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IR DIEVAS MATĖ, KAD TAI BUVO GERA
Pirma, negu leido save pažinti asmeniniu apsireiškimu, Dievas pra
bilo į žmogų sukurtuoju pasauliu, kuris yra Jo jėgos, Jo išminties ir
Jo meilės kūrinys. Jis parengė susitikimui savo kūrinio protą ir
širdį, dovanodamas jam džiaugsmą ir tiesą. Todėl turime būti atidūs,
kad išgirstume balsą, prabylantį žmogaus sieloje, kuris žadina kūdi
kio nuostabą ir paskutinį gilų senelio susimąstymą: balsą, kuris
veda prie dieviškųjų paslapčių nujautimo.
(Popiežius Paulius VI. Gaudete in Domino. 1975)

Gertrūda fon Le Fort

HIMNAS BAŽNYČIAI
Štai mūsų dvasios apraiškos renkasi aplink Viešpatį
ir pranyksta iš mūsų kartu su skrendančiomis liepsnomis!
Mūsų miestai yra kaip dideli altoriai,
kurie dieną naktį dega,
o mūsų katedros stovi juose
kaip atviri šventieji indai.
Mūsų bokštai stovi kaip žvakės naktyse.
Mūsų paveikslai gavo sparnus
ir mūsų knygų puslapiai plazdena ore
kaip degantys lapai.
Mes paaukojome pasaulį,
o dabar aukojame nematomas erdves kas gali pagrobti tą derlių,
kuris glūdi nematomybės prieglobsty?
(Autorė kilusi iš tų prancūzų hugenotų, kurie XVIII a. pradžioje įsikūrė
Mažojoje Lietuvoje, žymi rašytoja - mistikė, 1925 m. tapo katalike.)

[Kazimieras Šapalas]
KO IŠ MŪSŲ REIKALAUJA ŠIŲ DIENŲ GYVENIMAS

Antanas

Maceina

savo

knygoje

„Didieji

dabarties

klausimai“

rašo:

Esame atsidūrę iš tikro sunkiai išpainiojamame rezginyje, keliančiame
nerimo ir net nevilties. Bažnyčia, seniau buvusi tokiu jaukiu prie
globsčiu kiekvienam tikinčiajam, dabar vis labiau virsta įvairių vėjų
gairinama lyguma. Tikėjimo sunkenybė gula ant mūsų pečių visu
svoriu, reikalaudama iš mūsų ne tik ištikimybės Kristaus tiesai, bet ir
jėgos pakelti šios tiesos paikybes naujų stabmeldžių akyse (1, p. 7).
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Iš tiesų šių dienų gyvenimas nėra lengvai išpainiojamas rezginys. Ti
kintysis ne kartą susiduria ne tik su sunkiai išsprendžiamomis religinė
mis problemomis, bet ir su nemažu aplinkos spaudimu, kuris verčia
atsižadėti savo pažiūrų ir įsitikinimų. Iš jo reikalaujama nemažos vidinės
drąsos, jėgos ir ryžto pasipriešinti spaudimui, kad galėtų išlaikyti ir ap
ginti savo įsitikinimus. Kyla klausimas, kaip susigaudyti tose painiavose
ir kaip laikytis toje situacijoje, kurią pateikia dabartis?
Ilgus amžius laiko dvasia ir visuomenėje vyraujančios pažiūros sudarė
religijai palankią aplinką. Tikėjimas į Dievą buvo laikomas kaip savaime
suprantamas dalykas, kaip neginčijama tiesa, kurią visi turi pripažinti. Į
kitaip manantį buvo žiūrima kaip į išsiskyrėlį, išimtį iš bendros taisyklės.
Įsitvirtinusių tradicijų ir pažiūrų veikiamas žmogus be didesnių pastangų
ir dažnai be gilesnio vidinio įsitikinimo save laikė tikinčiu ir atlikinėjo
įprastas religines pareigas. Šiandien jau tie laikai yra praėję.
Nuo XVIII a. aiškiai pastebima slinktis religijai nepalankia kryptimi.
Tame amžiuje, kuris vadinamas šviečiamuoju, ypač pabrėžtas žmogaus
proto primatas. Su dideliu pasitikėjimu į viešąją areną išėjo racionaliz
mas, nešdamas šūkį: Turėk drąsos vadovautis savo protu (2, p. 13). Jis
griežtai puolė „tamsiuosius viduramžius“, „religinius prietarus“ ir Kata
likų Bažnyčią (2, p. 15). Pagrindinis smūgis buvo nukreiptas ne tiek prieš
pačią religiją, kiek prieš Bažnyčią ir jos autoritetą. Buvo renkami ir viešai
iškeliami istorijos eigoje pasitaikę neigiami faktai, kurie galėjo kompromi
tuoti Bažnyčią. Vienašališkas ir tendencingas jos gyvenimo nušvietimas
paveikė viešąją nuomonę ir valdančiuosius sluoksnius, kurie įstatymais
ėmė varžyti Bažnyčią. Racionalizmas davė naują impulsą sekuliarizacijai vyksmui, siekiančiam supasaulinti ir išstumti iš gyvenimo religiją. Prak
tiškai tatai įvykdyti buvo bandyta Didžiosios Prancūzijos revoliucijos me
tu. Įstatymų leidybos organas - konventas - 1793 m. nutarė Prancūzijoje
panaikinti krikščionybę ir įvesti proto kultą. Proto kulto apeigos buvo
pradėtos Paryžiuje Notr Dam katedroje. Didžiojo altoriaus vietoje padaryta
pakyla. Ant jos iškelta balta tunika apsivilkusi protą simbolizuojanti mo
teris. Prie pakylos buvo vykdomos apeiginės ceremonijos su muzika, dai
nomis, šokiais ir smilkalais (3, p. 54). Proto kultas nesulaukė platesnių
gyventojų sluoksnių pritarimo ir buvo panaikintas, bet sekuliarizacijos
vyksmo tai nesulaikė. Vėliau Prancūzijoje buvo išleisti nauji įstatymai,
varžantys Bažnyčios veikimą.
Sekuliarizacijos vyksmas nesustodamas toliau plečiasi, persimesdamas
iš vieno krašto į kitą. Dabar jis yra tapęs istoriniu vyksmu, turinčiu ne
mažą įtaką ir giliai veikiančiu atskirų šalių gyvenimą, taip pat ir Lietuvos.
Antanas Maceina sekuliarizaciją vadina didžiuoju šių dienų klausimu,
kurio negalima iš akių išleisti. Sekuliarizacija dabar yra vyksmas, kuris
siekia pasaulį nudievinti, viską supasaulinti, Kristų ir Dievą iš šio pasau
lio pašalinti. Tai prieštaringas vyksmas. Sekuliarizacijos vyksmas, kaip
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sako A. Maceina, slepia savyje tiesos ir netiesos (1, p. 8). Kada sekulia
rizacija nuo medžiaginių dalykų (bažnytinių žemių bei pastatų sekuliari
zacijos) eina prie esminių (Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės, paimant
valstybės žinion labdarą, auklėjimą bei mokymą, mokslo ir meno įstai
gas), tada ji slepia savyje netiesą (1, p. 42).

Kiek pasaulio sekuliarizacija reiškia jo nudievinimą ta prasme, kad
jis nei savo visuma, nei savo dalimis nėra dieviškas, tiek reikia ją
sveikinti, nes tuo būdu ji nuvalo nuo krikščionybės daugybę kasdie
ninių prietarų ir išlaisvina gamtą bei kultūrą nuo joms abiem sve
timų autoritetinių įtakų (1, p. 8).
Ir Vatikano II
reikalų autonomiją:

Susirinkimas

kalba

apie teisėtą mokslo bei

žemiškųjų

Šitos autonomijos ne tik reikalauja mūsų amžiaus žmonės, bet ji
taip pat išplaukia iš Kūrėjo valios (4, p. 146). Sekuliarizacija išreiškia
daug tiesų kalbėdama apie gamtos, istorijos bei kultūros nepriklau
somumą; ji nudievina pasaulį jo regimybėje ir tuo būdu atitinka patį
išganymo istorijos vyksmą; ji kelia žmogiškosios kūrybos vertę bei
prasmę savyje, išvaduodama jį iš pavergimo religijai bei Bažnyčiai;
ji pabrėžia žmogaus kaip pasauliškio reikšmę ir tuo būdu pakerta
šaknis klerikalizmui (1, p. 9). Visa tai yra sekuliarizacijos tiesos,
kurių negalima nematyti ir nepripažinti. Tačiau <...> didžiuoju
melu, kad Dievas yra miręs savyje ir kad dabar Jo vietą užima
žmogus, kad pasaulis yra ne tik ne Dievas, bet ir ne Dievo - šiuo
melu sekuliarizacija užgožia visas savo tiesas, jas iškreipia ir pa
verčia dviprasmėmis (1, p. 101).
Todėl suprantama, kodėl giliau suvokiantieji istorijos vyksmą (prof. St.
Šalkauskis, filosofas R Vustas) sekuliarizaciją laiko keliu žemyn, vedančiu
į dvasinį žmogaus nuosmukį ir net į Vakarų kultūros žlugimą (1, p. 4) ir
ragina prieš sekuliarizacijos vyksmą sukelti naują vyksmą - gyvosios re
liginės dvasios sąjūdį.
Stipri sekuliarizacijos banga, slinkdama iš Rytų, didele jėga įsiveržė į
Lietuvą. Ji siūbtelėjo staiga ir netikėtai, per trumpą laiką radikaliai pa
keitė religinio gyvenimo sąlygas, anksčiau buvusias Lietuvoje. Nelauktos
atmainos užklupo mus visai nepasirengusius. Susigaudyti naujoje situaci
joje nebuvo lengva: priekyje buvo daug nežinomųjų, o priešiškos jėgos
išorinis ir psichologinis spaudimas buvo toks stiprus, kad ne vienam
susidarė įspūdis, jog stoti prieš tokią jėgą - tai stumti save ir Bažnyčią į
didelį pavojų. Ne vienas taip apsisprendęs atsidavė Dievo valiai ir sudėjo
rankas.
Tačiau buvo ir kitaip manančių. Jie laikė nusikaltimu sėdėti sudėjus
rankas, kai grėsmė religijai kasdien didėja. Bet į kovą stojo ne visi teisin
gai susigaudę painioje situacijoje ir buvo parblokšti. Buvo atliekama ir
tikslių žygių, kuriuos lydėjo aiškiai pastebimi teigiami rezultatai. Tačiau
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sekuliarizacijos vyksmas nesustabdomai plinta toliau, vis plačiau ir giliau
įsiskverbdamas į mūsų gyvenimą. Todėl kyla klausimas, ar sudėjus ran
kas rezignuoti, ar nepaisant galimų sunkumų ir pavojų ryžtingai veikti?
Prancūzų katalikų jaunimo žozistų organizacijos veikimą išreiškia trys
žodžiai: voir, juger, ager - matyti, spręsti, veikti. Tad pirmiausia pažvel
kime, kas buvo, kas yra, ką tai reiškia.
Iki 1940 m. Bažnyčia Lietuvoje turėjo palyginti neblogas sąlygas. Nuo
seno įsigalėjusios religinės tradicijos, šeima, katalikiškos organizacijos, mo
kyklos, spauda, radijas padėjo Bažnyčiai formuoti ir stiprinti tikinčiųjų re
liginius įsitikinimus. Valstybės valdžia, nors kartais ir parodydavo savo
priešiškumą vienai ar kitai katalikiškai organizacijai (moksleivių ateitininkų
veikimo uždraudimas), bet apskritai palaikė religiją ir rėmė Bažnyčią. Baž
nytinės šventės įstatymiškai buvo pripažintos valstybinėmis. Visuomenėje
vyravo palankus religijai nusistatymas. Antireliginė akcija buvo silpna ir
platesnius gyventojų sluoksnius mažai paveikianti. Tačiau šių dienų akimis
žiūrint katalikams visa tai buvo ne pliusas, o minusas. Tikintieji, nepatir
dami priešiško veikimo, nejautė reikalo labiau gilintis į religinius klausi
mus ir jų įsitikinimai nebuvo tvirtai paremti. O kai nebuvo stipresnio priešo
puolimo, neišsiugdė kovingos dvasios. Todėl kai atėjo išbandymų dienos,
daugelis neparodė nei reikiamo atsparumo, nei kovingumo.
Dabar beveik visi tie veiksniai, kurie anksčiau parėmė, gaivino ir stip
rino religiją, yra nukreipti prieš ją. Priemonės, kurias būtų galima panau
doti religinei dvasiai gaivinti, yra uždraustos. Palikta tik bažnyčia ir zak
ristija, bet ir čia kišamasi, ribojamas veikimas. To neužtenka, kad būtų
galima atremti antireliginę akciją ir sulaikyti sekuliarizacijos vyksmą.
Bažnyčias žmonės lanko. Sekmadieniais per pamaldas jos nebūna
tuščios, o didžiųjų švenčių metu būna net perpildytos. Bet dalis žmonių
ateina tik retkarčiais. Nemažas skaičius - tik per didžiąsias šventes arba
tik atlikdami Velykinę išpažintį. Šitokie bažnyčią lanko ne tiek dėl įsitiki
nimo, kiek dėl tradicijos. Jiems Bažnyčios poveikis menkas. Bažnyčia pa
laiko ir gaivina religinę dvasią tų, kurie reguliariai, kas sekmadienį, da
lyvauja pamaldose. Koks tokių procentas? Jei parapijoje yra vienas kitas
tūkstantis gyventojų, šventadieniais ateina vienas kitas šimtas, jei kelias
dešimt tūkstančių, tai vienas kitas tūkstantis. Apytikriai skaičiuojant, šven
tadieniais bažnyčias lankančių bus apie 15-30%. Šitai nerodo tikinčiųjų
skaičiaus: jis žymiai didesnis, nes dalis tikinčiųjų dėl įvairių priežasčių į
bažnyčią neina, o dalis ją lanko nereguliariai. Šis procentas tik rodo,
kokiam gyventojų skaičiui Bažnyčia daro poveikį. Vadinasi, 70% gyventojų
Bažnyčia poveikio neturi.
Religiją dar kiek paremia anksčiau sukauptas kapitalas - išlikusios
religinės tradicijos ir visuomenėje išsilaikęs nepriešiškas religijai nusista
tymas. Pagal seną tradiciją dar daugelis švenčia religines šventes, tuokia
si bažnyčioje, krikštija ir veda prie Pirmosios komunijos vaikus. Šias tra
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dicijas ypač uoliai palaiko senos močiutės. Jos daugiausia pasirūpina, kad
vaikai būtų pakrikštyti ir parengti Pirmajai komunijai, net ir tada, kai
vaikų tėvai yra netikintieji. Tos senosios močiutės tuoj išmirs. Ar naujos
močiutės taip pat uoliai imsis šio darbo? Nežinia.
Nors ir bandoma sudaryti religijai nepakantumo nuotaiką, tačiau mūsų
žmonėse tokios nuotaikos nėra. Pakantus ir religijai nepriešiškas visuo
menės nusistatymas yra labai reikšmingas veiksnys, labai susilpninantis
antireliginės akcijos poveikį. Į jį tarsi į sieną atsimuša antireliginė propa
ganda.
Reikia apsvarstyti dar vieną svarbų reiškinį - religinį abejingumą. Jis
jau nemažai paplitęs ir turi tendenciją dar labiau plėstis, nes jaunoji karta
beveik neturi galimumo giliau pažinti religines tiesas ir auga jei ne
priešiška, tai abejinga religijai. Religinis abejingumas - tai dirvonas, ku
riame dygsta tiek gera sėkla, tiek piktžolės. Ne kas kita, kaip religinis
abejingumas mūsų tautos dirvoje išaugino tiek piktžolių: alkoholizmą,
moralinį palaidumą, nesąžiningumą ir daugybę kitų nusikaltimų. Gyvenimo
patirtis rodo, kad be religijos nesiseka iš gyvenimo išravėti tų piktžolių. Tik
religija paskatina žmogaus sąžinę galingiau prabilti ir paveikia valią ko
voti su ydomis. Tad pažiūrėkime, kaip kitų kraštų tikintieji elgiasi at
sidūrę panašioje padėtyje, kokioje esame mes.
Iš katalikiškų šalių sekuliarizacija pirmiausiai ir giliausiai palietė
Prancūziją. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje prieš Katalikų Bažnyčią
nusistačiusi valdžia ėmė varžyti jos veikimą: 1882 m. uždraudė veikti
jėzuitams; 1892 m. panaikintas tikybos dėstymas valstybinėse pradžios ir
vidurinėse mokyklose; 1902 m. uždarytos vienuolių laikomos mokyklos;
1904 m. vienuoliams uždrausta būti mokytojais bet kurioje mokykloje.
1905
m. Bažnyčia atskirta nuo valstybės ir visi bažnyčių, seminarijų,
vyskupų, kunigų ir kitų bažnyčios tarnautojų bei įstaigų pastatai su kil
nojamu ir nekilnojamu turtu paskelbti valstybės nuosavybe. Bažnytinės
procesijos, skambinimas varpais buvo leidžiama tik vietinei valdžiai su
tikus. Religiniai ženklai ir emblemos iš viešų vietų ir pastatų pašalinti,
išskyrus bažnyčias ir kapines (5, p. 53-69).
Kokie buvo šių įstatymų veikimo padariniai? 1936 m. 50% Paryžiaus
gyventojų buvo nekrikštyti (6, p. 118), nors priešiškas Prancūzijos val
džios nusistatymas buvo sušvelnėjęs ir įstatymai, kad ir neatšaukti, bet
praktiškai mažai bebuvo taikomi. Visuomenės nusistatymas prieš religiją
sumažėjo, bet įsigalėjęs laicizmas, virtęs mada, savo darbą tęsė toliau.

