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RŪPINTOJĖLIS. (.Albina Žiupsnytė. Savilaidos „Rūpintojėlio” Nr. 15 viršelis)

...Jaunime, raginu stoti prie blaivybės, kad
<...> pradėtumei naują doros pakilimo epochą
Sau ir savo tautai (Vysk. Motiejus Valančius).
* * *
Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės (1 Jn 1, 5).
Iš to patiriame, jog esame jį pažinę,
kad laikomės jo įsakymų.
Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko,
tas melagis, ir nėra jame tiesos.
O kas laikosi jo žodžių,
tas iš tiesų tobulai myli Dievą.
Iš to ir pažįstame, jog jame esame.
Mylimieji, aš jums nerašau naujo įsakymo,
bet seną įsakymą,
kurį nuo pradžios esate gavę.
Tasai senas įsakymas yra mokslas,
kurį jūs girdėjote.
Kas sakosi esąs šviesoje, o savo brolio nekenčia,
tas dar tebėra tamsoje.
Kas myli savo brolį, tas pasilieka šviesoje,
ir jame nieko piktinančio nėra (1 Jn 2, 3-5. 7. 9-10).

JAUNIMAS IR MOKYTOJAS
Jaunas žmogus ilgisi mokytojo, kuris atskleistų tiesą, parodytų kelią,
kuris atlieptų giliausius širdies troškimus. Ir į Kristų žmonės kreipėsi:
Mokytojau, nes jo mokslas reiškė išgelbėjimą, nešė viltį, grąžino žmogui
jo žmoniškumą.
Tikrų mokytojų būta visais laikais - tai liudija kultūra ir mokslas,
didžiųjų žmonių biografijos, tautų istorijos. Nežinome daugumos jų var
dų, bet gyvename jų skelbtąja tiesa, regime jų įžiebtą šviesą. Kiekviena
tauta turi savo mokytojus, kurie ugdo jos charakterį, kuria kultūrinę ir
moralinę tautos ateities viziją. Mokytojo vaidmuo kuklus, tarsi nepastebi
mas, dažnai jis lieka savo mokinių šešėlyje. Bet jis niekuo nepakeičiamas,
ypač tais tragiškais momentais, kai dvasinė tautos gyvybė, kultūrinis
savitumas atsiduria pavojuje. Todėl šiandien taip neramu, žvelgiant į mū
sų mokytojus, kurių rankose tūkstančių vaikų likimas - mūsų tautos
ateitis. Dramatiškas šiandien mokytojo vaidmuo, dramatiškos jo pareigos.
Visa Lietuvos mokyklos istorija pažymėta tragizmo.
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Turbūt nedaug pasaulyje tautų, kur mokytojams būtų draudžiama dirbti
savo tėvynėje, kaip buvo draudžiama Lietuvoje ilgais carinės priespaudos
metais. Lietuvių vaikus, kurie galėjo lankyti mokyklą, mokė svetimtaučiai,
atsiųsti čia ne tiesos skleisti, o nutautinti, atimti iš vaikų tai, ką įskiepijo
gimtieji namai. Tai buvo daroma atvirai, todėl kilo spontaniška opozicija
tokiai mokyklai ir mokytojui. Todėl šalia rusiškos, oficialiosios mokyklos,
veikė motinos vargo mokykla, slapta buvo samdomi daraktoriai. Oficiali
valdžios mokykla nebuvo nei moralės, nei religinio jausmo ugdytoja, ir
visas vaiko auklėjimas gulė ant tėvų pečių.
Nepriklausomybės laikų mokykla ištrynė nepasitikėjimą mokytoju ir
net padarė jį autoritetu. Mokykla tapo lietuviškumo židiniu, tautinių ir
moralinių vertybių puoselėtoja. Bet tokia ji buvo tik 20 metų. Tiesa, ir
tada ji turėjo savų problemų, ne visi ir mokytojai buvo tokie, kokių norė
tume, bet tai buvo sava, lietuviška mokykla, kuri turėjo dalykinį ir mora
linį pagrindą. Iš mokytojo buvo reikalaujama daug - ir kaip iš specialisto,
ir kaip iš asmenybės. Todėl pasitikėjimas mokykla ir mokytoju buvo pa
grįstas.
Šiandien mokykla iš pagrindų pasikeitusi, bet pasitikėjimo ja išlikę dar
daug, - to pasitikėjimo, kuris nuima dalį atsakomybės nuo tėvų pečių;
deja, ir pasitikėjimo, kuris neleidžia įžvelgti naujosios mokyklos esmės,
pakitusių jos uždavinių ir jos bei mokytojo dramatizmo. Mokykla šiandien
lietuviška, jeigu kalbėsime apie dėstomąją kalbą, tačiau lietuviškos dva
sios ten maža. Nagrinėjant literatūrą ar istoriją apeinama tai, kur ryškiau
siai reiškiasi tautiškumas. Apskritai ir patys žodžiai tautiškumas, tautinė
dvasia pašalinti iš apyvartos. Ir mokytojas šiandien rengiamas ne tam,
kad savo tautos geriausius bruožus vaikams skiepytų: jam grąžintas tas
pats učitelio vaidmuo. Šiandien mokytojo uždavinys - ugdyti tarybinį
patriotizmą, kitaip tariant, meilę „didžiajai tėvynei“, paniekinant kilniau
sius, didvyriškiausius savosios istorijos puslapius: svarbu, kad mokinys
įsisąmonintų, jog jis neturi didžiuotis savo tautos praeitimi, garbinti jos
didvyrių, jais sekti, kad tautos istorija esą prasidedanti tik nuo tarybinių
metų...
Koks menkas, koks paviršutiniškas Lietuvos istorijos kursas vidurinių
mokyklų programoje! Ne tik istorijos, literatūros, visuomeninių mokslų,
bet iš esmės visi kursai skirti rusiškai mąstysenai ugdyti, t. y. kad Lietuvą
matytume rusiškomis akimis. Ir tą pačią programą nuolat keičia bei regu
liuoja instrukcijos, nurodymai, šios dienos politikos reikalavimai. Kaip
tad tokiomis sąlygomis mokytojui išlaikyti savo asmenybę, savo - net ir
tarybinius - principus? Mokykla yra tapusi savotišku melo fabriku, įstai
ga, kur išmokstama meluoti ir prisitaikyti. Tie, kuriems pakanka drąsos
ginti savo principus, paprastai neilgai išsilaiko. Kiti prisitaiko. Prisitaiko
mokytojas, prisitaiko ir vaikai. Pagaliau kas šiandien tampa mokytojais?
Daugiausia tie, kurie pasirinko pedagoginį institutą dėl to, kad jame buvo
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nedidelis konkursas... Dauguma universiteto absolventų eina į mokyklą
tarsi į katorgą. O ar myli toks mokytojas vaikus, ar nori aukotis jiems, ir
svarbiausia: ar myli tiesą?.. Į tuos klausimus tegali atsakyti kiekvieno
sąžinė, jo vidinio teisingumo jausmas, nes išoriniai mokytojo darbo ver
tinimo kriterijai visai kitokie.
Natūralu, kad jaunas žmogus, gyvenimo aplinkybių nustumtas į mo
kyklą, stengiasi išvengti rūpesčių ir dirba taip, kaip reikalaujama, perteik
damas žinių minimumą ir operuodamas patogiomis frazėmis, o ne taip,
kaip diktuotų pareiga. Vaikai greitai pajunta tokio mokytojo vidinę tuštu
mą, ir jis netenka autoriteto, o vaikai praranda moralinį pagrindą ir ide
alą, taip reikalingą paauglystėje, kad galėtų ugdytis savo dvasios pasaulį.
Tikras stebuklas, kad mokyklose dar atsiranda jaunuolių asmenybių, vai
kų asmenybių, kurie išdrįsta ginti savo tiesos troškimą (beje, išugdytą
daugiausia šeimose)! Žinome daug spontaniško pasipriešinimo pavyzdžių,
ginant save kaip savarankišką asmenybę. Nė kiek ne mažiau rastume
pavyzdžių, kaip tas pasipriešinimas (kuris nėra jokia opozicija santvarkai,
visuomenės struktūrai, o tiesiog tik teisingumo jausmo prasiveržimas)
buvo nuslopintas laužant ir žalojant vaiko asmenybę, neleidžiant jam
ramiai apsispręsti. Ir tai daro ne valdžios organai, o patys mokytojai
lietuviai, kurie - vieni iš įsitikinimo, kiti dėl karjeros, o dar labiau iš
baimės - vykdo vaiko nuasmeninimo funkcijas. Dėl to šiandien tiek daug
tarybinės pedagogikos aukų - jaunų žmonių be pasaulėžiūros, be charak
terio, be tautinio ir religinio jausmo. Jaunų žmonių inertiška masė, gyve
nanti instinktų valdžioje, masė, paklusni stipresniojo nurodymams, dėl
savo egoistinių interesų keičianti savo įsitikinimus.
Kas gi duos jaunam žmogui idealą, jeigu ne mokykla, ne mokytojas?
Betgi mokytojui, dar labiau negu mokiniui, uždrausta turėti savo prin
cipus. Jis praranda ir tą idealizmą, kurį turėjo. Šiandien mokytojas pa
simetęs
tarp
instrukcijų,
įbaugintas
nuolatinių
tikrinimų,
nurodymų,
slegiamas nepasitikėjimo juo, kaip dalyko specialistu, kaip auklėtoju.
(Juk ar ne dėl to nepasitikėjimo reikalaujama „paukščiukų“ ataskaitose, pamokų planų ir
konspektų bei daugelio formalių dalykų, kurie išsekina jėgas, užtemdo idealus?) Moky
tojas, pavargęs nuo pamokų ir užklasinio darbo, materialinių rūpesčių
(kiek mokytojų šiandien neturi butų!), neturi nei laiko, nei jėgų pagalvoti apie
asmeninius dalykus, jam pritrūksta laiko sekti net savo specialybės
literatūrą.
Pagaliau mokytojo autoritetas devalvuotas net tokioje, rodos, tik paties
sąžinei priklausančioje srityje, kaip žinių įvertinimas. Yra neoficialūs nu
rodymai, iš kurių dalykų neturi būti dvejetų, t. y. mokytojas neturi teisės
jų rašyti. O žvelgiant oficialiai, tarybinėje mokykloje iš viso neturi būti
dvejetų - pagal tai vertinamas mokytojo darbas, nepaisant jo pamokų
turinio, dėstymo metodikos, objektyvių moksleivių žinių. Ir mokiniai žino,
kad mokytojas bejėgis parašyti dvejetą - mokinių pažangumas šiandien
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taip pat planuojamas! Net tie nedaugelis mokytojų, kurie į mokyklą
ateina
kupini
idealizmo,
palengva
pavargsta,
apsipranta,
„apsitrina“,
pajutę savo bejėgiškumą ką nors pakeisti sustabarėjusioje švietimo sis
temoje.
Nebūdamas mokinių idėjiniu vadu, objektyviu žinių vertintoju, tiesos
skleidėju, mokytojas nėra nė moralinis autoritetas. Juo labiau kad nemaža
dalis mokytojų ir savo gyvenimu negali būti dorovinis pavyzdys. Natūra
lu, kad idėjinė devalvacija, demagogija sukelia ir moralinį nuosmukį. Šian
dien moralinio palaidumo reiškiniai mokykloje jau ne sensacija, ne retos
išimtys - veikiau tai dėsningumas. Skandalingai nuskambėtų paskelbta
statistika, kiek jaunuolių pradeda seksualinį gyvenimą dar mokyklos suo
le. Deja, tokia statistika netiriama ir nedaugeliui tie dalykai rimtai rūpi.
Tai irgi rodo, kad mokykla ir mokytojas bejėgiai patenkinti jaunos sielos
alkį, patraukti ją siekti aukštesnių idealų.
Ir vis dėlto šiandien dar ne visai išblėsęs pasitikėjimas mokykla, ir mo
kytojas daug gali nuveikti, nors iš jo atimta pagrindinė teisė ir pareiga perteikti mokiniams savo principus, savo tiesą. Vidaus kultūra, vidinė
rimtis ir principingumas prabyla į mokinius be žodžių. Bet tai jau yra
mokytojo kentėtojo kelias ir tuo keliu eiti ryžtasi tik nedaugelis. O tie,
kurie pasiryžta juo eiti, neša ant savo pečių ne tik mokyklos rutiną, bet
ir skaudų dramatizmą. Tai išrinktųjų, nepanorusių būti pakalikais, kelias.
Bet tik toks mokytojas ir kitiems gali parodyti kelią - atsakomybės už
tautos ateitį ir dvasinę gyvybę kelią; tik toks gali išgelbėti jauną žmogų
nuo nužmogėjimo, o kartu grąžinti žmogui tikrąją vertę. Tą vertę, kurią
Dievas davė savo tobuliausiam kūriniui, kurią iškėlė ir įtvirtino Kristus;
vertę, kuri įrašyta pačion žmogaus prigimtin ir kuri šiandien taip iškrei
piama ir naikinama.
[Alė Počiulpaitė]

