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TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA: 
RYTŲ AZIJOS DAILĖS POVEIKIS 

IR FENOMENOLOGINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA 
POSTIMPRESIONIZMO ESTETIKOJE 

Cross-cultural Communication: Influence of East Asian Art and 
Phenomenological Background of Postimpressionism Aesthetic 

SUMMARY

The author analyzes specific topic of cross-cultural communication between modernist painters of late 
XIX-early XX centuries and East Asian aesthetic, unveil Oriental influences in works of chosen European 
painters. Many Impressionist and Post-Impressionist painters were attracted with Japanese prints, collected 
them and created various graphic work as well as the oil paintings that in their composition, color, and 
imagery were directly influenced by Japanese ukiyo-e prints. In this paper the main attention is focused 
toward the works of Cezanne and van Gogh whose apart quite superficial influence of colorful prints also 
has something common with much more subtle Chinese and Japanese ink painting and aesthetic of Dao-
ism. The author argues that tradition of Daoism as well as Chinese and Japanese ink landscape painting 
helps to understand direct, pre-reflective look, perceiving a depth of surrounding world and things as they 
present themselves that could be seen on the artworks of Cezanne and van Gogh. Typical for those paint-
ers overpassing of various preconceptions, suspending of traditional viewpoint and ability to get astonished 
by simple and rude beauty of nature caused that phenomenological philosophers as Heidegger and Merleau-
Ponty get interested and thoroughly analyzed their artworks. 

SANTRAUKA

Straipsnyje svarstomos priežastys, dėl kurių XIX–XX a. sandūroje modernizmo menininkai ėmė kryptingai 
domėtis Rytų Azijos mąstymo tradicijomis bei estetikos principais, parodoma, kaip tos tradicijos paveikė jų 
kūrybą. Įvairūs impresionizmo ir postimpresionizmo menininkai domėjosi japonų ukiyo-e estampais, juos 
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kolekcionavo, kopijuodavo bei parafrazuodavo savo kūryboje. Daugiausia dėmesio skiriama Cezanne’o ir van 
Gogho kūrybai, kurioje greta gana paviršutiniško ir fragmentiško domėjimosi spalvotais japonų estampais 
įžvelgiamos ne tokios akivaizdžios, tačiau daug gilesnės sąsajos su daoistų mąstymo tradicija bei kinų ir japo-
nų peizažine tušo tapyba – juos sieja artima pasaulėžiūra, ypač pozityviosios tuštumos samprata, tiesioginis, 
ikirefleksyvus santykis su gamta, gebėjimas prasiskverbti prie pačių daiktų, perteikti nesužmogintą, utilitariniu, 
praktiniu žvilgsniu neprijaukintą tikrovę. Grindžiama mintis, kad Cezanne’ui ir van Goghui būdingas gebėjimas 
suskliausti išankstines nuostatas ir prasiskverbti prie „pačių daiktų“ ir lėmė, jog šių dailininkų kūrybiniu pali-
kimu susidomėjo tokie fenomenologinės filosofijos atstovai kaip M. Heideggeris ir M. Merleau-Ponty.

ĮVADAS

XIX–XX a. sandūros Vakarų Europoje, 
ypač Paryžiuje, tuomet tapusiame avan-
gardo Meka, menininkų dėmesį vis daž-
niau patraukdavo neeuropinė kultūra. 
Tokį susidomėjimą skatino modernizmo 
dailininkų programinis siekis atsisakyti 
ikimodernistiniam menui būdingo rea-
lizmo. Ši tendencija ypač sustiprėjo pir-
maisiais XX a. dešimtmečiais, kai per 
Europą persirito banga manifestų, ragi-
nančių įveikti, atmesti ar net sunaikinti 
visą tradicinį meną1. Tokią situaciją pui-
kiai atspindi garsusis Futuristų manifestas, 
kuriame raginama niekinti bet kokią mi-
metinę, t. y. į tikrovės atvaizdavimą orien-
tuotą, meno sampratą. Savais būdais su 
realizmu mene kovojantys ekspresionis-
tai, kubistai, abstrakcionistai, siurrealis-
tai, primityvistai, konceptualistai įkvėpi-
mo ėmė ieškoti būtent neeuropinėje dai-
lėje. Minimalistinė kinų ir japonų dailė, 
primityvusis Afrikos ir Okea nijos menas 
įkvėpdavo ieškoti naujų meninės išraiš-
kos priemonių ir padėjo įtvirtinti koky-
biškai skirtingas estetines kategorijas. 
Būtent iš Rytų Azijos, ypač kinų ir japo-

nų, estetikos ir dailės modernistai perė-
mė tuštumos, Nesaties, nutylėjimo, pau-
zės, tuščios neužtapytos erdvės sampra-
tą, jų veikiami pradėjo vertinti minima-
lizmą, atsitiktinumą, asimetriją. Rytų 
Azijos meno kūriniai ir estetikos princi-
pai Vakarų postimpresionistus ir kitus 
modernizmo atstovus paskatino žavėtis 
tuo, kas slėpininga, nenusakoma, pertei-
kiama tik per užuominas. 

