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Tris kartus gimusi, gyvenk—Lietuva!
NIJOLE JANKUTE

Kažin ar šioje mūsų Žemėje yra daug

tautų, kurios tris kartus gimė. Tik vieną
tokią težinau - mūsų Lietuvą.

milžiniškos įtampos dienas prieš Ko
vo 11-ąją; demonstracijas, eisenas,
budėjimus prie gyvenamųjų kraštų
valdžios įstaigų; tas dainas ir šūkius
- JKo mes norim? - Laisvės Lietu
vai!” „Kada? - Dabar!”
Reti tokie istoriniai momentai,
kada ne tik visa tauta, bet ir jos da
lis svetur staiga suplaka tartum vie
na širdis! Tokie istoriniai momentai
neįsivaizduojami ir nesuprantami
tiems, kas jų neišgyveno. Tos nepa
mirštamos dienos, kai Lietuva buvo

ano akyse ji tartum mitolo dimu, tačiau, tiesiog stebuklingai,
ginis Feniksas, vis pakylan davęs Lietuvai jos ypatingiausius ir
tis iš pelenų. Tai svetimųjų, įtakingiausius vaikus, kurie tautą
tai savųjų numarinama, žiūrėk,
vėl
prikėlė.
ir vėl prisikelia ir gyvena! Nuostabi
Tik pavartykim istorijos lapus:
mūsų prosenelių, senelių, tėvų ir 18 a. pabaiga mums davė vysk. Ar
vaikų Lietuva! Ar ja stebėsis ir gėrė nulpą Giedraitį, Kristijoną Donelai
sis vaikaičiai, ypač joje gimę, paro tį, Simoną Daukantą, o 19 amžius
dys ateitis. O ji niekada niekam nie derėjo užderėjo nuostabaus idealiz
ko nežada, kaip ir per visą ilgą Lie mo, aktyvumo ir gabumo lietuviais:
tuvos istoriją nežadėjo. Ateitį susi vysk. Motiejus Valančius (pranašiš
kuria pačios tautos, ir ne visada „iš kai gimęs 1801 m. vasario 16 d.!),
praeities stiprybę semdamos”, ne vysk. Antanas Baranauskas, dr. Jo
bent iš praeities klaidų besimokyda- nas Basanavičius (miręs 1927 m. va
mos ir patogias politines padėtis iš- sario 16 d. savo idėjos įkūnijimo ir
naudodamos.
atliktų darbų sukaktyje!), dr. Vincas
Taip gimė pirmoji Lietuvos Vals Kudirka, Jurgis Bielinis-Knygnešių
tybė su gudriu, kietu, Vakarų politi karalius (miręs 1918 m., 30 dienų
ką perpratusiu Mindaugu; taip ji prieš vasario 16!); o kur dar Tumasblaškėsi po Mindaugo nužudymo, Vaižgantas, Maironis, Čiurlionis,
kol vėl pakilo su gudriu Gediminu, Žemaitė, Šatrijos Ragana, Povilas
verslų-amatų svarbą perpratusiu; su Višinskis, Martynas Yčas, dr. Jonas
strategu-politiku Vytautu... Vėliau Šliūpas, broliai Biržiškos... Dar ilgas
buvo vėl savųjų garbėtroškų Liubli tų svarbiųjų Lietuvos asmenybių są
no unijoj apmarinta, ir po III pada rašas!
linimo Rusijos carų bei Vokietijos
Ar ne keista - tas šimtmetis
kaizerių numarinta, bet dar Mažvy buvo pagal posakį buvo „tamsiausias
do ir Donelaičio žarijomis sužibėjusi. prieš aušrą”. Todėl kai ji nušvito,
Lietuvos prisikėlimas 1918 . m. apako Lietuvos duobkasiai ir tauta
buvo vienas tų retai mažoms tau prisikėlė!
toms pasitaikančių stebuklų, kurie
įvyksta laimingai susidėjus istori
rečią kartą Lietuva gimė tik
nėms aplinkybėms ir tik kada tokioj
prieš 16 metų. Mums visiems
tautoj išauga eilė ypatingų asmeny
- ir seniems, ir labai jauniems
bių, gimusių maždaug šimto metų
tame gimdyme džiaugsmingai daly
laikotarpiu. Todėl ir Lietuva įžengė vaujant: ar tai iš toli - išeivijoj, ar iš
pasaulio scenon antrą kartą gimusi, arti - pačioj Lietuvoj. Šį gimimą ste
nes joje augo ir brendo daug didžiųjų bėti ir jame vienaip ar kitaip daly
tautos asmenybių.
vauti, buvo kiekvienam lietuviui il
Gal ne veltui sakoma, kad nėra gai laukta, kartais net nebesitikėta,
to blogo, kad neišeitų į gerą. 18-19 privilegija.
šimtmetis Lietuvai buvo mirtinas,
Mes, išeivijoje, mūsų vaikai ir
pasiekęs kulminaciją spaudos drau vaikaičiai puikiai prisimenam tas

M

linksniuojama didžiojoje pasaulio
spaudoje, o Baltijos kelio gyva gran
dinė ir Vytauto Landsbergio veidas
- dažni TV žinių vaizdai!
Iš 19 a. vidurio žvelgdamas
vysk. Baranauskas galėjo kartu su
Lietuva dainuot savo prasmingąjį
posmą: „Neįveiksi, sūnau, šiaurės!/
Mūsų širdys tvirtos:/ Seniai buvo išmėgintos/Seniai keptos, virtos!”
Ir štai - trečiąkart gimusi Lie
tuva jau šešiolikmetė! Visas kraš-

T

Reti tokie istoriniai momentai, kada ne
tik visa tauta, bet ir jos dalis svetur
staiga suplaka tartum viena širdis!
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VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

Nešti dvasią į gyvenimą
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, esantis Kaune, garsėja ne tik Čiurlio
nio sukurtais šedevrais, bet ir kitų dailininkų turtingais rinkiniais. Muziejaus rūpesčiu
įkurti ir prižiūrimi dailininkų memorialiniai namai - muziejai. Vienas įdomių ir uni
kalių muziejų yra skirtas dailininkui, scenografui, kostiumų kūrėjui Liudui Truikiui ir
jo gyvenimo draugei, operos solistei Marijonai Rakauskaitei.
Liudas Truikys

imė 1904 metais spalio 10
dieną Pagilaičiuose, Platelių
valsčiuje, Kretingos apskri
tyje. Tėvai buvo kūrybingi, linkę į
menus - mama gražiai ir dailiai siu
vo, tėvas dirbo bažnyčių altorius ir
kryžius. Liudas paveldėjo iš tėvų
meilę menui ir šalinosi nuo kaimo
darbų. Savo gyvenimo aprašyme
pažymėjo: „1923 m. iš Telšių gimna
zijos VII klasės pabėgau į Kauno
Meno mokyklą, kur, baigęs bendrąjį
skyrių, studijavau tapybą A. Varno,
vėliau J. Vienožinskio studijoje ir po
1928 m. mokyklos „perversmo” pa
šalinus J. Vienožinskį drauge su ki
tais jo mokiniais mokyklon negrį
žau”.
L. Truikį nuolat supo neeilinio
talento, žavios asmenybės. Dailėje
jam imponavo Antanas Vienožins
kis, o vėliau — Mstislavas Dobužinskis, tapęs jo ,didžiuoju mokytoju,
-loy mjfib <TvbG3ub[dZ .yjnar
I
svariausiu autoritetu, atvedusifr i
-ua fia iizi žajapiiĄ apiov i
operos pasaulį. TJobuzmskis - telkė
įkvėpimą savo darbais, skatino
dirbti. Maestro įžvelgė L. Truikio
besivystantį talentą, pristatinėjo jį
režisieriams kaip vieną gabiausių ir
Dainininkė M. Rakauskaitė ir dailininkas L. Truikys.
perspektyviausių jaunuolių. Tame