asmenybės ugdymas

Stasys Šalkauskis
JAUNUOMENĖ IR GYVOJI DVASIA
Žmogaus fizinis gyvenimas yra panašus į nukirstą kūgį. Jaunatvėje
žmogus kyla į viršų vienu šito kūgio šonu. Pilno subrendimo amžiuje,
vadinasi, pilnatvėje, jis vyksta plokštakalnio lyguma. Pagaliau senatvėje
jis rieda į pakalnę priešingu kūgio šonu. Taigi fizinis žmogaus gyvenimas
eina laužyta linija, kuri iš pradžios kyla į viršų, paskui eina vienoje aukš
tumoje ir pagaliau krinta į apačią.
Žmogaus gyvenimas būtų be galo liūdnas ir beviltiškas, jei šita laužytoji
linija būtų vienintelis jo simbolis. Laimei, šalia fizinio yra dvasinis gyveni
mas, kuris gali eiti įvairiomis linkmėmis ir net nuolatai ir nenutrūkstamai
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kilti į viršų. Normali dvasinio gyvenimo linkmė yra ta, kuri eina jaunatvės
kūginiu šonu ir nuolat kyla tiesia linija taip, kad senatvėje žmogus jau
čiasi taip aukštai, jog įstengia sykiu matyti jaunatvės, pilnatvės ir senat
vės kūgio šonus. Jis tada yra tikras išminčius, nes jo gyvenimas buvo ne
kas kita, kaip žemėje pradėtoji amžinybė. Deja, toli gražu ne visados
dvasinis žmogaus gyvenimas yra nuolatinis kilimas į kalną, į viršūnes.
Dažnai, labai dažnai ir jis yra laužyta linija. Laužyta fizinio gyvenimo
linija su kažkokiu sunkiai nugalimu fatalumu lenkia apačion ir dvasinio
gyvenimo liniją, ir reikalingas yra ypatingas svartis, su kurio pagalba
dvasinis gyvenimas galėtų nuolatai kilti į viršų, nepasiduodamas smuki
mo inercijai. Šitas svartis ir yra gyvoji dvasia.
Gyvoji dvasia ir jaunatvė
1. Jaunatvė yra natūralus gyvosios dvasios amžius. Jai šita dangaus
dovana ateina be jokių pastangų. Ji turi tik nusitverti šito dvasinio gyve
nimo keltuvo ir su jo pagalba pasileisti kylamąja gyvenimo linkme. Jau
natvė turi savo nuotaiką, polinkius, pomėgius, savo veikseną, logiką, žo
džiu tariant, savo dvasią. Jaunatvė yra gyva, pilna idealizmo; lengvai
užsidega, giliai jaučia, jautriai reaguoja; yra judri ir energinga; mėgsta,
kas yra nauja, nepaprasta; užjaučia svetimus vargus, yra linkusi į pasi
aukojimą; turi subtilų dorinį jausmą ir gražių dalykų pamėgimą. Trumpai
tariant, jaunatvė iš savo esmės pasižymi gyvąja dvasia.
Tačiau tai yra tik viena medalio pusė. Iš kitos pusės, jaunatvė yra
apsisprendimo amžius, kuriame gali pasireikšti ne tik gyvoji dvasia, bet
ir realūs pavojai, smukdą žmogų į gyvenimo apačią. Jaunatvėje šalia ide
alinių polinkių reiškiasi taip pat brutalūs instinktai. Kartais jų balsas aidi
jaunoje sieloje taip pat galingai, kaip ir idealūs garsai. Jaunatvė yra am
žius, kuriame gėris ir blogis ypatingai ir intensyviai grumiasi dėl jaunuo
lio sielos. Šitoje kovoje kiekvienas jaunuolis ir kiekviena jaunuolė yra
pašaukti stoti gėrio pusėje ir apsispręsti gyvosios dvasios linkme.
Tikra jaunatvės dvasia yra gyvoji dvasia, nors jaunatvė gali nueiti ir
dvasinės mirties linkme. Jaunatvėje giliai jaučiamas idealas ir lengvai
rikiuojamasi į jo tarnybą. Ji pripildo sielą dvasinio džiaugsmo ir stumia į
pasiaukojimą. Jaunatvės dvasia yra ne kas kita, kaip sielos degimas ide
alo akivaizdoje, ir ne kas kita yra ir gyvoji dvasia.
2.
Jaunatvė tik tada įgauna vertę ir dorinį turinį, jei iš prigimties
dovanos ji tampa apsisprendimo darbu, dvasios laimėjimu. Kitaip tariant,
Prigimtinė jaunatvė turi būti paversta dvasine jaunatve. Žmogus tik tada
įstengia eiti nuolatai kylančiąja dvasinio gyvenimo linkme, kai sugeba
įsigyti ir pastoviai savyje palaikyti dvasios jaunatvę. Lengviausiai tai pa
siekiama tuo atveju, kai dvasinės jaunatvės reikalui yra panaudojama
Prigimties jaunatvė: reikia tik psichofizinę prigimties dovaną paversti dva
siniu laimėjimu ir pastoviai saugoti jį visą gyvenimą.
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Jaunatvė apskritai pasižymi psichologiškai suprantama gyvąja dvasia,
o dvasinė jaunatvė pasižymi dvasiškai suprantama gyvąja dvasia. Dabar
gyvoji dvasia yra ne tiek jauno temperamento, kiek dorinio apsisprendimo
dalykas. Todėl, kai sakoma, kad jaunatvės dvasia turi virsti dvasine jau
natve, turima visų pirma galvoje psichologinių jaunatvės ypatybių transfor
macija į dvasines dorines ypatybes.
3. Galima sakyti, svarbiausias žmogaus auklėjimosi ir lavinimosi už
davinys yra jaunatvės dvasią saviugdos priemonėmis paversti dvasine
jaunatve. Jei žmogus savo uždavinio jaunystėje neišpildo, niekas jau jam
negalės atlyginti to didžiausio nuostolio, kuris iš to susidaro. Jaunatvei
yra duotos galimybės, kurios nepasikartoja vėlesniame gyvenime, ir todėl
taip dažnai tenka girdėti apgailestavimą dėl praleistų progų. Dažnas juk
kalba šiais žodžiais: Jei būčiau vėl jaunas ir turėčiau savo patyrimą, kiek
galėčiau atitaisyti savo klaidų ir išnaudoti geriausių progų. Kodėl tad
jauniems nepasinaudoti vyresnių žmonių patyrimu?
Jaunatvė gyvena dabartine diena, ji nelabai rūpinasi, kas bus rytoj.
Jaunatvei iš tikro pakanka šiai dienai savo rūpesčių. Bet vienas dalykas
yra sirgti rytojaus rūpesčiais, ir kitas dalykas numatyti savo elgsenos
liniją rytojaus perspektyvoms. Juk giliai žiūrint į dalyką reikia pripažinti,
jog jaunatvė iš tikrųjų dirba ateičiai. Kokia yra jaunatvė, tokia bus ir
ateitis. Iš tos taisyklės maža tėra išimčių. Todėl susirūpinti savo jaunatvės
linkme ir yra ne tik išmintingumo įsakymas, bet ir tiesioginė pareiga
kiekvienai jaunuolei ir jaunuoliui.
Šiame susirūpinime bene svarbiausias bus reikalas konservuoti jau
natvės dvasią dvasinėje jaunatvėje, t. y. visa, kas ateina dovanai iš pri
gimties, apsaugoti ir pakelti į aukštesnį laipsnį dvasinėje srityje. Tai yra
geriausias savo jaunystės panaudojimas visam gyvenimui. - Kas nedegė
jaunu idealizmu ir entuziazmu, tas niekados nebuvo jaunas; o kas šito
idealizmo ir entuziazmo nepavertė dorinėmis vertybėmis, veltui pragyve
no savo jaunatvę. Jis išžarstė geriausias dangaus dovanas, pats net nesu
prasdamas jų reikšmės.
4. Jaunatvė yra visų žmogaus jėgų pražydėjimas. Tai gėlių, bet dar ne
vaisių amžius. Kad vaisiai būtų gražūs ir sveiki, reikia gėles apsaugoti
nuo pavojų. Nuo tų pavojų gelbsti idealo meilė ir kova su geiduliais, bet
svarbiausia yra suprasti šituos pavojus ir nusistatyti pasipriešinti jiems.
Jaunatvė yra apsisprendimo amžius. Jaunuolis stipriai pasiilgsta idealo
ir sykiu stipriai jaučia pagundas. Todėl jam lengva pasisakyti už idealą,
bet taip pat nesunku ir pulti pagundos valandą.
Tvirtai apsispręsti reiškia su tvirta meile nusistatyti idealą ir sykiu
ryžtis visomis jėgomis kovoti su geiduliais. Todėl tikras apsisprendimas
reikalauja didelio protinio ir valios veiklumo, t. y. idealo sąmoningo su
pratimo ir praktinio nusistatymo kovoti dėl jo. Kad pagundos galėtų būti
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nugalėtos ir jaunas idealizmas galėtų įsiviešpatauti jaunuomenės gyveni
me, reikia gyvosios dvasios dorine, dvasine, religine prasme. Šita prasme
gyvoji dvasia yra ne kas kita, kaip dvasinė jaunatvė.
Dvasinės jaunystės ypatybės
1. Gal niekas taip gerai neišreiškia esminio dvasinės jaunystės turinio,
kaip idealo meilė. Meilė yra širdies dalykas. Idealo meilė yra panašiai pri
gimta dvasinei jaunystei, kaip kad erotinė meilė - prigimties jaunystei.
Tačiau idealo meilės palyginimas su erotine meile ir konstatavimas, kad tai
yra širdies dalykai, dar tiksliai neišaiškina, kas yra idealo meilė.
Kas tai yra idealas ir kaip reiškiasi jo meilė? Idealas yra nelygstamosios
reikšmės idėja - vertybė, kuriai žmogus yra pasiryžęs nesuinteresuotai tar
nauti. Svarbiausi idealai, vadinami aukštaisiais, yra tiesa, gėris, grožis ir
šventumas. Žemiau už šituos idealus yra nesuskaitoma daugybė lygstamų
jų idealų, kuriems žmogus paprastai tarnauja suinteresuotu būdu. Tokie
yra, pvz., sveikata, stiprybė, valdžia, įvairios utilitarinės vertybės ir t.t.
Aukščiau už visus šituos dviejų kategorijų idealus stovi visų vyriausias,
tikrai absoliutinis idealas, būtent - Tobuliausioji Esybė - Dievas, kuris yra
visų idealų Šaltinis ir Atbaigėjas. Juo mažiau suinteresuotu būdu žmogus
tarnauja šitam Aukščiausiajam Idealui, tuo didesnį atpildą gauna iš jo.
Idealo meilė iš tikrųjų yra ne kas kita, kaip pastovus jo laikymas savo
dvasioje ir nesuinteresuotas tarnavimas jo naudai. Tai geidimas to laimė
jimo, nuoširdus jam atsidėjimas, entuziastiškas jo gerbimas, nenuilstama
kova ir didžiadvasiškas aukojimasis dėl jo. Kai doriškai suprantama širdis
visomis savo jėgomis linksta į idealą, juo gyvena ir jame randa pasimė
gimą, galima kalbėti apie idealo meilę.
Suprantama savaime, kiek reikia idealinio jautrumo šitai idealo meilei;
bet kas daugiau už jaunystę turi šito jautrumo iš savo prigimties? Kaip
todėl svarbu neprarasti šito jautrumo, šito širdingo nusiteikimo, kai jis
ateina, kaip sakyta, dovanai! Vis geriau pažinti idealą ir vis tvirčiau įsi
jungti į jo tarnybą, - štai jaunuolių pareigos pakeliui į dvasinę jaunystę.
2. Antra dvasinės jaunystės ypatybė yra dorinis jautrumas. Jau idealo
meilė neleidžia žmogui būti abejingam tiesos, gėrio, grožio, šventumo
dalykams, nes abejingumas aukštoms vertybėms negali būti suderintas su
širdies kilnumu ir jautrumu. Tačiau dorinis jautrumas turi specialią vietą
tame bendrame kilnios širdies jautrume, kuris pagrindžia idealo meilę.
Dorinis jautrumas yra ypatingas akstinas dorinei pažangai. Žmogus, ne
jautrus mokslo ir meno dalykams, gali dar aukštai stovėti doros dalykuo
se. Bet be dorinio jautrumo žmogus negali pakilti kiek aukščiau dorovėje.
Dorinis jautrumas yra pagrindas tam doriniam jausmui, kuris visai intui
tyviai vadovauja žmogaus sąžinei.
Dorinis jautrumas yra organiškai susijęs su jaunystės dvasia. Gyveni
mo realizmas, doriniai kompromisai, įprastiniai prasilenkimai su savo
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sąžine atbukina dorinį jausmą ir šiaip dorinį jautrumą ir padaro žmones
nepaslankius dorinei pažangai. Tuo tarpu dorinis jautrumas padeda ma
tyti savo trūkumus ir ydas, verčia sielotis dėl vykstančių pasaulyje netei
sybių ir neduoda nurimti patiriant negerovę savyje ir aplinkoje.
Todėl labai svarbu, kad tas dorinis jautrumas neatbuktų abejingame
apsileidime, pasyviame nepaslankume, kompromisuose ir puolimuose. Ypač
reikia saugotis pirmutinio dorinio smukimo, kuris paprastai yra pradžia
inercingo riedėjimo žemyn į dorinį pakrikimą. Didelis dalykas yra apsau
goti dorinį jaunystės jautrumą, kuris tarsi pagrindinis kapitalas visada
galės būti našus doriniame gyvenime.
Žinoma, dvasinei jaunystei nepakanka tik to dorinio jautrumo, kuris atei
na jaunatvei iš jos prigimties. Reikia, kad šitas jautrumas pasidarytų sąmo
ningas, t. y. pagrįstas dorinio dėsnio žinojimu, ir įprastinės sąžinės sankcio
nuojamas. Kaip gražu, kai prigimties kapitalas yra išmintingai panaudojamas,
ir kaip liūdna, kai jis bergždžiai išžarstomas su lengvapėdišku neapdairumu.
3. Trečia dvasinės jaunystės ypatybė yra protinis gyvumas. Sakoma,
kad žmogus yra protingas gyvūnas. Jam prigimta ir privalu vadovautis
protu savo gyvenime ir veikime. Bet dvasinė jaunystė kelia protui dides
nius reikalavimus negu paprastas visų dienų gyvenimas. Dvasinė jaunys
tė pasižymi gyvu protu: ji domisi daug kuo ir nori žinoti gerai. Jaunuo
menė taip pat plačiai domisi pasauliu ir gyvenimu. Ji geidžia viską matyti,
viską girdėti. Ji nori žinoti, kodėl, kam ir kaip viskas yra ir vyksta. Ji
džiaugiasi, kad mato gerą ir gražų dalyką. Ji liūdi, kai susiduria su blo
gais dalykais, ir kelia klausimą, kaip galim būtų blogybę pašalinti, kokių
priemonių reikėtų tam griebtis, ką privalu jos vietoje sukurti. Žodžiu ta
riant, jaunuomenė su įdomumu stebi pasaulį ir gyvenimą, nori žinoti
racionalius jų pagrindus ir iniciatyviškai tiria jų tobulumo priemones.
Kitaip tariant, jaunatvė yra linkusi domėtis, žinoti ir kurti. Tai yra gyve
nimo faktas. Juo remiasi taip pat ir dvasinės jaunatvės koncepcija. Žmogaus
protas kartais gali būti mažai pajėgus, bet tai dar nereiškia jo negatyvumo.
Tačiau svarbiausia, kad žmogus būtų paslankus naudotis savo protu, juo
dirbti, juo kurti. Gyvosios dvasios žmogus, kaip ir jaunuolis, intensyviai do
misi tiesa ir tikrenybe, siekia pažinti priežastis ir tikslus, iniciatyviškai nu
sistato kiekvienu klausimu, kurį kelia pasaulis ir gyvenimas. Be šitų protinių
ypatybių negalima taip pat kalbėti apie dvasinę jaunystę.
Skirtumas tarp prigimties jaunystės ir dvasinės jaunystės ir čia glūdi
tobulumo laipsnyje. Dvasinė jaunystė gyvai domisi pasauliu ir gyvenimu ir
geidžia juos pažinti ne dėl gyvo jaunatvės temperamento, bet dėl gilesnių
žmogiškosios dvasios reikalavimų, - dvasios, kuri turi reikalo plisti pažini
mu. Juk jau Aristotelis yra pasakęs, kad siela pažinimu tampa visu kuo.
4.
doriniu