Modernizmo estetikoje ir dailėje vyku-
si tarpkultūrinė komunikacija kelia įvairių 
klausimų. Kas į XIX–XX a. sandūros Eu-
ropą atnešė Rytų vėjus ir kaip jie paveikė 
Vakarų dailės transformacijas? Kodėl mo-
dernistai susidomėjo Rytų Azijos menu ir 
kaip jų kūryboje pasklido orientalistiniai 
siužetai? Kuo Cezanne’o ir van Gogho ta-
pymo forma, stilius ir siužetai artimi Rytų 
Azijos menui? Ar artima ir kuo jų pasau-
lėžiūra bei žvilgsnis į tikrovę? Remiantis 
komparatyvistiniu ir fenomenologiniu 
metodais bus ieškoma atsakymų į šiuos ir 
panašius klausimus, nagrinėjama globa-
lėjančiame pasaulyje aktuali tarpkultūri-
nio dialogo problematika. 

RYTŲ AZIJOS DAILĖS IR ESTETINIŲ PRINCIPŲ ĮTAKA BEI ATSPINDŽIAI 

Visą modernizmo kultūrą ženklina 
naujų idėjų, temų bei meninės išraiškos 
priemonių ieškojimas. Modernizmo filo-

sofai, rašytojai ir dailininkai kūrybinio 
įkvėpimo dažnai ieškodavo būtent neeu-
ropinėse tradicijose. Tad neturėtų stebin-
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Pav. 1. Japonų Satsuma paviljonas Pasaulinėje pa rodoje (Paryžius, 1867)

Pav. 2. Kinų paviljonas Pasaulinėje parodoje (Paryžius, 1867)
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ti XIX a. Europoje išaugęs susidomėjimas 
Rytų kultūra. Pabandykime trumpai ap-
žvelgti prancūzų susidomėjimą Rytų 
Azijos menu, kuris žavėjo ir įkvėpdavo 
ne vieną modernizmo dailininką. Moks-
lininko ir archeologo Emilio Guimet pa-
stangomis XIX a. septintame–aštuntame 
dešimtmečiais Paryžiuje buvo surengta 
turtinga indų, kinų ir japonų dailės ir 
skulptūros kolekcija, vėliau tapusi gar-
saus Guimet muziejaus pagrindu. 1867 m. 
Paryžiuje vykusioje Pasaulinėje parodoje 
(Exposition Universelle) didelį susidomė-
jimą sukėlė Japonijos ir Kinijos paviljo-
nai, kuriuose buvo demonstruojami įvai-
rūs vaizduojamosios ir taikomosios Rytų 
Azijos dailės kūriniai. Augantis susido-
mėjimas Rytų Azijos menu lėmė, kad 
1878 m. Paryžiuje surengtoje pasaulinėje 
parodoje buvo eksponuojama dar gau-
sesnė įvairių indų, kinų ir japonų vaiz-
duojamosios ir taikomosios dailės kūri-
nių kolekcija. Dailės kritikas Ernestas 
Chesneau teigė, kad ši paroda liudija gy-
vą susidomėjimą Rytų Azijos, ypač japo-
nų, daile, kuri žavi spalvų įvairove ir 
netikėtomis kompozicijomis2. Ne tik re-
guliariai Paryžiuje rengiamose pasauli-
nėse parodose, bet ir mažesnėse, lokali-
nėse parodose buvo demonstruojami 
tokie kinų ir japonų taikomosios dailės 
kūriniai kaip keramikiniai indai, interje-
ro dekoro, pertvaros bei širmos ir tapy-
bos darbai, ypač japonų ukiyo-e medžio 
raižiniai (estampai). Parodose lankytojai 
greta masiškai po Europą pasklidusių 
dekoratyvinių raižinių galėdavo pama-
tyti ir daug subtilesnius bei meniškesnius 
monochrominės kinų ir japonų sumi-e 
tušo tapybos ir kaligrafijos darbus, kurie 
atskleidė japonų estetikos ir dailės išta-
kas tūkstantmetėje kinų kultūroje.

