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k. DonelAitis

Menininkas Audrius Plioplys  
įamžino Kristijoną Donelaitį  

ir “Metus” originaliais kūriniais
su asmeniniais bei visai lietuvių 
tautai svarbių įvykių simboliais.

“Donelaičio žemei” meninin-
kas papasakojo apie K.Donelaičio 
atminimui skirtus savo kūrinius. 
Vienas jų - šviesų skulptūros se-
rija, kurią sudaro keturi kūriniai. 
Jie buvo eksponuojami 2014 me-
tais minint K.Donelaičio gimi-
mo 300-ąsias metines Amerikoje, 
čiurlionio galerijoje čikagoje, ke-
turi kūriniai buvo skirti keturiems 
K.Donelaičio aprašytiems metų 
laikams. 

šį darbų ciklą jis padovanojo 
savo vardo archyvui, kuris praėju-
sių metų lapkritį buvo įsteigtas či-
kagos Lituanistikos tyrimo centre. 
A.Plioplys yra šio centro Tarybos 
narys, nuolatinis rėmėjas ir idėjų 
kūrėjas. Menininko ir gydytojo, 
mokslininko talentą turintis dr. 
A. Plioplys savo pažintį su menu 
pradėjo dar vaikystėje, tačiau rim-
tesnis pažinimas atėjo nuo tapy-
bos, kai studijuodamas čikagos 
universiteto medicinos mokykloje 
kūrė paveikslus, lankėsi muziejuo-

Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, čikagoje gy-
venantis gydytojas ne-
urologas ir menininkas 
Audrius plioplys yra 
išgarsėjęs įdomiais ir 
originaliais meno kūri-
niais. Daug tų kūrinių 
jis yra padovanojęs Lie-
tuvai. Kanadoje gimęs 
menininkas dažnai atva-
žiuoja į savo tėvų gimti-
nę Lietuvą. Jis puikiai 
kalba lietuviškai. 

Dr. plioplys yra su-
rengęs daugiau nei pen-
kiasdešimt individualių 
parodų, dalyvavęs dau-
giau nei šimte grupinių 
parodų. Jo meno kūri-
niai yra nuolat ekspo-
nuojami JAV bei kitų 
valstybių galerijose ir 
pastatuose. Dr. plioplio 
kūrybos simboliu tapo 
neurologinių smegenų 
impulsų vaizdai, ku-
riuos jis įtaigiai perpina 

A. Plioplio „Donelaitis“ kabinamas Čikagos uni-
versitete. Autoriaus archyvo nuotrauka
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Lietuvių kalbos institutą ir visą 
baltistų bendruomenę pasiekė liū-
dna žinia – vasario 10 dieną eida-
ma 88-uosius metus Vokietijoje, 
Halėje, mirė dr. Gertruda Bense’ė, 
vokiečių baltistė, senosios lietuvių 
raštijos tyrėja, ilgametė Berlyno 
baltistų būrelio, vėliau Baltų stu-
dijų draugijos narė.

Lietuvos mokslo bendruomenė 
neteko nuoširdžios bičiulės, lie-
tuvių kalbos mylėtojos, kuri tiesė 
kultūrinius tiltus, mezgė moksli-
nius ryšius tarp Vokietijos ir Lietu-
vos akademinių bendruomenių.

Prūsijos Lietuvoje, Pilkalnyje, 
gimusią dr. Gertrudą Bense’ę su 
Lietuva nuo vaikystės siejo ypatin-
gas ryšys. Jį lėmė Antrojo pasauli-
nio karo paženklintos aplinkybės – 
jos ir artimųjų pasitraukimas iš 
Prūsijos Lietuvos į Jurbarko kraštą, 
kur ji keletą metų gyveno ir išmo-
ko lietuvių kalbą. 1951 m. ji išvyko 
į Rytų Vokietiją, mokėsi Halbers-
tadto gimnazijoje. Vėliau studijavo 
Halės–Vitenbergo Martyno Liuterio 
universitete, kur baigė germanis-
tikos, bendrosios ir lyginamosios 
kalbotyros studijas bei įgijo lietuvių 
kalbos specialybę. 

1961 m. apgynė daktaro diserta-
ciją apie baltų kalbų būtojo laiko pa-
dalyvio kilmę. Per ilgus pedagoginės 
veiklos metus dr. Gertruda Bense’ė 
skaitė lyginamosios, bendrosios ir 

taikomosios kalbotyros dalykus, 
dėstė baltistikos kursą, mokė prakti-
nės lietuvių kalbos. šalia pedagogi-
nio darbo dirbo ir mokslinį: parengė 
mokomąją lietuvių kalbos gramati-
ką (1991), paskelbė straipsnių gra-
matinės lietuvių kalbos sistemos 
klausimais. 

