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RŪPINTOJĖLIS. (Savilaidos „Rūpintojėlio" Nr. 20 viršelis)

* * *

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą,
kad apsčiai jo turėtų (Jn 10, 10), taip nusakė savo atėjimo į žemę tikslą Dievo Sūnus Jėzus Kristus.
Turiningam mūsų gyvenimui reikia šviesos bei tiesos,
kad žinotume prasmę ir neklaidžiotume;
reikia jėgų, kad įstengtume darbuotis ir į tikslą žengti;
reikia vilties ir džiaugsmo, kad gyvenimo negandos nepalaužtų.
Šviesą mums teikia dieviškasis Kristaus mokslas.
Jėgų duoda Jo dieviškoji malonė.
Gaivina ir veda Jo dieviškoji Meilė.

LIETUVOS GANYTOJŲ LAIŠKAS
(Švenčiant Lietuvos bažnytinės provincijos 60-metį)
Didžiosios Kristaus dovanos yra įamžintos Jo Bažnyčioje. Šventosios
Dvasios vadovaujama Bažnyčia toliau skleidžia Kristaus tikėjimo mokslą,
teikia sieloms dieviškąją gyvybę Mišiomis ir sakramentais, puoselėja meilę
visa savo veikla.
Jėzus Kristus ne tik atsiuntė savo Bažnyčiai neregimąjį gaivintoją Šventąją Dvasią, bet ir paliko regimus mokytojus bei vadovus - savo apaš
talus. Juos pats išauklėjo ir paskyrė, suteikė jiems šventą įgaliojimą. Tą
pačią Dvasią ir tokius pačius įgaliojimus paveldi jų įpėdiniai vyskupai,
kurie jais dalijasi su savo padėjėjais kunigais. Kadaise, Bažnyčiai vos ku
riantis, tebuvo 12 apaštalų. Dabar visame pasaulyje yra apie 4000 vysku
pų. Kiekvienas iš jų tarnauja Dievui, Bažnyčiai, žmonėms tam tikroje te
ritorijoje (vyskupijoje), o kartu su šv. Petro įpėdiniu, Romos popiežiumi, gy
vena visuotinės Bažnyčios reikalais, darbais, laimėjimais ir sielvartais.
Jau senovės laikais iškilo reikalas atskirų šalių vyskupams rinktis kar
tu svarstyti savo krašto Bažnyčios rūpesčių. Tokiems pasitarimams vado
vaudavo valstybės ar jos dalies centro - metropolijos vyskupas. Šitaip
susikūrė bažnytinės provincijos: Jeruzalės - Palestinoje, Antiochijos - Si
rijoje, Aleksandrijos - Egipte, Konstantinopolio - Graikijoje ir t. t. Minėtos
garbingiausios provincijos vėliau gavo patriarchijų vardą. Visas provinci
jas bei patriarchijas jungė Roma - pasaulio krikščionijos centras, nes
Romos vyskupas - popiežius - yra vyriausiojo apaštalo šv. Petro įpėdinis.
XIII a. viduryje (1253) pasikrikštijęs Lietuvos didysis kunigaikštis Min
daugas iš popiežiaus gavo karaliaus vainiką. Ano meto Lietuvoje buvo
įsteigtos dvi vyskupijos, vadinamos pirmųjų vyskupų vardais: Kristijono ir
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Vito. Dvi vyskupijos dar negalėjo sudaryti provincijos, bet ir nebuvo įjung
tos į kurio kito krašto bažnytinę provinciją: jos nebuvo pavaldžios nei
Rygos, nei Magdeburgo, nei Gniezno metropolijoms, o tiesiog Apaštalų
Sostui (Romos popiežiui). Atsiuntęs Mindaugui karaliaus vainiką ir paėmęs į
tiesioginę globą pirmąsias Lietuvos vyskupijas, Apaštalų Sostas labai su
stiprino Lietuvos valstybės autoritetą, pripažino jos politinį ir bažnytinį
savarankiškumą.