Antiklerikalizmas mirė, bet jis paliko savo kūdikį - religinį abejin
gumą, - rašė Hermanas Placas straipsnyje Katholicismus als Bildungsmacht in Frankreich, - ir pagonybė gyvavo toliau.
Kaip elgėsi Prancūzijos katalikai, vyriausybei išleidus įstatymus, nukreip
tus prieš Bažnyčią? Iš pradžių kiek blaškėsi, savo veiksmais darydami klaidų.
Viena iš pagrindinių klaidų ta, kad jie gynė monarchiją, kuri neseniai
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Prancūzijoje buvo panaikinta. Pastebėję savo klaidą, jie pakeitė požiūrį pasisakė už respubliką. Tuo sušvelnino Prancūzijos valdžios nusistatymą
prieš Bažnyčią. Pamatę, kaip veikiai plinta Prancūzijoje naujoji pagonybė, jie,
kaip rašo H. Placas, užsidegė šventu nerimu ir ryžtu veikti. Jie paskelbė
Prancūziją misijų kraštu, energingai pasipriešino valdžios pastangoms apriboti
Bažnyčios darbą zakristija ir bažnyčia, ėmėsi plačios veiklos. Spauda, grožinė
literatūra, menas, įvairios mokslo šakos, katalikiškos organizacijos ir moky
klos, apaštalavimas einant į žmones - tai pagrindinės veiklos sritys. Religija
buvo puolama mokslo vardu, - jie įsteigė penkias aukštąsias mokyklas, jose
mokslą artimai susiejo su gyvenimo keliamomis problemomis ir mokslo gin
klu atrėmė religijos priešų puolimus. Spauda ugdė visuomenėje laicistines
nuotaikas, - katalikai suorganizavo savąją spaudą ir knygų leidyklas. Grožinės
literatūros srityje į sceną išėjo tokios pasaulinės garsenybės kaip Polis Šarlis
Žozefas Burže, Polis Klodelis, Fransua Moriakas, filosofijoje - Žakas Marite
nas, Bilsonas ir daug kitų žymių rašytojų ir mokslininkų. Valstybinėse mo
kyklose buvo uždraustas tikybos mokymas ir auklėjimas vyko laicistine dva
sia, - jie steigė katalikiškas pradžios, vidurines ir aukštąsias mokyklas, ku
riose mokymas ir auklėjimas buvo vykdomas Bažnyčios nustatyta kryptimi.
Sukurtos katalikiškos organizacijos, tarp kurių pažymėtina katalikiško jauni
mo žozistų organizacija, 1936 m. turėjusi 200 000 narių (7, p. 77).
Prancūzijai - misijų kraštui - reikėjo surasti naujų būdų patraukti
sielas Bažnyčion. Nekrikštytieji ir religijai abejingieji nelankė bažnyčios,
negirdėjo Dievo žodžio. Jeigu jie nėjo į bažnyčią, reikėjo eiti pas juos, kad
neliktų bažnyčiai visai svetimi. Taip prasidėjo apaštalavimas einant į
žmones. Į šį apaštalavimą ypač uoliai įsijungė žozistų organizacijos na
riai. Lankydamiesi namuose ir užmegzdami asmeninį kontaktą, jie stengė
si paveikti ne tiek mokymu ir religinių tiesų aiškinimu (su religinėmis
žiniomis galėjo susipažinti iš religinės literatūros), kiek nuoširdžiu bend
ravimu ir meilės darbais (slaugymas ligoje, patarnavimas namų apyvokos
darbuose, padėjimas surasti darbą, vaikų paglobojimas tėvams išėjus iš
namų, suraminimas sielvarto valandą ir t. t.).
Kokie prancūzų akcijos rezultatai? Teprabyla skaičiai. 1936 m. Prancūzi
joje buvo 50% nekrikštytųjų, o 1958 m. - 75% prancūzų vaikų mokėsi kate
kizmo (8). Aukštųjų mokyklų studentai įsipareigojo priimti Velykinę Komu
niją 1913 m. - 4, o 1936 m. - 10 642 (7, p. 82). 1933 m. katalikų pradžios
mokyklas lankė 853 444 vaikai, o 1958 m. - 1,5 milijono (8). Katalikų
iliustruotas žurnalas La Vie catholique 1945 m. turėjo 60 000 skaitytojų, o
1957 m. - 630 000. Katalikių moterų laikraštis Echo de Français tais metais
buvo leidžiamas 2,5 milijono egzempliorių tiražu. Šie keli skaičiai rodo, kiek
daug pasiekė prancūzų katalikai savo ištverminga dinamiška veikla. Jie su
laikė sekuliarizacijos plėtimąsi ir grąžino Prancūziją Katalikų Bažnyčiai.
Dabartinė mūsų padėtis turi panašumo į buvusią prancūzų katalikų
padėtį, bet yra ir nemažų skirtumų. Jie galėjo veikti viešai ir legaliai, o
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mes tokių sąlygų neturime. Prancūzijoje impulsas sekuliarizacijai ėjo iš
pačių prancūzų, o pas mus daugiausia jis eina iš šalies, stiprios jėgos
remiamas. Ten sekuliarizacijos vyksmas buvo nukreiptas tik prieš religiją,
o pas mus - ir prieš tautą, siekiant susilpninti lietuvių tautos potencialą
išlaikyti savitą gyvenimą. Mūsų dabartinė padėtis iš dalies panaši į padėtį
pirmųjų krikščionių, kuriems reikėjo slapstytis katakombose ir atsilaikyti
prieš milžinišką stabmeldiškos Romos imperijos jėgą. Nors mūsų dabar
tinės sąlygos tik iš dalies yra panašios į tas sąlygas, kuriomis turėjo veikti
prancūzų katalikai ir pirmųjų amžių krikščionys, bet jų patirtis duoda
mums brandžių nurodymų, kaip turėtume laikytis ir veikti.
Prancūzų katalikų patirtis rodo:
1) pasyvus pasipriešinimas ir tiksliai neorganizuotas veikimas
sekuliarizacijos vyksmo nesulaiko; suvaržymai, nukreipti prieš re
ligiją, savo darbą atlieka - tai rodo neigiami to darbo rezultatai
(Paryžiuje 1936 m. - 50% gyventojų nekrikštyti);
2)
negebėjimas suprasti, įvertinti ir pripažinti to, ką naujo ir
teigiamo iškelia gyvenimas, nesupratimas ir priešinimasis tiesai,
kuri yra priešų purėje, duoda priešui į rankas stiprų ginklą ir pa
didina jo smūgio jėgą (prancūzų katalikų monarchijos gynimas ir
pasisakymas prieš respubliką);
3) atviromis akimis žiūrėjimas į esamą padėtį, teisingas jos įver
tinimas, drąsus ir ryžtingas ankstesnio nusistatymo pakeitimas,
jeigu patirtis parodė, kad jis klaidingas, apgalvotas ir tikslus veiki
mo būdų bei priemonių parinkimas, energingas ir dinamiškas vei
kimas, nepaisant esamų suvaržymų, galimų sunkumų ir pavojų,
pralaužia visas kliūtis, padaro suvaržymus neveiksmingus, atremia
priešų smūgius ir pasiekia tikslą (75% prancūzų vaikų dabar moko
si katekizmo);
4) Dievo žodį skleisti vien bažnyčios viduje - maža; neužtenka
vien kunigų veikimo: turi būti išplėsta akcija už bažnyčios sienų ir į
ją turi įsijungti visi tikintieji; ta akcija turi pasireikšti moksle, lite
ratūroje, spaudoje, organizacijose ir kituose veikimo baruose - prieš
priešo ginklą turėtų stoti ne blogiau paruoštas savas ginklas.
Sėkmingas apaštalavimo būdas - eiti į žmones, veikiant juos savo
draugiškumu, patarnavimo ir meilės darbais. Pirmųjų amžių krikščionių
patyrimas rodo, kad didelis tikėjimas Kristaus tiesa ir gyvenimas pagal tą
tiesą suteikia tokią jėgą, kurios jokia šio pasaulio galybė negali įveikti.
Prisimintinas romėnų istoriko Tito Livijaus posakis: Tiesa gali būti
puolama, bet niekad ji negali būti nugalėta, nes tiesa visada pasilieka
tiesa. Niekas negalėjo sulaikyti pirmųjų krikščionių skelbti Kristaus mokslą:
nei pajuoka, nei prasimanymai ar nepagrįsti kaltinimai, nei persekiojimai,
nei baisios kančios, laukiniams žvėrims draskant jų kūnus cirko arenoje.

Fizinė jėga nepajėgi nugalėti dvasios jėgą.
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Kokias išvadas galima daryti?
1) Sekuliarizacija yra didelė šių laikų problema, kurią ir mums
nelengva spręsti. Ji labai paliečia visas gyvenimo sritis, savo didžiąja
klaida, kad Dievas yra miręs ir kad Jo vietą užimąs žmogus, užgožia
esamą tiesą ir gyvenimo eigą nukreipia smukimo linkme. Neigiamas
sekuliarizacijos poveikis aiškiai pastebimas daugelyje šalių, taip pat
ir Lietuvoje, kur sekuliarizacija sudaro pavojų ne tik religijai, bet ir
lietuvių tautos egzistencijai. Tą pavojų toli gražu ne visi suprantame
ir padarome reikiamas išvadas, o juk laiku numatyta grėsmė, pasi
rengus ją sutikti, gali būti sulaikyta arba jos poveikis sumažintas.
Griaunamoji sekuliarizacijos jėga užsimaskavusi slenka iš lėto, mig
dydama mūsų budrumą ir sulaikydama mus nuo priešinimosi veiksmų.
Ji savo darbą atlieka silpnindama mūsų tautą tiek iš išorės, tiek iš
vidaus (moralinis palaidumas, gimimų skaičiaus mažėjimas ir kt.).
2) Griaunamąjį sekuliarizacijos vyksmo poveikį gali sulaikyti tik
gerai organizuotas religinis judėjimas, aktyvus, dinamiškas religi
nis veikimas, pasireiškiantis ne tik Bažnyčioje, bet ir gyvenime,
įsijungiant visiems tikintiesiems.
3) Reikia išjudinti ir išplėsti pasauliečių apaštalavimą, ko reika
lauja Vatikano II Susirinkimas. Šis apaštalavimas turi pasiekti kiek
vieną žmogų, kurio dar nėra paveikęs Dievo žodis.
4)
Kiekvienam pajusti savo asmeninę atsakomybę ir pareigą.
Daryti tai, ko reikia ir kas galima, nelaukiant paskatinimo iš šalies.
5) Skatinti savarankišką mokymąsi, ugdyti išmokslintus, turinčius
platų akiratį, tvirtos krikščioniškos pasaulėžiūros asmenis, kurie
gebėtų vadovauti, valdyti plunksną, panaudoti gyvą, vaizdingą, įti
kinamą žodį.
6) Deramai suprasti ir įvertinti kito pažiūras. Rimtai ir pagrįstai
atremti puolimus ir religijai daromus priekaištus. Vengti pagundos
pažeminti kitos pasaulėžiūros asmenis. Kovoje ne pyktis ir kerštas,
bet pagarba ir meilė turi būti vadovu.
7) Nugalėti baimę. Būti pasirengusiam iškęsti pažeminimus, gy
venimo smūgius ir pavojus. Niekuomet nenuleisti rankų nesėkmei
ištikus. Su pirmųjų amžių krikščionių dideliu tikėjimu, ištverme,
drąsa ir ryžtu visa iškęsti, nugalėti ir laimėti.
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GRAŽUS TAVO PASAULIS
Kai guliu žolėje,
o virš galvos mėlyname danguje
plaukia kaimenės debesėlių,
aplinkui žydi raudonos aguonos,
geltonos pienės,
krebžda vabalėliai, imu stebėtis Tavo fantazija,
pasaulio Kūrėjau.
Kiek daug spalvų Tavo paletėje!
Kiek daug Tu sumanei rūšių,
kiek daug sukūrei formų:
žvilgantys kalnų ledynai,
smaragdo ežerai,
saulės užlietos lygumos...
Tavo ranka pasodino
ūksmingus miškus, gaudžiančius vėjyje,
gėlėtas pievas,
mažą edelveisą ant kalno briaunos,
dumblį jūros dugne.
Jeigu augalus ir gyvūniją būtume kūrę mes, žmonės,
tada turėtume tik standartinius gyvūnus ir suplanuotą augmeniją:
A - vandenyje, B - sausumoje, C - ore,
be to, dar keletą specializuotų modelių ir porūšių.
Visų pirma, žinoma, būtų naudingieji gyvuliai:
traukti krovinių vežimams,
gaminti maisto produktams,
galbūt šis tas margesnis. papuošti akvariumui.
Be to, daržovės, vaisiai, statybinė medžiaga.
Toliau mūsų fantazija nebūtų siekusi.
Jei dar prisidėtų menininkai,
jie viską papuoštų baroko arba moderniuoju stiliumi,
galbūt siurrealistiškai ar Pikaso maniera.
Tačiau Tavoji fantazija, Dieve, Kūrėjau,
yra neišsenkamo grožio.
Ji nuolatos gimdo ką nors nauja,
verčia mane stebėtis, pajusti pagarbą.
Dėkoju Tau, kad sukūrei pasaulį,
turtingą įvairių formų, besimainantį,
tarsi visagalės Tavo rankos
būtų žaidusios šventą žaidimą,
tarsi puošdamas pasaulį
Tu pats būtum patyręs džiaugsmą.
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Prašau Tave, leisk, kad mus apimtų didžiulė nuostaba,
kai žvelgiame į Tavo kūrybą:
į jūros bangų mūšą,
į ledynus saulėlydžio šviesoje,
į vabalėlį ant mūsų delno,
į amebą po mikroskopo stiklu.
Leisk mums nujausti bent dalelę
Tavo visagalybės ir didingumo,
kurie visa tai sukūrė,
apie kuriuos viskas liudija.
Nes kūrinija tarsi prizmė
laužia Tavo šlovės ir grožio spindulius,
išskaido juos į daugybę spalvų ir formų.
Viso vaizdo mes dar negalėtume suvokti,
negalėtume pakelti.
Todėl mums leista džiaugtis spalvomis ir įvairumu:
iš jų mums leista pažinti Tavo meilę,
kuri jau dabar mums spindi.
Tuo remiasi mūsų viltis,
kad kada nors galėsime gyventi
visos Tavo šlovės akivaizdoje.
Nematomasis Kūrėjau,
ačiū Tau, kad Tavo pasaulis toks gražus.
Kaip gera bus kada nors būti su Tavimi!
(Iš kn. Visur sutinku Tave, mano Dieve!)

Victoria [Margarita Gusak]

BŪK PAGARBINTAS
O būk pagarbintas, kuris mane sukūrei,
Kurs gyvą sielą meilei man davei.
Kurs širdį mano ašaroms atvėrei,
Kančia duris į laimę atdarei.
O būk pagarbintas, kurs uždegi žvaigždynus,
Kurio vardu prasiskleidžia žiedai,
Kurs sielą švelniai guodi nusiminus,
Kurio šviesoj išnyks kalčių randai.
O būk pagarbintas lakštingalos giesmelėj,
Rasos lašely, žėrinčiam aušra,
Ir kryžiuje, parimusiam prie kelio,
Kur krinta skausmo ašara tyra.
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O būk, pagarbintas, kurs pažvelgi didybe
Iš nekaltųjų kūdikio akių,
Kurs gerumu nušvinti ir ramybe
Šiltuos delnuos senelių nuolankių.
O būk pagarbintas Tu, Meile nuostabioji,
Sukūręs žmogų, lygų angelams,
Kurs Savimi esi apdovanojęs,
Pašaukdamas jį triumfui amžinam.