G

Dailininkas L. Truikys

pat gyvenimo aprašyme L. Truikys
pažymi: „Nuo 1930 m. visu užside
gimu ėmiausi teatro dekoracijų ir
teatrinių problemų studijų. Kartu
pradėjau studijuoti ir kostiumų is
toriją, labiausiai iki šiol nepakan
kamai ištirtą senųjų tautų kostiu
mą...”
Ilgainiui operos menas galuti
nai užvaldė jo pasaulį. Opera tapo
visų menų sinteze sujungta į vieną
harmoningą kūrinį - muzika, jude
sio plastika, žodžio sodrumas, iš
raiškingas šokis, nepakartojamas
balsas. L. Truikys atranda, kad
kiekvienas garsas turi savo formą ir
kiekviena forma turi savo garsą.
Susipažinęs su rašytoju, filosofu Vy
dūnų, iki gyvenimo pabaigos remia
si į jo atvertą Dievo pažinimo įvai
rovę. L. Truikiui imponavo filosofo
tikėjimo pagrindai; nebūtina aklai
melstis Dievui, bet būtina atlikti
kasdienius darbus kaip auką Aukš
čiausiajam, tai jau ir bus padėka
Dievui. Visus savo darbus meni
ninkas kūrė kaip maldą Aukščiau
siajam.

L. Truikys buvo išmestas iš Dailininkų
sąjungos kaip nesupratęs tarybinio
dailininko tikslų; o nuo 1959-1969 m.
negalėjo gauti jokio darbo.

Dail. Vytautas Ciprijauskas.

irmąsias dekoracijas sukuria
1931-1932 Šiaulių Valstybi
niame teatre dramos spek
takliams. Pirmasis pripažinimas
atėjo 1932 m. debiutuojant Kauno
Valstybės teatre su P. Vaičiūno
„Aukso žaismu”. Jausdamas žinių
stygių ir trokšdamas pažinti naujus
pasaulius, jis išvyksta į Paryžių
(1934-1935). Kaip laisvas klausyto
jas lanko Ecole dės Beax Art ir scenografisto ir plakatisto Paolo Colin
studiją. 1937 m. stažuojasi Berlyne,
Kunstschule. Gyvendamas Vaka
ruose, jis lanko muziejus, galerijas,

grožisi architektūra, lanko teatrus,
operas. Smalsumo vedamas išlandžioja visus užkulisius - tyrinėja de
koracijas. Paryžiuje pakeri du kom
pozitoriai - Verdi ir Puccini. L. Trui- '
kys domisi miestų architektūra — iš
vydęs mažytę seną gotikinę bažny
čią, susižavi ja. Į jo meninį pasaulį
tvirtai įžengia gotika. Ištisas dienas
praleisdamas Luvre - žavisi moder
nistais, tačiau užklydęs į Senojo
Egipto salę „lieka joje”. Nuo šiol
Egiptas užima svarbią vietą, jo gy
venime - domisi piramidėmis, farao
nais. Kelionės po Vakarus suteikė
jam plačias galimybes pažinti mo
dernųjį meną, tačiau savo kūryboje
jis neužmiršta atsigręžti ir į lietuvių
liaudies meną. Žemaitija jam buvo
Šventoji žemė.
1937 m. jį aplanko pasaulinė
šlovė - tarptautinėje Paryžiaus pa
rodoje „Menas ir technika šiuolaiki
niame gyvenime” jam įteikiamas
garbės diplomas už dekoracijų ma
ketą Antano Račiūno operai „Trys
talismanai”. Tai aukštas ir garbin
gas įvertinimas paskatino meninin
ką tolimesnėms sėkmingiems dar
bams.
Valstybiniame teatre pagal jo
sukurtas dekoracijas ir kostiumus
buvo sėkmingai pastatyti: G. Verdi
„Kaukių balius”, „Otelio”, „Travia
ta”, „Don Carlos”; J. Ofenbach „Hof
mano pasakos”; G. Puccini „Madam
Baterfly”, E. D’Alberto „Mirusios
akys”; B. Smetonos „Parduotoji nuo
taika”; Minkaus bedėtas „Donkicho
tas”; J. Kamavičiaus „Gražina” ir
daug kitų.
Savo kūrinius jis stengėsi ap
gaubti mistikos skraiste. Meninin
kas rašė: „Tikroji kompozicija suku
riama ne daiktų išdėstymu, o jų pa
vertimu spalvų, linijų ir jų krypčių
bei susikirtimų harmonija. Kompo
zicija - tai konkreti plastinių formų
kalba: linijų, spalvų, ir kitų elemen
tų sąskambis, darna”. „Reikia save
subrandinti, kad pradėtum jausti
sąskambius”. Laisvalaikiu, tarsi
norėdamas atsikvėpti ir lengvai pa
ilsėti, jis kūrė impresionistinių nuo
taikų peizažus akverele (išlikę per
300). 1939 m. padarė Benediktinų
bažnyčioje vitražą; Šančių bažnyčio-

