
Vietocentrinės Stasio Kavaliausko pasaulėžiūros refleksijos 
 

Dailininkas Stasys Kavaliauskas daugeliui panevėžiečių žinomas kaip puikus akvarelistas 

— romantiškų krašto gamtovaizdžių meistras, savo kūriniuose įamžinęs Panevėžio miestą ir jo 

apylinkes — miestelius, kaimelius, paupius bei paežeres. Dailininkas, kuris ne tik, kad pats 

nesiliovė mėgautis, rodos, niekuo neišsiskiriančiais gamtos vaizdais, savo pasikartojančiu 

paprastumu prilygstančiais rutiniškai kasdienybės monotonijai, bet būdamas ištikimas pasirinktam 

žanrui ir nuolat sugrįždamas vis prie tų pačių motyvų, kaip parodė laikas, tokio pasirinkimo tikrumu 

neabejotinai sugebėjo įtikinti ir kitus. Greta akvarelės sukurta aliejinės tapybos darbų ir gausybė 

piešinių įvairiomis temomis ir pačiomis įvairiausiomis technikomis, tačiau neabejotinai 

vertingiausias kūrybinis palikimas — tai akvarelės. Tiesa, jos taip pat ganėtinai skirtingos — 

varijuoja nuo smulkių etiudų, siekiant užfiksuoti dėmesį patraukusį motyvą, kai kada tiesiog eskizų 

bloknote keletu taupių potėpių „užsimetant“ spalvinį derinį, iki stambių lakštų, prisodrintų 

masyviais paliejimais, pataškymais bei ritmiškai atsikartojančiomis smulkiomis detalėmis. 

Vaizdinių požiūriu Stasio Kavaliausko kūryba susideda iš labai ryškių segmentų: tai jau 

minėti Aukštaitijos gamtovaizdžiai, įvairūs urbanistiniai motyvai, savarankišku ikonografiniu 

simboliu tapęs Panevėžio viešbutis, kelionių įspūdžiai, portretai, gėlės, senovės lietuvių dievai ir 

deivės. Kiekviena šių temų savaip atskleidžia vis kitą S. Kavaliausko pasaulėjautos kertelę, tarsi 

gyvi pašnekovai liudija kūrybinį dailininko smalsumą, pastangas žengti koja kojon su savo 

laikmečio estetika, praktiškai pasitikrinti savo santykį su to meto dailės madomis ar kaip tik 

priešingai — stoišką užsispyrimą tradicinėmis meninėmis priemonėmis dokumentuoti savo aplinką. 

Kai kada jis, regis, tarsi koks metraštininkas stengėsi užfiksuoti visus kiek svarbesnius vienos ar 

kitos vietovės simbolius: bažnytėles, vėjo malūnus, valčių prieplaukas, įdomesnes paežeres, svetur 

— kalnų perėjas ar miestelių architektūrą. Visgi akivaizdu, kad savo krašto vaizdiniai simboliai 

buvo kažkas svarbiau, nei vien tik akiai patrauklūs objektai. 

Kaip pasakytų Žakas (Jacques) Derrida „estetinėje patirtyje mus veikia ne daiktai, o 

ženklai“ — jų reikšmės, maža to, tas poveikis įmanomas tik tam tikroje kultūrinėje sistemoje1, tad 

nevalingai atmintyje iškyla Vigmanto Butkaus esė rinkinyje asociatyviai apmąstoma topografinė 

regiono tapatybės specifika. Jau pačioje pratarmėje autorius taikliai pastebi, kad „objektyvios 

topografijos susiliejimas su įsivaizduojama, subjektyvia, asmenine yra tas momentas, kai ištrykšta 

auto/topografinė vizija, kuri iki įkyrumo pažįstamai ir dėl to nusidėvėjusiai vietai suteikia energija 

pulsuojančios gyvasties.“2 Taip ir Stasio Kavaliausko kūryboje elementariausias beržynėlis, 

pamiškės sodyba ar rudenėjantys laukai įgauna kažkokios simbolinės vaizdinijos bruožų. Viena 

vertus, šie vaizdai atrodo ganėtinai anonimiški ir gerokai atitolę nuo faktinės realybės. Net ir 

konkreti jų vietovė — yra ji ar ne — mažai ką keičia, nes ne ji čia atrodo svarbiausia, — dėmesio 

centre čia tiesiog gamtos grožis ir jo inspiruota emocija. Kita vertus, tie gamtovaizdžiai išlieka 

natūralūs, tikroviški ir įtikinamai tikri, kaip, veikiausiai, ir paties dailininko išgyvenimai bei 

valingas apsisprendimas kartas nuo karto vis grįžti prie tų pačių kūrybos objektų, pasirenkant ir 

suvokiant juos kaip sau be galo artimus. 