Esame jau susekę, kad dvasinė jaunystė pasižymi idealo meile,
jautrumu ir protiniu gyvumu. Kas turi visas tris šias ypatybes,
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pasižymės ir ketvirta, iš jų plaukiančia, - pasiryžimu nuolat tobulintis.
idealo meilė nurodo žmogui, kur jis turi eiti. Dorinis jautrumas skatina jį
tobulintis. Protinis jautrumas padeda jam vertinamai spręsti apie save ir
susirasti priemonių tobulinimosi darbui. Sunku manyti, kad visi šie davi
niai [duomenys] nesudarytų pasiryžimo pastoviai tobulintis.
Jaunuomenė apskritai yra reformatoriškai nusiteikusi. Ji yra jautri tam,
kas yra negera pasaulyje ir pačiame žmoguje, ir tiki, jog reikia tik geros
valios, kad viskas galėtų būti pakeista j gerą pusę. Esant jautrumui taip
pat ir savo netobulybėms, jaunuomenėje gyvas yra noras ir pasiryžimas
tobulintis ir tobulinti pasaulį.
Tad palaikyti dvasioje jaunatvės gerus pasiryžimus, juos sustiprinti
gilesniu principų įsisavinimu ir realaus gyvenimo pažinimu ir niekados
neatsisakyti nuo tobulinimosi ir tobulinimo kelio yra vienas iš svarbiau
sių jaunuomenės auklėjimosi uždavinių.
5. Pagaliau pasiryžimas nuolat tobulintis reikalauja, kaip būtinos są
lygos, dorinio optimizmo, kuris yra iš eilės jau penkta dvasinės jaunystės
ypatybė. Kad būtų galima tikrai mylėti idealą ir nuolat eiti tobulinimosi
keliu, reikia tikėti, kad dorinis gėris, šiaip ar taip, galutinėje sąskaitoje
gali ir turi laimėti. Nesvarbu, kad materialinėje tvarkoje dažnai laimi
blogis; nesvarbu, kad geriausi sumanymai dažnai, labai dažnai, niekais
nueina gyvenimo kovoje; nesvarbu, kad žmogus dažnai neranda laimės
šioje žemėje. Svarbu, kad tik žmogus niekada nenustotų ėjęs dorinio dės
nio nelygstamumu; svarbu, kad jis nepaabejotų apvaizdingu pasaulio su
tvarkymu, kuris po gyvenimo kovos, žemiškos tragedijos ir kryžiaus kan
čių žada Prisikėlimą ir Amžinąjį Laimėjimą.
Jaunuomenė yra optimistiškai nusiteikusi iš savo prigimties, iš savo
pobūdžio. Tiesa, ji kartais net nenusimano pakankamai apie gyvenimo
tragizmą ir rausvomis spalvomis vaizduojasi savo ateitį ir gyvenimo eigą.
Laimingas ir nerūpestingas yra šis optimistiškas amžius, bet jei jame
nebus doriškai užsigrūdinta, pirma gyvenimo audra gali išblaškyti jo raus
vas svajones ir paskandinti jį beviltiškame pesimizme. Kad galima būtų
tvirtai pasitikėti savo asmens pažanga, reikia jau jaunystėje savo patyri
mu ir darbu siekti dorinių laimėjimų. Juk optimizmas negali stiprėti pra
laimėjimų nuotaikoje. Kad būtų galima kantriai ir be apsivylimų pakelti
gyvenimo smūgius ir visa tai, kas pasaulyje vyksta neteisingo ir blogo,
reikia pažinti gilią kentėjimų prasmę. Juk tas, kas šitos dorinės prasmės
neįstengia suvokti ir prisiimti kentėjimą su intencija drauge su Kristumi
nešti išganomąjį kryžių, tas niekados negalės išlaikyti optimistinės dva
sinės rimties žiaurioje gyvenimo kovoje. Tuo tarpu praradus šitoje kovoje
dorinį optimizmą pralaimima ir pati kova.
Ir vėl naujas uždavinys jaunuomenės auklėjimuisi: privalu pagilinti ir
sustiprinti tą jaunatvės optimizmą, kuris dvasinėje jaunatvėje turi tapti
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doriniu optimizmu, pagrįstu dorinio dėsnio supratimu ir gyvenimo paži
nimu. Kitaip tariant, temperamento optimizmas turi virsti dorinio nusista
tymo optimizmu. Reikia dėkoti Dangui už jaunatvės dovaną, bet sykiu
reikia už ją atsidėkoti doriniu darbu ir išganingomis pastangomis. Kas
ateina dykai, neturi pražūti veltui. Tai būtų didžiausias nedėkingumas iš
atžvilgio į Tąjį, kuris teikia jaunystės dovanas.
Priemonės dvasinei jaunystei laimėti
1. Bendras saviugdos uždavinys yra jaunystės dovanų panaudojimas
dvasinės jaunatvės laimėjimui. Reikia, pirma, stiprinti idealo meilę; antra,
išlaikyti dorinį jautrumą; trečia, išvystyti protinį gyvumą; ketvirta, akty
viai įsijungti į nuolatinio tobulinimosi darbą ir, penkta, įsigyti nepalaužia
mą dorinį optimizmą.
Uždaviniai nustatyti; dabar savaime kyla klausimas, kaip juos galima
geriausiai realizuoti. Kitaip tariant, kyla vykdomųjų priemonių klausimas.
Kokiame kelyje šitų priemonių turi būti ieškoma, štai klausimas, kurį
dabar turime išspręsti.
Idealas mylimas todėl, kad jis yra vertingas kaip tam tikra dvasinė
gėrybė. Tiesa, gėris, grožis, šventumas yra mums aukštieji idealai dėl
savo reikšmingos vertės mūsų dvasiai. Jais gyvendami mes dvasiškai tur
tėjame, pakylame nuo žemiškos pilkumos ir einame amžinybės link. Ne
sugadinta, natūrali jaunystė savaime linksta į idealo meilę. Svarbu tik
šitą meilę išlaikyti ir sustiprinti dviem priemonėmis: idealo pažinimu ir
atsidėjimu jam.
Kas iš jaunuolių nėra linkęs pažinti tiesos, geisti gėrio, džiaugtis grožiu,
susižavėti šventumu! Tai jau labai gera pradžia, reikia tik nesustoti šioje
pradžioje. Ryžkimės sąmoningai palaikyti šiuos aukštuosius interesus arba
domesius. Neleiskime jiems sumenkėti atsitiktinėje gyvenimo eigoje. Jaunai
sielai juk taip lengva eiti džiaugsmo ir aukšto dvasinio pasitenkinimo link
me. Sąmoningai ieškokime tiesos, atsidėkime geriems darbams, džiaukimės
menu, siekime šventumo gyvenime religijos priemonėmis.
Gyvenime neišvengiama įvairių interesų kova, todėl būtina, kad šioje
kovoje mes aiškiai stotume gerojoje pusėje ir su atsidėjimu nuosekliai
kovotume dėl aukštųjų interesų ir dėl aukštųjų idealų. Čia svarbu, kad iš
pat pradžios neleistume gyventi mumyse dviem priešingiems idealams:
teigiamam ir neigiamam. Tobulai pažinę tikrąjį idealą, lengviau įstengsi
me išlaikyti nuoseklią liniją.
Taigi tegul mūsų jaunatvės interesai padeda mums pažinti aukštuo
sius gyvenimo idealus ir palaiko mumyse pasiryžimą jiems realiai tarnau
ti. To mes ir galime pasiekti pastoviai domėdamiesi dvasinėmis vertybė
mis ir dėdami šituos interesus į savo pasiryžimų pagrindą. Žinomas juk
yra dalykas, kad prisirišimas prie dvasinės vertybės yra stipriausias svartis
mūsų valiai. Tad rūpinkimės, kad šis prisirišimas būtų pastovus ir tvirtas.
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Tegul žydi kilnūs jaunatvės interesai ir iš jų išauga tvirti mūsų sielos nu
siteikimai!
2. Palaikymas savyje dvasinių interesų ir gyvenimas dvasinėmis verty
bėmis bus sėkmingiausi tada, kai sykiu bus saugomas jaunosios širdies
skaistumas. Šitas saugojimas yra bendra vykdomoji priemonė dvasinei
jaunatvei laimėti. Bet savo ruožtu galima kelti klausimą, kaip arba kokio
mis priemonėmis šitas širdies skaistumas gali būti išsaugotas. Supranta
ma savaime, kad čia reikalingos dorinio auklėjimo priemonės, kurios iš
vysto dorinį atsparumą ir sykiu didina dorinį aktyvumą.
Jauname amžiuje turi didelės patraukiamosios galios ne tik bendri
idealiniai užsimojimai ir kova dėl teisingų idėjų, bet ir tokie naujovės
dalykai, kurie nenusipelno susižavėjimo ir paramos. Šiuo atžvilgiu yra
labai reikšminga, kad mūsų laikais brutaliausi politiniai šūkiai ir žiau
riausios priemonės sutinka didžiausią pritarimą visų pirma jaunuomenės.
Moderniosios diktatūros, ieškodamos sau adeptų visų pirma jaunuomenė
je, dažnai egzaltuoja idealinius jaunatvės polinkius, bet sykiu nukreipia
juos linkme, neturinčia nieko bendra su tikrais idealais.
Taip pat svarbu apsisaugoti nuo pirmo dorinio puolimo, nes po kiek
vieno puolimo naujas puolimas tampa vis lengvesnis. Juk jaunatvė, kaip
sakyta, ne tik teikia dovanų, bet ir sudaro pagundų. Jaunuoliškas ideali
zmas ir paslankumas į entuziazmą yra kaip tik tos priemonės, kurios gali
būti sėkmingai panaudotos kovoje prieš pagundas dėl dorinio skaistumo.
3. Ypatybės, kurios yra būdingos dvasinei jaunatvei, gali būti įgyjamos
ir stiprinamos auklėjimosi ir lavinimosi rateliuose.
4. Neabejotinai sėkmingiausia dvasinės jaunatvės priemonė yra religi
ja, arba net, tiksliau tariant, religijos priemonės. Patį Dievą mistikai va
dina amžinąja jaunatve. Jis yra nekintamas ir, būdamas absoliučiai tobu
las, yra nesenstąs. Jis yra amžinas visų dvasios pajėgų žydėjimas. Galima
todėl pasakyti, kad religija, kuri siekia galutinėje sąskaitoje amžinų ver
tybių, siekia taip pat dvasinės jaunatvės.
Dievas yra visų aukštųjų idealų pirmutinis šaltinis ir vyriausias tiks
las. Todėl Dievo meilė yra aukščiausio idealo meilė. Sykiu religija reika
lauja iš žmogaus ir visų kitų dvasinės jaunatvės ypatybių: ir dorinio
jautrumo, ir protinio gyvumo, ir pasiryžimo nuolatos tobulintis, ir dorinio
optimizmo, privalomo kovoje dėl religinių idealų.
Po to savaime suprantama religijos reikšmė dvasinei jaunatvei laimėti.
Religinė
mistika,
askezė,
liturgija,
sakramentai,
tarnaudami
amžiniems
tikslams, sykiu tarnauja ir dvasinei jaunatvei. Todėl visos religijos prie
monės tinka dvasinės jaunatvės reikalui.
Be to, krikščioniškoje religijoje yra ypatingai ryški dvasinės jaunatvės
apraiška. Tai yra Evangelija su jos gyvąja dvasia. Pakanka paimti šitą
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Šventąją Knygą į rankas ir paskaityti vieną kitą posmą, kad gyvosios
dvasios dvelkimas apsuptų mūsų sielą. Čia mes randame visas dvasinės
jaunatvės ypatybes, iškeltas aikštėn tokiu stebėtinu iškalbingumu, tokiu
dievišku paprastumu, kad pasinėrimas į evangeliškąją nuotaiką jaunina
mūsų dvasią ir teikia jai atsparumo. Kodėl nesinaudoti sąmoningai ir
tikslingai šita taip sėkminga priemone dvasinei jaunatvei gaivinti? Juk čia
rasime ne tik šitos dvasios šaltinius, bet ir pastovesnį jos pagrindimą.
Apskritai jaunuomenė yra labai jautri evangeliškajai dvasiai, kuri taip
gerai derinasi su jaunatvės dvasia. Paprastai žmonės, sendami ir smuk
danti į gyvenimo realizmą, nuo evangeliškosios dvasios tolsta ir kartu
tampa nejautrūs doriniams religijos įsakymams. Labai svarbu, kad evangeliškoji jaunuomenės nuotaika būtų nuolatai stiprinama ir rastų pastovų
pagrindą dvasinėje jaunatvėje. Savo auklėjimosi ir lavinimosi rateliuose
jaunuomenė turėtų skaityti ir studijuoti Evangeliją, kad ši pasidarytų tik
ra jos dvasinio gyvenimo vadovė. Kaip būtų gražu, jei evangeliškasis
žibintas tikrai šviestų jaunuomenės auklėjimosi ir lavinimosi darbui.
Dvasinė jaunatvė yra ne kas kita, kaip pastoviai realizuota žmogaus sie
loje gyvoji dvasia. Gyvosios dvasios sąjūdis turėtų gaivinti dvasinę jaunatvę
lietuvių visuomenėje. Jis turėtų atsiremti į jaunuomenės idealizmą, šitą ide
alizmą išplėsti ir sustiprinti, kad naujosios visuomenės kartos neturėtų trū
kumų, kurie fataliai atsiliepia dabartinės visuomenės gyvenimui ir veikimui.
Įsijungti į gyvosios dvasios sąjūdį ir dirbti jo linkme reikštų jaunuomenei
eiti savo prigimtąja linkme ir stiprėti dorine veikla. Pirmoj eilėj turėtų eiti
susipažinimas su to klausimo straipsniais, pasirodžiusiais mūsų spaudoje.
Paskui labai didelę reikšmę galėtų turėti įsigilinimas į Šventosios Dvasios
dovanų doktriną, taip mažai pažįstamą ir sykiu taip reikšmingą gyvosios
dvasios sąjūdžiui. Jaunuoliai ir jaunuolės turi būti pirmūnai gyvosios dvasios
sąjūdyje, kuris turėtų dvasinę jaunatvę pastoviai realizuoti žmonių sielose.
Štai uždavinys ir sykiu priemonė, verti jaunuomenės dėmesio!
(Iš prof. St. Šalkauskio paskaitos studentams ateitininkams, 1938 10 22)

