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Plakatas – didelio formato spau-
dos lakštas su tekstu ir vaizdu lei-
džiamas agitaciniais, reklaminiais, in-
formaciniais arba mokymo tikslais.
Plakato užuomazgos atsirado XVI a.
Vokietijoje. Plakatas su siformavo iš afi-
šos XIX a. II pusėje Prancūzijoje ir Vo-
kietijoje. Lietuvoje plakatus imta kur-
ti XX amžiuje.

Plakatai priklauso marginalinės
dailės sričiai, yra skirti ne muzieji-
 nėms erdvėms, bet gatvės pra ei viams,
siekiant atkreipti jų dėmesį į skelbia-
mą informaciją, tad  ilgai nebuvo ver-
tinami kaip turintys išlieka mą ją vertę.
Ankstyvieji darbai kurti ant trapaus
prastos kokybės popieriaus, todėl,
nors gausiai tiražuoti, dažniausiai ne-
išlikdavo. Anot garsaus lie tuvių pla-
kato tyrinėtojo Juozo Galkaus, pla-
katas dažnai lyginamas su vienadienio
drugelio gyvenimu. 

Pastaraisiais dešimtmečiais susi-
 do mėjimas plakatu – viena iš taiko-
mosios grafikos rūšių – yra itin išau gęs.
Tai sąlygoja ne tik platūs nauji tyri-
nėjimų barai taikomosios grafi kos
srityje, bet ir sociologinių meto dolo-
gijų vyravimas dailėtyroje. Šio po-
žiūrio esmę sudaro tai, kad kūri nys
nėra uždaras, bet atspindi platų so-
cialinių reiškinių lauką, esantį už meno
kūrinio ribų. Plakatai yra tie siogiai
susiję su visuomenės gyvenimo ak-
tualijomis, todėl jie – ne tik me no
kūriniai, bet ir laikotarpio visuo menės
politinio, kultūrinio bei materialinio
gyvenimo liudytojai. 

tyvaus visuomeninio ir politinio gy-
venimo liudytojais, dar ir „liaudies
priešų” ar „dipukų” sukurtais, buvo ri-
 zikinga. Juos laikyti muziejuose, juo la-
biau namuose, buvo itin pavojinga –
žmonės už menkesnius „nusi kal timus”
žuvo ar Sibire dešimtis metų praleido.
Plakatai buvo sąmo ningai naikinami,
ir kas liko – tai tik per stebuklą ir pa-
siaukojimą.

Nepašautas kareivis

Tokiu epitetu galėčiau
pavadinti neseniai pasiro-
džiusio 382 puslapių albumo
„Lietuvos plakato istorija”
autorių Juozą Galkų. Šio įspū-
dingo albumo „gimdymą” ati-
džiai sekiau vos ne nuo pir-
mųjų dienų. Dažnai tuo rei-
kalu pasikeisdavome nuomo-
nėmis telefoniniais skambu-
čiais ar elektroniais laiškais,
o viešėdamas Vilniuje būtinai
aplankydavau savo kaimyno
jaukią menininko ir profeso-
riaus pastogę Šilo gatvėje An-
takalnyje. Ga lėjau ir šiek tiek
pasitarnauti nusta tydamas
jam nežinomų plakatų kūrė jų
autorystę bei atskleisdamas
savo garsų surinktų senų Lie-
tuvos plaka tų rinkinį.

Juozas Galkus, ko gero,
yra vie nintelis pasaulyje, taip
nuodugniai tyrinėjęs plakatų

raidą Lietuvoje. Dar „nemadingu” so-
vietmečiu išėjo jo parengta knyga „Lie-
tuvos plaka tas” (Vilnius, ,,Mintis”,
1971). ,,Buvo atrinkti tokie plakatai, ku-
rie, tikėtasi, nesuerzins Lietuvos ko-
munistų partijos Centro komiteto ir
Glavlito (glaвное управлениеподелам
литературы и издательств – Vyriau-
 sioji literatūros ir leidybos reikalų
valdyba), – tvirtina vilnietis plaka tis-
tas. – Antanas Gedminas, kaip buvęs
Centro komiteto darbuotojas, gerai ži-
nojo, kas ten galėtų užkliūti. Nepai sant
to, ir leidyklai, ir autoriams teko ge-
rokai pasijaudinti, kol knyga išėjo.
Pirmiausia kilo triukšmas, kai minė-
tų institucijų darbuotojai pamatė ban-