Opera „Aida"— Dailininkas L. Truikys

Opera „Aida"— Dailininkas L. Truikys

je Triumfo arką; Karmelitų bažny
1980 m. jo talentas buvo pripa
čioje freskas.
žintas — paskirta Lietuvos Valstybi
Menininkas mokėjo dirbti su nė respublikinė premija.
jaunimu ir perteikti savo kūrybos
Sunku nuspėti kaip būtų pakry
paslaptis. 1941-1949 dirbo Kauno pęs menininko likimas, jeigu savo
Valstybiniame taikomosios ir deko gyvenimo kelyje jis nebūtų sutikęs
ratyvinės dailės institute. Jam teko Mūzos ir įkvėpėjos, gyvenimo drau
eiti dekano, katedros vedėjo parei gės Marijonos Rakauskaitės.
gas. 1947 m. suteiktas docento laip
Simonas, taip pat tapo vienuoliu.
snis. Suformavo dailiosios tekstilės
Marijona, būdama racionalaus
fakultetą ir paruošė pirmuosius Marijona Rakauskaitė
proto, baigė Čikagoje aukštąją eko
dailininkus - tekstilininkus. Ypač
nomikos mokyklą, tačiau dvasia
dideli Truikio nuopelnai suformuo
tėjo į Liudo gyvenimą švel linko į meno pasaulį. Mokėsi ir baigė
jant ir vedant teatro dekoracijų ka
niai, tarsi pavasario vėjas, dainavimo kursus. Ji dalyvaudavo
tedrą, rengiant pirmuosius teatro
užbūrė ir suteikė kūrybinių beveik visuose lietuvių renginiuose
dekoracijų specialistus. 1953-1959
Čikagoje. 1922 m. Kipras Petraus
jėgų. Beatodairiškai pamilęs savo
m. dirbo Kauno Stepo Žuko techni draugę (jie taip ir nesusituokė) jis kas susižavėjęs jos dainavimu, pa
kumo dėstytoju. Jis buvo netradici kovojo dėl jos meilės, o vėliau globo kvietė į Lietuvą. Marijona laisvos
nis dėstytojas: iš savo bibliotekos jo ir dievino, iki paskutiniųjų jos gy dvasios menininkė, be vidinės bai
„tempdavo” į paskaitas dideles, venimo dienų. Marijonos Rakaus mės, nesukaustyta, nesuvaržyta, iš
sunkias XVIII — XIX a. meno kny kaitės talentas, grožis, inteligencija, kart pakerėjo anuometinę publiką,
gas; kviesdavosi studentus į namus, aristokratinės manieros žavėjo ne tapo primadona. Teatre debiutavo
klausydavosi muzikos, diskutuoda vieną menininką.
1924 m. atlikdama Carmen partiją
vo apie Egipto, Vakarų Europos
Marijona Rakauskaitė gimė Bizet „Carmen”. Atvykusi į Lietuvą
menus. Daug reikalaudamas iš sa 1892 m. gegužės 31d. Čikagoje, vy trumpam - liko čia iki paskutinių
vęs, kėlė reikalavimus ir jaunimui. riausia iš septynių vaikų. Sesuo Ju gyvenimo dienų. Niekada neatsisa
Savo užrašuose pažymi: „Nuo palai zefą buvo artima Marijonai, tapo kė Amerikos pilietybės, neturėjo lie
dų vadelių (gyvenime ir darbe) pa vienuole kazimieriete - Anna Mari tuviško paso, o tarybinio nė neketino
sauliai griūva. Būtina: 1. geležinė ja. Jos abi pasirinko tarnystę Dievui imti. Dėl to daug kildavo problemų
piešimo disciplina, kurios nepasiek - viena per savo dainavimą, kita per tarybiniais metais.
ti be 2. dvasios disciplinos, 3. be gy maldas. Vienas iš jaunesnių brolių Nepriklausomoje Lietuvoje Ma
venimo disciplinos. Tik tada įmano
ma ne nuobodulys, bet prometėjiš
kai išplėšiamos pasaulių sąskambių
paslaptys; jog imamės nešti dvasią į
gyvenimą. Ir vėl reikia laukti di
džiųjų tamsos antpuolių”.
Tamsiųjų jėgų antpuolis netru
ko ateiti. L. Truikys buvo išmestas
iš Dailininkų sąjungos kaip nesu
pratęs tarybinio dailininko tikslų; o
nuo 1959-1969 m. negalėjo gauti jo
kio darbo. Šis slogus dešimtmetis
užgulė menininką visu sunkumu ir
beprasmiškumu. Tarybinė sistema
norėjo susidoroti su nepaklusniu
menininku, kuris nesiteikė dėstyti
jauniems žmonėms pagal socialis
tinio realizmo metodus. Per dešimtį
metų sunkiai teko sudurti galą su
galu. Rašytojos Aldonos Liobytės
dėka jam buvo parūpinta iliustruo
ti - Vienuolio - Žukausko knygą
Prakeiktieji vienuoliai, Gruzinų
liaudies pasakas. Vėliau jam buvo
pavesta sukurti drabužius vienai iš
Dainų švenčių. Tai buvo atsitikti
niai darbeliai, kurie suteikė tik mi
nimalias lėšas pragyvenimui. L.
Truikys svajojo apie dvasiai atgaivą
teikiantį darbą - operą. Tik 1975 m.
jam patikima sukurti scenografiją
ir kostiumus Verdi operai „Aida”;
1978 m. - „Don Carlos” (pirmas pas
tatymas 1959 m.). „Aida” ir „Don
Carlos” - du žymiausieji jo kūriniai
- viename meilė senojo Egipto kul
M. Rakauskaitė—Gražina
tūrai, kitame - meilė gotikai.

Marijonos Rakauskaitės talentas,
grožis, inteligencija, aristokratinės
manieros žavėjo ne vieną menininką.

A

J. Karnavičiaus opera „Gražina", 1933 m.

rijona atliko įspūdingas ir įsimintinas partijas - Aida - „Aidoje”, Gra
žina - „Gražinoje”, Neda - „Pajacuo
se”, Madam Baterflai, Toska „Toskoje”, Liza - „Pikų damoje”, Rachilė
- „Žydėje”, Carmen - „Carmen”, Le
onora - „Trubadūre”, Tamara - „De
mone” ir kt. Lavindama savo balsą
(koloritūrinis sopranas), mokėsi dai
navimo Italijoje. Dalyvavo įvairiose
gastrolėse -1937 m. keliavo po Ame
riką, su teatru - Latvijoje, Estijoje ir
kt. Mėgo dainuoti liaudies dainas.
V
avėdama menininkus savo ta
lentu, sulaukdavo daug ger
bėjų. Poetas Faustas Kirša kū
rė jai eiles. 13 m. tęsėsi jų bandravimas: draugystė, meilė, ar prieraišu
mas, sunku nuspėti. M. Rakauskaitė
dažnai praleisdavo vasaras Anta
lieptėje, Kiršos namuose. Tačiau
dvylika metų jaunesnis už Marijoną
Liudas sugebėjo ją pavergti savo
manieromis, atvira meile ir begalin
iu dėmesiu. Ji pasirinko Liudą Truikį.' Kirša negalėjo susitaikyti su to
kiu skaudžiu praradimu. Pasitrau
kęs į Vakarus, savo likusius metus
praleido vienatvėje.
Marijona susipažino su L. Truikiu apie 1935 m. ir ta pažintis buvo
lemiama. Čiurlionio muziejuje išlikę
jo romantiški laiškai, rašyti mylima
jai. „Nesistebėk, kad vienumos kan
kinamas Tau rašau. Rodos, begali
nėj minioj gyvenu, tik nerandu nei
vieno artimo žmogaus toj klaikioj
ieškojimų sielvarto ir ilgesio dyku
moj. Nebežinau, kodėl taip svetimas
ir taip baisiai vienas pasijutau [...]
Dabar, tik viena skaisti žvaigždė pil
na meilės akim žiūri iš pietų dan
gaus, vienintelė mano vienatvės pa
guoda... Taip tuščia aplink... [...] Pa
mylėjai ir aš... tą Žvaigždę Vakarinę,
pirmą pasirodančių pietų krašte,
taip skaudžiai tolimą, nepasiekia
mą...” - rašo L. Truikys 1936 m. lie
pos 7 d. į Antalieptę. „...Tau sunku
įsivaizduoti Miela Marut, kaip karš
tai su ašaromis aš nuolat meldžiu
Didįjį Mokytoją: Tu palaiminai mei
lę žemėje, mano Viešpatie, palai
mink ir meile nušviesk jos širdį, juk
Tavo meilė nežino ribų... Matai,
Viešpatie, mano širdį, matai kančias
ir pasišventimą, - su ašaromis auko-
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Georg Forster ir Vilnius
Prieš kiek daugiau kaip 250 metų lapkričio 27-ąją gi
mė įžymus keliautojas, etnografas, gamtininkas ir poli
tikos veikėjas, Vilniaus universiteto profesorius Georg

