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Lietuvos daiLės švietimo tyrinėtoja.  
in memoriam apoLonija vaLiuškevičiūtė 
(1925–2014)

Be kauno meno mokyklos ir jos istorijos savo dailės 
neįsivaizduojame. ten, kaune, nepriklausomos valsty-
bės aušroje mezgėsi mūsų nacionalinė dailė, kurią pra-
turtino XX a. Lietuvos dailės klasikai: justinas vieno-
žinskis, adomas Galdikas, kajetonas sklėrius. pamažu 
juos keitė užsienio mokslų paragavę jų mokytiniai, prie 

šių prisišliejo karo ir pokario dailės vaikai, kol dailės 
švietimo židinys galutinai buvo perkeltas į vilnių. 

apie kauną, kaip nacionalinės dailės lopšį, apie 
piešimo kursų ir meno mokyklos mokytojus bei mo-
kinius, baltus mokyklos rūmus ir visa, kas vyko tarp 
jų sienų, pirmoji plačiai ir išsamiai mums papasakojo 
dailės istorikė apolonija valiuškevičiūtė. Be jos kny-
gų, skirtų kauno meno mokyklai, neapsieina joks 
XX a. dailės tyrinėtojas. tai mūsų dailės istorijos klasi-
ka, kad ir kokia kukli ji gali pasirodyti didesnių kultū-
rų ir gilesnių akademinių tradicijų atstovams, o dabar 
jau net ir mūsų jauniesiems meno specialistams. 

a. valiuškevičiūtės knygomis naudojosi, jas skai-
tė, kritikavo, pildė jau kelios Lietuvos dailės istorikų 
kartos. šios autorės darbai dažnai cituojami, jos pa-
vardė nuolat minima specialistų tekstuose. deja, kaip 
dažnai gyvenime nutinka, autorės asmenybė ir gyve-
nimo istorija liko jos darbų šešėlyje, ypač todėl, kad 
a. valiuškevičiūtė nemėgo viešumos, bendravo tik 
su tais, kuriuos artimai pažinojo, kuriais pasitikėjo. 
Bendri studentiškų dienų prisiminimai ją siejo su ta-
pytoja ieva naginskaite, skulptore Zuzana pranaityte, 
tekstilininke Genovaite Žilinskaite – apie šias meni-
ninkes ji rašė, jų kūryba domėjosi. tiriamasis darbas 
apoloniją valiuškevičiūtę suartino su ingrida korsa-
kaite, irena kostkevičiūte, vanda Zaborskaite. ne tik 
darbovietė, bet ir gyvenimiška kaimynystė – abi gy-
veno tame pačiame Lssr mokslų akademijos name 
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antakalnyje – jai padėjo palaikyti ryšius su etnografe 
angele vyšniauskaite. tačiau dailės istorikų sambūrių 
ji šalinosi, konferencijų vengė, retai pasirodydavo net 
parodų atidarymuose (tiesa, 1998 m. dalyvavo jubilieji-
nėje Lssr valstybinio dailės instituto 1958 m. absolven-
tų parodoje). tad ir man neteko su ja susitikti ir ben-
drauti, tačiau nuo studijų laikų a. valiuškevičiūtės pa-
vardę tariu su pagarba ir pasigėrėjimu. klausydama, ką 
pasakoja jos kolegos, tie, kurie ją pažinojo, spėju, kad ji 
tik džiaugtųsi, jog jos darbų reikšmė pranoko susido-
mėjimą ja pačia ir jos gyvenimu, kuris anaiptol nebuvo 
paprastas ir lengvas. šiandien jau niekas mums nebe-
pasakys, kiek pastangų, valios, ištvermės reikėjo, kad 
atsirastų menotyrininkės vardą įamžinę tekstai. 