Pažvelkime, kas siejo ankstyvuosius 
modernizmo menininkus su egzotiška 
Rytų Azijos daile. Postimpresionizmo ir 
simbolizmo menininkai žavėjosi kinų ir 
japonų meno kūriniais, ypač japonų me-
džio raižiniais, jų spalvomis bei išraiškin-
gumu, pamėgo japonų paveiksluose po-
puliarius siužetus, naudojo japonams 
būdingą tapymo techniką ir orientalisti-
nius motyvus. Labiausiai modernizmo 
dailininkai pradėjo domėtis dekoratyvi-
niais spalvotais japonų medžio raižiniais, 
kurių pavadinimas (ukiyo-e) verčiamas 
kaip „kintančio, nepastovaus pasaulio 
paveikslai“. Japonų estampų kolekcijas 
buvo sukaupę tokie menininkai kaip 
Claude’as Monet, Henri Matisse’as, Pierre-
Auguste’as Renoiras bei Henri Toulouse-
Lautrecas, kurių kūryboje gausu orienta-
listinių motyvų, japonų medžio raiži-
niams būdingų gyvenimo džiaugsmo 
nuotaikų ir hedonistinių motyvų, iš ku-
rių ypač populiarios buvo meilės, šven-
čių, šokių, kurtizanių kasdienybės siuže-
tai3. Šiame straipsnyje pagrindinis dėme-
sys sutelkiamas į tokius postimpresionis-
tus kaip Paulis Cezanne’as ir Vincentas 
van Goghas, kuriuos su Rytų estetika ir 
daile siejo ne tik stiliaus ir siužeto plot-
mės, perimtos iš medžio raižinių, bet ir 
jų pasaulėžiūroje esama panašumų su 
kinų ir japonų mąstymo tradicijomis ir 
monochrominės tušo tapybos estetika. 

Cezanne’as, kaip ir daugelis tuome-
tinių menininkų, susipažino su spalvo-
tais japonų medžio raižiniais bei su daug 
subtilesne monochromine tušo tapyba, 
kurios pavyzdžių buvo eksponuojama 
dailininko aplankytose parodose bei 
puošė populiaraus rašytojo E. Zola na-
mus, kuriuose Cezanne’as buvo dažnas 
svečias. Įvairialypę japonų medžio raiži-
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nių įtaką liudija ir Cezanne’o drobės. 
Veikiausiai būtent šių margaspalvių es-
tampų paveiktas dailininkas atsisako 
kontūro, o objektus ėmė vaizduoti cilind-
ro, rutulio, kūgio pavidalais, išgauna-
mais pasitelkus spalvines dėmes, o ne 
linijas. Ne tik siekdamas įveikti impre-
sionistų susižavėjimą trumpalaikiais 
šviesos blyksniais ir paviršiniais efektais, 
bet ir susižavėjęs japonų raižinių abejin-
gumu šviesos efektams, Cezanne’as de-
monstratyviai atsiriboja nuo šviesos 
prob lematikos. Viename iš laiškų Emiliui 
Bernardui jis netgi pareiškia, kad „švie-
sa dailininkui apskritai neegzistuoja“4. 
Perspektyva, iš kurios šis dailininkas re-
gėjo gamtą, neretai primena kinų bei ja-
ponų paveiksluose taikomą perspektyvą. 
Pavyzdžiui, į tolumoje esantį kalną jis 
mėgo žvelgti iš aukštai esančios perspek-
tyvos, šitaip demonstruodamas kinų me-

nininkams būdingą erdvės traktavimą, 
kurį Guo Xi vadino „platumos toluma“5. 
Būtent tokia perspektyva dažnai taikoma 
Cezanne’o mėgstamo japonų dailininko 
Katsushika Hokusai estampuose, pavyz-
džiui, paveiksle Suva ežeras Shinano pro-
vincijoje, kuriame ramus švytintis ežeras, 
pirmajame plane regima trobelė ir pušis 
bei fone atsiveriančios kalvos pavaizduo-
ti iš aukštos perspektyvos, tarytum iš 
paukščio skrydžio. 

Cezanne’o atkakliai tapyti šv. Vikto-
rijos kalno peizažai stilistiškai ir kompo-
ziciškai primena Hokusai raižinius, ku-
riuose įvairiais metų laikais, skirtingomis 
oro sąlygomis ir įvairiais rakursais įam-
žintas japonų šventasis Fuji kalnas. Kaip 
ir japonų ukiyo-e graviūrose, tapydamas 
peizažus, Cezanne’as medžius dažnai 
komponuodavo pirmame plane taip, kad 
jų viršutinę dalį tarytum nukirpdavo 

Pav. 3. Katsushika Hokusai. Suva ežeras Shinano provincijoje. Iš serijos 36 Fuji kalno vaizdai (1830)
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Pav. 4. Paul Sezanne. Šv. Viktorijos kalnas (1985–1987)