domuosius iliustracijų atspaudus. Kad
leistų spausdinti, te ko kai kurių pla-
katų atsisakyti, mat jie ar jų autoriai
cenzoriams buvo ne priimtini, spaus-
tuvei buvo nurodyta kai ką retušuoti
(Mstislavo Dobužins kio 1930 m. turis-
tiniame plakate „Kau nas – Provisional
Capital of  Lithua nia” pavaizduoti Ge-
dimino stulpai šiame albume išbraukti
– raudonajame skyde liko tik raudona
dėmė – R. M. L. pastaba).  Vėliau, pa-
 si rodžius signaliniam egzemplioriui,
vėl susirūpinta, ar nebus liepta leidi nį
sunaikinti. Laimei, viskas gerai bai-
giasi, ir albumas pasiekė knygynus.
Jame reproduktuota apie 70 to laiko-
tarpio plakatų. Dalies paskelbtų pla-
katų, nufotografuotų privačiose ko-
lekcijose, jau nebėra.
Tas leidinys – iki šiol
vienintelis, kuriame
pamė gin ta, nors ir
ideologizuotai, trum-
pai apžvelgti lietuviško
plakato kelią nuo am-
žiaus pradžios iki 1941
metų.” 

Tačiau išaušo Lie-
tuvoje Atgimi mas, o
netrukus ir vėl su-
skambo Tė vynėje Lais-
vės Varpas. Juozas Gal-
 kus ryžosi tęsti pradė-
tą darbą. 1997 m. Vil-
niaus dailės akademi-
jos leidykla išleidžia jo
paruoštą 223 puslapių
knygą „Senasis Lietu-
vos plakatas 1862–1944”, o šių metų lie-
pą ta pati leidykla, kuriai sumaniai va-
dovauja Marius Iršėnas, išleido ir al-
bumą, apie kurį šiandien kalbame –
„Lietu vos plakato istorija”. Tai įspū-
dingas leidinys, tik turėčiau leidėjams
vieną priekaištą – gaila, kad knyga pa-
siro dė ne angliškai ar prancūziškai, o
lie tuviškai. Mano galva, leidėjų spren-
 di mas spausdinti Galkaus knygą lie tu-
viškai buvo neapgalvotas rinkoda ros
sprendimas. Turime savo rankose pui-
kią tarptautinės vertės prekę, bet kuk-
liai ,,paslepiame” ją, kad, gink Die ve,
pasaulis nepamatytų!

Turinys – nepriekaištingas

Įžangą sudaro du skyreliai: „Vi -
suomenė ir plakatas” bei „Plakatų rin-
kiniai ir atribucija”. Kaip tvirtina
knygos autorius, daugelis tarpukario
Lietuvos dailininkų nevertino savo
plakatų, laikė tai lengvu uždarbiu ir to-
dėl ne visuomet savo kūrinius pa sira-
šinėdavo arba autorystę nurodydavo tik
inicialais. Galkus kruopščiai ištyrė ir
nustatė, kas slepiasi net po dvidešim-
čia anuometinių plakatų kūrėjų ini-
cialais. Autorius atliko di džiulį darbą,
už kurį ateinančios dai lėtyrininkų
kartos bus jam dėkingos.

Pirmoji knygos dalis „Meninio
plakato pradžia Lietuvoje” susidaro

iš dviejų skyrių”: „Pirmieji plakatai”
ir „Lietuvos kultūrinių renginių  rek-
lama”. Antrojoje dalyje – „Tarpu ka rio
Lietuvos plakatas” – skaitytojas plačiau
susipažins su naujos, jau nos valstybės
pradžia. Ją sudaro sky reliai: „Plakatas
atkūrus valstybę”, „Pirmieji konkursai
ir paroda”, „Jau noji plakatistų karta”
bei „Plakato bran da”. Trečioji dalis –
„Pirmųjų oku pacijų laikotarpio pla-
katai” vy res niam skaitytojui gali su-
kelti daug šiurpių prisiminimų.

Norėtųsi akimirkai sustoti prie
albumo skyriaus „Jaunoji plakatistų
karta”, kuriame Juozas Galkus patei-
 kia daug spalvingų, dramatiškų, dažnai
iki šiol neskelbtų pavyzdžių. 1935–1936

Vienadienio drugelio gyvenimas
Aptariame seniai lauktą plakatisto Juozo Galkaus albumą

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Plakatas niekuomet nesimėgavo
didesniu lietuviškosios dailės
kritikų dėmesiu. Per visą pir-

mąją XX a.  pusę iki antrosios sovietų
okupacijos aptikti vos du straipsneliai,
skirti specialiai plakatui. Net devinta -
jame dešimtmetyje parengtose stu dijo-
se, kuriose aptariama lietuvių XX a.
dailė, plakatui dažniausiai skiriamos
vos kelios pastraipos. Kal bant apie
dailininkus, šalia savo pag rindinės
kūrybos krypties darbų su kū rusius
ir įsimenamų plakatų, jie net nepami-
nimi. 

