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Kančios savaitė 

ĮŽANGA 

^riglauski, Viešpatie, 
'o savo kryžium, — 
kančioj, nelaimėj — 
dideli... 
?u Tavimi 
ryventi pasiryžę, 
lyvenime, maldoj — 
iu Tavimi... 

Dėkoju, Viešpatie, 
Už šviesią dieną. 
Už žodį, mintį 
Be klastos, 
Už duoną, saulę, 
Geliančią rugieną, 
Už kryžiaus ženklą 
Virš galvos... 

Dėkoju, Viešpatie, 
Sušildai tuščią dvasią 
Gerumo, meilės 
Ugnimi, 
Kryžiaus kelią 
Su Tavimi iškęsiu — 
Gyvenime, maldoj — 
Su Tavimi... 

EINANT Į PIRMĄJĄ 
STOTĮ 

Uždeki meile, Viešpatie, 
Mūs šaltą dvasią, 
Sugrubo ji 
Dienų audroj. 
Kur Meilę 
Ir Ramybę rasim? 
Tavoj maldoj, 
Širdy Tavoj... 

Pritilkit, Žeme 
Ir pasaulio paukščiai, — 
Tavųjų žodžių 
Širdimi klausaus. 
Menka dvasia 
Žvelgiu į aukštį. 
Skubu prie tavo kojų 
Prisiglaust... 

PIRMOJI STOTIS 

Viešpats Jėzus 
nuteisiamas mirti 

Tamsybių pasaulis 
Bijojo šviesos 
Ir Tavojo Žodžio 
Iš Dievo bijojo. 
Tu stojai prieštamsą, 
Karaliau Kančios, 
Prieš nuodėmę, mirtį 
Dėl jojo. 

Nuplauki, Viešpatie, 
Ir mano kaltę 
Savosios meilės 
Šventumu. 
Padėki nešti 
Ir pakelti, — 

Valerija Vilčinskienė 

Kryželį savo 
Su Tavimi imu... 

ANTROJI STOTIS 
Viešpats Jėzus paima 
nešti kryžių 

Apakę nuodėmėm 
Suktybių liūne 
Žiaurių įstatymų 
Valdovai 
Pasmerkia Tavo 
Menką kūną, 
Dvasia pranokti 
Tave nori... • 

Su meile paimi 
Skaudžiausią kryžių, 
Žengi 
Jeruzalės gatve, 
Įvykdyt Tėvo Valią 
Pasiryžęs 
Už mano nuodėmes, 
Tave... 

TREČIOJI STOTIS 
Viešpats Jėzus parpuola 
po kryžiumi 

Meile apkabinęs, 
Paimi mūs tamsą, 
Širdimi sušildai, 
Dieviška kančia. 
Kaip į mūsų širdis 
Šaltas prisibelsi? 
Kaip šviesa nušvisi? 
Gydančia versme? 

• 

Akmenys, prabilkit! 
Jūs šiltesnės širdys. 
Viešpats palytėjo, 
Puolęs pirmąsyk... 
Kruvinąją kančią 
Matot, skaudžiai girdit... 
Tamsos karalystei 
Galo nematyt... 

KETVIRTOJI STOTIS 
Viešpats Jėzus sutinka 
savo motiną 

Lydi motina 
Skaudantį kelią 
Kruviną naštą 
Sūnaus. 
Kas ją palengvint, 
Sutrumpinti gali? 
Vienintelį Tavo 
Priglaust? 

Nuodėmės, kaltės 
Širdį išdraskė... 
Eini ir tik jį 
Tematai... 
Kaip bepaguosti? 
Žodį surasti? 
Krinta į žemę 
Kraujo laiai... 

ANTROJI STOTIS. V ie špa t s J ė z u s pa ima nešt i k r y ž i ų -
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PENKTOJI STOTIS 
Simonas Kirenietis pade
da Viešpačiui Jėzui nešti 
kryžių 

„...sustiprink 
Silpną mano dvasią..." 
Kad paneščiau 
Kryžių už Tave, 
Tavo kelią 
Tėviškėn atrasčiau, 
Eidama 
Gyvenimo gatve... 

Atleiski, Viešpatie, 
Kaltes atleiski, 
Nuteiski mus 
Širdies savosios gerumu. 
Atleiski, Viešpatie, 
Atleiski, — 
Kryželį savo 
Su Tavim imu... 

ŠEŠTOJI STOTIS 
Veronika nušluosto Vieš
pačiui Jėzui veidą 

Į įširdusią 
Ir aklą minią 
Veltui sužeistas, 
Sukruvintas dairais, — 
Drasko žvilgsniai, 
Meilės nepažinę, 
Kelyje išdygsta 
Žeidžiančiais kerais... 

Nuodėmių kaltė 
Per skruostą teka, 
Žemėn krinta 
Kruvinu lašu... 
Žeidžia dievišką 
Ir blyškią kaktą, — 
Kelsiu, Viešpatie, 
Kryželį savo su Tavim imu... 

SEPTINTOJI STOTIS 
Viešpats Jėzus parpuola 
antrą kartą 

Atverdavai akis, 
Rankas pagydei, 
Dvasią apvalei 
Nuo demonų kerų... 
Kur jos? 
Kodėl nelydi? 
Nepakelia Tavęs. 
Pasruvusio krauju? 

Algimanto Žiiiūno nuotrauka. O jėgos 

Kas minutę senka, — 
Po kryžiumi parpuoli 
Antrą kartą... 
Paduoki, Viešpatie, 
Man ranką, — 
Pajausiu, 
Kad gyventi verta. 

Dėl Tavo meilės, 
Tavo atleidimo, 
Kelelio grįžt 
Į Tėviškės namus. 

Skaudi mintis — 
Golgotos kalno nujauti

mas ... 
Tu — meile šviečiantis, 
Ramus... 

AŠTUNTOJI STOTIS 
Viešpats Jėzus ramina 
verkiančias moteris 

Pagailėjo Tavęs, 
Pagailėjo 
Moterų būrelis 
Pakely... 
Tik, deja, 
Suprasti negalėjo, 
Kodėl sukruvintas 
Kenti... 

Nuplaukim širdimi 
Kaltybę savo. 
Paneškim skaudų 
Kryžių antpečių. 
Tavoji siela 
Neužsitarnavo 
Tiek paniekos, 
Tiek ašarų, kančių... 

DEVINTOJI STOTIS 
Viešpats Jėzus parpuola 
trečią kartą 

Per beširdę minią 
Šiurpas nulingavo, — 
Kuo greičiau 
Ant kryžiaus jį! 
Už kaltes manąsias, 
Už tamsybę tavo 
Po našta parpuolei 
Trečiąsyk... 

Po Palaimos ranka, 
Po žiaurumo našta 
Ar supras, 
Ką padarė žmogus?! 
O bedugne juoda! 
Liks taurė išgerta, 

Mestas burtas 
Kraupus... 

DEŠIMTOJI STOTIS 
Viešpačiui Jėzui nuplė
šia drabužius 

Kaltes savąsias 
Nuoginti išdrįsę, 
Tavajam kūne 

Pavertėm kančia. 
Atleiski, Viešpatie, 
Gėdingą išdavystę, 
Malonės rūbą 
Siausdamas slapčia. 

Pakilkime dvasia 
Iš skurdo liūno, 
Tešvinta tamsos 
Skaudžiai širdyse, 
Saldi Palaima 
Nukankintą kūną 
Apglėbs malonės 
Šiluma šviesia. 

VIENUOLIKTOJI STOTIS 
Viešpati Jėzų kala prie 
kryžiaus 

Tavo rankos 
Laimino ir gydė, 
Neregiams 
Atverdavo akis. 
Ant erškėtrožių vainiko 
Kraujas žydi, 
Tavo šventas kraujas, 
Mūs juoda naktis. 

Vinys persmeigia 
Palaimos ranką. 
O saldi 
Atpirkimo kančia! 
Sustokite, žmonės! 
Užtenka... 
„Tebūnie ne mano, 
Bet Tavo valia!" 

DVYLIKTOJI STOTIS 
Viešpats Jėzus miršta 
ant kryžiaus 

Užgęsta saulė, 
Plyšta uždanga pusiau, — 
Tu sugrįžai 
Į Tėviškės namus. 
Nepriėmė Tavęs 
Nei Dievo, nei žmogaus, 
Paniekino 
Žodžius šventus. 

Tavasis kraujas 
Liejasi į širdį, — 
Tavosios Meilės 
Ir Kančios Auka. 
Akli pamatė 
Ir kurti išgirdo, 
Palaiminti 
Tava ranka. 

TRYLIKTOJI STOTIS 
Viešpatį Jėzų nuima nuo 
kryžiaus 

Atgyjame 
Po Tavo Meile, 
Kančia, Palaima 
Dieviškos širdies. 
Motinos skausmu 
Širdin ateisi 
Tu, nepažinęs 
Žemiškos mirties. 

Kada pakyla 
Ostija šventoji, 
Tavo dvasia 
Širdy klaupiuos, 
Su Tavimi, 
O Viešpatie, aukojuos 
Visuos 
Gyvenimo keliuos... 

KETURIOLIKTOJI 
STOTIS 

Viešpatį Jėzų laidoja 

Padėk, o Viešpatie, 
Panešti kryžių 
Savu gyvenimu 
Trapiu. 

Tave malda 
Aukštybėn lydžiu 
Ir apsiaustą paliest 
Klaupiu... 

Tokia menka 
Po Tavo Meile, 

Tokia skurdi 
Po Tavo Gerumu... 
Atleiski, Viešpatie, 
Atleiski, — 
Kryželį savo 
Su Tavim imu... 

PABAIGA 

Sugrįšim, Viešpatie, 
Sugrįšim 

Į Tavo Tėviškės 
Namus. 
Po Tavo Meile, 
Tavo Kryžium, 
Palaima, 
Pro kančios vartus... 

Neleisk, maldaujame, 
Paklysti 
Skurdžiam tamsos 
Labirinte. 
Atleisk 
Kasdienę išdavystę, 
Sužeidžiančią 
Krauju Tave... 

\epaliki po saule vienų. 
Marijampole, 1999 m. 

DVYLIKTOJI STOTIS. Viešpa ts J ėzus miršta ant kryžiaus. 

