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RŪPINTOJĖLIS.
(Albinos Žiupsnytės piešinys Krikšto jubiliejui. Savilaidos „Rūpintojėlio" Nr. 19 viršelis)

Pirmas karališkas Mindaugo CREDO,
įsiūbavęs tautos dvasią nerimui ir ilgesiui,
tolydžio augdamas,
dabar žengia į aštuntą savo šimtmetį.
(Stasys Yla)
* * *
NEBIJOKITE PRIIMTI KRISTŲ... Nebūkite bailūs!
Kristui duris atverkite plačiai!
Kristaus gelbstinčiai religijai atverkite valstybių sienas,
politines ir ekonomines sistemas,
plačiąsias kultūros, civilizacijos ir ekonomikos raidos pakopas...
Nebijokite!
Kristus puikiai žino, kas yra, kas slypi žmoguje.
Šiandien žmonės taip dažnai nežino, ką jie nešiojasi savyje...
Leiskite Kristui prabilti į jus, nes Jis tik vienas
turi šio gyvenimo laimės ir amžinojo gyvenimo raktą...
(Jonas Paulius II)
Jonas Paulius II
ATPIRKIMAS - NAUJAS SUKŪRIMAS
Redemptor mundi! Jame tarsi naujai apreiškiama toji pagrindinė sukū
rimo tiesa, kurią Pradžios knyga skelbia, daug kartų pakartodama: Dievas
matė, kad tai buvo gera... Gėrio versmė yra Išmintyje ir Meilėje. Žmogui
Dievo sukurtas regimasis pasaulis, kuris dėl nuodėmės buvo pajungtas
tuštybei, Jėzuje Kristuje vėl atgauna savo pirmykštį ryšį su pačiu dieviš
kosios Išminties ir Meilės šaltiniu. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog
atidavė savo viengimį Sūnų. Ir kaip žmogui - Adomui tasai ryšys buvo
nutrauktas, taip žmogui - Kristui jis vėl iš naujo užmezgamas...
<...> Kristus - pasaulio Atpirkėjas - vieninteliu ir nepakartojamu bū
du pasiekė žmogaus paslaptį, įėjo į žmogaus širdį. Todėl Vatikano II Su
sirinkimas teisingai moko:
Iš tiesų tiktai Įsikūnijusio Žodžio paslaptyje tikrai paaiškėja ir žmo
gaus paslaptis. Pirmasis žmogus Adomas buvo to busimojo, būtent
Viešpaties Jėzaus Kristaus, įvaizdis. Kristus, galutinis Adomas, Tėvo
ir Jo meilės paslapties apreiškimu rodo žmogui, koks privalo būti
žmogus ir koks jo aukščiausias pašaukimas. Ir todėl suprantama,
kad Jame minėtosios tiesos randa savo šaltinį ir pasiekia savo
aukštumas. Jis yra „neregimojo Dievo atvaizdas“, tobulas žmogus,
kuris Adomo vaikams atkūrė dieviškąjį pašaukimą, sugriautą

816

RŪPINTOJĖLIS. 1983. Nr. 19

pirmosios nuodėmės. Kadangi Jame žmogiškoji prigimtis priimta, o
ne sugriauta, kartu ir mumyse ji iškelta į kilnumo aukštumas. Nes
pats Dievo Sūnus savo Įsikūnijimu tam tikru būdu prisijungė prie
kiekvieno žmogaus likimo. Žmogiškomis rankomis dirbo darbus,
žmogišku protu mąstė, žmogiška valia veikė ir žmogiška širdimi
mylėjo. Gimęs iš Mergelės Marijos, iš tiesų tapo vienu iš mūsų,
išskyrus nuodėmę, visais atžvilgiais į mus panašus.
Svarstydami Susirinkimo mintis, nė valandėlę nepamirškime, kad Jėzus
Kristus, gyvojo Dievo Sūnus, pasidarė mūsų Sutaikintoju su Tėvu. Būtent
Jis, ir tik Jis vienas, atsiteisė tai amžinajai Tėvo meilei, tam tėviškumui,
kuris nuo pradžios pasireiškė pasaulio sukūrimu, žmogaus apdovanojimu
visais tos kūrinijos turtais, padarant jį ne ką menkesnį už angelus (Ps 8, 6),
nes žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Pasaulio
atpirkimas - toji sukrečianti meilės paslaptis, kurioje tarsi naujai pasikar
toja sukūrimo paslaptis, savo esmių esme yra žmogaus išteisinimas vienoje
žmogiškoje širdyje - Viengimio Sūnaus Širdyje, kad ji galėtų padaryti teisias
širdis daugelio žmonių, kurie tame amžinajame vienatiniame Sūnuje am
žiams tapo išrinkti sūnumis ir pašaukti malonei, pašaukti meilei. Kryžius
ant Kalvarijos kalno, per kurį Jėzus Kristus - Žmogus, Mergelės Marijos
Sūnus, Juozapo iš Nazareto Įsūnis - pasitraukia iš šio pasaulio, kartu yra
naujas atskleidimas amžinosios tėvystės Dievo, kuris Jame [Kristuje] vėl pri
artėja prie žmonijos, prie kiekvieno žmogaus, apdovanodamas jį tąja tri
skart šventa tiesos Dvasia.
Šiame Tėvo apreiškime ir Šventosios Dvasios išsiliejime, kurie atpirki
mo paslapčiai uždeda tarsi neišdildomą antspaudą, ir paaiškėja Kristaus
kryžiaus bei mirties prasmė. Sukūrime Dievas apsireiškia kaip atpirkimo
Dievas, kaip Dievas, ištikimas pats sau, ištikimas savo meilei žmogui ir
pasauliui, kurią parodė sukūrimo dieną. O Jo meilė nenusileidžia Jo paties
teisingumo reikalavimams. Todėl Jis nepagailėjo savo Sūnaus, kurį dėl
mūsų padarė nuodėme. Jei padarė nuodėme absoliučiai Nenuodėmingąjį,
tai todėl, kad galėtų apreikšti meilę, kuri yra didesnė už visą kūriniją, kuri
yra Jis Pats, nes Dievas yra Meilė. Bet pirmiausia toji Meilė yra didesnė už
nuodėmę, už silpnybę, už kūrinijos tuštybę (plg. Rom 8, 20), galingesnė už
mirtį - nuolat pasirengusi pakelti, atleisti, visada pasirengusi pasitikti
sugrįžtantį savo sūnų palaidūną, nuolatos ieškanti, kada bus apreikšti
Dievo vaikai (Rom 8, 19), kurie yra pašaukti į būsimą garbę. Tasai meilės
pasireiškimas dar vadinasi gailestingumu. Tasai meilės ir gailestingumo
apsireiškimas žmonijos istorijoje turi vieną pavidalą ir vieną vardą: Jis
vadinasi Jėzus Kristus - Redemptor hominis!
<...> Jėzus Kristus yra pastovi pradžia ir nekintantis centras misijos,
kurią pats Dievas skyrė žmogui. Toje misijoje privalome visi dalyvauti,
privalome sutelkti joje visas savo jėgas, nes mūsų epochos žmonijai ji
atrodo esanti dar labiau reikalinga negu kada nors anksčiau. O jeigu

RŪPINTOJĖLIS. 1983. Nr. 19

817

atrodo, kad mūsų epochoje ši misija sutinka didesnį pasipriešinimą, tai
toji aplinkybė taip pat liudija, kad šioje epochoje ji labiau reikalinga ir,
nepaisant kliūčių, labiau laukiama negu kada nors. Čia netiesiogiai pri
einame dieviškosios ekonomijos paslaptį, kuri išganymą ir malonę sujun
gė su kryžiumi.
Ne veltui Kristus sakė, kad dangaus karalystė jėga puolama, ir smar
kieji ją sau grobia (Mt 11,12). Taip pat Kristus sakė, kad šio pasaulio vaikai
apsukresni <...> negu šviesos vaikai (Lk 16, 8). Mielai priimame tą įspė
jimą, idant kaip tie Dievo smarkuoliai, kuriais tiek kartų stebėjomės Baž
nyčios istorijoje ir tebesistebime šiandien, susijungtume tarpusavy, su
prasdami didžiąją misiją:
rodyti pasauliui Kristų,
padėti kiekvienam žmogui atrasti save Kristuje,
padėti dabartinei mūsų brolių ir seserų kartai,
tautoms, santvarkoms, žmonijai,
besivystančioms ir „peraugusioms“ šalims, - visiems pažinti nesuvokiamus Kristaus turtus (Ef 3, 8),
nes jie yra skirti kiekvienam žmogui, jie priklauso kiekvienam asmeniui...
(Iš enc. Redemptor hominis. Iš lenkų k. vertė ses. Lina Vanagaitė)
* * *
Mes žvelgiame į Tave,
Jėzau Kristau, mūsų Viešpatie ir Mokytojau,
žmonijos Atpirkėjau ir pasaulio Šviesa,
ir Tavo apšviesti meldžiame:
Duok, Viešpatie,
kad mes niekados neapkurstume Tavo Evangelijos kvietimui kad pažintume
savo krikščioniškojo gyvenimo garbingumą ir atsakomybę kad laisvai ir ryžtingai atsiduotume
Tavo Bažnyčios vienybės paslapčiai kad Tavo dvasia apšviestų ir perimtų mūsų gyvenimą kad vis nuoširdžiau ir veikliau
mylėtume visus brolius ir seseris Kristuje kad mokėtume savo užmojus jungti
su visų geros valios žmonių pastangomis.
Leisk tad mums, Tavo pašauktiems,
kurti žmonijos gerovę tiesos, laisvės, teisingumo ir meilės dvasia.
To prašome Tave per Tave patį, mūsų Viešpatį. Amen.
(Popiežius Paulius VI)
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Vynmedžio Šakelė
ATPIRKĖJUI
Žaizda Tu visas! - Lyg raupsuotas!
Tu jau ant kryžiaus! - Meilės soste!
Kančių srautuose paaukotas...
Vien meilė Tau žaizdas bešluosto!
Žaizdom - Krauju degi - žėruoji!
Liepsnų malda šauki malonės!
Taip šventas už kaltus aukojas!
Taip Meilė veržiasi į žmones!

-

VYSKUPŲ LAIŠKAS
1987 m. sukanka 600 metų nuo Lietuvos krikšto. Šiems - 1983 - metams Jubiliejui
rengimosi gaires mums nurodo Vyskupų laiškas tikintiesiems, skirtas Šv. Kazimiero
jubiliejaus garbei.
GERUMO METAI
Nieko nėra garbingiau,
kaip dėl Kristaus tarnauti žmonėms.
(Šv. Kazimieras)
Mūsų Tėvynės Globėjo šv. Kazimiero mirties 500 metų Jubiliejui mes,
Lietuvos Katalikų Bažnyčia, norime pasirengti, sekdami tauriomis jo cha
rakterio savybėmis.
Mus žavi šv. Kazimiero gyvas tikėjimas, ypač eucharistinis maldingu
mas, todėl pirmieji pasirengimo metai (1981) buvo EUCHARISTINIAI METAI.
Mus traukia ir kelia šv. Kazimiero jaunatviškas skaistumas, todėl antruo
sius pasirengimo metus (1982) paskelbėme TYRUMO METAIS.
Mums
šviečia
karalaičio
Kazimiero
nuoširdumas,
veiklus,
vyriškas
gerumas, tad paskutiniai, tretieji, pasirengimo metai (1983) tebus mums
GERUMO bei NUOŠIRDUMO METAI.
I. Jei patys save paklaustume, ko mes labiausiai laukiame iš kitų
žmonių, tikriausiai atsakymas būtų: kad kiti mane suprastų, įvertintų,
kad būtų man teisingi, nuoširdūs, geri.
Galėtume paklausti save ir antraip: ko labiausiai laukia iš manęs ma
no aplinkos žmonės? Ko gi kito, jei ne supratimo, įvertinimo; ko gi, jei ne
teisingumo, nuoširdumo, gerumo! Juk jei visi ir visada taip būtų nusiteikę
ir taip elgtųsi, žemė virstų rojumi.
Deja, gerumas ir nuoširdumas nebūdingas mums, šių dienų žmo
nėms, amžinai skubantiems, paskendusiems egoistiniuose rūpesčiuose.
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Todėl ir apkarsta gyvenimas, kad sunku rasti bičiulį, kuris su tavimi
nuoširdžiai džiaugtųsi tavo sėkmės ir laimės dienose ir tikrai užjaustų
sielvartui
prispaudus.
Puošniausiai
įrengtas,
gražiais
baldais
apstatytas
butas dvelkia šalčiu, jei artimiausi jame gyvenantys žmonės vienas iš
kito šilto žodžio neišgirsta. Vaikai, nors gražiai aprengti ir žaislais ap
krauti, nepatiria tikro vaikystės džiaugsmo, jei jų tėvai dažnai vaidijasi;
vaikų siela žalojama, jei net per vaikus motina keršija tėvui ar tėvas jai.
Ir paaugę tokie vaikai pavydi tiems savo draugams, kurių ir butas ank
stesnis, ir stalas skurdesnis, ir garažas tuščias (dažniausiai nėra nei to ga
ražo, nei ką jin statyti).., bet kur šeima džiugiai renkasi į namus, viskuo
noriai dalijasi, vieni kitus supranta, vieni kitais pasitiki, vieni kitiems
padeda.
Mūsų įstaigose, fabrikuose, įmonėse, ūkiuose ir kituose kolektyvuose
(neišskiriant nė mokslo ir meno šventovių) apstu nesklandumų, pykčio, keršto,
intrigų, įtarinėjimų. Netrūksta mėgėjų savąją darbo naštą krauti ant sve
timų pečių, suktai naudotis kitų darbo vaisiais, per kitų galvas kopti į
tarnybines aukštumas.
Iš kur gyvenime tiek nuoskaudų, tiek skriaudų, kodėl žmonės tokie
nejautrūs kitiems, tokie pagiežingi, pikti, kerštingi, kartais net žiaurūs?
Tai nuodėmės pažeista mūsų prigimtis, linkusi nuolat ieškoti savo
patogumų ir naudos, neatsižvelgdama į bendrą gėrį, į kitus žmones ir
Dievo įsakymus. Čia ir slypi blogio šaknys.
Pats dieviškasis mūsų Mokytojas Kristus skelbia: Iš vidaus, iš žmonių
širdies išeina pikti sumanymai, vagystės, žmogžudystės < . . . > , godumas,
suktybės, klasta <...>, pavydas, šmeižtai. <...> Visos tos blogybės išei
na iš vidaus ir suteršia žmogų (Mk 7, 21-23). Netikę mūsų polinkiai, drau
gėn susitelkę, išsilieja nepalankiais žmoniškumui visuomeniniais santy
kiais, o tie savo ruožtu vėl veikia atskirų žmonių elgesį. Kai yra kas moka
už niekšybę, keroja niekšybės.
II. O ką sako mūsų tikėjimas, kokį kelią jis rodo?
Asmens ir visuomenės dorovės pagrindas mums yra 10 Dievo įsakymų,
ir visus juos vainikuoja didysis meilės įsakymas: Mylėk Viešpatį Dievą
visa širdimi. < . . . > Mylėk kiekvieną žmogų kaip patį save! (plg. Įst 6, 5; Kun
19, 18; Mk 12, 29. 31).
Atsisveikinimo Vakarienėje prieš kančią Jėzus Kristus dar labiau sutau
rina žmonių meilės pareigą sakydamas: Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip
mylėtumėte vienas kitą (Jn 13, 34).
Viešpaties valią geriausiai suprato ir vykdė ištikimiausieji Kristaus
sekėjai - šventieji. Verta ir mums ją pamėgti. Mylėk kitus žmones pana
šiai, kaip myli save. Vadinasi, įsijausk į kito žmogaus sielą, stok pats į jo
vietą ir ko norėtum, jo vietoje būdamas, iš kitų žmonių sulaukti, stenkis
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jam tai suteikti, o ko sau nenorėtum - nė jam nedaryk. Mylėk žmones,
kaip Jėzus juos mylėjo ir myli - taigi absoliučiai nesavanaudiškai, pasi
aukojamai, šventai.
Šventumo nedraugai ne kartą bando pažeminti Kristų ir Jo šventuosius
sekėjus. Ir mūsų garbingąjį Globėją Kazimierą kai kas norėtų suniekinti.
Jie sako - karalaitis Kazimieras buvo silpnavalis, paliegėlis ir gavęs džio
vą, bebučiuodamas bažnyčios kryžius. Kazimiero laikų dokumentai skel
bia ką kita: jaunasis Kazimieras pasižymėjo retais gabumais ir anuomet
buvo laikomas inteligentiškiausių, šviesiausiu jaunuoliu visų Europos val
dovų šeimose. Ir džiova užsikrėtė ne bažnyčiose - bažnyčios ligų nepla
tina! - bet lankydamas ligonius lūšnose.
20-metis jaunuolis Vilniuje pavadavo savo tėvą, karalių Kazimierą,
Lietuvos valstybės reikaluose, paskui, tėvo pavestas, dvejus metus valdė
Lenkiją, kur parodė daug sumanumo ir tvirtumo. Valdiniams buvo malo
nus, lengvai prieinamas, bet nemėgo pataikūnų, griežtai baudė savava
liaujančius pareigūnus, o nedorus, neklaužadas ir apsileidėlius šalino iš
vietų. Jaunajam Kazimierui gyvam esant, nebuvo išleista nė vieno įstaty
mo, varžančio valstiečių teises.
Jis ypač globojo likimo nuskriaustuosius, nelaimių ištiktuosius, ligo
nius. Dvariškiams liepdavo su jais elgtis kaip su laukiamais svečiais.
Išgirdęs dvariškius murmant, jog netinką karaliaus sūnui prasidėti su
elgetomis, pareiškė:
Nieko nėra garbingiau aukščiausiems pasaulio valdovams, kaip tar
nauti Kristui vargdienių ir bedalių asmenyje, dėl to laikau didžiau
sia garbe jiems patarnauti.
Taigi Kazimiero gerumas kilo ne iš silpnumo, o iš tvirtumo ir labai
gyvo tikėjimo, kad, teikdamas paramą žmogui, pagelbsti Kristui daryti
gera Jo mylimiems žmonėms.
III.
Ir mus šv. Kazimieras kviečia eiti jo pėdomis - daryti gera, skleisti
nuoširdumą, guosti liūdinčius, drąsinti silpstančius. Savo pavyzdžiu ir
čia pacituotais žodžiais apie garbingiausią pareigą - tarnauti - jis mus
moko ne abstrakčiai, teoriškai mylėti žmoniją, o praktiškai būti geriems
su konkrečiais mūsų aplinkos žmonėmis. Tai ir tebus šių metų mūsų
programa.
Pasaulį taisyti visuomet reikia pradėti nuo savęs. Įpraskime kritiškai
žiūrėti į savo poelgius, patys save kontroliuoti bendraudami su žmonė
mis, o pasitaikius kokiems nesklandumams, ieškokime pirmiausia nesan
taikos šaknų savyje. Liaudies išmintis sako: Geram visi geri.
Puoselėkime nuoširdumo bei gerumo daigus šeimoje. Sutuoktiniai turi
stengtis derinti savo nuomones, tramdyti neigiamus savo charakterio bruo
žus, mokėti vienas kitam atleisti, atsisakyti savo malonumų, pasiaukoti
kitų labui. Kur darniai sutaria tėvai, tose šeimose ir vaikai auga geresni,
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jautresni, nuoširdesni. Gausių šeimų tėvai paprastai geriau įpranta atsi
žvelgti į kitus ir rūpintis kitais.
Būkime nuoširdūs, pagalbūs savo kaimynams, bendradarbiams. Gra
žus lietuviškas paprotys - ir neprašytiems padėti per laidotuves, gelbėti
gaisro nelaimėje, lankyti ligonius, guosti nelaimių ištiktus žmones.
Yra profesijų, kurių pati prigimtis sudaro sąlygas parodyti žmonėms
gerumo, pavyzdžiui, mediko profesija, ypač kai ji vykdoma iš pašaukimo.
Geras, nuoširdus gydytojo žodis kartais labiau gydo kaip jo skirtieji vais
tai. Kiek gali pastiprinti pasiaukojusi medicinos sesuo, gerai žino tie,
kurie yra sunkiai sirgę. Labai girtina, kad jaunos studentės ir pagyvenu
sios moterys iš pasiaukojimo ligoniams imasi taip neapsakomai reikalin
go slaugių darbo ligoninėse. Ir patys ligoniai turi daugybę progų vieni
kitiems patarnauti, gerą širdį parodyti.
Aptarnavime ar gamyboje dirbantys šviesios sąžinės žmonės stengiasi
tiksliai, gražiai atlikti kiekvieną darbelį, atsimindami, kad juo naudosis
kiti žmonės.
Gavusieji atsakingesnes pareigas visuomenėje, kad ir nedidelėje darbo
bendruomenėje, nesiekia kuo daugiau naudos sau išsitraukti, o naudojasi
platesnėmis galimybėmis kitais rūpintis, jiems gera daryti.
Transporto priemonių vairuotojai ir visi eismo dalyviai atsižvelgia vie
ni į kitus, nesijaučia vieninteliai turį visur pirmenybę.
Visi vengiame kandžių pastabų. Kai reikia kitą įspėti, prakalbame drau
giškai, pareikšdami tikėjimą jo gera valia.
Mandagumas ir seną, ir jauną puošia. Todėl gerumo metais visi atsi
kratome storžieviškumo, šiurkštumo, mokomės būti mandagūs bei taktin
gi darbe ir namie, gatvėje ir bažnyčioje.
Brangieji! Visi mes, šventojo Kazimiero gerbėjai ir globotiniai, šiais,
trečiaisiais, jo jubiliejaus metais, gerumo bei nuoširdumo metais, laikyki
me būtina pareiga apčiuopiamai pakeisti savo aplinkos atmosferą: iš sa
vanaudiškumo - į nuoširdumą kitiems, iš šiurkštumo - į gerumą.
Kaip šv. Kazimiero vėliavą rankose, kaip Kristaus Kryžių ant krūtinės
visur nešiokimės krikščioniško gerumo žymę - tikrą palankumą žmonėms,
giedrą paslaugumą. Tegul iš to visi pažins, jog esame Kristaus mokiniai,
kad mylėsime žmones.., kad mylėsime, kaip JIS mylėjo ir myli. Amen.
* * *
Tas, kuris myli, yra kantrus, geras.
Jis nepavydi, nesididžiuoja, nesipuikuoja.
Jis elgiasi taktiškai, neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui,
pamiršta ką nors bloga iš kitų patyręs.
Jis nesidžiaugia matydamas kitą klystant,
bet džiaugiasi matydamas darant gera.
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Jis kitu pasitiki
ir niekad nepraranda vilties,
kad klystąs pasitaisys,
todėl kantriai viską ištveria.
(plg. 1 Kor 13, 4-7)