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI
K. [Felicija Kasputytė]

OSKARAS MILAŠIUS IR LIETUVA

Šiais metais sukanka 100 metų nuo poeto Oskaro Milašiaus gimimo.
Įžymiojo lietuvių poeto, rašiusio prancūzų kalba, 100-ąsias gimimo me
tines mini įvairios pasaulio šalys. Prancūzijoje minėjimai prasidėjo ba
landžio mėnesį. Pirmiausia įvyko minėjimas Prancūzijos akademijoje,
kur dalyvavo literatūros mokslininkai ir rašytojai. Nacionalinėje biblio
tekoje atidaryta paroda, skirta poeto kūrybai, jo publikacijoms Prancūzi
joje ir užsienyje. Paryžiaus Sen-Šapoli teatras parengė O. Milašiaus vei
kalo „Mefibosetas“ premjerą. Fontenblo rūmuose vyko „Oskaro Milašiaus
poezija 1977 m.“ tarptautinis kolokviumas. Italijos, Ispanijos ir Prancūzi
jos operų teatrai stato operą „Migelis Manjara“ pagal to paties pavadi
nimo Milašiaus dramą. 1960 m. Paryžiuje išleistas O. Milašiaus raštų
pilnas rinkinys (11 tomų).
Prancūzija pagerbė lietuvių poetą, suteikdama jam žymiausio XX a.
klasiko vardą. Literatūros kritikai paskelbė O. Milašių poezijos novatoriu
mi ir įtvirtino jį enciklopedijose ir monografijose kaip jautriausią poetą ir
giliausią mistiką. O. Milašiaus kūriniai yra išversti į anglų, vokiečių, italų,
portugalų, ispanų, vengrų, lenkų, čekų, čiuvašų ir kitas kalbas. Apie jį
parašyta dešimtys studijų ir monografijų, sukurta muzika jo misterijoms,
leidžiamas žurnalas „Milašiaus draugai“. Tuo tarpu Lietuva, kuriai poetas
paskyrė savo širdį ir į kurią koncentravosi visa savo būtybe, neturi poka
rio metais išleisto nė vieno tomelio jo raštų. Tik keletas jo eilėraščių
pasirodė periodikoje 100-ųjų gimimo metinių proga.
Aš pažinau Lietuvą iš toli, skaitydamas Oskarą Milašių, - šiuos žodžius
įrašė Žanas Polis Sartras, 1965 m. būdamas Lietuvoje. Milašius su bega
liniu pasišventimu skynė lietuvių kultūrai kelius į platesnį pasaulį, kur ji
buvo menkai žinoma. Jo raštuose, politinėje publicistikoje, moksliniuose
traktatuose, filosofinėje prozoje, vertimuose rekonstrukcijose Lietuvai ski
riama svarbiausioji reikšmė ir didžiausioji vieta. Lietuvių dainos ir pasa
kos virsta tobulais meno kūriniais, nes jis ne tiek vertė, kiek perkūrė.
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Milašiaus sukurtas mitologinis įvaizdis jo pasakose išlaiko paslaptingą
galią, pranokstančią žmogaus supratimą.
Milašiaus eilėraščiuose Lietuva tapo didžiuoju žmogiškos laimės ir pra
rasto rojaus mitu. Jis sakė apie Lietuvą: mano kraštas, mano tauta, mano
baltiška tėvynė, Motina mano, o į lietuvius kreipdavosi: Mano broliai. Šis
kraštas yra Lietuva, kurios vardas visada mano galvoj ir širdy, - sakė
poetas. Pasaulio istoriosofinėje koncepcijoje, paremtoje mokyto asirologo ir
senovės religijų specialisto erudicija, lietuvybei buvo skirtas esminis vaid
muo. Šviesios žmonijos ateities vizijoje svarbiausią vietą jis skiria Lietuvai.
Nagrinėdamas šv. evangelisto Jono Apokalipsę, didingiausius ateities reiški
nius susieja su Lietuva, pabrėždamas, kad Lietuva - tai jo senolių tėvynė:

Tai mano protėvių šalis. Čia visi daiktai turi atsiminimų prigesu
sią spalvą. O dangus toks švelnus ir išblyškęs virš šitos susimąsčiu
sios šalies.
Poeto proseneliai buvo serbų kunigaikščių kilmės ir iki XIII a. gyveno
Romos imperijoje. XIII a. jie atsikėlė į Lietuvą ir apsigyveno Labūnavos
dvaruose, netoli Kauno. Čerėjos dvaras (Baltarusija, Vitebsko sr.), kuria
me vėliau apsigyveno poeto seneliai ir tėvai, kitados priklausė Lietuvos
Didžiajai Kunigaikštystei. Ligi 1831 m. sukilimo čia veikė Lietuvos Statu
tas. Poeto tėvas Vladislovas Milašius šį kraštą vadino Lietuva ir aiškino
sūnui, kad Milašių giminė yra lietuviškos kilmės. Poetas regėjo lietuvių
tautą indoeuropiečių prokalbių mitologinėje šviesoje. Jis sakė:

Lietuva, ši įstabi šalis, atidavusi man savo sielą, yra ne tik mano,
bet ir jūsų tėvynė. Taip, Vakarų moterys ir vyrai, aš kalbu apie jūsų
senąją tėvynę.
Mistiniuose ir filosofiniuose raštuose Milašius pabrėžia, kad lietuvių
tauta yra didi tiek savo mistine, tiek istorine praeitimi. Ji yra pašaukta
atlikti didelį vaidmenį Europos ir pasaulio ateityje.

Aš jaučiu, kad senasis arijų ąžuolas ima atgyti ne viršūne ir pagrin
dinėmis šakomis, bet iš šaknų, giliai suleistų į lietuvišką žemę...
Lietuviai po savo šiaurietiško būdo kiautu išsaugojo

visą karštį neužgesinamos šventos ugnies, kurią jų protėviai pago
nys vadino amžinąja ugnimi. Todėl Lietuva prisikels, ir jokios tam
siosios jėgos nepajėgs jos sutrypti.
Keletą kartų Milašius buvo atvykęs į Lietuvą, ieškodamas čia seniau
sių priešistorinės Europos reliktų. Tačiau gyventi pasiliko Paryžiuje, kur
parašė geriausius savo veikalus ir išgarsino Lietuvos kraštą, apdengęs jį
stebuklingu praėjusio laiko, vaikystės palaimos ir skaidrios melancholijos
šydu. Vaikystės dangus ir laikas nusileidžia į Milašiaus lyriką kaip vienin
telė žmogiškos palaimos galimybė. Vaikystė užlieja jo eilėraščius saulėta
erdve ir ramybės gaivesiu. Kai poetas žvelgia į gyvenimą pro vaikystės
krištolą, jis pamiršta visos žemės sielvartą, sudėtą į jo rankas. Skaisčioje
vaikystės saulėje pranyksta naktis be žvaigždžių, į kurią mes žengiam.
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Vaikystės prisiminimai grąžina į harmoningą sambūvį su visais pasaulio
elementais. Tokiu būdu įvyksta poeto aš ir išorinės tikrovės identifikacija,
nustatanti lyrizmo pobūdį ir galią.
Lietuva, jos gamta, istorija, kultūra buvo pagrindinis Milašiaus kūry
bos šaltinis. Čerėjos dvaro soduose Milašius praleidžia vaikystės dienas.
Tie sodai buvo dideli ir gražūs, pasakiški ir paslaptingi. Šimtametis par
kas su didžiuliais gėlynais supo vaikystę ir pripildė dvasią gilaus mistiško
paslaptingumo. Vėliau savo kūryboje poetas nuolat mini gimtinę, jos gam
tos grožį ir paslaptinguosius parkus. Jie man be galo brangūs, - rašė
poetas.
Fontanai švelniai šnara parkuose senų laikų. Nuolat vaidenasi ta
melsva prieblanda virš krašto tolimų džiaugsmų... Auklė, pasisodinusi
ant kelių, kažką pasakojo, danguje plasnojo balti paukščiai, dūzgė bitės,
spindėjo ežerai. Visi šitie reginiai atsispindi poeto atmintyje kaip vienin
telės pasaulio ramybės ir amžinos harmonijos akimirkos. Čerėjos dvaras
su mūrinės pilies liekanomis ir teatru, ežero saloje balta cerkvė ir vie
nuolynas virsdavo poeto akyse karališka rezidencija, kupina praeities
legendų.
Žvelgdamas į savo vaikystę, poetas mato viso pasaulio archetipus,
kuriuos lokalizavo istorinėje Lietuvoje. Kartais vidurnakčio tyloje vaikas
girdėdavo, kaip protėvių šarvuose ir ginkluose, kuriais buvo nukabinė
tos senelio kabineto sienos, plaka protėvių širdis. Vėliau, jau būdamas
garsus poetas, girdėdavo, kaip tėvynės meilė plazda viršum visų tų gar
sios praeities daiktų ir šaukiasi jo su visa lyrinės vizijos jėga. Tas pra
eitin pasitraukusių vertybių spindėjimas graudžiai ilgesingas ir pažen
klintas giliu, neapsimestiniu liūdesiu. Tai tarsi pralaimėjusiojo ginčas su
dabartimi ir elegiškas ieškojimas dingusių vertybių, kurių galima tik
ilgėtis ir neįmanoma grąžinti.
Tą gilų melancholišką ilgesį pagrindė ir tai, kad Milašius išsiskyrė su
savo tėviške dar vaikystėje, apsigyveno Paryžiuje ir retai besugrįždavo į
Čerėją. Išsiskyrimas su numylėtais Čerėjos sodais užgriuvo besiformuo
jančio poeto sąmonę kaip sunkus praradimas. Baigęs asirologijos ir heb
raistikos studijas Paryžiuje, jis kraustosi iš vienos vietos į kitą, ieškoda
mas namų. Kurį laiką gyvena Londone, Venecijoje, Frankfurte, Tunise,
bet niekur neranda tikros palaimos ir gaivesio. Jį persekioja gilus liūde
sys. Pirmoji O. Milašiaus eilėraščių knyga „Nuopuolių poema“ kalba
apie nuvargusias svajones, užgesusias viltis, graudų liūdesį. Tradicinis
eilėraščių peizažas - tai apleistas parkas, ašarojantys medžiai, paliegęs
vakaras, suklupę šešėliai, verkiančios gėlės.
Tačiau Milašiaus liūdesys neturi to kartėlio ir įtūžio grimasų, kurios
taip būdingos simbolizmui ir dekadentizmui, nes poetas viską apgaubia
tarsi psalmišku patosu ir dvasios didybe. Visa jo poezija išlaiko paslap
tingą vizijos sąryšingumą. Dainuodamas apie skausmą ir sielvartus, apie
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nusivylimus ir meilės praeinamumą, poetas nuolat prisimena gamtą,
ūkanotus Čerėjos sodus, ir jo niūri daina pragiedrėja, apsigaubia ele
giška rezignacija.
Poeto meilę nuskaidrina vaikystėje sutikta mergaitė, tarsi pasakų fėja.
Tas jausmas toks skaistus, toks paslaptingas, toks kilnus, kad jis išliks
kaip skaidrus prospindis per visą poeto gyvenimą. Paryžiaus realistinės
meilės nykumose vaikystės sapnų grožis rodosi kaip viliojantis žiaurios
tikrovės kontrastas. „Rudens dainoj“ poetas kalba apie gedulingą vėjo
balsą, apie vertės netekusius atminimus, bergždžius meilės sielvartus,
apie mirusias dienas ir negrįžtamai praėjusias naktis, o „Tolimojoj dainoj“
suskamba švelniausi tonai apie tyrą mylimosios žvilgsnį, apie nuostabius
sodus, upes, kalnus, kurie įlieja į širdį nesuprantamos palaimos ir tylios
rezignacijos jausmus.
Milašiaus jaunystės kūryboje dominuoja dvejopa moteris. Viena reali ir
buitiška - jos sukeliami jausmai trapūs, laikini, nešantys nusivylimą ir
skausmą. Tuo tarpu kita - svajonių, sapno ir vaikystės parkų, fontanų
fėja, kurią galima palyginti su gėlės skaistumu arba netgi su angelo ty
rumu. Poetas dainuoja ir apie vieną, ir apie antrą. Tačiau visas švelnumas
bei meilė skiriama tai parkų fėjai, tam išsvajotam ir išsiilgtam moters
idealui. Poetas sumini daug vardų. Tačiau tie visi vardai yra paženklinti
vienos spalvos niuansais, lyg vienos žvaigždės spinduliais. O ta žvaigždė tai Čerėjos sodų Mergelė.
Lietuva, jos gamta, jos praeitis yra Milašiaus įkvėpimo leitmotyvas. Ją
jis nešiojasi po visą pasaulį. Didmiesčių dulkėse ir purve jam dažnai su
spindi tos nuostabios, paslaptingos šalies vaizdai, kurie nušviečia daiktų
esmę, pakelia poetą ir neduoda jam paskęsti kasdienybės realijose. Tuos
praeities vaizdus poetas vadina „Atminimo saule“. Tik atsiminimuose pa
saulis yra realus, - teigė poetas, suabsoliutindamas atmintį ir intuiciją
kaip aukščiausias pažinimo jėgas.
„Atminimo saulė“ dažnai nušviesdavo skausmingą kelią, kuriuo ėjo
didysis poetas, kol išmoko garbinti Didįjį Meną, kol išvydo Amžinąją Šviesą,
kol savo lyrines vizijas išmoko transformuoti į gilius mistinius išgyveni
mus. (Apie tai bus kitame numeryje.)
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ISTORIJOS PUSLAPIAI
Laukys [kun. Jonas Lauriūnas S J]
AR BAŽNYČIA LENKINO LIETUVĄ