KAUNAS TURI DĖKOTI 
VYSKUPUI M. VALANČIUI 

Jei ne Motiejus Valančius, 
Kaunas galbūt ir nebūtų tapęs 
laikinąja sostine. Tokį spėjimą 
profesorius habil dr. Egidijus 
Aleksandravičius pareiškė Vy
tauto Didžiojo universitete 
(VDU) vykusioje penktojoje 
mokslinėje Kauno istorijos 
konferencijoje, skirtoje vysku
po Motiejaus Valančiaus gimi
mo 200-osioms metinėms. 

VDU Humanitarinių mokslų 
fakulteto istorijos katedros ir 
menų fakulteto rengiamos 
Kauno miesto ir krašto isto
rinės mokslinės konferencijos 
tapo Kauno miesto metraščio 
pagrindu. Pagal istorikų dar
bus j a u išleisti du šio svaraus 
istorinio leidinio tomai. Vys
kupo M. Valančiaus 200-
osioms gimimo metinėms pa
minėti skirtos konferencijos 
pranešimai , analizės ir išva
dos bus publikuojamos jau 
trečiajame Kauno miesto met
raščio tome. Pagrindinį dė
mesį mokslininkai skyrė kau-
niškajam M. Valančiaus gyve
nimo laikotarpiui. 

Anot istorikų, XIX a. pirmo
joje pusėje Kaunas, lyginant 
su Vilniumi, buvo talentų 
įkalinimo miestas, o ne svarbi 
visos Lietuvos raidai vieta. 
Antrojo Lietuvos miesto sta
tusą turintis miestas tada 
pasižymėjo „provincijos nuo
boduliu ir apkiautusiais valdi

ninkais". Nenuostabu, kad 
nuo 1864 metų iki mirties 
1875-aisiais vyskupas vadina
mas Kauno „belaisviu". Po 
1963 metų sukilimo carinė 
valdžia perkėlė vyskupo M 
Valančiaus rezidenciją iš Var
nių į Kauną ir uždraudė iš
vykti. Klydo rusų generalgu
bernatorius, manydamas, kad 
taip sumažės vyskupo įtaka 
valstiečiams. Į užsienį ištrė
mus Vilniaus ir Seinų vysku
pus, išaugo M. Valančiaus ir 
tuo pačiu Kauno autoritetas. 

Per religines šventes 
maldininkai iš visos Lietuvos 
ėmė plūsti į Kauną. Nuo tada 
Kaunas tapo lietuviškai kal
bančio pasaulio sūkuriu. 

Konferencijoje buvo kalbėta 
ir apie XV-XVIII a. Kauno is
torijos fragmentus bei apie 
Kauną ir kauniečius XIX-XX 
šimtmetyje. ELTA: 

Vysk. M. Va lanč iaus medalio
no*. Autorius — P. Rimša. 1904. 
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XXVII Knygos mėgėjų 
draugijos istorijos puslapiai 

Vida Godelienė 
2001-ųjų pradžioje Kaune, 

A. ir P. Galaunių namuose — 
muziejuje, buvo iškilmingai 
paminėtas prieškario Lietuvos 
XXVII Knygos mėgėjų draugi
jos įkūrimo 70-metis. Į minėji
mą susirinko muziejininkai, 
bibliofilai, knygotyrininkai, 
atvyko iš Vilniaus žinomi kul
tūros ir mokslo veikėjai: I. 
Korsakaitė, A. Buračas, B. 
Butkevičienė ir kiti. Visus da
lyvius išraiškingu dainavimu 
pasveikino Kauno Vytauto 
bažnyčios choras „Dominus 
Sanctus". Malonu prisiminti, 
jog Vytauto bažnyčioje rekto
riumi dirbo vienas iškiliausių 
XVII Knygos mėgėjų draugijos 
narių — T. Tumas-Vaižgan
tas. 

Šiandien, kai Lietuvoje kny
gos leidžiamos stambiu mas
tu, kai vyksta tarptaut inia i 
knygų konkursai ir pristaty
mai, jdomu pakeliauti istorijos 
takais ir prisiminti tuos, kurie 
savo nenuilstama veikla ir 
pasišventimu puoselėjo lietu
viškos knygos leidybą, skat ino 
jos kultūrą ir meninę vertę. 

1930 m. gruodžio 17 dieną 
Kaune kultūrinės inteligenti
jos dalis įsteigė XXVII Knygos 
mėgėjų draugiją, kurią inicija
vo V. Steponaitis, P. Galaunė, 
Paryžiuje tuo metu gyvenusi 
M. Mašiotaitė-Urbšienė, vė
liau į darbą įsijungę J. Tumas-
Vaižgantas, V. Cimkauskas, J. 
Paknys, V. ir M. Biržiškos, V. 
Burkevičius, K Bizauskas, A. 
Rucevičius ir kiti. Mintį susi
burti į Knygos mėgėjų drau
giją skatino nepakankama 
knygų leidybos padėtis Lietu
voje, ribotas knygos kultūros 
suvokimas bei analogiškų 
draugijų patirtis pasaulyje: 
knygos mėgėjų draugija Pran
cūzijoje buvo įkurta 1820 m., 
tradicijomis ir plačiašake 
veikla garsėjo knygos mylėto
jų draugija Sankt Peterburge. 

P. Galaunė, 1919 m. atvykęs 
į Kauną, su liūdesiu paste
bėjo, kad Kaune beveik nėra 
knygynų, antikvariato, „atro
do, kad čia beveik nėra ir 
žmonių, kurie domėtųsi kny
gos reikalais" (P. Galaunė, 
Kaip gimė ir veikė XXVII Kny
gos mėgėjų, draugija — Biblio
tekų darbas. 1976, nr. 10, p. 
32). Prabangiuose miestiečių 
butuose, neretai buvo nesu
randama kampelio knygoms", 
o knygų spinta, — kaip pa
stebėjo J. Tumas-Vaižgantas, 
— „lietuviui yra dar nežino
mas baldas", (J. Tumas-Vaiž
gantas. Raštai XIX, 1933, p. 
84-85). Tačiau tikrų knygos 
mylėtojų sielose visada pulsa
vo begalinis noras prikelti 
knygos svarbą ir sukurti jai 
deramą vietą kul tūr iniame 
gyvenime. V. Steponaitis 1930 
m. Gaisuose išspausdino 
straipsnį, kviečiantį įkurti 
Kaune Knygos mėgėjų drau
giją. (V. Steponaitis, Bibliofilų 
dėmesiu, — Gaisai. 1930, ba
landis p 375-377). 1930 m. 
spalio 8 d. buvo nuspręsta 
draugijai suteikti „XXVII kny-

V.lLJonynas. J. Tumo-Vaižgan
to portretas. 1933 m. 

gos mėgėjų" vardą. Pavadini
mas buvo simbolinis, draugi
jos narių skaičius niekada ne
siekė 27, tačiau draugijos įsta
tuose buvo 27 punktai, draugi
jos posėdžiai vykdavo 27-tą 
mėnesio dieną, pažymėjimai 
knygose buvo daromi 27-tame 
puslapyje. Po 1930 m. spalio 
30 d. susirinkimo (pirmininka
vo J. Tumas-Vaižgantas), lap
kričio 26 d. draugijos įstatus 
pas Kauno notarą J. Jesaitį 
pasirašė V. Steponaitis, P. Ga
launė, V. Biržiška ir J. Pak
nys. 1930 m. gruodžio 17 d. 
pas Kauno miesto ir apskrities 
viršininką įstatai buvo patvir
tinti ir įregistruoti, apie tai 
buvo paskelbta Vyriausybės 
žiniose (1931.01.16 Nr. 156), 
Dienoje (1931.01.11 Nr. 2 
(126). Lietuvos viešbučio „Tri
jų kunigaikščių" kambaryje 
1931 m. sausio 27 d. įvyko 
draugijos steigiamasis susirin
kimas. Tai buvo oficiali XXVII 
Knygos mėgėjų draugijos dar
bo pradžia. Pradėjusi dirbti, 
draugija turėjo 17 narių, 3 
metams išrinktą valdybą: V. 
Steponaitis — pirmininkas, V. 
Cimkauskas — sekretorius, J. 
Tumas-Vaižgantas — iždinin
kas, P. Galaunė — metrašti
ninkas, J. Paknys — narys, 
pavaduotojas, bei revizijos ko
misijos narius — A. Rucevičių, 
V. Daumantą, J. Strazdą, 
1933 m. gale draugijoje jau 
dalyvavo 22 nariai: J. Balčiū
nas, V. ir M. Biržiškos, V. 
Cimkauskas, V. Daumantas, 
P. Galaunė, P. JakStas, J. 
Paknys, A. Puida, A. Rucevi
čius, M. Sleževičius, V. Stepo
naitis, M. Urbšienė, T. Tu
mas-Vaižgantas, J. Savickis, 
J. Strazdas, P. Klimas, V. Ka
mantauskas, K. Bizauskas, V. 
Burkevičius, E. Turauskas, Z. 
Rusteika, vėliau į draugijos 
gretas įstojo V. K. Jonynas, J. 
Šaulys, L. Bagdonas ir kiti. 
Draugijos sąstatas nebuvo pa
stovus, keitėsi ir valdyba, ta
čiau visą jos egzistavimo laiką 
išliko tas pats sekretorius, 
„tikrasis knygos riteris V. 
Cimkauskas, į knygą kaip į 
savo pirmąją ir amžinąją mei
lę įsimylėjęs visam gyveni
mui". (V. Burkevičius. Aštuo
neri metai su knygos mėgėjais. 
1930-1940, p. 3 P. Galaunės 
archyvas A. ir P. Galaunių na
muose, Kaunas). Kiekvienas 
draugijos narys turėjo savo 
numerį. Po J. Tumo-Vaižganto 

mirties 1933 m., 15-as nume
ris, pagerbiant iškilųjį draugi
jos veikėją, liko nepanaudotas 
ir niekam neperduotas. 