ISTORIJOS PUSLAPIAI
Zenonas Ivinskis
KRIKŠČIONYBĖS KELIAS LIETUVON
Evangelijos šviesa šimtmečių eigoje plito Europoje iš pietų ir vakarų
šiaurės rytų link. Dar didžiojo tautų kilnojimosi metu slinkdamos į Romos
imperiją kai kurios germanų tautos, nors ir sektantišku pavidalu, susidūrė
su krikščionybe ir ją priėmė.
496 m. krikštą priėmė Klodvigo frankai, lygiai už 100 metų - Britani
jos anglosaksai. Už juos dar anksčiau pasikrikštijo airiai, kurie į krikščio
nybę atvertė škotus. Iš priėmusių Kristaus mokslą tautų (airių, škotų, anglo
saksų) savo ruožtu atsirado apaštalai, kurie nešė krikščionybę toliau į
šiaurę ir į rytus. Šitokiu būdu sėkmingai Evangeliją platino ir Bažnyčią
organizavo Vokietijoje šv. Bonifacas (Vinfrydas; †754). IX a. naujasis mokslas
išplito dar toliau į rytus tarp bulgarų, moravų, čekų, vis dar misionierių
(Kirilas, Metodijus) taikingu būdu skelbiamas.
Dar už šimtmečio iš čekų krikščionybė pateko Lenkijon (966) ir per bul
garus bizantišku pavidalu ji buvo priimta senosios rusų Kijevo valstybės
(988). Vadinasi, prieš 1000 metų buvo pakrikštyti rytiniai slavai. Kol Kristaus
mokslas pasiekė jų kaimynus lietuvius, turėjo praeiti ištisi 5 amžiai.
Kadangi tame krikščionybės suvėlavime lietuvių tautai glūdi skaudūs
jos istorinio likimo padariniai, reikia peržvelgti tą nesėkmingą krikšto
mėginimų laikotarpį ir išsiaiškinti, kodėl Lietuva tapo paskutinioji pago
nybės salelė Rytų Europoje. Juk visą vidurinių amžių laikotarpį, ištisus
šimtmečius, kada Vakaruose Bažnyčios globojama augo krikščioniškoji
kultūra, vystėsi mokslas, steigėsi mokyklos, kūrėsi šimtais vienuolynai ano meto kultūrinio ir religinio gyvenimo celės, - Lietuvos plotus vis dar
dengė ne tik istoriškos nežinios, bet ir pagonybės ūkai.
Vakarų kultūra pamažu sklido į rytus. Otono I (Didžiojo) įsteigtoji Mag
deburgo arkivyskupija (968) su jai priklausančiomis trimis vyskupijomis
turėjo pasiimti uždavinį krikščionybę nešti dar toliau į rytus. Tačiau iš šių
vidurio Europos neofitų germanų neatsirado tokių, kurie airių ir škotų
vienuolių pavyzdžiu skelbtų Evangeliją tokiomis priemonėmis, kokių rei
kalauja pats jos mokymas. Tiesa, atskirų christianizatorių ir misionierių
buvo. Dar IX a. pamaldusis Hamburgo vyskupas šv. Ansgaras, kurio
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vyskupija turėjo būti centras visoms šiaurės misijoms, skleidė Kristaus
mokslą Holšteine ir Švedijoje. Bet tam Šiaurės apaštalui neteko atlikti
Vokietijos Bonifaco vaidmens. Kontempliatyvi jo krikščionybė neimponavo
šiauriečiams. Tik viena bažnyčia Švedijoje ir dvi bažnyčios Danijoje buvo
šv. Ansgaro (†865) darbo vaisiai. Bet iš artimos Švedijos priešingam Bal
tijos pakraščiui Evangelija nebuvo nešama. Baltų tautos, ypač prūsai,
kuršiai, žiemgaliai pirmiausia Skandinavijos tautas pažino ne kaip krikš
tytojus, o kaip energingus ir drąsius normanus jūreivius, tikrus ano meto
prekybininkus.
Tiesa, prūsų ir latvių tautose jau X-XII a. buvo tikėjimo skelbėjų.
Kankiniais mirė Prūsuose Prahos arkivyskupas Adalbertas (†997) ir Kvor
furto vienuolis Brunonas (†1oo9). Sėkmingiau tas darbas sekėsi Meinhar
dui ir Bertoldui, pirmiesiems Livonijos vyskupams XII a. gale.
Ir didelės vieno asmens pastangos, ir kilnios idėjos, jeigu nėra tinkamų
pagalbininkų, turi nuslopti. Taip ir didelis šv. Ansgaro užsimojimas ir tai
kiosios Prūsų misijos Adalberto ir Brunono asmenyje nebesulaukė tinka
mų įpėdinių.
Praėjo lygiai 200 metų nieko negirdint apie misijas. Visas Vakarų Eu
ropos dėmesys ir energija susitelkė į kovą tarp Bažnyčios ir valstybės
(Henriko IV laikai). Paskui prasidėjo Kryžiaus karai, Vakarų Europa nukrypo
į Palestiną. Dabar lenkų istorikai bando nurodyti, kad iš Lenkijos buvo
prasidėjusios christianizacijos pastangos Prūsuose. Bet jos turėjo būti tik
labai ribotos, nepalikusios žymesnių pėdsakų. Tikrų misijų baltų tautose
būta labai mažai.
XIII a. pradžioje (1230) atvyko į Prūsus Palestinoje įsikūręs Kryžiuočių
ordinas, kai jau prieš 30 metų Livonijai christianizuoti buvo Rygoje įkurtas
Kalavijuočių ordinas, greit (1237) įjungtas į Prūsų naująją instituciją. Prūsų
ordinas, kurio tikslas buvo ginti apkrikštytuosius, greit perėjo iš ofensyvos
defensyvon, nes geriausias apsigynimas yra pačiam puolant. Iš viso tie
santykiai susipynė taip, kad Prūsuose ir Livonijoje prievarta įvedamą krikš
čionybę lydėjo neofitų pavergimas. Ir kryžiaus karuose Palestinoje gimu
siam Vokiečių ordinui netrūko pasiaukojimo, gražių šūkių tikėjimui ginti,
silpniesiems užtarti, bet šalia to prisiplakė žmonių egoistinių reikalų, ne
sveiko avantiūrizmo, ir tas Ordiną padarė prieštaringa, kontrastiška insti
tucija, kilnių idėjų ir žiaurumo kupinos egoistinės politikos mišiniu.
Daugiau kaip 200 metų, per ištisas 8-ias generacijas, kova su šituo
Ordinu Lietuvai buvo gyvybės ir mirties klausimas, būti ar nebūti valstybe.
Per ilgą laiką kardu pripratęs veikti vienuolis kryžiuotis pasirodė nebetin
kamas misijų darbui. Jis visai atprato nuo tikrosios Evangelijos dvasios ir
per ištisus 200 metų savo nuolatiniuose karuose su pagonimis lietuviais
(o karas visada gimdo neapykantą ir žiaurumą) neberado priemonių ir formų lietu
viams pakrikštyti. Pagaliau ir pats prūsų krikštas išėjo toks žiaurus, kad
jie visiškai išnyko baisiose kovose ir priespaudoje.
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Bažnyčia laikėsi teisingo nusistatymo pagonių atžvilgiu. Ji per popie
žius skelbė, kad kryžiuočiai turi tiktai ginti krikščionis nuo pagonių už
puldinėjimų, taigi užtikrinti jiems tikėjimo laisvę. Popiežius draudė iš neo
fitų atiminėti turtus, kad pasikrikštiję nebūtų sunkesnėje būklėje kaip
prieš krikštą. Jau Honorijus III rašė:
Visi neofitai, tik naudodamiesi visiška laisve, turi priklausyti Baž
nyčiai. - 1219 m. jis rašė prūsų vyskupui Kristijonui: JŪS turite stengtis
pagonis ne savo vergovei paglemžti, bet atvesti prie Išganytojo.
Tai buvo kryžiuočiams teoriški samprotavimai iš tolimos Romos, o
gyvenimo praktikoje jie, tų raginimų nepaisydami, ėjo visai kitu keliu.
Įsitraukus kryžiuočiams į nuolatinę aktyvią kovą, faktiškai ginkluotų
misijų darbas rutuliojosi taip, kad riteriai ir kryžiaus žygio dalyviai, savo
ekspedicijose sutikę pagonių būrius, be abejo, niekados neturėjo patogios
progos jų paklausti, ar jie nori krikštytis. Čia ir glūdi didžioji Ordino darbo
ir jo kryžiaus karų Lietuvon tragedija. Šitaip pagrindiniams christianiza
cijos bei misijų principams susikeitus žiaurioje praktikoje nuo XIII a. ant
ros pusės kryžiuotis ir pagonis lietuvis suėjo į permanentišką ir niekad
nesibaigiantį karą.
Tokiu būdu, norint spręsti Lietuvos krikšto nuostabiai ilgo suvėlavimo
problemą, reikia pirmiausia susipažinti su Ordino struktūra ir jo nusista
tymu pagonių atžvilgiu, ypač kai tas misijų vienuolynas savo išorine or
ganizacija ir gerai sutvarkyta administracija, valstybė su visais jos atribu
tais, ėmė sekuliarizėti, nes ir jis, kaip ir visos valstybės, buvo atremtas į
tuos pačius žemiškuosius reikalus.
O Vakarų Europoje dar ilgai, iki pat Jogailos ir Vytauto laikų, buvo
žiūrima į Kryžiuočių ordiną kaip į vienintelį krikščionybės nešėją ir jos
reprezentantą kovose su pagonimis lietuviais. Ordinas pats sau buvo tvirtai
pasisavinęs Lietuvos krikštytojo vardą ir, kaip matysime, bet kokias kitas
pastangas kliudydavo ir stengdavosi likviduoti. O kiekvienas naujas Ordino
magistras iki XIV a. vis gyveno viltimi, kad jam pasiseks paklupdyti pago
nis lietuvius arba bent užimti vakarinę Lietuvos dalį - Žemaičius, taip
reikalingą abiem Ordino Šakom (Prūsams ir Livonijai) susijungti.
Šitaip politiškai ir teritoriškai suprasta krikščionybė lietuvių kunigaikš
čių galėjo būti priimta taip pat tik politinių aplinkybių verčiama. Didelės
koalicijos verčiamas rado kelią Rygon, į Livonijos ordiną, ir Lietuvos vie
nytojas Mindaugas. Nematydamas kitos išeities, Ordino magistro skatina
mas, jis krikštijosi, t. y. ėjo tuo pačiu keliu, kurį jam buvo nurodęs pavo
jingas konkurentas į Lietuvos sostą brolvaikis Tautvila.
Mindaugas, pirmasis ir paskutinis Lietuvos karalius
Jis sugebėjo išsivaduoti iš Ordino aiškių pastangų paimti per krikštą
Lietuvą ir jos vyskupiją savo įtakon. Naujoji vyskupija, į kurią pretenzijas
kartu reiškė ir Ordinas, ir arkivyskupas, buvo tiesioginėje Apaštalų Sosto
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globoje. Inocentas IV tvirtai palaikė Mindaugą ir pats tvarkė Lietuvos
vyskupijos reikalus, apsaugodamas ją nuo įvairių pretendentų. Bet šitai
vyskupijai, nors ji formaliai buvo ir ant gero pagrindo įkurta, nebuvo
lemta ilgai išsilaikyti. Pasikrikštijęs buvo tik pats karalius, jo šeima ir
dvaras. Iš popiežiaus Inocento IV bulės žodžių, kad Mindaugas krikštą
priėmė su dideliu pagonių būriu, galima išvesti, jog buvo pakrikštyti ir
Mindaugo šalininkai. Tuo tarpu pagoniškoji reakcija, jungdamasi su prieš
karalių kovojančiais vietiniais kunigaikščiais, vertė Mindaugą nutraukti
savo santykius su Ordinu. Atsimesdamas nuo kryžiuočių, turbūt Mindau
gas atsisakė ir nuo krikščionybės. Bet jei Mindaugas ir nebūtų apostata
vęs, tai, kad jis ir visa jo šeima buvo išžudyta politinių priešų, reiškė
krikščionybės žlugimą lietuvių tautoje daugiau negu 100-ui metų.
Išmintingai pradėtas darbas, įkūrimas tik Romai priklausančios vysku
pijos, žlugo. Jis buvo pradėtas sąjungoje su Lietuvos priešais, kuriems
rūpėjo pirma Lietuvą užkariauti, o tik paskui ją krikštyti. Tad šitoks po
litinių interesų lydimas krikštas lietuvių kunigaikščių (Mindaugo priešų) akims
atrodė per daug pavojingas. Krikščionybėje, kuriai atstovavo Ordinas, lie
tuviai matė tik pavergiančią galybę, kurią jiems prievarta kryžiaus karais
ir politinėmis priemonėmis buvo stengiamasi primesti, todėl čia ji ir su
sidūrė su tokiu griežtu pasipriešinimu ir nepriėmimu.
Didelė buvo Lietuvos nelaimė, kad Mindaugo pradėtoji krikščionybė
neprigijo ir neišsilaikė. Priešingu atveju, žinoma, ir lietuvių tautos istorija
būtų nuėjusi kitais keliais. Ordinas buvo anksti nustojęs savo racijos, kai
Prūsuose, prūsų sukilimo metu, bebuvo likę vos kelios jo pilys. Senprūsių
tauta nebūtų buvusi pasmerkta išnykimui. Lietuvių santykiai su kitais
krikštytais kaimynais (Lenkija) būtų nuėję taip pat kitu keliu. O Lietuvos
visu plotu pasukimas į Vakarų Europos pusę būtų joje anksti išugdęs savą
kultūrą (raštą, mokyklas ir t.t.).

Vytenio ir Gedimino laikų krikšto bandymai
Trumpai suminint XIV a. mėginimus Lietuvą apkrikštyti, reikia pami
nėti, kad tuoj po Mindaugo mirties pop. Urbonas IV (1263) ir pop. Klemen
sas IV (1268) bandė Lietuvoje toliau palaikyti žlungančią krikščionybę. Bet
pagoniškosios reakcijos laikais, kuriai atstovavo karingas ir veiklus Trai
denis (1270-1282), jokių krikščionybės pėdsakų šaltiniai neduoda.
XIII
a. gale Rygos arkivyskupas darė bandymų su krikščionybe įsi
skverbti Lietuvon. Vytenio lietuviai buvo palankiai nusistatę krikščiony
bės atžvilgiu, kaip aiškėja iš 1298 m. Rygos miesto dokumento. (1257 m.
pop.
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jos užleisti įkyriam savo konkurentui. Ordino narių tikslas buvo pirma
Lietuvą užkariauti, o tik paskui krikštyti. To tikslo siekdami kryžiuočiai
ir laikė Lietuvą savo misijos sritimi ir todėl niekam kitam, net Rygos
arkivyskupui, nenorėjo jos užleisti.
Dar 1312 m. Vytenis, kai Rygon buvo atvykęs popiežiaus legatas Fran
ciskus Moliano, kreipėsi į jį ir į Rygos arkivyskupą, - taip rašo Gediminas
savo laiške popiežiui Jonui XXII, - prašydamas atsiųsti 2 pranciškonus,
kuriems norėtų atiduoti pastatytą bažnyčią. Ta bažnyčia, kaip rodo tas
pats laiškas, lietuvių ir kryžiuočių kovose vokiečių riterių buvo sudeginta,
bet vėliau, jau Gedimino valdymo pradžioje, pranciškonai ir dominikonai
turėjo Vilniuje savas bažnyčias, o Naugarduke buvo dar viena pranciško
nų bažnyčia. Atskirame laiške (1323 05 26) Gediminas kreipėsi į saksų
provincijos pranciškonus ir prašė 4-ių vienuolių aptarnauti dviem bažny
čiom (Vilniuje ir Naugarduke).
Šitaip Gediminas rašė savo garsiuosius laiškus, kuriais kvietė Lietu
von ne tik amatininkus, ūkininkus, pirklius, bet ir vyskupus, kunigus ir
vienuolius, žadėdamas globoti bažnyčias, gerbti dvasininkus ir pats ap
sikrikštyti. Šitie laiškai, greičiausiai Gedimino ir Rygos miesto artimo
bendradarbiavimo vaisius prieš abiejų nekenčiamą Livonijos ordiną, tu
rėjo parodyti kunigaikščio gerą valią. Rygiečiams jie buvo naudingi prieš
kryžiuočius. O pagaliau jei jų raginamas Gediminas būtų tapęs krikščio
nimi, rygiečiams prieš Ordiną būtų atkritęs svarbiausias priekaištas, kad
jie dedasi sąjungon su pagonimis ir su jais palaiko pelningą prekybą.
Tačiau pačioje Lietuvoje buvo per daug lotyniškam krikštui priešingų
jėgų (žemaičiai, stačiatikiai) ir pats krikšto klausimas Lietuvos santykiuose
su Ordinu jau buvo per daug susikomplikavęs, kad būtų galima greit
laiškais jį išspręsti. Negreit Gediminas sulaukė atsakymo iš Avinjone
reziduojančio pop. Jono XXII, kuris, vos tapęs popiežiumi, buvo kreipęsis
laišku į Gediminą (1317), ragindamas jį priimti krikštą. Kai į Gedimino
laišką atvyko pasiuntiniai, aplinkybės jau buvo pakitusios, ir pats Gedi
minas dėjosi nieko nežinąs apie pažadą krikštytis. Galimas dalykas, kad
šitokiu būdu užmegzdami santykius su krikščionimis, o ypač su popie
žiumi,
Lietuvos
kunigaikščiai
norėjo
palengvinti
kryžiuočių
spaudimą,
kuris XIV a. darėsi vis intensyvesnis ir didesnis. Lietuvos kunigaikščiai
nenorėjo priimti krikšto ne dėl ypatingo priešingumo krikščionybei ir ne
dėl jų fanatiško užkietėjimo pagonybėje. Jie kratėsi tik Ordino siūlomos
krikščionybės,
nes,
kaip
kiekvienas
savarankiškas
valstybinis
organiz
mas, bijojo netekti politinės nepriklausomybės, o iš kitur krikštas buvo
sunkiai įmanomas. Ordinas buvo taip išplėtęs savo propagandą, jog ėmė
skelbti, kad Gedimino pažadas krikštytis yra tik prasimanymai. Apie
pačius Gedimino laiškus buvo paskleistos žinios, kad jie esą rygiečių
sufalsifikuoti
ir
Vakaruose
išplatinti.
Pagaliau
kryžiuočiai,
neleisdami
misionierių Lietuvon, buvo kaltinami vėliau, jog jie kurstę žemaičius ir