Deja, po 10 metų (1263) viršų paėmė pagoniškoji reakcija. Pirmasis ir
vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas buvo nužudytas, vyskupas Kris
tijonas turėjo Lietuvą palikti, o vyskupas Vitas net nesuspėjo jos pamatyti.
Sustojo krikščionybės plitimas, buvo prarastas ir karalystės titulas.
Galutinai Lietuvą pavyko pakrikštyti tik Algirdo ir Kęstučio sūnums Jogailai ir Vytautui. 1387 m. buvo pakrikštyti sostinės Vilniaus gyventojai
ir Aukštaičių kraštas. Ši data laikoma oficialia LIETUVOS KRIKŠTO data, ir
štai dabar rengiamės minėti to palaimingo įvykio 600 metų jubiliejų. Po
Žalgirio mūšio pergalės 1413 m. buvo pakrikštytas ir Žemaičių kraštas.
Tuo apvainikuotas krikščionybės įvedimas Lietuvoje.
1387 m. įsteigta Vilniaus vyskupija, 1417 m. - Žemaičių vyskupija su
centru Varniuose. Dvi vyskupijos taip pat dar negalėjo sudaryti bažnytinės
provincijos. Kadangi Lietuva tuo metu jau buvo sudariusi politinę uniją su
Lenkija, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila nematė
reikalo pasirūpinti Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų savarankiškumu, sutiko
jas prijungti prie Gniezno bažnytinės provincijos.
Po trečiojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo (1795) carų pastangomis Vil
niaus ir Žemaičių vyskupijos 1798 m. buvo prijungtos prie Mogiliovo
bažnytinės provincijos su centru Petrapilyje. Tik nauja Vygrių (vėliau Seinų)
vyskupija, apimanti Užnemunę ir Mozūrus, pasiliko prie Gniezno metro
polijos.
Carinės priespaudos metais Lietuvos Katalikų Bažnyčia, kad ir neturė
dama
administracinio
savarankiškumo,
parodė
neapsakomą
atsparumą.
Daug vyskupų ir kunigų, nors ir buvo tremiami, bet nepasidavė carų
pastangoms atplėšti mus nuo Romos ir nutautinti.
Po Pirmojo pasaulinio karo susidarė prielaida įtvirtinti ir bažnytini
savarankiškumą. Tai įvyko prieš 60 metų. Popiežius Pijus XI per 1926 m.
Velykas (balandžio 4 d.) apaštaline konstitucija Lituanorum gente (Lietu
vių tautai) įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją, o apaštalinis vizitato
rius, Garbingasis Dievo tarnas arkivyskupas Jurgis Matulevičius per tų
pačių metų Šeštines (gegužės 13 d.) Kauno arkikatedroje bazilikoje iškil
mingai paskelbė apie provincijos įsteigimą ir įvedė į pareigas jos met
ropolitą.
Lietuvos bažnytinė provincija buvo sudaryta iš šių vyskupijų: metropo
linės Kauno arkivyskupijos ir Telšių, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių
vyskupijų.
Lietuvos
vyriausybės
pageidavimu
buvo
išlaikytos
senųjų
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vyskupijų ribos - senoji didžiulė Žemaičių vyskupija buvo padalyta į tris
dalis: Kauno arkivyskupiją, Telšių ir Panevėžio vyskupijas. Iš Lietuvos
Respublikos teritorijoje likusios Vilniaus vyskupijos dalies sudaryta Kai
šiadorių vyskupija, o iš Seinų vyskupijos lietuviškosios dalies - Vilkaviš
kio vyskupija. Pusmečiu vėliau (1926 10 28) buvo įsteigta tiesiog Apaštalų
Sostui pavaldi Vilniaus bažnytinė provincija su Vilniaus arkivyskupija
kaip metropolija bei Lomžos vyskupija Lenkijoje.