Kiek vėliau jos moksliniai intere-
sai pakrypo į lietuviškų protestantiš-
kų giesmių istoriją: tyrė Didlaukių 
lietuvių kunigo Fabijono ulricho 
Glazerio (1688–1747) himnodinį 
palikimą, giesmių genezę. Prūsi-
jos Lietuvos giesmynams skirtą 
monografiją „Giedojam taw – Wir 
singen dir“. Zur Textgeschichte der 
preußisch-litauischen Gesangbü-
cher im 18. Jahrhundert (2001) ji 
dedikavo savo senelio, Karaliau-
čiaus Lyvenikės bažnyčios kunigo 
Augusto Hundsdiorferio (1866–
1940) ir mokslo bei gyvenimo ben-
dražygio profesoriaus Karlo Amerio 
(1911–1970) atminimui. Publikavo 
unikalų XViii a. lituanistikos šaltinį 
Pienas mažiems vaikeliams. Vieni 
paskutinių dr. Gertrudos Bense’ės 
mokslo darbų pasirodė Lietuvoje, 
žurnale Archivum Lithuanicum.

Dr. Gertruda Bense’ė daugelį 
metų artimai bendravo su Lietuvos 
baltistais, lituanistais, senosios raš-
tijos ir kultūros tyrėjais, globojo į 
Halę nuvykusius doktorantus, dali-
josi mokslinėmis idėjomis, naujau-
siomis įžvalgomis, dalyvavo ben-
drose konferencijose, kongresuose. 
Bene paskutinį kartą dr. Gertrudos 
Bense’ės draugija Lietuvos moks-
lininkai galėjo džiaugtis 2018 m. 
gegužę Volfenbiutelyje, Hercogo 
Augusto bibliotekoje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje.

Toliau gyvuos baltistikai ir litu-
anistikai reikšmingi dr. Gertrudos 
Bense’ės darbai, iš atminties neiš-
dils didžiulis žmogiškas gerumas. 

Lietuvių kalbos instituto 
mokslo bendruomenė

In memoriam. Dr. Gertruda Bense’ėse ir galerijose bei studijavo meno 
istoriją. 

“Kurdamas tą ciklą aš įtraukiau 
K.Donelaičio ranka rašytą tekstą. 
Darbas įdomiai atrodė gyvai, bet 
fotografijos tą originalumą pil-
nai negali perteikti. šiam darbui 
naudotos lempos turėjo skirtingus 
baltos šviesos atspalvius, tinkan-
čius metų laikams. Įspūdingiausia 
buvo kita serija kabančių ir besi-
sukančių meno darbų, kuriems aš 
panaudojau K.Donelaičio ranka 
rašytus žodžius. Tą darbą ekspo-
navau čikagos universiteto patal-
pose minint Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-ąsias metines. Darbą 
galima pamatyti YouTube kana-
le”, - pasakojo autorius.

šią įdomią instaliaciją ga-
lima rasti interneto adresu 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=VWiBKi_6GjE, ją jau 
matė tūkstančiai žmonių. 

A.Plioplys pasakojo, kad vi-
sos instaliacijos pavadinimas yra 
„Atminties ciklai“. Jos centre, 
pačiame laiptų viršuje, yra kūri-
nys „Donelaitis“. Jis yra maždaug 
2,5 metro aukščio ir 1,2 metro 
pločio ir apsisuka tris kartus per 
minutę. Kūrinys atspausdintas 
ant permatomos medžiagos, todėl 
K.Donelaičio žodžiai yra matomi 
iš abiejų pusių. 

“šis kūrinys skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui, 
todėl ir iškyla virš kitų parodos 
darbų. Visos instaliacijos pavadi-
nimas nurodo, kad mūsų atminties 
ciklai sukasi atgal visą šimtą metų 
iki Lietuvos valstybės atsiradimo, 
du šimtus metų iki pirmojo lietu-
viško meno kūrinio, 400 metų iki 
pirmosios lietuviškos knygos ir net 
keletą tūkstančių metų iki Lietu-
vos genčių ištakų. K.Donelaitis – 
puikus atskaitos taškas tiems 
atminties ciklams”, - pasakojo 
A.plioplys. 

Algis Vaškevičius
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