Dažnai girdime kaltinimą, kad Bažnyčia lenkino Lietuvą. Kiek šiame
kaltinime tiesos? Lenkinimo procesas Lietuvoje buvo sudėtingas reiški
nys, tad, norint tarti teisėjo žodi, reikia kartu matyti ir tas istorines sąly
gas, kurios skatino šį procesą: atsiėjus faktą nuo istorinio fono, galima
gauti iškreiptą vaizdą.
Lenkėjimo proceso pradžia. Lenkėjimo ištakomis reiktų laikyti Jogai
los ir Jadvygos santuoką (1388), kai Lenkijos sostan įsėdo Lietuvos val
dovas. Lietuviams šis faktas reiškė dviejų valstybių sąjungą, turinčią tar
nauti abiejų šalių interesams, ypač kovoje su Kryžiuočių ordinu. Lenkams
kilo mintis pajungti Lietuvą savo valdžion. Lietuviams teko ryžtingai ginti
valstybės savarankiškumą. Tarp abiejų šių valstybių būta nuolatinės trin
ties. Bet lenkai jau skverbėsi į Lietuvą.
Tuomet bažnyčias globojo didikai; jie turėjo vadinamąją patronato teisę.
Štai Lietuvos valdovas Kazimieras, 1447 m. išvykdamas į Lenkiją, suteikė
Lietuvos bajorams privilegiją, kad jei prie bažnyčios nebūtų lietuvio kuni
go (matyt, stigo lietuvių kunigų), bažnyčiai aptarnauti jie gali pristatyti ir
antros tautos asmenį - lenką (1, p. 35).
Liublino unijos priežastys. XV a. stiprėja Rusija, iškyla Krymo totoriai,
atsiranda turkų pavojus. Stiprėja ir Lenkija. Tai grėsminga situacija Lietu
vai. Ši aplinkybė ir pastūmėjo ją 1569 m. unijon - jungtis su lenkais, kurie
tuo naudojosi savo grobikiškiems tikslams. Lietuviai kiek galėdami spyrėsi
prieš agresyvius lenkų kėslus. Tarp lietuvių rezistentų matome ir aukštųjų
dvasininkų: Žemaičių vyskupą Martyną, Vilniaus vyskupą Valerijoną Protasevičių. Tuometinę padėtį nusakantys lietuvių didiko Mykolo Radvilos Juo
dojo žodžiai, kad Maskva eina su jėga, o lenkai - su klasta (2, p. 235), buvo
teisingi. Tačiau unija įvyko... Nors lenkams nepavyko visiškai pajungti Lie
tuvos, nors lietuviai bent iš dalies išlaikė valstybinį savitumą, tačiau lenkų
ekspansijai į Lietuvą vartai jau plačiai atsivėrė. Pirmiausia ėmė skverbtis
lenkų kalba, o paskui ir patys lenkai kraustėsi čia - užimdami postus
administracijoje, vedybomis įsigydami nekilnojamojo turto (pirkimo būdu
svetimšaliui Lietuvoje įsigyti turto draudė II Statutas).
Lietuviai, parodę daug dinamikos politinėje ir militarinėje srityse, nepa
rodė reikiamo veržlumo kurdami tautinę, dvasinę kultūrą. Savo kalbos jie
nepavertė rašto kalba - ji liko tik šnekamoji, o vėliau - tik liaudies kalba.
Nuo XVI a. ima lenkėti didikai, jais seka bajorai, miestelėnai, nuo jų neat
silieka ir dvasininkai.
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Lietuva vėlai sulaukė universiteto (tik 1579 m.), kai kaimynai jau buvo
žymiai anksčiau pasirūpinę įsteigti aukštąją mokyklą (čekai Prahoje - nuo
1348 m., lenkai Krokuvoje - nuo 1364 m., prūsai Karaliaučiuje - nuo 1544
m.). Neturėdami savo rašto kalbos ir aukštesnių mokyklų, lietuviai nebuvo
reikiamai atsparūs svetimų kultūrų įtakai.
Bažnyčios požiūris į lietuvių kalbą po unijos. Šį požiūrį tikriau
išreiškė atskirų dvasininkų įvairi laikysena, o ne vieninga linija iš hie
rarchijos viršūnių. Štai Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis (nuo 1576
iki 1609 m.). Jis pats sakė lietuviškus pamokslus, rūpinosi parengti
lietuviškai mokančių dvasininkų. Jam rūpėjo lietuviška knyga. Jis globo
jo kun. Motiejų Strijkovskį, pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos au
torių, - pakėlė jį į Žemaičių kanauninkus. Globojo kun. Mikalojų Daukšą,
rašantį lietuviškas knygas, - savo lėšomis išleido jo „Postilę“ (1599) ir,
galimas daiktas, jo katekizmą (1595). Jis yra išleidęs ir grynai pasaulie
tinio turinio knygelių ir yra laikomas pirmuoju lietuviškos knygos Lie
tuvoje leidėju.
Varnių sinodas 1636 m. reikalavo, kad vaikai bažnyčioje giedotų sa
va kalba, kad iš sakyklos kunigai kalbėtų vietine kalba (3, p. 13, 199).
Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius 1747 m. aplinkraštyje įpareigojo
kunigus pamaldų metu poterius kalbėti liaudies kalba (3, p. 201). Žemaičių
vyskupas Jonas Lopacinskis 1765 m. priminė kunigams, kad bažnyčioje
tikėjimo tiesų mokytų gimtąja kalba, kad rekomenduotų žmonėms įsigyti
K. Klimavičiaus katekizmą gimtąja kalba.
Galimas daiktas, kad tokių potvarkių būta ir daugiau, bet jie yra neži
nomi istorikams. Istorikai, sklaidydami XVII a. parapijų vizitacijų proto
kolus, randa pastabų, kad prie daugelio bažnyčių dirbantys kunigai moka
lietuviškai, o kai kurių bažnyčių inventoriuose užtinka ir lietuviškų knygų
pavadinimų.Vadinasi, lietuvių kalba tada dar vartota bažnyčiose.
Reikia pasakyti, kad lietuvių kalba rūpėjo ir pasauliečiams didikams.
Lietuvoje XVI-XVII a. pastatyta daug bažnyčių, kurias finansavo didikai.
Iš Žygimanto Senojo ir Zigmanto III kanceliarijų išėjo nemaža raštų, kur
reikalaujama, kad prie bažnyčios būtų kunigas, mokantis lietuviškai.
XVI a. antrojoje pusėje į Lietuvą atsikelia jėzuitai. Jiems, kaip vienuo
liams, rūpėjo religijos skleidimas, o tautinis klausimas buvo svetimas,
bet, kaip tvirtina istorikas prof. K. Jablonskis, lietuvių kalbos jie neslopi
no, netgi ją palaikė (4, p. 314). Neteisus yra doc. J. Laužikas, tvirtinda
mas, kad jėzuitai dirbo pedagoginį darbą atsietai nuo gimtosios kalbos
(5, p. 5). Jų įsteigtoje akademijoje - universitete dėstomoji kalba lotynų,
kadangi ši kalba plačiai vartojama, o dėstytojai ir studentai taip pat buvo
įvairių tautybių, bet savo naujokyne Vilniuje jie įsteigė lietuvių kalbos
būrelį. Klierikai pamokslų pratybas atlikdavo lietuviškai. Savo bažnyčiose
pamokslus sakė lietuviškai (2, p. 218).
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Prof. K. Jablonskis tvirtina, kad jėzuitai būrė žmones kurti lietuviškai
religinei literatūrai, pvz., jie prisitraukė Žemaičių vyskupijos kan. M.
Daukšą, gražiai išvertusi į lietuvių kalbą katekizmą ir pamokslų rinkinį
„Postilę“ (4, p. 314). Jėzuitai parengė ir lituanistinių knygų. Sirvydo žo
dynas sulaukė 5 leidimų. 1737 m. išėjo anoniminė lietuvių kalbos grama
tika. Šv. Jono bažnyčioje lietuviški pamokslai aidėjo iki 1738 m. (apie
vėlesnį laiką neužtikta žinių). XVIII a. buvo išleista nemažai religinės
literatūros. 1673-1773 m. laikotarpyje išėjo 12 Evangelijos laidų, - jų
kalba nebloga. Leidžiami giesmynai: kun. S. M. Slavočinskio „Giesmės“
(1646), „Balsas širdies“. Paminėtinas akademijos spaustuvės išleistas ele
mentorius (1760), kuris buvo spaustas dar kelis kartus. Jėzuitai vartojo
lietuvių kalbą ir savo teatre (5, p. 14).
Panašiai dirbo ir kiti vienuoliai. Pranciškonai stengėsi, kad jų kunigai
mokėtų vietos kalbą. Naujokyne dvasines pratybas atlikdavo lietuviškai;
klierikai, gerai neišmokę lietuvių kalbos, negaudavo šventimų (3, p. 222).
Savo bažnyčioje Vilniuje pamokslus sakė lietuviškai. Savo spaustuvėje
pranciškonai dar XVIII a. spausdino lietuviškas knygas, tarp jų elemento
rius, katekizmus. Tą patį galima pasakyti ir apie bernardinus - jie bran
gino lietuvių kalbą (3, p. 14).
Bet atėjo naktis. Bajorija sulenkėjo. Ėmė lenkiškai kalbėti ir iš jos kilę
dvasininkai. Tai ypač buvo ryšku Rytų Lietuvoje, Vilniaus vyskupijoje.
Kiek geresnė padėtis buvo Žemaitijoje: čia lenkėjimo procesas vyko žymiai
lėčiau. XVIII a. pabaigoje lietuviškos raštijos rengėjai jau buvo iš vaka
rinės Lietuvos. Jie spietėsi apie Kražių, Pašiaušės (dabar Kelmės r.) jėzuitų
kolegijas, o jų raštus spausdino Vilniaus akademijos spaustuvė (6, p.
204). Ne visų to laikotarpio lietuviškų knygų kalba buvo nepriekaištinga tik XVIII a. ji suprastėjo. Bet šie leidiniai savo padarė - buvo šviesa
juodoje naktyje, tiltas į XIX a. pradžios lietuvišką raštiją.
Po valstybės padalijimo. Į XIX amžių Lietuva įžengia „globojama“
Rusijos ir Prūsijos. Lenkų kalbą imta laikyti gero išsiauklėjimo požymiu.
Vilniaus universitetas jau nebe jėzuitams priklauso - suvalstybintas ir į
lietuvių kalbą žiūri nepalankiai. Jame vietoj anksčiau buvusios lietuvių
kalbos nuo 1771 m., kai Lietuvos-Lenkijos valstybėje buvo panaikintas
Jėzuitų ordinas, oficiali kalba tapo lenkų kalba. Tai dar daugiau prisidėjo
prie lietuvių šviesuomenės sulenkinimo. Edukacinė komisija (mūsiškai
Švietimo ministerija) užsibrėžė šviesti gimtąja kalba, bet tokia Lietuvoje
jau buvo laikoma... lenkų kalba ir ji buvo dėstomoji kalba Lietuvos vidu
rinėse ir aukštojoje mokyklose. Universiteto rektorius Jonas Sniadeckis
(1756-1830) piktinosi, kad lietuvių bajorų rašytuose lenkiškuose tekstuo
se pasitaiko „litvinizmų" (7, p. 27).
Tuo pat metu Užnemunėje lietuviai buvo vokietinami. Taigi ir vienoje,
ir kitoje Nemuno pusėje buvo siekiama, kad lietuvis užmirštų savo kalbą.
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Bet jai nebuvo lemta mirti. Buvo tokių, kurie norėjo ją pažadinti. Tarp šių
žadintojų sutinkame nemaža dvasininkų.
1808 m. lenkų kalba pasirodė studija „Apie lietuvių tautos ir kalbos
kilmę“, kuri po poros metų buvo išversta į rusų ir prancūzų kalbas. Jos
autorius - uždarytojo Jėzuitų ordino narys, buvęs Lietuvos civilinio tribu
nolo pirmininkas, vyriausiasis Lietuvos mokyklų vizitatorius, Varšuvos
Mokslo bičiulių draugijos narys, už ryšius su 1794 m. sukilėliais sėdėjęs
Smolensko kalėjime, - ukmergiškis kunigas Ksaveras Bogušas (Baužas).
Jis teigė, kad lietuvių kalba tinka ir grožinei literatūrai, kad ji vartotina
ir kultūriniame gyvenime. Jis siūlė universitetui įkurti draugiją, kuri rinktų
lietuvių tautosaką ir leistų liaudžiai lietuviškas knygas.
1801-1838 m. Žemaičių vyskupo soste buvo Juozapas Arnulfas Gied
raitis. Jis išleido Evangelijas (1806), išvertė ir išleido Naująjį Testamentą
(1816), vertė į lietuvių kalbą ir grynai pasaulietiškų dalykų - Torkvato
Taso poeziją. Jis rūpinosi, kad būtų lietuviškų vadovėlių mokykloms. Jam
talkininkavo kun. Dominikas Mogėnas, parengęs 1805 m. Lietuviškų evan
gelijų leidimą, parašęs neišlikusią lietuvių k. gramatiką (7, p. 65). Jis
palaikė ryšius su XIX a. lietuviais literatais - Antanu Jackumi Klementu,
Dionizu Poška, Antanu Strazdu. Ragino gerinti lietuviškosios raštijos kalbą.
Jis prisidėjo prie 1831 m. sukilimo, todėl rusų valdžia ieškojo būdo, kaip
jį pakeisti kitu žmogumi, lojalesniu režimui (7, p. 215). Šių dviejų vyrų Bogušo ir Giedraičio - veikla neliko be pėdsakų: jie turėjo tam tikros
įtakos jaunesniajai šviesuomenės kartai.
Juozapą Arnulfą Giedraitį Žemaičių vyskupo soste pakeitė kitas Gied
raitis, Simonas, valdęs tik ketverius metus (1838-1842), bet spėjęs pasi
reikšti kaip uolus parapinių mokyklų gimtąja - žemaitiška kalba organi
zatorius. Tuo reikalu jis plačiai susirašinėjo su caro valdžia. Žandarams
susekus slaptas parapines mokyklas, jų vadovai kunigai klebonai mokė
davo 250 rublių baudas. Todėl Simonas Giedraitis reikalavo leidimo dva
sininkams dirbti mokytojo darbą (7, p. 234).
Rusų valdžia, norėdama apsidrausti nuo jai nepavaldžių slaptųjų mo
kyklų, 1841 m. leido lietuviams dvasininkams prie bažnyčių mokyti vai
kus liturgijos ir lietuviškai skaityti su sąlyga, kad: 1) kasmet bus teikia
mos smulkios žinios apie kiekvieną mokyklą ir 2) jose bus mokoma ir
rusų kalbos. Neregistruotas mokyklas rusai ir toliau griežtai slopino, o
nelegaliems mokytojams grėsė tremtis į Rusijos gilumą.
Simonui Giedraičiui mirus, jį pakeitė kun. Jonas Krizostomas Gintila
(1842-1850). Šis į parapines mokyklas žiūrėjo labai rimtai, išleido daug
raštų ir išjudino inertiškus kunigus (7, p. 237). Jis bendradarbiavo su
botaniku kun. Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža, rėmė Simono Daukanto lei
dybinius sumanymus.
Kun. J. K. Gintilą pakeitė vysk. Motiejus Valančius, kuris parapinių
mokyklų klausimą dar labiau akcentavo ir jų tinklą išplėtė. Ne veltui kai
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kurie kultūros istorikai (pvz., Meilė Lukšienė) šias mokyklas vadina va
landinėmis. Vyskupas ketino įvesti į seminariją lietuvių kalbą kaip dės
tomąją, bet negavo leidimo (7, p. 294).
Mokykloms reikėjo vadovėlių. Vienuolis bazilijonas kun. Aleksandras
Butkevičius (1780-1829) parengė „Kalbrėdą lietuviškai žemaitiško liežu
vio" (apie 1824 m.), bet universiteto cenzūrinė komisija nedavė leidimo ją
spausdinti, nors dėl to buvo kovota keliolika metų. Ši „Kalbrėda" - tai
pirmoji XIX a. pradžios lietuvių kalbos gramatika. Jis ir daugiau buvo
parašęs lituanistinių dalykų, pvz., lenkų-lietuvių k. žodyną, kurio nespėjo
užbaigti. Spėjama, kad jo turėtų būti darbas „Dykcyonarius Liežuwia Lietuwiszka. Su pridieimu nekuriu žodžiu Liežuwia Lenkiszka“. Panašiai uni
versitetas nedavė leidimo kun. Antanui Strazdui spausdinti savo giesmių jas slapta išspausdino Vilniaus misionierių spaustuvėje, o 1818 m. - Be
larmino katekizmo vertimą. Leidimo yra negavę ir kiti žmonės - pasau
liečiai, pvz., Jeronimas Stanevičius - aritmetikos vadovėliui (7, p. 93).
Šalia šių žmonių vadovėliais rūpinosi kun. A. Mogėnas. Kun. Vincen
tas Valmikas, Vilniaus katedros vikaras, 1820 m. išleido giesmyną, kurio
išėjo keliolika laidų. Jis stengėsi išleisti ir savo sanbrolių A. Butkevičiaus,
A. Strazdo darbus, R. Aleknavičiaus poeziją, ilgai kovojo su cenzūra. Už
tai buvo ištremtas iš Vilniaus vyskupijos.
Šią pirmąją vadovėlių rengėjų laidą lydėjo kiti. 1855 m. išėjo Vilniaus
dvasinės seminarijos auklėtinio kun. Tado Juzumo „Didysis elementorius",
kurio kitas leidimas pasirodė 1860 metais. Jo brolis kun. Vincentas Juzu
mas 1864 m. išleido „Naują žemaitišką elementorių", kurio per 25 m.
išėjo 20 leidimų. Be to, jis išleido „Žemaičių diecezijos žemėlapį" (1855)
ir paliko „Aprašymą Žemaičių vyskupystės".
Tuo laiku atsiranda dvasininkų, kurie rūpinasi ir religinės, ir pasaulie
tinės literatūros kūrimu. Kun. Kiprijonas Nezabitauskas (1779-1837),
išspausdinęs iš prancūzų kalbos verstą „Tikinčiojo žodį", vertė Adomo
Mickevičiaus poeziją, rašė lietuvių kalbos žodyną, vertė į lietuvių kalbą
1830 m. sukilėlių atsišaukimus, parengė priedų kun. A. Butkevičiaus gra
matikai, kūrė poeziją. Jį lietuvių poezijoje reikėtų vadinti pirmuoju rašiu
siu visuomenine filosofine tematika.
Vilniaus seminarijos auklėtinis kun. Kajetonas Aleknavičius (18031874) išleido elementorių (1846), išspausdino eilėraščių ir eiliuotų fel
jetonų rinkinį (1861). Jis laikomas eiliuoto feljetono pradininku lietuvių
literatūroje. Seinų seminarijos auklėtinis kun. Antanas Tatarė (18051889), Lukšiuose įkūręs pradinę mokyklą, be religinių knygų, parašė pa
sakėčių rinkinį „Pamokslai išminties ir teisybės" (1851), kurių iki XIX a.
pabaigos išėjo 5 leidimai. Parašė dar keliolika apsakymų, kurie buvo
išspausdinti po jo mirties. Varnių seminarijos rektorius kun. Juozapas
Silvestras Dovydaitis (1825-1882) parašė ir išleido apysaką „Šiaulė
niškis Senelis", „Gyvenimas Stepo Raudnosio". Būdamas Sibiro tremtyje

RŪPINTOJĖLIS. 1977. Nr. 2

vertė Krylovo pasakėčias. Apie XIX a. vidurį Varnių seminarijoje susitel
kia klierikų būrelis, užsimojęs dirbti tautinį lietuvybės darbą (A. Bara
nauskas, K. Kairys, R Viksva). Kun. Klemensas Kairys savo gyvenimą
baigė Sibire; liko nespausdinti ir jo literatūriniai darbai, saugomi šian
dien archyvuose.
Žemaičių dvasininkijos dalis aiškiai stojo už lietuvių kalbą. Šios grupės
siekius išreiškė kun. Antanas Baranauskas, rašydamas:

Viso svieto mokslus lietuviams paduosiu,
Viso svieto raštus raštan lietuviškan versiu.
Lietuvninkai žmonės bus visi galvočiai,
Visam svietui visuos moksluos eis kelio vedžiotų.
(Pasikalbėjimas giesmininko su Lietuva)

Tarp kunigų pasigirdo balsų, kad lietuvių kalba brangintina ne vien kaip
priemonė lietuvių liaudžiai šviesti, bet ir kaip vertybė pati savaime: ją reikia
gryninti, tobulinti, mylėti, garsinti. Tokias mintis reiškė Vilniaus kunigų
seminarijos auklėtinis kun. Juozapas Čiulda savo „Trumpuose samprotavi
muose apie žemaičių kalbos taisykles ir apie lietuvių mitologiją“ (1854).
XIX
a. viduryje imta galvoti apie lietuviško laikraščio leidimą. Tokių
iniciatorių buvo keli: broliai kunigai Juzumai (prieš 1850 m. ), vysk. Motie
jus Valančius, kuris jau buvo parinkęs ir vardą savo laikraščiui - „Pakelei
vingas“ (1857). To laiko liaudis jau domėjosi knyga; tai rodo nemaži leidi
nių tiražai, pvz., Valančius kai kurių savo knygų buvo išleidęs po 10 000
egz. (Živatas Jėzaus Kristaus, 1854), kitų - po 40 000 egz. (Apij brostwa
blaiwistes, 1858).
Neteisus yra Kostas Korsakas, be jokių išlygų tvirtindamas, kad kata

likų dvasininkija siekė nutautinti mūsų liaudį, lietuvišką raštiją naudojo
vien savo tikslams - religiniams prietarams skleisti, darkė ir lenkino lie
tuvių kalbą. Tai galima tvirtinti tik apie dalį dvasininkijos, o vadinamojo
kalbos grynumo sunku buvo reikalauti iš ano meto žmonių, kai lingvis
tinė nuovoka tais laikais apskritai buvo menka.
Uždraudus spaudą. XIX a. per Lietuvą nusirito dvi sukilimų bangos
(1830 ir 1863), kurios skaudžiai supurtė tautos gyvenimą. Uždarytas Vil
niaus universitetas (1832) - prarasta inteligentų kalvė. Uždraustos visos
valdiškos mokyklos (1863) ir lietuviška spauda lotynų raidynu (1865), suduotas skaudus smūgis liaudies švietimui. Lietuvių dvasininkija pasi
rodė neištikima rusų valdžiai - abiem atvejais pritarė sukilėliams (7, p.
213). Po antrojo sukilimo kas šeštas kunigas Žemaičių vyskupijoje buvo
represuotas (iš viso 106). Tauta neteko daug šviesuomenės. J Kauno ku
nigų seminariją kurį laiką (1863-1870) nebuvo leidžiama priimti kandi
datų, į Vilniaus kunigų rengimo įstaigą, kuri 1842 m. buvo perkelta į
Petrapilį, įstojimas taip pat buvo suvaržytas - per dvejus metus tegalėjo
patekti 3 studentai iš Lietuvos.
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Tuometinių Lietuvos „globėjų" siekimus nusakė Antanas Baranauskas:

Anei rašto, anei drako mums turėt neduoda,
Tegu, sako, bus Lietuva ir tamsi, ir juoda.
Dalis kunigų nepasimetė toje slogioje naktyje - ieškojo išeities. Vysk.
Motiejus Valančius, susitaręs su Tilžės klebonu Jonu Zabermanu, suorga
nizavo slaptą knygų leidimą Rytų Prūsijoje. 1867-1869 m. tokiu būdu
buvo išspausdinta apie 19 000 lietuviškų knygų (8, p. 165). Į knygų
platinimą įsitraukė kunigai, klierikai, valstiečiai. Šis darbas netrukus pa
reikalavo aukų: 1870 m. buvo represuota 10 kunigų, kurie dirbo Žemai
tijoje prie Prūsų sienos - 6 atsidūrė Rusijos gilumoje, kiti buvo perkelti į
Vilniaus vyskupiją. Tai pirmosios, bet ne paskutinės aukos. Daugumos šių
darbininkų vardai liko nežinomi istorijai, bet jų darbas davė vaisių.
1863-1864 m. vysk. Motiejus Valančius išleido aplinkraštį, liepdamas
kunigams bažnyčiose mokyti vaikus katekizmo lietuviškai ir raginti tėvus,
kad savo vaikus namuose mokytų skaityti samdydamiesi daraktorius.
Vėliau įsakė kunigams kalėdojimo metu surašyti savo parapijų žmones,
kurie moka skaityti, ir duomenis pateikti kurijai. Vyskupas darė žygių,
kad mokyklose būtų leidžiama kapelionams dėstyti tikybą ne rusiškai, o
gimtąja lietuvių kalba, bet šios pastangos liko be vaisių. (Šį reikalavimą
rusų valdžia patenkino tik 1904 m.)
Lenkų kalba plačiai skverbėsi Lietuvoje: miestuose, miesteliuose, dva
ruose, klebonijose. XIX a. pabaigoje jau daug kur buvo nutilę lietuviški
pamokslai bažnyčiose; geresnė padėtis buvo tik Žemaitijoje. Bet tuo pat
metu, apie XX a. pradžią, jaunesnioji kunigų karta jau ima skinti kelią
lietuviškam žodžiui bažnyčiose - tai vyksta Kauno, Suvalkų ir Vilniaus
gubernijose (8, p. 170). 1906 m. grupė lietuvių kunigų pasiuntė Vatikanui
memorandumą prašydami, kad sudraustų lenkiškos orientacijos kunigus
Lietuvoje, kurie čia užsiima lenkinimu, ir sudarytų sąlygas lietuviams
melstis bažnyčiose lietuviškai.
Lietuvos kunigų seminarijose lietuviška mintis susikristalizuoja XIX a.
priešpaskutiniame dešimtmetyje - jose kuriasi slaptos klierikų draugijos.
Netrukus pasirodo religinės krypties lietuviški laikraščiai: „Šviesa" (18871890), „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga" (1890-1896), „Tėvynės sargas"
(1896-1904). Kuriasi draugijos, pvz., Lietuvos mylėtojų draugija (1888),
kuri vėliau išaugo į Šv. Kazimiero draugiją ir slaptai veikė 17 metų
(legalizavosi 1907 metais). Kiek vėliau susikūrė Žiburio (1906) ir Saulės
(1906) draugijos, kurios rūpinosi liaudies švietimu, steigė mokyklas.
Pagaliau atėjo laikas, kai lietuvių kalba jau nebebuvo niekinama galėjo laisvai reikštis. Kova dėl šios kalbos truko šimtus metų. Didieji
Lietuvos kaimynai rengėsi ant šios kalbos kapo pastatyti kryžių. Ji jau
buvo bemirštanti; atrodė, kad nebeprisikels. Dauguma net tų, kurie ją
įmylėjo, prarado tikėjimą, kad ji galės prisikelti. Tačiau ji prisikėlė, nes dėl
jos daug kas kovojo, - kovojo ir kunigai.
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Kai kurie tarybiniai istorikai taip nusako kunigų (tiksliau kunigų da
lies) vaidmenį švietimo bei lietuvybės fronte:
A. Tyla: Slapto mokymo inspiratoriai pradžioje buvo dvasininkai, vė
liau jį ėmė organizuoti patys valstiečiai, inteligentai (5, p. 24).
B. Genzelis: Religinio turinio knygų [kai ne dėl bažnyčios kaltės nebu
vo kitokių] skaitymas gimtąja kalba palaikė žmonėse raštingumą ir ugdė

prisirišimą prie gimtosios kalbos, jau nekalbant apie tą reikšmę, kurią
lietuvių kultūriniam gyvenimui turėjo M. Valančiaus, A. Baranausko ir
kitų dvasininkų grožiniai kūriniai (9, p. 124).
R. Vėbra: Katalikų dvasininkijos dalies vykdyta antiadministracinė
<...> agitacija <...> žlugdė caro valdžios nutautinimo politiką, <...>
padėjo išjudinti iš abejingumo dalį valstietijos (8, p. 155).
Lenkų istorikas J. Ochmanskis savo knygoje „Lietuvių tautinis-kultūrinis judėjimas XIX a.“ (Białystok, 1965) tvirtina, kad lietuvių nacionaliniam
judėjimui 1864-1882 m. vadovavo katalikų dvasininkija.
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Truputis filosofijos atitolina nuo religijos, gili filosofija atveda prie
religijos. Pirmiausia, ką Dievas savo šešių dienų kūrybos laikotar
pyje sukūrė, buvo fizinė šviesa, paskiausia - proto šviesa.
Dažniausiai netiki, kad Dievas yra, tie, kurie nori, kad Dievo
nebūtų. Dievo neigėjai išniekina žmogiškąjį orumą. Nes iš tikrųjų
žmogus savo kūnu yra giminiškas gyvuliams irjeigu savo siela jis
nesueis į giminystę su Dievu, jis liks be jokios didesnės vertės.
(Frensis Beikonas - anglų mokslininkas, valstybės veikėjas, empirizmo pagrindėjas)
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MINTYS SUSIMĄSTYMUI
K. [Felicija Kasputytė]

PAKILIMAS VIRŠ KASDIENYBĖS

Mes praradome žmogų, - skundžiasi rašytojas Antuanas de Sent Eg
ziuperi. Tai realus skundas, kupinas širdį veriančio graudesio. Nieko nėra
baisesnio, kaip prarasti žmogiškąją substanciją ir įsijungti į nužmogėjimo
procesą. Nužmogėjimas yra toks didelis, kad jis kelia rūpestį visiems.
Šiandien, labiau negu bet kada, nužmogėjimo procesas yra apėmęs visas
gyvenimo sritis.
Jeigu giliau pamąstysime apie mūsų kasdienybės turinį, tada suprasi
me, kad joje labai maža tėra humaniškumo. Mūsų kasdienybėje tiek daug
pykčio, klastos, veidmainystės, karjerizmo, tuščiagarbiavimo. Žmogus orien
tuojasi tik į materialines vertybes - jos yra mūsų visų veiksmų centras,
viso gyvenimo pagrindas. Materialinėms vertybėms žmogus neretai paau
koja visą savo gyvenimą. Savo darbus, triūsą, pastangas skiria daiktų
kaupimui. Tiek daug gėrio, grožio, tiesos ir vidinio džiaugsmo paaukoja
ma daiktų stabui. Per šimtmečius ikf mūsų atsklinda didžiojo filosofo
Sokrato patarimas: Neapkęsk daiktų, nes jie supančioja tavo sielą. Tikrai
pasigailėjimo vertas yra žmogaus noras turėti vis daugiau ir daugiau.
Tasai daugiau neša vien kartų nusivylimą.
Juo aistringiau žmogus siekia užpildyti savo dvasios tuštumą žemės
gėrybėmis, juo labiau jis darosi nepasotinamo geismo vergas. Patekęs
daiktų vergijon, žmogus praranda savo dvasinę laisvę ir giliausią savo
esmę. Jis sudaiktėja, viską paverčia jam tarnaujančiu daiktu. Jis gal ir
daug dirba, daug veikia, tačiau tas judėjimas tėra sukimasis aplink save:
kas tik patenka į tą ratą, viskas sudaiktėja. Menas, gėris, dvasiniai lobiai
tampa tolimi ir nesuprantami tam, kas patenka daiktų vergijon. Toks
žmogus gali klausytis muzikos, linksminti svečius, kelti prabangias puo
tas, tačiau jis negali patirti grožio poveikio, pajusti dvasinio gyvenimo,
negali prisikelti iš kasdienybės dulkių.
Nėra nelaimingesnių žmonių už vertelgas, - teigė Platonas. Norėtųsi
perkelti šį teiginį į mūsų gadynę ir tą patį pasakyti apie mūsų „kombinuotojus“. Jie taip pat nelaimingi. Toji daiktų, apskaičiuotų pažinčių apsuptis
griauna jų dvasinį pasaulį ir atrofuoja žmogiškuosius jausmus. Tas jausmų
sustabarėjimas ir yra didžiausioji šiuolaikinio žmogaus nelaimė. Užuot
kilęs į dvasinę sritį, jis pasitenkina materialinėmis gėrybėmis ir siekia
paviršutiniškų linksmybių.
Kasdienybės mugėje viskas yra apversta „aukštyn kojom“. Čia viskas
matuojama pagal išorinę sėkmę. Už nereikšmingiausius daiktus sumoka
ma aukščiausioji kaina, nes žmogus nebeskiria, kur tikrosios vertybės, o
kur tik vertybių surogatai.
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Jeigu žmogus turėtų tik kūną, tai valdantiesiems būtų lengviau: jie
galėtų statyti savo imperijas, kaip yra statomos sienos, sako šveicarų rašytojas Frydrichas Diurenmatas. Todėl valdantieji deda
daug pastangų, kad nužudytų sielą, kad nuslopintų jos proveržius. Tačiau
kad ir kaip griautų, kaip slopintų - nuolat į pavergtųjų dvasią skverbiasi
troškimas, susijęs su vidiniu pasauliu, su neišreiškiamomis sielos aspira
cijomis. Tų aspiracijų negali nuslopinti nei persekiojimai, nei priespauda.
Gilesnių jausmų ir jautresnės širdies žmonės stengiasi prasiskverbti pro kas
dienybės vijoklių apraizgytus vartus. Jie veržiasi aukštyn pro įvairias kliūtis.
Tą veržimąsi sukelia kilnūs troškimai bei noras surasti tikrąsias vertybes. Kai
dvasia pakyla virš kasdienybės, jos skrydžių niekas nebegali suvaržyti.
Filosofai, psichologai ir sociologai vieningai teigia, kad iš kasdienybės
pilkumos gali pakilti tiktai tas, kas pradeda gyventi aktyvų dvasinį gyve
nimą. Kai pradedi gyventi dvasinį gyvenimą, tada po banalybėmis pama
tai gelmes. Kasdienybė tampa tarsi šventadienio palaima, kai ją nušviečia
didelė meilė žmonėms.
Kasdienišką buitį nuskaidrina gilus vidinis žvilgsnis ir šventas pasiryži
mas sukilninti kiekvieną kasdienybės apraišką. Skausmingas kasdienybės
takas tampa lengvas ir šviesus, kai jį nušviečia vidinių vertybių šviesa.
Rašytojas Morisas Meterlinkas savo knygoje „Žydroji paukštė“ parodo, kaip
svarbu visas šiokiadienių apraiškas nuspalvinti šventišku regėjimu. Kai į
kasdienybę pažvelgi iš šventadienio perspektyvos, ji atrodo graži ir šviesi.

Pakilęs virš kasdienybės smulkmenų, atsisakęs tuščiagarbiavimo ir
daiktų kaupimo, žmogus būtų laimingas, sako rašytojas Augustas Strindbergas savo apmąstymų knygoje „Dvasios
pasauliai“. Čia jis giliu psichologo ir filosofo žvilgsniu įsiskverbia į žmo
gaus dvasios gelmes ir duoda tokius konkrečius patarimus:

Melskis ir dirbk.
Kentėk ir turėk bent trupinėlį vilties.
Savo žvilgsniu aprėpk žemę ir žvaigždes.
Pakilk virš kasdienybės smulkmenų.
Būk laisvas žmogus.
Nesistenk ir nebandyk pastoviai įsikurti žemėje, kadangi žemė yra tik
trumpas žmogiškos kelionės tarpsnis. Žemė - tai ne namai, bet sustojimo
vieta. Ieškok tiesos. Ją būtinai reikia surasti. Tačiau ją rasi tik eidamas su
Tuo, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
Rašytojas Oskaras Vaildas teigia, kad žmogus turi didžiausius lobius,
kurių niekas negali išplėšti. Tie lobiai - tai dvasinis pasaulis, kitaip ta
riant, vidinės vertybės. Jas reikia branginti ir puoselėti. Rašytojas pataria:

Sutvarkyk savo gyvenimą taip, kad išoriniai dalykai nejaudintų
tavęs. Išdrįsk atsisakyti nereikalingo balasto.
Daiktai pareikalauja daug triūso, vargo, rūpesčių. Jie sukuria puikybę
ir tuščius švytravimus. Jie trukdo asmenybei kiekviename žingsnyje. Ne
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svarbu, kas būtum, kokį postą užimtum ir kokias pareigas eitum, svarbu,
kokius dvasinius pasaulius išsiugdai savyje.