Sovietmečiu domėtis tarpukario
Lietuvos plakatais, dažniausiai aiškią
politinę nuostatą išreiškiančiais ak-

Plakato eskizas. Juokdario Stan Laurel portretas GM kino
studijos komedijai ,,Laurel and Hardy”. Dail. Joseph Benari.
Paryžius, 1938

Plakato eskizas ,,Pas Leviną”. Dail. Vsevoldas Dobužinskis.
Apie 1937

Iliustruotas savaitraštis Lapas.  Dail. Liudas Vilimas. Apie
1934. (Vilniaus universiteto bibliotekos lituanistikos skyriaus
nuosavybė)
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

,,Prieš alkoholį nepilnamečiams”. Dail.
Simonas Galkus. 2012 (Dailininko nuosavy-
bė)

,,Lietuviai – užsirašykite talkon durpių
pramonei”. Nežinomas autorius. Apie
1942

Vytauto Kernagio koncerto Čikagoje pla-
katas. Dail. Ričardas Spitrys. 1997

m. sukurti Antano Dargio lakštai gar-
siai propaguoja žurnalo ,,Jaunoji Lie-
tuva” prenumeratos va jų bei kariško-
sios propagandos die ną. Akiai malonūs,
ramūs Kipro Šau lio „Palangos”, Al-
fonso Juškevičiaus „Birštono” turisti-
niai plakatai. Itin stiprūs art déco su-
kurti  Jono Juozo Burbos (dienraštis
,,Diena”, apie 1935 m.), Viktoro Vagu-
sevičiaus (satyros žurnalas ,,Kuntaplis”,
apie 1930 m.) bei Liudo Vilimo (iliust-
ruotas sa vaitraštis ,,Lapas”, apie 1934
m.) lakštai. Pamokančiai apie visuo-
menėje sklindančius blogus įpročius
įspėja Marcės Katiliūtės („Saugokimės
ve ne rinių ligų”, apie 1934 m.) bei Petro
Verbicko („Degtindaris – mirtis, Na mi-
nė – pražūtis”, apie 1937 m.) pla katai.

Plati ir spalvinga yra „Soviet mečio
propagandos” dalis, išdėstyta skyriuo-
se: „Pirmasis pokario dešimtmetis”,
„Chruščiovinio ‘atšilimo’ pla katai“,
„Plakato laimėjimai ir nesėkmės” bei
„Plakatų dailininkų biogra mos”. Toliau
išsamiai dokumentuojama Sąjūdžio
idėjų sklaida bei laisvosios rinkos pla-
katai („Technologijos ir leidybos po-
kyčiai”, „Šiuolaikiniai plakatai” ir
„Plakatas kryžkelėje”). Skaitytojas tai-
pogi turi išskirtinę ga limybę susipa-
žinti su plakatų autoriais bei jų kūry-
bine filosofija (Aurimu Gaižausku,
Jonu Gudmo nu, Algirdu Jazbučiu, Ro-
bertu Jucai čiu, Rimvydu Kepežinsku,
Ignu Koz lovu, Gediminu Lašu, Gied-
riumi La šu, Broniumi Leonavičiumi,
Aušra Lisauskiene, Rimantu Rolia,
Luku Ruškiu, Mikalojumi Povilu Vilu-
čiu) skyriuje „Atsakymai į anketos
klau simus”.

Laimingasis išeivis?

Knygos autorius 13-oje puslapių
suglaustai apžvelgia ir JAV lietuvių
plakatistų kūrybą. Čia mirgėte mar ga
mums visiems gerai pažįstamos pa-
vardės. Kai kurie dailininkai pla katus
kūrė dar tarpukario metais Kaune (Al-
fonsas Dargis, Mstislavas Dobužins-
kis, Vytautas Kazimieras Jonynas, Vla-
das Vijeikis), kiti – jau Amerikoje (Al-
girdas Kurauskas, Vin cas Lukas, Vik-
toras Petravičius, Ada Korsakaitė-Su-

tkuvienė bei kiti). Kny goje matome,
kaip toli pažengė išei viško plakato rai-
da – nuo kiek nai vaus stiliaus pirmųjų
1950–1956 m. čikagiečio Vlado Vijeikio
pieštų pla katų („Pirmoji JAV ir Kana-
dos lietuvių dainų šventė 1956”, „Mar-
gutis Summer Holiday Sunday July 20
Ri verview”, „Sandaros metinis kon-
certas lapkričio 25 d. Čikagos lietuvių
auditorijoje”) iki grafiškai tobulų ir
akiai patrauklių, dramatiškai spal vin-
 gų Ados Sutkuvienės darbų, skirtų Či-
kagos lietuvių operos spektakliams.