Pirmieji Lietuvos bažnytinės provincijos ganytojai buvo: Kauno arki
vyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas (1873-1959), Telšių vyskupas
Justinas Staugaitis (1866-1943), Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas
(1875-1958), Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta (1856-1942), Vilkaviškio
vyskupas Antanas Karosas (1856-1947) ir jo padėjėjas vyskupas Mečislovas
Reinys (i884-1953).
Bažnytinės provincijos įsteigimas - istorinės svarbos įvykis. Ir vėl,
kaip kadaise Mindaugo laikais, aukščiausias bažnytinis autoritetas - Ro
mos popiežius - patvirtino Lietuvos Katalikų Bažnyčios savitumą ir pa
ėmė ją į tiesioginę savo globą. Nauji vyskupai trumpu laiku subūrė apie
save dvasininkiją, sustiprino kunigų seminarijas, katalikiškas draugijas,
spaudą ir mokyklas; įvairiapusiškas Lietuvos katalikų veikimas tapo vie
nu iš žymesnių Europoje. Antrojo pasaulinio karo ir pokario sumaištys
neužslopino katalikybės mūsų tėvynėje: ji gyva ir toliau motiniškai gra
žiai tarnauja visuomenės gėriui, sielų amžinajam išganymui.
Vatikano II Susirinkimas įnešė daug judrumo į Bažnyčios darbą visame
pasaulyje, taip pat ir pas mus. Ypač pažymėtina tai, kad išmokome sąmo
ningiau bei aktyviau dalyvauti šv. Mišiose ir kitose apeigose.
Vatikano II Susirinkimo potvarkiai stipriau suglaudė su kitomis Lietu
vos vyskupijomis ir Vilniaus arkivyskupiją, kuri, kaip minėjome, yra jos
centrinė vyskupija - metropolija. Mat Susirinkimas visą kasdieninį vado
vavimą Bažnyčios veiklai kiekviename krašte pavedė to krašto Vyskupų
konferencijai. Taip ir Vilniaus arkivyskupija (Lietuvos ribose esanti jos dalis)
dabar priklauso Lietuvos Vyskupų konferencijai ir jos reikalai tvarkomi
per šios Konferencijos pirmininką. Vilniaus arkivyskupijos valdytojai buvo
ir yra tos Konferencijos sekretoriai.
Žvelgdami į mūsų krašto Bažnyčios nueitą kelią ir švęsdami Lietuvos
bažnytinės provincijos įsteigimo 60 metų sukaktį, su pagarba prisimena
me didžius praeities žmones - tiek vadovus, tiek ganytojus, kurių nuveik
tų darbų vaisiais ir šiandien naudojamės. Kartu kreipiame žvilgsnį į save,
Į dabartį ir ateitį. Kokie būsime mes, katalikai, kunigai, ganytojai, tokia
bus mūsų krašto Bažnyčia šiandien ir rytoj.
Su meile perduoti tikėjimo palikimą ir krikščioniškosios kultūros
lobius ateinančioms kartoms.
Branginti nuoširdžiausią ištikimybę Kristui ir Bažnyčiai.
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Gražiai liudyti aplinkai amžiną Evangelijos reikšmingumą.
Gyventi tuo, ką tikime, kad Kristus tikrai galėtų gyventi mumyse ir
per mus skleisti savo šviesą, galią ir meilę.
Toks mūsų bendras troškimas. To ir prašysime Viešpatį, melsdamiesi
kiekvienas už visus ir visi už kiekvieną.
Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dva
sios bendrystė tebūna su mumis visais! Amen.
Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdytojai
1986 m. birželio 6, Švč. Jėzaus Širdies diena

Šio meto Lietuvos vyskupai ir ganytojai
Liudvikas Povilonis (1910-1934-1969),
Kauno arkivyskupijos Apaštalinis administratorius, Lietuvos Vyskupų konferencijos
pirmininkas.