XXVII Knygos mėgėjų drau
gija siekė puoselėti dailiąją 
knygą ir ugdyti jos pamėgimą 
Lietuvoje, palaikė ryšius su 
kitomis knygų mėgėjų draugi
jomis, informavo visuomenę 
apie Lietuvos ir užsienio me
niškąją knygų leidybą, rengė 
paskaitas, parodas ir konkur
sus, tyrinėjo Lietuvos knygos 
istoriją, įsteigė savo biblio
teką. J a u 1931 m. Lietuvos at
stovybė Paryžiuje draugiją pa
kvietė dalyvauti dailiosios 
knygos parodoje. Peržiūrėjus 
esamas knygas ir neradus pro
fesionaliai apipavidalinto lie
tuviško leidinio, parodoje ne
dalyvauta. (V. Cimkauskas, 
XXVII knygos mėgėjų valdy
bos apyskaita už pirmus me
tus, MAB, F - 59.1, — 97). Ta
čiau tai buvo akstinas suakty
vinti knygų meninę leidybą. 
daugiau dėmesio skirti knygų 
iliustravimui. Po ilgų disku
sijų nutar ta išleisti K. Done
laičio Metus, juos pasiūlyta 
iliustruoti Paryžiuje tuo metu 
studijavusiam V. K. Jonynui. 
Dailininkas iliustracijas baigė 
kurti Lietuvoje, atlikęs šį dar
bą itin kruopščiai. 1940 m. iš
leisti K Donelaičio Metai (ap
dovanoti Taupomųjų kasų pre
mija) su ekspresyviomis, giliai 
charakterizuotomis iliustraci
jomis — tapo klasikinių lietu
viškų knygų iliustravimo pa
vyzdžiu. 

1931 m. P. Galaunės ir V. 
Cimkausko raštais buvo pa
skelbtas konkursas draugijos 
emblemai sukurti. Pradžioje 
naudotasi M. Dobužinskio 
emblema, nuo 1933 m. — V. 
K Jonyno projektu bei ženk
leliu, kurį pagal V. K Jonyno 
projektą sukūrė graveris-juve-
lyras F. Ivanovas. Pagal V. K. 
Jonyno projektą buvo padir
binta ir knygų spinta draugi
jos bibliotekai. 

popierių, reglamentavo knygų 
formatus, kviesdavo dailinin
kus, kur ie il iustravo tekstus 
originaliomis lino ir medžio 
graviūromis. Nedidelio 100-
300 egzempliorių tiražo kai
nos buvo aukštos . Didesniais 
kiekiais buvo išleista tik kele
tas leidinių: V. K. Jonyno Pa
ryžiuje suku r t a s J. Tumo-
Vaižganto por t re tas (1,000 
egz., bei J . Tumo-Vaižganto 
Milžinų. dva*:os su A. Kučo 
iliustracijomis (1529 egz.). Dė
mesys š iam autoriui buvo ne 
be pagrindo. ..Vaižgantas buvo 
ne tik nuoširdus knygos mė
gėjas, bet ir uolus jos sklei
dėjas, vienas iš didžiausių 
spaudos gadynėje kovotojų už 
jos laisvę. Tą kovą j is praėjo 
dar mokyklos suole tebesėdė
damas... Lietuviškų knygų 
skleidimas ir nenui ls tama ko
va už jų laisve — tai vieni iš 
gražiausių vaisingo Vaižganto 
gyvenimo puslapių", — buvo 
rašoma po Vaižganto mirties. 
•:A. Merkelis. Vaižgantas ir 

knyga. — XXVII knygos mė
gėjų metraštis. K. 1937, T. II, 
p. 18). Be j a u minėtų leidinių, 
iki 1937 m. XXVII Knygos mė
gėjų draugija išleido: „XXVII 
knygos mėgėjų į s ta tus ir regu-
liaminą", V. Biržiškos Biblio
tekas ir Bibliografiją, J. Biliū
no Liūdną pasaką, XXVII 
Knygos mėgėjų draugijos met
raštį (2 tomus.-. 

Sonata ir Rokas Zubovai Vilniuje — po grįžimo Lietuvon jie 
pirmą karta i JAV atvyksta koncertuoti balandžio mėnesį. 

Muzikos pavasaris — 
su Roku ir Sonata 
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V.KJonynaa. XXVII Knygos mė
gėju draugijos emblema. 1933. 

1933 m. M. K Čiurlionio ga
lerijoje buvo surengta I Dailio
sios knygos paroda, kurioje 
eksponuota 121 knyga. Lietu
vos dienraščiai įvairiai vertino 
šią parodą, kuri, pasak P. Ga
launės, „akivaizdžiai parodė 
tuometinę knygos būklę" (P. 
Galaunė. Kaip gimė ir veikė 
XXVII knygos mėgėjų draugi
ja, — Bibliotekų darbas, 1976, 
Nr. 10, p. 34). Po šios knygos 
parodos domėjimasis knygos 
menu pasiekė ir kitus Lietu
vos miestus. 1934 m. Šiaulių 
„Aušros" muziejuje buvo atida
ryta „Senovės knygų paroda" 
iš muziejaus archyvo. 1930-
1937 m. laikotarpiu Kaune 
įvyko SSSR knygų, žurnalų ir 
plakatų paroda, prancūzų bei 
šveicarų knygos meno parodos 
ir kitos. Pradėjusi leisti savo 
knygas ir galėdama palyginti 
su užsienio leidybiniais dar
bais, XXVII Knygos mėgėjų 
draugija kėlė sau rimtus rei
kalavimus: parinkdavo gerą 

Pianis tas Rokas Zubovas 
M. K. Čiurlionio muzikos at
likėjas ir jo kūrybos tyrėjas, 
nuoseklių ir atidžių studijų 
dėka subrandinęs įdomias 
išvadas, paruošė originalų, M. 
K Čiurlionio kūrybai skirtą, 
koncertą — „Čiurlionis. Ke
lias į garsovaizdžius". Koncer
to metu j is ne tik skambina 
reikšmingiausius kompozito
riaus kūrinius, atskleisdamas 
kūrybinės galios ir stiliaus 
evoliuciją, bet žodžiu jungia 
muziko pasaulį su ekrane 
švytinčiais dailininko paveiks
lais. Balandžio 8 d. šį koncertą 
girdės lietuviai Montrealyje. 
04.11 d. — M. K. Čiurlionio 
kūryba bus pristatyta Uni-
versity ofOttavva, Kanadoje. 

M. Bulaka. J. Biliūno Liūdna 
pasaka. Viršelis. 1937 m. 

1937 m. XXVII Knygos mė
gėjų draugija pr is ta tė savo lei
dinius Paryžiaus moderniojo 
meno ir technikos parodai. Pa
rodos akcentu tapo lietuvių 
liaudies pasaka Gulbė kara
liaus pati (V. Petravičiaus Jino 
raižiniai), apdovanota „Grand 
Prix" ir J . Biliūno — Liūdna 
pasaka (M. Bulakos medžio 
raižiniai) — apdovanota Auk
so medaliu. Aukščiausią apdo
vanojimą gavo i r visa XXVII 
Knygos mėgėjų draugija. Pasi
ruošimas Pasaulinei Pary
žiaus parodai t ruko ilgai ir 
kruopščiai. V. Petravičius, 
kurdamas iliustracijas Pary
žiuje, ypač d a u g vertingų pa
siūlymų, komentarų ir konsul
tacijų sulaukė iš M. Urbšie-
nės, P. Galaunės , V. K. Jony
no (V. Petravičiaus laiškai 
XXVII knygos mėgėjų draugi
jai . MAB, F-59. 11.298, 11-349). 
1938-1939 m. V. Petravičius 
japoniškame popieriuje at
spaude po 6 Gulbės iliustra
cijų komplektus. Vienas šių 
egzempliorių y r a Lietuvos dai
lės muziejuje Vilniuje, auto
rinės klišės saugomos Nacio
naliniame M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje. „Spindulio" 
spaustuvė Kaune išspausdino 
243 Gulbės karaliaus pačios 
leidinius. Keturiolika šių leidi
nių buvo numeruot i , 29 kny
gos skirtos XXVII Knygos mė
gėjų draugijos na r i ams ir bib
liotekai, 200 pardavimui. 1962 
m. Čikagoje JAV Lietuvių 
Bendruomenės kultūrom fon
das nedideliu t i ražu ir šiek 
tiek sumažintu formatu išlei
do Gulbę karaliaus pačią, 

1998 m. Vilniuje „Baltosios 
lankos" išleido V. Petravičiaus 
Gulbės ir Marčios iš jaujos al
bumą. 

Pianistai Sonata ir Rokas 
Zubovai daug koncertuoja Lie
tuvoje. Aštuntojo naujosios lie
tuviškos muzikos festivalio 
„Jauna muzika" balandžio 5 
d. koncerte, Vilniuje, skambės 
iki šiol koncertinėje estradoje 
neskambėję kūriniai. Premje
ru vakarą klausytojai girdės 
ir naujausią kompozitoriaus 
Gintaro Sodeikos kūrinį forte
pijonui keturiom rinkom „Ci
kados", kurį atliks pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. 

Šio kūrinio, įtraukto į nau
jąją Velykų savaitės koncer
tų programą, premjeros, pir
mo atlikimo Amerikoje, Čika
goje, klasikinės muzikos my
lėtojai klausysis balandžio 15 
d., 4 vai. po pietų, „Velykų 

Po tokio sėkmingo lietu
viškos dailiosios knygos pasi
rodymo XXVII Knygos mėgė
jų draugija gavo pasiūlymų 
dalyvauti kitose parodose: 
1937 m. Lietuvių rudens dai
lės parodoje, Baltijos valstybių 
spaudos ir fotografijos paro
doje Čekoslovakijoje, 1939 m. 
— pasaulinėje parodoje Niu
jorke, 3 938 m. — „Libraire La-
rousse" atstovas Paryžiuje pa
geidavo atsiųsti apdovanotus 
Paryžiaus parodoje leidinius, 
jc ruošiamai gražiausios kny
gos apžvalgai. 