a. valiuškevičiūtė gimė 1925 m. birželio 28 d. ūki-
ninkų šeimoje Beržytės kaime, kėdainių apskrityje. 
Baigusi daškonių pradžios mokyklą, ji mokslus tęsė 
kėdainių gimnazijoje, karo metais lankė ukmergės 
mokytojų seminariją. paskui atėjo išbandymas sibi-
rais ir lageriais, palaužęs sveikatą, bet nenumalšinęs 
šviesos ir grožio troškimo. a. valiuškevičiūtės likimas 
tarytum pakartojo šeimos tradiciją: ir jos tėvams, ir 
seneliams, ir proseneliams taip pat teko kovoti ir ken-
tėti ginant savo teisę į laisvę, žinojimą, kūrybą. savo 
autobiografijoje ji trumpai užsimena: šeimoje būta 
knygnešių ir sukilėlių, vienas iš prosenelių – net paties 
antano mackevičiaus artimas bendražygis. 

sugrįžusi į Lietuvą a. valiuškevičiūtė įstojo į Lssr 
valstybinį dailės institutą. studijavo tapybą ir 1958 m. 
baigė šią specialybę. dirbo administracinį darbą Liau-
dies meno rūmuose, Lssr dailininkų sąjungoje. šios 
pareigybės jos netenkino, traukė tuo metu beveik vien 
iš lūpų į lūpas sklidusi nacionalinės dailės istorija, ku-
rios ne vieną liudininką ir veikėją jai pasisekė sutikti. 

sunku pasakyti, kas pakvietė a. valiuškevičiūtę at-
eiti dirbti į istorijos institute naujai kuriamą menoty-
ros skyrių, bet nuo 1964 m. ji jau šio skyriaus darbuo-
toja. Globojama dailės istorijai atidaus tuometinio ins-
tituto direktoriaus juozo jurginio ji 1970 m. apgynė di-
sertaciją apie kauno meno mokyklą. padedant kolegei 

vandai Zaborskaitei suredaguotas ir skaitytojams 
adaptuotas disertacijos tekstas 1971 m. buvo išleistas 
atskira knyga. Leidinys sulaukė milžiniško susidomė-
jimo, nes jame pasakojama apie „buržuazinės“ Lie-
tuvos kultūrą, apie kurią daug kam knietėjo sužinoti. 
knyga atvėrė ištisus praeities klodus, nors daug ko joje 
buvo galima ir pasigesti. tačiau skaitytojai puikiai su-
prato, kodėl vos teužsimenama apie meno mokyklos 
absolventų studijas užsienyje arba „išeivius“ – į vaka-
rus pasitraukusius mokyklos auklėtinius ir dėstytojus. 
Cenzoriai budriai sekė, kad „dvi Lietuvos“ kuo mažiau 
susiliestų.

a. valiuškevičiūtė iki 1981 metų dirbo istorijos ins-
titute – rašė skyrius apie taikomąją dailę akademinei 
XX a. Lietuvos dailės istorijai ir tyliai plėtojo pamėg-
tą meno mokyklos temą. šio darbo vaisius – dvitomis, 
kurio pirmąją knygą apie mokyklos veiklą nuo 1922 
iki 1940 m. išleido vilniaus dailės akademijos leidykla 
(1997), o antrąją, skirtą 1940–2000 m., – kauno j. pe t-
ronio leidykla (2002). 

išėjusi iš istorijos instituto a. valiuškevičiūtė ne-
ilgai buvo bedarbė. vu grafikos kabinetui vadovavu-
si tapytoja aldona Griciūnaitė-molnikaitė pasiūlė jai 
transkribuoti kabineto darbuotojų įrašinėjamus po-
kalbius su dailininkais. taip pamažu a. valiuškevičiū-
tė įsitraukė į Grafikos kabineto darbą ir čia liko iki pat 
pensijos. išėjusi į pensiją tikėjosi užbaigti paskutiniąją 
savojo magnum opus – kauno meno mokyklos istori-
jos – dalį, skirtą mokytojų ir mokinių likimams, tačiau 
amžius ir sveikata, deja, jau nebeleido to padaryti. 

apolonija valiuškevičiūtė mirė 2014 m. rugsėjo 29 d. 
vilniuje, palaidota dotnuvoje šalia mamos. artimųjų 
rūpesčiu ilgus metus jos kruopščiai rinkta dailėtyrinė 
medžiaga perduota Lietuvos literatūros ir meno ar-
chyvui, kad naujoms kultūros istorikų kartoms padėtų 
turtinti Lietuvos dailės istorijos pažinimą.
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