K. [Felicija Kasputytė]
KAI KURIE ASMENYBĖS KOMPONENTAI
Kas turi drąsos ir ryžto žengti pirmąjį žingsnį į atsinaujinimą, tas
išeina į žmogiškosios pilnatvės kelią. Žmogiškosios pilnatvės kelias esminis kelias. Juo eina tie, kurie veržiasi prie savo substancijos.
Savo asmenybę galima išugdyti tada, jeigu mokama atsinaujinti. Kas
nepradeda iš naujo, tas nieko didžio negali pasiekti. Su atsinaujinimu yra
susiję ir atgaila, ir susimąstymas, ir sugrįžimas pas Tėvą. Kas nenori
paskęsti kasdienybės rutinoje, tas privalo nuolat atsinaujinti. Kiekvieną
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rytą mes turime visą dieną prieš akis ir kartu turime visas galimybes
žengti pirmąjį atsinaujinimo žingsnį.
Galime pasakyti gerą žodį, nelaukdami jokios padėkos.
Galime būti uolūs, nelaukdami įvertinimo ir pagyrimo.
Galime parodyti kam nors mandagumo žestą.
Galime ką nors duoti, nereikalaudami atlyginimo ir netikėdami ką
nors gauti kaip atpildą.
Galime liūdėti su tais, kurie kenčia, ir galime džiaugtis su tais,
kurie džiaugiasi.
Galime atsisakyti savo egoizmo ir pradėti gyventi kilniais altruisti
niais jausmais.
Tik aukščiau ir aukščiau! Pakilti nuo šiurkščios kasdienybės ir pilkų
šiokiadienio smulkmenų, nuo niekingo prakticizmo. Excelsior - šis žodis
turėtų būti viso mano gyvenimo leitmotyvas. Tai didžiausia malonė, kurią
suteikia Dangus. Jos dėka galima patirti tiek daug šviesių akimirkų, išvys
ti tiek daug dvasinio džiaugsmo prospindžių, kurie sklinda iš tolimųjų
horizontų.
Į humaniškumo sąvoką įeina ir meilė, ir pagarba, ir atidumas savo
artimui. Tą žodį mes taip dažnai vartojame ir kartkartėmis parašome jį iš
didžiosios raidės. Tačiau humaniškumas daugiausia figūruoja žodžiuose,
o praktiniame gyvenime jis labai retai tepasirodo. Humanišku žmogumi
mes galėtume pavadinti tą, kuris gerbia ir myli savo artimą. Humaniškas
yra tasai, kuris atsisako savo egoizmo bei ribotumo, kuris pasiryžta savo
kelyje įspausti prasmingumo pėdsakus ir visomis galiomis stengiasi išsi
vaduoti iš skurdaus egzistencinio būvio.
Tegul kiekvienas neša artimo naštą - tada bus išspręstos visos proble
mos. Tegul kiekvienas myli savo artimą, ir humaniškumas sužėrės skaidria
šviesa. Mylėti - tai linkėti gero visiems, su kuriais susitinkame. Mylėti - tai
tikėti žmogaus gerumu. Mylėti - tai pakilti virš savojo aš. Jeigu neišeini
iš savo aš pasaulėlio, niekada nepasieksi humaniškumo.
Iš kitų reikia tikėtis didelių dalykų, bet nedera jų prievartauti. Jeigu
reikalausi, kad pirma jie pasikeistų, o tik tada juos pradėsi mylėti, jei
meilės neparodysi tol, kol jie bus verti, tai tau reikės ilgai laukti. Jeigu jų
nė kiek nepakeisi, jeigu nieko juose nepažadinsi, tavo meilė bus bloga.
Mylėk nors ir nemylimas. Būk laimingas neturte ir persekiojimuose.
Tikėkis daug, bet nieko nereikalauk, - sako filosofas ir psichologas Lujis
Evelis.
Yra kūno ir dvasios troškulys. Kūno troškulį lengviau nuraminti tereikia turėti tik keletą gurkšnių skaidraus šaltinio vandens. Dvasios
troškulys yra didelis ir kankinamas. Norint jį nuraminti, reikia surasti
šaltinį, iš kurio trykšta dieviškos versmės. Šiandien dauguma žmonių
nejaučia dvasinio troškulio. Jie patenkinti savimi, savo materialine gerove.
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Jie sotūs patys savimi ir savo tuštybe. Kitaip sakant - jie patenkinti ne
būtimi. Jie netrokšta nei tiesos, nei meilės. Savo dvasinius proveržius jie
nuslopina materialiniais gėriais.
Atidžiau įsiklausę į mūsų pokalbius pastebėsime, kad tai tėra tik mo
nologai: kiekvienas kalba apie save ir sau. Norime, kad tik pašnekovas
greičiau baigtų kalbėjęs apie save ir mes galėtume prabilti apie savo
reikalus, kurie paprastai nieko bendra neturi su pašnekovo reikalais. Taip
ir tęsiame kiekvienas savo monologą. Kad mūsų pokalbiai taptų dialogu,
reikalingos tam tikros sąlygos.
Pirmiausia reikia išmokti klausytis ir tylėti, o tik po to kalbėti.
Reikia įsiklausyti į pašnekovo žodžius ir juos pasverti savo širdimi.
Reikia įsijausti į didžiąją psichologinę ir filosofinę Tiesą, į didžiąją
meilės kalbą.
Nesunku mylėti tą, kuris yra geras, taurus, laimingas. Tačiau nelengva
mylėti tą, kuris yra silpnas ir nelaimingas. Paprastai mes pataikaujame
tiems, kurie yra už mus aukščiau, ir tiems, iš kurių norime ką nors gauti.
O jeigu pabandytume daryti atvirkščiai? Jeigu, užuot pataikavę valdinin
kams, būtume malonūs ir atidūs tiems, kurie yra žemiau už mus? Užuot
rodę prielankumą didiesiems, parodykime nuoširdumą tiems, kurie yra
nelaimingi, kurie kenčia dėl vienokios ar kitokios naštos bei neteisybės.
Pabandykime pasielgti taip bent vieną dieną - ir tai jau sužėrėtų tikrojo
žmoniškumo spindulėlis.
Paprastai bijome ginti tą, kuris yra puolamas ir smerkiamas. Mes bi
jome, kad nenukentėtų mūsų prestižas. Vertėtų prisiminti didžiojo Moky
tojo pavyzdį: jeigu jis būtų norėjęs gelbėti savo prestižą Rašto aiškintojų
ir įstatymų leidėjų akyse, būtų pasmerkęs moterį, kurią jie smerkė kaip
nusidėjėlę. Tačiau jis kalbasi su ta visų paniekinta moterimi. Ir kalbasi
taip, tarsi nelaikytų kalta. Koks jautrumas, kokia neišmatuojama didybė,
koks gilus žmoniškumas, kai jis, kupinas meilės, nusižemina ir palinksta,
kad pakeltų kitą žmogų, kuris nupuolė dėl savo silpnumo!
Rašydama apie paklaidas, galvoju apie nuodėmes, (žodis nuodėmė tapo
labai nemadingas. Niekas nenori jo netgi minėti. Todėl nuodėmes pavadinau švelnesniu
vardu - paklaidos.)
Šiandien mums tenka tiesiogiai susidurti su tiek daug paklaidų: su
melu ir falšu, pykčiu ir neapykanta, klasta ir apgaule, su tuščiagarbišku
mu ir išpuikusią tuštybe. Kitaip tariant, su žmogaus menkyste. Bet tenka
pastebėti ir gražių žmoniškumo savybių: pasiaukojimo, atlaidumo, dėkin
gumo, meilės ir atjautos. Turbūt viskas priklauso nuo to, kokias galias
žmogus ugdo savyje. Jis gali paskęsti purvo klampynėje, bet gali ir Į
aukštumas pakilti. Jis gali būti tikruoju žmogumi, bet ir niekingu padaru.
Jis gali skleisti džiaugsmą ir įspausti savyje gėrio pėdsakus, bet taip pat
jis gali sėti vien blogio sėklas.
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Gyvenimo palaima - tai moralinės žmogaus savybės. Geri ir humaniški
žmonės taurina ir kilnina viską, kas yra aplink. O pikti ir godūs skleidžia
tik skausmą ir blogį - nesvarbu, ką jie dirbtų, kokius išradimus darytų.
Jau pats troškimas būti geram yra malda. Ir toji malda pati gražiausia,
jai priklauso gražiausios akimirkos, kurios nuspalvintos amžinojo Gėrio
troškimu.
Kiekvienas žmogus ilgisi namų, nes namuose galima jaustis laisvai ir
nevaržomai: namuose yra šilumos ir meilės; namuose randi atjautą, rū
pestingumą, supratimą ir atidumą; namuose nereikia apsimetinėti ir ro
dytis kitokiam negu iš tikrųjų esi. Namuose mes randame gaivų atilsį,
kuris būtinai reikalingas nuo triukšmo pavargusiai sielai.
Vienoje įmonėje kabo plakatas: Sudarykime jaukią namų atmosferą.
Norisi padėkoti tokio sumanymo iniciatoriams. Tačiau nelengva sudaryti
namų
atmosferą.
Namiškiai
paprastai
padeda
vienas
kitam,
rūpinasi
vienas kito reikalais, išgyvena vienas kito skausmą ir širdgėlą. Jie da
lijasi džiaugsmu ir skausmu. Kažin ar šiandien rastume tokią įstaigą,
kurioje būtų broliški tarpusavio santykiai? Dažniausiai čia veši susveti
mėjimas, slaptas pavydas, vienokia ar kitokia konkurencija ir priešišku
mas - nėra čia nė kibirkštėlės namų šilumos.
Namai simbolizuoja ir amžinąją palaimos buveinę, į kurią koncentruo
jasi nerimastingas žmogaus ilgesys. Namai - tai platusis meilės okeanas,
kuriame ras prieglobstį visi upeliai. Namai - tai amžinojo grožio buveinė,
kur visus surinks ir priglaus gerojo Tėvo ranka.
Nebenoriu tolių svetimųjų, o tiktai pas Tėvą į namus, - ilgesingai
skundėsi Novalis.
Nuvesk mane pro tamsias žemės bedugnes į Tėvo namus, - maldavo
rašytojas Eichendorfas.
Kaip maža dienų mums skirta žemėje, - sako rašytojas Bernanas, ste
bėdamasis ir kartu gailėdamasis, kad taip greit praeina gyvenimas. Iš
tikrųjų - gyvenimas labai greit praeina. Todėl reikėtų branginti kiekvieną
akimirką, kad ji nepraeitų veltui. Brangink ją ne todėl, kad išpeštum kuo
daugiausia naudos, bet todėl, kad gerbtum tą laiko dovaną, kurią Visaga
lis dovanojo kaip didžiausią lobį. Kiekviena valanda skamba Amžinybės
aidu. Kiekviena akimirka gali išpirkti praeitį ir nušviesti ateitį. Svarbu ne
tai, kokia kaina išperki šios valandos skausmą arba džiaugsmą: svarbu,
kokį svorį uždedi ant Amžinybės svarstyklių.
Carpe diem! - naudokis prabėgančia diena. Paimk iš jos viską, ką ji
gali duoti. Tai pagonybės šūkis. Juo paženklintas ir mūsų dienų gyveni
mas. Linksminkis ir dainuok, - skelbia mūsų laikų epikūrininkai, norėda
mi, kad žmogus užmirštų svarbiausią būties problemą.
Krikščionybė skelbia, kad reikia gerai pasverti kiekvieną valandėlę ir
visada gyventi visavertį gyvenimą, kuris tiesia kelius į Amžinybę.
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MŪSŲ TAUTOS DVASIOS MILŽINAI
Jz. [kun. Juozas Šalčius]