Greta knygos leidybos ir po
puliarinimo XXVII Knygos 
mėgėjų draugijos nariai moks
liškai tyrinėjo knygos istoriją 
bei jos problemas. Draugijos 
Reguliamine buvo nurodyta, 
kad kiekvienas draugijos na
rys tur i bent kartą metuose 
paskaityti pranešimą. Jie vė
liau buvo įtraukiami į XXVII 
knygos mėgėjų metraščius, 
išspausdintus 1993 ir 1937 m. 
Pažymėtini J. Tumo-Vaižgan
to straipsniai „Dvejopa biblio-
filybė", V. Burkevičiaus „Kny
gos mėgėjas — knygos saugo
tojas", K. Korsako „Mėginimas 
įvesti rusų raides į lietuvių ir 
latvių raštus", A. Merkelio 
„Vaižgantas ir knyga", V. Cim
kausko „Naujasis lietuviškas 
knygos ženklas", P. Galaunės 
„Mūsų knygos kultūrėjimas", 
„Pirmųjų Lietuvos litografijų 

K. Šimonis. V. Steponaičio eks
librisas. 1937 m. 

bruožai", „Čiurlionis — grafi
kas", M. Biržiškos „Simano 
Daukanto biblioteka" ir kitos. 
XXVII Knygos mėgėjų draugi
jos veikloje nebuvo užmirštas 
ir ekslibrisas. Penkiolika 
draugijos narių turėjo savo 
ekslibrisus, kuriuos kūrė žino
mi dailininkai: P. Galaunė, J . 
Steponavičius, V. Kosciuška, 
A. Tamošaitis, G. Bagdonavi
čius, K. Šimonis, M. Dobužins-
kis, S. Vidbergas, N. Dmitri-
jevskis. 1940 m., ruošiantis 
knygų parodai Maskvoje ir 
tariantis su „Spindulio" spaus
tuve dėl naujos Metraščio lei
dybos, liepos 26 d. Vidaus rei
kalų ministro pasirašytu nu
tarimu draugija buvo uždary
ta, jos tur tas padalintas. 
(XXVII knygos mėgėjų draugi
jos tu r to perdavimo aktas. 
1940 m. lapkričio 27 d. MAB. 
F-59. III. — 247). Rankraščiai 
perduoti Kauno universiteto 
rankraštynui, vėliau MA 
rankraščių skyriui, biblioteka 
su 248 knygsmis, graviūromis 
ir jų klišės — Kauno Valsty
biniam kultūros muziejui, 
vėliau Nacionaliniam M. K 
Čiurlionio dailės muziejui, A. 
ir P . Galaunių namams. 
(XXVII Knygos mėgėjų draugi
jos bibliotekos knygos į M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
biblioteką įtrauktos pagal Vy
tauto Didžiojo Kultūros mu
ziejaus inventorinę knygą, pa
žymėtą 2-4 numeriu. Šios kny
gos įregistruotos 1941 m. sau
sio 31 d. Inv. Nr. 3476-3720. 
Iš viso — 246 leidiniai. Du lei
diniai, gauti papildomai, įre
gistruoti Nr. 3729 ir Nr. 
3730). 

Knygos mėgėjų draugijos 
veiklos tradicijos atgaivintos 
jau Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, apjungus gausų 
inteligentijos žiedą, plėtojantį 
knygotyros, bibliofilijos, meni
nės kultūros, leidybos aspek
tus Vilniuje ir Kaune, ir visoje 
Lietuvoje. 

popietės koncerte keturiomis 
rankomis" „The Beautiful 
Sound" salėje, County Line 
Sųuare, 120 Burr Ridge, Park-
way Burr Ridge. Koncerto me
tu bus atliktas Velykų Di
džiosios savaitės proga kom
pozitoriaus Joseph Haydn su
kur tas „Septyni paskutiniai 
mūsų išganytojo žodžiai an t 
kryžiaus" kūrinys, skambės 

Franz Schubert, Claud Debu-
ssy muzika. Sakralinės muzi
kos fertepijonui keturiomis 
rankomis koncertas Urbanoje, 
Ohio, įvyks balandžio 19-tą, o 
Clevelande, Dievo Motinos 
nuolat inės Pagalbos parapi
jos salėje, 20 d. 7 vai. vakaro. 
Taip pat pianistai 04.17 d. 
koncertuos Corcoran Gallery, 
VVashington, DC, programoje 
„Jaunieji Lietuvos pianistai 
Amerikoje". O Lietuvoje ba
landžio pabaigoje prasidės 
„Klaipėdos muzikos pavasa
ris", remiamas ir puoselėja
mas Lietuvos valstybinės fil
harmonijos bei Klaipėdos 
miesto savivaldybės Kultūros 
skyriaus. Festivalis kiekviene-
riais metais sukviečia Lietuvos 
muzikos žvaigždes ir žymiau
sius atlikėjus, j ame skamba 
vis nauji kūriniai, a t randami 
nauji talentai. Balandžio 30 
d. Beethoven 2-ąjį koncertą 
fortepijonui su orkestru atl iks 
Mažosios Lietuvos kamerinis 
orkestras , pianistas Rokas Zu
bovas, diriguos Robertas Se-
vernikas. 

T.L.K 

„KREMERATA 
BALTICA" KONCERTAS 

VILNIUJE 

Lietuvos valstybiniam sim
foniniam orkestrui ir jo meno 
vadovui Gintarui Rinkevičiui 
kelioms savaitėms išvykus 
gastrolių į Taivaną, Vilniaus 
kongresų rūmų salėje tylu ne
buvo, kovo 8 d. čia koncertavo 
vienas populiariausių Balti
jos šalių kamerinių orkestrų 
„Kremerata Baltica", vadovau
j a m a s didžiojo smuikininko 
Gicon Kremer. 

Neseniai įkurtą kamerinį or
kestrą „Kremerata Baltica" 
sudaro jaunimas — muzikan
tų amžiaus vidurkis 35-eri 
metai . Orkestras debiutavo 
1997 metų vasario mėnesį 
per maestro Gidon Kremer 
50-mečio iškilmes jo gimta
j ame mieste Rygoje. Mintis 
suburt i tokį kolektyvą gimė iš 
G. Kremer troškimo dalintis 
savo tur t inga menininko pa
tirtimi su jaunais Baltijos ša
lių muzikantais. 

Įka rdamas ir puoselėdamas 
orkestrą, G. Kremer suvokė ir 
būtinybę remti muzikinę kul
tūrą trijose nepriklausomose 
Baltijos šalyse ekonominių 
sunkumų laikais. Nuo 1998 
m. orkestras aktyviai koncer
tuoja. Paprastai kiekvienais 
metais surengiama po 5 kon
certines keliones. Orkestro 
maršruta i jau išraižė visą pa
saulį. Tai — Kanarų salos. 
Taivanas, Honkongas, Japoni
ja , Prancūzija, Italija ir Portu
galija, ta ip pat Niujorkas, 
Čikaga, Los Andžąles, San 
Francisco, Bostonas. Dalyvau
ta ir žymiausiuose festiva
liuose. 

Vilniaus kongresų rūmų 
salėje skambėjo Arvo Piart 
Rytai ir Vakarai, Franz Schu
bert Styginių kvarteto versija 
styginiams, Franz Liszt. Kon-
certo-fantazijos Perskaičius 
Dantę S. Dreznin versija smui
kui ir styginiams bei Leonid 
Desiatnikov Rusiški sezonai 
smuikui, sopranui ir stygi
niams. Koncerto solistai — 
Gidon Kremer ir sopranas iš 
Maskvos Julia Korpačiova. 
(ELTA) 
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Patirtis, įžvalgos, vertė 
Rel ig i jos ps ichologi jos t- nygų serija įpusėjus 

Nuotr. Vytauto Maželio 

Eglė Juodvalkė 

vienuolikto mėnesio antrąją dieną 
vėlelės 
balti taikos balandžiai 
vieni dar sutepti nuodėmių pelenais 
iš palėpės nusileidžia ant laktų 
laukimo akimirką 
tikėdamosios pravertos 
užmaršties uždangos 

mano giminės protėviai susėda ant suolelio 
ant plunksnomis kimštų pagalvių 
sveikindami 
naujausią Goštautų Gedgaudų 
paskutinį Norkų šeimos vaiką 
aštuoniasdešimt šešerių metų pagranduke 
dar neatsisakiusią ilgamečio įpročio 
kosėti 
užjos driekiasi skausmas 
teatrinių dūmų latakas 
tirpstantis prožektorių šviesoje 

suolelis pilnas 
vėlelės juokiasi 
dausose sulaukusios šventės 
neužkliudydamos sąmone ekrano 
rodančio gyvenimą 
čiulba paukšteliais 
burkuoja balandėliais 
antrą lapkričio dieną 
paukšteliai vėlelės žvakelės 
plakas vėsaus atminimo vėjo 
nepaliestos žvarbaus atminimo 
lietaus nelyjamos 

iškepsiu rupios ruginės 
duonos kepalą 
Žemynėle 
ir atnešiu nakties šviesumoje 
mėnulio tamsumoje 
dalytis su tavimi pluta ir 
minkštimu kmynais ir 
sėmenom 
dalytis kepalėliu 
ant ajerų lapų keptu 
saulėgrąžomos paskanintu 
tik tu paglostyk mane savo ranka 
tik tu prispausk prie savo vaisingų įsčių 
tik tu žindyk mane savo krūtimis 
Žemynėle deive Žemyna motule 
laimink mane 
laimink mano dovaną 
stiprinkis savo aruodo skalsa 

neviltis 
nykimas 
nykumas 
naikinimas 
tuštuma 
gromuluoju žodžių skiemenis 
plieninius kamuolius 
akmenukus 
sagas 
nugludintus stikliukus 
jie rieda 
burnos labirinte 
nerasdami vietos 

iš žando per 
dantenas 
lūpomis 
po liežuviu ir lauk 
išspjauti 
i h 
nepriimantį pasaulį 
jie pučiasi plečiasi 
dauginasi 
užpildo 
visus 
mano pasaulio 
plyšius 
ir skyles 

Esu dėkingas kolegoms psi
chologams, a tkre ipus iems dė
mesį į mano j a u įpusėtą religi
jos psichologijos knygų seriją. 
Dr. Algis Norvilas, susido
mėjęs knygose formuluota re
ligijos brandinančios galios 
hipoteze, pastebėjo: „Tai gra
žiai išsakyta hipotezė, kuri da
ba r prašosi empirinių duo
menų patvir t inimo: (Draugas. 
2000.06.27), o dr . Romualdas 
Kriaučiūnas, pr ipažinęs, kad 
naujoji knyga Jaunimas: pa
tirtis ir įžvalgos (I dalis), „yra 
t ikrai unikalus ir daug pa
s tangų bei laiko pareikalavęs 
užmojis" (Draugas, 2001.03-
27). pateikia sąrašą klausimų, 
kuriuos a t sak ius , paaiškėtų to 
užmojo mokslinė vertė. Tenka 
atsiliepti tiek \ dr . Norvilo pa
geidavimą, tiek į dr. Kriau
čiūno klausimus. Pirma, ten
ka paaiškinti , koks yra šios 
knygų serijos t iks las , paskui 
— koks jaunimo pat i r t ies rin
kinio vaidmuo joje. 