Dar stipriau tas ryšys su tikrove išryškėja kūrinių cikluose, kuriuose, panašiai kaip ir 

kolega šiaulietis dailininkas Antanas Krištopaitis, Stasys Kavaliauskas savo akvarelėse, piešiniuose 

bei eskizuose fiksuoja išlikusius vėjo malūnus, bažnyčias ar kitus svarbesnius vienos ar kitos 

vietovės statinius.3 Tad su menotyrininko atidumu šie kūriniai datuojami, užrašomas vietovės 

pavadinimas, aiškiai suvokiant tuos išlikusius statinius kaip vertingus savo krašto istorijos 

paminklus. Meškuičiai, Linkuva, Pakalniškiai, Upytė, Uliūnai ir daugelis kitų miestelių ir kaimų, 

kai kurie iš jų jau nebeegzistuojantys, tokie, kaip, pavyzdžiui, Jonelioniai (kaimo pavadinimas 

                                                      
1 Derrida, Jacques. Apie gramatologiją. – Vilnius: Baltos lankos, 2006. (269 – 270 p.) 
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metu, kada S. Kavaliauskas tuometiniame Valstybiniame dailės institute (nuo 1989 m. — Vilniaus dailės akademija) 

1970 m. baigia menotyros studijas. 



išnykęs), — tai tik menkutė dalelė apkeliautų ir įamžintų vietovių. O ryšio su savo aplinka būta 

stipraus. 

Stasį Kavaliauską visai pelnytai galima laikyti tikrų tikriausiu Panevėžio dailininku. Ir ne 

tik todėl, kad didžiąją savo gyvenimo dalį, nuo pat 1944 m., jame gyveno, ar net dvylika metų čia 

dirbo miesto vyr. dailininku, o pirmiausia dėl to, kad Panevėžys jam buvo tikras kūrybinio 

įkvėpimo šaltinis. Šiuo požiūriu jis, kaip ir šio miesto dailės patriarchu bei daugumos panevėžiečių 

dailininkų moraliniu vadu pelnytai laikomas Kazimieras Naruševičius, savo kūryba betarpiškai 

buvo susisaistęs su šiuo miestu. Kartais gali atrodyti, kad dailininkas turėjo kažkokią slaptą misiją 

— savo darbais, kliaujantis asmeniniu santykiu, dailės kontekste įtvirtinti plačiai atpažįstamus 

miesto simbolius. Tokia „vietocentriškai“ angažuota pozicija, be abejo, privalo remtis į kažką 

konkretaus, juslišką, grįstą unikalia patirtimi, ką iš esmės būtų galima atpažinti kaip „štai šitą“, 

būdingą tik tai, ir ne kitai, aplinkai. Žymaus filosofo žodžiais tariant, — „kasdienybė visada 

daiktiškai konkreti [...] o ar gali būti kas nors elementaresnio, aiškesnio ir konkretesnio už juslinėje 

artumoje estinčius daiktus?“, net jei tai viso labo tebūtų tik iliuzija4. Taigi tiltai, gatvelės, 

skersgatviai, daugiaaukščių namų ir senų pakiužusių bakūžių kontrastai, miesto panoramos su 

grėsmingai toliuose rūkstančiais gamyklų kaminais — tai vis ryškiausiai akvarelėse „įsirėžę“ to 

paties miesto kasdienybės atspindžiai. O kur dar ypatingu emocinės gravitacijos centru dailininkui 

tapęs Panevėžio centre besistiebiantis viešbutis ir (nežiūrint laikmečio konteksto) su meile ir 

pagarba vis įterpiami miesto bažnyčių siluetai! Įdomu tai, kad, pavyzdžiui, bažnyčios kai kada 

komponuojamos į bendrą architektūrinį ansamblį greta viena kitos, nepaisant tikrosios jų 

topografinės padėties mieste, taip lyg ir sąmoningai siekiant sukurti senesnę ir turtingesnę istoriją 

turinčia architektūra gausiai apstatyto miesto įspūdį. O štai viešbučio daugiaaukštis — visai kas 

kita. Visais metų laikais ir visokiu oru šis statinys dailininkui atrodė svarbus — iš arti, ar tolumoje, 

aiškiai matomas, ar vos pasirodantis pro medžių šakas — jis vis tiek atsiduria paveiksluose kaip 

kokia privaloma ir dėl to neišvengiama kompozicijos detalė. 