Pav. 5. Katsushika Hokusai. Ejiri prieplauka Surugos provincijoje. Iš serijos 36 Fuji kalno vaizdai (1830)
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buvo apkabinėtos visos jo studijos sie-
nos. Tai byloja tiek van Gogho laiškai, 
tiek jo studijoje nutapyti portretai, kurių 
fore regimi margaspalviai egzotiški ja-
ponų grafikos darbai: dailininkas nutapė 
keletą paveikslo Tėtušis Tanguy (1986–
1988) variantų – šiose drobėse pirmame 
plane pavaizduotas garbaus amžiaus 
vyras sodriai mėlynais drabužiais ir šiau-
dine skrybėle, o jam už nugaros – japo-
nų medžio raižinių darbai: garsus Fuji 
kalnas, gėlėtais kimono pasipuošusios 
geišos, žydinčios sakuros šakelės ir t. t. 
Paveiksle Autoportretas su aprišta ausimi 
(1989) antrame plane regimas japonų 
estampas su kimono pasipuošusiomis 
moterimis, pramogaujančiomis Fuji kal-
no papėdėse. 

M. Sullivanas, kruopščiai analizavęs 
japonizmo sklaidą Vakarų dailėje, teigia, 
kad japonų raižiniai padarė didelę įtaką 
van Gogho tapymo stiliaus susiformavi-

Pav. 6. Vincent van Gogh. tėtušis tanguy (1887)
Pav. 7. Vincent van Gogh. autoportretas su aprišta 
ausimi (1989)

paveikslo rėmas, o tarp medžių šakų 
atsi verdavo antrame plane esantis pei-
zažas. Taip suklostytos skirtingos pa-
veikslo plotmės atveria gelmę, daugia-
prasmiškumą, o kažkur anapus paveiks-
lo rėmo besistiebianti dangaus link pa-
veikslo karūna yra tarytum užuomina, 
nutylėjimas. 

Dar išsamiau su Rytų Azijos menu 
buvo susipažinęs van Goghas. Jis su ja-
poniškais motyvais susidūrė devintojo 
dešimtmečio Paryžiuje. Iš gimtojo Arlio 
1888 m. laiškuose broliui Theo dailinin-
kas rašė, kad čia, ramiojoje Pietų Pran-
cūzijos provincijoje, jaukiame gamtos 
prieglobstyje jis gyvena tarytum Japoni-
joje, o patį Provansą vadino „tapytojo 
rojumi“ ir „tobula Japonija“. Nors ilgai-
niui van Goghas liovėsi tapatinti Provan-
są su Japonija, jis nenustojo domėtis ja-
ponų daile. Šis dailininkas aistringai 
kolekcionavo japonų raižinius, kuriais 
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mui: „būtent šios graviūros ir Pierre’o 
Loti japoniško stiliaus romanas Ponia 
Chrizantema (1987) suformavo šio daili-
ninko sąmonėje Japonijos kaip nuosta-
bios grynų, paprastų formų ir švytinčių 
spalvų šalies įvaizdį.“6 Aliejinės tapybos 
technika Van Goghas padarė kopijas iš 
Hiroshige raižinių ciklo Šimtas Edo vaiz-
dų (1856–1858), kuriuose pavaizduoti 
vaizdai su žydinčiomis sakuromis ir stai-
ga prapliupusiu vidurvasario lietumi, 
užklupusiu žmones, kertančius seną me-
dinį tiltą. Kopijuodamas japonų darbus, 
van Goghas, kritikų teigimu, išgaudavo 
išraiškingus spalvinius efektus, tačiau 
aliejinė technika jam neleido pasiekti es-
tampams būdingo lengvumo, grakštumo 

ir dekoratyvumo7. Kinų ir japonų esteti-
nių principų sklaidą Vakarų dailėje tyri-
nėjęs M. Sullivanas teigia, kad van Gog-
has žavėjosi japonų gebėjimu tapyti 
greitai, vos keliais potėpiais ir darė prie-
laidą, kad japonai sugeba šitaip tapyti 
todėl, kad jų jausmai yra skaidresni ir 
paprastesni8. Pamėgdžiodamas japonų 
techniką, savo tušo darbus jis netgi ta-
pydavo japonų nendrės plunksnelėmis. 
Nepaisant didelio ir nuoširdaus susiža-
vėjimo japonų dailės siužetais ir meninio 
atlikimo technika, galima sakyti, kad 
formaliame, stilistiniame lygmenyje post-
impresionistų santykis su Rytų Azijos 
estetika ir daile buvo gana paviršutiniš-
kas ir fragmentiškas. 