Knygų ser i jos t ik s la s 

Knygų serijos t iks las buvo 
nubrėžtas pirmosios knygos 
pradžioje: t au ta i reikia dva
sinės Kultūros, kuri reiškiasi 
įvairiomis sri t imis. „Viena tų 
sričių vystosi, puoselėjama at
sivėrimu tikrovei dvasine, 
t ranscendent ine , religine pa
t i r t imi . Tokią pat i r t į t enka 
stebėti ir įvertinti įvairiose jos 
apraiškose. Tad reikia visa tai 
kaupiančio, reflektuojančio 
mokslo — dvasinės, t ranscen
dent inės ir religinės patirt ies 
psichologijos" (Žmogaus aukš
čiausi skrydžiai, p. 9). 

Tyrimais pastebėta , kad po 
sovietmečio Lie tuva . atsilieka 
toje srityje: ypač „religinis 
išgyvenimas netur i apibrež-
tesnio turinio ir negali remtis 
reflektuojama pat i r t imi" (dr. 
Eglė Laumenskai tė , Naujasis 
židinys', 1993, 7-8 p. 97). Dėl 
to imtasi rašyti šią knygų se
riją: apie religinius išgyveni
m u s (Žmogaus aukščiausi 
skrydžiai, 1996), apie asme
nybės vystymąsi, sąryšyje su 
religine patirt imi (Asmenybės 
raida gyvenime, 1997*. apie 
tikėjimo vystymąsi, sąryšyje 
su asmens tapa tybe (Tikint 
bręsti. 1998), apie moralės 
vystymąsi ir jos vaidmenį as
menybei (ateities planuose) ir 
t.t. 

Emir in i s p a g r i n d a s 

Vos pradėjus šią knygų se-

Kęstutis A. Trimakas 
riją. pastebėta kad reikalin
gas empirinis pagrindas iš 
mūsų pačių tautos, juo labiau, 
kad, kaip anie t rimai parodė, 
mūsų tauta stokoja religinio 
išgyvenimo ir jo apsvarstymo. 

Pagal moderniosios psicholo
gijos ir religijos psichologijos 
pirmūnų prof. William J a m e s , 
kuris teigė, kad pirmoji tik
rovė yra individo išgyveni
mai, imta rinkti autobiogra
finius pasakojimus apie in
dividų patirtį Nesitenkinta 
s iaurais klausimais, bet pasi
rinkimui pasiūlomos visą gy
venimo patirtį apimančios te
mos: žvilgsnis i save ar į savo 
gyvenimą, santykiai su kitais, 
pa t i r tas gėris ar blogis, pasi
sekimas ar nelaimė, vidiniai, 
dvasiniai išgyvenimai, tikėji
mo kelias, vaikystė, jaunys tė , 
gyvenimas suaugus ir kt. 
Siūloma rašyti tai, kas paliko 
įspūdį, padarė įtaką, bandant 
atsakyti , kaip ir kodėl. 

Pasakojimai renkami raš tu 
tiek iš akademinio jaun imo 
(kuris lengviau prieinamas 
autoriui), tiek iš suaugusiųjų. 
Tam tikromis sąlygomis sie
kiama, kad pasakojimai būtų 
patikimi, būtent: 1. konfiden
cialumu, naudojant slapyvar
džius; 2. pasakojančiojo atsa
komybe tiksliai papasakoti , 
žvelgti į patirties įtaką, geriau 
pažinti save; 3 pasitikėjimu 
pasakojimus renKančiu profe
sionalu, — asmeniu su dvigu
ba psichologo ir kunigo profe
sija. 

Jokio įtaigojimo i tam tikrą 
kryptį pasakotojams nebuvo 
daroma. Pasakojimai buvo 
renkami be jokio išankstinio 
tikslo patikrinti kurią nors hi
potezę. J i e buvo ir tebėra ren
kami sudaryti mūsų tautiečių 
išgyvenimų lobyną, ypač at
kreipiant dėrm sį j tai , ar, kiek 
ir kaip per refleksiją (kurios 
stoka užfiksuo'0 ankstyvesnių 
tyrimu) randama gilesne gyve
nimo prasme 

Jaunimo pat irt ies 
r inkinys 

Kadangi akademinis jauni
mas, ypač religijos psichologi
jos kurso studentai, autoriui 
buvo lengviau ^neinami, pen
kerių metų bėgyje (1995-1997 
m.) sur inkta apie 500 tokiu 
pasakojimų Atsirado gali
mybė juos iss;: ūsdinti. Jauni
mo pasakojimi rinkinio pava
dinimas Jauninas: patirtis ir 
įžvalgos (2000 m.) rodo jo po

būdį ir paskirtį. Jame visų pir
ma yra sutelkta jaunimo pa
tirtis ir įžvalgos į ją. Čia 
žvelgta į tai, kiek, ką ir kaip 
jaunuoliai įžvelgia į savo pa
tirtį ir kiek tas įžvelgimas juos 
paveikia. Visas rinkinio įva
das ir visų skyrių įvadai bei 
išvados byloja apie tai. 

Kodėl tiek daug jaunuolių 
papasakotų išgyvenimų siejosi 
su religija ar. tiksliau, su jų 
ieškojimu ir dažnai įsitiki
nimu galutine ar Dievo buvi
mo tikrove? Tai priklausė nuo 
dviejų priežasčių: 1. nuo as
menų — t.y. studentų, kurie 
atsiliepė, ir 2. temos klausimo. 
Daugelis pasakojimų surinkta 
iš religijos psichologijos kursų 
studentų, kurie daugiausia 
priklausė teologijos ir huma
nitarinių mokslų fakultetams. 
Praktiškai jie visi buvo 1. arba 
ieškantys prasmės, 2. arba ją 
jau ir atrandantys, 3. ar net 
dėl jos apsisprendžiantys (kad 
ir pasirinkdami šias studijas). 
Išgyvenimų tema ir prasmės 
klausimas didelei daliai jų 
buvo paskata ar iššūkis apie 
tai papasakoti: jie užrašė, ką 
jau buvo patyrę. 

Šiems religijos psichologijos 
kursus lankantiems studen
tams (ėmsj psichologinės ži
nios buvo bent apytikriai ži
nomos ar prieinamos. Bet kiek 
jie jas panaudojo, svarstydami 
apie savo patirtį, gali kiekvie
nas to rinkinio skaitytojas 
pamatyti. Sakytume — ne
daug kas. Ir nei vienas sau ar 
kitiems neįrodinėju, kad religi
ja jį ar ją brandino. J ie buvo 
paprastai užsiėmę kažkokio 
išgyvenimo ar jų eilės papa
sakojimu ir kažkokia įžvalga. 
Nemažai jų buvo patyrę stiprų 
išgyvenimą — ieškojimus, pa
siklydimą, krize, ligą, abe
jonės. Bet kažkokia įžvalga — 
įsitikinimas Dievo buvimu — 
juos išvedė dažnai iš neigiamo 
išgyvenimo. Tai daugelis ver
tina, o nemaža iš jų tuo pa
grindu yra apsisprendę: pasi
rinkę studijas, gyvenimo kryp
tį ir, retesniu atveju, numatę 
profesiją, darbą ar pašau
kimą. 

Komentaruose autoriui to
liau naudojant refleksiją, pri
taikant psichologinius dės
nius, ieškant įžvalgų, ėmė 
aiškėti, kad, paveikti Dievo 
įsitikinimu, jaunuoliai suge
bėjo pergalėti krizę, klystkelį 
ar net polinkį savižudybėm 

rado prasmę net nepasiseki
muose, nelaimėje ar kančioje. 
Tai, kas juos taip įgalino, buvo 
įsitikinimas Dievu. Tuo įsiti
kinimu jie viršijo save ir atra
do gyvenimo prasmę (Viktoro 
Franklio idėja), praturtino ta
patybę (Eriko Eriksono požiū
ris), suskilę, pasimetė jaunuo
liai save integravo (tai James. 
Jung, Allport požiūris/. Bet 
visa tai reiškė stiprų bren
dimą, kaip tik apsispren
džiant Dievo įsitikinimo švie
soje. 

Kartais atrandi 
neieškodamas 

Čia kaip tik išniro tai, ko au
torius neieškojo šiuo 2000 m. 
išspausdintu jaunimo pasako
jimų rinkiniu, nes jo tikslas 
buvo kitoks: ne patikrinti ar 
įrodyti kokią nors hipotezę 
mokslo tyrimais, bet sudaryti 
dvasinguman palinkusio Lie
tuvos akademinio jaunimo pa
tirties ir įžvalgų panoramą. 
Tas tikslas paaiškina tai, ko
dėl j is pradžioje nei nenurodė 
tyrimams įprastų sąlygų, ku
rių savo klausimais ieško dr. 
Kriaučiūnas. Ta plati panora
ma sudaro galimybę paties 
jaunimo savistabai ir saviug
dai. Naudinga ir pedagogams, 
auklėtojams bei kitiems reli
gijos psichologija besidomin
tiems. 

Tačiau, kai neplanuojama ir 
nemanipuliuojama kažką įro
dyti, tikrovė pati siūlosi. Tai 
pati jaunimo patirtis ir jos pa
dariniai. Autoriui pritaikius 
psichologijos dėsnius atskleis
ti naujas įžvalgas, kartu at
siskleidė Dievybe vis labiau 
įsitikinančiųjų bręstanti tik
rovė. Autorius atrado tai, ko 
šio rinkinio sudarymu jis 
neieškojo. Taip atkrenta dr. 
Kriaučiūno sugestija, kad šia
me rinkinyje galėjo išsipildyti 
posakis: „randama, ko ieško
me", tam tikrais klausiniais 
išgaudami tai, ko siekėme iš 
kitų išgauti, kad ir „įrodyti" 
pageidaujamą hipotezę. Auto
rius turėjo kitokį tikslą: temos 
buvo plačios, pasirinkimui. Vi
sos knygos tema yra jaunimo 
plati patirtis ir įžvalgos. 