RŪPINTOJĖLIS. 1983. Nr. 19

827

rusus sukilti, jeigu Gediminas bandytų krikštytis. Į šitokią akciją kry
žiuočiai buvo išvertę savo tikruosius tikslus.
Bet Lietuvoje krikščionybė pamažu plito iš apačios, kitaip tariant, lie
tuviai turėjo progų ją iš arti pažinti. Dideliais būriais patekdavo Lietuvon
krikščioniškų žemių belaisvių. Padarydami tolimus ir dažnus žygius Len
kijon, lietuviai atsivesdavo daug krikščionių belaisvių. Pasiremdami vienu
Gedimino laišku, lenkų istorikai akcentuoja, kad XIV a. lenkai jau turėję
Lietuvoje savo bažnyčių ir dvasininkų. Reikia manyti, kad tokie kunigai,
nelaisvėje pramokę svetimos kalbos, galėjo būti sėkmingais misionieriais,
kai atėjo oficialaus krikšto valanda. Bet jie galėjo ir anksčiau parodyti
savo iniciatyvą. Todėl iš krikščionių belaisvių ir iš kitur lietuviai galėjo
pažinti Kristaus mokslą. Tačiau to neužteko - reikėjo oficialaus krikšto.
Krikštydavosi kartais lietuviai perbėgėliai. Kryžiuočiuose 1383 m. krikšti
josi ir pats Vytautas. Gedimino sūnaus Algirdo abi žmonos buvo stačia
tikės, o pirmosios žmonos ir vaikai krikštyti bizantišku krikštu. Tokie
kunigaikščių pasikrikštijimai tiek lotyniška, tiek bizantiška forma atitiko
tik politikos reikalus, buvo momento pasisekimai ir Lietuvoje likdavo be
platesnio atgarsio. Ir lietuvaitės kunigaikštytės ištekėdavo už rusų arba
už lotyniškai krikštytų kunigaikščių. Stipri giminystė rišo lietuvius su
mozūrų kunigaikščiais. Gaudemunda Traidenaitė (1279), dvi Gediminaitės Elzbieta ir Eufemija - ištekėjo už mozūrų kunigaikščių ir krikštijosi loty
niškai. Ir Kęstutaitė Danutė ten pat nutekėjo. Trečioji Gedimino duktė
Aldona ištekėjo už Lenkijos karaliaus Kazimiero. Bet tie giminystės ryšiai
su Romos krikšto kunigaikščiais, lygiai kaip ir su stačiatikiais, didelės
įtakos Lietuvos krikšto reikalams nepadarė.
Iš viso, kas čia pasakyta, aiškėja, jog XIV a. Lietuva nebuvo visai
izoliuota nuo Vakarų Europos pasaulio ir krikščionybės. Įvairiais pavida
lais lietuviai turėjo progų susidurti su tikėjimu, kurio vardu kryžiuočiai
vis tęsė puolimus.
Gedimino ir Kęstučio laikai (1316-1382), tas 66-erių metų laikotarpis,
dviejų generacijų amžius, yra Prūsų ordino didžiausios stiprybės ir geriau
sio jo žydėjimo laikai. Du energingiausi jo magistrai - Ditrichas fon Altenburgas ir Vilrichas fon Kniprodė - padarė iš Ordino valstybę, besitęsiančią
nuo Vyslos krantų iki Narvos (su pavojingu pagonių kyliu žemaičiuose!). Ordinas
ano laiko Europoje buvo laikomas geriausiu administratoriumi, pavyzdin
giausiu finansininku, kurio proporcingai joks Europos kraštas negalėjo
pralenkti. Ši grynai militaristiškai organizuota valstybė, nors jos nariai
ant savo apsiaustų nuolat nešiojo kryžių, išvirto į jėgą, kuri rūpinosi tik
Ordino valstybei taip reikalingos teritorijos - Žemaičių krašto - užėmimu.
Ir Ordinas vis tęsė savo puolimus, ir metai po metų vis ruošė naujus
žygius. Iš kartos į kartą lietuviai paveldėdavo tą liūdną palikimą - kovą su
kryžiuočiais. Dvi karo stovyklos vis tais pačiais žudynių, naikinimų ir
Plėšimų metodais nuolat kovojo viena su antra. Pagonys gynė savo laisvę,
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gyvybę ir nepriklausomybę, o kryžiuočiai laikė savo pareiga pagonių plo
tus prijungti prie savo krikščioniškos valstybės. Tie abiejų nesutaikomų
priešų reikalai taip susimezgė, jog kokie nors teoriški pasiūlymai nieko
daugiau nereiškė, o Ordinas Romoje buvo laikomas oficialiu krikštytoju.
Nuostabu yra, kad per tiek daug laiko Vokiečių ordino kunigai nesiėmė ir
nebandė ieškoti naujų būdų krikštyti pagonis, ne vien tik kryžių siūlant
ant kardo galo.
1335 m. Vokiečių ordino istorijoje buvo labai laimingi. Energingas ma
gistras Ditrichas fon Altenburgas, nutiesęs Lietuvos link per Prūsų ir Už
nemunės girias du vieškelius, ėmė statyti ant Nemuno kranto prie Mitu
vos žiočių Jurgenborgą, prie Seredžiaus - Marienburgą ir į vakarus, pora
kilometrų nuo Veliuonos pilies, prie Gystaus upelio - Bajerburgą. Šitaip
sėkmingai kryžiuočiai ėjo pirmyn panemuniais ir artėjo Kauno link. Iš
Bajerburgo Ordinas svajojo greit užkariauti visą Lietuvą. Tai parodo im
peratoriaus Liudviko Bavariečio dovanojimai, kuriais šis Lietuvą, Žemai
čius ir rusų kraštus priskyrė didžiajam Ordino magistrui. Tiesa, tas aktas
neturėjo praktiškos reikšmės, bet jis parodo kryžiuočių politinius planus.
Bajerburgas buvo numatytas Ordino valdomos Lietuvos sostine. Buvo su
planuota ir Lietuvos bažnytinė organizacija. Bajerburgas turėjo tapti Lie
tuvos bažnytiniu centru, kai Ordinas lietuvius ginklu pakrikštys. Bajer
burge turėjo reziduoti Lietuvos arkivyskupas metropolitas, o jo valdžiai
turėjo būti subordinuoti visi neofitų krašto vyskupai.
Kęstučio ir Algirdo laikų projektai pakrikštyti Lietuvą
Nesunku buvo Lietuvos kunigaikščiams įžvelgti tikruosius Ordino po
litikos tikslus. Jiems visai buvo aišku, kad krikščionybė iš kryžiuočių
nepriimtina. Kęstučio ir Algirdo laikais kartkartėmis buvo judinamas, ke
liamas Lietuvos krikšto klausimas, nors jam realizuoti ypatingų pastangų
nedaroma. Ir patys Lietuvos valdovai pasitaikius progai nesikratydavo
svarstyti tokių pasiūlymų ir sumanymų, einančių ne iš Ordino. Pirmasis
projektas Kęstučiui krikštytis buvo pasiūlytas, kaip matyti iš Klemenso IV
laiškų, Lenkijos karaliui Kazimierui Didžiajam, kuriam teko su Kunigaikš
tija ir Liubartu Gediminaičiu kovoti dėl Volynijos-Haličo žemių. Popiežius,
sužinojęs per Lenkijos karalių, kad Lietuvos kunigaikštis sutinka krikšty
tis, prašė Kazimierą išsiųsti Lietuvon misionierių. O kreipdamasis į Gniez
no arkivyskupą skatino siųsti Lietuvon įvairių vienuolynų ir regulų vie
nuolių ir kunigų, dievotų ir dorų vyrų, kurie kunigaikštį, jo brolius ir
tautą išmokytų naujojo tikėjimo, vestų į gera ir vadovautų. Bet dabar jau
bandoma nustatyti, kad ir Lenkijos karaliaus pasiūlymą krikštytis lydėjo
taip pat politiniai interesai. Kęstučio į krikščionybę - kai jo krikštas buvo
iškeltas politiniais motyvais - nepatraukė nė dideli pažadai.
Po dvejų metų (1351) Vengrijos karaliaus Liudviko žygio metu Lietuvon
iškilo naujas projektas. Pradėjęs su Kęstučiu derybas, karalius gavo iš
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didžiojo kunigaikščio pažadą krikštytis. Kęstutis sutiko su savo valdiniais
priimti krikštą, sudarė su Liudviku sutartį, pagal kurią jis pažadėjo Ven
grijai talkininkauti, o Vengrija ir Lenkija - priversti Ordiną grąžinti iš
Lietuvos atimtas žemes ir jas ginti nuo totorių. Nors abi pusės sutartį
patvirtino priesaikomis (čia Kęstutis atliko savotiškas aukojimo apeigas), tačiau
Kęstutis, sulaužęs sutartį, pabėgo. Pažadą krikštytis ir taiką Kęstutis bus
davęs norėdamas atitolinti nuo savo žemių priešą.
Naujas Lietuvos krikšto projektas vėl iškilo po kelerių metų (1357) taip
pat Lenkijos karaliaus iniciatyva. Kazimierui rūpėjo pasiteisinti prieš Or
dino priekaištus, radusius atgarsį Avinjono kurijoje, kad jis palaikąs san
tykius su pagoniška Lietuva. 1357 m. pabaigoje Kazimieras rašė Avinjo
nan, kad Lietuvos kunigaikščiai sutinka krikštytis ir prašė Inocentą VI
rašyti tuo reikalu imperatoriui Karoliui IV ir Vengrijos karaliui Liudvikui,
įdomu, kad Kazimieras pageidavo, jog neofitų lietuvių bažnyčios ir visi
vienuolynai būtų subordinuoti Gniezno arkivyskupui. Iš tiesų Karolis IV
parašė Lietuvos kunigaikščiams laišką, ragindamas krikštytis ir žadėda
mas pagalbą. Jo delegacijai, atvykusiai į Lietuvą, buvo pareikšta, kad
Lietuva tegalėtų tada krikštytis, jei Ordinas Kunigaikštystei grąžintų at
imtas žemes tarp Priegliaus ir Dauguvos; patys kryžiuočiai turėtų išsikelti
į Rusijos dykumas ir ten krikščionis ginti nuo totorių. Tos sąlygos ano
meto lietuvių, išvargintų nuolatinio karo santykiuose su Ordinu, buvo su
prantamos. Jos ėjo iš noro kuo toliau atitolinti Ordiną nuo Lietuvos ribų.
Tačiau Ordinui tos sąlygos buvo per sunkios ir negyvenimiškos. Juk iki to
laiko Ordinas Prūsuose buvo prisistatęs daugybę pilių, išugdęs keletą žydin
čių miestų, išvystęs plačią ir pelningą prekybą ir jokiu būdu nebūtų norėjęs
keltis į kažkokius tolimus plotus ir vėl viską pradėti kurti iš naujo. Kryžiuo
čių vadovybė ir jos nariai buvo per daug suaugę su savo turtais Prūsuose
ir per daug persiėmę kolektyviniu gavo institucijos egoizmu, kad dėl lietu
vių pasiūlymų būtų galėję laisvai palikti jėga užimtus plotus.
Vėl praėjo keliolika metų kryžiuočių nuolatinių deginimų ir naikinimų
Lietuvos gyventojų sodybų, žmonių žudymų ar ėmimų nelaisvėn. Ir antroji
XIV a. pusė žino tik dar intensyvesnes kryžiuočių ekspedicijas iš Prūsų ir
iš Livonijos su šimtais ir tūkstančiais išvežtų nelaisvėn žmonių, dideliais
skaičiais išžudytų vyrų, kaimenėmis išvarytų galvijų ir t.t. Todėl visi
gerais norais pagrįsti bandymai atsimušdavo į Ordino politiką.
O juk XIV a. Lietuvoje buvo krikščionių vienuolių ir bažnyčių. Tyliai
savo darbą dirbo pranciškonai ir dominikonai, apie kurių veikimą nedaug
kas tėra žinoma. Nuo XIV a. pradžios, vėliausiai Gedimino valdymo lai
kais, tie vienuoliai jau buvo Lietuvoje įsikūrę. Ypač pranciškonų vaidmuo
yra iškeltinas. Iš kitos pusės, klaidinga yra kalbėti, esą jau Algirdo laikais
Petras Goštautas buvo įkurdinęs net 14 pranciškonų Vilniuje, ir jie vieną
dieną buvę išžudyti. Iš tikrųjų XIV a. žinome apie 2 pranciškonus Gedi
mino laikais. Laikas jau būtų tą 14-os pranciškonų legendą nebeskirti
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istorinių faktų sritin. Lygiai taip pat vėlesni Maskvos šaltiniai buvo pa
skelbę apie trijų stačiatikių mirtį Vilniuje. Lietuviams pagonims toleran
cijos idėja nebuvo svetima. Turbūt tai glūdėjo lietuvių pagonybės esmėje,
kad jie gamtos reiškinių kulte paskendusios savo religijos niekam nepri
metė. Tai buvo savita jų religijos žymė. Jie laikėsi jos užkietėję ir sveti
miems neprieinami, bet ir kitų nepersekiodami. Atrodo, kad Lietuvos val
dovai laikėsi senosios religijos ne tiek iš prisirišimo prie savojo gamtos ir
dvasių kulto, kiek dėl baimės netekti nepriklausomybės. Žinoma, reikėjo
skaitytis ir su pagoniška reakcija, kuriai krikščionis ir visokio pikto nešė
jas kryžiuotis buvo sinonimai.
Priverstinėje ir išsigimusiais metodais vykdomoje christianizacijoje glūdi
ir liūdnas Prūsų tautos likimas. Joje reikia taip pat ieškoti atsakymo,
kodėl buvo taip suvėluotas lietuvių tautos krikštas.
Tokia gyvenimo ironija ir paradoksas, kad toji institucija, kurios parei
ga buvo skleisti tarp pagonių krikščionybę, pasidarė jos stabdžiu. Ir Lie
tuvos krikštijimo darbas atiteko ne tiems, kurie 2 šimtmečius Vakarų
Europoje dėjosi pagonių christianizatoriais. Lenkų padedami, kai į jų sos
tą atsisėdo lietuvis kunigaikštis Algirdo sūnus Jogaila, pagaliau lietuviai
ir oficialiai priėmė krikštą.
Lietuvių krikštas Vilniuje 1387 metais
Pagoniškos Lietuvos kunigaikščiui Algirdaičiui Jogailai teko didelė gar
bė tapti kaimyninės katalikiškos valstybės (Lenkijos) karaliumi. Krėvos akte
(1385 08 15) glūdėjo ir vienos, ir kitos pusės realūs ir politiškai apgalvoti
išskaičiavimai. Kiekviena pusė tikėjosi iš dviejų didelių valstybių sujungi
mo po vienu skeptru savo valstybei naudos. Nesvarbu buvo būsimam
karaliui Jogailai, katrą valstybę prie katros jis prijungs, nes jam tada buvo
aišku, kad jis vis tiek galės valdyti abi valstybes.
Krėvos aktas sudaro Rytų Europos istorijoje labai svarbų faktorių ne
tik politiniu, bet ir kultūriniu bei religiniu atžvilgiu. Šiuo reikšmingu mo
mentu, kada Kunigaikštija savo veidą nukreipė į Vakarus, atsirado paga
liau patogi proga ramiu būdu su tos kaimyninės sąjunginės valstybės
pagalba pasikrikštyti. Nors pagonybė dar tvirtai buvo įaugusi liaudies
masėse, bet ir Jogailai, ir Vytautui buvo aišku, kad politiniai gyvenimo
faktai rodo, jog ji tapo tikras anachronizmas. Ir pačių kunigaikščių šeimos
tuo atžvilgiu išgyveno krizę. Tiesa, Kęstutis ir Algirdas tebetikėjo senuo
sius dievus ir abu mirė pagonimis - su atitinkamais papročiais buvo
sudeginti ant laužo, - tačiau jaunoji karta jau turėjo kitaip galvoti, nes
naujasis tikėjimas veržėsi pro visus plyšius. Jai matant aplink save vien
tik krikščioniškas tautas, turėdavo kilti abejonių, ar beišsilaikys pagony
bė, ar ne pats laikas priimti tą visų išpažįstamą Evangeliją. Apie Jogailą
žinom, kad jis, tapęs didžiuoju kunigaikščiu ir siųsdamas savo brolį Skir
gailą pas Ordino magistrą, imperatorių ir galiausiai patį popiežių, turėjo
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tikslą apkrikštyti Lietuvą ir suartinti ją su Vakarais. Galimas dalykas, jog
Jogaila į krikštą žiūrėjo kaip į politinę būtinybę, kaip j tinkamą priemonę
Vakaruose laimėti draugų, popiežiaus ir imperatoriaus palankumą. Kad
Jogaila ieškojo naujų kelių, išeities iš Lietuvą labai varginančių karų su
kryžiuočiais, rodo jo 1382 m. sutartis, kuria didysis kunigaikštis pasiža
dėjo krikštytis, užleisdamas Ordinui Žemaičių kraštą iki Dubysos. Tačiau
Žemaičių Jogaila neatidavė kryžiuočiams ir krikštui priimti rado kitokį, ne
taip pavojingą būdą. Per politinę uniją su Lenkija buvo atrasta proga
priimti Evangeliją.
Dar buvo kitas labai artimas kelias į rytus. Kunigaikštijoje rusų stačia
tikių buvo daug daugiau negu pagonių lietuvių. Nuo Gedimino laikų ku
nigaikščių vaikai dažnai būdavo graikiškai krikštijami, stačiatikės atveda
mos į valdovų dvarą ir t.t. Tiesa, pačios lietuvių tautos masės, ypač
žemaičių, stačiatikybė visai nebuvo palietusi. Tačiau įvesti ją oficialiai iš
aukšto nebūtų buvę berods sunku. Bet Rytų Bažnyčios apeigų krikštas,
neišlaisvindamas
būsimų
lietuvių
schizmatikų
nuo
kryžiuočių
tolesnės
propagandos ir politinių pretenzijų, būtų ateityje palengvinęs rusiškajam
elementui įgyti visišką persvarą valstybėje. Tada Lietuva ne tik būtų nu
traukusi ryšius su Vakarų kultūra, kurios svarbiausia grandis galėjo būti
ir buvo krikštas, bet ir visiškai surusėjusi. Ypač galima tai teigti žvelgiant
iš XIX a. antrosios pusės. Reikia atsiminti, kad Muravjovo gadynėje lie
tuvių liaudies mases nuo visom priemonėm vedamos ir brukamos rusifi
kacijos daugiausia gelbėjo Romos krikštas.
1387 02 14 Jogaila pradėjo konkrečiai vykdyti Krėvos akto pažadus.
Šv. Stanislovo katedroje jis pasikrikštijo su savo broliais, daugybe lydėju
sių bajorų ir kunigaikščių. Viešai prie lotynišku krikštu krikštytų prisijun
gė tada ir Vytautas, kuris 1383 m. buvo Vokiečių ordino pakrikštytas,
berods kurį laiką irgi laikėsi stačiatikybės. Iškilmingas kunigaikščių ir
palydovų krikštas buvo tarsi įžengiamasis Lietuvos krikšto aktas. Daug
svarbesnis ir labai didelės reikšmės aktas įvyko lygiai po metų Vilniuje.
1386 m. buvo krikštyti kunigaikščiai ir didikai, o Vilniuje 1387 m. turėjo
būti pakrikštyta ir paprastoji bajorija. Tas krikštas simbolizavo visos Lie
tuvos prisijungimą prie Romos tikėjimo, kurio liepsnelė jau vienur kitur
ruseno nuo Mindaugo bandytos įvesti krikščionybės.
Viešas atsisakymas pagonybės ir pasukimas į Vakarų krikščionybę lie
tuvių tautos gyvenime ir kultūriniu atžvilgiu reiškė nepaprastą posūkį.
Patys lenkai tam nepaprastam lietuvių tautos gyvenimo įvykiui nesuteikė
didelės svarbos, kaip patvirtina ir Jogailos Vilniuje duotosios privilegijos.
Naujasis Lenkijos karalius Vilniun atvyko su dvasininkų būreliu, kuriame
nebuvo nei Gniezno arkivyskupo, nei Krokuvoje lietuvius kunigaikščius
krikštijusio vyskupo Radlicos, nei veiklaus Poznanės vyskupo Dobrogosto.
Nors iš jaunutės Jogailienės nuo seno buvo norima padaryti Lietuvos
apaštalę, bet ir ji Lietuvos krikšte nedalyvavo.
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Apie Lietuvos krikštą, kad ir kaip svarbų to meto faktą, maža teturime
žinių. Ordino kronikos apie tai tyli, - krikštas vyko be jo pagalbos. Per 2
šimtmečius pretendavęs į Lietuvos krikštijimo monopolį, dabar turėjo piktai
iš šalies žiūrėti, kaip lietuviai nusigręžė nuo vokiečių misijos. Todėl ir vo
kiečių metraščiai rašo trumpai: Lietuviams buvę nesunku krikštytis, nes jie
buvo pripratę prie pirčių; arba ironiškai: Jogaila dėl karalystės ir gražios
moters leido sau ant galvos užpilti truputį vandens. Šiaip jau platūs ir
išsamūs kryžiuočių metraščiai nėra mums joks šaltinis krikšto reikalu. To
dėl neskaitant trijų Jogailos duotų dokumentų, belieka pasitikėti vieninteliu
plačiu šaltiniu - Krokuvos kanauninko Dlugošo kronika, kuri irgi yra ne be
tendencijos. Patys lenkų istorikai yra kritiškai įvertinę Dlugošo kroniką ir
rado daug klaidingų dalykų. Pavyzdžiui, Dlugošas (rašęs 80 metų vėliau nuo
krikšto) yra paskelbęs, kad Lietuvon atvykęs Jogaila, Jadvygos ir arkivyskupo
Bodzantos lydimas. Tuo tarpu dokumentai, lygiai kaip ir lenkų skundas
Konstancoje, rodo, kad juodviejų nebuvo. Iš tų dokumentų galima nustatyti,
kad, be vienintelio vyskupo Andriaus ir dvasininkų, dalyvavo Mozūrijos
kunigaikščiai, pasauliečiai Lenkijos didikai, palydovai. Dalyvavo, žinoma,
visi žymesnieji Lietuvos kunigaikščiai, keli Jogailos broliai (Skirgaila, Vladimi
ras, Kaributas), Vytautas, Kunigaikštijos didikai.
Dlugošas pasakoja, kad paties Jogailos įsakymu Vilniaus pilies papėdė
je ir kitur aplink esančiose alkavietėse buvo sunaikinti aukų židiniai.
Buvo liepta iškirsti šventais laikomus medžius ir giraites, išmušti namuo
se gerbiamus žalčius. Nesant užtenkamai kunigų, mokančių lietuviškai,
esą pats Jogaila išvertęs lietuvių kalbon Tėve mūsų ir Tikiu Dievą Tėvą.
Pradžioje pavaldiniams daugiau reiškė ne tiek Naujojo Mokslo turinys,
kiek didžiojo kunigaikščio autoritetas, įsakęs mesti senus tikėjimus ir
prietarus. Savo valdovui paklusę bajorai turėjo priimti ir tokį pat tikėjimą,
kokį valdovas naujai pradėjo išpažinti. Šitokia dvasia reikia suprasti Jo
gailos katekizminių tiesų aiškinimą. Po 25 metų juodu su Vytautu pana
šiai elgėsi Žemaičiuose (apie tai bus kalbama toliau).
Pasak Dlugošo, Vilniuje per pagrindinį gyventojų krikštijimą kelias die
nas buvo mokoma tikėjimo tiesų. Vyrai ir moterys buvo suskirstomi į
atskirus būrelius ir, užtenkamai - sųfficientur - pašlaksčius vandeniu,
suteikiamas atskiram būreliui vardas, pvz., vyrų - Petras, Povilas, Jokū
bas, Stanislovas ir t.t. Moterims buvo panašiai duodami vardai - Kotry
na, Margarita, Darata ir t. t. Kai kas abejoja dėl Dlugošo aprašytojo krikš
tijimo būdo. Juk jis pats sako, kad kunigai keletą dienų mokė žmones
tikėjimo tiesų, tai jeigu jie turėjo laiko mokyti, tai galėjo užtekti laiko ir
aplieti
vandeniu
kiekvieną skyrium. Kiekvienas pakrikštytasis gaudavo
baltą vilnonį rūbą, kaip simbolį atgautos nekaltybės.
Nepateikiant skaičių, rusų metraščiuose sakoma, kad pusė Vilniaus
priėmė vokiečių tikėjimą. Matyt, kita gyventojų pusė buvo stačiatikiai ar
svetimtaučiai, pirmiausia vokiečių pirkliai.
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Vėlesnėmis žiniomis, 1387 m. buvo pakrikštyta apie 30 000, nes krikš
to teikimas neapsiribojo vien Vilniumi. Jogaila važinėjo ir kitur, įsakyda
mas mesti pagonybę. Tada buvo įkurtos ir pirmosios parapijos: Ukmergė
je, Maišiagaloje, Nemenčinėje, Medininkuose, Krėvoje, Ainoje ir Obolcuose.
jeigu tarp pirmųjų parapijų neminima bažnyčios Kaune ir Trakuose, tai
ženklas, kad ten jau seniau jos buvo, juo labiau kad abiejuose miestuose
buvo vokiečių pirklių.
Su Mindaugo mirtimi pradingus Lietuvos vyskupijai, Jogailos senelio
įkurtoje Lietuvos sostinėje 1387 02 17 buvo duota pradžia naujai vysku
pijai, subordinuotai Gniezno vyskupui. Abu pirmieji Vilniaus vyskupai
(Andrius Vosila, Jokūbas Plichta) buvo pranciškonai, jau nuo anksčiau gyvenę
Lietuvoje ir mokėję lietuviškai. Tik jų įpėdiniai iki pat 1918 m. (Jurgio
Matulaičio paskyrimas) jau nebesirūpino teisėmis lietuvių kalbos, kuria ilgai
kalbėjo didelė dalis vyskupijos tikinčiųjų.
Pasirodo, Mindaugas buvo geriau supratęs bažnytinę politiką ir pasie
kė tai, kad jo laikų vyskupo Kristijono vyskupija buvo subordinuota tie
siogiai Apaštalų Sostui.
Trumpai čia minint lotyniško krikšto vaidmenį, reikia pasakyti, kad su
Bažnyčia Lietuvon atėjo ir glaudžiai su ja susijusios Vakarų Europos kultū
ros formos. Juk ilgus šimtmečius viduriniais amžiais Bažnyčios ir kultūros
sąvokos buvo beveik identiškos. Ilgą laiką vienuolynai buvo vieninteliai
mokslo židiniai, kur buvo ne tik rašomos kronikos, rašomi ar kantriai nu
rašinėjami šventųjų gyvenimai ir kitos religinio pobūdžio knygos. Vienuo
lynuose gimė ano laiko poezija, literatūra, prie vienuolynų ir bažnyčių buvo
organizuojamos mokyklos, raštingi žmonės paprastai būdavo vienuoliai dva
sininkai. Vienuolynuose ir bažnyčiose, kurios buvo viso to laiko religinio
gyvenimo ašis, kaupėsi meno turtai. Toji krikščionybė, vidurinių amžių
civilizacijos tikroji skleidėja, turėjo su krikšto priėmimu tapti Lietuvoje ir
naujas kultūros veiksnys. Tiesa, lietuviai ir anksčiau, dar pagoniškajame
laikotarpyje, šiek tiek bendravo su Vakarais, daugiau negu paprastai mano
ma, bet lotyniškas krikštas turėjo tautą labiau susieti su Vakarais, neduo
damas suklestėti bizantiškai stačiatikiško stiliaus rusiškajai kultūrai. Nors
jos vaidmenį kalbant apie Lietuvos kryžkelę (1387) paprastai mėgstama per
daug įkainoti, tačiau ji iš tikrųjų buvo pradėjusi leisti šaknis.
Tiesa, lietuviai ir anksčiau gyveno savitą kultūros gyvenimą. Bet pa
goniškajame laikotarpyje, ištisoms kartoms kovojant egzistencinę kovą su
kryžiuočiais, toji lietuvių kultūra buvo pasinešusi perdėm militaristine
kryptimi, nes ją išoriškai reprezentavo sumaniai ir gerai įrengtos pilys,
kūlgrindos, geras apsiginklavimas ir t.t. Kraštui virtus nuolatinio karo
stovykla, nė tie energingi valdovai, kaip Gediminas, Algirdas, Kęstutis,
nebegalėjo atsidėti ramiam kultūros darbui.
Su krikščionybe Lietuvon atėjo pirmosios mokyklos. Apie pirmą jų,
suorganizuotą prie Vilniaus katedros, turime žinių jau iš XV amžiaus.
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Nuo XV a. pradžios ėmė rodytis pirmieji lietuviai ir Europos universitetuo
se, pradžioje daugiausia Krokuvoje ir Prahoje. Kada Lietuvoje protestantai
(xvi a.) ėmė skleisti savo mokslą ir įkūrė mokyklą Kėdainiuose, Vilniaus
vyskupui Protasevičiui besirūpinant, Jėzuitai įkūrė Lietuvoje Liublino uni
jos metais pirmąją gimnaziją (kolegiją), o po 10-ies metų ir pirmąją aukštąją
Lietuvos mokyklą - Vilniaus Akademiją, išgyvenusią 185 metus ir išug
džiusią Lietuvai nemaža intelektualinių jėgų. Po tam tikrų permainų tos
jėzuitiškos Akademijos pagrindu buvo įkurtas Vilniaus universitetas.
Daug kur Lietuvoje Bažnyčia buvo kultūros skleidėja ir architektūrinio
meno srityje. Religinis žmogaus nusiteikimas aukoti Dievo garbei žemišką
sias gėrybes skatino, pvz., statyti gražias bažnyčias. Net XVII a., kai Lietu
vos kraštas buvo tiek išvargęs ir sunykęs po Maskvos ir Švedijos karų, buvo
pastatytos gražiausios Lietuvos bažnyčios, pvz., Vilniuje - Šv. Petro ir
Povilo, Šv. Kazimiero, Šv. Teresės, Aušros Vartų; Kaune - Karmelitų arba
tikrojo baroko stiliaus Pažaislio bažnyčia. XVII a. buvo pastatytos mūrinės
bažnyčios ir periferijoje: Kretingoje, Telšiuose ir kt.

RELIGIJA IR TAUTIŠKUMAS
Antanas Maceina
KRIKŠČIONIŠKASIS TURINYS IR LIETUVIŠKOJI FORMA
Religijos ir tautybės santykiai
Tautinio elemento vaidmuo religijoje, specialiai krikščionybėje, šian
dien sudaro vieną iš svarbesnių aktualių klausimų. Tautų atbudimas ir jų
aktyvus reiškimasis visuomeniniame gyvenime negalėjo nepaliesti ir reli
ginės srities: čia tuojau iškilo religijos ir tautybės santykių problema.
Humanizmo laikai sprendė klausimą, kaip santykiauja žmogiškumas ir
religija, o mūsų laikams reikia išspręsti, kaip santykiauja su religija tau
tiškumas. Dėl to, norint susekti vidinius ryšius tarp krikščioniškojo turi
nio ir lietuviškosios formos, visų pirma reikia bent iš principo nustatyti
gaires religijos ir tautybės santykiams.
Religija, paprastai sakoma, yra žmogaus santykiavimas su Dievu. Ši
tas santykiavimas gali būti sąmoningas, aktualus, pasireiškiąs tam tik
rais ženklais ir tam tikromis formomis. Tuomet mes turime religiją psi
chologine ir moraline prasme arba tai, ką šv. Tomas yra pavadinęs religi
jos dorybe - virtus religionis. Bet šitas santykiavimas gali būti ir nesąmo
ningas. Jis gali likti pasislėpęs žmogaus dvasios, jo prigimties gelmėse,
nes prigimties gelmės visados yra susijusios su Dievu, kaip su pirmąja
savo Priežastimi ir savo Palaikytoju. Dievas turi nuolatinių santykių su
žmogumi ne tik dėl to, kad Jis jį sukūrė, bet ir dėl to, kad Jis jį palaiko,
nes dieviškoji Apvaizda yra ne kas kita, kaip kuriančiojo dieviškojo akto
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pratęsimas laike. Šitaip suprastas žmogaus santykiavimas su Dievu arba
šitaip suprasta religija jau bus imama ontologine prasme. Apie tokią re
ligiją yra sakoma, kad ji žmogui įgimta. Psichologine ir moraline prasme
religijos žmogus gali išsižadėti ir ją pamesti. Bet jis niekados negali nu
traukti savo prigimties santykių su Dievu, vadinasi, jis negali išsižadėti
religijos ontologine prasme. Nereikia nė aiškinti, kad psichologiškai ir
morališkai suprastos religijos pagrindas yra religija, suprasta ontologiš
kai. Negana to, religija, kaip moralinė dorybė ir psichologinis išgyveni
mas, yra ne kas kita, tik ontologinių savo prigimties santykių su Dievu
suvokimas, jų įsisąmoninimas ir jų konkretus pripažinimas. Ontologiniai
santykiai su Dievu visados sudaro giliausią religijos pagrindą.
Šiuo tad atžvilgiu galima tvirtinti, kad religija yra pats žmogiškasis
buvimas. Ne koks nors šito buvimo atžvilgis, ne kokia nors jo forma, bet
pats žmogiškasis buvimas. Žmogiškasis buvimas yra buvimas religijoje,
per religiją ir iš religijos. Džiovanis Papinis yra pasakęs, kad Dievo šau
kiasi net tas, kuris Jam piktžodžiauja. Šita mintis turi gilią prasmę. Jeigu
žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, jeigu Dievas yra jo pirmavaiz
dis, vadinasi, žmogus bus tiek žmogus, kiek jis artinsis prie savo pir
mavaizdžio, kitaip sakant, kiek jis turės nuolatinių ir gyvų santykių su
Dievu, arba religijos. Religijos nustojimas ontologiniu atžvilgiu yra ir žmo
giškumo nustojimas. Religija sudaro žmogiškojo buvimo turinį, duoda jam
prasmę ir tikslą.
Tautybė jau kitaip santykiauja su žmogiškuoju buvimu. Tautybė žmo
giškajam buvimui yra ne turinys, bet forma. Žmogiškasis buvimas savo
konkrečiose apraiškose įgyja įvairių būdų, tarp kurių yra ir tautinis būdas
arba tautybė. Žmogus savotiškai gyvena ir veikia jau kaip individas. Taip
pat savotiškas jis yra kaip vyras ir moteris. Prie šitų individualių ir lytinių
buvimo bei veikimo būdų prisideda dar tautinis būdas, sukurtas rasės,
gyvenamosios aplinkos ir istorinio likimo. Tautybė nėra kokia substancija
žmogiškojoje būtybėje, nėra koks nors atskiras elementas arba sritis. Ji
yra konkreti žmogaus būsena ir veiksena, kuri apima visą žmogaus bū
tybę, visas jo galias ir visas jo sritis. Individualinė būsena bei veiksena
yra per siaura, kad joje žmogiškumas gebėtų iki galo pasireikšti, lytinė
būsena yra per plati, nes ji yra tik dvejopa, o tautinė būsena yra kaip tik
tinkama, nes joje žmogiškajam pradui yra pakankamai ir įvairumo, ir
platumo. Štai dėl ko tautybė visais laikais buvo vienas iš pagrindinių
lemiamųjų gyvenimo veiksnių. Mūsų laikais šita jos įtaka tik pradėta
suvokti ir sąmoningai kultivuoti. Bet tautybės vaidmuo buvo realus visa
dos. Tautybė nulėmė žmogaus mąstymo, jo papročių, jo kūrybos, jo val
stybinių ir visuomeninių institucijų formas. Tautybė nulėmė ir žmogaus
religiją.
Nusistačius, kad religija yra žmogiškojo buvimo turinys, o tautybė - jo
forma, nesunku bus suprasti, kad santykiai tarp religijos ir tautybės yra
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gilūs ir organiški. Religija ir tautybė sudaro konkrečią žmogaus egzisten
ciją: pirmoji pripildo šitą egzistenciją turinio, o antroji suteikia jai pasto
vias formas. Be religijos žmogiškasis buvimas būtų be turinio, be prasmės
ir be tikslo. Be tautybės jis neturėtų konkrečių formų, dėl to būtų nesu
vokiamas, negyvenimiškas, nereikšmingas. Religija ir tautybė yra du pa
grindiniai žmogaus gyvenimo pradai, kurie šitą gyvenimą įprasmina ir jį
padaro vertingą. Žmogiškasis buvimas sujungia religiją ir tautybę neper
skiriamais ryšiais ir kiekvieną pradą palenkia tarpusavio įtakai.
Religija darosi palenkta tautybei ta prasme, kad konkrečiai ji gali reikštis
tik tautinėmis formomis. Tiesa, jau kiekvienas žmogus, kaip individas,
santykiauja su Dievu savotiškai. Bet šis individualus santykiavimas yra
per smulkus, kad jis galėtų sukurti išviršines, regimas ir pastovias for
mas. Tokias formas susikuria tik tautybė. Tauta duoda religijai konkretų
reiškimosi būdą. Tai yra faktas, kurį religijų istorija visiškai patvirtina.
Net pats Jėzus Kristus, priimdamas žmogiškąją prigimtį, neapsireiškė
kaip kažkoks bendras žmogus, bet kaip tam tikros rasės, tautos ir am
žiaus tipas. Jo duotas Apreiškimas taip pat kalba savo laiko ir savo tautos
kalba, simboliais ir palyginimais.
Tautinis elementas religijoje yra labai ryškus ir labai reikšmingas. Jis
padaro religiją šios tikrovės religija. Dėl to kiekviena religija yra ir turi
būti tautiška, vadinasi, atitinkanti konkrečiomis formomis tautos dvasią.
Jos turinys gali būti tarptautinis ar anttautinis, bet konkrečios jos formos
turi būti išaugusios iš tautinės individualybės. Kitaip ji būtų žmogui sve
tima, nesuvokiama ir neišgyvenama, nes kiekvieną daiktą žmogus gali
priimti tik tada, kai jis pasireiškia jo dvasiai artimomis formomis.
Iš kitos pusės, tautinės formos religijoje taip pat patiria savotišką
įtaką. Turinį ne tik forma apipavidalina, bet jis tam tikru būdu keičia ir
pačią formą. Tiesa, forma iš esmės visados lieka ta pati.
Religija pripildo tautybę turinio ir sykiu jai padaro vienokią ar kitokią
įtaką. Santykiuose su religija tautybė esti pakilninama, iškeliama iš gry
nai prigimtų sferų; ji esti paskatinama išskelti iš savęs kuo daugiausia
kūrybinių jėgų, nes tautų gyvenime religija visados esti pasireiškusi kaip
nepaprastas kultūrinis akstinas, nors kultūrą skatinti ir nėra pirmaeilis
religijos uždavinys. Be abejo, susekti religijos įtaką tautybei esti lengviau
tada, kai tauta keičia savo religiją. Kai religija yra su tauta suaugusi nuo
neatmenamų laikų, religijos palikti tautybėje bruožai gali būti tik labai
sunkiai susekami, nes čia niekados nėra aišku, kas yra sukurta dėl reli
gijos įtakos, o kas yra kilę iš pačios tautinės individualybės prigimties.
Bet tada, kai dėl kurių nors priežasčių tauta palieka savo senąją religija
ir priima naują, šitos naujos religijos įtaka tautinei individualybei, kuri
pasilieka ta pati, gali būti susekama daug lengviau.
Kaip santykiauja religija su tautybe apskritai, taip santykiauja krikš
čionybė su lietuvybe. Krikščionybė sudaro žmogiškojo gyvenimo turinį, o
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lietuvybė tam tikros žmonių grupės gyvenimui suteikia pastovias ir kon
krečias formas. Tiems žmonėms, kuriuos mes vadiname lietuviais ir krikš
čionimis, krikščionybė reiškiasi lietuviškomis formomis: jų krikščionybė
yra lietuviška, kaip prancūzų - prancūziška ar vokiečių - vokiška.