Pav. 8. Kairėje – Utagawa Hiroshige estampas Staigi liūtis ir didysis tiltas atakės provincijoje (iš serijos 
Šimtas Edo vaizdų, 1856–1856), dešinėje – Vincento van Gogho tiltas lietingą dieną (1887)
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FENOMENOLOGINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA VAIZDUOJANT 
NESUŽMOGINTą TIKROVę IR VIDINĮ DINAMIZMą

Tačiau greta išorinių stiliaus panašu-
mų Cezanne’o ir van Gogho kūryboje 
esama vidinių panašumų, kylančių iš 
Rytų Azijos menininkams ir daoizmo, 
čan, dzen teoretikams artimos pasaulė-
žiūros, tiesioginio, ikirefleksyvaus san-
tykio su gamta, požiūrio į savo kūrybą 
kaip į „gamtos sukeltą stiprų pojūtį“9. 
Šiuo aspektu Cezanne’as ir Van Goghas 
yra artimi fenomenologams, kurie siekė 
atmesti išankstines nuostatas, užčiuopti 
„pačius daiktus” ir užfiksuoti gelminius 
tikrovės sluoksnius. Tad dėsninga, kad 
vientisumo ir išraiškingumo nestokojan-
ti jų kūryba patraukė Heideggerio, Mer-
leau-Ponty ir kitų fenomenologų dėmesį, 
buvo vertinama kaip užbaigta ir pras-
minga visuma, ženklas, nurodantis save 
patį. Cezanne’as ir van Goghas gebėdavo 
įveikti kasdienį, praktišką santykį su pa-
sauliu, kuris tarsi „prijaukina” regimą 
aplinką, daiktus verčia matyti per paran-
kiškumo prizmę ir taip paverčia juos 
savaime suprantamais įrankiais, todėl 
neįstengia prasiskverbti prie paties daik-
to, negali jo įžvelgti tokio, koks jis yra 
pats savaime. Fenomenologiniu žargonu 
tariant, jie atlieka sąmonės redukciją, o 
kasdienį, praktišką žvilgsnį „suskaldo, 
tarytum erdvės lukštą“10. Vakarų dailėje 
veikiausiai būtent Cezanne’as ir van 
Goghas vieni pirmųjų taip aiškiai suvo-
kė, kad kiekvienas fenomenas yra kažkas 
kita ir kažkas daugiau negu jo regimas 
paviršius. Todėl jie siekė atskleisti tuos 
klodus, kurie yra paslėpti nuo kasdienio 
patyrimo, bandė užčiuopti ir užfiksuoti 
dalykus tokius, kokie jie yra savo neiš-

semiamoje realybėje, patys savyje. Atsi-
sakydami įprastų, kasdienių mąstymo 
klišių, jie atveria pirminį pasaulį, kuria-
me bergždžiai ieškotume žmogiškųjų 
reikšmių. Tai lemia, kad gamta jų dro-
bėse gali atrodyti tarytum neturinti jokių 
savybių, nejauki ir bauginanti. 

Tad Cezanne’o paveiksle Didžioji pu-
šis, A. Šliogerio teigimu, nėra jokio išo-
rinio judėjimo, o dangus panašėja į „ledo 
luitą ar melsvo molio masę“ ir taip dai-
lininkas sugeba pavaizduoti „nesužmo-
gintą gamtą“ ir atskleisti „tikrąją būtį.“11 
Todėl tokie peizažai kaip Cezanne’o Di-
džioji pušis ir van Gogho Kiparisai yra 
neekspresyvūs, tarytum nieko nesakan-
tys, o gamta jose atrodo tarsi visiems 
laikams sustingusi į kristalus. Tačiau įdė-
mesnis žvilgsnis parodo, kad viską čia 
persmelkia vidinis dinamizmas. Būtent 
toks prasmės skurdumas, anot Šliogerio, 
lemia Buvimo perteklių12. Suvokėjui ga-
li susidaryti įspūdis, kad per Cezanne’o 
drobes byloja pats Buvimas. Siekdamas 
užčiuopti daiktą tokį, koks jis esti savo 
realybėje, paslėptoje nuo žmogaus žvilgs-
nio, šis dailininkas atsisako realistinės 
dailės, derina skirtingas perspektyvas, 
tačiau šitaip anaiptol nepanaikinama tik-
rovė, bet veikiau atvirkščiai – ji pertei-
kiama dar autentiškiau. 

Tokie kūriniai gali kelti nerimą, atro-
do nejaukūs, bauginantys. Gamta 
Cezanne’o drobėse yra neprijaukinta, ne-
turi jokių savybių: „Peizažuose neregime 
jokio vėjo, vanduo nebanguoja, o sušal-
dyti objektai atrodo tarsi svyruotų kaž-
kur ties pasaulio pradžia”, – teigia Mer-



KultŪra

179LOGOS 71 
2012 BALANDIS • BIRŽELIS

Pav. 9. Paul Cezanne. Didžioji pušis (1890–1895)