Forster (1 744-1 784).
LIBERTAS KLIMKA
tuoneriems metams. Į Vilnių moks
o gimtinė — nedidelis Nasenlininkas važiavo neskubėdamas,
huben miestelis (dabar jis va
aplankė kalnakasybos centrus Hardinamas Mokry Dol) netoli
Gdansko, čia pastoriumi buvojo tėce,
 Saksonijoje, o Drezdene, Leipci
ge, Prahoje ir Vienoje susitikinėjo
vas Johan Reinhold Forster. Tiesą
su to meto kultūros ir mokslo įžy
sakant, ganytojiškas darbas tėvui
mybėmis. Austrijos imperatorius
nelabai rūpėjo, nes buvo užsianga
garsųjį
keliautoją net bandė atkal
žavęs botanikai. Be to, domėjosi ir
bėti
nuo
Vilniaus, siūlydamas įdar
filologija, mokėjo net 17 kalbų.
binti vietiniame universitete.
Rusijos valdovė Jekaterina II
žymų mokslininką pakvietė aplan
eorg Forster nepažįstamąjį
kyti Pavolgj, kur buvo įkurdinusi
Vilnių pasiekė lapkritį. Štai
vokiečių kolonistus. Į tolimą kelionę
pirmasis jo įspūdis: „Likus
J. R. Forster pasiėmė ir vienuolik
myliai
iki
Vilniaus, vietovė prie Ne
metį sūnų Georg. Tai buvo pirmoji
ries išgražėjo smėlio kalvomis ir
jųdviejų kelionė. Po jos Forster šei
klinčių kalnais, kurie iškyla visur
ma persikėlė gyventi į Londoną, kur
aplinkui ir puikuojasi miškų karū
jaunasis Georg į anglų kalbą iš rusų
nomis. Vilniaus padėtis netikėtai
išvertė Lomonosov Trumpąjį Rusi
nustebina, kai atsiduri arti jo, šlaite
jos metraštį.
slėnio, kuriame tarsi išsiliejęs visas
1772 m. anglų kapitonas James
didelis miestas su savo gražiais dar
Cook rengėsi į savo antrąją kelionę
išlikusiais bokštais, — miestas tik
aplink pasaulį: norėta ištyrinėti pie
čiausią Žemės rutulio dalį, paieškoti
rai atrodo didingai ir puikiai. Jo vi
ten žemyno. Kelionėje planuota
duje — siauros, purvinos gatvės ir
daugybė griuvėsių, tačiau tarp jų
moksliškai tyrinėti naujai atranda
mas žemes, tad kartu keliauti buvo
vis dėlto pasitaiko vienas kitas ir
pakviestas ir gamtininkas J. R. For
puikus statinys”.
ster. Sūnui — septyniolika; negi pa
Vilniuje Georg Forster buvo ap
siliks namie.
gyvendintas profesorių namuose,
Forster — tėvo ir sūnaus — pa
Pilies gatvėje, Nr. 22, kurių kieme
reiga laive buvo vesti ekspedicijos
buvo pirmasis universiteto botani
dienoraštį, aprašyti naujųjų salų
kos sodas, įkurtas Ž. E. Žiliberto.
gyventojus, jų buitį, piešti augalus,
Universitete jam buvo pavesta
gyvūniją.
Gamtos istorijos katedra, kartu ti
Iš trejus metus trukusios kelio
kintis, kad profesorius užsiims ir
nės Georg parsivežė didžiulį aplan
krašto gamtinių išteklių tyrimu.
ką piešinių ir labai vertingą etno
Skaitydamas studentams paskaitas
grafinių daiktų kolekciją. Sugrįžus į
pradėdavo nuo paleontologijos, tuoAngliją, tėvas ir sūnus išleido knygą
apie Polinezijos salas, o 1777 m. Georg aprašė ir visą savo kelionę Cook
burlaiviais „Resolution” ir „Adventor”. Iki šiol šia knyga žavimasi, vis
pasirodo pakartotiniai jos leidiniai.
Kelionė išties aprašyta grakščiu li
teratūriniu stiliumi, su atradėjo
jauduliu ir nuostaba, pasakojant
apie dar nepažinto pasaulio florą ir
fauną, egzotiškų salų gyventojų bui
tį bei papročius.
Nuo 1779-ųjų metų Georg Fors
ter profesoriavo Kassel universitete
(Vokietijoje), leido Mokslo ir litera
tūros žurnalą. O mūsų krašte, abie
jų tautų respublikoje (Lietuvos ir
Lenkijos) tuomet vyko radikali švie
timo reforma, pradėta Edukacinės
komisijos. Vilniaus uinversitetui
buvo ieškoma naujoviškai mąstan
čių mokslininkų, gebančių įkvėpti
jaunimą kūrybingam darbui valsty
bės, virš kurios jau pakibo neprik
lausomybės praradimo grėsmė,
naudai.
Ir 1784 m. pavasarį su Georg
Forster buvo sudaryta sutartis aš- Vilniaus universitetas: bibliotekos kiemo

J

G

Vilniaus universitetas: universiteto Didžiojo kiemo vaizdas iš viršaus.
Juozo Polio nuotrauka.

met dar labai jaunos
mokslo šakos. Dėstymą
iliustruodavo savo kelio
nėse surinktomis kolek
cijomis ir piešiniais, daž
nai rengdavo mokomą
sias išvykas į Vilniaus
apylinkes, aiškindamas
geologinės praeities žen
klus, supažindindamas
su augalais ir jų teikia
ma nauda. Kartu su savo
studentais rinko herbarą
bei vabzdžius ir kitus gy
vius zoologijos kabinetui.
Rūpinosi, kad botanikos
sodas iš senamiesčio cen
tro būtų iškeltas į vaiz
dingąjį Sereikiškių par
ką — tai padaryti pavy
ko jo mokiniui S. B. Jundzilui.
Profesorius domėjosi
ir lietuvių valstiečių gyvenimu,
piktindamasis baudžiavine prie-

Georg Forster

pietinis sparnas su observatorijos bokštais.
Juozo Polio nuotrauka.
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spauda: „O, koks šlykštus daiktas ta moje ekspedicijoje aplink Žemę. 1787
prakeiktoji baudžiava; humaniškus m. išvyko iš Vilniaus į Gettingen pa
jausmus ji atbukina ir numarina iki siruošti kelionei, ta6au ji neįvyko
pašaknų”.
dėl kilusio Rusijos ir Turkijos karo.
Daug laiko G. Forster praleisda G. Forster nusprendė pasilikti Vo
vo ir prie rašomojo stalo: Vilniuje pa kietijoje, gavęs pasiūlymą tapti
rašė savosios botanikos kolekcijos, Maine universiteto bibliotekininku.
surinktos pietų jūrų salose, apžval
1790 m., kartu su Aleksander
gą, užbaigė disertaciją apie tų salų Humbolt, kuris G. Forster laikė savo
valgomuosius augalus. Keletas jo mokytoju, leidosi plaukti Reino upe.
mokslinių darbų buvo skirta ir Vil Parašė apie tai knygą, pelniusią au
niaus apylinkių gamtai. Dar 6a pa toriui vokiečių literatūros klasiko
rašė ir didelį straipsnį, skirtą kapi vardą. Čia sudėta taip daug visko: ir
tono J. Cook atminimui, nes jis ne gamtininko žinios, ir filosofo išmin
sugrįžo iš savo trečiosios kelionės... tis, ir kovotojo už laisvę, už žmogaus
Vilniuje praėjo Georg Forster, kaip prigimtines teises įtaigūs žodžiai.
mokslininko, kūrybingiausi metai. Mokslininko įžvalgumas stulbina:
Galėjo džiaugtis šeimynine laime, upės atodangose mato geologinę že
augindamas dukrelę.
myno praeitį, o kitame puslapyje iš
Tačiau keliautoją nenumaldo sako nuojautą, kad Europą greitai
mai traukė nauji įspūdžiai ir poty sukrės didelės politinės permainos.
riai; tad mielai sutiko dalyvauti rusų Ir išties, — revoliucinių įvykių ver
kontradmirolo G. Mulovskij rengia petas netrukus G. Forster įtraukė į
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Vilniaus universitetas gali didžiuotis
turėjęs savo profesūros tarpe tokią
ryškią asmenybę.
labai aktyvią politinę veiklą.