VYSKUPO JULIJONO STEPONAVIČIAUS
KUNIGYSTĖS PILNYBĖS SIDABRINIS JUBILIEJUS

Julijonas Steponavičius gimė 1911 m. spalio 18 d. Miciūnų kaime,
Gervėčių parapijoje, Vilniaus-Trakų apskrityje. Pirmasis Juliuko mokytojas
buvo jo tėvas Karolis Steponavičius. Pradžios mokyklą Gervėčiuose lankė
vos 2 mėnesius. Į gimnaziją jį rengė Gervėčių klebonas kun. Ambraziejus
Jakavonis, o aritmetikos mokė pats tėvas.
1921 m. rudenį tėvas arkliuku atvežė Julių į Vilnių. Jis buvo priimtas
į Vytauto Didžiojo gimnazijos prieklasę ir apgyvendintas Subačiaus g.
Nr. 16, Didžiojoje lietuvių prieglaudoje. Pirmieji mokslo metai gimnazi
joje Juliui buvo labai sunkūs, nes teko su ryšuliais keliskart keisti gy
venamąją vietą. Spalio 1 d. lenkų valdžia atėmė Lietuvių Vytauto Didžio
jo gimnazijos (kur dabar yra įsikūrusi Valstybinė konservatorija) patalpas. Į gatvę
išmestą lietuvių gimnaziją priglaudė žydai. Teko mokytis popietinėmis
valandomis žydų gimnazijos patalpose Arklių gatvėje. Vilniaus visuome
nei įsigijus ir suremontavus namą Šventųjų Pilypo ir Jokūbo gatvėje,
Vytauto Didžiojo gimnazija įsikūrė tenai ir prasidėjo normalus mokslo
darbas.
Tų pačių metų spalio 5-6 d. lenkų valdžia išmetė į gatvę Didžiosios
lietuvių prieglaudos vaikus ir mokinius. Nuskriaustuosius priglaudė Auš
ros Vartų mergaičių bendrabutis. 1922 m. dalis nukentėjusių mokinių bu
vo apgyvendinta Filaretų g. Nr. 17, dalis - Subačiaus g. Nr. 23. Čia pateko
ir busimasis vyskupas Steponavičius.
1926 m. lenkams pagailo namų Subačiaus gatvėje ir jie išvaikė lietu
vių mokinius. Juliui teko dvejus metus nuomoti kambarį. Maistą gabenosi
iš namų. Rūpestingas tėvas dažnai lankydavo savo sūnų vargdamas 3-4
paras, kol arkliuku sukardavo 70 km į vieną ir tiek pat į kitą pusę.
1928 10 05 lenkų valdžia likvidavo Vilniaus mokytojų seminariją. Jos mo
kiniai turėjo palikti Vilnių. Atsirado laisvų vietų Filaretų g. Nr. 17 bendrabu
tyje. Čia ir apsigyveno Julijonas Steponavičius. 1930 m. jis baigė Vilniaus
Vytauto Didžiojo gimnaziją ir tų pačių metų rudenį įstojo į Vilniaus kunigų
seminariją, kurią baigė 1936 06 21 magistro laipsniu, parengęs ir apgynęs
mokslinį darbą. Primicijos buvo Gervėčiuose 1936 07 05. Pagal arkivysk. Ro
mualdo Jalbžykovskio pasakymą, jaunas kunigas Julijonas Steponavičius tu
rėjo būti paskirtas vikaru į Valkininkus, bet lenkų civilinė valdžia užprotesta
vo, nes Valkininkai ir Miciūnų kaimas buvo toje pačioje Vilniaus-Trakų ap
skrityje, kur gyveno „aršus“ lietuvis - kunigo Julijono tėvas.
Pirmoji pastoracinė kun. Julijono Steponavičiaus vieta buvo Rodūnia.
Jis ten išbuvo vikaru vos dvi savaites. Rodūnios parapijoje buvo nemažai
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už savo teises kovojančių lietuvių. jauną lietuvį kunigą jie iškart pamilo.
Lenkams tai buvo nepakenčiama, ir 1936 m. rugsėjo mėn. kun. J. Stepo
navičius skiriamas į sulenkintą Gardiną Bernardinių 7-metės mergaičių
mokyklos kapelionu.
1939 m. prasidėjus karui ir žlugus Lenkijos valstybei, Gardino faros
[parapinės bažnyčios] klebonas norėjo pasilikti kun. Julijoną Steponavičių pas
save vikaru. Tačiau šis paprašė arkivysk. Jalbžykovskį skirti jį į lietuvišką
parapiją. Tuo metu buvo laisva Palūšė, ten jam ir pasiūlė. Gavęs skiria
muosius dokumentus, 1939 m. rugsėjo mėnesį kun. Steponavičius atvyko
į Palūšės parapiją. Palūšiečiai jį mini kaip tvarkingą kleboną, gerą admi
nistratorių ir pavyzdingą sielų ganytoją.
1941 m. vasario mėnesį kun. Steponavičius tapo Naujojo Daugėliškio
klebonu. Daugėliškiečiai - žmonės pamaldūs, gerbiantys Bažnyčią ir ku
nigą, - su jais jaunas kunigas greit rado bendrą kalbą. Tik čia atsirado
naujų sunkumų - karas ir jo pasekmės. Vokiečių okupacijos metu Daugė
liškio apylinkėse veikė lenkų baltieji ir sovietų raudonieji partizanai, be
to, spaudė hitlerinis režimas. Visi daug reikalavo iš gyventojų ir kunigo,
visų reikėjo bijoti. Žuvo daug nekaltų žmonių. Kun. J. Steponavičius, ra
maus būdo žmogus, linkęs tik gera daryti, nesivėlė į politinę veiklą, kan
triai viską pakėlė ir laimingai išgyveno visus sunkumus.
1946 m. pasidarė aktualūs Adutiškio parapijos, o vėliau ir Švenčio
nių dekano postai. Arkivysk. Mečislovas Reinys numatė šioms sunkioms
pareigoms kun. J. Steponavičių. Nors ir nenoromis, bet nuolankiai pa
klusdamas savo Ganytojo sprendimui, 1946 04 23 kun. Julijonas paliko
ramią lietuvišką Daugėliškio parapiją ir persikėlė į mišrią lietuvių-lenkų
Adutiškio parapiją, kuri ribojasi su Baltarusijos respublika, o ten Bažny
čios, kunigų ir tikinčiųjų padėtis darėsi vis liūdnesnė. Adutiškyje kun.
Steponavičius rado jau senokai remontuotą bažnyčią, karo metu nuken
tėjusią kleboniją. Parapijiečiai daugiausia lietuviai; lenkai, nors jų ma
žuma, išlaikę prieškarinių lenkų ponų ambiciją ir reikalavimus. Pamal
das vieną sekmadienį gieda lietuviai, o kitą - lenkai. Pamokslai kas
sekmadienį ir vieniems, ir kitiems, aiškiai skriaudžiant lietuvių daugu
mą. Jaunatviškos kunigo energijos ir geros parapijiečjų valios dėka visi
remonto darbai buvo sėkmingai užbaigti; suderinta pamaldų tvarka, ku
ri nepakeista iki šiolei.
Adutiškio parapija didelė, taigi Adutiškio klebonui ir Švenčionių deka
nui buvo ypač daug pastoracinio darbo. Be to, dažnai tekdavo arkliu
važinėti po 30-40 km į Baltarusiją. Civilinė valdžia pradėjo drausti
kunigams važinėti į atlaidus kaimynams patalkininkauti. Tik dekanui bu
vo leidžiama vykti į visas savo dekanato parapijas. O tų parapijų - per 20.
Vidutiniškai kiekvieną mėnesį tekdavo nebūti namie po porą sekmadie
nių. Gerai, kad dekanas turėjo darbščius ir klusnius vikarus (kun. Juozas
Juodagalvis, kun. Pijus Jankus ir kt.).
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1955 m. dekaną kun. J. Steponavičių užgulė nauji rūpesčiai. Jis suži
nojo, kad vysk. Kazimieras Paltarokas pateikė popiežiui 3 kandidatus į
vyskupus: kun. Juozapą Stankevičių, kun. Petrą Maželį ir dekaną kun.
Julijoną Steponavičių. Popiežius Pijus XII nominavo vyskupais kun. H Ma
želį ir kun. J. Steponavičių. Pastarasis buvo nominuotas Antarado tituliniu
vyskupu ir paskirtas vysk. K. Paltaroko padėjėju.
Teko rimtai apsispręsti - vyskupo pareigų imtis buvo labai rizikinga.
Kunigų maža. Visai Lietuvai palikta tik viena seminarija Kaune. Klierikų
skaičius labai apribotas. Valdžios remiama ateistų veikla labai agresyvi.
Kun. J. Steponavičius dienas naktis malda ir atgaila prašė Dievą šviesos.
Vilniaus kunigai prof. Vincas Taškūnas, Juozas Vaičiūnas ir Stanislovas
Valiukėnas, sužinoję apie kun. Steponavičiaus dvejones, nuvyko į Adutiškį
jo paguosti ir pastiprinti. Pagaliau, susitaikęs su Dievo valia, vadovauja
mas t. Karolio Garucko SJ Kabeliuose atlikęs 8 dienų rekolekcijas, kun. Juli
jonas Steponavičius drauge su kun. Petru Maželiu 1955 m. rugsėjo 11 d.
buvo konsekruotas vyskupu. Iškilmės vyko Panevėžio katedroje, konsek
ravo vysk. Kazimieras Paltarokas.
1955 m. lapkričio mėnesį Vilniaus miesto valdžia vysk. Julijonui Ste
ponavičiui davė butą Melnikaitės gatvėje, ir jis persikėlė į sostinę. Šv.
Rapolo bažnyčioje (ji buvo arčiausia) vyskupas darbo dienomis ir sekmadie
niais aukodavo šv. Mišias ir sakydavo pamokslus Aušros Vartų Švč. Mer
gelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje. Du mėnesius per metus
(liepą ir rugpjūtį) jis teikdavo Sutvirtinimo sakramentą Vilniaus ir Panevėžio
vyskupijose (1956-1960 m. sutvirtino 106 367 tikinčiuosius).
1957 m. gruodžio mėn. vysk. K. Paltarokas gavo Šventojo Sosto raš
tą, kuriuo po jo mirties vysk. J. Steponavičius bus skiriamas Vilniaus
arkivyskupijos
ir
Panevėžio
vyskupijos
Apaštaliniu
administratoriumi.
1958 m. sausio 3 d. mirė vysk. Kazimieras Paltarokas, ir vysk. Julijonas
Steponavičius
pradėjo
eiti
Apaštalinio
administratoriaus
pareigas.
Ka
dangi Bažnyčiai atsidavusius ir veiklesnius kunigus jis stengėsi skirti į
atsakingus postus, ateistinei valdžiai nepatiko. Pradėta reikalauti, kad
vysk. Julijonas uždraustų jaunimui patarnauti šv. Mišioms, dalyvauti
procesijose, choruose. Įgaliotinis religiniams reikalams Rugienis, numa
tęs į vyskupo postą dirbantį Vilniuje Kaišiadorių vyskupijos kunigą Čes
lovą Krivaitį, stengėsi sudaryti vysk. Julijonui nepakenčiamas sąlygas.
Pagaliau 1961 01 18 Vilniaus m. milicija pareikalavo, kad vyskupas
išvyktų iš Vilniaus į Žagarę.
Būdamas tremtyje vysk. Julijonas neužmiršta savo ganomųjų: už juos
meldžiasi, kartkartėmis aplanko, taria raminamą žodį, pasako pamokslą.
Aplankė Druskininkus, Marcinkonis, Kabelius, Ceikinius, Adutiškį, Daugė
liškį, Palūšę, Švenčionėlius, Vilnių ir kt.
Tikintieji myli ir gerbia savo Ganytoją, prašo Dievą, kad greičiau leistų
jam grįžti į savo pareigas Vilniuje. Dieve, padėk!
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POEZIJOS HORIZONTAI
Vincas Mykolaitis-Putinas

RAUDONSPALVĖJ LIEPSNOJ
Vidurdienio saulė ir vėjas, ir karštis,
Ir pragaras rūkstančiais dulkėm keliais.
Laisvėjančiais polėkiais kilti ir veržtis
Išgąsdinti paukščiai sparnų neišskleis.
Vėlyvo pavasario dygstančią sėją
Nudegino kaitros, nurinko varnai.
Sausi rytų vėjai dirvonus akėja,
Apnuoginti liūdi laukų akmenai.
Ir tu, mano gimtas žaliuojantis kaime,
Skambėjęs dainų šimtastygiais aidais,
Keliesi su rūpesčiu, guodies su baime,
Kaip įnamis tėviškės kloniais bastais.
Žiauri ir pikta raudonspalvė liepsna
Išdegino tavo laukus ir gėlynus.
Ir moteris, vaško žvake nešina,
Nelauktai aplanko gentis ir kaimynus.
Mūs dienos kaip tankios kalėjimų grotos Ir laisvės aušra jom negreitai nušvis.
Nebylios kalėjimų sienos rasotos...
O Viešpatie, kokia klaiki ta buitis!
(1941 06 10)

SAULĖTEKIS
Su neviltim žiūriu į tekančią saulę raudoną:
Ji klaikų darbymetį mano dienom pranašauja.
Jau eina pjovėjų su žvilgančiais dalgiais kolona,
Ir virpa kietai rankavėtą suspaudusi sauja.
Bet niūrūs ir vieniši tekančios saulės pjovėjai
Jų dalgių šešėliai pro galvas užlinko juodai.
Juos lydi ne dainos, bet ūžauja dulkėmis vėjai
Ir širdį baugin pranašingi vaizdai.
Bus žemėje audros, bus užtvankas griaunančios liūtys,
Gaisrų ugniaspalviai liežuviai padanges laižys.
Pavirs pelenais mūsų dirvos ir sėjos, ir pjūtys,
Ir siela prekiauti mus gundys gudrusis žaltys.
Ateis ta diena, kuomet broly pajusime Judą.
Jau išgamų knibžda šešėliuos niekinga gauja.
Jau sūnų ir dukrą prieš tėvą ir motiną pjudo
Ir kursto pagiežą klusniųjų vergų minioje.
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Bijūnų ir rūtų šalie, mano žeme gimtoji!
Papluši tu ašarom, karštu sruvensi krauju.
Bet šiandien, kol tekančia saule raudonai dienoji,
Linkiu tau atgimt su rytojaus pasauliu nauju.
(1941 06 11)

MINIOJE
Paniurę akys ir veidai vagoti,
Ir keršto smūgiui kumščiai sugniaužti.
Bastykis gatvėm, išguitas beproti,
Ir niekam nesakyk, ką širdyje kenti.
Žygiuoja minios, dunda pilkos gatvės,
Laukiniai šūksniai klykia dainose.
Ir mūs paniekintos, baisios vienatvės
Raudom neišraudos suvargusi dvasia.
Atplaukia karstas - džiugesiai sustingo, Be gedulo vainikų, be varpų,
Ir be litanijų, graudžiai maldingų,
Jis nuplaukė ir dingo tarp tylių kapų.
Kažkur prie kryžiaus verkė dvi našlaitės,
Kažkur gegutė tolyje kukavo.
Mūs skausmo metų nieks nebuvo skaitęs
Ir niekas tokios laimės mums nepranašavo.
Mes grįžtume dabar į vakardieną,
Pabarstę galvas eglių pelenais.
Mes kaltum savo buitį - kietą plieną,
Mes skristume padangėm sakalų sparnais.
Bet gatvėmis jau vėl žygiuoja minios
Tolyn platyn į tėviškės laukus.
Ir šliaužia kaip gyvatės piktos žinios,
Ir kažkur sublizgėjo žvilgesys baugus.
(1941 06 11)

BIRŽELIO 15-oji
Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą.
Šiandien liūdnos švinta tau sukaktuvės:
Prieš trejus metus vergovėn tau pajungė galvą
Atėjusių tankai, kardai ir durtuvai.
Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, Ir merkėsi saulės karšti spinduliai
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.
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Tylūs paniurę pulkai alkani,
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...
Nuo to laiko vis vien, kur esi, kur eini,
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada.
Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo,
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis.
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko,
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.
Paniekintas glūdi veidmainystės klane,
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo.
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne,
Toks menkas, trapus ir nevykęs be galo.
Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme,
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengė šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime,
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.
(1943 06 15)

