

35

38 39
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34
Paryžiaus peizažas. 
1931 m. Popierius, 
sausa adata, 19,9×15,8
35
Moteris su ąsočiu. 
1931 m. Popierius, 
sausa adata, 18×13,7
36
Motina su vaikais. 
1931 m. Popierius, 
sausa adata, 17,5×12,4
37
Montrouge. Etiudas. 
1931 m. Kartonas, 
aliejus, 54,5×46
38
Motina. 1931 m. 
Popierius, sausa adata, 
23,8×16
39
Cirke. 1931 m. 
Popierius, sausa adata, 
18×14,6

1931

40 
Pro mansardos langą. 
1931 m. Popierius, 
guašas, 52,5×37,6
41 
Paryžiaus stogai. 
1932 m. Popierius, 
guašas, 52×38,9

Juozas Mikėnas, Kovalskienė, Jonas Kovalskis, Antanas Gudaitis, 
Liudvikas Strolis Liuksemburgo sode. Paryžius, 1931 m. llma

40 41



42

antano gudaičio gyvenimo ir kūrybos kelias

42

43

Bronius Pundzius, Antanas Gudaitis, Jonas Steponavičius ir Adomas Smetona Liuksemburgo sode.  
Paryžius, 1931 m. pavasaris. llma

42 
Meilė. 1932 m. Drobė, 
aliejus, 65×50,5
43 
Natiurmortas. 1932 m. 
Drobė, aliejus, 41×35,5

44
Piešinys. 1932 m. 
Popierius, tušas, 
plunksna, 34,5×27
45
Meilė. 1931 m. 
Popierius, tušas, 
plunksna, 34,5×27
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Paryžiuje. Lietuvių ekskursija prie Trokadero rūmų. Antanas Gudaitis – gidas (pažymėtas kryželiu). 1931 m. llma 

1931

44 45
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49 
Natiurmortas. 1931 m. 
Drobė, aliejus, 56×46
50 
Natiurmortas su 
pingvinu. 1931 m. 
Drobė, aliejus, 55×45
51 
Natiurmortas su pypke. 
1931 m. Kartonas, 
aliejus, 53,5×35
52 
Jaunos moters 
portretas (Žydaitės 
portretas). 1931 m. 
Drobė, aliejus, 72×53
53 
Gėlės. 1931 m. Drobė, 
aliejus, 60×50

46 
Cirke. 1931 m. 
Popierius, rašalas, 
plunksna, akvarelė, 
23×18
47 
Cirke. 1931 m. 
Popierius, tušas, 
guašas, teptukas, 
34,5×26,9
48 
Cirke. 1931 m. Juodas 
popierius, guašas, 
65×50

47

48

46



45

49

52

50

51

53

1931



46

antano gudaičio gyvenimo ir kūrybos kelias

Kasmet kitur gyvena. Adresai Paryžiuje: 1929 metais – Paris 5e−6, rue Tournefort, „Victo-
ria“ Hôtel; 1930–1931 mokslo metais – Paris 5e−15, rue Pascal; 1931–1932 mokslo metais – 10, 
rue Sadi Carnot, Montrouge (Seine); 1932–1933 mokslo metais – 7, rue Belloni, atelier 18.

A. Gudaitis toliau kone kas vakarą eina į Colarossio akademiją, nes konservatorijoje 
piešimo disciplinos nebuvo. 

J. Keliuotis pradeda leisti Naująją Romuvą, daugiausia dėmesio moderniajai kultūrai, 
jos kūrėjams skiriantį žurnalą Lietuvoje. Jame reprodukuojami, viršelius puošia jaunųjų 
Lietuvos dailininkų, taip pat ir A. Gudaičio kūriniai. Laisvamaniam A. Gudaičiui neokato-
licistinė Naujosios Romuvos orientacija buvo tolima (žurnalas glaudžiai bendradarbiavo su 
nepriklausomaisiais, jų pirmininku A. Valeška); A. Gudaičiui, sąmoningai realią lietuviškos 
dailės plėtotę formuojančiam menininkui, neimponavo painoki, pakylėto tono, nors ir 
tuometinę meno ideologiją atspindintys J. Keliuočio samprotavimai meno, kūrybos klau-
simais. Tačiau vertino ir palaikė žurnalo aktyvią kultūrinę šviečiamąją veiklą, dalyvaudavo 
jo organizuojamuose renginiuose, apklausose.

54 
Šokis (Salomė). 
1931 m. Popierius, 
tušas, plunksna, 
teptukas, 35×25,5
55 
Vaikas su mediniu 
arkliuku. 1931 m. 
Pilkas popierius, tušas, 
plunksna, teptukas, 
31×25,5
56 
Piešinys paveikslui 
„Karuselė“. 1932 m. 
Popierius, tušas, 
teptukas, 25,5×26
57 
Moteris, nešanti 
krepšį. 1931–1932 m. 
Pilkas popierius, tušas, 
teptukas, 27,7×21,2

57

56

54 55
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1932
Poetas J. Tysliava, Paryžiuje leidęs žurnalą MUBA, supažindina A. Gudaitį su iš Lietuvos 
kilusiu skulptoriumi Jacques’u Lipchitzu; A. Gudaitis rodo jam tapybos darbą „Karuselė“.