Pav. 10. Vincent van Gogh. Kelias su kiparisais ir 
žvaigždė (1990)

leau-Ponty ir pabrėžia, kad būtent šitaip 
dailininkas perteikia pavaizduotų daiktų 
esmę13. Kasdienius daiktus ir gamtą Ce-
zan ne’as bei van Goghas regėjo tiesiogi-
niu, ikirefleksyviu žvilgsniu, kurio neiš-
kreipia nei protas, nei emocijos. Tad gam-
ta jų paveiksluose nėra pavaldi žmogui – 
tai laukinė, nesukultūrinta ir neprijau-
kinta gamta, kuri gyvena savuoju, pa-
prastam mirtingajam sunkiai suprantamu 
gyvenimu. Tikrovė Ce zan ne’ui buvo pir-
minė mokslo atžvilgiu, todėl jis tapė pir-
mapradį, nesukultūrintą pasaulį, nesu-
priešino patyrimo ir refleksijos, nedarė 
perskyrų tarp jausmų ir mąstymo, tvar-
kos ir chaoso. Daiktus jis regėjo neatsie-
jamai nuo tapsmo ir kaitos proceso, pa-
gaudavo juos būtent tą akimirką, kurią 
jie įgyja formą, taip jis, Merleau-Ponty 
žodžiais tariant, tarytum „perteikdavo 
tvarkos gimimo mįslę”14. Galime teigti, 
kad Cezanne’o kūriniuose užfiksuotas 
Esaties gimimas iš Nesaties, Buvimo atsi-
radimas iš Nebuvimo, pirmapradžio 
Chaoso ir tuštumos virtimas visa pasau-
lio įvairove. Toks pasaulis yra nuolatinia-
me gimimo ir tapsmo sūkuryje, jis lieka 
paslaptingas ir iki galo neišsakomas. Taip 
reginčių tikrovę menininkų kūriniai yra 
kupini to, ką Merleau-Ponty vadino ste-
buklingu „apvainikavimu”. Tokio „ap-
vainikavimo“ neįmanoma pasiekti sąmo-
ningai, jis išgaunamas tik suskliaudus 
visas išankstines koncepcijas, pasikliovus 
tiesiogine nuojauta ir žvelgiant į daiktus 
nauju žvilgsniu. Paslaptingą „apvainika-
vimą“ turinčiose drobėse per daiktus 
tarytum byloja pats Buvimas, atsiveria 
gelminės pasaulio ir pačių daiktų struk-
tūros. Tokį pavaizduotų daiktų įtaigumą 
lemia autentiškas, ikirefleksyvus ir vien-
tisas dailininko žvilgsnis. 

Gamta van Gogho peizažuose vibruo-
ja vidiniais, paslaptingais ritmais, yra 
gyva, dinamiška. Įtaigiai, sodriomis spal-
vomis nutapyti šio dailininko peizažai 
atrodo tarytum virpantys, užburia, trau-
kia žvilgsnį ir kelia paslaptingą nerimo 
jausmą. Į pasaulį van Goghas žvelgia ne 
analitiko-tyrinėtojo ar atsainaus, nesuin-
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teresuoto stebėtojo žvilgsniu, bet veikiau 
aistringu, tiesioginiu žvilgsniu, kuris ku-
pinas egzistencinio nerimo, kančios, tra-
giškumo, neįmanomybės troškimo ir 
autentiško susižavėjimo netgi smulkiau-
sia detale. Tad jo peizažai tarytum už-
fiksuoja, sustabdo amžiną daiktų tėkmę 
ir, atvirkščiai, parodo pačios kaitos esmę. 
Dėsninga, kad būtent šiuose peizažuose 
A. Šliogeris įžvelgė iš naujo įsiliepsnoju-
sią Herakleito ugnį: „Po Herakleito ne-
sama tikslesnio Tikrovės įvykio portreto 
už tą, kurį regime „Žvaigždėtoje naktyje“, 
kur mus apstulbina dangaus šviesulių 
fejerija, žvaigždė kaip įvykis; Kiparisuo-
se, kur į dangų veržiasi juodos liepsnos 
liežuviai – medis kaip ontotopinės gi-
gantomachijos scena ir nepranokstamas 
įvykio portretas.“15

Taigi tikrovė, kuri regima vientisu, 
neskaldančiu žvilgsniu ir suvokiama 
procesualiai, kaip nuolatinis sūkurys ir 
tėkmė, yra būdinga ne tik geriausiems 
kinų peizažams, bet tokiems Vakarų dai-
lininkams kaip Cezanne’as bei van Go-

ghas. Jie tikrovę suvokė ne kaip duotybę, 
bet veikiau kaip nuolatinį tapsmą. Būtent 
šių postimpresionistų peizažuose išryš-
kėjo kinų monochrominei peizažinei es-
tetikai tokia artima pasaulėžiūra. 