TREMTINIAI
Paliko toli savo tėviškės stotį,
Gimtinių laukų nematyti seniai.
Ne turtų, ne laimės keliauja ieškoti
Lietuviškos žemės liūdni tremtiniai.
Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys,
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia...
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės,
Ir geso gyvybė kovoj su mirčia.
Toli pasiliko tėvynės dirvonai,
Sugriautų sodybų apleistos vietovės,
„Stalino saulei“ pašvietus raudonai,
Lietuvis neteko taikos ir gerovės.
Plombuotų vagonų grotuoti langeliai,
Ir bado, ir troškulio kupinos dienos...
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai
Pro šaltas rasotas kalėjimo sienas...
Toli siaučia tėviškės girios ir lankos Ir laimė, ir džiaugsmas toli pasiliko.
Tik tvankūs vagonai riedėdami trankos
Į „plačią tėvynę“ raudono grobiko.
Kada bus kelionės kentėjimų galas,
Nuvargusios akys įžvelgt neįmano:
Ledinis Altajus, laukinis Uralas
Ir nusiaubtos stepės rūstaus Kazachstano.
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Aptemo jų žvilgsnis nuo tvaiko ir ūko,
Aplink tuštuma ir beribė naktis.
Susidrumstė siela ir mintys nutrūko,
Ir šaltą dvelkimą pajuto širdis.
(1941 06 20)

PRAKEIKIMAS
Mūs gimtinės rūmui suliepsnojus,
Skundo, ašarų, verksmų gana!
Tegul griauna nedarnius sienojus
Bombų smūgiai ir ugnių liepsna.
Tegul žūva pelenuos ir dūmuos
Mūsų gėda, neviltis, kančia,
Ir juodos nakties tamsus klaikumas,
Ir visa jo slegianti valdžia.
Ak, gana apgaulės tos ir melo!
Žūkit, alkanų gaujų vadai!
Laisvės nebetekusio vasalo
Veide šypsnys, o širdy nuodai.
Vargo vieškeliu mūs dienos ėjo:
Būti tremtiniu savam krašte,
Garbint vardą savo pavergėjo,
Džiaugtis jojo pergale šviesia.
Toks dar vakar tu buvai, lietuvi,
Tokią praeitį vis dar mini.
Bet išgirdęs pirmą mūšio šūvį,
Tu ryžtingai aikštėn išeini.
Laisvės gandą gaisro dūmuos gaudai,
Žygių draugo ieškai ugnyje.
Prakeikimas prievartai ir skriaudai,
Tegyvuoja laisvės brolija!
(1941 06 23)
(Iš kn. Rūsčios dienos. Sakalas, 1944)

ŠVENTŲJŲ DVASIOS PASAULIS
KUNIGAS JONAS BOSKO
Duok man sielas, o visa kita pasiimk
(Don Džovani Bosko)
Reta bažnyčia šiandien neturi paveikslo, kuriame vaizduojamas vaikų
apsuptas kunigas. Tai palaimintasis Jonas Bosko (Don Giovanni Bosco),
praėjusiame šimtmetyje Italijoje ėmęsis glausti ir auklėti apleistus vaikus
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ir našlaičius, geriausius savo auklėtinius subūręs į šiandien visame pa
saulyje plačiai žinomą Saleziečių draugiją, sukūręs saugojamosios peda
gogikos sistemą.
Jonas Bosko gimė 1816 m. rugpjūčio 16 d. mažame Bekio kaimelyje
Italijos šiaurėje. Nesulaukęs nė dvejų metų, neteko tėvo. Motina Margarita
Okjena, likusi našle su dviem vaikais, visas jėgas skyrė jų auklėjimui. Ji
buvo griežta ydoms, bet išmintingai atlaidi ir gera, nevaržė vaikų laisvės
ir ypatingą dėmesį skyrė jų religingumui: ugdė jiems krikščioniškojo gy
venimo principus, kuriais pati ištikimai ir be kompromisų gyveno. Tokios
motinos mokykloje formavosi ir busimojo kunigo charakteris, pasirodė
pirmieji pašaukimo daigai.
Rinkti į būrį vaikus ir su jais būti - buvo didžiausias ir vienintelis
mano troškimas nuo pat penktųjų amžiaus metų. Man atrodė, kad
kitoks darbas man nė nedera, - kalba Šventasis savo atsiminimuo
se, kuriuos parašė griežtai popiežiaus įsakytas.
Tačiau pašaukimo išsipildymas dar buvo toli. Boskų šeimoje pertekliaus
niekada nebuvo, o išeiti į kunigus ar bent baigti gimnaziją reikėjo nemažų
pinigų. Berniukas degė troškimu mokytis, bet jau bandymas lankyti pra
džios mokyklą susidūrė su kliūtimis. Vyresnysis Jonuko brolis buvo griež
tai priešingas bet kokiems „piemens mokslams“. Bandė padėti vienas
kitas kunigas, tačiau tai nebuvo sistemingas mokymasis, o ir tas be galo
erzino brolį. Pagaliau Jonas buvo priverstas išeiti tarnauti.
Po dvejų metų tarnystės netikėtai į pagalbą atėjo motinos brolis. Vy
riausiajam sūnui nesiliaujant prieštarauti, motina ryžosi padalyti ūkį, ir
Jonukui pagaliau atsivėrė kelias į mokslą - tiesa, pilnas vargo, atsižadė
jimo, tikro skurdo.
Baigęs gimnaziją, Jonas Bosko įstojo į Kjerų kunigų seminariją, ją
baigęs, dar dvejus metus mokėsi Turino dvasinėje akademijoje. Apdovano
tas fenomenalia atmintimi, daug dirbdamas, jis nuodugniai susipažino su
antikos klasikais, Bažnyčios istorija, filosofija, literatūra. Be to, dar būda
mas gimnazijoje ir turėdamas laisvo laiko, išmoko siuvėjo, šaltkalvio amato,
pramoko griežti smuiku. Mokėjo įvairiausių pokštų, žaidimų. Gerai paži
nojo vaikus, nes nuo kūdikystės augo jų būryje. Tad baigęs mokslus buvo
visiškai pasirengęs vaikų apaštalo darbui.
Tačiau dėl galutinio savo pašaukimo dar abejojo: norėjo tapti misionieriu
mi ir važiuoti į pagoniškus kraštus skelbti Evangelijos; traukė ir vienuolinis
gyvenimas. Tačiau labiausiai troško dirbti su vaikais. Puikiai baigusį moks
lus, pamaldų jauną kunigą kvietė kelios turtingos parapijos, jo laukė dėsty
tojo vieta seminarijoje, tačiau tų pasiūlymų kunigas Bosko atsisakė iškart. Jį
baugino pavojus supasaulėti ir didelė atsakomybė Dievui dėl savo pašauki
mo. Kunigas Bosko visą gyvenimą šventai prisiminė motinos žodžius:
Vaikeli, jei tapęs kunigu, tu per nelaimę pasidarytum turtingas,
mano kojos nebus tavo namuose.
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Prasidėjo kunigo Bosko - jaunimo auklėtojo - kelias. Vaikus patraukti
buvo paprasta. Būriai jų atbėgdavo pas kunigą, ištroškę užuojautos, žmo
niškumo, šviesos. Darbo pradžia - šventadienio oratorijos, kurios ėmė
kurtis 1841 m., kai Bosko dar mokėsi akademijoje.
Šventadienio oratorijos tvarkaraštis iš pat pradžių buvo savotiškas.
Švenčių dienomis ir sekmadieniais iš ryto kiekvienas galėdavo prieiti iš
pažinties ir priimti Komuniją. Po pietų kunigas Bosko pasakydavo trumpą
pamokslėli, pagiedodavo kokią giesmelę ir prasidėdavo katekizmo pamo
ka. Tikėjimo tiesas kunigas Bosko aiškindavo įdomiais ir gyvais pavyz
džiais. Po pamokos, jei turėdavo, kunigas Bosko visiems padalydavo po
kokią dovanėlę.
Naująjį veikimą kunigas Bosko buvo sumanęs pavesti šv. Pranciškaus
Saleziečio globai:
Jaunuomenės auklėjimas reikalauja daug meilės ir nusižeminimo, o
šv. Pranciškus Salezietis kaip tik buvo tų dorybių įkūnytas pavyzdys.
Po ilgų klajonių kunigui Bosko pavyko įsikurti pastoviai - Turine, Val
doko priemiestyje, išsinuomojo nedidelius namus; šie namai ir tapo būsi
mos kunigo Bosko įstaigos pradžia. Kartą per savaitę jis surinkdavo vai
kus, pamokydavo juos katekizmo, be to, surasdavo jiems tinkamo darbo,
rūpinosi, kad jie nepatektų į blogą draugiją. Tačiau to jam buvo maža svajojo apie prieglaudą, mokyklas, amatų dirbtuves, kur vaikai galėtų
išeiti mokslą, išmokti amato. Prieglauda atsirado tada, kai kunigas Bosko
atsikvietė į pagalbą savo motiną, tikrai šventą moterį, kuri nepabūgo
atsisakyti pasiturimo gyvenimo, tėviškės ir eiti į skurdą, vargą ir nežinią.
Iš pradžių tegalėjo priimti keletą vaikų. Juos maitino, auklėjo ir mokė
pats kunigas Bosko su savo motina. Vėliau atsirado padėjėjų, buvo stato
mi nauji mokyklos, dirbtuvių, miegamųjų pastatai. Pastatyta Marijos Krikš
čionių Pagalbos bazilika. Neapsiribota Turinu - oratorijos ir prieglaudos
išsiplėtė Italijoje ir kitose Europos valstybėse. Susikūrė Saleziečių kongre
gacija. Mergaičių auklėjimui buvo įkurtos Marijos Krikščionių pagalbos
dukterys. 1875 m. Patagonijon išvyko pirmas saleziečių misionierių bū
rys; jį netruko pasekti kitos ekspedicijos. Misionieriais kunigais ir vienuo
liais tapo geriausi kunigo Bosko auklėtiniai.
Tai tik trumpas žvilgsnis į kunigo Bosko darbus, stebinančius savo
užmojais ir apimtimi. Gali pasirodyti, kad jį lydėjo ypatinga Dievo malonė,
saugodama nuo kliūčių. Dievo Apvaizda ir Marijos globa, kuria kunigas
Bosko besąlygiškai pasitikėjo, iš tiesų vedė jį pašaukimo keliu, bet tas
kelias buvo erškėčiais nuklotas.
Apvaizdos ranką kunigas Bosko pajuto jau vaikystėje, - tada susapnavo
pranašingą sapną, nusakantį jo, kaip vaikų apaštalo, kelią. Sapnai, kurie
neretai jį lankydavo, buvo savotiškos simbolinės ateities vizijos, ateities
gairės ir uždaviniai, jie stiprino ir guodė pavojuose bei sunkumuose.
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Sunkumų jam niekada nestigo. Įsikūrus pastoviai, beveik be perstojo
vyko statybos, kurioms reikėjo dosnių, turtingų geradarių. Ne tik staty
boms, bet ir vaikų išlaikymui, nes pats kunigas Bosko neturėjo nė skatiko:
per jo rankas perėjo milijonai, o jis pats nė geresnio apdaro neįsitaisyda
vo. Aukotojams, už kuriuos kunigas Bosko nuolat meldėsi ir kuriuos lai
mino, dažniausiai atsilygindavo pats Dangus, grąžindamas sveikatą ar
dovanodamas kokią kitą prašomą malonę. Negana to - kai kunigas Bosko
pritrūkdavo pinigų, pati Apvaizda pasiųsdavo jam kokį turtingą geradarį
ar nepagydomą ligonį, ir kunigo Bosko malda Marijai bei palaiminimas
padarydavo stebuklą. Visą kunigo Bosko gyvenimo kelią lydi tokie stebuk
lai, iš tiesų liudijantys Apvaizdos ranką.
Didelių sunkumų kunigui Bosko kėlė santykiai su visuomene. To meto
Italijos visuomenė, draskoma religinių ir politinių aistrų, jo veiklą sutiko
nepalankiai, net priešiškai. Netgi kai kurie kunigai, jo draugai, iš pradžių,
kada oratorijos veikimas atrodė pasmerktas žlugti, klausydamiesi kunigo
Bosko planų, laikė jį bepročiu. Kunigą Bosko ištikimai rėmė tik Turino
arkivyskupas Fransonis.
Konfratrai, netrukus pamatę kunigo Bosko darbo rezultatus ir aiškią
Apvaizdos ranką, pakeitė savo nuomonę, o su valdžios įstaigomis ir pro
testantais tęsėsi ilga kova. XIX a. vidurys Italijos religiniame ir politinia
me gyvenime buvo audringas: įvairios protestantų sektos kovojo su kata
likais ir valstybė tą kovą rėmė ar bent toleravo. įstatymu buvo panaikinti
vienuolynai, persekiojami uolūs kunigai, tremiami vyskupai (pvz., buvo iš
tremtas Turino arkivyskupas Fransonis). Ištikimybė popiežiui buvo laikoma kone
valstybiniu nusikaltimu.
Suprantama, kaip sunku buvo kunigui Bosko tokiomis sąlygomis plės
ti savo įstaigas, tuo labiau kurti naują kongregaciją. Jo įstaigose nuolat
lankėsi įvairios revizijos, oratorijoje dukart buvo daroma krata. O kiek
kartų kunigui Bosko reikėjo ginti savo vaikus ir veiklą prieš vidaus reika
lų ir švietimo ministrus, burmistrą, įvairius žemesnius valdininkus! Jpykę
fanatikai protestantai ne kartą kėsinosi jį nužudyti. Juos erzino ne tik
kunigo Bosko oratorijų plitimas, bet ir jo leidžiami žurnalai „Katalikų
skaitymai“, „Jaunuomenės biblioteka“ ir kt.
Nelengvai sekėsi patvirtinti naująją Saleziečių kongregaciją Vatikane čia reikėjo įveikti ne vieno kardinolo priešiškumą, nors kunigą Bosko
rėmė pats popiežius Pijus IX. Reikėjo nežmoniškos ištvermės, atkaklumo,
pasiaukojimo, nepaprastos meilės ir ypatingos Dievo pagalbos, kad būtų
galima nugalėti tiek kliūčių. Tačiau ir didžiausiuose pavojuose kunigas
Bosko drąsiai gynė tiesą. Šiaip nepaprastai geras ir švelnus žmonėms, jis
buvo nepalenkiamas ten, kur reikėjo ginti Dievo garbę ir tiesą.
Jo žodis, tiesus ir tvirtas, visada nuspalvintas meilės, paveikdavo ir
didiką, ir vargšą. Tai buvo ta malonė, kurios jis meldė, aukodamas savo
Pirmąsias šv. Mišias. Todėl ne kartą didžiausi jo priešai, pasikalbėję su
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kunigu Bosko, atsiversdavo ar bent nustodavo jam kenkę. Žmones nepa
prastai veikė ir kunigo Bosko pamokslai, kurių jis sakė labai daug. Ypa
tingos jo diplomatijos - tiesos ir ištikimybės Dievui diplomatijos pagalbos
kreipdavosi ir popiežiai, kai reikėdavo spręsti komplikuotus Bažnyčios
santykius su to meto bedieviška Italijos valdžia.
Nuo tų laikų pasaulis labai pasikeitė, bet ir šiandien jam ne mažiau reikia
meilės ir tiesos, o užvis labiausiai - doros. Todėl kunigo Bosko asmenybė
šviečia dideliu pavyzdžiu šiandien, kai jaunimas yra praradęs idealus, kai
Dievas ir tikėjimas yra pašalintas iš auklėjimo įstaigų, kai vykdoma sistemin
ga katalikų diskriminacija tariamos žemiškos laimės ir sąžinės laisvės var
dan. Šių dienų moderni mokykla paremta ne ugdymu vaiko asmenybės, o jos
niveliacija, broliškumą artimui pakeičiant kolektyvizmu, kuriame nėra nei
tikros meilės, nei tikro žmogaus supratimo, kuris atbukina žmogaus jautru
mą tiesai ir pažadina pirmykštį primityvų bandos jausmą.
Kunigas Bosko, auklėdamas tūkstančius vaikų, ugdė nepakartojamą
kiekvieno žmogaus individualybę, siekė atskleisti kiekvieno dvasios ga
lias, žvelgė į kiekvieną žmogų kaip į unikalų Dievo kūrinį ir stengėsi
pažadinti tą dieviškumo kibirkštėlę, kuri kiekvienam, net pačiam men
kiausiam žmogui, net didžiausiam nusidėjėliui suteikia nelygstamą vertę.
Kunigas Bosko ypač jautė atsakomybę už amžinąjį žmogaus likimą. Šian
dien, kada modernusis žmogus paniškai bijo mirties, kaip savo beprasmio
gyvenimo pabaigos, gali pasirodyti kraupu, kad kunigas Bosko vaikams
nuolat primindavo pasirengimą laimingai mirčiai ir ta intencija reguliariai
rengdavo specialias pamaldas. Tačiau tai nebaugino vaikų, atvirkščiai, ugdė atsakomybę už savo gyvenimą ir veiksmus. Padėk man išganyti tavo
sielą, - nuolat kartodavo jis auklėtiniams.
Kunigas Bosko vaikus auklėjo meile - visiems ir atskirai kiekvienam.
Ne kas kita, tik meilė ir padiktavo jam saugojamosios auklėjimo sistemos
principus. Kad jie būtų aiškesni, pacituosime čia vieną kitą saleziečių
įstaigų reglamento (taisyklių) įžangos mintį.
Protas ir religija - tai du įrankiai, kurių auklėtojas niekada negali
paleisti iš rankų.
<...> Įstaigos direktorius privalo būti visa siela pasiaukojęs
savo auklėtiniams, negali eidamas savo pareigas užsikrauti kokio
kito darbo.
Mokytojai, dirbtuvių vedėjai ir asistentai turi būti aukštos doro
vės žmonės. Jie kaip maro privalo vengti visokios rūšies išskyrimų
ir ypatingo prisirišimo prie kelių auklėtinių...
Teesie duodama visiška laisvė bėgioti, žaisti, šokinėti ir šūkau
ti, kaip tik kas išmano. Drausmę palaikyti, sveikatą ir dorovę
sustiprinti labai daug padeda gimnastika, muzika, deklamacija,
vaidinimai, ekskursijos. Reikia tik žiūrėti, kad vaidinamasis ir
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deklamuojamasis dalykas, publika, pašnekesiai nebūtų žalingi do
rovei.
Dažna išpažintis, dažna komunija, kasdienis dalyvavimas šv.
Mišiose - tai kertiniai auklėjimo namų pilioriai, - tokių namų,
kuriuose nematyti rykštės ir grasinimo. Negalima versti vaikų eiti
išpažinties ar komunijos, reikia tenkintis juos padrąsinti ir suteikti
reikiamų patogumų.
Saugojamosios sistemos esmė, paties kunigo Bosko žodžiais tariant,
vaiką prižiūrėti taip, kad auklėtiniai nerastų progos įžeisti Dievą. Štai ką
rašo knygos apie kunigą Bosko autorius:
Aprašyti saugojamosios sistemos pritaikymą labai sunku. Teorija
čia <...> labai siaura ir paprasta. Saleziečių auklyba yra griežtai
praktinio pobūdžio ir remiasi daugiausia tradicija, papročiais. Jau
nieji mokytojai, dirbdami drauge su senaisiais, akylai juos stebėda
mi ir jais sekdami išmoksta mažyčių taisyklių, įgyja tam tikros
praktiškos intuicijos, kuri auklėtojui bematant padeda išnarplioti
kiekvieną abejojimą ir neaiškumą...
Štai kaip yra tvarkomi auklėjimo namai tos sistemos dvasia.
Direktorius yra labiau tėvas negu vyresnysis. Visi kiti - lyg vyres
nieji broliai. Auklėtiniai - jaunesnieji broliukai. Meilė ir pasitikėji
mas jungia auklėtojus su auklėjamaisiais. Vieni meilingai veda,
kiti - meilingai klauso. Priemonės visos paprastos ir dėl to labai
sėkmingos. Štai jos: protas, tikėjimas, meilė...
Nuolat gyvendamas viešumoje, nuolat bendraudamas su daugybe žmo
nių, kunigas Bosko gebėjo išlaikyti vidinę rimtį, dvasios giedrą ir pusiau
svyrą. Tai didelės savitvardos rezultatas, nes jis iš prigimties buvo karšto,
choleriško temperamento. Savitvardą, nuolankumą, malonų elgesį su žmo
nėmis jis ugdė sau nuo mažens slapta atgaila, pasiaukojimu, atkakliu
darbu, malda. Štai kas rašoma monografijoje apie jį:
Pirmą sykį pamačius, palaimintasis kunigas Bosko atrodė visai papra
stas žmogus. Vidutinio ūgio, gražaus kūno sudėjimo, kiek gunktelėjęs,
visada susikaupęs. Tas vidinis susikaupimas ir jo išvaizdą puošė kaž
kokiu patraukliu, rimtu meilingumu. Jį pamatęs, kiekvienas pajusdavo
prieraišumą ir pagarbą. Švelni šypsena nuolat švietė iš jo lūpų bei
akių ir kai kada visą jo asmenį nutvieksdavo kažkokiu angelišku kil
numu. Visados būdavo mandagus, švelnus, rimtas ir malonus, jo žodis
patraukdavo kiekvieno žmogaus širdį. <...> Turtingi ir vargšai, pa
žįstami ir nepažįstami, gerieji ir blogieji atėję pas kunigą Bosko ras
davo draugą, tėvą, suramintoją. <...> Jo kalba būdavo rami, pamo
kanti, pavyzdinga, dažnai ir linksma, o kartais - net truputį, saikin
gai ironiška. <... > Kunigas Bosko suprato savo laikų dvasią, ėmė iš
jos visa, kas buvo teisinga ir gera, bet niekada nepasidavė nešamas
tos dvasios srovės. Palaimintasis prieš tą srovę yrėsi. Štai kaip reikia
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suprasti kunigo Bosko moderniškumą. <...> Kovoti už tikėjimą, už
Katalikų Bažnyčią palaimintajam teko su visais, neišskiriant valdžios
atstovų, neišskiriant pačios valdžios viršūnių, nes ir tos, deja, buvo
apsvaigusios sektantizmo dūmais. Tačiau jo kova buvo teisėta, atvira,
drąsi, bet drauge kupina gailestingumo ir pagarbos atkakliausiems ir
pavojingiausiems priešams. <...> Didelę dorovinę ir visuomeninę įta
ką gali įgyti tik tas, kuris kas valandą moka visomis savo galiomis
siekti Dievo. <...> Kunigo Bosko atsižadėjimas ir savitvarda buvo
aukščiausio laipsnio. <...> Jis tramdė ir valdė visas savo aistras,
saugojo širdies jausmus ir visus savo polinkius kreipė į Dievą. <...>
Kunigas Bosko buvo nepaprastai atsargus skaistybės atžvilgiu.
Skaistybė tryško iš jo žvilgsnio ir elgsenos, iš jo žodžių ir darbų.
<...> Vienoje paskaitoje kunigas Bosko pasakė saleziečiams, kad
Dievas išblaškytų kongregaciją kaip vejas rudenio lapus, jeigu tik
jos namai pradėtų bent kiek nusikalsti skaistybei. Kitą sykį dar
labiau pabrėžė tą mintį: „Skiriamoji, charakteringoji mūsų kongre
gacijos dorybė turi būti skaistybė, lygiai kaip pranciškonams bū
dingas neturtas arba jėzuitams - klusnumas“.
Kunigas Bosko mirė 1888 m. sausio 31 d., o 1929 m. balandžio 21d.
paskelbtas palaimintuoju. Šiandien jis kalba pasauliui ne tik savo didžiais
darbais, bet ir asmenybe, šiandien, kai meilės vietą užima neapykanta, o
jaunimas, nors sotus ir aprūpintas, stokoja paties svarbiausio - idealų,
tikėjimo ir doros.
Pasaulis šių laikų jaunuolį meta į savo sūkurį, viliodamas įvairiomis
modernybėmis, užmiršdamas viena - kad jaunuolio sielą kaip trapią gė
lelę reikia saugoti nuo pavojų, nuo per ankstyvų šalnų, kol ji subręs ir
sutvirtės. Tai savo gyvenimu ir darbais mums įrodė kunigas Bosko, todėl
jo patyrimas toks aktualus.
(Parengė Ramunė Palaukytė [Alė Počlulpaitė] pagal kn.:
Palaimintasis kunigas Jonas Bosko. Lietuvių saleziečių leidinys. Turinas, 1930.)