Šiame skyriuje neapsieita be spra-
gų – tai suprantama, nes išeivijoje su-
kurtų plakatų Lietuvos bibliotekose
bei muziejuose fondai kuklūs. Galkaus
knygoje nerasime išei viš kų plakatų
sukurtų prieš 1948 m., kaip, beje, ir iš
kitų šalių, kuriose gau siai apsigyveno
ir savo kultūrines vertybes puoselėjo
lietuviškos diasporos (Kanados, Di-
džiosios Britani jos, Brazilijos, Argen-
tinos, Urugva jaus, Australijos). Auto-
rius ne visiš kai tikslus tvirtindamas,
jog „Jungti nių Amerikos Valstijų lie-
tuviai, turėdami gana stiprią leidybos
bazę, spausdino nemažai laikraščių ir
kny gų, o po 1918 m. – ir plakatų...”
JAV lietuviai pradėjo spausdinti pla-
katus anksčiau. Pavyzdys – 1916 m.
„Nauji krutantieji paveikslai 31 Diena
Gru dzio (Dec.)  ‘16  Frank’o  Sale, Wana -
mie. Kizis ir Kvietkauskas Krutan cuju
Paveikslu Co” fotografinė afiša. Tiesa,
anuomet buvo populiariau spausdinti
„flyers” – savotiškus „mi ni plakatu-
kus”, kuriuos buvo galima masiškai
žmonėms dalinti. Didelius reklaminius
lakštus rečiau kabindavo parapijų sa-
lėse, klubų patalpose bei įvairiose lie-
tuvių verslininkų parduotuvių vitri-
nose.

Nepelnytai, mano nuomone, Juo zas
Galkus (beje, tai buvo ir anks tyvesnia-
me leidinyje „Senasis Lietu vos plakatas
1862–1944”) į savo albu mą  įtraukia ir
pluoštą JAV lietuvių sieninių kalendo-
rių. Nors jie buvo spalvoti ir išspaus-
dinti ant storo kartono, šie ugningai pa-
triotiški (pvz., JAV Laisvės statula El-
lis saloje New Yorke, Amerikos pripa-
žinimas Lietuvos De Jure, Kražių sker-
dynės, LDK Vytauto, Nepriklausomybės

signataro Jono Basanavičiaus, Prezi-
 dento Antano Smetonos portretai ir t.
t.) ikonografiniai eksponatai nėra pla-
katai. Jie privačiuose namuose buvo ka-
binami ant sienų, o jų apačioje buvo nu-
plėšiamas kassavaitinis kalendorius.
Tokie kalendoriai buvo nemokamai
dalinami verslo klientams ar laikraščių
prenumeratoriams („Compliments of
K. Bagdonas Ladies and Gents Fur -
nish ings Brooklyn”, „F. Rumikas Pui-
kiausia Lietuviška Mėsinčia New Ha-
ven”, „Amerikos lietuvis, Savaitinis
Ame rikos lietuvių laikraštis Worces-
ter”). Daugumą jų, kaip teisingai pa-
stebi Galkus, spausdino Augustinas
Lauk žemis Newark, NJ. Tačiau jie – tik-
rai ne plakatai!

Sunkiai kovota dėl pilietybės 

Didžiausias Galkaus atradimas,
paskelbtas šiame albume, yra Juozo Le-
vinsono-Benari kūryba. Kartu su Vy-
tautu Bičiūnu ir Viliumi Jomantu, Le-
vinsonas Kaune priklausė taikomosios
grafikos kolektyvui, pasivadinusiam
Šv. Luko cechu. Kaip tvirtina menoty-
rininkė Evelina Bukauskaitė, išvykęs
iš Lietuvos, Levinsonas pla kato neuž-
miršo. Laiškuose į Kauną net pripažįsta
esąs „tik plakatistas”. Yra išlikusių
dailininko plakatų, sukurtų prancū-
ziškų ir amerikietiškų filmų reklamai.
Plakatai, pasirašyti J. Benari, profe-
sionalūs, meniški, juose ryški tuomet
madingo art déco stilistika. Užsienyje
Benari skundėsi – „liūdna, tiek metų
buvęs lietuviu, staiga be jokios prie-
žasties gali netekti Lietuvos piliečio sta-
tuso”. Jis ilgai ir sunkiai kovo dėl pilie -
tybės, net kreipėsi pagalbos į Balį Sruo-
gą ir Antaną Sutkų, džiaugėsi 1930 m. ją
pagaliau gavęs. Paryžiuje dailininkas
artimai draugavo su Lietuvos diplo-
mato Juozio Urbšio šeima, lietuvių kal-
ba rašytais laiškais nuolat bendravo su
Kaune likusiais bičiuliais, sentimen-
taliai ilgėjosi Lietuvos. Prisi mindamas
„laimingas dienas” Lietu voje, jis pla-
navo į ją grįžti, deja, sutrukdė karas.
Taigi, jo kūryba užsienyje priklauso ir
Lietuvai.