Jaunimo patirties 
rinkinio vertė 

Ar tas rinkinys turi moksli
nę vertę? Taip, ypač dėl auto
riaus analizės, pritaikant psi
chologinius dėsnius patiki
mai asmeninei patirčiai. As
meninė patirtis buvo renkama 
pasakojimais raštu patiki
mumą užtikrinančiomis sąly
gomis. Pasiūlytos temos buvo 
plačios, nekreipiančios į ku
rios nors hipotezės patvirti
nimą. Išspausdinti pasakoji
mai neapkarpyti ir neatrinkti 
kuriai nors hipotezei patvir
tinti, o tik išskirstyti į jauni
mo patirčių sritis. Beveik vi
sos jų patirčių sritys tiek ir 
teturėjo individualių atvejų. 
Tačiau daug daugiau pasako
jimų tiko ryškių vidinių 
išgyvenimų skyriui. Jei visi 
pasakojimai būtų išspausdin
ti, būtų reikėję dar vienos 
knygos. Tad tam knygos sky
riui buvo parinkti išgyvenimų 
įvairumą reprezentuojantys 
atvejai, o ne tik tie, kurie „įro
do" kurią nors hipotezę. Kai 
visi atvejai bus analizuoti ir 
suskaičiuoti, religinių išgyve
nimų brandinančios galios 
hipotezės mokslinis patvirtini
mas bus dar rvškesnis. 

KNYGOS APIE 
EUROPOS SĄJUNGĄ 

Klaipėdos universiteto cen
trinėje bibliotekoje atidaryta 
knygų paroda „Europos pusla
piai", kurioje eksponuojami 
naujausi leidiniai apie Europą 
bei joje vykstančius procesus. 

Parodoje. kurios tikslas 
skleisti informaciją apie Euro
pos Sąjungą, demonstruoja
mos pačios naujausios įvairių 
pasaulio leidyklų išleistos 
knygos apie Europą bei Euro
pos Sąjungos veiklą. 

Šią parodą parengė Europos 
Komisijos delegacija ir Infor
macijos centras, Klaipėdos 
universiteto biblioteka, knygų 
importo ir prekybos bendrove 
„Humanitas", ES valstybių 
narių ambasados Vilniuje, rek
lamos ir komunikacijos agen
tūra „Alora". 

Klaipėdos universiteto rek
toriaus Stasio Vaitekūno teigi
mu, ši paroda yra reikšminga 
ir moksliniu požiūriu, kadangi 
studentams, dėstytojams ir 
šiaip besidomintiems Euro
poje vykstančiais procesais su
daryta galimybe susipažinti 
su knygomis, išleistomis Euro
pos Sąjungos šalyse, kurios 
yra reikalingos studijoms ir 
mokslo darbams . 

S. Vaitekūno manymu, Lie
tuvos įsiliejimas į Europos 
Sąjungą kaip tik ir turi pra
sidėti nuo vadinamosios liau
dies politikos, tautų ryšių už
mezgimo ir plėtojimo. <E!ta! 

„ VAGOS" LEIDYKIA 
PAGERBĖ POETĄ 

„Vagos" leidykla surengė 
poezijos ir muzikos popietę 
poeto Jus t ino Marcinkevičh'Sfos 
garbei. 

Kovo 8 d. „Vagos" knygyno 
salone Vilniuje Jus t . Marcin
kevičiaus poemos Pažinimo 
medis giesmes skaitė Lietuvos 
muzikos akademijos dainavi
mo katedros s tudentai , vado
vaujami docentės Meilės Ku-
darauskaitės, M. K. Čiurlionio 
kūrinius skambino pianistė 
Aldona Radvilaitė. Poetas pa
sirašė savo naujai išleistas 
knygas. 

Šįmet „Vagos" leidykla iš
leido antrąjį poemos Paži
nimo medis leidimą (pirmasis 
1979 m.). Nedideliu tiražu 
išleistas poligrafinis suvenyri
nis var iantas yra albumėlio 
formato, spausdintas ant 
brangaus popieriaus. Leidinį 
puošia dailininkės Aistės Jur
gos Krasauskai tės naujos 
iliustracijos. 

Pakartotinai išleista ir dvi
tome Just . Marcinkevičiaus 
poezijos rinktinė. Pasak „Va
gos" vadovų, jokia kita poezi
jos knyga per pastarąjį de
šimtmetį neturėjo tokio mil
žiniško pasisekimo — pirma
sis rinktinės t i ražas (2.500 eg
zempliorių) pernai, jubilieji
niais autoriui metais, buvo 
parduotas per du mėnesius. I 
šią rinktinę pats poetas atrin
ko daugiau kaip tūkstant į ge
riausių savo kūrinių. 

„Vagos" knygynuose galima 
įsigyti ir kitų leidyklų išleistų 
Just . Marcinkevičiaus knygų 
— Carmina minorą („Tyto 
alba"). Devyni broliai („San
tara") bei Mažojo vyturio lei
dyklos šįmet po daugelio motų 
pakartotinai išleistą knygelę 
vaikams Greitoji pagalba. 
(El ta i 

Prof. kun. Kės int i s Trimakas su Vytauto Didžiojo m m ei š i l d o s tudentais 2000 m. Kaune. 

Reikia tikėtis, kad sistemin
ga knygų serija išars pirmuo
sius religijos psichologijos dir
vonus lietuvių kalba ir pa
skatins tolimesnes studijas 
bei tyrimus. Reikia stebėti re
ligines patirties reiškinius 
mūsų tautoje, o taip pat ska
tinti jos refleksija. 

Mokslas daro pazanua :r vr.-i 

nušvietęs kai ką daugiau ir 
apie tikėjimą. Posakis, kad 
..tikinčiam įrodymu nereikia" 
(dr. Kriaučiūno recenzijos ant
raštė), yra primityvus ir sta
tiškas. Iš tikro tyrimais paro
dyta, kad tikėjimas yra daug 
sudėtingesnis ir dinamiškes
nis >žr. Tikint bręsti, psl. 23-
223). 
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Labiausiai 
naudojamoje salėje 

Turbūt nesuklysiu pasakęs, 
jog labiausiai naudojama Los 
Angeles salė yra Šv. Kazimie
ro. Ne tik naudojama, bet ir 
turinti olimpinio Koliziejaus 
akustiką. Prie skardumo gali
ma priprasti. Bet kartais gar
sų sankirciai mane ir per sap
ną sekioja. 

Šį syki, kovo 17 d. vakare, 
garsai smigo palankiu būdu. 
Išklausiau solistų iš Lietuvos 
— soprano Gintarės Skėrytės, 
baritono Vytauto Juozapaičio 
ir akompanuotojos pianistės 
Melitinos Diamandidi-Kup-
rienes koncerto. Ką ir besaky
ti, tvirti menininkai, galintys 
koncertuoti bet kur. Net pre
zidento rūmuose. 

Juos parapijiniu mastu rek
lamuojant, per kelis sekma
dienius, ypač per Nepriklau
somybių (paskelbimo ir atkū
rimo) minėjimus, buvo dalina
mi skelbimai. Ir per radiją. 
Žinoma, gaila, kad Draugo 
priedo numeris, su išsamiu po
kalbiu su G. Skėryte ir Vyt. 
Juozapaičiu pasiekė Los An
geles apylinkes tik koncerto 
išvakarėse. Kai kelių žmonių 
paklausiau, ar skaitė, atsakė 
— ne, nespėjo. Vadinasi, būtų 
gera, jei tuos koncertus ren
gianti JAV Kultūros taryba 
kaip nors spaudoje laiku su
pažindintų skaitytojus su at
vykstančiais menininkais. Ir 
jų profesiniai pasiekimai, da
bar išspausdinti programoje, 
turėtų figūruoti ir sekmadie
niais platinamuose skelbi
muose. Tik tam, kad žmonės 
sužinotų, kas yra tie „iškilūs 
solistai". Faktai rodyte rodo, 
kad jie tokie yra. 

Gal šitaip suorganizuota iš
ankstinė informacija paakintų 
šeštadienio vakare atvykti ir 
visokios pakraipos skeptikus, 
ir namisėdas. Bent šį aprašo
mą vakarą salėje auditorija 
galėjo padaugėti šimtine su 
kaupu. Koncertas juk buvo 
ypatingas. Po jo keli klausyto
jai net sakė: geriausias, lig šiol 
čia girdėtas. Mano išmone, jis 
prilygo jaunos solistės Aušros 
Liutkutės rečitaliui, skambė
jusiam pernai lapkričio 18 d. 
Skirtumas tas, kad Liutkutės 
repertuaras buvo sudėtinges
nis ir meniškai gilesnis. Bu
vau parašęs trumpą, susiža
vėjimo sklidiną recenziją, bet 
neišsiunčiau, nes daug kas pa
galvotų, jog įsimylėjau į tą 
nuostabiai dainuojančią Auš
rą. 

Taip — tai neišvengiama 
tiesa — auditorija turi pamil
ti tuos, kurie jai dainuoja ar 
skambina. Antraip atlikėjų 
saitas su besiklausančiais iš
liks vėsokas. Šį sykį iš pra
džių ne tik salė buvo vėsi, 
bet, man regis, dainuojant 
tradiciškai būtiną lietuvišką 
repertuarą (V. Klovą, S. Šim
kų, J. Tallat-Kelpšą, pagrįstą 
liaudies dainomis, ir G. Gu
dauskienę, pagrįstą holivu-
diškomis intonacijomis, klau
sytojų pasitenkinimo tem
peratūra buvo tik vidutinė. 
Turiu minty repertuarą, o ne 
dainininkų atlikimą. Abu dai
navo gerai. Iš karto nustebino 
V. Juozapaičio galingas, visuo
se registruose skvarbus bari
tonas. Ir G. Skėrytės malonus, 
puikiai valdomas balsas. Im
ponuojanti abiejų išvaizda, lai
kysena. 

Pirmoje dalyje naujovė — V. 
Barkausko „Trys satyriniai 
paveikslėliai", ž. humoristo A. 
Pabijūno, V Juozapaičio su
dainuoti sąmojingai, vaidybiš-
kai. Tik tas žiūrėjimas į na
tas (dėl teksto neįsiminimo) 
šiek tiek gadino reikalą Ne
galiu nei kiek abejoti dėl V. 

Klovos „Pilėnų" Ūdrio dainos 
atlikimo. Ji tarsi sutverta. 
kaip tik tokiai baritono dina
mikai. 