Krikščioniškojo turinio įtaka lietuviškajai formai
Pirmiausia mums tenka aptarti klausimą, kokią įtaką turėjo krikščio
nybė tautinei mūsų individualybei. Istorikai jau yra įrodinėję, kad krikš
čionybės įnašas į lietuviškąją kultūrą yra nepaprastai didelis ir gausus,
jau tik tas vienas faktas, kad krikščionybė mums sukūrė mokyklas, iš
kurių išaugo mūsų kultūros pionieriai, rodo, kokią gilią vagą ji yra išva
riusi lietuviškosios kultūros srityje. Bet su šita kultūrine įtaka savaime
siejasi ir kitas klausimas, būtent, kuria linkme dėl krikščionybės įtakos
pasisuko
lietuviškosios
tautinės
individualybės
išsivystymas.
Kiekviena
tautinė individualybė yra dinaminis dalykas, kuris nuolat kinta ir vystosi.
Religijos pakeitimas yra toks svarbus tautos gyvenime veiksnys, kad jis
šitą nuolatinį tautinės individualybės tapimą savaime nukreipia vienokia
ar kitokia linkme. Todėl ir lietuvių tautos pasikrikštijimas negalėjo likti be
ryškesnių žymių jos individualybėje. Kokios yra šitos žymės?
Jeigu vadovaudamiesi moderniosios etnologijos tyrinėjimais pripažin
sime, kad aukštosios kultūros tautos yra vienoks ar kitoks trijų pirmyk
štės kultūros tipų - totemistinio, matriarchatinio ir nomadinio - junginys,
tai lietuvių tauta bus toks junginys iš dviejų tipų: iš matriarchatinio ir
nomadinio. Totemistinio tipo joje nežymu. Matriarchatinė dvasios struk
tūra lietuvių tautinėje individualybėje istoriškai sudaro žemutinį - senes
nį sluoksnį, o nomadinis - aukštesnį, naujesnį. Vis dėlto matriarchatinis
sluoksnis, kad ir senesnis, lietuvių tautoje pasiliko toks stiprus, kad jo
dvasios žymių ir jo įtakos mes užtinkame visose lietuviškosios kultūros
srityse. Mes nekuriame tiktai simbolių arba mitų, kaip graikai, apie mat
riarchatinius tautos laikus. Mes realiai gyvename buvusios matriarchati
nės gadynės poveikyje. Didelė motinos pagarba lietuviškose šeimose, mo
tinos vaidmuo šeimoje, kaip jį aiškiai rodo mūsų liaudies dainos, moters
aktyvus vaidmuo senovės lietuvių religijoje, geometrinių figūrų stilizacija
ir augalų motyvai liaudies raštuose bei ornamentikoje, kaimai linijos pa
vidalo - štai tos žymės, kuriomis etnologija charakterizuoja matriarchati
nį kultūros tipą ir kurios visos yra randamos lietuvių kultūroje net ligi pat
mūsų dienų. Matriarchatinio prado buvimas lietuvių tautinėje individua
lybėje yra aiškus.
Bet taip pat yra aiškus ir nomadinis pradas. Etnologija šitą pradą
charakterizuoja kaip plačių užsimojimų, didelių žygių dvasią. Ji nėra pri
sirišusi prie žemės, kaip matriarchatinė dvasia. Nomadinis žmogus yra
klajoklis pirminėje kultūroje ir užkariautojas aukštojoje kultūroje. Jis ku
ria dideles valstybes, kurios imponuoja savo plačiomis erdvėmis, įstatymais,
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visuomeninėmis institucijomis. Nomadinis žmogus yra valstybininkas, įsta
tymų leidėjas, organizatorius. Kad lietuvių tauta tokį periodą yra pergy
venusi, tai daugiau negu tikra. Mūsų valstybė, kuri driekėsi nuo Baltijos
iki Juodųjų jūrų, buvo nomadinės dvasios padaras. Tos pačios dvasios
buvo sukurti pirmieji mūsų įstatymų kodeksai. Ta pati dvasia sukūrė
hierarchinę visuomenės gyvenimo struktūrą: bajorus ir valstiečius, nes
aristokratinis principas yra randamas tik nomadiniame kultūros tipe.
Šitų tad dviejų pradų susijungimas, jų sąveika kaip tik ir sukūrė mūsų
tautos istoriją. Kokią reikšmę čia turėjo krikščionybė? Visų pirma reikia
pasakyti, kad krikščionybė į lietuvių tautą atėjo tuo metu, kada nomadi
nis mūsų individualybės pradas buvo pačiame klestėjime.
Vytautas savo darbais plačių užsimojimų ir didžių žygių trokštančią
lietuvio nomado dvasią buvo iškėlęs iki aukščiausio laipsnio. Nuo to laiko
nomadinė dvasia pradeda silpnėti. Mes nedrįstame tvirtinti, kad to silp
nėjimo priežastis buvo krikščionybė. Ne! Tautų istorijoje pradai nuolatos
kaitaliojasi, ir kiekvienas išgyvena tam tikrą pakilimą ir smukimą. Bet
krikščionybė kaip tik pataikė ateiti tada, kai nomadinis lietuvio pradas
jau pradėjo leistis žemyn. Krikščioniškasis mūsų istorijos periodas sutam
pa su nomadinės dvasios pralaimėjimu, paskui kurį eina ir šitos dvasios
sukurtų dalykų nykimas: mes netenkame tos didžios imperijos, netenka
me savų įstatymų, mūsų hierarchinė visuomenės struktūra išsigimsta.
Žodžiu, horizontalinė mūsų kultūros kryptis pradeda kisti.
Josios vietoje iškyla vertikalinė kryptis: mes iš platybių pradedam pama
žu leistis gilyn, kurti pastovesnę, ryškesnę ir labiau apčiuopiamą kultūrą.
Tai yra matriarchatinio prado atsigavimo periodas. Ir čia mes kaip tik ga
lime surasti gilią įtaką, kuri šiam pradui atėjo iš krikščionybės. Prieškrikš
čioniškų laikų mūsų kultūros vaizdas yra labai tamsus, nes iš to periodo
yra likę tik labai nedaug kiek ryškesnių liudytojų. Nebūdami totemistai,
mes nesukūrėme techninės kultūros: mes neturėjome miestų, architektūros
ir skulptūros paminklų. Nebūdami pirmiausia matriarchatininkai, mes per
maža teturėjome dvasinės kultūros: nesukūrėme mitų, religinių misterijų,
neišvystėme net žemės darbo. Prieškrikščioniškasis mūsų istorijos tarpsnis
buvo valdomas nomadinio prado, kuris kūrė specialiai visuomeninę kultū
rą. Tuo tarpu šitoji kultūra žlunga beveik visa su tais žmonėmis, kurie ją
palaiko. Štai dėl ko apie prieškrikščionišką mūsų tautos amžių mes kultū
riniu atžvilgiu žinome labai nedaug.
Kitaip pradėjo mūsų kultūra eiti po krikšto. Atsigaunąs matriarchatinis
pradas rado krikščionybėje didelę pagalbininkę, ir visa, kas mūsų tautos
yra sukurta po krikšto, yra krikščioniško ir matriarchatinio prado sąvei
kos padaras. Nesukūrę mitologijos nomadinio tarpsnio metu, nes noma
dinė kultūra mitologijos neturi, mes vėliau ėmėme kurti pasakas, kuriose
krikščioniškasis elementas jau labai ryškus šalia matriarchatinio elemento
(raganos, žyniavimas...).
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Neturėdami jokių religinių statulų iš stabmeldybės laikų, nes nomadas
žmogus savo Dievo nevaizduoja, mes vėliau išdrožėme puikių rūpintojė
lių, kenčiančių ir susimąsčiusių dievukų, kurie savo masiškumu, formų
grubumu aiškiai išduoda juose glūdinčią matriarchatinę dvasią. Krikščio
niškoji moterystės koncepcija rado labai palankią dirvą matriarchatinio
prado linkime į monogamiją. Krikščioniškasis nekaltybės idealas gerai
susiderino su matriarchatiniu skaistybės branginimu. Lietuvių tautoje krikš
čionybei nereikėjo kovoti su seksualiniu palaidumu, kuris žymi totemis
tiškai nusiteikusias tautas, kuriose moteris tėra tiek tevertinama, kiek ji
yra gražių formų. Vadinasi, po krikšto mūsų tautos kultūra aiškiai pasuko
vertikaline linkme. Tai atitiko ir matriarchatinj pradą, ir sykiu krikščiony
bę, nes krikščionybė iš esmės yra dvasinės, išvidinės kultūros religija.
<...> Ir šiandien, kada didžioji lietuviškoji imperija su savo įstatymais
ir institucijomis tėra tolimos praeities aidas, apie ją mes galime tik pasa
koti. Tuo tarpu dvasinės kultūros laimėjimai - menas, papročiai, religinės
apeigos - yra šios dienos realybė. Mes ją galime kiekvienam parodyti. Ir
kaip tik šitoji realybė mus išskiria iš visų tautų šeimos ir mums laimi
originalios tautos kūrėjos vardą.
Krikščioniškojo turinio įtaka lietuviškajai formai ėjo ir tebeina dvasi
nės išvidinės kultūros kryptimi. Galimas daiktas, kad jeigu, pavyzdžiui,
būtume priėmę mahometonizmą, mes turėtume šiandien sultoną ir valdy
tume visą Rytų Europą, nes mahometonizmas yra nomadų religija.
Šiandien mes esame krikščionys, turime mažą plotą žemės ir saujelę
žmonių, bet užtat turime nepaprastai aukštą dvasinę kultūrą, originalius
meno, literatūros, muzikos ir filosofijos pradmenis. Pakreipdama į žmo
gaus vidų, krikščionybė sulaikė lietuviškąją tautinę individualybę nuo
didžių laimėjimų gyvenimo paviršiuje, bet užtat jai leido prieiti labai arti
prie žmogaus ir gyvenimo esmės. Ir jeigu kada nors mums bus lemta tarti
pasauliui savą lietuvišką žodį, tai mes jį kaip tik tarsime šitos išvidinės
dvasinės kultūros srityje.
Lietuviškosios formos įtaka krikščioniškajam turiniui
Antras kyla iš eilės klausimas, kokios reikšmės lietuviškoji individualy
bė turėjo krikščionybei. Kitaip sakant, kaip krikščionybę atspindėjo lietuviš
ka dvasia? Čia mums vėl reikia atsiminti, kad krikščioniškasis mūsų isto
rijos tarpsnis yra sykiu ir matriarchatinio prado atsigavimo periodas. Atsi
gaudama matriarchatinę dvasia krikščioniškąjį turinį savaime pritaikė prie
savos struktūros. Ji pabrėžė ir išvystė kaip tik tas krikščionybės puses ir
kaip tik tuos atžvilgius, kurie geriau atitiko jos pačios prigimtį.
Pneumatizmas, misteringumas ir kosmiškumas yra 3 matriarchatinio
prado religinės žymės ir sykiu 3 lietuviškosios krikščionybės bruožai.
Posakis, kad Dievo karalystė yra ne iš šio pasaulio, reiškia išvidinį
krikščionybės pobūdį. Krikščionybė yra atėjusi į šią tikrovę iš antgamtinės
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srities, kad visą regimą mūsų pasaulį sutapdytų su dieviškuoju pirma
vaizdžiu. Dėl to krikščionybės veikimas nėra tiktai išvidinis. Kadangi jis
turi reikalą su konkrečiu ir regimu gyvenimu, todėl jis negali būti tiktai
neregimas dvasios formavimas, tuo labiau kad vienaip ar kitaip sufor
muota dvasia savaime stengiasi savo struktūrą išreikšti ir regimais objek
tyviais ženklais. Šiuo tad atžvilgiu krikščionybė įgyja ir regimų formų
organizacijos, įstatymų, disciplinos pavidalais. Konkreti krikščionybė su
ima savyje ir sujungia dvi puses: išvidinę, arba pneumatinę, ir išviršinę,
arba juridinę. Abi šios pusės yra neperskiriamos, nors ir skirtingos pačios
savyje. Abi jos reikalingos, kaip reikalingi yra žmogui siela ir kūnas.
Pneumatinė krikščionybės pusė suteikia krikščionybei gyvumo, išvidi
nės jėgos, ji žadina joje šventųjų ir kankinių dvasią. Juridinė pusė saugoja
krikščionybę nuo pasinėrimo gryname subjektyvume, nuo ištirpimo neaiš
kiose mistinėse fantazijose. Be pneumatinės pusės krikščionybė būtų su
stingusi, negyva organizacija, formalybių rinkinys - net lavonas. Be juri
dinės pusės ji būtų daugiau subjektyvus žmogaus nusiteikimas, išvidinis
religingumas, o ne pasaulį perkeičianti ir valdanti religija. Tinkamai su
derintos šitos dvi pusės laiduoja krikščionybei josios stiprumą.
Sunku būtų surasti tokį istorinį tarpsnį ir tokią tautą, kurioje šios abi
pusės būtų tobulai suderintos. Tobula pneumatinio ir juridinio prado sin
tezė yra daugiau idealas negu realybė.
Lietuvių tauta, priimdama krikštą, taip pat savaime turėjo pasirinkti,
katrą pusę ji labiau pabrėš, katrą labiau išgyvens, katrą labiau išvystys.
Be abejo, šitas pasirinkimas buvo nesąmoningas. Jis buvo daromas pagal
lietuviškosios tautinės individualybės struktūrą. Nė viena tauta sąmonin
gai nesirenka arba pneumatizmo, arba juridiškumo. Tad pneumatizmas
savaime pasireiškė ir lietuvių tautos krikščioniškoje istorijoje.
Matriarchatinė religija yra susijusi su tikėjimu prisikėlimu, sielos nemir
tingumu, sielų keliavimu; joje esama išsivysčiusio protėvių kulto. Visos šitos
ypatybės savo reminiscencijomis ir mūsų tautoje turėjo įtakos krikščioniška
jam turiniui, stiprindamos pneumatinę jo pusę, apvilkdamos jį savotiška nuo
taika ir matriarchatinės dvasios papročių bei formų įvedimu į konkretų krikš
čionybės reiškimąsi. Lietuviškoji tautinė individualybė dėl matriarchatinės
dvasios įtakos skaistyklą nukėlė į pelkėtas vietas, kenčiančias ir atgailaujan
čias sielas apgyvendino vandenyje, augmenyse, ugnyje ir kituose šio pasaulio
daiktuose. Ji sukūrė stiprų tikėjimą galimu sielų pasirodymu. Ji dar ilgai
palaikė vėlių gerbimo ir jų minėjimo paslaptingus papročius.
Dievas lietuviui visados daugiau buvo išvidinio išgyvenimo pradas,
negu iš viršaus duodąs įsakymus, baudžiąs ir atlyginąs. Visoje lietuvių
literatūroje, visuose mūsų tautos papročiuose šitas religinis imanentiz
mas, šitas, Pšivaros žodžiais tariant, Dievas mumyse yra aiškiai jaučia
mas. Platesnė mūsų liaudies ir šviesuomenės sukurtų vertybių analizė
galėtų šitam teiginiui duoti daug konkrečių įrodymų.
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Antras bruožas, kurį krikščioniškajam turiniui įspaudė lietuviškoji for
ma, yra misteringumas. Jeigu mes savo senojoje religijoje beveik nieko
nežinome apie misterijas, tai dėl to, kad nomadinis pradas anuo metu
buvo vyraująs ir kad mes neturėjome anais laikais rašto. Vis dėlto galima
spėti, kad misterinių pradmenų senovės lietuvių religijoje būta nemaža.
Tai rodo visų pirma vaidilučių buvimas, amžinosios ugnies deginimas,
šventi miškai ir atskiri medžiai, po kuriais vykdavo iškilmės ir apeigos.
Didelis senosios religijos susijimas su gamta taip pat rodo misterinio
elemento buvimą. Todėl jeigu mes ir neturėjome tokių išvystytų misterijų
kaip graikai, vis dėlto misterinio prado nebuvome pametę.
Pirmiausia šio prado žymės pasireiškė kulte. Vakarietiškas kultas yra
labai santūrus, nepuošnus, tikslingas ir net racionalus. Iš esmės ir svar
biausiuose dalykuose palaikėme jo bruožus. Bet mes tuojau jį papuošėme
pridėtinėmis
ceremonijomis.
Lietuviškoji
individualybė
negalėjo
pakęsti
šalto ir beveik nuogo rytietiškojo rito. Ji tad ir stengėsi jį papuošti. Čia
jvyko tas pat, kas ir bažnyčių statyboje. Šalta ir nuoga gotika nerado
mumyse pritarimo. Tas bažnyčias, kurios buvo pastatytos gotikos mėgėjų,
lietuviškieji meisteriai pasiskubino restauruodami subarokinti.
Lietuviškajai dvasiai reikia šilumos santykiuose su Dievu. Dievas lie
tuviui nėra pirmiausia tremenda Majestas. Todėl jis nemėgsta susigūžti
tamsiose ir didingose, bet šaltose ir niūriose gotikos katedrų navose. Jam
reikia skliautų, jam reikia vainikų, žalumynų, gėlių. Niekas taip bažnyčių
turbūt nepuošia vainikais ir gėlėmis kaip lietuviai.
Misterinio elemento žymu ir šventų vietų lankyme. Tiesa, šventų vie
tų visais laikais turėjo visos tautos. Bet šių šventų vietų išgyvenimas,
jų įvykių pajautimas kiekvienoje tautoje yra kitoks. Mes krikščioniško
joje istorijos eroje tokių šventų vietų susikūrėme labai daug. Nuo Kretin
gos ligi Alvito, nuo Zapyškio ligi Pivašiūnų mes turime daugybę stebuk
lingų paveikslų, kurių pagerbti tiesiog plūsta minių minios. Liaudis yra
įsitikinusi, kad tose vietose išsipildo jų prašymai, kad dieviškosios ma
lonės stebuklingu būdu ten aplanko žmones. Bet lietuvis į anų stebuk
lingų vietų įvykius reaguoja labai savotiškai. Kitos tautos savo šventas
vietas išreklamuoja, išgarsina, pasikviesdamos mokslininkus ištirti įvy
kusių stebuklų, juos aprašyti, išanalizuoti, įrodyti pasauliui, kad tai iš
tikro nepaprasti, nenatūralūs reiškiniai, o lietuvis šituos įvykius sutinka
visai ramiai. Jis juos priima dėkinga širdimi, bet be ypatingos nuosta
bos, be racionalios analizės. Daugiausia lietuvis paaukoja porą litų šv.
Antano duonai, kaip padėką už išgydymą. Bet kad jis eitų pas gydytoją,
rodytų savo išgijimą, leistų jį skelbti pasauliui - to nėra. Štai kodėl,
turėdami tiek daug stebuklingų vietų, mes neturime stebuklų, nes jais
nesistebime: mums jie atrodo kaip paprastas, natūralus Dievo žygis žmo
gui pagelbėti. Dievas stebukladaris mūsų nejaudina. Nors tikime ste
buklais, - net per daug tikime! - bet jų beveik nepastebime. Gal dėl to ir
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nepastebime, kad per daug tikime, kad mums stebuklų esama kiekvie
name žingsnyje.
Gal dėl to mes neturime nė kanonizuotų šventųjų, nes kanonizacijai yra
reikalingi stebuklai. Tuo tarpu mes jų neskelbiame, nereklamuojame, jų
nenagrinėjame ir jais nesirūpiname. Mes turime daug šventų žmonių, į
kuriuos liaudis meldžiasi. Ar jie kanonizuoti, ar ne, jai menkai terūpi. Šitas
faktas taip pat rodo, kad mes menkai rūpinamės formaliais bažnytiniais
aktais. Juk kanonizacija šventojo nepadaro: ji tik šventą žmogų tokiu ofi
cialiai paskelbia. Menkai paisydami juridinių formalių nuostatų, mes nesi
rūpiname nė liaudies gerbiamais šventaisiais. Mes kuo mažiausiai turime
noro savo išvidinį religingumą kelti aikštėn, jį formuluoti ir kristalizuoti.
Mes susisiekiame su misteriniu krikščionybės turiniu, patiriame iš jo gai
vinančią įtaką ir nesirūpiname išviršinėmis šios išraiškos apraiškomis: ar
jos yra legalios, ar leidžiamos, o gal net draudžiamos juridinių nuostatų.
Trečias bruožas, lietuviškosios formos pabrėžtas krikščioniškajame tu
rinyje, yra kosmiškumas. Savo mitologija, simboliais, susijimu su gamta
matriarchatinio kultūros tipo religija savo kosmiškumu išsiskiria iš kitų
religijų. Bet aiškiausiai šitas kosminis bruožas pasirodo moteriškame die
vybės supratime.
Matriarchatinio kultūros tipo vyriausia dievybė yra moteriškos gimi
nės, dažniausiai reiškiama Magna Mater pavidalu. Šitoji Magna Mater yra
visų daiktų gimdytoja. Tai toji vaisinga versmė, iš kurios plaukia visa
būtis. Be abejo, krikščioniškasis mokslas apie Dievą neleidžia Dievo lai
kyti nei vyru, nei moterimi. Vis dėlto linkimas į moteriškosios prigimties
kosmiškumą lietuvių tautinės individualybės nebuvo pamestas ir krikš
čioniškajame istorijos tarpsnyje. Čia jis pasireiškė ir susiformavo ypatingu
Marijos kultu.
Marijos garbinimas lietuvių tautoje jau nuo seno pastebėtas, net pava
dinant mūsų kraštą Terra Marianna. Marija, kaip Mergelė ir Motina, mūsų
tautoje turi ypatingą pagarbą ir meilę. Be abejo, Marijos kultas yra grynai
krikščioniškas. Bet jis labai atitiko lietuvio individualybės linkimą į kos
miškumą ir net dėl to labai išplito ir taip giliai mūsų tautoje įsišaknijo.
Šventųjų garbinimas mūsų tautoje nėra ryškus. Tiesa, mes labai ger
biame šv. Antaną. Bet ši pagarba yra labiau propagandos padaras, negu
savaimingas lietuviškos individualybės išreiškimas, kas aiškiai pastebima
Marijos kulte.
Kitų šventųjų garbinimas yra daugiau lokalinio pobūdžio ir daugiau
praktiniam reikalui. Tai rodo, kad lietuvis nemėgsta tarpininkų tarp Dievo
ir savęs. Jis kreipiasi tiesiog į Dievą arba į Mariją, kuri iš tikrųjų yra visų
malonių Tarpininkė.
Visa šventųjų minia lietuvio širdies per daug netraukia. Šitoje vietoje
susekame savotišką mūsų socialinio jausmo stoką religinėje srityje.