Romualdas Krikščiūnas (1930-1954-1969).
Juozas Preikšas (1926-1951-1984).
Vincentas Sladkevičius (1920-1944-1957),
Kaišiadorių vyskupijos Apaštalinis administratorius, Vatikano Sakramentų Kongregacij
narys.
Julijonas Steponavičius (1911-1936-1955),
nuo 1961 m. sukliudytas eiti savo, kaip Vilniaus arkivyskupijos Apaštalinio admi
nistratoriaus, pareigas turi reziduoti už arkivyskupijos ribų Žagarėje. Šįmet savo
trigubo (75-50-25) jubiliejaus proga apdovanotas Laisvės žymeniu.
Antanas Vaičius (1926-1950-1982),
Telšių vyskupijos Apaštalinis administratorius, Vatikano Kunigų Kongregacijos narys.

Kauno arkivyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:
kan. N. Čėsna, mons. V Grauslys, mons. K. Jakaitis, mons. R Juozapavičius, kun.
V. Michelevičius, kun. E. Simaška, kun. J. Ūžusiems.
Kiti nariai:
kun. E. Bartulis, prel. A. Bitvinskas, kun. M. Buožius, kun. J. Frainas, kun. L. Vaičiulio
Kaišiadorių vyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:
kun. A. Ažubalis, kun. M. Balnys, g. kan. J. Jonys, kan. St. Kiškis, kun. J. Matulaitis,
g. kan. J. Mintaučkis, kun. M. Petkevičius.
Kiti nariai:
kun. B. Bulika, kun. E. Kraujalis, kun. J. Masalskis, kun. I. Milašius, g. kan. J. Pilka.
Kunigų tarybos Bažnytinio meno ir remontų komisija:
kun. J. Matulaitis, g. kan. J. Mintaučkis, kun. M. Petkevičius.
Panevėžio vyskupijos kurija, tribunolas ir kapitula
Kapitulinis vikaras prel. K. Dulksnys.
Kancleris kun. J. juodelis.
Oficiolas kan. R Žiukelis.
Santuokos ryšio gynėjas kun. Kl. Gutauskas.
Notaras kun. A. Baniulis.
Kapitulos pirmininkas prel. K. Dulksnys.
Nariai:
kan. B. Antanaitis, kan. P Žiukelis.
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Telšių vyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:
kun. B. Burneikis, kan. K. Gaščiūnas, kun. J. H Gedgaudas, kun. J. Gedvila, kun. J. Mik
lovas, kun. R Palšis, kun. dr. R Puzaras, kun. B. Talaišis.
Kiti nariai:
kun. A. Arnašius, kun. J. Kauneckas, kun. J. Pačinskas, kun. J. Poška, kun. A. Pudžemys

Vilkaviškio vyskupijos kunigų taryba
Konsultoriai:
kun. dr. V Butkus, mons. A. Gustaitis, kun. j. Jakaitis, prel. J. Kavaliauskas, kun. R Račiū
mons. J. Žemaitis.
Kiti nariai:
kun. J. Barkauskas, kun. A. Deltuva, kun. R Dumbliauskas, kun. dr. L. Lešinskis,
kun. J. Užupis.
Vilniaus arkivyskupija
Kapitulinis vikaras kun. A. K. Gutauskas.
Kancleris kun. J. Deksnys.
Notarai: kun. J. Tunaitis, kun. M. Čeponis.
Kunigų taryba
Konsultoriai:
kun. J. Baltušis, kun. K. Gajauskas, kun. J. Morkūnas, kun. J. Slėnys, kun. J. Tunaitis,
kun. D. Valiukonis, kun. K. Vasiliauskas.
Kiti nariai:
kun. A. Keina, kun. T Kondratavičius, kun. J. Lauriūnas, kun. dr. R Vaičekonis, kun.
