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T okios jaunųjų kanklininkų grupės veikia Skaisčiūnų  
 pagrindinėje mokykloje (mokytoja – Marijampolės kolegijos 

lektorė D. Venskienė), šeštojoje vidurinėje mokykloje (mokytoja 
Rasa Slankauskienė), Mokolų mokykloje-darželyje (mokytoja  
R. Upitienė), Marijampolės ir Varnupių pradžios mokyklose ir 
Šakių rajono Patašinės laisvalaikio salėje (Griškabūdžio, Bliuviškių 
ir Patašinės mokyklų vaikai, mokytojas muziejaus etnografas  
J. Vylius). 

Per dešimt mokyklos veiklos metų kankliuoti išmokyti jau 
170 vaikų. Per mokslo metus jie kankliuoja savo mokyklose ir 
įvairiuose kituose renginiuose mieste, savivaldybėje, apskrityje. 
Patašinės jaunųjų kanklininkių grupė du kartus dalyvavo respu-
blikinėje vaikų tautosakos šventėje „Tramtatulis“, 2007 m. tapo 
diplomante. Mokolų mokyklos-darželio jaunųjų kanklininkų gru-
pės mokytoja R. Upitienė 2007 m. vykdė projektą „Kankliavimas 
suvalkietiškomis kanklėmis. Tradicijų tąsa“, jos išmokyti vaikai 
daugiau nei pusę metų kankliavo dvylikoje įvairių koncertų, šven-
čių.

Prie Marijampolės kraštotyros muziejaus nuo 1999 m. veikia 
tautosakos būrelis (mokytojas J. Vylius), kuris kasmet paren-
gia suvalkiečių tautosakos programėlę „Piemenėlių Sekminės“ 
ir rodo ją mokyklose, miesto šventėje, J. Jablonskio tėviškėje 
Rygiškių kaime rengiamoje Sekminių šventėje. Šiame būrelyje 
vaikai išmoksta oliuoti, mėgdžioti garsus, erzinti, žaisti žaidimus, 
muzikuoti įvairiais senaisiais lietuviškais instrumentais: molinu-
kais, karklo dūdelėmis, builio skudučiais, beržo tošele, žąsies 
plunksnos birbynėmis, žolės birbyne.       

R. Linionio nuotr.
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Padovanoti  
keturi Česlovo 
Janušo  
paveikslai
Kristina JOKUBAVIČIENĖ

2007  m. Lietuvos dailės  
 muziejaus rinkiniai 

pasipildė keturiais Česlovo Janušo 
(1907–1993 m.) paveikslais, kuriuos 
muziejui padovanojo iš Bitėnų kilusi Ieva 
Jankutė. Simboliška, kad ši dovana gauta 
jubiliejiniais dailininko metais – kaip tik 
2007 m. pažymėtos 100-osios  
Č. Janušo gimimo metinės. Ji ypač 
vertinga, žvelgiant į XX a. lietuvių 
tapybos istorijos diskursą. 

D ailininko, prieškariu vadinto „Lietuvos marinistu“,  
 paveikslų mūsų šalies dailės muziejuose ir privačiose 

kolekcijose yra vos keli. Tarpukariu tapytojas ne tik dažnai 
lankėsi pajūryje, tapė jūros ir žvejų gyvenimo vaizdus Klaipėdoje, 
Palangoje, Kuršių nerijoje, bet ir mokėsi Klaipėdoje. 

Č. Janušas gimė 1907 m. liepos 18 d. Ukrainoje, Feodosijos 
mieste. Dar vaikystėje matyti įžymiojo rusų tapytojo marinisto 
I. Aivazovskio kūriniai Feodosijoje, dailininko įsteigtoje paveiks-
lų galerijoje, paliko neišdildomą įspūdį visam gyvenimui. Nuo 
1922 m. būsimasis dailininkas gyveno Lietuvoje, mokėsi Tel-
šiuose, Kražiuose ir Palangoje, o 1926 m. baigė Klaipėdos lietu-
vių gimnaziją (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo gimnazija), kurioje 
tuo metu piešimą dėstė žymiausias Klaipėdos krašto dailininkas, 
knygų iliustratorius Adomas Brakas. 