MINTYS SUSIMĄSTYMUI
MARIJA PEČKAUSKAITĖ-ŠATRIJOS RAGANA
1980 metų liepos 27 dieną Židikuose buvo iškilmingai minima 50 metų sukaktis
nuo mūsų rašytojos ir pedagogės Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos mirties.
Didelė dalis jos grožinės kūrybos yra išleista ir mūsų laikais, tačiau pedagogi
niai raštai tebėra spec. fonduose ir mažai kam prieinami. Pagerbdami šviesią rašy
tojos asmenybę, tiek daug davusią lietuvių literatūrai ir dvasios kultūrai, skelbiame
pluoštelį jos minčių, skirtų jaunimui.
Gerai laiką sunaudojame, kai kiekvieną darbą dirbame, neišleisdami iš
akių vyriausiojo tikslo - sielos išganymo. Visi kiti tikslai - turtas, žemės
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laimė, garbė - turi trauktis į antrą eilę. Gali ir jie mūsų veiksmuose
pasilikti, bet tik tiek, kiek vyriausiam tikslui netrukdo. Jei giliausioji mū
sų sąžinė sako, kad jie kliudo, tai, neatsižvelgdami į nieką, turime juos
atmesti nuo savęs. Visiškai nuo jų nusigręžti.
Vienas anglas kartą pasakė, kad lietuviai viską dirba taip, tarsi būtų
amžini. Argi neteisingai jis pastebėjo? Juk mes iš tikro eikvojame tą laiką,
gaišiname jį ir nė kiek nebranginame, tartum jo turėtume neišsemiamus
šaltinius.
Oi
kaip praverstų mums atsiminti, kad laiko turime ne bedugnį šaltinį, bet
mažą, griežtai nuseikėtą saikelį, kurio nė vienu grūdeliu nepadidinsim. Lai
kas yra mums Dievo patikėtas valdyti turtas, iš kurio turėsime duoti smulkią
apyskaitą. Turėsime atsakyti už kiekvieną valandėlę: ir už tas juodąsias,
kuriose blogai elgėmės, ir už tas bespalves kaip voratinklio siūleliai, kurias,
kad ir nepadarydami nieko blogo, praleidžiame veltui, be jokios naudos.
Teisuolis kartą paklausė:
Jei šiandien nieko nenuskriaudžiau darbu nei žodžiu, ko gi turiu
prašyti, kad man atleistų? O balsas iš aukštybių taip atsakė: Pra
šyk, kad tau atleistų vaikas, kurio veidelio nenušvietei džiaugsmo
šypsena, nuskriaustas gyvulys, kurio neapgynei, ir rožė, kuri nuvy
to, nes jos nepalaistei.
Kiekvienas žmogus - tiek pagarsėjęs, tiek paprastas, - yra sėjėjas.
Nuolat, be paliovos sėja į artimųjų širdis savo žodžių ir darbų grūdus.
Skirtumas tik tas, kad žmogus, pagarsėjęs protu ir talentu, sėja juos į
tūkstančius, milijonus širdžių, o paprastas žmogelis - į širdis tos saujelės
žmonių, su kuriais jis gyvena ir susitinka.
Išmokti valdytis yra pirmasis kiekvieno žmogaus rūpestis ir pareiga, pir
masis mokslas, svarbesnis už visus mokslus. Nes mokslas, proto lavinimas,
trumpai sakant, visa kultūra stovi ant savitvardos, lyg namas ant pamatų.
Negali būti tokių aplinkybių, kurios, tikint Dievą ir turint tvirtos va
lios, žmogų galėtų priversti blogą darbą padaryti.
<...> Reikėtų nuolat atsiminti tuos gražius žodžius: Kas neatsisako
nuo to, kas leistina, tas nemokės atsisakyti nuo to, kas neleistina, - nes
nepratęs valdyti ir gniaužti savo geidulių, žmogus neišvengiamai tampa
tų geidulių vergu. Todėl kiekvienas krikščionis turi būti iš dalies asketas.
Askezė dvasiai yra tai, kas medžiagai druska - saugoti nuo puvimo.
Amžinybės jausmą žadinti savyje ir kitiems ugdyti yra be galo svarbus
uždavinys. Jį atlikti pirmiausia turi moteris. Būdama jautresnė, religinges
nė, ji stipriau už vyrą ilgisi to, ko šis pasaulis negali duoti. Ją mažiau
negu vyrą patenkina šios žemės laikinumas. Ji duoda gyvybę naujoms
kartoms. Ji giliau jaučia gyvenimą esant vien mažą visumos dalelę. Ne
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veltui visose tautose šventosios ugnies saugotojos būdavo moterys. Tai
gražus tikro moters pašaukimo simbolis. Jos uždavinys yra kurstyti ir
saugoti šventą ugnelę, kuri rusena kiekvieno žmogaus sieloje - Absoliuto,
Tobulybės, Amžinybės troškimą.
<...> Visa, kas tikrai moteriška, turi būti gražu. Grožis - tai moteriš
koji ypatybė. Kadangi galiausiai grožis ir gėris yra tas pats, tai tikras
moteriškumas visuomet yra gražus, o tai, kas jam priešinga, yra bjauru.
Iš tikro nėra nieko taip neestetiško, kaip ne tik burnojanti, ne tik šmei
žianti ir apkalbinėjanti, bet ir svetimą paslaptį sakanti ir tiesiog per daug
plepanti moteris. Ji stovi baisiai toli nuo to moteriškumo idealo, kur turi
būti susivienijusi tiesa, gėris ir grožis.
Kiekvienas gauna tai, ko trokšta, ir nueina ten, kur veržiasi. Kiek daug
kas trokšta pragaro ir į jį veržiasi!
Kas labiausiai žavi šventųjų gyvenime? Tas jų mokėjimas nepasiduoti
kasdienio gyvenimo nemalonumams, ta galia taip juos panaudoti, kad jie
tampa laiptai ne į pragarą, bet į dangaus sodus. Niekas taip nekelia žmo
gaus aukštyn, kaip mokėjimas stovėti tvirtai lyg uola prieš gyvenimo maž
možius ir niekas jo taip nežemina, kaip nuo mažmožių priklausomas elge
sys. Ko esame verti, jei mus kiekvienas nemalonus mažmožis - niekniekis
išstumia iš vėžių, kuriomis privalome eiti, būdami Kristaus mokiniai.
Kiekvienas turi daryti tiek gero, kiek leidžia jo gabumai, jo sveikata,
jo gyvenimo aplinkybės. Su kuo nors susidūrę, su kuo nors turėdami
reikalą, pirma paklauskime save: Ką gero galiu tam žmogui padaryti?
Daugiausia gero gali padaryti tas žmogus, kuris turi tvirtą valią, nes
kiekvienas geras darbas yra sujungtas su kokia nors auka.
Mūsų pojūčiai nėra mūsų paskutinė instancija. Jie yra klaidingi, neto
buli, kaip ir visi materialūs dalykai, ir dėl to turi būti tikrinami aukštesnio
už juos dalyko. Jie moka gudriai mus suklaidinti ir jų apgauti mes lyg
kvailiai meluojame, nieko nesuprasdami. Dažnai jie temato ir tegirdi tai,
ko nori, o nori to, kas patinka mūsų žemesniajam aš. Jie čiužinėja pavir
šiumi, kaip ant ledo, visai nejausdami, kas glūdi gelmėje. Jiems tėra pri
einamas kevalas, branduolio jie nepasiekia.
Girdėjau vieną moterį sakant: Kas madinga, tas gražu. Štai tipingas
miniažmogio pasakymas. Žmogus, kuris neturi aiškių ir tvirtų principų,
eina ten, kur traukia daugumas. Paskiau sako: Kas madinga, tas ir padoru
Žmogus pripranta prie bjauriausių, begėdiškiausių dalykų. Tik pirmą
kartą blogai padaryti yra sunku, gėda, drovu. Paskiau jau eina kaip
sviestu patepus. Kaip žmogus, ilgai būdamas dvokiančiame ore, nejau
čia jo dvokimo, taip ir jūs, gyvendamos šioje begėdiškoje laiko aplinkumoje.
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nebematote nepadorumo, nesuprantate
kuris padeda atsispirti infekcijai.