m. sausio 10 d.
Taigi, Georg Forster gyveno tik
yvenimo pertvarkos siekį 40 metų, bet kokie tai buvo metai!
laisvės principais jis grindė Kupini kelionių džiaugsmo, nuoty
filosofiškai. Savo pilietines kių žavesio, pasaulio pažinimo lai
nuostatas išsakė, rašydamas apie
mės,
in mokslo idėjų jaudulio, revoliudivido laisvę bei jos santykį su vals djos politinio darbo vil6ų. Vilniaus
tybe. Revoliucinei Prancūzijos ka universitetas gali didžiuotis turėjęs
riuomenei užėmus Mianc, Georg savo profesūros tarpe tokią ryškią
Forster vadovavo jakobinų klubui, asmenybę. Tačiau Georg Forster
tapo Laisvųjų vokiečių nacionalinio atminimo ženklai Vilniuje kuklūs:
konvento prezidento pavaduotoju. lenta su pavarde tarp kitų žymesnių
Koalicinei kariuomenei išstūmus profesorių universiteto Didžiojo kie
prancūzus iš Vokietijos, mokslinin mo arkadoje ir laiškų spausdinimas
kas liko Paryžiuje. Ten susirgo sun Lietuvos mokslo paminklų knygų
kiu plaurių uždegimu ir mirė 1794 serijoje. H

G

Premijos tradicinės kultūros puoselėtojams
LIBERTAS KLIMKA

Tarp Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos teikia
mų kultūros darbuotojams metų premijų trys skiria
mos už tradicinės kultūros puoselėjimą bei sklaidą, jo
mis pagerbiami tie žmonės, kurių veikla ir darbai tau
tinės kultūros baruose pastaruoju metu buvo reikšmin
giausi, labiausiai pastebimi.
tnomuzikologei Genovaitei
Četkauskaitei, Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijos
profesorei premija paskirta už
dies dainų melodijų tipologinio ka
talogo sukūrimą, jo principų išdės
tymą mokslinėje monografijoje bei
seriją knygų ir plokštelių „Lietuvių
liaudies muzika”. Tai tikrai darbš
čioji bitelė, šiemet mininti garbingą
80-mečio jubiliejų. Ir yra pažadė
jusi, kad netrukus liaudies dainos
mylėtojai gaus jos parengtas Žemai
čių dainas, - ir knygą, ir kompakti
nę plokštelę. Mokslininkės darbai
lietuviškų dainų lobyną, taigi ir mū
sų kultūros ištakas bei pagrindą,
atveria plačiajai visuomenei. Atro
do, kad ir jaunimo muzikos madose
dabar esama tam tikro poslinkio
tautiškumo link. Ir jeigu tai dar nė
ra meilė folklorui, tai bent sugrįž
tanti pagarba jam. Galima tarti,
kad iš tolo, iš tolo, bet ir popkultūra
ima domėtis savosios prigimtinės
kultūros aruodais... Belieka stip
rinti tokias tendencijas mokykloje,
suteikiant ugdymui tautiškumo
spalvą; iš to rasis ir meilė tėvynei, ir
pilietiškumas.
Už būdingiausių mūsų kraštui
tautodailės formų ir amato tradicijų
išsaugojimą bei perdavimą jaunajai
kartai premija pagerbtas drožėjas
Adolfas Andriejus Viluckis iš Kre
tingos. Gimęs netolimoje Grūšlaukėje, talentų žemėje: iš ten buvo ki
lęs ir įžymus drožėjas Juozas Pau
lauskas, ir pats garsusis skulpto
rius Antanas Mončys. A. Viluckis

E

yra surengęs 14 personalinių paro
dų, dalyvavęs pusšimtyje bendrų;
daug jo drožinių yra iškeliavę į
liau

platųjį
pasaulį. Meistro dalyvauta
kuriant skulptūras M. K. Čiurlionio
keliui, Ablingos memorialui, ne vie

noje kūrybinėje
stovykloje ar ple
nere. A. Viluckis
mielai moko vai
kus, ir ne tik ama
to, bet ir gyvenimo
tiesų. Tik susikau
pęs kūrybai, užsi
daro vienas dirbtu
vėje ir, kaip pats
sako, tad tampąs
„urviniu medgrau
žiu”. Jo darbai su
kurti su įkvėpimu,
meile ir lakia vaiz
duote, labai gerai
jaučiant medį, ja
me slypintį grožį.
Apskritai meistras
tęsia pačias ge
riausias Žemaitijos
medžio drožybos
tradicijas.
remija pa
skirta ir mu
zikantui iš
Ignalinos krašto,
85-erių Jonui Lechovickui. Jis groja
šiandien jau retai
kur besutinkamu
instrumentu-cimholais. Ir kaip gro
ja! Puikiai, įkvėptai, uždegančiai,
kaip tikras senovinio kaimo muzi
kantas. Tad ar nuostabu, kad J.
Lechovickas kviečiamas į visus folk
loro festivalius, tradicinio muzi
kavimo renginius, etnokultūros
šventes. Metų našta - jam ne kliū
tis visur dalyvauti ir džiuginti klau
sytojus reto instrumento skambe
siu.

P

Adolfas Andriejus Viluckis

Jonas Lechovickas

Tokie žmonės, kaip čia sumi
nėtieji - mūsų žemės druska. Jų
veiklos ir kūrybos dėka tauta ir te
bėra gyva, išlaikanti istorinę atmin
tį bei savitą kultūrą.
Premijas įteikė ministras V.
Prudnikovas iškilmingoje aplinkoje,
Baltojoje Kultūros ministerijos salė
je, skambant M. K. Čiurlionio muzi
kai. H

Atrodo, kad ir jaunimo muzikos madose dabar esama tam
tikro poslinkio tautiškumo link. Ir jeigu tai dar nėra meilė
folklorui, tai bent sugrįžtanti pagarba jam.
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Liaudies audiniai
Liaudies menas turi būti mūsų meno
Pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuvių
Stilius, jis yra mūsų pasididžiavimas,
Nes tas gražumas, kurį turi savyj, yra
grynas, savotiškas ir išimtinai lietuviškas.
M.K. Čiurlionis