K. Vaičionis.

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTI TAUTIEČIAI
Iš gausios plejados kilniųjų mūsų tautos asmenybių šįkart paminėsime dvi: prelatą
Mykolą Krupavičių, kurio 100-ąsias gimimo metines šventėme pernai, ir profesorių
Stasį Šalkauskį, kurio 100-ąsias gimimo metines švenčiame šiemet. Jie abu daug
lėmė mūsų tautos gyvenime: vienas - socialinėje, kitas - ideologinėje plotmėje. Tai
mūsų tautos šulai, mūsų protas ir valia, - kaip mėgdavo sakyti kauniečiai, maty
dami juos drauge vaikščiojančius Kauno gatvėmis.
[Ada Urbonaitė]
KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE
(Mykolas Krupavičius)
Mykolas Krupavičius gimė 1885 m. spalio 1 d. Balbieriškyje, Suvalkų
žemėje. Tėvas iš Vilniaus krašto atkilęs, kilnus ir išsilavinęs lietuvis, mo
tina - šviesi ir sumani moteris, amžina dzūkė, - kaip ji pati sakydavo.
Mažasis Mykolas mokslui buvo imlus. Kaip savo „Atsiminimuose“ jis
pats rašo: Motinos dėka penkerių metų amžiaus jau paskaitydavau len
gvesnius skaitymėlius. Tada tėvai nutarė leisti mane į mokyklą, kuri buvo
Kriaunių kaime. Motina, nors jauna liko našlė su keturiais mažais vai
kais, stengėsi juos išmokslinti, ypač vienintelį sūnų Mykolą.
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Nelengvas buvo kelias į Veiverių mokytojų seminariją, bet 1900 m.
Mykolas į ją įstojo. Tai buvo didžiausios carinės priespaudos metas nutautinti ir sustačiatikinti! Tačiau sveiko Lietuvos kaimo vaikinai visa
tai atlaikė. Nepaisydami visų lietuvių kalbos persekiojimų bei draudimų
ir aukų dėl lietuvių kalbos vartojimo, veiveriečiai stipriai laikėsi ir savo
kalbos, ir religijos. Jie laikė savo pareiga prieš pamokas ir po pamokų
užeiti į bažnyčią, rytą, vakarą pasimelsti. To jaunų žmonių atsparumo
priežastis tikriausiai buvo motinų auklėjimas ir savo malda jų lydėjimas.
Nepaisant silpnos sveikatos ir kai kurių pastabų dėl lietuviškos veiklos
(pavyzdžiui, į atestatą buvo įrašyta pastaba: nepataisomas lietuvis ir įtartinas režimo prie
šas), Krupavičius sėkmingai baigė seminariją ir išvyko dirbti į Lenkiją.
Tuomet tebuvo dvi teritorijos, kur lietuviai mokytojai galėjo tikėtis gauti
vietas, - Pavyslio kraštas ir platieji Rusijos plotai. Krupavičius pasirinko
Lenkiją, nes tai katalikiškas kraštas. Pasidarbavęs Lenkijoje dvejus metus,
mokytojas Krupavičius veržėsi grįžti Lietuvon.
Visos mano mintys sukasi, ką rasiu Lietuvoje ir kas bus reikalinga
dirbti. Pas motiną Igliškėliuose atsidūriau subatos vakarėlį, kada
jaunimas po savaitės darbų iš visos krūtinės traukė lietuviškas
sutartines. Ištisus dvejus metus nebuvęs Lietuvoje ir negirdėjęs lie
tuviškos dainos, jos pasiilgau. Gal daugiau pasiilgau, negu pats
maniau ir jaučiau, nes išgirdęs ją, pastirau ir ašaros drėkino veidą.
Motina, išbėgusi manęs pasitikti, manė, kad sūnelis dėl jos iš pa
siilgimo net ašaromis apsipylė. Priežasties nesakiau manydamas,
jog prisipažinęs įžeisiu motiną, kad lietuvišką dainą pastačiau aukš
čiau už ją.