Cezanne’o ir van Gogho drobėse, 
kaip ir kinų monochrominiuose peiza-
žuose, vaizduojama laukinė gamta, žmo-
gus nebepriešinamas gamtai, bet veikiau 
tampa organiška jos dalimi, ir galiausiai 
siekiama perteikti ne išorinį vaizduoja-
mo peizažo panašumą, bet veikiau už-
čiuopti vidinę jo dvasią. Taigi būtent šių 
postimpresionistų peizažuose pirmą kar-
tą išryškėjo itin gilūs ir esminiai pana-
šumai į kinų peizažinę estetiką. Paminė-
tina, kad tie panašumai nėra teoriškai 
konceptualizuoti. Mat sekuliarus teori-
nio impresionizmo ir abstrakcionizmo 
ieškojimų kontekstas iš esmės skiriasi 
nuo kosminės-mitinės ir maginės-socia-
linės daoistų gyvenimo tikrovės, kuri 
implikuoja skirtingus simbolius jos kon-
tekste sukurtiems peizažams. Tad be-
prasmiška būtų kurti objektyvius mitus, 

Pav. 11. Vincent van Gogh. 
Žvaigždėta naktis (1989)
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kurie padėtų moksliškai paaiškinti skir-
tingame kultūriniame kontekste sukur-
tus meno kūrinius. Tačiau nei Cezanne’as, 
nei van Goghas to ir nebando daryti – jie 
tiesiog pateikia konkrečias situacijas. To-
dėl, Martino Heideggerio teigimu, van 
Gogho atkakliai tapyti batų vaizdai yra 
neatsiejami nuo juos dėvinčio valstiečio 
būties, kurią atveria tų batų senumas ir 
į jų odą įsigėrusi dirvos drėgmė bei sod-
rumas16. Taigi tokie menininkai kaip 
Cezanne’as ir van Goghas nebando kur-
ti objektyvaus mito, o veikiau parodo, 
kad kiekvienas reiškinys gimsta ir egzis-
tuoja tik tam tikroje situacijoje.

Panašiai kaip ir kinų bei japonų dai-
lininkai, Cezanne’as itin mėgo tapyti 
kalnus, o tiksliau vieną – šv. Viktorijos 
kalną. Dailininko nutapytuose šio kalno 
atvaizduose vaizdas apibendrintas, šalu-
tinės detalės suskliaustos – šitaip tary-
tum pabrėžiamas skirtumas tarp tikrovės 
ir jos atvaizdo. Paradoksas, tačiau būtent 
ši distancija atvaizdui teikia neįprasto 
tikroviškumo, nutrina ribas tarp jo ir pa-

čios tikrovės. Cezanne’as yra vienas pir-
mųjų Vakarų dailininkų, kurie išdrįso 
taip drąsiai atmesti realistinės dailės ka-
nonus, siekė užčiuopti vidinę daiktų 
struktūrą, o ne išorinį apvalkalą. Tačiau 
nepaisant to, o gal būtent dėl to jo pei-
zažai atrodė ypač įtikinami ir tikroviški. 
Ypatingo dėmesio nusipelno akvarelėmis 
pavaizduoti šv. Viktorijos kalno vaizdai, 
kuriuose geriau negu drobėse galima 
regėti skirtingus gylio lygmenis, plokš-
tumos dengia viena kitą, o tuštuma už-
ima ypač svarbią vietą. Kurdamas šias 
akvareles, Cezanne’as, kaip ir kinų dai-
lininkai, neliedavo dažų ant viso lapo 
paviršiaus, bet palikdavo ir visiškai tuš-
čių plotų, kuriuose galima įžvelgti mįs-
lingą regimos ir neregimos tikrovės plot-
mių sintezę. Tuštuma ir pilnatvė, baltas 
popierius ir spalvų gama tarytum susi-
lieja vienas per kitą ir šitaip atveria re-
gimos tikrovės esmę. 

Cezanne’as buvo tas Vakarų dailės 
pionierius, kuris pirmasis nutolo nuo 
realistinio tikrovės vaizdavimo, nesiekė 

Pav. 12. Vincent van Gogh. 
Batai (1885–1886)
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Pav. 13. Paul Cezanne. Kelias vedantis į šv. Viktorijos kalną (1898–1902)

Pav. 14. Šv. Viktorijos kalno nuotrauka
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tiesiogiai kopijuoti regimo peizažo, o 
veikiau atvirkščiai – ėmė jį drąsiai skai-
dyti į spalvų dėmes. Tačiau nepaisant 
tokių deformacijų (o galbūt būtent dėl 
jų) jam pavyko labai įtikinamai perteik-
ti šv. Viktorijos kalno vaizdus. Žvelgda-
mi į Provanso gamtą ir į patį šv. Vikto-
rijos kalną nustebę pamatome, kad spal-
vos iš tiesų skyla į tuos pačius šiltus 
pilkšvus, gelsvus ir melsvus atspalvius, 
kokius pamatome Cezanne’o drobėse, o 
kiparisų ir pušų spalvos, uolienos struk-
tūra, šviesa atrodo tarytum iš šio daili-
ninko paveikslų.