Plakatisto (kaip ir Dievo) 
keliai nežinomi…

Prie daugelio iliustracijų šiame
Juozo Galkaus plakatų istorijos albu -
me yra žodžiai „autorius nežino-
mas”. Manyčiau, kad ne visi neįvar-
dinti autoriai tikrai yra nežinomi.
Kai kurių darbų autorius galėčiau
įvar dinti, kitus galima būtų nustatyti
pagal stilių (šriftų braižą, spalvų
vartojimą, bendrinį dizainą palyginus
su kitais darbais ir pan). Štai plaka-
tą  „3 aukcja książki – rekopidy – ry-
ciny urzadzona przez Towarzystwo
Bibliofilów Polskich w Wilnie” 1928
m. sukūrė vilnietis dailininkas Grac-
jan Achrem-Achremowicz (1899–
1942). Grįžtant prie tarpukario Kau-
 no... Manau, kad 4-jo dešimtmečio
„Tik ‘Sargyba’ nevargina skaitytojo”
reklamos autorystę galima būtų pri-
sikirti dailininkui Adomui Sme tonai,
panašiu laiku sukūrusiam „Tau tieti,
skaityk ‘Tautos kelią’”. 

Skyriuje apie išeivius plakatistus
randame daugiau klaustukų. Albumo
260 puslapyje dviejų neįvardintų
„Antrojo kaimo” satyros teatro pla-
katų autorius yra Vincas Lukas (kiek
žinoma, vienintelis šiam sambūriui
kūręs reklamas). Pagal fotoalbumo
„Chicago//Kezys” viršelį buvo su-
kurtas ir plakatas. Autorius – pats fo-
tografas Algimantas Kezys. Galbūt bi-
jota suklysti spėliojant, bet, manau,
,,juodų dėmių” galėjo būti mažiau.

Pabaigai norėčiau stabtelti prie
plakato, kuris tiesiogiai susijęs su
mano ir Ramunės radijo veikla. Nuo
1988 metų ,,Žemė L Productions” rė-
muose ne tik ruošėme skirtingo pro-
filio radijo laidas lietuviškajai Či-
kagai, bet ir rengdavome įvairius
(dažniausiai iš Lietuvos atvykusių at-
likėjų) koncertus. Reklamuodavo me
įvairiai – per radiją, spaudą, taip pat
spausdindavome plakatus. Kar tais
eidavome paprasčiausiu bei eko no-
miškiausiu būdu – ant Lietuvoje iš-
spausdintų plakatų užklijuodavome
kompiuteriu surinktus tekstus. Ta-
 čiau buvo ir  autorinių plakatų, ku-
 riuos kurdavo „Ričardo spaustuvės”
savininkas Ričardas Spitrys. Tai bu -
vo vienetiniai egzemplioriai (iki de-
 šimties kopijų). Kadangi Ričardas
dirbo Jaunimo centre, beveik visi
tose patalpose rengdavę koncertus
naudodavosi jo paslaugomis. Tokiu
būdu atsirado ne tik mūsų radijo
rengto estrados dainininko Vytauto
Kernagio koncerto „Širdele mano”
plakatas, bet ir kitų atlikėjų (Juditos
Leitaitės, Eduardo Kaniavos, And-
riaus Mamantovo, „Naktinių perso-
nų” ir t. t.) pasirodymų afišos. Vė liau
į talką pasikvietėme savo lai dų ben-
dradarbį Gintarą Raudonikį, ku ris
savo kompiuteriniais bei meniniais
sugebėjimais toliau kurdavo akiai
patrauklias fotografinio tipo kon-
certų afišas.

Nuostabus tas plakatų pasaulis!
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Visi plakatai (išskyrus tuos, kurie atskirai iš-
vardinti) iš Raimundo Mariaus Lapo asme-
ninio archyvo