Grįžus Lietuvon, Krupavičiui laimingai pavyko gauti mokytojo vietą
Papilėje. Čia tuoj užvirė gana gyvas visuomeninis darbas, kurio pagrindas
buvo toks: Lietuva - lietuviams; lietuvio dvasinė ir materialinė gerovė;
lietuvio tautinė ambicija. Tokia veikla neturėjo tiesioginio ryšio su politi
ka, tačiau nepatiko caro režimui. Po vieno incidento su žandarais jaunimo
surengtame vakare Krupavičiui teko palikti Papilę.
Mokytojas Krupavičius pajuto turįs pašaukimą kunigystei. Apie tai pa
sisakė motinai. Motina, ištikimoji jo patarėja, sakė: Vaikeli, apsigalvok
gerai, daromas žingsnis labai svarbus. Velyk būti geru mokytoju negu
blogu kunigu. Mykolas labai gerbė savo motiną, jos patarimas išsklaidė
visas abejones: jis troško dirbti savo tautai ir savo tautoje.
1908 m. Krupavičius įstoja į Seinų kunigų seminariją. Čia jis visu
rimtumu atsideda dvasiniam savo asmenybės ugdymui ir pasirengimui
vykdyti kunigo tarnystę. Nors jis, kaip grynas lietuvis, lenkiškos semina
rijos vadovybės buvo nemėgstamas ir jam ne kartą buvo siūloma išstoti,
vyskupo Antano Karoso užtartas, vis dėlto seminariją baigė ir buvo pa
siųstas į Petrapilio dvasinę akademiją. Akademijoje Krupavičius pirmiau
sia formavosi kaip tikras krikščionis demokratas.
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Turtingas, mokytas, turįs aukštą vietą visuomenėje žmogus, - dės
tė savo mintis Krupavičius, - turi daugiau duoti artimui, nes dau
giau yra gavęs; bet mažiau mokytas, labiau pavargęs, mažiau do
roje išsitobulinęs daugiau reikalingas medžiaginės pagalbos, pata
rimo, globos, dorybės pavyzdžio. Kadangi visuomenėje daugiausia
tokių - reikalaujančių, tad ir visas visuomenės gerovei darbas turi
būti
kreipiamas
pirmiausia
pamirštųjų,
pavargusiųjų,
išnaudoja
mųjų naudai...
Nuo pat savo jaunystės turėdamas tokią idealistinę demokratijos sam
pratą, kun. Krupavičius kreipė ta kryptimi ir viso savo gyvenimo veiklą.
Prasidėjęs Didysis karas palietė ir Petrapilio dvasinę akademiją. Stu
dentas Krupavičius tuoj įsitraukė į pabėgėlių šelpimo darbą ir pastoracinę
veiklą tarp Talino lietuvių. Taline jau buvo susikūręs Šalpos komitetas.
Bet jis sušelpdavo tik savo pažįstamus, o kitais nesirūpindavo. Atvyku
siam Krupavičiui vienas iš jų pareiškė: Arba - arba. Arba Tamsta, arba
mes. O Krupavičius, visa savo siela demokratiškas ir galvojantis apie kitų
reikalus bei vargus, atsakė: Ir, ir. Ir Tamstos, ir aš, nes darbo bus daug.
Krupavičius tuoj išrenkamas Talino Šalpos komiteto pirmininku. Be to,
dar prisideda naujos - belaisvių kapeliono pareigos. Tarp belaisvių dau
giausia buvo čekai, slovakai, vengrai, slovėnai ir kiti Austrijos-Vengrijos
tautų žmonės. Kun. Krupavičiui visai nebelieka laiko ir jis galutinai ap
sisprendžia susitrumpinti studijų laiką - atsisakyti rengti disertaciją, kad
greičiau su visais lietuviais pasinertų į kovą už savo tautos ateitį.