RŪPINTOJĖLIS. 1983. Nr. 19

843

Matriarchatinio prado įtaka padaro, kad lietuvis, neturėdamas sąmonėje
hierarchinės struktūros žemiškoje visuomenėje, šios struktūros per daug
nepaiso ir antgamtinėje bendruomenėje. Ir gamtinę, ir antgamtinę ben
druomenę jis išgyvena savotišku demokratiniu būdu. Jis kreipiasi tik į
aukščiausią Valdovą ir į viso kosmo žmonijos atstovę - Mariją. Laipsniš
kas ėjimas nuo aukštesnio prie žemesnio lietuviui yra sunkiai pakelia
mas. Todėl šventųjų garbinimas yra menkas, o angelų garbinimo beveik
visai nežymu.
Šitomis pastabomis mes norime ir baigti lietuviškos religinės istorio
sofijos bandymą. Dar sykį pastebime, kad tai yra tik bandymas, tik kele
tas idėjų, be platesnio jų išvystymo ir be konkretesnio jų pagrindimo.
Daugelis čia išreikštų minčių gali atrodyti abejotinos ir keistinos. Vis dėlto
autoriui atrodo, kad tasai kelias, kuriuo eidamas jis prie jų yra priėjęs,
būtent - lietuviškos individualybės analizė pagal pagrindinius pirmykščio
žmogaus dvasios tipus, yra tikras ir lietuvių tautos kultūriniams uždavi
niams ištirti jis gali būti vaisingas. Žinodami, iš kokių pradų yra sudėta
mūsų tautinė individualybė ir kaip šitie pradai reiškiasi konkrečiame gy
venime, mes galėsime atspėti ne tik tai, kodėl mūsų religija ir kultūra yra
tokia, kokia yra, bet ir tai, kokia ji turi būti ateityje. Tautinis mūsų gyve
nimo idealas gali būti kildinamas tik iš tautinės mūsų individualybės
analizės ir iš tų pagrindinių josios tendencijų, kurios valdo mūsų istoriją.
Baigiant bus naudinga trumpai formuluoti tam tikras tezes, kaip išva
das iš platesnių aiškinimų.
1. Religija taip santykiauja su tautybe, kaip to paties daikto turinys ir
forma. Todėl religija konkrečiai reiškiasi tautinėmis lytimis, o tautinės
lytys prisipildo religinio turinio. Dėl to taip pat religinis turinys keičia
tautines lytis, o tautinės lytys turi įtakos religiniam turiniui.
2. Krikščioniškasis turinys, pripildęs lietuviškąją formą, sustiprino lie
tuviškoje tautinėje individualybėje matriarchatinį elementą ir taip pakrei
pė lietuviškąją kultūrą iš horizontalinės į vertikalinę linkmę.
3. Lietuviškoji forma, priimdama krikščioniškąjį turinį, pabrėžė pneu
matinę jos pusę, išvystė jos misteringumą, o savo linkimą į kosmiškumą
apreiškė ypatingu Marijos garbinimu.
Šios išvados rodo, kad galima ir reikia kalbėti apie lietuviškąją krikš
čionybę. Plačiau nagrinėjant čia aptartą problemą, tokių lietuviškų bruožų
krikščionybėje mes rastume labai daug, pradedant lietuvišku Dievo išgy
venimu ir baigiant bažnytinės organizacijos sistema.
Norėdami būti sąmoningi lietuviai, turime žinoti ne tik tai, ką mes
gavome iš krikščionybės, bet ir tai, ką jai davėme. Krikščionybė yra ne tik
atskirų asmenų, bet ir tautų atpirkimo religija. Todėl mums ir svarbu
žinoti, ką mes, kaip lietuvių tauta, galime ir turime padaryti visuotinio
išganymo ir visuotinio perkeitimo kelyje.
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TAUTOS DVASIOS MILŽINAI
Stasys Yla
DIDŽIAI KRIKŠČIONIŠKOS ASMENYBĖS BRUOŽAI
(Arkivyskupas Jurgis Matulaitis)
Pažinti žmones ir mylėti. Stebėjo jis gyvenimą gana atvirai ir pažino
jį realiai.
Žemė ne rojus, žmonės ne angelai ir čia negali gyventi be kryžiaus, rašo konfratrui marijonui ir prideda: - Rūpinkis, brolau, savo šir
dyje turėti ramybę. < . . . > Jei gali, ir kitų tarpe sėk ir gaivink tą
ramybę. < . . . > Matyt, ramybė yra brangus dalykas, kad ją Kristus
labiausiai teikė apaštalams (Užr., p. 124-125).
Žinojo gerai ir pats patyrė, ko galima laukti iš žmonių net švenčiau
siame darbe. Jis sako:
Kitados aš maniau, kad žmonės tik tada kitiems trukdo, kai juos
mato kylant aukštyn, veržiantis į geresnes vietas. Dabar įsitikinau,
kad žmonės dar labiau pyksta ir daug labiau trukdo, matydami
kitus norint iš tolo šiek tiek pasekti Kristaus pėdomis (p. 125).
Jam būdavo graudu matant, kaip pilni neapykantos giežia pagiežą
vieni prieš kitus (p. 125).
Žmonių pažinimas, ypač iš tos pusės, yra pati didžiausia kliūtis mūsų
ramybei. Su šia kliūtimi arkivysk. Matulaitis susidūrė jau vaikystėje, net
savo šeimoje - iš savo paties brolio. Būdamas kunigu turėjo išgyventi
vieną skaudžiausių patyrimų, kaip pašventintojai kartais užmiršta savo
pašvęstuosius ir palieka kančioj ir vienumoj.
Matulaitis išgyveno įtarinėjimus iš pačių pašaukimo brolių, buvo jų
skundžiamas net vyresniesiems. Jis rašo:
Kai man pirmą kartą pranešė rimtas kunigas, kad aš Varšuvos kon
sistorijoj [kurijoj] esu už bedievį laikomas, kad net aprobato negau
siąs, man buvo labai skaudu. Tiesiog susirgęs jaučiausi, kaip ne
savas vaikščiojau kokias dvi savaites. < . . . > Kryžius tik paveikslė
liuose gražus, gėlėmis papuoštas. Tikrasis kryžius visuomet sunkus
(p. 107).
Tik mažas mažutėlis gali būti ramus ant motinos rankų, kol jo kojyčių
nesužeidžia aštri žemė. Tik vaikas gali šypsotis kiekvienam sutiktam žmo
gui, kol jis nepažįsta žmonių nemeilės, nedėkingumo, vyliaus. Jeigu visiems
šypsosi suaugęs žmogus, mes turėtume sakyti: arba jis yra nenormalus,
arba šventasis. Matulaičio ramybė ir šypsnys negalėjo tad būti nei naivaus
vaiko, nei pamišėlio, o tik šventojo, kuris žmonių pažinimą perkeitė nepa
prasta meile. Ir tai jis padarė vedamas pavyzdžio, kokį mums davė Kristus.
Viešpats Jėzus visuomet buvo romus, - rašo arkivysk. Matulaitis. Kiek Jam žmonės visokių šunybių darydavo, o Jis niekad nesiliovė
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žmonių mylėjęs ir jiems tarnavęs. Numirė už juos, nors žinojo ir
matė jų nedėkingumą ir niekingumą. < . . . > Iš visų žmonių turbūt
tik vienas Viešpats Jėzus pilnai suvienijo žmonių pažinimą su jų
meile. Jis tik vienas, pažinojęs žmones iki pačiam dugnui - visas jų
tamsias puses, patyręs nuo jų nedėkingumą, - niekad nesiliovė jų
mylėjęs. < . . . > Mes paprastai elgiamės priešingai. Net ir dorą žmo
gų pažinę arčiau, pamatę jo silpnąsias puses, pradedam atšalti ir
meilė mūsų širdyse eina silpnyn. O ką jau kalbėti apie tuos žmones,
kurie mus įžeidžia, užgauna. Toli dar, toli mes, Brolau, nuo tikro
sios Kristaus dvasios (p. 124).
Štai vienas gražiausių ir taikliausių Matulaičio pastebėjimų, kad neuž
tenka žmones pažinti, bet reikia juos mylėti. Ir juo geriau mes juos pažįs
tame, juo labiau reikia ugdyti savyje jų meilę ir šitos meilės mokytis iš
Kristaus. Meilė yra vienas tų šaltinių, iš kurių turi trykšti ramybė.
Mylėti ir atleisti. Nors Matulaitis toj vietoj nepratęsia Kristaus ramybės
vaizdavimo, bet mes žinome patys. Kristus ramus ir tylus Kajafo ir Piloto
teisme. Jis, lyg būtų bejausmis, ramiai priima apspjaudymą ir mušimą, piktus
kaltinimus ir melą. Ir Kristaus ramybės paslaptis atsiskleidžia Jo atlaidume.
Meilė negali būti neatiaidi, jeigu jos bent kiek turime. Kiek jos turime,
tiek parodome savo atlaidume. Mūsų atlaidumo laipsnis priklauso nuo
meilės laipsnio. Žinome iš patyrimo, kaip būna ramu, kai galime atleisti
nuoskaudą ir nesinešioti jos ilgai.
Meilė yra didelė dorybė - pati didžiausia, kurios iš mūsų reikalauja
Dievas ir kurią savo pavyzdžiu paliko Kristus. įkūnyti tai dorybei, iš ku
rios plaukia ir ramybė, reikia kitų parengiamųjų dorybių. Arkivysk. Ma
tulaitis nurodo labai natūralių - pedagoginių priemonių. Jis sako:
Reikia mokytis matant nematyti, girdint negirdėti. Reikia mokytis visų
tų šunybių, blogybių nejausti taip labai, nesigraužti dėl jų (p. 125).
Žiūrėkime, kaip jis atskleidžia save, parodydamas, kad ir jis buvo jautrus:
Girdint kalbas prieš mylimus žmones, prieš savo tautą, niekad ne
gali būti malonu. <...> Ir aš seniau, tokias kalbas girdėdamas,
labai atjausdavau. Bet dabar jos labai menką man daro įspūdį. Jei
kur girdžiu, praskamba, ir tiek. Raminuosi tuo, kad mes nuo tų
kalbų nei blogesni, nei geresni nebūsime. Tegu sau kalba, ką nori,
o mes žiūrėkime savo ir dirbkime, kad būtume kaskart geresni. O
jau graužtis dėl tų kalbų visai nėra ko (p. 124).
Arkivysk. Jurgis iškelia tokio graužimosi neprasmingumą, netgi žalą
sau patiems.
Ta gaiži neapykantos rūgštis, kuriai leidžiame viešpatauti mūsų
širdyse, daugiau mums patiems kenkia negu mūsų skriaudėjams. Ji
mūsų pačių širdis ėda (p. 125).
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Pažinti save ir pasitikėti Dievu. Santykiai su žmonėmis yra vienas
didelis mūsų nerimo šaltinis, o antras - mūsų santykis su savim pačiais.
Mumyse išauga vidinės kliūtys, abejonės, pagundos. Iš to atsiranda susi
drumstimas ir savimi pačiais nusivylimas. Kartais ateina dvasinė naktis
arba akis pridengia lyg rūkai. Kartais rodos eini, veržies pirmyn ir krinti
lyg j prarają. Didžiausią nerimą, rūpestį ir sielvartą mums kelia mūsų
pačių netobulumai. Juo didesni mūsų netobulumai, kuriuos pažįstame,
juo didesnė mūsų neramybė. Bet ir čia yra sprendimas.
Kaip santykyje su žmonėmis reikia didelės artimo meilės, taip santy
kyje su savimi pačiu reikia didelio pasitikėjimo Dievu. Matulaitis rašo
vienai vienuolei:
Tik niekad nereikia nusiminti dėl savo netobulybių ir silpnybių. Juo
silpnesni jaučiamės, juo labiau Dievu pasitikėkime. Jis mūsų stip
rybė ir išganymas.
Ir Matulaitis vėl kreipiasi į sveiką protą primindamas, kad
tarp idealo ir mūsų gyvenimo visuomet yra plyšys. < . . . > Didžiausi
šventieji jautėsi silpni, nusidėjėliai ir dažnai skundės, dejavo. < . . . >
Pats šv. Paulius skundžiasi, kad i r j į varginusios pagundos. <... >
Tik stenkis vis eiti tolyn ir kilti. Nežiūrėk taip labai, kiek dar kelio
lieka nueiti. Dievas atlygins už pastangas ir netobulumus, tik vis
žeminkis Dievo akyse, o Viešpats, matydamas nužemintą tavo širdį,
neatstums tavęs. Juo silpnesni jaučiamės, tuo labiau pasitikėkime
Dievu (p. 123).
Kitoj vietoj jis rašo:
Prie tobulybės priklauso ir mokėjimas savo netobulumus kantriai
nešti, geriau sakant, kantriai ir patvariai su jais kovoti (p. 99).
Pasitikėjimas Dievu mums yra lyg inkaras laivui audringame jūros
paviršiuje. Kai turime atramą ir žinome, kas mus palaiko, tada negalime
jaustis patys vieni - tarsi būtume žmonės be Dievo.
Štai Matulaičio prasitarimai:
Vėl giliau žvilgterėjau į savo gyvenimą. < . . . > Viešpatie, kokia ne
galė. Kiek visur netobulybių, klaidų. Beviltis apimtų, kad taip giliai
nepasitikėčiau Tavo gailestingumu. < . . . > Labiausiai mane žudė šį
mėnesį vaizduotė ir mintys. Per mažai jas valdžiau. Kiek kartų
atsitiko koks svarbesnis reikalas, tai jau pagavęs mane ir nešiojo,
kur tinkamas, ir blaškė į visas puses, dirbti neduodamas. Taip pat
nors dirbau, bet nebuvo geros tvarkos darbuose...
Gera daryti ir nesijaudinti. Šalia žmonių ir mūsų pačių negalių yra
dar vienas mūsų neramybės šaltinis, tai įvairūs darbai, pareigos ir reika
lai. Kartais jų susibėga tiek daug, kad jėgos išsenka ir dvasia ima pavarg
ti. Darbas išplaka kaip vėjas skudurėlį. Ir kad darbų galą matytum, kad
galėtum ką nors pasakyti: va, baigiau ir galiu atsikvėpti kaip žmogus,

RŪPINTOJĖLIS. 1983. Nr. 19

847

viską užmiršti. Dar baisiau, kad vieną darbą bedirbant, reikia galvoti apie
keletą kitų pirmyn. Ir kiek pats darbas išvargina, tiek ne mažiau išsekina
jo planavimas ar žinojimas ir galvojimas, kad kiti darbai tavęs laukia.
Dar vienas dalykas: kai kurie mūsų darbai sutinka kliūčių, kurių ap
galėjimas pareikalauja naujų didelių dvasinių ir fizinių jėgų. Laimingi,
kas gali dirbti normaliai, sistemingai, pastoviai ir daugiausia vienos rū
šies darbą. Jie gali susitvarkyti, susiplanuoti ir taip išlaikyti vidinę ramy
bę. Ir šiuo atžvilgiu žvelkime į Matulaitį. Žiūrėkime, kaip jis, begalinių
darbų užguitas, galvoja ir kuo pasitiki.
Ar išeis kas iš mano sunkaus ir vargingo darbo, vienas Dievas
težino, kuris viskam duoda derėjimą. Nors žmonės mano darbą
vadina tuščiomis svajonėmis, bet svajoti aš neturiu kada. Man ten
ka sunkiai dirbti nuo ryto ligi vakaro, nelabai turiu kada išeiti ir
pasivaikščioti. < . . . > Jei ir nieko neišeis iš mano sunkaus darbo ir
vargo, tai, manau, kad bent Dievas priims mano gerus norus ir už
juos atlygins, o tai mums visiems labiausiai turi rūpėti. < . . . > Nei
turtų, nei tuščios garbės, nei jokių poaukščių niekad negeidžiau ir
dabar juo labiau jų nežiūriu, tik rūpinuosi, kad Dievui įtikčiau,
Bažnyčiai ir žmonėms galėčiau ką nors gera padaryti (p. 128).
Būsimai vienuolei M. Rūškytei jis rašo:
Tikra vienuolė privalo trokšti ne ramaus būvio, bet darbo ir pasi
šventimo Dievui ir žmonėms (p. 99).
(Iš kn. Jurgis Matulaitis)

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIŲ ISTORIJOS
Kun. Petras Veblaitis
ŽEMAIČIŲ MEILĖ SAVO BAŽNYČIAI
(Kęstaičiai)
Rusijos carai gerai suprato, kad katalikiška Lietuva tol nenurims ir
veršis išsprūsti iš po jų letenos, kol nebus panaikinti jos skirtumai: kata
likų tikėjimas ir lietuvių tautybė. Siekdami surusinti ir sustačiatikinti,
ėmėsi uždarinėti vienuolynus ir bažnyčias, ugdžiusius lietuvių atsparumą
bei atkaklumą rusinimui.
Žemaičių vyskupijoje buvo uždaryti šie vienuolynai: 1) Antalieptės kar
melitų 1832 m.; 2) Dotnuvos bernardinų 1864 m.; 3) llūkštos Šv. Vincento
misijos kongregacija 1832 m.; 4) Jonavos trinitorių 1832 m.; 5) Jūžintų
Atgailos kanauninkų 1832 m.; 6) Kalvarijos dominikonų 1889 m.; 7) Kauno
augustinų 1864 m.; 8) Kauno bernardinių 1864 m.; 9) Kauno bernardinų
1850 m.; 10) Kauno dominikonų 1845 m.; 11) Kauno karmelitų 1845 m.;
12) Kauno pranciškonų ir Vytauto Didžiojo bažnyčia 1845 m.; 13) Kauno
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šaričių 1866 m.; 14) Kėdainių karmelitų 1832 m.; 15) Kėdainių pijorų
1832 m.; 16) Kęstaičių kunigų invalidų namai, rokitų vienuolynas ir su
griauta bažnyčia 1886 m.; 17) Kolainių karmelitų 1864 m.; 18) Kražių
benediktinių 1893 m.; 19) Kurklių Atgailos kanauninkų 1832 m.; 20) Kvet
kų Atgailos kanauninkų 1832 m.; 21) Linkuvos karmelitų 1832 m.; 22)
Padubysio bazilijonų 1834 m.; 23) Palėvenės dominikonų 1865 m.; 24)
Panemunio Atgailos kanauninkų 1832 m.; 25) Panevėžio pijorų 1832 m.;
26) Papilio Atgailos kanauninkų 1832 m.; 27) Pašaltuonio benediktinių
1832 m.; 28) Pažaislio kamaldulių 1832 m.; 29) Pumpėnų senosios regu
los karmelitų 1832 m.; 30) Raseinių dominikonų 1886 m.; 31) Raseinių
karmelitų 1832 m.; 32) Raseinių pijorų 1832 m.; 33) Salako Atgailos
kanauninkų 1832 m.; 34) Skapiškio dominikonų 1832 m.; 35) Skiemonių
Atgailos kanauninkų 1832 m.; 36) Smalvų Atgailos kanauninkų 1832 m.;
37) Suvainiškio Atgailos kanauninkų 1832 m.; 38) Telšių bernardinų 1852 m.;
39) Tytuvėnų bernardinų 1864 m.; 40) Troškūnų bernardinų 1864 m.; 41)
Upninkų-Veprių dominikonų apie 1832 m.; 42) Užverio karmelitų 1850 m.,
o bažnyčią - 1865 m.; 43) Varnių rokitų 1832 m.; 44) Vilkmergės pijorų
1845 m.; 45) Vidžių Laterano kanauninkų 1839 m.; 46) Žaiginio pranciš
konų 1832 m.
Be to, rusų valdžia Žemaičių vyskupijoje dar uždarė šias bažnyčias ir
koplyčias: 1) Alantos altariją 1843 m.; 2) Balsių filijos bažnyčią, Šilalės
parapijoj, sugriovė 1845 m.; 3) Batakių dvaro koplyčią 1864 m.; 4) Bilevičių
koplyčią Girkalnio parapijoj 1864 m.; 5) Devynduonių koplyčią Surviliškio
parapijoj 1864 m.; 6) Gardų koplyčią Kurtuvėnų parapijoj 1864 m.; 7) Kal
naberžės koplyčią Surviliškio parapijoj 1864 m.; 8) Kauno buv. Jėzuitų bažny
čią pavertė cerkve 1824 m.; 9) Kauno Karmelitų bažnyčią uždarė 1845 m.,
o caro įsakymu (1881 03 07) ją vėl katalikams grąžino; 10) Kaunatavos filijos
bažnyčią 1864 m.; 12) Niurkonių dvaro koplyčią Pumpėnų parapijoje 1866
m.; 13) Pavalvėnų dvaro koplyčią Tryškių parapijoje 1867 m.; 14) Paguosčių
dvaro koplyčią Zarasų apskr. 1864 m.; 16) Skiemonių parapijos bažnyčią
pavertė filijine 1835 m.; 18) Teodoravo (Laukininkų) dvaro koplyčią Batakių
parapijoj 1864 m.; 19) Tytuvėnų Šv. Jurgio koplyčią kapinėse 1866 m.; 20)
Varnių kunigų atgailos namus 1866 m., koplyčią - 1867 m.; 21) Vencavų
filijos bažnyčią Dusetų parapijoj 1864 m.; 22) Visbarų koplyčią Girkalnio
parapijoje 1864 m.; 23) Dūkšto Šv. Onos bažnyčią 1867 m.
Kai šitaip rusų valdžia Lietuvoje vienuolynus ir bažnyčias uždarinėjo,
mūsų liaudžiai buvo gyvas reikalas turėti nurodymų, kaip ji tokiais atve
jais turi elgtis. Visais klausimais, kaip lietuviai katalikai turi kovoti su
valdžios pastangomis juos sustačiatikinti ir rusinti, labai įsakmius pamo
kymus skelbė Tilžėje leidžiamose brošiūrose Žemaičių vyskupas Motiejus
Valančius (1850-1875).
Pacituosime čia keletą Valančiaus nurodymų, kaip žmonės turi bažny
čias ginti, kai rusų valdžia jas uždaro:
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Maskoliams bažnyčias atimant, katalikai turi ne vien šiaip jau vyres
nybės melsti, kad to nedarytų, bet dar turi susibėgti visos parapijos
žmonės, vyriški ir moteriškos, vakarčiu nešinos. Turi pripildyti, ap
gulti bažnyčią ir neleisti maskolių prie Dievo namų. Pačioje bažny
čioje turi naktavoti ir su ašaromis giedodami turi melsti Viešpaties,
idant gelbėtų šventą savo bažnyčią. < . . . > Jei kurį žmogų maskoliai
muštų, kapotų, čaižytų su bizūnais, vis tai tur iškentėti. Taip darė
Tytuvėnų parapijonys, taip darė ir Minsko gubernijos katalikai, išplė
šiant jiems bažnyčias. Po kelias dienas ir naktis gulėjo bažnyčioje ir
šventoriuje, dėl to sakau, jogei reikalingas vakartis.
Vysk. Valančius davė ir netiesioginių nurodymų, kaip ginti uždaromas
bažnyčias. Tai yra įsakmūs pamokymai, kaip reikia tvirtai laikytis kata
likų tikėjimo. Pavyzdžiui, pacituosime šiuos:
Turite būti tvirti tikėjime, turite būti pasiruošę kentėti kančias,
kaip senovės katalikai. Nors viršininkai už tvirtybę katalikų tikėji
me atimtų gyvenimus, sodintų į kalinę ir plaktų ar kapotų, vis tai
turite iškentėti, nes verta to yra Dangaus Karalystė. <...> Jūsų
vėlės yra vertos to, idant dėl jų išganymo truputį pakentėtumėt.
Todėl, mano vaikai, nesigailėkite nei savo namų, nei turtų, nei
gyvybės. <...> Turėkitės, mano vaikai, turėkitės savo tikėjimo, nors
jus visus išmuštų. < . . . > Jei maskoliai ims kurį į nagą, jei muš,
tvos, žudys, vis tai katalikas tegu kenčia. Viešpats Dievas kenčian
čiam už tikėjimą priduos stiprybės ir kantrybės...
Paminėtina čia ir vysk. M. Valančiaus pateiktoji persekiojamiems lietu
viams Visų Šventųjų Kentėtojų litanija. Vyskupas, joje rodydamas, kaip
dėl tikėjimo buvo kankinami pirmieji krikščionys, norėjo lietuvius paska
tinti, kad ir jie kentėtų dėl tikėjimo rusų persekiojami, nes Dievas jiems
už tai atlygins dangumi ir šventųjų garbe. Tos litanijos pavyzdžiai:
Šv. Povilai, didis Apaštale, už katalikų tikėjimą nukirstas,
melski už mus.
Šv. Laurynai, Djakone, už katalikų tikėjimą gyvas iškeptas,
melski už mus.
Šv. Termesa, Mergaite, už katalikų tikėjimą su pjūklu perpjauta,
melski už mus.
Tuos pamokymus, paskatinimus ir paraginimus lietuviai giliai dėjosi į
savo tvirtas ir atkaklias širdis ir negalėjo neatsiminti, ypač tada, kai
būdavo didžiausias reikalas, kai rusai kibdavo uždaryti jų bažnyčias.
Kęstaičių bažnyčią ir kunigų invalidų namus uždaryti rusų valdžia
ėmė ruoštis nuo pat 1886 m. pavasario. Tuo tarpu valdžios aukštosios
sferos rengė Kęstaičių filijos, priklausiusios Alsėdžių parapijai, panaikini
mo įsakymą. Rusų caras Aleksandras III (1881-1894) jos uždarymo ukazą
Pasirašė
lengva
širdimi.
Metodą
Lietuvai
sustačiatikinti
ir
surusinti,
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uždarinėjant bažnyčias ir vienuolynus, jis buvo paveldėjęs jau iš savo tėvo
Aleksandro II (i855-i88i) ir iš savo senelio Nikolajaus I (1825-1855). Alek
sandrui III, kaip ir jo pirmtakams, buvo aišku, kad lietuvius metiežnikus
reikia iskorenit’ - pakirsti jiems šaknis.
1886 m. vasarą Vilniaus ir Kauno generalgubernatorius Ivanas Kocha
novas gavo iš vidaus reikalų viceministerio kunigaikščio Gagarino prane
šimą, kad tais metais liepos 10 dieną Viešpats Imperatorius teikėsi aukš
čiausiai įsakyti: ištuštinti Kęstaičių invalidų namus, < . . . > esančią prie
tų namų bažnyčią uždaryti.
Žemaičių vyskupo padėtis buvo sunki. Caro įsakymas bažnyčią užda
ryti buvo aukščiausias įsakymas. Jo privalomumas buvo paremtas fizine
Rusijos jėga, prieš kurią spirtis vyskupas tos rūšies ginklų neturėjo. To
kiais atvejais vyskupas turėjo nusileisti fizinei valdžios prievartai, kovoti
su valdžia, kiek buvo galima, moraline Bažnyčios jėga ir atitinkamais
pasyvaus pasipriešinimo būdais.
Tokios taktikos laikydamasis vyskupas, gavęs įsakymą uždaryti Kęstai
čių bažnyčią, persiuntė vykdyti vyskupijos konsistorijai, kuri veikė pagal jo
nurodymus. Konsistorija, daugiau nei porą savaičių padelsusi, rugsėjo 15 d.
paliepė Alsėdžių dekanui, Sedos klebonui kun. Pranciškui Mažeikai guber
natoriaus įsakymą vykdyti. Galimas dalykas, konsistorija nesiskubino siun
tinėti raštų dėl to, kad Kęstaičių apylinkės gyventojai, patyrę, jog jų bažny
čia bus uždaroma, turėtų laiko susitarti, kaip reikia ją ginti.
Slinko neramios apylinkės gyventojams dienos. Kęstaitiškiai, tikrai ži
nodami, kas laukia jų bažnyčios, ėmė veikti. Jie nutarė pasiųsti į Petrapilį
pas carą delegaciją su prašymu, kad paliktų bažnyčią neuždarytą. Todėl
sudėjo mezliavą, surašė prašymą, po kuriuo padėjo savo parašus 300
žemaičių, ir išsiuntė 5 vyrus su juo pas carą.
Bažnyčią uždaryti buvo paskirta rugsėjo 24 dieną. Dar gerokai prieš tą
dieną policija ant visų kelių buvo pastačiusi apsiginklavusius vyrus sau
goti, kad Kęstaičių kunigų invalidų namų vedėjas kun. Juknevičius kur
nors neišvežtų invalidų namų turto.
Aplinkiniai žemaičiai, žinių apie bažnyčios uždarymą paveikti, būriais
rinkosi į Kęstaičių bažnyčią bijodami, kad, jiems iš bažnyčios išsivaikščio
jus, atvažiavę valdžios atstovai jos neuždarytų, budėjo joje, giedodami šventas
giesmes ir vieni kitus pakeisdami. Todėl jau išvakarėse, rugsėjo 23 d., buvo
privažiavę į Kęstaičius daugybė žmonių, dar daugiau buvo pėsčių, ir pilna
bažnyčia per kiaurą naktį laukė atvažiuojant bažnyčios uždarymo komisi
jos, į kurią buvo paskirti Telšių apskrities spravninkas Pavelas Popovas,
Alsėdžių dekanas kun. Tamašauskas ir Alsėdžių klebonas kun. Mažeika.
Bažnyčios uždarymo komisija į Kęstaičius atvažiavo rugsėjo 24 dieną.
Bažnyčią jie rado pilną žmonių. Kad komisija negalėtų uždaryti bažnyčios,
bažnyčioje esančios moterys nukėlė nuo vyrių duris ir jas paslėpė. Val
džios atstovai ir kunigai atėję prie bažnyčios, rado ją atvirą ir be durų.