Bet koks auditorijos ižas 
bematant sutirpo antroje daly
je. Kur tau nesutirps, kai sce
noje įsigalėjo šiltesnis dailių 
melodijų klimatas. Štai G. 
Skėrytė, esanti ir diplomuota 
pianistė, atsisėdusi prie forte
pijono, skambindama dainavo 
G. Caccini madrigalą „Amari-
lli, mia bella". Po to skambėjo 
W. A. Mozart Don Juano sere
nada ir Despinos arija iš „Vi
sos jos tokios". Su deramu 
grakštumu buvo atliktas due
tas iš „Don Juano". Išraiškos 
plotmę parodė baritonas, dai
nuodamas rečitatyvą ir ariją 
iš A. Ponchielli operos „Lietu
viai". G. Skarytė koncertine 
savitvarda, kai jausmas vieš
patauja balse, o ne manierin
guose judesiuose, triumfavo, 
dainuojant G. Bizet Habane
rą iš „Carmen" prancūzų kal
ba. Tai rečitalio viršūnė. Kita 
viršūnė — V. Juozapaičio Fi
garo kavatina iš G. Rossini 
„Sevilijos kirpėjas". Po to 
vaizdžiai pynėsi linksmas Ro-
zinos ir Figaro duetas. 

Nieko nepadarysi, esame 
europietiško meloso ainiai, to
dėl ir pamilstame atlikėjus, 
kai jie paeiliui lepina mus F. 
Lehar operečių plazdėsiu, 
grakščiais judesiais, net ke
liais valso apsisukimais, sko
ninga apranga, taip pat su lig 

99 Dėl to mano daliai teko daug 
išbandymų" 

Užbaigiant JAV LB Kultūros tarybos ruoštų koncertų seriją 
Amerikoje. Čikagos Jaunimu centras kovo 25 d. Iš kairės: solistai 
Gintarė Skėrytė ir Vytautas Juozapaitis su pianiste Melita Kup-. 
riene. Indrės Tijūnelienės nuotrauka. 

šiol nepabostančia F. Loewe 
Elizos daina iš „Mano pui
kioji ledi". Klausai, dūsauji ir, 
štai, pabaigoje drauge su vi
sais atsistojęs ploji, ir vėl 
klausaisi bisui atliekamo sva
jingo „Edelvveiss". Esi dėkin
gas ir pianistei Melitai Kup-
rienei, sugebėjusiai fortepijo
no garsais gražiai talkinti so
listams, net ir solo paskambi
nant vieną kūrinį, jei ne
klystu Giedrės Gudauskienės 
impresijas pagal lietuviškas 
patarles. 

P r a n a s Visvydas 

Leidiniai 

Tad jam ir teko daug 
talentų 

Jonas Kelečius. 

Dail. Jono Kelečiaus kū
rinių parodos atidarymas įvy
ko Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, 111., š.m. kovo 13 d. 
Atidaromasis žodis priklausė 
aktorei Nijolei Martinaitytei-
Nelson. Ji kalbėjo: 

—Dangus. Visagalis Vieš
pats — mes Jj Dievuliu vadi
name — kaip ir kiekvieną die
ną, naujagimiams dalino ta
lentus. Bet ši diena buvo ypa
tinga. Mat, gimė labai daug 
kūdikių, o čia dar buvo ir Jo 
Sūnaus Jėzaus gimtadienio 
išvakarės. Dievulis dirbo iki 
vėlumos, beveik iki 12 vai. 
nakties. „Gana", — pagaliau 
pasakė ir, atsikėlęs nuo di
delės, debesėliais klotos kė
dės, išėjo iš darbovietės. 

Bet, jau žengiant pro duris, 
išgirdo sekretoriaus šv. Au
gustino balsą: „Viešpatie, dar 
vienas gimė. Kokį talentą jam 
duoti?" 

Ilgai negalvojęs, Dievulis at
sakė: „Šiandien nepaskyriau 
sportininko, aktoriaus ir daili
ninko talentų. Jei dar bus 
naujagimių, išdalink. Jei ne, 
duok visus tris tam vienam, 
kuris ką tik gimė". Tuo metu 
žemėje bažnyčių varpai pas
kelbė 12 nakties ir daugiau 
naujagimių ta 1917 m gruo

džio 24-tą nebuvo. 
Tad taip ir įvyko, kad visi 

trys talentai — sportininko, 
aktoriaus ir dailininko — teko 
kūdikiui, gimusiam Kelečių 
šeimoje. Jį tėvai pakrištijo Jo
no vardu. 

Jonukas augo, buvo judrus, 
žvalus ir nepaprastai domėjosi 
sportu. O kai subrendo, jau 
buvo žinomas Rytų Lietuvoje, 
kaip sporto žvaigždė — futbo
lo vartininkas, 100 m bėgimo 
čempionas, sporto klubo stei
gėjas. Jo komanda važinėjo po 
visą Rokiškio apskritį. Žaidy
nėm pasibaigus, iš futbolo 
aikštes Jonui nereikėjo išžy
giuoti, kaip darė kiti sporti
ninkai. Jis būdavo triumfa-
liškai iš aikštės ant rankų 
išnešamas! 

Jono antrasis talentas pasi
reiškė pokario metais, Hanau 
stovyklos teatro scenoje. Vai
dindamas Vokietijoje, o vėliau 
ir Amerikoje, jis mums įrodė, 
kad yra vienas pačių talentin
giausių lietuvių aktorių. Ta
čiau tai kita tema: šį vakarą 
reikia kalbėti apie trečiąjį, 
Dievulio dovanotą, Jono Kele
čiaus talentą — tapybą. 

Net ir ne meno žinovui ne
sunku pastebėti pačius būdin
giausius Jono Kelečiaus kūry
bos bruožus: tai laisvas, nesu
varžytas, intuicinis teptuko 
brūkšnys, iš kurio liejasi jaus
mų įsikūnijimas. Jo spalvos 
veržte veržiasi iš drobių — lyg 
šokdamos tiesiai į žiūrovą. 
Portretuose matome gyvus 
žmones, kurių veiduose ir 
figūrose atsispindi jų vargai, 
išgyvenimai. Jonas juos pui
kiai supranta ir atjaučia. 

Gal daugelis galvojame, kad 
Jono Kelečiaus kūrybos vir
šūnė yra scenoje. Bet ši paro
da liudija, kad jis yra vienas 
stipriausių išeivijos lietuvių 
dailininkų. Esu tikra, kad is
torija tai patvirtins. 

Įkalinta jaunystė 
Knygai įžvalgiai parinktas 

toks pavadinimas, nes taip 
joje užvardintas Šakių gimna
zijos mokines Danutės Bau-
kytės pagrindinis, iš visų iš
siskiriantis. 106 psl. rašinys 
apie jaunos mokinės iškentė
tas kančias antrosios sovietų 
okupacijos metu. 

Tai autentiškų prisiminimų 
knyga iš Šakių „Žiburio" gim
nazijos skaudžios praeities 
antrosios sovietų okupacijos 
metu. Pradžioje skaitytojas 
supažindinamas su 1918 m. 
įkurtos gimnazijos istorija. 
Šiek tiek gaila, nes straips
nyje apie gimnazijos praeitį 
neužsimenama (neįtikėtina, 
kad butų nežinota), jog gimna
zija savo šaknis turi Užnemu
nėje (maždaug Suvalkijoje), 
katalikiškos šviesuomenės 
1906 m. įkurtos „Žiburio" 
švietimo ir labdaros draugijos 
pastangose. Iki 1940 m. veiku
si draugija Lietuvai davė ne
paprastai daug, energingai 
steigdama mokyklos, gimnazi
jas, prieglaudas, organizuoda
ma darbininkus ir ūkininkus, 
ruošdama vaidinimus, chorus, 
paskaitas ir 1.1. Ji tikrai patei
sino savo pavadinime įrašytus 
švietimo ir labdaros tikslus. 
Privačios Šakių ir Prienų gim
nazijos buvo žinomos savo ge
rais mokytojais, dalinai dėl to 
paskutinio Nepriklausomybės 
dešimtmečio bėgyje nebuvo 
suvalstybintos. 

Galima manyti, kad mokslo 
bei auklėjimo kokylx: bei kny
goje vis pabrėžiamas mokytojų 
— mokinių ryšys paveikė dau
gelio mokinių pasiryžimą im
tis jaunatviško priešinimosi 
okupantui ir tai tuoj pat 
užmokėt; tardymu kančiomis 
lx:i vetui. darbu Sibire. Štai. 
1945 vasari* 16 d. aštuntokai 
pamokos metu sustojo ir už-
gi<*lojo Lietuvos Himną, o iš» 
girde giesmę, gretimos klasės 
mokiniai irgi atsistojo... Oku
paciniams organams šį aki
brokštą tiriant, suimtas ir tar
dytas abiturientas Žemaitis, 
dabartinis Vilkaviškio vysku
pas (psl. 13)... Tokių pasireiš
kimų knygoje pribarstyta gan 
daug trumpučiuose, dažnai 
jau gan „gimnazistiškuose" 
straipsneliuose. Taigi knygą 
sudaro maždaug 106 psl. 
trumpų 'žinant tų rezistentų 
jaunatvišką amžių), šiurpių 
prisiminimų rašinių. Rašinius 
nuotraukomis papildo ypač 
gimnazijos laikų šviesūs, nesi-
Šypsantys. bet nekalti veidai. 
O leidinį tikrai ant kojų pasta-

Jonas Kačerauskas, Gyveni
mas šaukia. Miško kelias, Vil
nius, 2000. Minkštais virše
liais, 208 psl. Tiražas 1,000 
egz. Kaina sutartinė. 

Nors knygos autorius yra 
vienas asmuo, atrodo, kad pati 
knyga buvo šeimos projektas: 
literatūrinė redaktorė Aldona 
Kačerauskienė, viršelio daili
ninkė Lina Kačerauskaitė-
Vanagaitienė, išleido Tomo 
Kačerausko individuali įmonė 
„Miško kelias". 

Metrikoje knyga aptariama 
taip: „Knygoje įdomiai aprašo
mi įvairūs išgyvenimai, pra
sidėję dar autoriaus vai
kystėje. Vėliau karas, mobili
zacijos, slapstymasis, .moky
masis gimnazijoje, rezisten
cinė veikla. Stebuklingai iš
vengiant arešto, bėgimas iš 
vieno miesto į kitą, veržimasis 
į mokslus. Prisiminimuose pa
teikiami ilgo Lietuvos gyveni
mo laikotarpio liudijimai, per 
autentiškus autoriaus išgyve
nimus atspindintys prieškario 
Lietuvos, kelių okupacijų bū
dingus niuansus ir žmonių 
tarpusavio santykius" (psl. 
208). 