Sėkmingai išlaikęs diplominius egzaminus, kun. Krupavičius, Martyno
Yčo, Rusijos laikinosios vyriausybės švietimo viceministro, pakviestas at
vyksta į Voronežą eiti evakuotų lietuvių gimnazistų kapeliono pareigas.
Čia Krupavičiui buvo puiki proga pritaikyti savo neeilinius pedagogo vi
suomenininko gabumus. Revoliucijos sumaištyje jis gebėjo ugdyti naują
žmonių kartą - ateitininkus, kurie sugrįžę Lietuvon su jaunatvišku įkarš
čiu įsitraukė į tautos atkūrimo darbą. Buvęs kun. Krupavičiaus mokinys
Bernardas Žukauskas savo atsiminimuose rašo: Mėgstamiausia Krupavi
čiaus tema buvo nepriklausomos Lietuvos žavinga ir patraukli vizija. Jis
buvo tas akstinas, kuris neleido mums rankų nuleisti ir sutinkamų kliūčių
išsigąsti. Ateitininkai, auklėjami tokio sugestyvaus pedagogo, kuriam bu
vo būdingi ir patrauklaus kunigo, ir liaudies tribūno bruožai, virto elitu,
kuris netrukus lemiamai prisidėjo prie Lietuvos atkūrimo.
Be to, kun. Krupavičius, dirbdamas Krikščionių demokratų partijos Centro
komitete, plėtojo gyvą ir plačią veiklą. Buvo kovojama dėl gyvybinių tautos
reikalų, dėl lietuvių sielos ir lietuviško charakterio. Žinoma, tas nepatiko nei
socialistams, nei bolševikams. Pagaliau vietinis Voronežo revoliucinis tribu
nolas nutarė Krupavičių nubausti mirtimi - po žilkam rastaskat’.
Kun. Krupavičiui, kuris taip labai troško grįžti į tėvynę kartu su savo
mylimais tautiečiais, dabar visų pritarimu, tiesiog reikalavimu, teko ryžtis
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vienam sunkiai ir rizikingai kelionei. Vien iš tos kelionės aprašymo išeitų
įdomi lietuviškoji Odisėja.
Grįžęs Lietuvon, kun. Krupavičius visa siela atsideda tautos rengimui
nepriklausomai ateičiai.
Anais Lietuvos Nepriklausomybės organizavimo laikais apvažiavau
beveik visus Lietuvos kaimus ir bažnytkaimius. Teko kalbėti su
žmonėmis, mokslus išėjusiais ir bemoksliais, ir niekur neteko išgir
sti nuomonės, kad Lietuvai nepriklausomybė nebūtą reikalinga. Ki
lo tik tokie klausimai - kaip, kokiu būdu.
1918 m. antroje pusėje kun. Krupavičius ir Vilniuje buvo išrinktas
Krikščionių demokratų partijos Centro komiteto pirmininku. Jos tikslas
buvo, remiantis krikščionybės dėsniais, siekti visuomenės gerovės, šalinti
skurdą ir socialinį neteisingumą. Tad pirmiausia susirūpinta teisingesniu
turtų padalijimu - žemės reforma. Čia pagrindinį vaidmenį, tiek priimant
Žemės reformos įstatymą Seime, tiek jį realizuojant, atliko jau žemės ūkio
ministras kun. Krupavičius. Tą Krupavičiaus veiklos laikotarpį apibūdin
damas prof. Šalkauskis rašo:
Mano įsitikinimu, ateities istorikas turės konstatuoti, kad kun. Kru
pavičius buvo seimų laikų įžymiausias Lietuvos politikas ir visuo
menės veikėjas. Šitas valingas, veiklus, ryžtingas ir materialiai
švarus žmogus - jau dabar aišku - įrašė neišdildomomis raidėmis
savo vardą politinėje ir socialinėje Lietuvos istorijoje: jis savo tie
siog titaniškomis pastangomis padėjo pagrindą socialinei mūsų vi
suomenės pusiausvyrai [agrarinė reforma] ir tuo suredukavo nepropor
cionaliai įsigalėjusį mūsų krašte lenkiškąjį gaivalą...