RŪPINTOJĖLIS. 1983. Nr. 19

851

Žmonės komisijai leido prieiti tik prie bažnyčios durų angos, toliau eiti
neleido, visi šaukdami vienu balsu: Nelaisma! - Nedusma!
Kad bažnyčią būtų galima uždaryti, pirmiausia iš jos turėjo būti išneš
tas Švč. Sakramentas. Jį išnešti Telšių spravninkas buvo įsakęs Alsėdžių
klebonui kun. Mažeikai. Kai klebonas, įsakymą vykdydamas, įėjo į bažny
čią ir, norėdamas paimti Švč. Sakramentą, artinosi prie altoriaus, jį apsto
jo moterys ir prašė Švč. Sakramento neimti. Kai klebonas, jų nepaisyda
mas, dar kelis žingsnius prie altoriaus žengė, jos apkibo jį ir, rankas
bučiuodamos, vėl prašė prie altoriaus neiti ir Švč. Sakramento neimti.
Alsėdžių klebonas, jų prašymo paveiktas, o gal ir tiesiog prie altoriaus
neprileidžiamas, apsigręžė ir iš bažnyčios išėjo.
Pats spravninkas Popovas negalėjo į bažnyčią nė kojos įkelti. Kai jis
tarpdury įėjo į giedančius ir klūpančius žmones, šie apsikabino jį už kojų
ir su ašaromis prašė paveikti vyriausybę, kad bažnyčios neuždarytų. Jie
žadėjo iš bažnyčios išeiti ir išsiskirstyti, jei spravninkas, ją užantspauduo
damas, neiškraustys iš jos daiktų, bet viską paliks kaip yra, kol bus gauta
caro malonė palikti jiems bažnyčią; jei tos malonės negausią, žadėjo aukš
čiausiai valiai pasiduoti ir iš bažnyčios išsikraustyti nesipriešindami.
Kai minia šaukdama komisijos į bažnyčią neįsileido, dekanas atsivedė
iš buto kun. Juknevičių ir prašė nuraminti minią, nes, jei to nepadarysiąs,
krisianti ant jo atsakomybė. Turbūt policija jau tada kun. Juknevičių kal
tino, kad jis sukurstęs žmones susirinkti į bažnyčią ir sukliudyti valdžiai
ją uždaryti. Kun. Juknevičius kreipėsi į žmones, tardamas: Vaikai, persto
kiet, mani pražudysiet! Bet žmonės jo neklausė ir nenurimo. Matydamas,
su kokiu dideliu užsidegimu žmonės pasiryžę savo bažnyčią ginti, susi
graudinęs išėjo iš bažnyčios ir parėjo namo.
Kai dekanas ragino žmones pasiduoti aukščiausiai valiai ir aiškino,
kokia bus jiems už priešinimąsi atsakomybė, minia dekanui atsikirto:
Kodėl policija mums nieko blogo nedaro, bet ramiai žiūri, kaip mes mel
džiamės? Minia replikavo teisingai, valdžios atstovai iš tikrųjų nieko ne
veikė. Jie vien reikalavo, kad veiktų kunigai, norėdami sudaryti žmonėms
įspūdį, kad bažnyčią uždaro ne tiek valdžia, kiek patys kunigai.
Negalint bažnyčios uždaryti, spravninkas perėmė savo žinion kunigų
invalidų namus ir visą turtą, ne tik pagal inventoriaus sąrašus, bet ir
trobesius, pastatytus paties kun. Juknevičiaus lėšomis, suvežtą ūkiui sta
tybinę medžiagą, malkas, kultus ir nekultus javus.
Po rugsėjo 24 d. žmonės bažnyčią jau saugojo be perstojo. Jie plūdo į
Kęstaičius iš visų pusių. Bažnyčią lankančių skaičius po kelių savaičių
Padidėjo tiek, kad jie nebegalėjo sutilpti ne tik bažnyčioje, bet ir švento
riuje. Jų būdavo tiek daug, kaip Žemaičių Kalvarijoj per atlaidus. Vieni jų
Pasilikdavo budėti, kiti budėtojams statydavo maistą, treti, bažnyčią aplankę
ir karštai pasimeldę, grįždavo namo. Aplinkinėse parapijose nebuvo ūkinin
ko, kuris nebūtų pasirūpinęs kuo nors sušelpti bažnyčios budėtojus.
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Visi apylinkės gyventojai buvo gyvai persiėmę reikalu ginti Dievo na
mus, kovoti už savo tikėjimą. Savo kovos teisingumu jie nė kiek neabejojo
ir buvo įsitikinę, jog valdžia, pasišovusi panaikinti jų bažnyčią, daro be
dievišką, šventvagišką darbą. Stačiatikybė, kurią valdžia, naikindama ka
talikų bažnyčias Lietuvoje, stengėsi įstiprinti, visų buvo pripažįstama kaip
erezija, kurios reikia saugotis, su kuria reikia kovoti. Visiems buvo Baž
nyčios įkvėpta, kad katalikų tikėjimas vienintelis tėra išganingas, ir kas
jį pildo ir už jį kovoja, tas pelnosi išganymą, o kas duotųsi stačiatikina
mas, tas išganymą prarastų. Todėl bažnyčią ginant visus žemaičius jungė
visiškas sutarimas ir vienybė - juoba kad jie visi nuo stačiatikiškos val
džios kentėjo lietuviškos spaudos persekiojimą ir visą kitą priespaudą.
Bažnyčios budėtojų vadas Žvirblaičių kaimo gyventojas Dominykas Da
račius, vyras aukšto ūgio, kaip Biblijos Saulius - už visus didesnis ir
stambesnis, amžiaus apie 40 metų, gerai pažinojo visus apylinkės žmones
ir pats visiems buvo žinomas kaip geras, galima sakyti, profesionalus
piršlys, geros orientacijos, iškalbingas, sumanus, prityręs ir populiarus.
Vadovaudamas bažnyčios budėtojams, net nakties metu vesdavo joje kal
bamas maldas ir giedamas giesmes. Daračiaus visi klausė, jo nurodymų
visi laikėsi, o kur pats ko nesuspėjo, siuntinėjo savo pagalbininkus.
Daračiaus sumanymu buvo padarytos bažnyčioje barikados, kad per
pereinamąją zakristiją valdžios atstovai ir kunigai negalėtų prieiti prie
didžiojo altoriaus, kuriame buvo laikomas Švč. Sakramentas. Kad kunigai
negalėtų jo iš bažnyčios išnešti, zakristiją užvertė akmenimis, o skersai
bažnyčios sustatė ilgus suolus ir visą laiką ant jų sėdėdami nieko nepra
leisdavo eiti prie altoriaus.
Valgius budėtojai pradžioje gamindavo vienuolyno virtuvėje. Bet per
dienas ir naktis kūrenant pečius, jie taip įkaito, jog policija, neva sau
godama, kad nekiltų gaisras, privertė ugnį užgesinti. Virėjai nenusimi
nė. Jie išsikėlė į pamiškę ir ten paskardy, prie gyventojo Antano Pociaus
kiemo, kaimyno Virkiečio dauboje pasidarė virtuves, įtvirtino jose eigu
lio Razmaus duotus katilus ir per dienas naktis pleškindami ugnį gami
no viralą ir visokius valgius. Pagaminti valgiai būdavo geldomis nešami
į Pociaus trobą ir sukraunami ant stalų, prie kurių ateidavo budėtojai ir
dovanai valgydavo. Kadangi ruduo buvo labai gražus, o Pociaus troboje
ne visi sutilpdavo, tai daug kas valgė prie tokių pat stalų lauke. Žemai
čiai buvo įpratę Kęstaičių kunigams ir vienuoliams išlaikyti aukoti aukų,
ypač avinų, kurių daugiausia suveždavo per šv. Roko atlaidus. Tai ir
dabar, bažnyčios budėjimo metu, tokių aukų iš visos apylinkės pilte
pasipylė. Todėl visi, kas tik norėjo, galėjo lig soties valgyti. Per 2 budė
jimo mėnesius virėjai papjovė daugiau nei 400 avinų, neskaitant kito
kios suvartotos mėsos ir kitokių valgių.
Policija dar labiau įtūžo dėl pasidarytų virtuvių pamiškėj ir ne kartą
bandė čia išvartyti katilus bei užgesinti ugnį. Bet virtuvės moterys,