KRISTINA PAŠAKINSKAITĖ

Vilniuje esančioje Lietuvos nacionalinės UNESCO komi
sijos parodų salėje š. m. sausio 17 dieną buvo atidary
ta paroda, skirta projektui „Tradicinio moterų amato
atgaivinimas: liaudies audiniai", vykusio 2005 m. rugp
jūčio 2 d. - spalio 2 d. Rumšiškėse bei Palangoje. Paro
da veiks iki š.m. vasario 15 d.
arodoje eksponuojamos pro
mo seminarai (po 3 savaites).
jekto metu vykusių seminarų
Pirmasis - „Aukštaičių ir dzū eikių sferoje.
austi šiandien paklausą turinčius
dalyvių išaustos XIX amžiaus
kių audiniai” (rugpjūčio 2-21 d.)
Rengiantis antram seminarui liaudies drabužių audinius, didesnė
lietuvių liaudies audinių kopijos:buvo skirtas dviejų Rytų Lietuvos
Palangoje, pradinis projektas buvo dalis seminaruose dalyvavusių mo
aukštaičių, dzūkių, žemaičių sijo
etnografinių regionų audėjoms,
praplėstas, susietas su regionui terų galės gauti užsakymų šios rū
nai, prijuostės, juostos bei kiti dra
antrasis - „Žemaičių audiniai”
aktualia gamtosaugos veikla. Nau šies darbams ir tuo būdu pagerinti
bužiai. Kita parodos eksponatų da
dojant seminarų metu nufilmuotą savo socialinę padėtį.
(rugsėjo 12 - spalio 2 d.) - Vakarų
lis - šiuolaikiniai drabužiai ir akse
medžiagą Lietuvos liaudies kultū
Lietuvos regionui. Seminarų me
Vykdant programą, be naujai
suarai (švarkeliai, palaidinės, rank
ros centro vaizdo ir foto laboratori įkurto tradicinio audimo mokymo
tu buvo studijuojami atitinkamų
inės, šalikai, apyrankės, telefonų
regionų liaudies drabužių audiniai, joje sukurtas videofilmas apie tra centro Palangoje, praktiškai susifor
dėklai) sukurti remiantis tradicinė
kurių audimo ypatumai pastaruoju
dicinių kaimo audinių gamybos pro mavo dar keturi audimo židiniai, ku
mis lietuvių liaudies tekstilės tech
cesą. Jame užfiksuota seminarų rie ateityje gali išaugti į oficialiai
metu pamiršti. Seminarų metu
nologijomis, panaudojant tradici
eiga, vykdyta vadovaujant vyresnio įformintus pastovius centrus, vieno
buvo mokomasi praktinių audimo
nius audinius bei rankdarbius,
įgūdžių ir drabužių, istorinių liau amžiaus audėjoms (šiuo metu tu kia ar kitokia forma plėtojančius au
remiantis senųjų drabužių sukirpi
rinčioms 80-90 metų), kurios audi dimo amatą ir jo mokymą.
dies kostiumų bei šiuolaikinės
mui ir puošybai būdingais ypatu
„folk” stiliaus aprangos, siuvimo
mo pagrindų išmoko vaikystėje, tra
Norisi tikėti, kad ateityje dau
mais. Audiniams naudojamos tik
pagrindų. Seminaruose paskaitas
dicinėje kaimo aplinkoje.
gės panašaus turinio renginių, pa
natūralios medžiagos - linas, vilna.
Abiejų seminarų paskutinę die dėsiančių nepamiršti tradicinių lie
skaitė bei praktinius užsiėmimus
Beje, vilnai specialiai auginamos
vedė ne tik liaudies tekstilės spe ną jų vyksmo vietose - Rumšiškėse, tuvių amatų, gaivinsiančių ir ska
avys. Nedidelė avių banda (tradici
cialistai, bet ir jaunos kostiumo diLietuvos liaudies buities muziejuje tinsiančių domėtis savo tautos pra
nė, bet šiandien nykstanti ir reta
zainerės, Vilniaus Dailės akademi ir Palangoje, Jaunimo kultūros cen eitimi bei į savo gyvenimą, buitį,
Lietuvos juodgalvių veislė).
jos studentės, kurių uždavinys bu tre, buvo surengtos seminaro darbų grąžinti tai, kas natūralu, patikima
Spalvotus ir raštuotus lietuvių
vo padėti kaimo audėjoms susio parodos. Tikimasi, kad atnaujinu ir miela. H
liaudies audinius priskiriame liau
rientuoti šių laikų vartotojų por sios arba įsisavinusios gebėjimą
dies tapybai. Juose, kaip ir tapybo
je, matome du svarbiausius meni
nius elementus: spalvingumą ir pie
šinį - raštą, kuris čia turi grafišku
mo pobūdį, kilusį iš siūlės - linijos.
Audiniai ir lietuvių liaudies dainos
— seniausi lietuvių liaudies meno
pasireiškimai. Audinys ir daina, ga
lima sakyti, yra tos formos, į kurias
išsiliedavo tautos estetinis ir vidi
nis pasaulio pajautimas. Audinių
raštuose, jų spalvų dermėje, kaip ir
dainose, pasakose, susipina mito
logija, tikėjimas, gamtos grožis audinių raštuose komponuojami
paukščių siluetai, gėlių motyvai —
tulpės, lelijos, rūtos, saulutės, ge
ometriniai elementai - rombai, kry
želiai, stačiakampiai, trikampiai,
apskritimai, pynės, pynutės. Dau
giausia, žinoma, tai susiję su mito
logija. Varijuota magiška skaičių
seka: 3, 6, 9,12...
Projekto tikslas - paskatinti
tradicinio moterų amato - audimo
atgimimą ir sustiprėjimą, pratęsti
tiesioginį amato perimamumą tarp
atnaujinusios arba įsisavinusios gebėjimą
audėjų kartų, naudojant šiuolaiki
nę techniką, užfiksuoti ir išsaugoti
paklausą
drabužių audinius, di
išlikusius audimo būdus, suran
dant jiems pritaikyme nūdienėje
seminaruose dalyvavusių
gauti už
kultūroje, suteikti galimybę kaimo
moterims tapti stipresne socialine
šios
savo so
grupe, surandant nišą savo rankų
dirbiniams rinkoje. Įgyvendinant
padėtį.
šią programą buvo surengti 2 audi

P

Tikimasi, kad
šiandien
turinčius liaudies
desnė dalis
moterų galės
sakymų
rūšies darbams ir tuo būdu pagerinti
cialinę

austi
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KĘSTUTIS GENYS
LAISVĖJAME

LIETUVAI

Garbė visiems mūsų šventosios žemės piligrimams,
Kurie per Sibiro kalvarijas, tremčių keliais
Kaip kryžių nešėte mums Lietuvos prisikėlimą,
Garbė jums, mūsų žemės didvyriai ir kankiniai!

Aš stebiuosi Tavim, tiek jau amžių Tu
Nealsuodama ir nekvėpuodama,
O plauki panardinta po vandeniu,
Savo nevilčiai nepasiduodama.

Jūsų aukoj mes šiandien savo laisvę išpažįstam,
Jau ir netikėliai į laisvę pradeda tikėti,
Jau Lietuva į Lietuvą iš nutremties sugrįžta,
Jau Lietuvoj lietuviškai mokinamės kalbėt.

Tik vaikystėje vieną akimirksnį
Aš regėjau Tave, laisvą Lietuvą,
Kai buvai atsikvėpti iškilusi, —
O po to — panirai vėl į sietuvą.

Jau skamba Atgimimo varpas, taip ilgai tylėjęs,
Jau įsišviečia, blaivosi pragiedruliais dangus,
Jau atsidūsta iš numirusiųjų prisikėlęs
Lietuvoje žmogus.

Kaip tu, Motin, tiek vargo iškentusi,
Tiek tremčių ir nelaimių pakėlusi,
Savo dvasią išsaugojai šventąją,
Kaip išsaugojai savo tikėjimą?!
po svarstyklių ženklu

Jau su trispalvėm vėliavom Šešioliktą Vasario
Nesislapstydami, be baimės švenčiame visi,
Jau regim savo Laisvės angelą ant pjedestalo,
Jau mes laisvėjame, nors mes dar nesame laisvi.