1931 m. Č. Janušas baigė Kauno meno mokyklą ir po studijų 
atsidėjo pedagoginiam darbui, mokytojavo Pasvalio komercinėje 
mokykloje, Šiaulių ir Kauno gimnazijose, vėliau – Kauno pirmo-
joje dailiųjų amatų mokykloje, 1940 m. buvo paskirtas jos di-
rektoriumi. Nuo 1931 m. dailininkas aktyviai dalyvavo parodose, 
1935 m. prisidėjo prie Lietuvos dailininkų sąjungos steigimo. 
1938 m. Kaune vyko apžvalginė jo kūrybos paroda. Č. Janušas 
kūrė ir teatro dekoracijas įvairiems Kauno valstybinio teatro spek-
takliams, jo darbų buvo įsigijęs Vytauto Didžiojo kultūros muzie-
jus, kitos institucijos.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje emigravęs į Vokietiją, Viurc-
burge buvo įkūręs Dailiųjų amatų studiją, jai vadovavo iki pat 
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Children folklore club at the Marijampole  
Regional Museum
Jaunius VYLIUS

The Marijampolė Regional Museum carries out a big children 
national culture education programme. Since 1999 there is 
a folklore club at the museum, lead by teacher J. Vosylius. 
Every year the club prepares a regional folklore programme 
„Shepherds‘ Whitsuntide”, which is shown at schools, at the 
town festival, at the Whitsuntide feast in J. Jablonskis’ native 
Rygiskiai village. Children learn specific shepherd’s’ sing-
ing, sound mocking, playing games and  playing traditional 
Lithuanian folk instruments such as earthens, willow pipes, 
wooden pipes, birch bast, goose further pipes, grass pipes.
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išvykimo į JAV 1949 m. Apsigyvenęs Niujorke ir galėdamas ta-
pybai skirti tik laisvalaikį, dailininkas daug kūrė, aktyviai dalyvavo 
lietuvių ir amerikiečių dailininkų parodose, buvo laimėjęs įvairių 
premijų. Penkios jų išvardintos jubiliejinės Č. Janušo 75-osioms 
gimimo ir 50-osioms kūrybinio darbo metinėms paminėti skirtos 
parodos kataloge. Jubiliejinė paroda vyko 1983 m. kovo 19– 
20 d. „Kultūros židinyje“, Niujorke. Įspūdinga parodos apimtis, 
per 140 aliejinės tapybos paveikslų, liudija, kad dailininkas buvo 
produktyvus kūrėjas. Č. Janušas mirė Niujorke 1993 m. spalio 
30 d. 

I. Jankutė, Antrojo pasaulinio karo metais su tėvais emigravusi 
iš Lietuvos, karo pabaigos sulaukė Vokietijoje. Pokariu pateko į 
JAV, Čikagoje baigė medicinos koledžą. Ištekėjusi už gydytojo 
italo, dvidešimt metų gyveno Italijoje. Vyrui mirus, 1978 m. vėl 
išvyko į JAV, Niujorką, o 2000 m. sugrįžusi į tėvynę apsistojo 
Klaipėdoje. Su Č. Janušu I. Jankutė susipažino Niujorko lietuvių 
įsteigto „Kultūros židinio“ rengiamose šventėse. Dailininkas mė-
gęs bendrauti, su kiekvienu pakalbėti apie darbus ir kūrybą, pa-
juokauti. I. Jankutė prisimena, kad dailininkas buvo aktyvus „Kul-
tūros židinyje“ vykusių parodų organizatorius ir dalyvis. Parodos 
kultūros centro salėje paprastai vykdavo trumpai, dažniausiai tik 
savaitgaliais. „Kultūros židinyje“ Č. Janušas kasmet surengda-
vo po vieną parodą, kartais ir kelias. Nuotaikingus ir spalvingus 
paveikslus gerbėjai išpirkdavo dar atidarymo išvakarėse, parodą 
kabinant. I. Jankutės teigimu, daug dailininko paveikslų yra likę 
pas Niujorke gyvenančius lietuvius, nes labai populiaru buvę juos 
dovanoti vestuvių, įvairių jubiliejų proga. 