RŪPINTOJĖLIS. 1983. Nr. 19

853

švaistydamos liepsnojančius nuodėgulius, juos išvaikydavo. Tokiu būdu
policija, nieko nelaimėjusi, turėdavo grįžti atgal.
Kaip labai bažnyčioje budintys žmonės bijojo, kad kunigai neišneštų
Švč. Sakramento, rodo šie pavyzdžiai. Kartą anksti rytą per Kęstaičius
važiavo jaunas kunigas ir bažnytkaimy sustojęs įėjo į bažnyčią, norėda
mas pasimelsti ir pasižiūrėti, kas joje dedasi. Žmonės bažnyčioje vieni
kalbėjo rožančių, kiti vaikščiojo Kryžiaus kelius, o kiti giedojo giesmes.
Kunigas, įėjęs į bažnyčią, norėdamas pagarbinti Švč. Sakramentą, artinosi
prie grotelių. Žmonės jį pamatę sumišo: iškrito jiems iš rankų rožančiai
ir nutrūko maldos, pasigirdo balsai: Kunigas bažnyčioj! Kunigas bažny
čioj! Veizėkim, kad neišneštą Švč. Sakramentą, tada maskoliams bus len
gva iš mūsų bažnyčią išplėšti! Apkibo moterys kunigą ir, bučiuodamos
jam rankas, prašė neiti prie didžiojo altoriaus ir neimti Švč. Sakramento.
Nors kunigas tikino, kad jis Švč. Sakramento imti nė nemano, bet moterys
jo žodžiais netikėjo ir prašė jį iš bažnyčios išeiti.
Dabartinis [1938 m.] Tverų klebonas kun. Jonas Armalis, kilęs iš Kęstai
čių apylinkės, per bažnyčios uždarymo įvykius buvęs 11-os metų, budėjęs
joje prieš pat kazokams ją sugriaunant bent 3 paskutines naktis, pasako
ja, kad budėtojai, Daračiaus vadovaujami, neįsileisdavę bažnyčion nė vie
no nepažįstamo žmogaus, net nei kunigo, teleisdavę pasižiūrėti, kas joje
dedasi, tik iš bobinčiaus, o patys tuo tarpu užgiedodavę: Dievas mūsų
Gelbėtojas ir stiprybė.
Panašus atsitikimas buvo ir su kitu kunigu, kuris per Kęstaičius va
žiuodamas manė galėsiąs čia atlaikyti šv. Mišias. Moterys ir šį apstojo ir,
rankas bučiuodamos, prašė: Dvasiškas tėveli, neik prie didžiojo altoriaus,
nes gali mums paimti Švenčiausiąjį. Prašom laikyti Mišias prie šalutinio
altoriaus, o mes ten susirinkę Švenčiausios Aukos išklausysim.
Kiekvieną kartą, kai dekanas į Kęstaičius atvažiavęs stengdavosi įkalbėti
žmones pasiduoti caro įsakymui, jie jį sulaikydavo tarpdury, šaukdami: Ne
dusma! Nelaisma! <...> Jei net Jūsų Prakilnybė, - rašė vyskupui dekanas, norėtumėt įeiti į bažnyčią, tai tikriausiai ir Jus taipdury jie sulaikytų.
Į Petrapilį išvažiavę Kęstaičių pasiuntiniai prie caro prileisti nebuvo,
nes 300 parašų buvę per mažai. Žmonių susirinkimas Kęstaičiuose, suži
nojęs iš sugrįžusių pasiuntinių, kad jie dėl to tušti sugrįžo, jog per mažai
buvo ant prašymo parašų, kuo greičiausiai išsiuntinėjo į aplinkinių vals
čių kaimus kvieslius, kad susirinktų į Kęstaičius vyrai pasirašyti prašymo.
Susirinko daugybė vyrų iš aplinkinių valsčių ir carui įteiktiname prašyme
padėjo net keletą tūkstančių parašų. Tais raštais nešini 5 pasiuntiniai
iškeliavo atgal į Petrapilį, dabar jau tikrai tikėdamiesi prieiti prie paties
caro. Tai buvo spalio mėnuo prieš 26 dieną.
Spalio 26 d. vėl atvažiavo į Kęstaičius spravninkas. Radęs bažnyčią pilną
žmonių ir todėl nieko negalėdamas daryti, įsakė dekanui tuoj padaryti žygių,
kad visi Kęstaičių bažnyčios daiktai būtų nedelsiant perduoti Alsėdžių klebonui.
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Dekanas, pildydamas įsakymą, atvažiavo į Kęstaičius lapkričio 4 d. ir rado,
kaip ir visada, bažnyčią pilną budinčių žmonių. Iš bažnyčios išsiskirstyti jie
atsisakė, kol negrįšią iš Petrapilio pasiuntiniai ir neparnešią nuo karaliaus
malonę palikti jiems bažnyčią, nes tvirtai tikėjo, kad šv. Rokas, padaręs Kęs
taičių bažnyčioje daugybę stebuklų, neleis jos uždaryti.
Šitaip bažnyčią saugant ir dieną naktį joje budint, slinko dienos. Lap
kričio 11 d. vysk. Paliulionis gavo iš generalgubernatoriaus griežto ragi
nimo raštą. Vyskupas, matydamas reikalą teisinti kunigus, kaltinamus dėl
žmonių pasipriešinimo ir neišnešimo Švč. Sakramento, pasiuntė general
gubernatoriui pasiteisinamąjį raštą, kur rašė, kad vietos klebonas ir deka
nas padarė viską, ką jie padaryti galėjo, ir net daugiau negu iš jų reika
lauta, kad bažnyčios uždarymas ir užantspaudavimas, kaip su kunigo
pašaukimu nesutinkantis veiksmas, negali būti uždedami kaip pareiga...
Tuo tarpu Alsėdžių ir aplinkinių parapijų - Telšių, Lieplaukės, Gadu
navo, Sedos, Plungės ir kt. - gyventojai darė drąsias bei energingas pa
stangas paveikti rusų valdžios viršūnes, kad jos paliktų bažnyčią neužda
rytą. Be delegacijos Petrapilin, 2 kartus pasiųstos (prie caro ji nebuvo prileista),
jie dar pasiuntė 2 prašymus paštu ir prašymą kažkokiam generolui Rich
teriui, ir į juos, matyt, negaudami jokio atsakymo, davė telegramą grafui
Kantakuzenui - kunigaikščiui Speranskiui. Be to, prašydama bažnyčios
reikalui užtarimo, lapkričio 6 d. delegacija Petrapilyje aplankė Plungės
kunigaikštį Mykolą Oginskį, turėjusį caro rūmuose įtakos, tačiau ir šis
nieko negalėjo delegacijai padėti. Į visas tas dideles ir ano meto mūsų
sodžiaus žmonėms labai drąsias pastangas rusų valdžia nesiteikė kreipti
dėmesio: ji nepermaldaujamai laikėsi pagrindinės savo veikimo Lietuvoje
linijos - uždarinėti lietuvių bažnyčias ir vienuolynus ir steigti kur tik
įmanoma stačiatikių cerkves ir parapijas.
Pagaliau rusų valdžia, nepaisydama žmonių pasipriešinimo, nutarė su
Kęstaičių bažnyčia baigti. Pirmiausia Kauno gubernatorius norėjo sužino
ti, kokia Kęstaičiuose žmonių nuotaika ir ar jiems nugalėti tikrai reikia
griebtis karinės pajėgos. Todėl, nepasitenkindamas vietos administracijos
bei policijos pranešimais, dar komandiravo padėčiai ištirti ypatingų reika
lų valdininką Grigorijų Ščirovskį, sykiu jį įgaliodamas uždaryti bažnyčią,
jei žmonės bus sukalbami. Tą pačią dieną Ščirovskis, spravninkas, keletas
policininkų ir dekanas nuvažiavo į Kęstaičius mėginti uždaryti bažnyčią.
Ją rado pilną žmonių, kurie klūpėdami giedojo giesmes. Valdžios atstovai
pareikalavo, kad dekanas žmonių giedojimą nutrauktų. Dekanas, bažny
čios tarpdury stovėdamas, keletą kartų bandė žmones nutildyti, bet šie jo
neklausė ir giedojo toliau. Tada spravninkas ir ypatingų reikalų valdininkas
nutarė patys prabilti į žmones. Dekanas ėmė žmonėms šaukti, kad nutiltų
ir išklausytų, ką jiems pasakys valdžios atstovai. Bet žmonės į jų šaukimą
nekreipė dėmesio, perrėkdami juos savo giedojimu. Kai valdžios atstovai
įsitikino, kad visos jų pastangos žmones nutildyti ir išprašyti iš bažnyčios
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nieko nepadeda, išėjo iš bažnyčios. Ščirovskis, savo gyvenime pirmą kartą
pamatęs, su kokiu užsidegimu žmonės saugo savo bažnyčią, nusistebėji
mo neslėpdamas priekaištingai spravninkui tarė: Tamsta savo širdy turi
laikyti didele nuodėme pražudyti tiek nekaltų žmonių. Spravninkas niūriai
į tai atsakė: Ne aš dėl to kaltas, bet kunigai, - matyt, norėdamas tuo
pasakyti, kad dėl žmonių pasipriešinimo kalti kunigai, kurių sukurstyti
žmonės turės valdžiai atsakyti.
Valdžios atstovams grįžus į Telšius, Ščirovskis pasiuntė telegramą gu
bernatoriui, pranešdamas apie padėtį Kęstaičiuose. Gurbernatorius atsa
kė, kad tuoj atvyksiąs į Telšius pats, įsakė spravninkui pranešti kazo
kams, kad jų 3 rotos (3 eskadronai - 300 raitelių) pasiruoštų kitą dieną išvykti
į Kęstaičius, kad pasiųstų savo policiją ir kad tą dieną ten būtų Alsėdžių
klebonas, Alsėdžių dekanas, vienas Telšių kunigas ir buvęs kunigų inva
lidų namų moderatorius kun. Juknevičius.
Lapkričio 19 d. iš Telšių į Kęstaičius išjojo 3 rotos kazokų, paskui juos
tarškėjo keletas vežimų, prikrautų kirvių, pjūklų, kastuvų, kopėčių, virvių,
sienojams griauti bursiukų ir kitų įrankių ir dar iš paskos kažin kam buvo
vežami besitalaškuojantys gaisrininkų bosai. Kazokai jojo greit, ir vežimai
paskui juos bildėjo su dideliu trenksmu. Pakely sutiko su pieno skardinė
mis į Telšius važiuojantį žydą - jį su vežimu kazokai įvertė į griovį. Taip
pat grioviuose atsidūrė ir kiti jų sutikti keleiviai. Kazokai, prijoję Kęstaičių
bažnytkaimį, išsitraukė iš makščių kardus ir, kiek tik arkliai iškerta, pa
sileido su didele krioksena lėkti prie didžiųjų bažnyčios durų, prie kurių
stovėjo žmonių minia. Galima manyti, jog ne vienas žemaitis persižegno
jęs pagalvojo: Argi ims pagonys mus kapoti per galvas!
Prilėkę kazokai prie minios, susikišo kardus į makštis ir griebę šikš
ninius bizūnus puolė su arkliais ant žmonių ir ėmė jiems pliekti per
nugaras. Užpulta minia plačiai prasiskleidė, padarydama kazokams platų
kelią lig bažnyčios durų. Tada kazokai nulipo nuo arklių, išsirikiavo į dvi
eiles ligi bažnyčios durų, stuktelėjo visi užkulniais ir, kaip mietai su
smeigti į žemę, sustingo.
Klystumėm, jei manytumėm, kad minia jau buvo pasiruošusi kazo
kams kapituliuoti. Anaiptol! Ji prie bažnyčios durų jau turėjo prisinešusi
akmenų krūvas, po kurias vyrai ir moterys skubiai griozdėsi, rinkdamiesi
patogesnius akmenis pamiklinti, reikalui esant, nedorų svečių pakaušius.
Ir, jei kazokai būtų brovęsi į bažnyčią, juos žemaičiai būtų pasitikę su
akmenimis, kuriuos daugelis jau laikė rankose. Bet išsirikiavę kazokai
stovėjo ramiai, todėl žmonės aprimo ir giedojo toliau visu balsu giesmes.
Žmonės bažnyčioje, šventoriuje ir net už šventoriaus klūpėdami vis
giedojo giesmes. Jų buvo matyti labai ant valdžios įniršusių, karštesnieji
atrodė gatavi valdžios atstovus sudraskyti. Jie galbūt būtų puolę valdinin
kus, bet kunigų prašymas to nedaryti juos sulaikė. Užtat aršesnieji ant
kunigų pyko, sakydami: Mes čia vargstame du mėnesius ir tą šventą vietą
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kaip bitės savo avilį giname, o jums tai mat nė už ką! Ak, jūs judošiai
ir Kristaus pardavikai! Jie pyko ant kunigų, kad jie klausą valdžios, o
nedarą kaip visi žmonės.
Pagaliau ketvertu arklių pakinkytoje karietoje atvažiavo į Kęstaičius gu
bernatorius, lydimas keliolikos raitų ant širmų arklių kazokų su per pečius
perkabintomis orkestro dūdomis. Gubernatorius, kunigų lydimas, apžiūrėjo
iš lauko bažnyčią, sugrįžęs prie didžiųjų durų, nusiėmė kepurę, nusilenkė
tarpdury, persižegnojo ir pasimeldė; žvilgtelėjęs į bažnyčią jis pamatė ją
pilną žmonių. Žmonės giedojo. Gubernatorius paliepė dekanui nutildyti žmo
nes. Bet žmonės į dekano šauksmą nekreipė dėmesio ir giedojo toliau.
Gubernatorius ir policija, manydami, gal bus galima paveikti nuo vargo
ninės, užlipo į vargoninę ir paprašė dekaną, kad jis pabandytų iš čia nutildyti
žmones. Po dekano žmonėms nutildyti šaukė ypatingų reikalų valdininkas,
spravninkas ir pagaliau pats gubernatorius, bet užsispyrę žemaičiai neklausė
jų visų, perrėkdami juos giedojimu. Tada gubernatorius su palyda nulipo nuo
vargoninės ir įsakė policijai ir kazokams eiti į bažnyčią ir žmones iš jos
stumte išstumti laukan. Žmonės, pamatę, kad juos nori iš bažnyčios išstumti,
nenustodami giedoti, klūpėdami susikabino visi už rankų ir stipriai už kits
kito laikėsi. Pamačiusi policija, kad žmonių išstumti nebus galima, griebėsi
kito būdo. Keletas urėdnikų čiupdavo į glėbį vieną žmogų, pasispyrę atplėš
davo jį nuo kito ir išnešę išmesdavo jį pro duris į rankas stovėjusiems už
durų kazokams. Bažnyčioj kilo triukšmas, klegesys ir riksmas, buvo girdėti
duslūs smūgiai: mat vyrai, nenorėdami pasiduoti, ėjo imtynių su urėdnikais
ir policininkais, veikdami kumštimis. Policija, jų pasipriešinimą malšindama,
turbūt griebėsi bizūnų, nes tuoj radosi sukruvintų žmonių: vieni jų buvo
krauju pasruvusiomis nosimis, kiti šiaip sumuštais veidais, kiti su mėlynė
mis. Nemažai buvo tokių, kurie iš bažnyčios išvedami priešinosi visomis
jėgomis, o išvesti, nenorėdami kazokams į nagus pakliūti, sprūsdavo polici
ninkams iš rankų ir puldavo atgal į bažnyčią. Visus tokius sukibę kazokai
suimdavo ir, norėdami nuo minios izoliuoti, nuvesdavo į vienuolyno trobas
ir ten uždarydavo, baugindami: Na dabar jūs čia pagavėsite gerai! Kai kurie
taip smarkiai grūmėsi su urėdnikais, kad, pačių dalyvių pasakymu, stačiai
jiems akis draskė, nes priešinosi puldami pačius policininkus ir purtydami
juos, įsikibę jiems už krūtinių. Kai tuos smarkiuosius vyrus policija pagaliau
iš bažnyčios išmesdavo, imdavo juos į savo „globą" kazokai: pliekdavo juos
bizūnais kur tik pakliūdavo - per pečius, galvas, nugaras, veidus. Kai tik su
bizūnu pervarydavo per galvą ar veidą, žmogus apsipildavo krauju, kai per
droždavo per nugarą ar pečius - plyšdavo kailiniai ir vilnos išvirsdavo į viršų.
Tokią egzekuciją atlikę kazokai juos surišdavo ir spardydami kojomis nutem
pę į „kaminą" uždarydavo kaip areštuotus. Iš viso tokių surištų buvo 43
asmenys, jų buvo labai sukruvintų ir kitaip sužeistų. Būtų policija jų daug
daugiau surišusi, bet gubernatorius draudė, kartkartėmis šaukdamas: Rišti
kaip galima mažiau! Rišti kaip galima mažiau!
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Didysis altorius ties grotelėmis, kaip minėta, buvo užbarikaduotas. Jis
buvo saugomas moterų. Policija ir kazokai, vyrus iš bažnyčios išmetę,
dabar puolė moteris. Griebė jas tąsyti už plaukų ir mušti bizūnais. Mote
rys ėmė garsiausiai šaukti ir klykti, verkti ir raudoti. Visi, kas tik buvo
bažnyčioj likęs, kėlė didžiausią triukšmą. Mat didysis altorius buvo svar
biausia gynimo pozicija: jį paėmus ir Švč. Sakramentą išnešus, kova už
bažnyčią turėjo būti pralaimėta. Moterys, žinoma, ne po ilgo buvo nuga
lėtos ir iš bažnyčios išmėtytos, barikada pašalinta ir priėjimas prie didžio
jo altoriaus tapo laisvas.
Per tą triukšmą ir desperatišką moterų klyksmą įvyko viena labai įdomi
scena, verta įkvėpto dailininko teptuko. Iš bažnyčios išmesta vienuolyno
tarnaitė Klara Drobaitė, imtynių baisiai sujaudinta ir dideliausio aršumo
suimta, pribėgo prie gubernatoriaus, puolė ant jo ir abiem rankom piktai
įsikibo į rudą jo barzdą. Kazokai, pamatę tragišką gubernatoriaus būklę,
skubiai pribėgo, rusiškai nusikeikė, ją nuo gubernatoriaus atplėšė, surišo ir
nuvedę įstūmė į areštuotų „kaminą". Kai mergaitę nuo gubernatoriaus ka
zokai atplėšė, jos rankose buvo kuokštai išplėštos barzdos.
Bažnyčioje beliko vienas gynėjas - tai pats vadas Dominykas Daračius.
Jis savo didžiuliu ūgiu persviręs per priekinę altoriaus dalį, laikė milžiniš
ku glėbiu apkabinęs tabernakulį, kur buvo Švč. Sakramentas, ir šaukė jį
puolantiems kazokams: Neleisiu! Neduosiu! Tada vienas kazokų, pagrie
bęs nuo altoriaus stambią žvakidę, smarkiai rėžė Daračiui per rankas, ir
jis tabernakulį paleido. Ten pat kazokai Daračių areštavo ir kumščiuodami
bei spardydami nutempė į „kaminą" ir uždarė.
Kaip smarkiai žmonės su policija ir kazokais grūmėsi, rodo faktas, kad
per imtynes ji buvo prikruvinta. Štai ką rašo matęs liudytojas:
Sunku būtą tikėti visu tuo ir visais apsakinėjimais, kad aš pats
nebūčiau regėjęs, <...> kaip bažnyčios prieangis, sienos ir grindys
taip baisiai sulaistytos žmonią krauju, jog tiktai smarkus rudens
lietus ir žiemos sniegas pavasarį tirpdamas didumą apiplauti gali.
Kai visi žmonės iš bažnyčios jau buvo išmėtyti, gubernatorius įsakė
dekanui išnešti Švč. Sakramentą, kunigui Parceriui - relikvijas ir išvežti
į Telšių bažnyčią. Kai jie iš bažnyčios išėjo, minia, išgirdusi skambinant
varpelį, sujaudintais balsais, suklaupusi giedojo: Tegul bus pagarbintas
Švenčiausiasis Sakramentas...
Iš bažnyčios turėjo būti išneštas ir šv. Roko paveikslas. Pasigirdo mi
nioj šnibždėjimas: Šventas Rokas nepasiduos: padarys stebuklą! Kai po
ilgoko laiko išnešė pro duris ir šv. Roko stebuklingąjį paveikslą, minią
apėmė galutinis nusiminimas, daug kas pasikūkčiodami raudojo, kai kas,
savo lūkesčiais nusivylęs, sielvartingai dejavo: Rokeli, jei tu pasiduodi,
Pasiduodam ir mes...
Kai tik kunigai išvažiavo į Telšius, kazokai užgesino visas žvakes
bažnyčioje, kurios, žmonių suneštos per 2 mėnesius, ant visų altorių
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degė, po to gubernatorius kazokams sušuko: Griaukite bažnyčioj viską!
Ir ėmė kazokai naikinti viską: vieni ardė altorius, kiti kirviais kapojo
sakyklą ir klausyklas, treti, sulipę į vargoninę, draskė vargonus ir dump
les, o kiti daužė statulas ir laužė kryžius, svaidė juos po bažnyčią ir
spardė kojomis, dar kiti - kapojo ir laužė grotus. Po neilgo laiko vietoj
altorių, grotų ir kito bažnyčios įrengimo kyšojo sukapoti gabalai ir ant
aslos mėtėsi krūvos laužo.
Bažnyčios vidaus įrengimą sunaikinę, kazokai išvartė jos duris, išdau
žė, sukapojo langus, staktas bei šulus. Paskui kopėčiomis užlipę ant baž
nyčios nuardė stogą ir ėmė versti bokštą, kapodami jį kirviais ir pjaudami
pjūklais. Bet bokšto būta tvirto, ir jo įveikti negalėjo. Tada jie užnėrė ant
bokšto kryžinės lyną, už kurio nusitvėrė žemai stovėjusieji kazokai ir
įsiręžę tempė, o ant bokšto buvusieji, surėmę į bokštą kartis, atsispirdami
stūmė. Tačiau, kaip kazokai nesistengė, kaip nešokinėjo, medinis, menkas
pažiūrėti bokštas nepasidavė jiems ir nejudėjo iš vietos. Sulūžo kazokams
pjūklai ir pavirto kapliais kirviai. Vienas kitas kazokas, nukritęs nuo ko
pėčių ir susikūlęs ant žemės, vaitojo. Pagaliau, matydami, kad bokštas vis
tiek jiems nepasiduos, metė savo darbą, palikę bažnyčią apgriautą.
Nepaliko kazokai sveikų nei kunigų invalidų namų: išdaužė jiems lan
gus ir sugriovė krosnis. Bažnyčia, šventorius ir aplinkiniai namai po viso
to atrodė lyg po didelės audros.
Labai piktai buvo nubaustas Kęstaičių filialistas kun. Juknevičius. Jis
už žmonių kurstymą priešintis dėl Kęstaičių bažnyčios uždarymo valdžios
įsakymams ištremiamas 5-eriems metams, vidaus reikalų ministrui suti
kus, į Vologdos guberniją, Jarensko miestą, policijos priežiūron. Į ištrėmi
mo vietą Juknevičius buvo tuoj nugabentas.
Dėl susodintųjų į Telšių kalėjimą Kęstaičių bažnyčios gynėjų policija
leido gandus, kad jie būsią sušaudyti. Tačiau ne po ilgo jie visi buvo iš
kalėjimo paleisti, bet be tardymo ir be teismo. Sykiu buvo paleista ir Klara
Drobaitė, kuri buvo užpuolusi gubernatorių ir įsikibusi į jo barzdą. Kali
nius leido namo dalimis, kasdieną po keletą žmonių, įsakydami tuoj iš
miesto eiti namo. Buvo kalbama, kad kalinius užtaręs kunigaikštis Ogin
skis, turėjęs caro rūmuose įtakos, ir grafas Čapskis, Oginskių giminaitis,
kurio dvaro žemė ribojosi su Kęstaičiais.
Šitokia įvykių eiga rusų valdžia panaikino Kęstaičių bažnyčią, kurią
sunkiomis priespaudos aplinkybėmis gindami žemaičiai davė katalikiškai
Lietuvai kovos už savo dvasines teises precedento neturintį pavyzdį. Kiek
per tą kovą patyrė vargo, kiek iškentėjo, liudija jie patys rašte vyskupui:
Szwyjsiauwsis Wyskupy, klioniojamos Tamistay wysopyrmu už tąn
Szwyncziausy yr brąngiavsy loska, kad mumis menkais wabaleles
yr nędznajs žmonimis pasznekiejai yr buwa patieszyjes <... > mu
mis warkstunczius aplej Wiera Szwenta yra bažnicze. Mes per du
mienesu nežynojem ne dienas ny nakties, buwom stroszniusy
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rupesniusy wysuokej. <...> Szwyjsiauwsis Wyskupy, gali turieti su
wisomis loskomis patieka ysz sawa awe/u, katros bewelyje kantrej
kentiety lyg paskutyny gala. Buwa ta smutna diena, kada anpawly
Gubernarius su wajskajs, wienokej nebiegom. Szwyjsiauwsis Wys
kupy, yr kita karta neb kyntieje Szwyntiejei dydesniu muku, kaip
mes < . . . > nu maskoluyr wysokiu czlenu.
Kuo galima paaiškinti tokį didelį Kęstaičių apylinkių gyventojų prisi
rišimą prie bažnyčios, pasireiškusį vieningu rusų valdžiai pasipriešinimu
ginant ją nuo sunaikinimo? Galimas dalykas, didele dalimi ir tuo, kad
Alsėdžiai ilgą laiką buvo dvasinis Žemaičių vyskupystės centras, nes, nuo
vyskupo Motiejaus II Topoliškio (1463-1471) pradedant, kai kurie Žemaičių
vyskupai daugiau gyveno Alsėdžiuose negu Varniuose. Todėl aplink Alsė
džius lietuviškas religinis gyvenimas plačiu spinduliu ištisus šimtmečius
sklido žemaičiams.
Dabar buvusios Kęstaičių bažnyčios vietoj riogso krūvos akmenų. Ten,
kur buvo didysis altorius, stovi kryžius, o aplink - aukšti, seni medžiai,
liudytojai kilnios žemaičių kovos už savo šventovę.
1936 m. spalio 11 d., sekmadienį, Kęstaičiuose buvo minima bažny
čios panaikinimo 50 metų sukaktis. Atsilankiusieji į sukakties minėjimą
žemaičiai savo akimis pamatė tą vietą, kur prieš 50 metų prieš jų tėvus
grasiai siuto kazokai kapodami juos bizūnais, spardydami kojomis ir pa
galiau išgriovė bažnyčią. Sykiu kiekvienas galėjo, kiek sugebėdamas, per
žvelgti ir vaizdžiai apmąstyti ne tik siaubingą, klaikią Lietuvos, prispaus
tos rusų valdžios, praeitį, bet ir nykų, tuščią tos valdžios pastangų likimą.
Jie čia galėjo prisiminti, jog Kęstaičių bažnyčios drama įvyko tais sunkiais
laikais, kai rusams Lietuva nebeegzistavo, kai jie išdidžiai ignoravo jos
vardą, vadindami ją nebe Lietuva, bet severozapadnyj krai (šiaurės vakarų
kraštu) ir iskonno russkij kraj (nuo .amžių rusišku kraštu), kai dugybe suvaržy
mų, draudimų ir už savo teises kovojančių lietuvių kankinimu stengėsi
padaryti Lietuvą stačiatikišką ir rusišką, kai rusų valdžia Lietuvoje buvo
visagalė ir tarėsi Lietuvą valdysianti. Tačiau įvyko kitaip. Dar galingesnė
Dievo ranka sunaikino jos galybę Lietuvoje. Vos spėjo praeiti po Kęstaičių
įvykių 30 metų - ir milžiniška Rusijos galybė žlugo, jos jungas, ilgai
kamavęs Lietuvą, tapo numestas, o ant jos galybės griuvėsių atsikėlė
nepriklausoma Lietuva. Kad mūsų Tėvynę rusų valdžia kaip koks baisus
košmaras kankindamas smaugė, dabar liudija Kęstaičių bažnyčios griuvė
siai, šiurpūs žmonių atsiminimai ir gelstantys archyvų lapai...
(Iš kn. Kova su caro valdžia už Kęstaičių bažnyčią)
* * *
Laisvės
krauju.

medis

turi

būti

kartkartėmis

palaistytas

patriotų

ir

tironų

(Tomas Džefersonas)
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[Petras Plumpa]
ŠILUVOS AKMUO LIETUVOS PAMATUOSE