Autorius viliasi, kad jo pasa
kojimas sudomins įvairaus 
amžiaus skaitytojus, ypač jau
nimą ir žmones, kurie kamuo
jami negalių. Tegul knyga pa
deda nepasitenkinti tuo, kas 
yra, bet siekti mokslo, tobulin
ti kūrybines jėgas. „Juk mūsų 
vis mažėjančiai tautai itin 
svarbu turėti kuo daugiau 
dorų, pasišventusių Lietuvai, 
kūrybingų, iniciatyvių asme
nybių" (psl. 4). Autorius su 
meile ir jautrumu viliasi, kad 
žmonėms su negalia ši knyga 
sustiprins norą grūdinti valią, 
įveikti ligas, pasijusti lygia
verčiais sveikųjų visuomenėje. 

Rašytojas Jonas Mikelins
kas žodyje skaitytojams pa
stebi, kad knygos autoriui 
„...lemtis nesuteikė idealiai 
sveiko vaiko kūno formų, švie
sios, nerūpestingos jaunys
tės..." (psl. 3). .Mylintis Dievą 
ir žmones, nuo pat vaikystės 
būdamas nuoširdus ir pamal
dus, titaniškomis valios pas
tangomis jis įveikė nelaimes ir 
negandas, tobulino savo kūną 
ir dvasią, nors likimas ir so
vietinis rėžimas jį gainiojo po 
visą Lietuvą ir plačiąją šalį... 

fONAS 
KAČERAUSKAS 

GYVENIMAS 
SAUKIA 

Gyvenimo kelyje jis nepalūžo 
— parodė, ką gali padaryti iš 
savęs žmogus, pasikliaujantis 
Dievu, žmonėmis ir savąja 
valia" (psl. 3). J. Mikelinską 
ypač patraukė autoriaus atvi
rumas, nuoširdumas ir kuklu
mas. 

Minimas atvirumas, nuošir
dumas ir kuklumas tęsiasi per 
šešius knygos skyrius, ku
riems duoti šie pavadinimai: 
JPirmieji žingsniai"; „Audrin
goji jaunystė;" „Mokslo keliu"; 
„Gyvenimo vingiuos"; „Aukš
tųjų mokslų studijos"; „Su
diev, audringoji jaunyste". 
Paskutiniame skyriuje — Iš 
tėviškės kaimų praeities" — 
sutelkta daug informacijos 
apie Kazlus, Strėliškius, Pas
valiečius ir autoriaus tėviškę 
šiandien. Čia taip pat yra 
įdėta keturios lentelės apie 
trijų minėtų kaimų demogra
finius duomenis, prarastus 
žmones, išvardintus pavardė
mis, tremtinius ir žuvusius 
bei dingusius be žinios 1941-
1951 m. irgi išvardintus pa
vardėmis. Ten randame, kad 
buvo pašaukta į frontą TSRS 
armijoje 76 vyrai, o šaukimui 
pakluso tik 6. Kiti trys buvo 
prievarta sugauti ir išsiųsti į 
frontą. Išėjo partizanauti arba 
slapstėsi 66 vyrai. Tarnavo 
liaudies gynėjais (stribais) 
tik 2. 

Knygoje išspausdinta apie 
30 nuotraukų, susietų su au
toriaus, jo šeimos ir bičiulių 
gyvenimu. Nuotraukos stebė
tinai ryškios ir gerai išsilaikę. 
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to, jam suteikia sistematingai 
išdėstytą, apibendrintą vilties 
ir kančios kelią, išskirtino ta
lento D. Baukytės straipsnis. 

S. Baukytės rašinys prime
na nepamirštamą, dabar jau 
mirusios Nijolės Gaškaitės-
Žcmaitienės straipsnį 2000-
VI-17 d. Šiaurės Atėnuose, 
pavadintą „Lageris". Jame, 
liudininkės ir kančių daili
ninkės akimis, jausmais bei 
logika autorė dėsto apie Gula
gus. Ji rašo apie šių laikų ver
go darbą, valgį, vyrus, laiką, 
apie esminius visų Gulagų ele
mentus. Baukytė prilygsta 
Gaškaitei savo talentingu pa

sakojimu, tik rašo daug pla
čiau (109 psl.). Sintezė ir 
įterpti charakteringi pavyz
džiai. Asmeniniai išgyveni
mai, fizinis skausmas ir pa
smerktosios jaunystės tems
tantis likimas. Savotiškas su
sitaikymas su likimu ir viltis 
išlikti, sugrįžti. Rašo apie pas
kutines laisvės dienas gimna
zijoje, išgyvenimus Kauno 
saugume, Mickevičiaus g-vės 
kalėjime. Norilske bei kitose 
tremties vietovėse, pagaliau 
apie varguose išsvajotą grį
žimą Lietuvon. Lygiai, ramiu 
tonu, be gražbylystės, gražia, 
lengvai skaitoma kalba iš
dėstyta jos ir tūkstančių kitų 
įkalinta jaunystė. 

Galimas daiktas, kad Lietu
voje šio pobūdžio knygomis 
dygsta mokslo įstaigose su
kauptų okupacinių išgyveni
mų tematika. Prieš kelis me
tus skaitėme leidinį apie Aly
taus gimnazijos mokytojus. 
Dabar gi užvertėme Šakiuose 
kilusią Įkalintą jaunystę. 

Įkalinta jaunystė, Šakių 
gimnazijos mokinių kovos ir 
kančių kelias. Sudarė J . Au-
gustaitis ir D. Stalgytė-
Matuscvičienė. Išleido „Ramo
ną", tiražas 700 egz., 212 psl., 
kaina nepaminėta. 

Antanas Dundzi la 

Galiniame viršelyje įdėtas au
toriaus aprašomų apylinkių 
žemėlapis. 

Knyga rašyta, lyg viskas tik 
vakar įvyko. Skaitai, lyg čia 
pat, šalia būtų ir ekrano rodo
ma. Pateikiama daug detalių, 
smulkmenų, kurios pasa
kojimą užbaigia, jį praturti
na, bet skaitytojo nevargina. 
Knygoje daug jaunatviško 
džiaugsmo, nors ir okupacijos 
fone. 

Atvykęs į Vilnių, autorius 
apsigyveno studentų bendra
butyje, kur viename kamba
ryje buvo 42 vyrai. „Vėlus va
karas... Bet koks įdomus, gy
vas ir draugiškas vaizdas. Štai 
prie stalo vienas rašo dieno
raštį, o būrys apie jį sustoję. 
Kiti sėdi ant stalo ir pasakoja 
anekdotus... Kiek humoro, 
jaunatviško juoko... Kairėje 
pusėje du draugai klaipėdie
čiai vakarieniauja, iš vieno 
puoduko geria karštą vandenį, 
tepasi sviestą ant duonos. Ki
tur dviese kala vinį į sieną... O 
ten kampe vienoje geležinėje 
lovoje trys vyrai po viena 
antklode miega. Tik studentai 
taip gali miegoti..." (psl. 143). 

Su širdgėla autorius stebėjo 
Lietuvos moralinį dorovinį 
nuosmukį. „Dirbdamas... ma
čiau, kaip komunistų partijai 
vadovaujant, kito mūsų visuo
menės, ypač jaunosios jos da
lies moralė, pažiūra į darbą, 
žmogų, tėvynę, Lietuvą, Die
vą. Jaunimas sparčiai mate-
rialėjo, tapo egoistais, vien 
malonumų ieškotojais. Nyko 
gerumas, meilė darbui, žmo
gui, Lietuvai" (psl. 165). 

„Negaliu pamiršti, kokie 
nuoširdūs, draugiški ir patiki
mi lietuviai buvo pokario me
tais. Maskvoje ar Leningrade 
(dabar Sankt Peterburgas), jei 
išgirsdavo lietuviškai kalbant, 
tuojau prisistatydavo, susi
pažindavo, tarsi broliai ir se
serys kalbėdavo, klausinėda
vo, iš kur atvykęs, kur apsisto
jęs. O jei kur reikėdavo už
sukti, nepažįstamam, ką tik 
sutiktam lietuviui buvo patiki
ma pasaugoti lagaminą, daik
tus. Ir niekada lietuvis lietu
vio tada neapvylė. Lietuviai 
tik kitataučių, kalbančių ru
siškai, labai bijodavo, nes šie 
vogdavo, apiplėšdavo. Deja, 
šiandien, po penkiasdešimties 
metų ateistinio auklėjimo, ir 
lietuviai pasidarė ne geresni 
už kitus" (psl. 166). 

Knyga baigiama nostalgiška 
viltimi. „Kadaise buvo gražios 
sodybos, soduos paskendę na
mai su gėlių darželiais ir 
kryžiais juose, kur kiemuose 
krykštavo gausių šeimų vai
kai, o sodybų gale aukštai me
dyje kaleno gandrai, šiandien 
daugiausia plyti tušti laukai. 
Nejaugi mūsų kaimus, Lie
tuvą, ištiks Aukštųjų Šimonių 
likimas?... Regiu dar gyvą Pi
lėnų didvyrių dvasią, užgrū
dintą Žalgirio mūšyje, kovose 
už laisvę. Ji išsilaikė šeimose, 
gimnazijose, kur kryžius, kur 
Kristus. Jaučiu, kyla nauja, 
galinga karta. Ji turėtų su
stabdyti girtuoklio, narkoma
no, nusikaltėlio nešamą mirtį. 
J i papuoš Lietuvą naujomis, 
gražiomis sodybomis, mies
tais. Vėl mūsų šeimos taps 
patvarios, gausios, laimingos. 
Ir vėl skambės dainos, juokas, 
o į bažnyčias sugrįš jaunimas. 
Ir vėl Lietuva garsės kaip 
dorų, darbščių žmonių tauta" 
(psl. 204). 

Ši vizija atrodo tarsi stebuk
las. Nėra klausimo, kad auto
rius tam tiki. Kaip jam ne
tikėti, kai jis pats tiek daug 
stebuklų savo gyvenime yra 
patyręs. Ačiū autoriui už pasi
dalinimą savo patirtimi, savo 
gyvenimu, savo geresnės atei
ties vizija. 

R o m u a l d a s Kriaučiūnas 