Č. Janušas turėjo sūnų ir keturis vaikaičius ir vis padejuodavo, 
kad nė vienas jų nepasirinko dailės. I. Jankutei lankantis tapytojo 
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dirbtuvėje, kurią buvo įsirengęs garaže, Č. Janušas, rodydamas, 
kiek turi prikauptų dailininko darbo priemonių, yra sakęs: „Kam 
aš tai paliksiu…“. Pasakodamas apie apsilankymus Klaipėdoje, 
nuolat prisimindavo giliai įstrigusį įvykį, kai maudantis sūnus įbri-
do per giliai į jūrą ir ėmė skęsti.

Prieškariu dailininkas dažniausiai liejo akvareles. To laikotar-
pio Č. Janušo akvarelėms būdingas didokas formatas, tamsios 
spalvos, neskaidrūs tonai. Akvareles jis kartais liedavo ant kitos 
tapetų pusės, tai suteikdavo joms ypatingą atspalvį ir nuotaiką. 
Kelios panašios stilistikos akvarelės iš privačios kolekcijos buvo 
eksponuotos 2003 m. Juodkrantėje, „Vėtrungių“ galerijoje veiku-
sioje parodoje. 

Gyvendamas emigracijoje, Č. Janušas daugiau tapė aliejinių 
paveikslų, dažnai kartodamas pamėgtus, iš prisiminimų atgaivi-
namus Lietuvos gamtos vaizdus. Č. Janušo kūriniuose visada iš-
liko realistinis požiūris į natūrą, tačiau jie nestokojo romantiškos 
idealizacijos, lyriškos nuotaikos. J. Vienožinskis, recenzuodamas 
1935 m. Kaune, Kultūros muziejuje vykusią pirmąją rudens dailės 
parodą, Č. Janušą priskyrė vidurio besilaikančių dailininkų grupei, 
„tarp senųjų ir jaunųjų“. Pats dailininkas 1966 m. spalio mėn. De-
troite surengtos tapybos parodos buklete rašė: „Nieko tikresnio 
mene iki šiol aš neradau, tik tiesą – realizme. Meninis realizmas 
atkyla į mus iš amžių, nėra miręs jisai ir mūsų dienom. Dailės 
meno kūrėjui realizmas teikia daug galimybių išreikšti tai, ką jis 
pats jaučia ir ką nori kitam pasakyti. Greta realizmo teka nemažai 
kitų dailės meno srovių, bet, kaip man atrodo, tas blaškymasis ir 
tie ieškojimai yra tik žmogaus neramios dvasios atspindžiai; nie-
kad jiems nebus lengva nustelbti galingą meno srovę, kuri savo 
vagą prasikalė per žemės uolas ir abejojančių širdis“.
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Four Česlovas Janušas painting presented  
to the museum
Kristina JOKUBAVIČIENE

In 2007 four paintings by Česlovas Janušas  (1907–1993) 
were added to the collection of the Lithuanian Art Museum. 
The paintings were donated by  Ieva Jankutė, coming from 
Bitėnai village. During the Second World War she repatri-
ated from Lithuania, for some time lived in the USA and Italy, 
but in 2000 she came back to the homeland and settled in 
Klaipeda. 
The works of the pre-war „Lithuanian marine painter“ at the 
country museums and in the private collections are rare. At 
the end of the Second World War Č. Janušas emigrated to 
Germany and in 1949 moved to the USA. After settling down 
in New York he was actively painting, took part in exhibitions 
of Lithuanian and American painters and was the winner of 
various prizes.   Č. Janušas died in New York on October 30, 
1993. The works of this painter, who is not very well known 
for the nowadays Lithuanian society, but was famous and 
popular in the pre-war Lithuania and with the USA emigra-
tion, are at the Lithuanian Art Museum Pranas Domšaitis 
Gallery in Klaipeda. The four newly acquired paintings are 
exhibited next to P. Domšaitis paintings.