Katalikybei plėtotis Lietuvoje ne visada buvo palankios sąlygos. Buvo
laikai, kai katalikybei labai sekėsi, bet buvo ir tokie, kai ji kentė begali
nius trukdymus.
Kai 1588 m. Seimas nutarė, kad visi protestantų atimti turtai ir žemė
būtų sugrąžinti katalikams, jie įgijo teisę kelti protestantams bylas ir per
teismus atsiimti buvusią bažnytinę nuosavybę. Tačiau protestantai neke
tino geruoju pasiduoti, todėl teismų sprendimai katalikų naudai buvo
labai sunkiai vykdomi. Pavyzdžiui, buvusi Šiluvos bažnyčios nuosavybė
net ir praėjus 20-čiai metų nuo Seimo nutarimo dar tebebuvo kalvinistų
rankose, nes nebuvo aiškių dokumentų, įrodančių katalikų teises, nebuvo
kam tuo reikalu rūpintis.
Tada ir įvyko tai, ko niekas nelaukė ir nesitikėjo. Vieną dieną netoli nuo
tos vietos, kur kadaise stovėjo bažnyčia, piemenys, ganydami bandą, pama
tė ant didelio akmens stovinčią ir verkiančią jauną, palaidais plaukais ir
dailiais apdarais Moterį su Kūdikiu ant rankų. Vaikai, patys nedrįsdami į ją
kreiptis, tuoj nusiuntė vieną iš savųjų pas kalvinistų pastorių pranešti apie
regėjimą. Bet tas tik nusišaipė ir numojo ranka. Vakare piemenys papasa
kojo apie tą nutikimą namiškiams ir pažįstamiems. Kitą dieną tenai susi
rinko daug žmonių. Atėjo ir kalvinistų pastorius su savo mokiniu Saliamo
nu. Kaip ir visi kalvinistai, netikėdami stebuklais, jie ėmė plūsti žmones,
kam tiki kažkokios pamėklės pasirodymu, išvadino juos minkštapročiais.
Jiems besibarant, staiga vėl pasirodė ta pati Moteris su Kūdikiu ant
rankų. Nustėrusiam pastoriui paklausus, ko Ji verkianti, ši atsakė:
Kitados šioje vietoje buvo garbinamas mano mylimas Sūnus, o da
bar čia ariama ir sėjama. - Tai pasakiusi Ji pranyko.
Netoliese viename kaime aklas 100-metis senukas tikrai prisiminė,
kad toje vietoje, kur įvyko apsireiškimas, prieš 80 metų stovėjusi katalikų
bažnyčia ir kad ten esanti užkasta skrynia su bažnytiniais daiktais. Ši
žinia plačiai pasklido po apylinkes ir pasiekė net Žemaičių vyskupą.
Tais įvykiais ypač susidomėjo Varnių kanauninkas Jonas Kazakevičius.
Jis pats atvyko į Šiluvą, norėdamas viską ištirti. Neradęs Šiluvoje jokių
katalikų bažnyčios nuosavybę patvirtinančių dokumentų, jis nuvyko į Ra
seinių miesto valdybos archyvą. Ten vienoje knygoje jam pavyko rasti 2
suklijuotus lapus, kuriuos perskyręs išskaitė tokį sakinį: O aš, tijūne Vnuč
kienė, tas stabmeldžių žemes visam laikui paskirtu Šiluvos susirinkimui
[zbarui]. Tai buvo raštas tos pačios Rietavo dvarininkės S. Vnučkienės, kuri
kadaise garsėjo savo kovingumu prieš katalikybę ir kuri savavališkai pri
jungė prie kalvinistų zbaro katalikų bažnyčios nuosavybę.
Sugrįžęs į Šiluvą kan. J. Kazakevičius kreipėsi į tą akląjį senuką, kad
šis kaip nors padėtų surasti užkastąją skrynią. Senukas buvo atvestas
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prie apsireiškimo vietos. Čia staiga jis atgavo regėjimą. Parpuolęs ant
kelių, padėkojo Dievui už stebuklingą išgydymą ir parodė tą vietą, kur
buvo užkasta skrynia. Atkastoje geležinėje skrynioje buvo arnotas, ste
buklingas Dievo Motinos paveikslas ir Gedgaudo žemės dovanojimo aktas.
Turėdamas tokį radinį, kan. Kazakevičius 1612 m. pareikalavo iš Ši
luvos protestantų sugrąžinti katalikų bažnyčiai priklausiusią žemę ir kitą
nuosavybę. Pradžioje byla nagrinėta Raseiniuose, paskui pasiekė Vilnių.
Kalvinistai smarkiai priešinosi, remiami galingo užtarėjo Boguslavo Rad
vilos. Pagaliau Vilniaus vyriausiasis tribunolas (1622 07 22) priėmė dekretą
grąžinti Šiluvos katalikams viską, kas jiems anksčiau priklausė, o nuosto
liams dėl neteisėtai valdyto turto ir bažnyčios sunaikinimo nustatyti buvo
sudaryta komisija. Pradėtoji byla ilgai tęsėsi, nes, kunigaikščiui B. Rad
vilai kišantis, tai vienur, tai kitur buvo stabdoma. Tik po kelių dešimtme
čių, kai Žemaičių vyskupu tapo senatorius K. Pacas, Šiluvos byla buvo
pateikta svarstyti Seimui. Seimas, susirinkęs 1669 m., karaliaus Mykolo
Kaributo karūnavimo proga, apsvarstęs bylą, priėmė tokį sprendimą: kal
vinistai už padarytas skriaudas Šiluvoje katalikams turi sumokėti 13 000
auksinų. Iš gautų pinigų 10 000 auksinų buvo skirta Šiluvos bažnyčiai,
o 3000 auksinų - Kelmės bažnyčiai atstatyti. Nors daug bažnytinių daiktų
nenorėdami grąžinti katalikams kalvinistai sunaikino, bet kai kas dar
buvo atgauta, tarp kitų daiktų ir varpas su užrašu: O florens Rosa, Mater
Dei speciosa (O žydinčioji Rože, Dievo Motina skaisčioji). Kalvinistai, ne
tekę galingų užtarėjų, vis labiau nyko, kol pagaliau paskutinis jų pasto
rius 1754 m. persikėlė iš Šiluvos į Kelmę.
1667 m. į Šiluvą atvykęs vyskupas K. Pacas katalikų skriaudoms atminti
įvedė Šv. Kryžiaus garbinimą su atlaidais. Šventė paskirta gegužės 3 d., nes
tą dieną buvo atrastas Kristaus Kryžius.
Šiluvai išgarsėjus, kan. Kazakevičiaus statytoji bažnyčia pasidarė per
maža, todėl buvo susirūpinta statyti naują. Lekavo ir Šaukoto dvarų savi
ninkui K. Kochanui užrašius tam reikalui 16 000 auksinų, naujoji bažnyčia
buvo baigta. Už baudos pinigus, gautus iš kalvinistų, buvo nuliedintas
varpas. Klebonas Skirmantas iš sidabrinių širdelių - votų, paaukotų prie ste
buklingojo paveikslo, padarė Dievo Motinos paveikslui sidabrinius apdarus.
Ir ši, antroji pastatytoji bažnyčia, išstovėjusi 140 metų, ėmė irti. Kle
bonas J. Lopacinskis ėmėsi savo lėšomis statyti naują, didesnę mūro baž
nyčią. Jos pamatai padėti 1760 metais. Pakeltas į vyskupus, J. Lopacinskis
persikėlė į Vilnių, o bažnyčią toliau statė kun. Pačiuipis, kuris mirė, kai
sienos jau buvo išmūrytos iki langų. Su didele energija ir uolumu ėmėsi
statybos naujas klebonas kun. J. Bukotas. Jis buvo ne tik uolus aukų
rinkėjas, bet ir davėjas. Bažnyčios vidui išpuošti buvo pakviestas tuo
metu Italijoje studijavęs gabus menininkas, buvęs jėzuitas, kun. Podgais
kis. Šis 24 metus kūrė bažnyčiai statulas, freskas, bareljefus. Čia bedirb
damas ir pasimirė; palaidotas bažnyčios rūsyje.
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Iki naujoji bažnyčia buvo pastatyta, Šiluvoje jau buvo įvykę daug
stebuklingų įvykių. Šiluvos vardas pasidarė žinomas ne tik Lietuvoje,
bet ir toli svetur. Kasmet vis daugiau maldininkų suplaukdavo pagarbin
ti Švenčiausiosios Motinos. Baigiant statyti naująją bažnyčią, kun. Bu
kotas ėmė rūpintis, kad būtų įvestas ir oficialus stebuklingosios Šiluvos
Marijos garbinimas. Tuo reikalu jis kreipėsi į vysk. S. Giedraitį. Šis nu
siuntė į Šiluvą dekanus M. Mackevičių ir K. Klimavičių, kad viską nuo
dugniai ištirtų. Šie, surinkę ir užrašę daug stebuklingų įvykių, savo
pranešimą nusiuntė vysk. S. Giedraičiui, kuris su tais dokumentais krei
pėsi į pop. Pijų VI. Šventasis Tėvas pripažino Paveikslo stebuklingumą,
pašventino auksinę karūną ir pridėjo bulę, kad Šiluvos bažnyčiai sutei
kiamas infulacinės bažnyčios titulas su visomis teisėmis ir privilegijo
mis, o tai reiškė, kad Šiluvos klebonas infulatas turėjo teisę tris kartus
per metus aukoti šioje bažnyčioje iškilmingas šv. Mišias vyskupo rūbais
su pastoralu, mitra ir t.t. Be to, buvo paskirti visuotiniai atlaidai kas
met rugsėjo 8 d..
Naujosios bažnyčios pašventinimas ir stebuklingojo Paveikslo karū
navimas įvyko 1796 m. rugsėjo 8 dieną. į Šiluvą suplaukė didžiulės
minios žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš svetur. Iškilmingas šv. Mišias
aukojo vysk. S. Giedraitis, asistuojamas vyskupų A. Kasčio, Malinausko,
klebono
Bukoto,
dalyvaujant
daugeliui
prelatų
ir
Žemaičių
seniūnui
A. Gedgaudui. Vysk. S. Giedraitis savo rankomis uždėjo aukso karūną
ant stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo. Nuo tos dienos prasidėjo
didieji Šiluvos atlaidai, kurių garsas ir reikšmė iki mūsų dienų ne ma
žėja, o didėja.
Naujoji bažnyčia, kuri tebestovi ir šiandien, turi 7 altorius. Didžiajame
altoriuje yra stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas, papuoštas aukso
apdarais ir karūna. Šis paveikslas atidengiamas tik šv. Mišių metu. Šiaip
jis būna uždengtas kitu paveikslu, vaizduojančiu Švč. Marijos apsireiški
mą Šiluvoje.
Dešinėje navos pusėje, rytinėje sienoje yra Švč. Jėzaus Širdies altorius
su nežinomo dailininko tapytu paveikslu. Kadangi dauguma statulų vaiz
duoja Jėzaus kančią, todėl šį altorių galima vadinti Jėzaus kančios alto
riumi. Jis yra privilegijuotas visuotiniais atlaidais už mirusius. Čia visada
aukojamos gedulinės šv. Mišios.
Dešinėje pusėje antras altorius yra šv. Pranciškaus Asyžiečio. Paveiks
las vaizduoja šv. Pranciškų imant Jėzaus kūną nuo kryžiaus.
Dešinėje pusėje prie durų - Angelo Sargo altorius. Pavaizduotas ange
las laiko rankoje spyną, o kitos rankos pirštu rodo sau į krūtinę. Tai
reiškia, jog lyg su spyna yra užrakinama tai, kas slapta iš širdies išpažįs
tama, o raktas yra pas Dievą. Kitas angelas laiko pirštais užspaudęs
lūpas, vaizduodamas, jog niekas, ką nuodėmklausys yra išgirdęs per iš
pažintį, negali išsprūsti pro jo lūpas.
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Kairėje navos pusėje rytinėje sienoje yra Šventosios Šeimos altorius.
Paveikslas senas, neseniai restauruotas. Viršuje pavaizduotos Švč. Mergelės
Marijos ir šv. Juozapo sužadėtuvės.
Antras kairėje pusėje - šv. Aloyzo altorius. Viršuje statula šv. Kazimie
ro su kryžiumi rankoje. Tai jaunimo altorius.
Kairėje pusėje prie durų - šv. Jono Krikštytojo ir pranašės šv. Onos
altorius. Senas paveikslas vaizduoja Mariją su Kūdikiu šventykloje auko
jimo metu.
Bažnyčioje dar yra koplytėlė, kurioje stovi altorius, perkeltas iš seno
sios koplyčios Apsireiškimo vietoje. Iš ten yra perkelta ir Anglijoje iškalta
akmeninė Dievo Motinos statula.
Prie sienos ant lentynos stovi iš žemės iškastoji skrynia. Senasis arno
tas, buvęs skrynioje, dabar laikomas po stiklu. Ten pat pakabintas lentoje
pieštas kryžius, kurį kalvinistai kadaise peršovė. Lentynose taip pat yra
sudėti vyskupo rūbai ir pastoralas, išlikę iš infulatų laikų.
Šiluvoje ypač gerbiama Dievo Motinos Apsireiškimo vieta, kuri ilgą
laiką buvo menkai papuošta, nes pirma kalvinistai, o vėliau rusų valdžia
darė visokių kliūčių. Kai Šiluvos klebonu buvo S. Giedraitis (1796-1838),
toje vietoje buvo pastatyta mažytė koplytėlė. Kadangi tokiai garbingai
vietai ji buvo per menka ir negalėjo sutalpinti gausių maldininkų, todėl
buvo sumanyta Dievo Motinos Apsireiškimo 300 metų jubiliejaus proga
pastatyti naują koplyčią. Paryžiuje gyvenęs lietuvių architektas A. Vivul
skis jau 1903 m. padarė projektą, o 1912 m. buvo pradėta naujosios
koplyčios statyba. Ja rūpinosi tuometinis Šiluvos klebonas kun. M. Jurgai
tis. Kertinį koplyčios akmenį (1912 07 02) pašventino prelatas Jonas Mačiu
lis-Maironis.
Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas ir architekto statytojo A. Vivuls
kio mirtis sutrukdė darbą. Per didelius vargus koplyčia buvo baigta statyti
ir 1924 09 08 pašventinta. A. Vivulskio projektas šiek tiek pakeistas.
Koplyčia yra kvadrato formos, po 20 m ilgio ir pločio. Viduryje ant keturių
stulpų stovi 44 m aukščio bokštas. Stiliaus požiūriu koplyčia yra lietuviš
kų kryžių ir egiptietiškų pilonų derinys. Koplyčios viduryje stovi akmuo,
ant kurio piemenėliams pasirodė Mergelė Marija. Ant to akmens pastaty
tas dailus altorius. 1934 m. koplyčioje buvo įrengtos septynių Sopulingo
sios Dievo Motinos Skausmų kryžiaus kelias.
Trečiajai po Dievo Motinos Apsireiškimo pastatytajai ir šiandien tebe
stovinčiai Šiluvos bažnyčiai tenka būti pačių sunkiausių išbandymų liu
dytoja. Jau po 1863 m. sukilimo atėjo sunkūs rusų priespaudos laikai. Į
Šiluvos atlaidus rusų valdžia sutraukdavo labai daug žandarų, kurie var
žydavo žmones ir su kuriais dažnai įvykdavo tikinčiųjų susirėmimų. Ku
nigams be atskiro leidimo nebuvo galima važinėti į kitą parapiją net ir į
atlaidus. Būdavo tyčia leidžiami gandai, kad Šiluva esanti apstatyta pa
trankomis ir apsupta kareivių. Stengiantis sumažinti švenčių iškilmingu
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mą, buvo panaikinta Šiluvos infulatūra. Tokiomis priemonėmis rusams
pavyko maldininkų srautą į Šiluvą kiek sumažinti. Be to, norėdama įpiršti
lietuviams stačiatikybę, rusų valdžia nutarė aikštėje šalia bažnyčios pa
statyti savo cerkvę. Tačiau sumanus to meto klebonas M. Jurgaitis, išgir
dęs tokį ketinimą, nusipirko visą aikštę, aptvėrė tvora ir per vieną naktį
slapta ten pastatė Petrapilyje iškaltą Dievo Motinos statulą. Rusų valdžia
įsakė tą statulą pašalinti, veidmainingai remdamasi dievobaiminga prie
žastimi: klebonas neturėjęs teisės viešoje vietoje - aikštėje statydinti ste
buklingosios Dievo Motinos statulos. Tačiau klebonui pavyko įrodyti, kad
ten jis pastatęs ne stebuklingąją, o paprastą Dievo Motinos statulą. Taip
statula ten išbuvo dar apie 100 metų, kol dabartinės, jau bedieviškos,
valdžios įsakymu ji pagaliau buvo pašalinta.
Dabar prieš Šiluvos maldininkus kartojasi caro laikų represijos, tik
daug piktesnės ir klastingesnės. Šėtono vergai nebepajėgia nuslėpti savo
įniršio Dievo Motinos šventovei: organizuojami „kiaulių marai“, sutrau
kiami ne tariami, o tikri kariuomenės daliniai, keliuose budi „autoinspek
toriai“ ir milicija, kurie surašinėja, filmuoja, fotografuoja ir net suiminėja
tikinčiuosius. Žodžiu, istorija kartojasi, leisdama mums įrodyti vis karštesnę
meilę Dievo Motinai.
Reikia pripažinti, kad tokia tikėjimo persekiotojų baimė nėra be pagrindo,
o jų kova prieš Šiluvos Dievo Motiną nėra be priežasties. Jeigu iš šimtmečių
perspektyvos pažvelgsime į Šiluvos įvykių poveikį lietuvių tautos dvasiniam
gyvenimui, tai ir mums, ir mūsų tautos priešams jie atrodys kaip mūsų
tautos gyvybės pulsas, pagal kurį galima nustatyti, ar tauta yra mirusi, ar
dar gyva. Nes kol Marijos vaikai turi meilės savo dangiškajai Motinai, kol
nebijo to viešai ir drąsiai kitiems parodyti, tol galima sakyti, kad tauta dar
gyva. Tačiau toji meilė pirmiausia ateina iš dangiškųjų dvasinių šaltinių,
kurių vieną iš pačių srauniausių ir pamatė Šiluvos piemenėliai...
Šiluvos apsireiškimui reikia priskirti ypatingą reikšmę Lietuvos istori
joje jau vien dėl to, kad tai buvo unikalus, pirmasis žinomas Bažnyčios
istorijai apsireiškimas, kai pasirodžiusi Dievo Motina prakalbėjo į žmones.
Apskritai šis apsireiškimas žmonėms turėjo kur kas didesnį poveikį
negu moksliškiausi dvasininkų pamokslai, nes buvo akivaizdžiai pateikta
daug labai svarbių įrodymų. Abejojantiems ir protestantiškai nusiteiku
siems žmonėms apsireiškimas atskleidė, kad:
1) Dievo Motina yra Dangaus Šventoji;
2) Ji ir dabar rūpinasi Dievo Sūnaus garbe;
3) Ji turi teisę ir galią apsireikšti žmonėms, juos stebuklingai gydyti ir
mokyti;
4) sunaikintoji katalikų bažnyčia buvo tikra ir teisėta Jos Sūnaus gar
binimo vieta.
Kadangi stebuklingi maldininkų išgijimai tęsėsi ir toliau, tai Šiluvos
Marija tapo galingas ir pastovus tautos gaivinimo šaltinis. Gyva tuometinių
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misionierių, ypač jėzuitų, veikla ir stebuklingais Dievo Motinos poveikiais
ilgainiui tauta pasikėlė iš protestantiško chaoso į žymiai sąmoningesnį
krikščionišką gyvenimą. Būtų galima sakyti, kad tik tada Tauta gavo, kaip
sako evangelistas, Šventosios Dvasios krikštą.
Darant tokias išvadas, reikia pasakyti, kad istorikai, ieškantys apčiuo
piamų duomenų, negalėjo ir negalės išsamiai atskleisti to poveikio, kurį
Šiluva padarė tautos religiniam sąmonėjimui. Tik lygindami su šių laikų
Lurdo ir Fatimos apsireiškimais galime suvokti, kaip galingai Dievo Mo
tina gali pakeisti tautų gyvenimą ir likimą.
Nuo Šiluvos piemenėlių regėjimo jau ketvirtas šimtmetis eina į pabaigą.
Ypač per pastarąjį dešimtmetį daug melagingų idėjų lietuvių tautoje paskleidė
bedieviai, o per paskutiniuosius dešimtmečius jaunimo smegenis tiesiog ap
nuodijo. Visos mokyklos ir masinės informacijos priemonės atsidūrė bedieviš
kose rankose, o tikintieji tam gausiam dezinformacijos srautui nedaug ką gali
priešpriešinti. Šalia negausios namudinės - savilaidos literatūros, istorinių
šventų vietų lankymas, jų autentiškumo atkūrimas turi labai svarbią reikšmę
tiek senovės pagarbai sugrąžinti, tiek tautos gyvastingumo dieviškosioms
šaknims naujai atrasti. Tai yra tiesiog tikinčiųjų pareiga, apie kurią nuolat
primena net netikintieji, vis ieškantys apleistų piliakalnių, senų medžių, di
delių akmenų ar liaudies padavimų, anaiptol neturinčių tautos gyvenimui
tokios reikšmės, kokią turi daugybės stebuklų paliudytos šventosios vietos.
Todėl reikia tik džiaugtis sąmoningumu šių dienų Eucharistijos bičiulių, pa
skatinusių rengti žygius į didžiąją Šiluvos šventovę. Tai labai logiška ir dės
ninga Eucharistijos bičiulių elgsena, nes jau prieš šimtmečius Dievo Motina
verkė, kad Lietuva nebegarbina Jos Sūnaus, o šiandien Jos Sūnus Eucharis
tijoje per savuosius bičiulius rūpinasi, kad būtų deramai pagerbta ir įvertinta
Jo Motina, kadaise išgelbėjusi šį kraštą, ir turbūt ne paskutinį kartą, nes
Šiluvos žygio kankinių - Gemos Stanelytės, Mykolo Jurevičiaus, Vytauto Vai
čiūno - vargai bei daugybės kitų Dievo Motinos gerbėjų aukos mums ir
ateityje leidžia tikėtis Jos užtarimo pas Visagalį.
Gal nebus per didelė drąsa manyti, kad tas AKMUO, ant kurio prieš šimt
mečius stovėjo Dievo Motina, o kartu ir Bažnyčios Motina, simbolizuoja mūsų
Tėvynę, kuriai lemta tapti TVIRTU AKMENIU KRISTAUS BAŽNYČIOS PAMATUOSE.
O mums lieka svarbi pareiga šį tikėjimą visada sieti su beribiu pasitikėjimu
Dievo Motinos globa ir pagalba visuose mūsų gyvenimo reikaluose.

KRIKŠČIONYBĖ ŠIANDIEN
EUCHARISTIJOS BIČIULIAI
Katalikų Bažnyčia per šimtmečius neša Kristaus mokslą ir perduoda jį
vis naujoms kartoms. Slenkant amžiams kinta žmonių papročiai, pažiūros,
kinta ir krikščionybė, nors esminės Kristaus paskelbtos tiesos nekinta.
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Kiekvieno šimtmečio, net kiekvienos kartos krikščionybė turi savo
veidą. Kuo būdingas pokario kartos kelių dešimtmečių krikščionybės vei
das? - Rūstūs pokario metai išugdė žmonėms baimę. Bijojom būti savimi,
išmokome veidmainiauti: vienokie būti viduje, kitokie išorėje. Daugelis
net gerais krikščionimis save laikančių sakydavo: Melstis galima ir pasi
slėpus namuose. Kam tai daryti viešai? Svarbu savo mintyse, širdy išpa
žinti Dievą. Ir taip mes, krikščionys, pripratome taikytis prie laiko dva
sios. Pradžioje tarsi tik savo išore, žodžiais pritardami ateistiniam gyve
nimo būdui, savy dar saugodami krikščionišką dvasią. O paskui nė nepa
jutome, kad mūsų gyvenimas tapo bedieviškas. Mes tik tradiciškai išpa
žindavome Dievą, o gyvenome visai kitaip. Buvo rūstūs pokario metai ir
tas atsargumas kurį laiką gal buvo pateisinamas kaip priemonė išsilaikyti
nelygioje kovoje. Tačiau metai ėjo, atslūgo pavojai, keitėsi gyvenimo ap
linkybės, o daugelio sąmonėje toji baimė taip ir liko. Pagaliau ji transfor
mavosi į ramybę, atsargumą, nenorą prarasti patogų gyvenimą.
Tačiau šito pasyvumo ir ramybės gelmėse brendo nauji daigai. Augo
jaunimas, nematęs karo, nepatyręs pokario metų sukrėtimų, ieškantis gy
venimo prasmės, kažko didelio ir tikro. Augo žmonės, gebantys giliai
jausti ir mąstyti. Su jų gyvenimu prasidėjo krikščionybės atgimimas, pra
dėjo formuotis šių dienų krikščionybės veidas.
Visais amžiais krikščionybės istorijoje buvo liūdnų laikotarpių, kai ti
kintieji labai nutoldavo nuo Kristaus idėjų. Reikėdavo didelių sukrėtimų,
kad būtų nuvalyti pasaulietiškumai ir vėl priartėta prie Kristaus. Pasku
tinių dešimtmečių laikotarpis irgi buvo reikalingas, kad mumyse išnaikin
tų viską, kas nesiderina su Kristaus idėjomis.
Kokie turime būti mes, šių dienų krikščionys? - Gal pirmiausia reiktų
nebijoti būti savimi, viešai išpažinti Kristų, nors dėl to tektų pakentėti,
prarasti geresnę padėtį visuomenėje. Savo darbais ir gyvenimu liudyti Kris
tų. Tegul netikintiesiems apie Kristų kalba ne mūsų žodžiai, bet gyvenimas.
Daugiau kaip prieš 10 metų Lietuvoje kilo Eucharistijos bičiulių sąjū
dis. Šio sąjūdžio tikslas - siekti tautos dvasinio atgimimo supažindinant
jaunimą su krikščionybės esme, jos istorija ir vidinio gyvenimo pagrin
dais. Eucharistijos bičiuliu gali būti kiekvienas krikščionis.
Kristus pasiliko su mumis Švenčiausiajame Sakramente, kad stiprintų
mus gyvenimo kelyje, būtų mums Duona, kuri palaiko gyvybę. Garbinti
Kristų turime ne vien bažnyčioje. Per mus Kristus turi išeiti iš Tabernaku
lio tylos, ateiti į mūsų kasdienį gyvenimą, į darbovietes ir mūsų mintis bei
siekimus. Tik būdami vienybėje su Juo kasdien, nuolat, visur galėsime
tobulėti patys ir padėti kitiems tobulėti bei kilti į dvasinio gyvenimo aukš
tumas, galėsime keisti pilną melo ir kitų blogybių šių dienų gyvenimąTad artėjant krikščionybės Lietuvoje jubiliejui teplinta ir testiprėja
Eucharistijos bičiulių sąjūdis, nešantis Kristų į mūsų laikus.
(Eucharistijos bičiulių įstatus žr. „Rūpintojėlio" Nr. 8.)
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Sakalas [kun. Aleksandras Markaitis SJ]
IŠ PAMOKSLO
(Po kratos dėl „Rūpintojėlio")

Mokydamas jus vakaro ir rytmečio maldos, minėjau reikalą dėkoti už
gerus žmones, kurie yra skaistūs ir ištikimi, blaivūs ir taikingi, arti ir toli,
kuriuos pažįstame ir kurių nepažįstame, bet kuriuos Tu, Viešpatie, pažįsti
kaip savuosius. Tebūnie juose ir per juos Tavo Vardas palaimintas, nes jie
yra ne tik suteptos žemės paguoda ir papuošalas, bet ir mūsų džiaugsmas
bei vainikas ne mažiau kaip ir Tavo.
Konkretus pavyzdys. Nuo pat jaunystės pažįstu vieną Dievui pašvęstą
mergaitę, dabar jau nebe pirmos jaunystės. Jos neeilinė kūno ir sielos
nekaltybė, jos kūdikiškas maldingumas, jos šviesi galva ir dar šviesesnė
širdis ir auksinės rankos nešė daug palaimos sutemusiai žemei.
Ir atsitiko, kad šėtonas reikalavo persijoti ją kaip kviečius ir ištiesė į
ją savo juodas rankas su žvangančiais retežiais... Gausūs jos gerbėjai,
prieteliai ir draugai puolė prie Dievo: kas Rožančiumi, kas Stacijomis, kas
šventa Komunija, kas pasninku ar ašutine. Neatsilikau ir aš. Stovėdamas
prie Dievo altoriaus, per gyvųjų minėjimą sklidinomis akimis aš šaukiau
į Viešpatį:
- Tu, kuris esi niekam nepralenkiamas ištikimybėje, kuris apaštalą

Petrą pro keturias keturgubas sargybas ir kelerius geležinius vartus prieš
nukirtimą išvedei nepaliestą, nes visa Bažnyčia šturmavo Tave neperstojan
čio malda - sine intermissione - vaduok, gelbėk, neapleisk! Juk ji Tau yra
tūkstantį kartų brangesnė negu man ir visiems saviesiems, nes Tu ją savo
Krauju atpirkai iš visų purvų, kad priklausytų prie žemės pirmuonių primiciae terrae.
Ir netikėsite! Sugrįžo ji be retežių.
Koks džiaugsmas visiems ir jai pačiai! Kokie gražūs buvo jos dėkingu
mo ašarų perlai, kurie ritosi per skruostus, - dėkingumo Dievui, dėkingu
mo prieteliams, kurie jai per visus grotus ištiesė ranką, kaip tai buvo
gražu, neapsakomai gražu!
Bet aš turiu ir daugiau tokių žmonių: vyrų, moterų ir kunigų. Jų akys
skaidrios kaip kūdikių, jų veidai švyti skaistumu, kaip šv. Stepono veidas,
apie kurį Raštas liudija, kad jo veidas švietė kaip angelo veidas. Jų sielos
kupinos tolimų nujautimų ir skaisčių svajonių...
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[Aldona Matusevičiūtė]

KELIAI
Vos užgimė žmogus atrado du kelius prie savo lopšio.
Abu turtus žadėjo, abu viliojo
lyg auksas gobšą.
Tai buvo pergalių ir pralaimėjimų keliai,
ilgi, klastingi.
Abu vingiavo per kalvas ir klonius visam pasauly pynėsi jų vingiai.
O jais vis ėjo, ėjo, ėjo žmonės...
Ir aš su jais išsirengiau, visai maža, lyg ryto vyturėlis.
Visi išėjome maži, basi,
baltais motutės marškinėliais,
upelyje skalbtais, saulutės išdžiovintais
vos rytui švintant, iškvėpintais
ievų ir obelų kvapais ir papuoštais
margais žvaigždynų raštais.
Nutilo žemė ir dangus, įsižiūrėjo jie į mūsų minią,
paliekančius namus, tėvynę,
vis einančius ir einančius
lig žemės krašto...
Silpni mažučio vaiko žingsniai pasiliko praeity,
svajonių ir džiaugsmų užburtoje šaly.
Šiandien nei aido jų nebegirdžiu,
nors ir dabar jaučiu tiek plakančių širdžių.
Jos visos alkanos, ištroškusios,
jos visos ieško, nenurimsta:
čia kyla į šviesiąsias aukštumas,
o čia - purve nugrimzta...
Tokie tie du keliai!
Ir juo tolyn, tuo jie labiau surizgę
ir susipynę taip kietai, taip apgaulingai blizga,
kad sakalo akis nepastebėtų
ir neatskirtų jų nuo vienas kito
iki džiaugsmingo Amžinybės ryto.
Ilgai sklaidžiau tartum gijas juos savo
ir skaičiavau gyvenimo posmus.
Metus...

pirštais
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O jis toks neramus ir tirštas,
vis nešėsi ir nešėsi visus,
tolyn į begalybę, tamsią, gilią,
kur glūdi amžiai, amžinai nutilę.
O, kaip tada norėjau, atskirti tuos kelius du,
atplėšti juos nuo vienas kito,
tačiau... tos gijos, gijos...
Vis draikės pavėjui.
Jomis ir siela, ir širdis, ir mintys apsivijo
ir vėl tapau mažu vaiku,
gyvenimo srovės jau išneštu j vandenyną,
kuris tiktai bangavo, tik vilnijo ir skandino.
Va, tai iš ten pasklido mano šauksmas, jis akmenis pravirkdęs būtų:
Ar esate čia kas?! Ar matote mažutę mano ranką
tarp tų kalnų, tarp tų bangų, putotų, neramių?!
Ir ištiesiau ją kiek galiu,
į dangų atgręžtu mažyčiu delneliu...
Esu... - man sieloj tyliai sušnabždėjo.
Esu... - sustūgavo vakariai vėjai.
Esu! Esu! - visam pasauly nuskambėjo.
Ir man tylu, tylu... Tartum iš sapno atsibudus,
tartum įbedus savo žvilgsnį į kitą,
visai į kitą žemės kraštą...
Nutilo audros ir verpetai gūdūs,
kažkas pakėlė sunkią mano naštą
ir pakvietė toliau keliauti.
Tik nebijok! Šis kelias tikras, nesupintas.
Žiūrėk, jau rausvos ryto aušros švinta.
Mes eikime, palikę žemumas, purvynus,
kurie tiek daug, tiek daugel nuskandino,
ir įsipinkime į didžią mano Tautą...
Čia pajutau, kad ta Tauta - anas garstyčios grūdas,
krauju palaistytoj dirvoj pabudęs,
vis auga ir šakojasi, šaknija
ir jokių audrų, jokių ji viesulų nebijo.
Tiek amžių jį naikino ir kapojo, jis kančiomis, jis žaizdomis lapojo.
Tyliu ir džiūgauju širdy, kad sužaliavusi jame,
šakele - žalia, gyva, sužėlė ir manoji Lietuva.
Dabar - lyg akyje vyzdys,
ar meilės kupina širdis,
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ji plaka sūnui kiekvienam.
Kankinama vaikų klaidų,
pilna jo kruvinų žaizdų,
šiame pasauly nebyliam.
Ją plaka rankos svetimų,
jai namuose nėra namų,
tik šėlsta vandenys aplink.
Ir iš tenai, iš jų gelmių,
sušuko ji švelniu balsu
kaip aš kadais:
Ar esate čia kas?!
Ar matote mažutę mano ranką
tarp tų kalnų, tarp tų bangų,
putotų, neramių!..
Tik Jis iš savo dieviškų namų,
apžvelgęs mus giliu žvilgsniu,
užplūsta sielą ramumu
ir sako:
Aš esu.
Galinga savo silpnumu,
į jį palinkusia galva,
su vėjais rungias veržlumu
jubiliatė Lietuva.