„Daug vilčių Lipšicas deda į Paryžiuje bestudijuojantį A. Gudaitį. Jo nuomone, A. Gudaitis 
turįs plačiau prasimušti“, – Bangose rašo korespondentas iš Paryžiaus.

A. Gudaitis susipažįsta su J. Miltiniu.
Dalyvauja 1932 m. Nepriklausomųjų salono parodoje Paryžiuje.
Baigia Nacionalinę dailės ir amatų konservatoriją. Baigimo pažymėjimas (Certi�cat 

général) datuotas liepos 15 d.

„Tai, ką A. Gudaičio karta pasiėmė iš Paryžiaus 
dailės margumyno, norėtųsi vadinti ne moder-
nizmu, o greičiau modernizuotom Europos meno 
tradicijom. (...) Čia jis išmoko pačios meninės kal-
bos konden suotumo, formos tauraus paprastumo, 
stilistikos aiškumo ir vienovės – tai yra išsiugdė 
plastinio mąstymo kultūrą.“ (A. Patašius)

Vasarą grįžęs į Kauną su bendraminčiais 
imasi įgyvendinti dar Paryžiuje gimusią 
lietuvių modernaus meno parodos idėją. 
Dalyviai kviečiami pagal „mažos grupe-
lės gabumo, meniškumo ir modernišku-
mo etalonus“. Tai A. Galdikas, A. Gudaitis, 
V. K. Jonynas, T. Kulakauskas, J. Mikėnas, 
A. Samuolis, J. Steponavičius, V. Vizgirda ir 
parodai solidumo turėjęs suteikti M. Dobu-
žinskis. Parodą lydi leidinys Ars (pavadinimą 
pasiūlė P. Galaunė. Grupės nariams jis pati-
ko. Lotyniškas ars priminė lietuvišką arsim), 
jame išspausdinta įžanga, vėliau pavadinta 

manifestu – „Nuogoj ir skaudžiai apleistoj dirvoj atsirandame mes...“, P. Galaunės straipsnis 
„Lietuvių meno keliai“ ir kūrinių reprodukcijos. Manifestą pradeda rašyti A. Gudaitis, jam 
išvykus į Paryžių, tęsia V. Vizgirda, o galutinai suredaguoja buvęs Keturių vėjų redaktorius 
P. Tarulis.

Manifeste nurodomi parodos dalyvių meninių siekių vertybiniai pradai: „Pro amžių :aki-
nius matom tolumoj didžią meno kultūrą. Smūtkeliai, pasakos, dainos. Aukšti, savo glū-
dumoj didžius mums pavyzdžius sukaupę, muziejų sienose jau paslėpti ar paprasto mūsų 
sutemų vėjo baigiami graužti meno palaikai.“ Tai atliepia laiko poreikius ir tendencijas, 
impulsas kūrybai teikia plastinių galių, vedančių tais pačiais kaip Europos modernistinė 
dailė keliais. 

Paroda, o ypač leidinio tekstai, sulaukė kritikos, papiktino vyresnius, konservatyvesnių 
pažiūrų dailininkus. Buvo rašomi skundai, vyko arši polemika spaudoje. 

„Ars“ paroda veikė M. K. Čiurlionio galerijoje spalio 30–gruodžio 4 dienomis. A. Gudaičiui 
tai pirmas viešas pasirodymas Kauno visuomenei. Eksponuoja 17 paveikslų: „Muzikantai 
I–III“, „Moteris su vaiku“, „Motina su vaiku I, II“, „Motina su vaikais“, „Moters portretas“, 
„Nature morte“, „Peizažas II“, „Dada“, „Gėlės“ ir penkis piešinius. (Kataloge tikslesnių met-
rikų nėra, kai kurių paveikslų pavadinimai vėliau keitėsi.)

„Nemaža yra jau gavęs, ką meno kultūra teikti gali; lieka surasti save patį“, – rašė J. Vie-
nožinskis parodos recenzijoje ir pavadino A. Gudaitį „tikruoju šios gadynės auk lėtiniu“.

Asmens pažymėjimas. Paryžius, 1932 m. llma

„Ir įžūlus žvilgsnis iš padilbų, už�ksuotas fotogra�joje ant identi�kacijos 
kortelės, neleidžia suabejoti jauno autoriaus pasitikėjimu savo jėgomis.“ 
(J. Ludavičienė)
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antano gudaičio gyvenimo ir kūrybos kelias

58 
Moters akto piešinys. 
1933 m. Popierius, 
sangvinas, 68,5×49
59 
Moters akto piešinys. 
1932 m. Popierius, 
sangvinas, 67,3×49
60 
Moters akto piešinys. 
1931 m. Popierius, 
sangvinas, 60×40,1
61 
Moters galvos 
piešinys. 1931 m. 
Popierius, sangvinas, 
50×34,9
62 
Moters galva. 1932 m. 
Popierius, sangvinas, 
42,5×33,5
63 
R. Antinio portretas. 
1932 m. Kartonas, 
aliejus, 53×40,5
64 
Žoržet Buržua 
portretas. 1932 m. 
Drobė, aliejus, 72×54
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