Vilnius, 1996 m.

Dar siautėja po mūsų žemę komunizmo šmėklos,
Dar pilnos pakelės suluošintų ir nuskriaustų,
Dar gyvos žaizdos, pagaliau nėra ko slėpti,
Dar labai daug pakeleivingų, maža pašauktų.
Dar mes tik žengiame į savo prarastąjį rojų.
Dar tik žvaigždė Aušrinė įsišvietus danguje.
Ant laisvės aukuro širdis dar neįsilrepsnojo.
Ant pjedestalo dar ne laisvė, laisvė širdyje.
Dar
Dar
Dar
Dar

prieš akis ilga, sunki ir tolima kelionė,
mūsų laukia dideli išbandymai, skausmai.
mes ne viską, dar ne viską laisvei paaukojom,
nesame visi už vieną, vienas už visus.

Palaimink, Dieve, tuos, kas šiandien dvasioje atgimę.
Už tiesą grumiasi ir žengia Lietuvos keliais,
Kas neša sunkų Laisvės kryžių — į Prisikėlimą,
Palaiminki teisiuosius,-nusidėjėliams atleisk.

Paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės Kaune.

Tris kartus gimusi
Atkelta iš Ipsl.

KĄ PASAKYS ISTORIJA?

Ką pasakys istorija po šimtmečio, po kito, —
Kai žvelgs į mūsų amžiaus tolimus krantus.
Kam bus paminklai statomi iš bronzos ir granito,
Kas bus išaukštintas, o pasmerktas kas bus?

Kam lemta žemėj bus išnykti nuo audrų ir vėjų,
Kas per amžius nepalenkiamas stovės,
Nepastovumo pašaipą ir mirtį nugalėjęs,
Kaip simbolis žmogaus didybės ir šlovės.

LIETUVA PRISIKĖLĖ

Ar žalia, geltona, raudona ar balta,
Žiema ar pavasaris, šilta ar šalta,
Palinkęs po kryžium, galva karūnuota
Ėjau per gyvenimą — savo Golgotą.

Ėjau ir tikėjau — sulauksiu. — Sulaukiau —
Regiu, kaip šviesėja dangus apsiniaukęs, —
Sugrįžta į Lietuvą meilė ir Dievas —
Laisva Lietuva! Lietuva prisikėlus.

tas, visa išeivija švenčia tą nuostabų niams, Sausio 13-osios aukoms, kai
įvykį! Bet ar jau tikrai giedras gim jie visi nustebino pasaulį Baltijos
tadienio dangus? Dar ne visai. Dar keliu ir dainuojančia revoliucija. Jie
labai apniukęs, o kartais net grės numarintą Lietuvą naujai atgimdė,
mingai... Ir ne vien todėl, kad debe nes ištikimai mylėjo, nepaisant au
sys slenka iš Rytų, dar labiau - iš kos. Tikroji laisvė kitaip ir nepasie
Vakarų. Žingsniai Europon brangūs kiama. O nelaisvė šiais laikais nene eurais, bet žmonėmis, kurie ne beatrieda tankais, bet suvilioja leng
grįžtamai iš Lietuvos išeina.
vai nuskinamais „rojaus obuoliais”,
už kuriuos nebe litais ar eurais rei
e mums, Antrojo pasaulinio kės sumokėti, o balta dėme ant mar
karo siautėjime po visą pa gojo Žemės veido...
saulį pasklidusiems ir tame
Bet, parafrazuojant Maironį, no
svečiam pasauly pasenusiems,risi
iešlyg
 maldą kartoti, „o tačiau Lie
kot atsakymų, kodėl lietuviai po tuva pasiliks dar gyva”, jei nauji de
triumfališko Trečiojo Lietuvos gimi šimtmečiai vėl pagimdys Valančių,
mo, ja vėl, gyvą ir laisvą, palieka; ne Bielinį, Basanavičių, Kudirką, Lan
mums siūlyti patarimus. Dabarties dsbergį, o nauja karta išmoks save ir
pragmatiškas pasaulis iškreipia ir savuosius gerbti. Tokių žmonių Lie
nuvertina tai, kas buvo be' klausimo tuvoj pamažu, bet jau atsiranda!
suprantama Antrojo Lietuvos gimi
Tris kartus gimusi - nebemirsi,
mo tėvams ir Trečiojo gimimo Są Lietuva! Po visą pasaulį išsklidę,
jūdžio vadams, buvusiems tremti mes švenčiam Tavo Gimimą! ®

N

Tris kartus gimusi - nebemirsi, Lietuva!
Po visą pasaulį išsklidę
mes švenčiam Tavo Gimimą!
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Nešti dvasią į gyvenimą
Atkelta iš 3 psl.
ju visa prie tavo kojų, ir vienintelę
maldą į Tave - nušviesk jai kelią j
Tavo širdį, o mielaširdingumo Vieš
patie... „ tame pat laiške tęsia „Laiškanešys pabudino. Perskaičiau
Tavo laišką. Vėl pamačiau saulę...
Tavo žinia buvo išvadavimu nuteis
tajam mirti. Tu vėl atėjai su pirmais
pavasario žiedais... kambary taip
pilna saulės spindulių... Jie buvo tie
patys, bučiavę Tavo kūną... Aš vėl
pajutau Tavo meilės kvapą, širdį...
Jaučiau... Viešpats mano maldą...
palaimino... ir pasiuntė didiems
darbams...” - laiškas rašytas tais
pat metais liepos 20 dieną.
1944 metų vasarą Liudas su
Marijona persikėlę gyventi į roman
tiškoje vietoje - Žalio kalno šlaite,
esantį namelį. Pro langą atsivėrė
nuostabus vaizdas - visas Kaunas
buvo lyg ant delno. Talentingi meni
ninkai papildė vienas kitą - siejo
bendri interesai, pomėgiai. Abu pri
klausė Rericho draugijai, domėjosi
menais, rinko įvairias kolekcijas.
Skatino vienas kito kūrybingumą.
Jų bendravimas ir ryšiai nebuvo po
za, ar manieringumas - viskas buvo
paprasta ir natūralu, paremta švel
nia meile.
Pirmoji iš šio žemiško pasaulio
iškeliavo Marijona - 1975 metais.
Truikys skaudžiai išgyveno jos ne
tikimą. Nuolat kreipdavosi į ją per
sapnus, jausdamas jos buvimą ša
lia. 1978 metais, kurdamas „Don
C arlos”, nerado kūrybinio sprendi
mo, kankinosi - ir tada atėjo į pa
galbą mūza ir įkvėpėja Marijona...
Savo užrašuose pažymėjo: „...Tu,
skaistusis rojaus paukšti, turėjai
nusileisti į mano požemio purvą,
kad pridengtum mano dvasios mirtį
aukštybių šviesa...”. Tuomet jam ir
atėjo svarbus kompozicinis sprendi
mas. Liudas Truikys mirė 1987 m.
Abu menininkai palaidoti Petrašiū
nų kapinėse. Jų susijungusių am
žiams sielų ramybę ženklina L.
Truikio projektuotas antkapis.
Muziejus

iudo Truikio ir Marijonos Ra
kauskaitės namai - muziejus,
įkurti 1994 metais, kaip M. K.
Čiurlionio nacionalinio dailės
ziejaus filialas. Pagrindas - Truikio
testamentas, kuriame nurodoma,
kad visą savo kolekciją ir visus dar
bus, kurie yra jo namuose - dovano
ja muziejaus įkūrimui. Menininko
90-ties metų gimimo minėjimo pro
ga ir buvo atidarytas muziejus.
Rasa Ruibienė, viena šio muzie
jaus įkūrėjų, globėja ir geroji meni