Panašiai S. Kavaliauskas reflektuoja ir svečias šalis. Keliaudamas visada po ranka turėdavo 

bloknotėlį eskizams, į kurį suguldavo akį patraukę gamtovaizdžiai ar sutiktų žmonių portretai. Ši 

kūrybinio palikimo dalis daugumai menkai pažįstama arba nėra žinoma iš viso, nes šimtai tokių 

piešinių niekada taip ir nebuvo viešai parodyti, — nuo vartymo piešiant iškritę lapai dar paties 

dailininko tvirtai perrišti ir atidėti laukti savo eilės. Piešiniai taupūs, kai kada grybštelėjant vos 

keliomis elegantiškomis linijomis ar tik nežymiai papildant toninių santykių užuominomis, tačiau 

be galo išraiškingi; o kai kada pasitelkiama kiek kitokia strategija: piešiniai papildomi akvarele, 

pastele, spalvotais pieštukais ar flomasteriais — viskuo, kas tuo metu atrodo tinkama siekiant 

parsivežti kuo „gyviau" užfiksuotą momentą. Vėliau, jau namuose tie įspūdžiai virsdavo akvarelių 

lakštais arba (kur kas rečiau) aliejinės tapybos darbais. 

Dar vienas plačiai visuomenei menkiau pažįstamas S. Kavaliausko kūrybos žanras — 

natiurmortai su gėlėmis, o tiksliau — tiesiog gėlės, gėlių puokštės, trykštančios sodrių spalvų 

kontrastais, ekspresyviais potėpiais. Ši kūrinių grupė išsiskiria savo koloristine įtampa, savita 

kompozicija bei technologiniais eksperimentais. Panašu, kad, tarsi ir nenešdamos žiūrovui kokios 

ypatingos žinutės, šios gėlių kompozicijos nebuvo laikomos rimtu užsiėmimu, o kurtos tiesiog 

pramogai ar poilsiui. Jų nėra daug, bet suskamba jos labai įdomiais ir išraiškingais akvarelinės 

tapybos akordais. 

Atskirai vertėtų paminėti ypatingai palankaus dėmesio ir populiarumo susilaukusį kūrinių 

ciklą pasakojantį apie senovės lietuvių dievus, deives ir mitologines būtybes. Kuriant jį, anot 

Liberto Klimkos, „atliktas labai prasmingas ir visuomenės lauktas darbas; su romantišku polėkiu, 

giliu įsijautimu į lietuvišką dvasią, didelėmis pastangomis suvokti mitinę tolimų protėvių sąmonę“5. 

Darbai, paties autoriaus teigimu, kurti dvylika metų, siekiant sudominti tautiečius praeitimi, krašto 

istorija, ne kartą eksponuoti Lietuvoje, Danijoje, išleisti atskiru leidiniu. Šia tema buvo puoselėjama 

ir daugiau sumanymų, tačiau, deja, nebesuspėta... 
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Apibendrinant mintis apie Stasio Kavaliausko kūrybą, prasminga būtų pažvelgti plačiau. 

Kiekvienam menininkui su kūrybos laisve tam tikra prasme tenka ir atsakomybė savo darbu sukurti 

dalelę tos aplinkos kultūros (šiuo atveju — dalelę konkrečios vietos simbolinės vaizdinijos), 

apibrėžiamos originaliu, savitu požiūriu į tam tikrus objektus, reiškinius, jų traktuotes ar kūrybos 

formas, kas savo ruožtu išplėstų bei praturtintų iki tol atitinkamoje vartosenoje buvusią jų sampratą. 

Tačiau tai nėra duotybė, kaip kartais gali pasirodyti. Tai įvykių ir netikėtumų kupinas kelias. Šiame 

nuolatiniame procese visada aktyviai dalyvauja tiek menininkas, tiek ir žiūrovas, tad, jei abi pusės 

yra nuoširdžios ir atviros, palankiai susiklosčius aplinkybėms gali taip nutikti, kad kūriniai ims ir 

atsivers žiūrovui visu savo žavesiu, ir galbūt subtiliai rezonuodami atitinkamus išgyvenimus sukurs 

kokį tai ypatingą tarpusavio ryšį. Panašu, kad tokia situacija, apie kurią čia užsiminta, klostosi 

palankiai ir šis leidinys prisidės prie to, kad Stasio Kavaliausko darbai bėgant laikui vis labiau ir 

labiau atsivers žiūrovui leisdami geriau pažinti dailininko nuostatas, suvokiant jo kūrybą kaip labai 

savitą ir svarbią bendroje su Panevėžiu siejamoje dailės panoramoje. 
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