Gali būti visa: žmogus, meilė, laimė, gyvenimas, bet kažkokiu bai
siu būdu to visada per maža (Ėrichas Marija Remarkas).
Nusivylimas glūdi pačiame žmogaus nusistatyme, toje dvasios būsenoje,
kai lauki, kad daiktai suteiktų tau laimę. Tuo tarpu amžinoji Tiesa skelbia,
kad laimę galima pasiekti tik tada, kai nusigręži nuo to, kas laikina bei
netikra, ir susikoncentruoji į Amžinybę, į šviesų dvasios pasaulį.
Norint nepaskęsti kasdienybės rutinoje, reikia nuolat atsinaujinti. Kas
turi drąsos ir ryžto žengti pirmąjį žingsnį į atsinaujinimą, tas prisikelia iš
kasdienybės ir išeina į žmogiškos pilnatvės kelią. Kas nepradeda iš naujo,
tas nieko didelio negali pasiekti.
Su atsinaujinimu yra susijusi ir atgaila, ir susimąstymas, ir sugrįžimas
pas Tėvą. Kiekvieną rytą turime visą dieną prieš akis ir kartu - visas
galimybes žengti pirmąjį atsinaujinimo žingsnį.
Galime parodyti kam nors mandagumo gestą.
Galime būti uolūs, nelaukdami įvertinimo ir pagyrimo.
Galime pasakyti gerą žodį, nelaukdami kokios nors padėkos.
Galime liūdėti su tais, kurie liūdi, ir džiaugtis su tais, kurie džiaugiasi.
Galime ištiesti ranką tam, kuris puola.
Ibseno Brandas kvietė minią į kalnus. Kalnai - tai žmogaus, kopiančio
į aukštumas, simbolis. Kalnai visada kyla virš lygumų, virš šiokiadienių
kasdienybės slėnio. Oras čia skaidrus ir tyras. Jis neturi dulkėtų priemaišų,
kurios trukdytų laisvai kvėpuoti. Brandas pažada miniai, kad jis nuves ją
laimėjimų keliais, jeigu tik ji sutraukys kompromisų grandines, numes
savo menkystės pančius, atsigręš į savo vidų.
Vladas Šlaitas [kun. Napoleonas Norkūnas]

RUDENIŠKI APMĄSTYMAI
Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė:
be jokio išgąsčio ir be jokių kliedėjimų.
Šitaip tiktai palaimintieji miršta
arba šventieji.
Trumpai prieš mirtį žolė grąžina Viešpačiui dažus.
Vėjai saulėlydy atgieda Requiem.
Bepigu mirt, kai prieš akis lyg marios driekias
vasaros derliui nušienautos lygumos.
Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė. Įsižiūrėjai?
Kažin, kaip mes,
kurie nebuvom nei palaiminti, anei šventieji,
sutiksim rudenį?
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MŪSŲ PROBLEMOS
Gyd. Viksva

XX AMŽIUS IR PSICHINĖS LIGOS

Mokslas šių dienų pasaulyje su šaltu rafinuotumu skina pergalę po
pergalės. Žmogaus mintis vis giliau skverbiasi į neišmatuojamas gamtos
paslaptis; atsiveria nauji mikrokosmoso ir makrokosmo pasauliai. Žmogui
paklūsta ir jam uoliai tarnauja visa, kas gyva ir materialu žemėje.
Pasižvalgykime aplinkui, kaip jaučiasi nūdienis mūsų pasaulio viešpats žmogus. Ar kartu su mokslo laimėjimais bei nuostabiais žmogaus minties
atradimais jis tapo laimingesnis, ar jo gyvenimas tampa prasmingesnis? Anaip
tol, nors spauda, radijas, televizija ir įvairūs transparantai ant mūsų sienų
tvirtina, jog žmogus žmogui - bičiulis, draugas, brolis, jog gerovė nepaliau
jamai kyla. Tačiau žmonių veiduose vis ryškiau matosi neviltis, šaltumas,
abuojumas, sarkazmas ir galiausiai nervinis išsekimas.
Žmogus yra tikrasis šios žemės gyventojas, glaudžiai susijęs su natūra
liąja gamta, su bendrųjų gamtos dėsnių raidos harmoninga kaita. Kaip
žinoma iš archeologijos ir paleontologijos duomenų, praėjo daug tūkstant
mečių, kol galiausiai įvyko nematyto masto žmogaus veiklos protrūkis:
žmogus - kūrėjas, remdamasis mokslo ir technikos laimėjimais, ėmė pa
stebimai ir tendencingai žeisti gamtoje nusistovėjusią harmoniją ir darną.
Dėl viso to ir pats žmogus darosi vis labiau pažeidžiamas. Žmogaus cen
trinė nervų sistema praėjo ilgą evoliucijos kelią, kol galiausiai ėmė kentėti
nuo savo veiklos rezultatų. Pašėlęs gyvenimo tempas, nuolatinė nervinė
įtampa, nenutrūkstamas informacijos srautas išsekina nervų ląsteles, ku
rios ilgainiui praranda gebėjimą atkurti išeikvotus energetinius resursus.
Dėl to sutrinka dirginimo bei slopinimo procesai smegenyse. Sutrikus ner
vinės reguliacijos darnai, asmenybė ima artėti prie patologinės ribos, už
kurios jau rikiuojasi ilga virtinė psichinių ligų, daugiausia galutinai ir
negrįžtamai suluošinančių individą kaip asmenybę.
Pastaruoju metu, esant tendencijai didėti psichinėms ligoms, mokslo
žmonės (ne vien psichiatrai) intensyviai stengiasi surasti priežastis tų
negandų, kurių pakirstieji neišsenkamu srautu užpildo beprotnamius.
Net periodinėje spaudoje vis dažniau pasigirsta nerimą keliančių balsų
dėl žmonių susvetimėjimo, bandoma ieškoti išeities. Gyvename, galima
sakyti, „komunizmo“ priešaušryje, o neretai elgiamės kaip pirmykščių
žmonių banda, kartais net blogiau. Dažnai po inteligentiška išprususio
žmogaus skraiste slypi nuožmus primatas, kurio pagrindinis tikslas kuo daugiau sau, o kitiems - nieko. Vis sparčiau blogėja psichologinė
atmosfera darbo kolektyvuose, kur dažnai skleidžiamos nepagrįstos in
trigos, šmeižtai, vyksta nuožmi kova dėl aukštesnio posto, dėl didesnio
uždarbio. Įsivyrauja slogi darbo aplinka, emocinė įtampa, nuovargis didėja
dvigubai.
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Tad ką daryti? Toliau taip gyventi neįmanoma! Nieko geresnio neran
dame, kaip apeliuoti į sąžinę, į saviauklą, į kolektyvo poveikį. Norai geri,
bet visos tos priemonės tėra tušti, gražiai saulėje žėrintys muilo burbulai,
kurie nuo stipresnio vėjo gūsio sprogsta. Matyt, dabartiniam mūsų žmo
gui - Visatos užkariautojui - slysta pagrindas iš po kojų: netenkame
atramos taško ir nesugebame jo surasti.
Ta tvirta ir nepajudinama atrama - čia pat ir kantriai laukia mūsų, kol
patys savo noru ir geros valios vedami į ją įsikibsime arba galbūt gyve
nimo audrų blaškomi už jos užkliūsime. Toji visų mūsų ieškoma atrama
ir ramybės oazė, kuri gali atgaivinti pailsusį žemės keleivį, duoti neišsen
kamų fizinių ir dvasinių jėgų, yra tikėjimas - tikėjimas į amžinąjį Tiesos
ir Gėrio šaltinį Dievą. Tai pagrindų pagrindas, kurio netekusi žmonija
nesulaikomai ritasi civilizacijos žlugimo kryptimi.
Pažvelkime į žilą senovę, ir visuose žmonijos egzistavimo perioduose
rasime religinių apeigų praktikavimą. Žmonės tikėjo, aukojo aukas, tvirtai
įsitikinę, kad atlieka kilnią pareigą, jausdavo didelį psichinį pasitenki
nimą. Jeigu tikėjimas geru draugu, geru žmogumi suteikia daug jėgų bei
ryžto gyvenimo audrose, tai juo vertesnis tikėjimas ir pasitikėjimas visa
galiu Dievu, kuriam nieko nėra negalimo! Kad ir koks geras būtų draugas,
bet jis tik žmogus ir jo galimybės ribotos.
Be tikėjimo pasaulis įgauna niūrią spalvą, žmonės tampa kolektyvo
skraiste pridengta banda, kurioje vyrauja rūsti kovos dėl būvio atmosfera,
kurioje nepaisoma neigiamų emocijų, nevengiama psichologinių konfliktų.
Jokia saviaukla, jokia kolektyvo dvasia nesugeba ir jau nesugebės išugdy
ti vertingo žmogaus.
Kiek daug atvejų, kai į psichiatrinę ligoninę patenka vaikų namuose
išaugę jaunuoliai, kurių moralinį ir dvasinį pasaulį formavo kolektyvas.
Atvyksta jauni, bet jau palaužtais sparnais, permirkę gyvenimo nešvan
kybėmis, praradę savo vertės jausmą bei gyvenimo prasmę, galutinai nu
sivylę egzistencija, išsekinę jėgas brutalioje kovoje tenkindami žemųjų
instinktų nepasotinamą troškulį. Nuolatinė kova dėl būvio, dėl materiali
nių vertybių įsigijimo, netvarkingas gyvenimo būdas gana greit išeikvoja
visas žmogaus jėgas.
Kaip teisingai skamba žodžiai, pasakyti beveik prieš 2000 metų: Ne
vien duona žmogus gyvas! Paliegusi žmogaus siela dažnai ir sveiką kūną
nuveda gyvenimo klystkeliais, kurie neretai užsibaigia psichiatrinės ligo
ninės slenksčiu. Išvada aiški:

Žmogui neužtenka duonos, jam kur kas labiau reikia gaivinančio
tikėjimo amžinuoju gėriu - Dievu.
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KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTIEJI
Jaunius [kun. Jonas Lauriūnas SJ]

VIENUOLIŲ ĮNAŠAS į ATOMINĘ FIZIKĄ
IR ATOMINĘ SPEKTROSKOPIJĄ

Ateistinėje spaudoje galima rasti tvirtinimų, kad vienuoliai yra žmonės
su „nusilpusia proto kontrole“, kad jie nugrimzdę „viduramžių miege“,
kad tokie gali būti tik žmonės, „blaiviau negalvojantys“ (Komjaunimo tiesa.
1977. Nr. 34, J. Baužio str. „Prisikėlę naujam gyvenimui"). Tiesiog nuostabu, kad
šitaip rašo filosofijos mokslų kandidatas, kuriam turėtų būti nesvetima
kultūros istorija, rodanti, jog ilgą laiką mokslu rūpinosi daugiausia vie
nuoliai. Juk ir Vilniaus universitetą įsteigė ir išaugino ne kas kitas, kaip
vienuoliai jėzuitai.
Neliesdami vienuolių įnašo į mokslą apskritai, čia supažindinsime su
vienuolių R. J. Boškovičiaus, F A. Sekio ir E. V Solpiterio darbais atominės
fizikos ir atominės spektroskopijos srityse.
Prancūzų enciklopedistų, švietėjų sukurstyta antireliginė reakcija maž
daug 150-čiai metų užmarštin paskandino garsaus fizikos tėvo Rudžerio
Jozefo Boškovičiaus (R. J. Boscovich, 1711-1787) vardą. Tačiau maždaug
nuo ketvirtojo mūsų amžiaus dešimtmečio R. J. Boškovičiaus mokslinis
palikimas vis intensyviau nagrinėjamas pasaulio fizikų žurnaluose, nuo
lat pasirodo straipsnių, iškeliančių jo, kaip daugelio moderniosios fizikos
šakų bei krypčių pradininko, vaidmenį. Apie jį rašo ne tik Vakarų moks
lininkai, bet ir Tarybų Sąjungoje ir net Lietuvoje (R. Plečkaitis. Problemos. 1968.
Nr. 2, p. 63-71).

R. Boškovičius gimė 1711 m. Chorvatijoje (Jugoslavija), Dubrovniko
mieste. Ten baigė jėzuitų kolegiją, įstojo į Jėzuitų ordiną. Toliau mokėsi
Romos kolegijoje (Collegium Romanum). Nuo 1740 m. - Romos kolegijos
matematikos ir filosofijos profesorius, nuo 1764 m. - profesorius Paduvos
universitete, nuo 1770 m. profesoriauja Milano universitete. Čia 1787 m.
ir mirė. Boškovičius buvo išrinktas Londono, Romos, Paryžiaus, Florenci
jos, Bolonijos, Lijono, Meco, Nansio ir kt. mokslų akademijų nariu; nuo
1760 m. jis - Peterburgo mokslų akademijos narys. 1759 m. Vienoje išėjo
svarbiausias jo veikalas „Gamtos filosofijos teorija, redukuota į vieningą
gamtoje egzistuojančių jėgų dėsnį“.
R. Boškovičius laikomas šiuolaikinio atomizmo pagrindėju. Šiandien
jis, o ne Dalamberas (.D’Alembert, 1717-1783) laikomas pirmuoju, išspren
dusiu judantį kūną veikiančios jėgos problemą. (Apie tai randame 1745 m.
Romoje išleistoje knygoje „Apie gyvąsias jėgas“.) Dalamberas šį klausimą
išsprendė tik 1758 m.
Boškovičius laikomas šiuolaikinės kietojo kūno teorijos pradininku
(žr. J. Holtsmar. Helvetics Physics Acts. 1968. T. 41. Nr. 6-7). Boškovičius, maždaug
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150 metų pralenkdamas savo laikus, išreiškė reliatyvizmo idėjas. Boško
vičiaus idėjas, kad nėra absoliučios rimties ir absoliutaus judėjimo, abso
liučios inercijos, absoliučios erdvės ir absoliutaus laiko, kad visa yra re
liatyvu, tyrinėtojai lygina su kai kuriomis Lorenco, Edingtono, Einšteino
idėjomis, laikydami jas artimomis dabartinei reliatyvumo teorijai. Boškovičiaus izoliuotų pasaulių modelis yra baigtinių De Siterio, Lemetro relia
tyvistinės pasaulio plėtimosi teorijos ir vieno iš Einšteino modelių proto
tipas.
Boškovičius, - sakė 1971 05 04 savo paskaitoje Vilniuje akademi
kas E. Kolmanas, - dar prieš Lobačevskį galvojo apie kitokią, ne

euklidinę realiąją geometriją... Boškovičiaus pažiūromis savo dar
buose rėmėsi Maiklas Faradėjus (A. Herman. Phys. Blūtter. T. 26. Nr. 6-7).
Kiek daugiau Lietuvoje žinomas Pjetras Andželas Sekis (Pietro Angelo
Secchi, 1818-1878). Apie jį rašyta prieš karą išėjusioje knygoje „Didžiųjų
vyrų jaunystė“. Tačiau ten jo nuopelnai mokslui pakankamai nenušviesti.
Rusijoje jis jau seniau buvo žinomas: 1873 m. Viatkoje išėjo jo knyga
„Fizikinių jėgų vienybė“.
Tėvas A. Sekis, jėzuitas, Romos kolegijos astrofizikos profesorius, yra
šiuolaikinės eksperimentinės astrofizikos pradininkas. Jo pradėtų astrono
minių spektrinių tyrimų 100 metų sukaktį neseniai minėjo pasaulio moks
linė spauda. A. Sekis atliko pirmuosius Saulės spektro tyrimus, nustatė
žvaigždžių klasifikacijos sistemą.
Šalia šių dviejų vienuolių, atominės fizikos ir atominės spektroskopijos
pirmtakų, moksliniuose žurnaluose dažnai galima aptikti ir E.Solpiterio,
mirusio 1976 m., pavardę. 1960 m. Maskvoje rusų kalba pasirodė jo
knyga „Atomų su vienu ir dviem elektronais kvantinė mechanika“, kurią
jis parašė drauge su 1967 m. Nobelio premijos laureatu, amerikiečių fizi
ku H. A. Bete (Bethe).
Pateikiame jam skirto nekrologo ištrauką:

Staigi ir netikėta mirtis pasiėmė vieną iš žymiausių atominės spekt
roskopijos žinovų. Tėvas Solpiteris gimė Vienoje, Austrijoje. Mokėsi
jėzuitų kolegijoje, paskui įstojo į Jėzuitų draugiją. Kurį laiką dirbo
jėzuitų kolegijoje kaip prefektas [bendrabučio auklėtojas], 1937 m.
Austrijoje įvykus politinėms permainoms, vyresnieji jį išsiuntė į Ar
gentiną. Kai baigė teologijos ir gamtos mokslo studijas, jį pasi
kvietė dirbti į savo laboratoriją žinomas mokslininkas jėzuitas A.
Gattereris, Vatikano astrofizikos laboratorijos direktorius.
1945 m. po nuotykingos kelionės per JAV ir Kubą tėvas Solpiteris
grįžo į Europą, atveždamas maisto ir kitokių dalykų, taip reika
lingų sunkiomis dienomis mažam Vatikano astrofizikų būreliui. 1946
m. jis siunčiamas į Insbruko universitetą pagilinti žinių taikomo
sios fizikos ir chemijos srityse. Tuo pat metu jis pradėjo dalyvauti
Vatikano laboratorijos vykdomuose moksliniuose tyrinėjimuose, o
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nuo 1950 m. jau galutinai čia įsitvirtino ir tęsė tėvų A. Gattererio
ir J. Junkes pradėtas mokslines tradicijas.
Jo žymių darbų apžvalgą galima rasti straipsnyje „JO metų Va
tikano observatorijos astrofizikos laboratorijai“. Neseniai žurnale
„European Spectroscopy News" tėvas Solpiteris pateikė Vatikano
astrofizikos laboratorijos darbo ataskaitą. Tai tikriausiai buvo pa
skutinis jo spausdintas darbas. <...> Jo straipsniai gali būti lai
komi pasirinktos temos mokslinio apdorojimo modeliu. E. Solpiterio
ir J. Junkes straipsnių serija „Recerche Spectroscopische“ žurnale
fotometrijos klausimais, naudojant linijų efektyvų plotį, buvo labai
įtikinama ir aiški. Šalia savo mokslinio darbo jis daug laiko skir
davo Vatikano observatorijos astronomams padėti: jis sumontavo ir
suderino daugelį tikslių optinių ir elektroninių prietaisų, nuo foto
elektroninio žvaigždžių fotometro iki didžiojo teleskopo fotoelektri
nio gido.
Bėgant metams, tėvo Solpiterio aktyvumas didėjo. Jis buvo pa
skirtas garsiosios Vatikano meteoritų kolekcijos kuratoriumi, Šven
tojo Sosto delegatu Pasaulinėje meteorologų organizacijoje. Jis da
lyvavo IUPAC spektrochemijos komisijos darbe, buvo tarptautinio
žurnalo „Spectrochimies Acts, B“ redkolegijos narys. Tėvas Solpite
ris buvo išrinktas Tarptautinių spektroskopijos kolokviumų (CSI)
komiteto nariu. Jis labai domėjosi šios srities konferencijų darbu
jau nuo 1956 metų, kai CSI VI konferencijoje Amsterdame perskaitė
savo ir tėvo J. Junkes pranešimą. Kulminacinis taškas buvo 1973
metais, kai CSI XVII konferencijoje Florencijoje jis buvo išrinktas
šios konferencijos mokslinės komisijos prezidentu.
Kolegos italai gerai prisimena jo aktyvumą Italijos Metalurgų
asociacijos spektrinės analizės skaičiavimų centro suorganizuotuo
se spektrochemijos seminaruose. Jis buvo laikomas specialistu lėtųjų
krūvių ir organinių molekulių tarpžvaigždinėje erdvėje klausimais,
jo paskaitos šiomis temomis buvo labai vertinamos.
Ilgus metus tėvas Solpiteris buvo viena centrinių figūrų didelia
me atomo spektroskopistų būtyje.
Kilnus, draugiškas, tačiau ne sentimentalus, su humoro jaus
mu, tačiau visada humaniškas. Jis pasižymėjo nepaprastu žavumu,
trykštančiu iš pačios širdies, ir žmonės didžiuodavosi, galėdami
būti jo draugais... (Žurnalas European Spectroscopy News. T. I).
Kažin ar šie žmonės - Boškovičius, Sekis ir Solpiteris - vienuoliai ir į juos
panašūs buvo su „nusilpusia proto kontrole“ ir „blaiviau negalvojantys“?..
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D. S. [Donatas Stakišaitis]
JONAS

NEPOMUCENAS

NOIMANAS

1977 m. birželio 19 d. į altorių garbę buvo iškeltas naujas šventasis,
Jonas Nepomucenas Noimanas. Kanonizacijos iškilmėse ir šv. Mišiose,
kurias Šv. Petro aikštėje atnašavo popiežius Paulius VI, dalyvavo 30 000
maldininkų, didžiulė tikinčiųjų minia iš JAV ir visų pasaulio kraštų. Tarp
kitų koncelebrantų drauge su popiežium šv. Mišių auką atnašavo ir naujai
paskirtas kardinolas, apaštalinis Prahos vyskupijos administratorius Františekas Tomašekas. Jo buvimas prie altoriaus visiems priminė Bohemiją,
kurioje buvo gimęs naujas šventasis. Šalia daugelio kardinolų, vyskupų
dalyvavo ir diplomatinis korpusas prie Šventojo Sosto. Lietuviams iškilmėse
atstovavo vysk. Vincentas Brizgys, prel. L. Mendelis iš Baltimores (48 m.
einąs klebono pareigas), kun. L. Pačiukevičius ir lietuvių maldininkų grupė.
Šv. Jonas Nepomucenas gimė 1811 m. Bohemijoje, kuri tuo metu pri
klausė Austrijos-Vengrijos imperijai (dabar - Čekoslovakijoje). Teologiją
studijavo Budejovico ir Prahos seminarijose. Būdamas dar seminarijos
auklėtinis, skaitydamas vieno misionieriaus pranešimus apie savo veiklą
tarp Amerikos gyventojų, užsidegė noru vykti į Ameriką ir tenai dirbti tarp
emigrantų. Kaip tik XIX a. pirmojoje pusėje dideli būriai žmonių iš įvairių
Europos kraštų vyko į Ameriką duonos, laimės ir aukso ieškoti. Jie neturė
jo dvasiniam aptarnavimui kunigų. Jonas Noimanas ryžtasi apaštalavimo
darbui. Baigęs Budejovico seminariją, dar neįšventintas kunigu, be pinigų,
be paramos, nežinodamas, pas ką važiuoja, kur apsistos, 1836 m. vasarį
leidžiasi į kelionę, pasiryžęs niekada negrįžti atgal.
Apvažiuosiu, - sakė jis, - tris kartus visas Amerikos vyskupijas,

prašysiu tik vieno, kad man leistų dirbti tarp apleistų vokiečių ar
indėnų. Jei niekas manęs nepriims, tada pasitrauksiu į tyrus, atgai
lausiu už savo ir kitų nuodėmes.
Su tokiais jausmais ir pasiryžimu jaunas Bohemijos klierikas leidosi į
naująjį pasaulį. Į Amerikos krantą Niujorke išlipo 1836 m. birželio 2 d. ir
prisistatė vietos vyskupui, kuriam drąsus jaunuolis patiko. Jis Jonui Ne
pomucenui Noimanui birželio antrojoje pusėje kelių dienų laikotarpyje
suteikė subdiakono, diakono ir kunigo šventimus. Po šventimų vyskupas
Joną pasiunčia į tolimiausią vyskupijos vietą. Ten jis lankė miškuose ir
pelkėse išsibarsčiusius gyventojus. Tame rajone jau 8-eri metai darbavosi
atvykę tėvai redemptoristai. Jonas su jais susipažino ir 1840 m. pats tapo
redemptoristu. 1844-1847 m. Jonas buvo Pitsburgo redemptoristų vyres
niuoju. Pastatė Šv. Filomenos bažnyčią, parapinę mokyklą. 1851-1852 m.
jis buvo Baltimores Šv. Alfonso bažnyčios klebonu. (Įdomu, kad ši baž
nyčia nuo seniai priklauso Baltimores lietuviams, o šiandien Jono Noima
no darbo kambaryje, vienuolyne, seselės kazimierietės yra įsirengusios
koplyčią.) Iš Baltimores jis aptarnavo parapijos stotis - misijas Merilendo
ir Pensilvanijos valstijose, statė bažnyčias, kūrė parapines mokyklas.
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Kun. J. Noimano uolumas ir darbštumas atkreipė Baltimorės vyskupo
dėmesį ir jis 1851 m. pasiūlė Šventajam Sostui, kad Joną paskirtų Filadel
fijos vyskupu. Tai sužinojęs, šis rašė į Romą, maldavo, kad ta kančios
taurė jį aplenktų. Kai visos pastangos nuėjo veltui, susitaikydamas su
Dievo valia, tiek teištarė: Kristaus kančia, stiprink mane. Tokį obalsį pa
sirinko savo vyskupavimui. Vienam iš brolių redemptoristų pasakė:

Jei Viešpats leistų man pasirinkti tarp mirties ir vyskupavimo, ne
svyruodamas rinkčiausi mirtį. Dievo teismui tada pasirodyčiau su
mažesne atsakomybės našta.
Būdamas 41 metų, 1852 m. kovo 28 d. Baltimorės Šv. Alfonso baž
nyčioje buvo konsekruotas vyskupu. Po poros dienų atvyko į Filadelfiją.
Čia prasidėjo jo misijinis apaštalavimas. Be pertraukos lankė didžiulę
38 000 km2 vyskupiją. Kur tik apsilankydavo, skelbė misijas, vadovavo
rekolekcijoms. O tie lankymai buvo nelengvi. Kartą jodamas ant mulo per
kalnus padarė 40 km kelią, kad galėtų vienai sergančiai mergaitei suteikti
Sutvirtinimo sakramentą.
Šv. Jonas Nepomucenas buvo mūsų Motiejaus Valančiaus tipo vysku
pas. Jis vadinamas parapinių mokyklų pradininku. Vyskupas visur iš sa
kyklos ragino tėvus katalikiškai auklėti savo vaikus. Jis įsteigė vyskupijos
auklėjimo centrą, kuris netrukus išplito po visas Amerikos vyskupijas.
Toks centras vyskupo Noimano sumanymu turėjo būti ryšininkas tarp
vyskupo ir įvairių parapinių branduolių. Šiems branduoliams parapijose
vadovaudavo vietos klebonas, padedamas pasauliečių. Parapiniai bran
duoliai turėjo rinkti lėšas, agituoti už katalikiškas mokyklas.
Katalikiškų parapinių mokyklų tinklas apėmė visą Filadelfijos vysku
piją. Kai vysk. Noimanas atvyko į Filadelfiją, rado vos dvi mokyklas, o kai
po 6 metų mirė, tų parapinių mokyklų buvo arti šimto. Parapinių berniukų
mokyklų mokytojai buvo daugiausia krikščioniškų vienuolijų broliai, o
mergaičių - įvairių vienuolijų seserys. Parapinės mokyklos vyskupui buvo
labai svarbios: kur tik apsilankydavo, vizitacijos metu visuomet užeidavo
į mokyklą, laimindavo mokytojus ir vaikus, dalyvaudavo vaikų egzami
nuose ir pats dalydavo baigimo diplomus. Vysk. Noimanas mokyklų rei
kalu parengė mažąjį katekizmą, kuris 1889 m. sulaukė 38-osios laidos.
Aukštesniesiems mokyklos skyriams irgi buvo skirtas vysk. Noimano Ro
mos katalikų katekizmas (1882 m. išleistas 6-asis jo leidimas).
Vysk. Noimano diecezijos gyventojai buvo dar neseniai emigravę iš
įvairių kraštų - tikras tautų ir rasių mišinys. Jiems reikėjo duoti kūno ir
dvasios maisto. Vysk. Noimanas steigė našlaičių prieglaudas, statė baž
nyčias. Kai 1854 m. jis atvyko į Romą dalyvauti Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo dogmos paskelbimo iškilmėse, galėjo popiežiui Pijui IX pasa
kyti, kad vyskupijoje naujai pastatyta 30 bažnyčių, užbaigta statyti 6 ir
restauruota 6. Ir tai tik per pustrečių vyskupavimo metų! Per 8 savo
vyskupavimo metus vysk. Noimanas pastatydino apie 80 naujų bažnyčių.
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Vysk. Noimanas mirė 1860 m. pastoracinėje kelionėje, vykdamas ap
lankyti sergančio kaimo klebono: pakeliui širdies infarktu sukrito ir baigė
žemiškąją kelionę. Rankoje vietoj vyskupo lazdos jis laikė kryžių.
Vysk. Noimanas - ketvirtasis Filadelfijos vyskupas. Jis - šv. Pranciškaus
III ordino seserų vienuolijos įsteigėjas, katalikiškų mokyklų Amerikoje
pradininkas. 1921 m. jo herojiškos dorybės buvo pripažintos popiežiaus
Benedikto XV Paskelbtas palaimintuoju 1963 m. popiežiaus Pauliaus VI.
O dabar - 1977 m. birželio 19 d. - to paties popiežiaus kanonizuotas ir
priskirtas prie viešai garbinamų Bažnyčios šventųjų.
Šv. Tėvas savo kalboje apie naują šventąjį pabrėžė, kad šia kanoniza
cija iškeliama tobulybė, kuri pasireiškia broliška meile kitam žmogui:

Šv. Jonas Noimanas atidavė save kitiems kaip Kristus, kuris gyvybę
paaukojo už žmones. Kryžius buvo jo svarbiausioji mokykla ir
Eucharistija - jo gyvenimo centras. Naujas šventasis mus moko, pažymėjo Popiežius, - kad krikščionybė yra tikrasis humanizmas.
Tikroji krikščionybė pasireiškia žmogaus atsidavimu kitiems.

ĮVAIRENYBĖS
Mašinos tiria Šventąjį Raštą
Prieš kelerius metus spaudoje buvo pasirodžiusios sensacingos žinutės,
esą elektroninėmis skaičiavimo mašinomis - kompiuteriais neginčijamai
nustatyta, kad, pavyzdžiui, šv. Pauliaus laiškai nėra jo parašyti, kad tai
keleto skirtingų autorių kūriniai.
1975
m. Maskvoje išėjo knyga „Menas ir ESM“ (tarp kitko, skiriama tik
mokslinėms bibliotekoms). Joje pateikiamos trijų Vakarų mokslininkų mo
nografijos, skirtos meno - literatūros, dailės ir muzikos - nagrinėjimo
matematikos metodais klausimams. Viena iš jų - vokiečių fiziko Vilhelmo
Fukso monografija „Pagal visus meno dėsnius“, parašyta 1968 metais.
V Fuksas dirba plazmos fizikos srityje. Jis - Plazmos fizikos ir bran
duolinių tyrimų instituto Juliche (VFR) direktorius. Šalia savo pagrindinio
darbo domisi eksperimentine estetika ir nuo 1952 m. reguliariai rašo
straipsnius matematinių metodų taikymo meno moksluose klausimu. Minė
toje monografijoje jis pateikia savo tyrinėjimų dėl Šventojo Rašto knygų
autorystės išvadas. Jos, pasirodo, nėra jau tokios neabejotinos ir neginčyti
nos, kaip kad šv. Pauliaus laiškų atžvilgiu yra sakę mūsų ateistai. Negana
to, iš rimtos, sensacijų neieškančios Šventojo Rašto matematinių-lingvi
stinių tyrinėjimų apžvalgos, kurią pateikia V Fuksas, matyti, kaip naujieji
matematiniai tyrinėjimai nedaug ką pakeičia, palyginus su tuo, ką jau
seniai ir be skaičiavimo mašinų nustatė teologai. Be to, naujieji tyrinėji
mai nepatvirtina XIX a. radikaliosios kritikos teiginių, neigusių beveik
visų Naujojo Testamento knygų autentiškumą.
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Įdomu, kad tai atitinka ir naujausius istorinius archeologinius atradi
mus. Analogija su tuo, ką sako J. D. Amusinas rusiško „Kumrano tekstų“
leidimo įžangoje (M., 1971. Leid. 1):

Jau paskelbtų tekstų ir Biblijos knygų bei kumranitų komentarų
fragmentų tyrinėjimai parodė įsidėmėtiną faktą: daugybės Biblijos
tekstų taisymų, siūlytų paskutiniais dviem šimtmečiais, nepatvirti
na seniausieji Kumrano rankraščiai. Tai liudija, kad mus pasiekęs
masoretinis tekstas remiasi gera rankraštine tradicija.
Iš pateiktų V Fukso monografijos ištraukų galima susidaryti realų,
šiandieninę situaciją atitinkantį vaizdą apie Naujojo Testamento knygų
matematinio-statistinio tyrinėjimo galimybes ir iki šiol gautų išvadų pa
tikimumą. Jos, atrodo, yra priešingos mūsų spaudoje pasirodžiusių ži
nučių ateistiniam optimizmui.
(Laukys [kun. Jonas Lauriūnas SJ]