Būtent spalvos, ypač šiltų tonų atspal-
viai, gali pripildyti peizažą vidinio jude-
sio ir gyvybingumo. Geriausius postimp-
resionistų peizažus persmelkia vidinė 
įtampa, todėl Cezanne’o nutapyti šv. Vik-
torijos kalno vaizdai ar kiparisai van 
Gogho drobėse gali atrodyti judresni ne-
gu žirgai, šuoliuojantys klasikinėje bata-
linėje scenoje. Tokie kūriniai tarytum at-
gyja, kunkuliuoja vidiniu judesiu ir at-
skleidžia tai, ką Merleau-Ponty pavadino 
„slaptaisiais judesio šifrais”17. Tokį gyvy-
bingumą Cezanne’o ir van Gogho drobė-

se sustiprina aiškiai regimi potėpių jude-
siai. Ir atvirkščiai, drobės tų postimpre-
sionistų (pavyzdžiui, Gauguino, Ma ti-
sse’o), kurie tapė vientisais spalvos plo-
tais, kuriuose nematyti potėpių judesių, 
atrodo nejudrios ir sustingusios. Gebėji-
mas perteikti vidinį dinamiškumą, kurio 
kupini tarytum visiškai nejudrūs peiza-
žai, Cezanne’ą ir van Goghą priartina prie 
kinų ir japonų tušo tapybos meistrų, ku-
rie peizažui judėjimo ir dinamiškumo 
įkvėpdavo paslaptingu „sudvasintau gy-
vybinio ritmo atgarsiu” (qiyun shengdong), 
kitaip vadinamu „gyvybiškos dvasios ir 
Būties energijos virpėjimu”18. Suskaldy-
dami realistinį tikrovės vaizdavimą, atsi-
sakydami šalutinių detalių ir pereidami 
prie apibendrinamosios tapybos, judan-
čius objektus pakeisdami vidinio dina-
miškumo kupinais objektais, dėmesį per-
keldami nuo išorinio pavidalo į vidinę 
regimo objekto struktūrą, postimpresio-
nistai plėtojo naują menininko žvilgsnį į 
tikrovę, o jis artimesnis daoistinei, dzen 
pasaulėžiūrai bei Rytų Azijos monochro-
minei peizažinei estetikai negu ikimoder-
nistinei Vakarų kultūrai. 

IŠVADOS IR APIBENDRINIMAS

Cezanne’as ir van Goghas domėjosi 
Rytų Azijos menu, ypač japonų estam-
pais, kopijuodavo bei parafrazuodavo jų 
siužetus, įvairias detales ar netgi kūrė 
visiškas ir gana sąžiningas jų kopijas. 
Tačiau tokiais orientalistiniais motyvais 
jie veikiau žavėjosi paviršutiniškai – kaip 
rytietiška egzotika, o japonų estampų ar 
kitų iš Rytų Azijos atkeliavusių siužetų 
kopijavimą, ko gero, traktavo viso labo 
kaip žaidimą. Tačiau Cezanne’o ir van 

Gogho kūrybos sąsajos su Rytų Azijos 
estetika ir daile negali būti paaiškintos 
tik jų susižavėjimu japonų estampuose 
ir kitur matytais orientalistiniais moty-
vais. Mat už tokius fragmentiškus išori-
nius stiliaus panašumus daug įdomesni 
yra vidiniai panašumai, kylantys iš Rytų 
Azijos menininkams ir daoizmo, čan, 
dzen teoretikams artimos pasaulėžiūros, 
tiesioginio, ikirefleksyvaus santykio su 
gamta. Cezanne’ą ir van Goghą domino 
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daiktai, kokie jie yra savaime, jų vidinė 
struktūra, solidumas, o kinų ir japonų 
dailininkai veikiau siekė pavaizduoti 
daikto trapumą, procesualumą. Tačiau 
tiek geriausi kinų ir japonų, tiek 
Cezanne’o ir van Gogho peizažai yra di-
namiški, o jų gebėjimas įžvelgti vaizduo-
jamų dalykų esmę lėmė tai, kad papras-
čiausi kasdieniai daiktai – obuolys, puo-

deliai, baldai, medžiai – jų drobėse al-
suoja vidiniu gyvenimu. Atmesdami 
išankstines nuostatas ir skverbdamiesi 
prie „pačių daiktų“, gelminių tikrovės 
sluoksnių, siekdami vientisumo ir išraiš-
kingumo šitie menininkai demonstruoja 
fenomenologinį santykį su pasauliu, to-
dėl jų kūryba patraukė fenomenologų 
(Heideggerio, Merleau-Ponty) dėmesį.
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