L

ninkų palikimo saugotoja, papasa
kojo apie muziejų. Ji pabrėžė, kad
muziejuje viskas yra taip, kaip ir
gyviems menininkams esant.
Namas, kuriame įkurtas muzie
jus, statytas 1938 m. dviejų savinin
kų: P. Maldeikio ir M. Vaidelienės.
1944 m. Liudas ir Marijona persi
kėlė čia gyventi iš Žmuidzinavičiaus
namų. Apsigyveno antrame namo
aukšte. Butą sudaro keturi kamba
riai. Viename kambaryje išlikusi L.
Truikio dirbtuvė, kurioje buvo ku
riamos puikios scenografijos, kos
tiumai, lietos akvarelės. Du kamba
riai, skirti gausiai kolekcijai ekspo
nuoti ir priimti svečiams. Viename
stovi grakštus Marijonos fortepijo
nas, rytietiškas stalelis, krėslai.
Ketvirtas kambarys skirtas Mari-jonai. Šiąme kambaryje primadonos
teatriniai atributai - suknelė, pirš
tinaitės, skrybėlė, rankinukas, pa
puošalai, kitos smulkmenos. Dėme
sį patraukia sandalmedžio skrynia,
kurią Marijona įsigijo Prancūzijoje.
Joje saugomas kinų princo rūbas, iš
siuvinėtas drakonais.
Kambariai kukliai, bet skonin
gai apstatyti. L. Truikys vertino
erdvę - pagrindiniai akcentai tai jo
turtingos kolekcijos eksponavimas.
Sukaupta be galo vertinga XVIIIXIX a. liaudies meno darbų kolekci
ja, ypač įdomi Rytų meno kolekcija
- statulėlės, vazos, smilkalinės. Vi
sa kolekcija tarsi apgaubta ypatin
gais švelniais spalvingais persiškais
kilimais - jie ant sienų, ant grindų.
Tai reti ir seni - XVIII - XIX a. su
kurti kilimai, kai kurie rankų dar
bo. Svarbiausias akcentas — ne tik
fortepijonas, bet ir muzikinis cent
ras - muzika abiejų menininkų aist
ra. Ji niekad nenutildavo jų namuo
se. Abu buvo sukaupę vertingą mu
zikinę plokštelių kolekciją. Meni
ninkai neturėjo pinigų maistui, bet
rasdavo jų naujiems muzikiniams
įrašams įsigyti. Truikys klausydavo
po keliasdešimt kartų vieną ar kitą
kūrinį, tam kad išvystų skambančią
muzikinę formą, kad sukurtų tiks
lią scenografiją. Įdomu tai, kad na
muose beveik nenaudojo elektros.
Truikio dirbtuvėje nebuvo užuolai
dų - jis norėjo, kad čia nuolat būtų
saulės ar mėnulio šviesa. Kituose
mu

kambariuose
daug žvakidžių.
Tarybiniais metais, kai L. Trui
kys buvo „išbrauktas iš gyvenimo” negalėjo gauti darbo, pardavė dalį
savo vertingos kolekcijos, kad turė
tų pinigų maistui. Unikalūs ekspo
natai iškeliavo į Maskvos, anuome
tinio Leningrado kolekcionierių na
mus. Aštuoniasdešimt Gojos darbų
atspaudų atsidūrė Martyno Mažvy-

Vertas premijos
Jonas Ohman, švedas, Lietuvos Šiaurės Europos tarptautinėje kny
x instituto nominuotas gauti premiją gų mugėje Goetenberge, Švedijoje,
už Lietuvos garsinimą. Jis iškėlė praėjusių metų rudenį.
mūsų neiškraipytą istoriją apie par
Tikimasi, kad lietuviai įvertins
tizanų kovas dėl Lietuvos laisvės, jo nuopelnus ir už jį gausiai balsuos.
išversdamas Juozo Lukšos-Dau Daugiau informacijos galima rasti
manto knygą Partizanai į švedų internete: http:www.tapatybe.lt
kalbą ir ją pristatydamas didžiojoje

Opera „Gražina"— Dailininkas L. Truikys

do bibliotekoje, kai kurie darbai pa
teko į Teatro ir muzikos muziejų.
Šios institucijos išsaugojo vertybes,
tačiau privačių asmenų rankose
vertingi daiktai dingo negrįžtamai.
Muziejininkų atkaklaus ir pasi
aukojančio darbo dėka, menininko
gyvenimas ir kūryba sušvito viso
mis vaivorykštės varsomis, jo daugiabriaunis talentas, akinančiai su

žėrėjęs, užbūrė ne vieną jautrią sie
lą.
Muziejaus darbuotojai nuoširdžiai
prašo atsiliepti visus, kurie galėtų suteik
ti žinių ar informacijos apie Marijoną
Rakauskaitę ir jos artimuosius. Prašome
rašyti adresu: Rasa Ruibienė Daukšos
gatvė 16 - 2; LT Kaunas; Lietuva.
E-mail: rasiukas lt@onelt. S

Lietuvių tautinio kambario, įruošto Wayne Statė universitete, komitetas,
posėdžiavęs š.m. sausio 22 d. ir aptaręs Vasario Šešioliktosios proga univer
siteto Lietuvių kambaryje ruošiamas iškilmes. Iš kairės: Jonas Urbonas, Ra
minta Vilkienė, Eugenija Bulotienė, Aras Valivonis, Aldona Vaiivonis, pirmi
ninkas Algis Kaunelis, Pat Kaunelis ir Ramutė Petrulis.

Lietuvių kambarys
Wayne Statė universitete
Tik dviejuose Amerikos universitetuose yra vadinamieji Lie
tuvių tautiniai kambariai: Pittsburgh, PA, ir Wayne Statė,
Detroit, Michigan. Wayne Statė universitete, Manoogian
Hali Nr. 288, Lietuvių tautinis kambarys buvo iškilmingai ati
darytas 1978 metais, Vasario 16-osios šventės proga, minint 60
metų sukaktį nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Iškilmių
metu kalbėjo Lietuvių kambario ruošėjų komiteto pirmininkas
Jurgis Mikaila ir kiti, meninę programą atliko lietuvių tautinių
šokių grupė, skambėjo kanklių muzika.
Tuometiniuose Detroit miesto laikraščiuose šios iškilmės
buvo išsamiai aprašytos, primenant Lietuvos praeitį ir tai, kad ji
po 1918 m. vasario 16-osios tepraleido 22 metus nepriklausomo
gyvenimo, o nuo 1940 m. yra okupuota. Leidiniuose taip pat buvo
daug dėmesio skirta kambario įrangai — nuo paveikslų, nuotrau
kų, dailės dirbinių ir kitos medžiagos, liudijančios Lietuvos pra
eitį ir dabartį.
Šiemet, kaip ir kai kuriais kitais metais, Lietuvių tautiniame
kambaryje ruošiamos Lietuvos Nepriklausomybės šventės iškil
mės vasario 19 d., 1 vai. popiet. Wayne Statė universitetą lanko
apie 35,000 studentų, tarp kurių yra nemažai lietuvių. Žn.