Pskovo įspūdžiai
Neseniai lankiausi Pskove. Vaikščiojau po senamiestį... Mūsų spauda
rašė, jog jis sparčiai restauruojamas, o man jis pasirodė gerokai apšepęs
ir apleistas. Taigi tikrovė apvylė. Ir štai - iš vienos gatvelės atsiveria
vaizdas į Pskovo kremlių... Aš kažkodėl įsivaizdavau kremlių tik raudoną,
o ten sienos niauriai pilkos, bokštų stogai taip pat pilki, mediniai... Gat
velė, kurioje stoviu, taip pat pilka, nešvari, aptrupėjusi, trenkia benzinu,
šalia - piktžolėmis apžėlusi cerkvė...
Ir virš šitos nešvarios gatvės, virš apleistos cerkvės, virš niūrių pilkų
kremliaus sienų kaip įspūdingas kontrastas iškyla Soboras - baltas bal
tas, skaidriai sidabriniais bokštais <...> tarsi besiveržiantis iš tos pilku
mos aukštyn, tolyn... Žiūrėjau ilgai, žiūrėjau ir mąsčiau: Štai kur tikėjimo
simbolis! Pašalinkime iš šito vaizdo Soborą, liks tik niūrios, pilkos sienos,
nešvari gatvė, benzino tvaikas, piktžolės, apleista cerkvė, o stovėti, žiūrėti
ir mąstyti noro nebeliks...
Pašalinkime iš žmogaus gyvenimo ir širdies tikėjimą, ir liks tik pilka,
nešvari, pilna smulkių rūpesčių kasdienybė, - ir stovėti nebeliks kada,
žiūrėti nebebus į ką, o mąstyti - pavojinga, nes be tikėjimo mąstymas
stumia į neviltį.
Minėtas Soboras prieš karą iš tikinčiųjų buvo atimtas ir grąžintas
jiems tik prieš 7-ąjį dešimtmetį. Koks jis buvo grąžinimo metu, vienas
tikintysis man apibūdino dviem žodžiais: Kak sarai (Kaip tvartas). Netikė
jimas Soborą pavertė purvinu „tvartu“, susiliejusiu su tokia pat nešvaria
aplinka, o tikėjimas jį vėl tarsi nuplovė ir vėl išskyrė iš aplinkos...
Ar ne tas pats būna ir su žmogumi?
(J. M-tis [Jonas Ambraziejus])
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Kodėl tapau tikinčiu
Į klausimą, kodėl tapau tikinčiu, esu kelis kartus atsakęs taip pat
klausimu: Ar teko jums kada ilgai žiūrėti į žvaigždėtą dangų? Be abejo,
teko... Ar niekada tuo momentu jūsų neapimdavo savotiška neviltis? Ma
ne apimdavo. Ir ne tik žiūrint, bet ir skaitant apie jj. Milijardai šviesmečių,
neaiškios ribos... Kuo toliau įsiskverbi, tuo žemė ir pats daraisi mažesnis,
kol galų gale pavirsti beprasme dulke, paskendusia neaprėpiamoje, tokioje
pat beprasmėje dulkių masėje... Čia ir atsimuši į sieną, ir tas susidūri
mas įžiebia mintį: viskas dulkės, jei nėra Dievo... Viskas dulkės - ir kuo
toliau eini, tuo giliau jose skęsti. Ir pats buvimas, ir proto pastangos, ir
veikla - viskas galiausiai absurdiška. Bet su viena sąlyga: jei nėra Dievo.
Jeigu yra Kažkas, kas aprėpia absoliučiai viską - pasaulis negali būti
beprasmiškas...
(J. M-tis [Jonas Ambraziejus])

KNYGŲ RECENZIJOS
Antanas Maceina. RELIGIJOS FILOSOFIJA.

(Putnam, 1976. D. I. 356 p.)

„Religijos filosofiją“ sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje Religijos esmė
ir religijos Dievas autorius aptaria religijos filosofijos objektą ir religijos
Dievo sampratą, plačiau nagrinėdamas Dievą kaip Asmenį ir Dievą kaip
Kūrėją. Antroji dalis skirta Žmogaus laisvei ir tikėjimui aptarti.
Pagrindiniu religijos filosofijos klausimu autorius laiko Dievą kaip
buvimo grindėją. Religijos filosofija svarstanti ne Dievą savyje (tatai
yra Dievo metafizikos objektas), o santykyje su žmogumi. Dievą, su
sietą su žmogumi, autorius vadina religijos Dievu. Jį ir svarsto religijos
filosofija.
Religija, kaip istorinė apraiška, pažįstama daugeliu pavidalų. Tatai
pridengia jos esmę ir apsunkina apibrėžimą. Veikaluose, gvildenančiuose
religiją, sutinkame apie 150 jos apibrėžimų (p. 17). Bet religijos nuovoka
esanti įausta į kalbinį jos pavadinimą ir tatai padeda atskleisti jos esmę.
Daiktavardis religio turi priešdėlį re, kuris atitinka lietuviškąjį at, išreiškiantį
atoveiksmį ir santykinį vyksmą. Tatai pasako, kad religijos vardas atrem
tas į du polius, kurių vienas esąs Dievas, o antras - žmogus, tarp kurių
susikuria grįžtamasis veiksmas. Todėl bendriausia prasme religiją galima
apibrėžti kaip Dievo ir žmogaus santykį.
Religija - Dievo ir žmogaus santykis - ir yra religijos filosofijos ob
jektas. Dievas ir žmogus santykiauja kaip Būtis ir būtybė. Dievas-Būtis
grindžia žmogų-būtybę jos buvime. Dievas yra Kūrėjas, o žmogus - Jo
kūrinys. A. Maceina būtį supranta ne scholastinės filosofijos prasme, ne
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kaip bendriausią visa kam, kas yra pritaikoma pirmajai pažinimo sąvo
kai (prof. dr. Pr. Kuraitis. Ontologija. 1933. T. 1, p. 82-83), bet kaip būtybės buvimo
pagrindą (p. 60). Būtis kaip pagrindas esąs paskutinis dalykas, kurį
galime mąstyti, todėl atskleisti būtį, sako autorius, reiškia atskleisti
Dievą. Dievas ir būtis yra tas pat (p. 61). Bet šita tapatybė nėra tas, kas
panteistams pasaulio ir Dievo tapatybė.
Autorius nagrinėja skirtingas religijos Dievo sampratas ir kritiškai jas
vertina. Atmeta Aristotelio Dievo - pirmojo Judintojo - sampratą, teigiančią,
jog Dievas, pirmasis Judintojas, neturįs veiklaus santykio su pasauliu
(p. 43). Kritikuoja šv. Tomą Akvinietį ir šių dienų scholastinę filosofiją,
prisilaikančią pagrindinių aristoteliškosios Dievo metafizikos bruožų (p. 5).
Laiko nepagrįstą Fojerbacho pažiūrą, kildinančią Dievą iš rūšinės žmo
gaus sąvokos, teigiančią, kad, garbindamas Dievą, žmogus garbina ne tik
savo paties esmę, bet ir skelbia, jog žmogus žmogui Dievas esąs (p. 105112). Neigiamai vertina fenomenologinės filosofijos atstovo Makso Šelerio
ir kitų filosofų religijos Dievo sampratą, kurie religijos Dievą laiko tik
aukščiausia vertybe vertybių hierarchijoje. Autorius pritaria Heidegeriui,
kuris vertybių filosofijos linkmę pavadino slinktimi į nihilizmą. Paskutinė
šio vyksmo apraiška buvusi Fr. Ničės paskelbtoji Dievo mirtis. Dievas,
anot Heidegerio, miręs ne savaime. Jis buvęs žmogaus nužudytas, Dievą būtybių Būtį - nužeminus į aukščiausią vertybę, paskelbus, jog Dievas
nepažįstamas ir suvokiamas tik kaip sąmonės tikrovė. Žmogus padarytas
Dievo vertintoju. Jei Dievas egzistuoja tik žmogaus sąmonėje, tai, išnykus
žmogui, išnyks ir Dievas. O kai žmogus yra Dievo vertintojas, tai M. Šeleriui
Jis yra aukščiausioji vertybė, o Leninui - nevertybė (p. 114-123).
„Religijos filosofijoje“ daug vietos yra skiriama dieviškosios tikrovės
aiškinimui. Nurodoma, kad tuo klausimu esama dviejų skirtingų požiūrių:
vieniems Dievas esąs asmeninė, kitiems - neasmeninė tikrovė. Graikų
filosofijoje Dievas buvo suprantamas kaip neasmeninė tikrovė. Heraklitui
Dievas - bendrasis dėsnis, Ksenofanui - darna, o Platonui - gėrio idėja,
Aristoteliui - nejudantis judintojas, stoikams - daiktų vidinis logos.
Ryškiausiai Dievas kaip neasmeninė tikrovė iškyla panteizme. Pasau
lis ir Dievas jam yra vienas ir tas pat. Dievas esąs visame pasaulyje ir
visas kiekvienoje dalyje. Gamtos veiksmai bei daiktai esą Dievo veiksmų
būdai (p. 139). Esanti tik viena substancija, kurią galime laikyti tiek
dieviška bei dvasiška, tiek gamtine bei medžiagine. Panteizmas yra spi
ritualizmas ir materializmas kartu. Susiliejęs su gamtos veikimu, pan
teistų Dievas virsta nieko neišaiškinančia ir niekam nereikalinga hipo
teze. Todėl Šopenhaueris turėjęs pagrindo sakyti, jog panteizmas yra
mandagesnė ateizmo forma. Neasmeniniu Dievą laiko ir tie šių dienų
filosofai, kurie Dievą suvokia kaip bendrinę kategoriją (Karlas Raneris).
Neasmeninio Dievo samprata negali būti tikrojo Dievo samprata. Neas
meninis Dievas nei pats yra laisvas, nei kitam gali laisvės teikti. Jis
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palenktas būtinybei. Tai akloji jėga, graikiškasis likimas, iš kurio lėmi
mo niekas negalįs ištrūkti (p. 154).
Religijos Dievas, su kuriuo žmogus gali vertai sueiti į santykį, tegali
būti asmeninė tikrovė (p. 156). Asmeninio Dievo samprata nėra vienoda.
Senovės graikų Dzeusas - savavalis valdytojas, kartais net tironas, keti
nantis sunaikinti žmonių giminę. Senojo Testamento Dievas - galingas
valdovas, kuris savo priešams triuškina galvas (Ps 67, 22), su kuriuo su
sidūręs žmogus dreba: Prieš Tavo didybę drebu tarsi lapas (Ps 118, 12).
Visai kitokia yra krikščionių Dievo esmės samprata. Krikščionių Dievas ne savavalis tironas, ne galingas valdovas - Majestotas, bet romus ir
nuolankios širdies (Mt 11, 29), kentėjęs ir miręs, idant išganytų žmones.
Krikščionybės Dievas, mylintis ir gelbstintis Dievas, neprievartauja žmo
gaus, bet jam tarnauja. Pasilenkdamas prie apaštalų kojų ir plaudamas
jas, Kristus sulaužė Dievo - valdovo ir majestoto - sampratą bei parodė,
jog abipusis tarnavimas ir meilė Dievo ir žmogaus, taip pat ir žmonių
tarpusavio santykių pagrindas. Krikščionybė yra Dievo-Meilės religija.
Religijos esmė glūdi dviejų asmenų - dieviškojo ir žmogiškojo - susi
tikime. Šis susitikimas įvyksta žmogaus kūrimo momentu, kai DievasBūtis grindžia žmogų-būtybę jos buvime. Kūrimo akimirką Dievas žmogui
teikia ne ką kita, kaip patį save. Žmogus būna todėl, kad Dievas atsiduo
da jam kaip Būtis. Kūrimas - ne tiek Dievo visagalybės, kiek meilės veiks
mas, nes atsidavimas kitam yra meilė.
Religijos Dievas yra Dievas Kūrėjas. Dievo kaip Kūrėjo sampratai aiškinti
autorius skiria daug vietos - daugiau nei trečdalį savo veikalo (p. 187319). Plačiai aptaria kūrimo pobūdį, ontologines kūrimo prielaidas, kūrimą
kaip buvimo teigimą ir kūrimą kaip kenozę.
Dieviškasis kūrimas, sako autorius, skiriamas nuo gamtinio gimdymo
ir kultūrinio kūrimo. Ir gamta, ir kultūrinis veiksmas kuria kažką nauja,
bet remdamiesi tuo, kas yra. Dieviškasis kūrimas yra kūrimas iš nieko.
Dangų ir žemę ir žmonių giminę, rašo Senojo Testamento Makabėjų kny
gos, Dievas padaręs iš nieko (2 Mak 7, 28).
Jei Dievas yra visagalis, tai kūrimas iš nieko atrodo visai galimas. Bet,
aiškinant kūrimą iš nieko, susiduriama su nemažais sunkumais. Dievas
yra absoliutas, pilnybė ir negali būti apribotas. Nebūtis - absoliuto apri
bojimas. Todėl nebūtis Dievo atžvilgiu negalima (p. 257). Be to, Dievas,
kurdamas pasaulį ir žmogų, kuria naujas būtybes. Kyla klausimas, kaip
galima suderinti visa apimantį absoliutą ir naujų reliatyvių būtybių atsi
radimą? Autorius teigia, jog pripažinti absoliutinės nebūties ir reliatyvios
būtybės santykį galima tik pripažinus Dievo kenozę (apsiribojimą),
Absoliutas negali būti aprėžtas. Bet visiškai įmanoma, kad pats Dievas
nubrėžtų savo galiai ribą. Apsiribojęs Dievas, aprėžęs savo absoliutumą,
atsisako atsajumo, nužengia į mūsų plotmę ir sueina į tikrovinį santykį
su pasauliu ir žmogumi. Apsiribojusio Dievo sampratą autorius laiko pa-
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grindine religijos filosofijoje, nes be kenozės nebūtų galimas Dievo ir žmo
gaus santykis ir kartu religija (p. 267).
Kenozinis Dievas kildina nebūtį kaip erdvę, kurioje yra galimas kūri
mas naujos būtybės, nes kūrimas yra buvimo teikimas, nebūties keitimas
būtimi. Nebūtį autorius laiko ne esmine, ne daiktine, o santykine sąvoka,
reikalaujančia kito nario. Būtis-nebūtis esanti viena ir ta pati sąvoka, nes
tai santykis, kurio narius galima mąstyti tik ryšium vieno su kitu. Nebūties
sąvoka ne tik galima, bet ir būtina kaip antroji būtybės sąvokos pusė.
Būtybės kūrimas neįmanomas be nebūties kildinimo. Bet Dievo atžvilgiu
nebūtis yra ne kaip išankstinis duomuo, o tik kaip paties Dievo kildinys
laisvu dieviškosios valios aprėžimu (p. 267).
Kurdamas pasaulį Dievas grindžia jo buvimą pačiu savimi. Kuriamuoju
aktu Dievas ištaria patį save, tačiau ne absoliuto, o niekio matmeniu (p.
306). Kūrinys nesąs Dievui tarsi koks priedas, - Dievo pilnybė nereikalinga
papildymo. Kūrinys yra Kūrėjo pilnybės išraiška niekio erdvėje. Save apsi
ribodamas, kad kurtų, Dievas-absoliutas atsiskleidžia ne tik kaip esąs, bet
ir kaip veikiąs savo galia. Kurdamas sava galia, Dievas pasiima kenozinę
būseną - nusižeminimo ir aukos būseną. Nusižeminimas ir auka yra meilės
apraiškos. Todėl toji galia, kuria Dievas kuria, iš esmės yra meilės galia, ir
toji pilnybė, kurią Dievas teigia nebūties matmenyje, yra meilės pilnybė.
Kūrimas yra ne tik Dievo visagalybės bei išminties, bet ir pasiaukojančios
meilės veiksmas, įvykdytas džiaugsmo dėlei, kad kitas būtų (S. Bulgako
vas). Dievo esmę sudaro Meilė.
Kenozinis Dievas pasilieka absoliutas savyje. Jis apriboja tik savo veikimą,
o veikimo apribojimas nekeičia nei Jo esmės, nei prigimties: kurdamas nusi
leidžia mūsų plotmėn ir tuo pasidaro į mus panašus. Bet pasilikdamas ab
soliutu savyje, Jis nesutelpa mūsų plotmėje ir nesusilieja su ja. Kenozė nepa
verčia Dievo pasauliu, Kūrėjo - kūriniu, Būties - būtybe (p. 317). Nužengimas
mūsų plotmėn Jo neišsemia. Mūsų plotmėje Jis būna kaip Kūrėjas ir nebūna
kaip absoliutas. Todėl, sako autorius,

kiekvienas kalbėjimas apie Dievą visados yra Jo radimas apgraibo
mis ir neišsemia Jo iki gelmių.
Veikale išsamiai nagrinėjami religijos filosofijos klausimai. Autorius
naudojasi plačia literatūra, ypač naujais, Vakaruose išleistais veikalais.
Kritiškai vertina Aristotelio, Tomo Akviniečio, šių dienų scholastinės filo
sofijos atstovų, Vladimiro Solovjovo, Makso Šelerio, R Tejaro de Šardeno
ir kitų naujosios filosofijos atstovų pažiūras religijos filosofijos klausi
mais. Ne vienu klausimu pateikia savo skirtingą požiūrį. Religijos filoso
fijos klausimais lietuvių filosofinėje literatūroje Antano Maceinos „Religi
jos filosofijai“ prilygstamo veikalo nėra.
(Parengė J. M-tas [Kazimieras Šapalas])