netekusios

to

dvasinio

vitamino,

Jei žmonija atgimdavo, tai tik dėl to, kad atsirasdavo žmonių, kurie
turėjo drąsos nedaryti to, ką darė visi. Ir jums reikia turėti tos drąsos.
Žinau, kad tai nelengva mūsų laikais, kai techniškai taip aukštai iškilus
velniška pasileidimo banga liejasi su tokiu lig šiol negirdėtu smarkumu ir
įžūlumu. Bet juk tikime, kad Dievas yra stipresnis už velnią.
Jaunime, žinai, kad brangiausias žmogaus turtas yra jo siela. Sudaryk
mūrą, į kurį kaip baisios bangos į granito uolas atsimuštų tas velniškas
siautėjimas.
(Iš kn. Mergaitės kelias [parengė Ada Urbonaitė])
Dar kelios mintys
Jeigu krikščionis tikrai seka paskui Kristų, jis pripažįsta
kritiką, kantriai pakelia neapykantą ir persekiojimus (Kjara Liubič).

ir

priima

Tie, kurie leidžia, kad juos nukryžiuotų su Kristumi, dalyvauja Jo veik
loje ir padeda gelbėti žmoniją (plg. Ezechielj).
Kai mes maldingai žvelgiame į Tave, Viešpatie, tada suvokiame Tavo
sios draugystės paslaptį. Visoks šios žemės skausmas atsispindi Tavo
Veide. Mūsų liūdesį, neviltį ir skausmą Tu padarei savuoju skausmu, kad
mūsų maža, prislėgta širdis būtų išvaduota ir mes ištyrinti galėtume
pakilti į prisikėlimo džiaugsmą. Suteik, Viešpatie, kad Tavo meilė mumyse
būtų didesnė, negu baimė, kad mūsų pasitikėjimas būtų galingesnis negu
abejonės ir nepasitikejimas (Martynas Taueris).
Daryk tai, ką gali, ir prašyk to, ko negali. Tada Dievas suteiks malonę,
kad galėsi tai, kas atrodė neįmanoma (šv. Augustinas).
Išmintingam užtenka pasakyti tik pradžią, o pabaigą jis pats žino, skelbia afrikiečių patarlė. Reikėtų mums tai įsisąmoninti. Jeigu kiekvienas
padės taikos pradžią, tuo jis prisidės prie to, kad pasaulis būtų ramesnis
ir taikingesnis.
Eikite ir neškite taiką ir ramybę, - šiais žodžiais užbaigė šv. Mišias
vienas kunigas Lilienfelde (Austrija).
Įpareigojimas nešti taiką išryškina Evangelijos esmę ir leidžia aiškiai
suprasti, kad dalyvavimas pamaldose yra tik dalis tikėjimo pareigų. Kita
dalis - tai mylėti, padėti, atleisti. Kitaip tariant, - skleisti ramybę šeimo
je, darbovietėje, bendraujant su žmonėmis, kad visas gyvenimas būtų kaip
malda (Roselas Termilenas).
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VIEŠPATIE,
pažadink mūsų Bažnyčią ir pradėk nuo manęs.
Atgaivink mūsų bendruomenę ir pradėk nuo manęs.
Suteik, kad taika
ir Dievo pažinimas ateitų į žemę ir pradėk nuo manęs.
Suteik savo meilę
ir tiesą visiems žmonėms ir pradėk nuo manęs.
(Alfonsas Fereira)
* * *
„Ecce homo" - tai užrašas ant vartų, kurie veda prie Dievo (Peteris Lipertas).
Žmogus turi vidinę tiesą tada, jeigu jo vidinis pasaulis harmoningas
su jo žodžiais ir darbais, jeigu tai, kas yra jo širdyje, jis patvirtina savo
veikla (Johanas Geileris).
Esmę sudaro ne didelis mąstymas, o didelė meilė (Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė).
Krikščionis, nors užimtų ir kukliausią padėtį, yra
metą, nes jis spinduliuoja Kristaus jėga (Rainhildas šnaideris).

atsakingas

už

savo

Kas čia įžengsite, susitaikinkite: tėvas su sūnumi, vyras su žmona,
tikintysis su netikinčiuoju, krikščionis su atsimetusiu broliu (Užrašas Tezė
Susitaikinimo bažnyčioje).
Tik danguje mes pamatysime, kiek daug mes skolingi vargšams už tai,
kad jie mums padeda labiau mylėti Dievą (Kalkutos Motina Teresė).
Dievas yra galingas. Todėl niekas negali mūsų bauginti. Jeigu mūsų
dienos yra niūrios, jeigu naktys tokios tamsios, kaip tūkstančiai vidur
nakčių, - mes privalome nuolat galvoti, kad yra didi palaimą teikianti
galybė, kurios vardas - Dievas. Dievas gali išvesti iš didžiausios aklavie
tės, tamsiausią vakarykštę dieną pakeisti į šviesų rytojų, į skaisčią am
žinybės aušrą (Martynas Liuteris Kingas).
Kiekviena diena yra Dievo palaiminta ir priklauso Jam. Todėl mes pri
valome į ją įžengti kaip Dievo pasiuntiniai. Ką sutiktume, sutinkame
Dievą. Mumyse turi atsispindėti Dievas, Kristus, Šventoji Dvasia ir Evan
gelija. Tokia yra mūsų užduotis kiekvieną dieną. Mes turime būti pasiren
gę Dievo vardu priimti bet kokią situaciją, valdyti ir nugalėti save, būti
kantrūs, nuolankūs, teisingi. Visuomet pasirengę būti persekiojami taip,
kaip buvo persekiojamas Kristus.
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Dažnai mes turime pakelti skaudžius smūgius ir sumokėti didelę išpir
kimo skolą. Svarbu, kad būtume tam pasirengę. Jeigu šią dieną mes
priimsime kaip Dievo palaimintą, tada kad ir kas įvyktų, ji taps tarsi
Dievo dovana. Priimkime viską kaip Dievo dovaną, tada galėsime įveikti
visus sunkumus. Viešpaties vardu paženklinkime šią dieną. Dievas palai
mino ją dėl mūsų tam, kad mes joje gyventume (Entonis Bliumas).
Gerosios jėgos sako: „Aš noriu kurti ir būti“.
Blogosios jėgos sako: „Aš noriu turėti ir atrodyti“ (Ratenau).
Kai žmogus supranta, kokios Kristaus savybės yra jam artimos, tada
atsiveria akys ir jis supranta, kas yra Dievas, kas yra jis pats. Maža to,
jis supranta, kas yra žmogus ir kas yra pasaulis. Tada jis atranda tiesą
ir tampa laisvas (Romanas Gvardinis).
Kas pasiryžta skleisti gėrį, tegul
akmenis nuo jo kelio (Albertas Šveiceris).

nelaukia,

kad

kiti

žmonės

nurinktų

BAŽNYČIA PASAULYJE
Oberamergau Kristaus kančios vaidinimas. Nuo gegužės iki rugsėjo
Oberamergau miestą užplūs lankytojai pasižiūrėti Kristaus kančios vaidi
nimų. Tokie vaidinimai kas dešimtmetį čia rengiami jau beveik 350 metų.
Vokietijoje XVII a. siautė maras. Tada Oberamergau gyventojai 1633 m.
padarė įžadą surengti Kristaus kančios vaidinimą, jei maras juos aplenks.
Padavimas byloja, kad gretimame kaime nuo maro išmirė visi, išskyrus
dvi šeimas, o Oberamergau nemirė nė vienas.
To įžado gyventojai laikosi po šiai dienai. Vaidinimai trunka 5 mėne
sius - nuo gegužės iki rugsėjo. Vaidinti turi teisę tik vietos gyventojai,
atvykėliai - jei išgyvenę Oberamergau 20 metų arba jei jau 10 metų yra
susituokę su vietiniu.
Vaidinime dalyvauja 140 žmonių, iš jų 35 pagrindiniai. Marijos vaid
meniui parinktos dvi mergaitės. 18-kai pagrindinių vaidmenų parengti
dar atsarginiai artistai. Vaidinimui reikia daug pasišventimo, laiko ir lėšų.
Jau metai kaip 6 siuvėjos siuva ir taiso kostiumus. O kur dar scenų
įrengimai ir visa kita. Renginio išlaidoms jau dabar iš Bavarijos kredito
banko pasiskolinta 12 milijonų markių. Tikimasi, kad vaidinimas duos 25
milijonus markių pajamų. Iš jų bus apmokėti technikos įrengimai, hono
rarai vaidintojams, mokesčiai... Ginčų dėl pinigų nekyla. Čia entuziazmas
aukščiau medžiaginių dalykų. Tai daugiau negu teatras. Tai savotiška
tikėjimo išraiška. Paskutinį kartą vaidinta 1970 m. Tada lankytojų buvo
daugiau kaip pusė milijono.
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Vienuolė garbės salėje. Nacionalinėje garbės salėje Kapitolijuje Va
šingtone buvo pastatyta statula vienuolei, motinai Džozefai Priso iš
Apvaizdos vienuolijos. Motina Džozefą gyveno praėjusio amžiaus pabaigoje.
Ji pirmoji Šiaurės Amerikoje ėmė rūpintis našlaičiais, seneliais ir ligo
niais.
Šiuo metu toje salėje stovi 91 asmens statulos, o tarp jų - ir 4 katalikų
kunigų.
Šventieji
be
stebuklų.
Popiežius
palaimintaisiais
paskelbė
indėnę
Kotryną Tekavitą iš irokėzų genties, 1680 m. mirusią netoli Monrealio,
jėzuitą Žozė de Ankjetą, pirmąjį misionierių Brazilijoje, pasaulietį Pedrą
de Betankūrą, kuris darbavosi Gvatemaloje, ir kitus. Tai pirmas kartas,
kad kanoniškam procesui nebuvo reikalaujama stebuklų. Lig šiol šalia
herojiškų dorybių buvo reikalaujama dviejų specifinių stebuklų, kuriuos
reikėdavo
įrodyti.
Dabartinė
Vatikano
kongregacija
pasitenkino
doku
mentacija, rodančia, kad daugelį metų sklido garsas apie asmenų šven
tumą ir stebuklingumą.
Popiežius klausykloje. Pirmą kartą istorijoje popiežius klausė tikin
čiųjų išpažinčių. Dideliam žmonių nustebimui, Didįjį penktadienį popie
žius Jonas Paulius II, ant baltos sutanos užsimetęs juodą apsiaustą, Šv.
Petro Bazilikoje atėjo į klausyklą klausyti išpažinčių.
Amerikoje daugiau nei 4000 diakonų. Šiaurės Amerikoje per 1000
diakonų gavo pastovaus diakonato pareigas. Tą rodo neseniai paskelbta
oficiali statistika: 1979 m. spalio mėnesį Amerikoje buvo 4028 diakonai.
Dauguma diakonų vedę ir turi valdiškas tarnybas.
1980 m. spalio 19 d. (sekmadienį) Stirnių bažnyčioje (Molėtų raj.) padėkos ir gar
binimo Auką - šv. Mišias - aukos kan. Stanislovas Kiškis, kuriam spalio 20 d.
sukanka 80 metų. Jubiliatas - aktyvus Gyvosios dvasios sąjūdžio, prasidėjusio maž
daug prieš 50 metų, dalyvis, pokario metais patyręs Sibiro šaltį ir kančias, visada
nešė ir neša kitiems tiesą, meilę ir šviesą.