Č. Janušas. Mėnesiena. Kart., al., 50.5 x 39,8. Lietuvos dailės muziejus
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Dailininkas mėgo tapyti įdomesnio apšvietimo ir įvairesnių nuo-
taikų galimybes atveriančius vakaro, ūkanotos dienos, žiemos, 
rudens peizažus, audringą ar prieš naktį nurimusią jūrą, rinkdavo-
si saulėlydžio, saulėtekio, mėnesienos, mėnulio patekėjimo virš 
jūros momentus. Jo paveiksluose, akvarelėse matyti ne tik jūros, 
bet ir Neries, Nemuno, mažų Lietuvos upelių, tvenkinių vaizdai. 
Motyvus ėmė ne tik iš prisiminimų, bet rasdavo ir naujojoje aplin-
koje, ne kartą tapė Cape Code įlanką, jos žvejų laivelius, tiltelius ir 
pušis, jachtų prieplauką Long Ailende, ežerą Konektikute, rudens 
vaizdus Vermonte ir kt. 

 Du dovanoti peizažai – „Lietuviška sodyba žiemą“ ir „Lietu-
viškas kaimas žiemą“ – vaizduoja jaukiai medžių prieglobstyje 
įsikūrusias, vakarinės saulės spindulių apšviestas sodybas. 
Šviesiomis, skaidriomis spalvomis nutapyti peizažai subtiliai per-
teikia žiemą. Paveiksluose „Valtys mėnesienoje“ ir „Mėnesiena“ 
meistriškai perteiktas nakties apšvietimas, mėnulio šviesos ref-
leksai ribuliuojančio vandens paviršiuje, sukurtas neaprėpiamos 
naktinės jūros erdvės ir ramybės pojūtis. Mažai žinomo, tačiau 
prieškario Lietuvoje ir JAV lietuvių išeivijoje garsaus ir populia-
raus tapytojo kūrinius galima pamatyti Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje – keturi naujai gauti Č. Ja-
nušo paveikslai eksponuojami greta P. Domšaičio kūrinių.         
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paroda  
„Praeitis  
atverta ateičiai. 
Lietuvos  
didžiųjų  
kunigaikščių 
rūmai Vilniuje“ 
keliavo po  
Lenkijos miestus
Dr. Vydas DOLINSKAS

P aroda „Praeitis atverta ateičiai.  
 Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 

rūmai Vilniuje“, 2006 m. pabaigoje 
pradėjusi kelionę po Lenkijos 
Respubliką, 2007 m. pabaigoje savo 
misiją šioje šalyje baigė. Paroda buvo 
parengta kaip programos „Lietuvos 
dienos Lenkijoje 2006“ projektas, 
2006 m. kelias dienas eksponuota Vilniuje, 
Taikomosios dailės muziejuje, vėliau 
perkelta į Lenkijos Respubliką ir pradėta 
rodyti įvairiuose jos miestuose. 

Š iai kilnojamajai edukacinei parodai savo ekspozicines sales  
 svetingai atvėrė Varšuvos valstybinis archeologijos muziejus, 

Vroclavo miesto muziejus, Archeologijos muziejus, Ščecino 
nacionalinis muziejus, Biskupino archeologijos muziejus ir 
Krokuvos Vavelio karališkos pilies muziejus. Parodą parengė 
Lietuvos dailės muziejus ir Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“. 
Parodos idėjos autorius – buvęs Lietuvos ambasados Lenkijoje 

Č. Janušas. Lietuviška sodyba žiemą.  
Drb., al., 40,7x51. LDM

Č. Janušas. Valtys mėnesienoje. Kart., al., 25,3 x 40,3. Lietuvos dalės muziejus