Tas epochinis socialreformatorius - tas vir providentialis (Apvaizdos
vyras), kaip jį pavadino arkivysk. Pranciškus Karevičius, - nukreipė Lie
tuvos
savarankiško
valstybingumo
kelią
krikščioniškosios
demokratijos
kryptimi.
Vykdant Lietuvos žemės reformą, Krupavičiui teko atremti nepaprastą
opoziciją. Jis buvo skundžiamas Lietuvos kunigams, vyskupams, popie
žiaus legatui ir pačiam Vatikanui, nes reformos paliesti dvarininkai lenkai
organizavo demaršus net į pačią Romos Kuriją. Atsirado nemaža ir Lietu
vos dignitorių bei didikų, kurie buvo priešiški žemės reformai. Kartais tos
kovos lauke kun. Krupavičius pasijusdavo labai vienišas. Tačiau jis nepa
būgo, jam nepritrūko energijos ir ryžto atremti visus puolimus; jam buvo
drąsu ir stipru, nes savo veikloje rėmėsi krikščioniškuoju mokymu apie
žemės nuosavybę. Ypač popiežius Leonas XIII buvo kunigo Krupavičiaus
įkvėpėjas ir atrama.
Krupavičius negyveno ir nesidarbavo sau: jis viską atidavė tautos la
bui. Kaip sako R Maldeikis, jis į Žemės ūkio ministeriją pėsčias atėjo,
pėsčias iš jos ir išėjo, - nors lengvai galėjo tapti turtingas. Šviesiausieji
Lietuvos protai taip pat buvo kun. M. Krupavičiaus pusėje. Pavyzdžiui,
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arkivysk. Jurgis Matulevičius, kunigas, profesorius (vėliau - vyskupas) Pran
ciškus Būčys, profesorius Stasys Šalkauskis ir kiti.
Seinų vyskupas Antanas Karosas arkivyskupui Pranciškui Karevičiui
apie kun. Krupavičių rašė:
Kunigui Krupavičiui sulig can. 1386 duotas leidimas veikti kitoje
diecezijoje. <...> Apie kun. Krupavičių galiu pasakyti, kad jis geras
ir labai darbštus kunigas. Žinoma, kaip kiti, taip ir jis gali kartais
pasikarščiuoti. Dabar tokie neramūs laikai. Kasdien nauji klausi
mai, nauji reikalavimai. Visgi, man regis, jis gali naudingai dar
buotis toje dirvoje, kurią pasirinko. Matyti, jis mėgsta socialius
klausimus. Taipgi aš noriu atkreipti jo atydą į vieną ypač svarbų
dalyką - teisybės principą - justitia est fundamentum regnorum.
O kun. dr. prof. (vėliau - arkivyskupas) Mečislovas Reinys kunigų žurnale
„Tiesos kelias“ žemės reformos klausimu pasisakė kaip didelis eruditas ir
be jokių kompromisų pritarė jai:
Koks dar gali būti klausimas, ar galima nusavinti žemę?! Juk val
stybė, kai yra reikalas, ima sūnų iš šeimos ir reikalauja net gyvybę
paaukoti, o čia - negalės nusavinti žemės!
Žemės reforma išgarsino kun. Krupavičių ir už Lietuvos ribų. Sužinoję,
kad Lietuvos žemės reformos vyriausias vykdytojas kun. Krupavičius yra
Vakaruose, po Antrojo pasaulinio karo j jį kreipėsi tuometinis popiežiaus
nuncijus Paryžiuje J. Ronkalis (vėliau - popiežius Jonas XXIII) ir kai kurie Pietų
Amerikos krikščionys demokratai, sakydami, kad Lietuvoje žemės reforma
buvusi pavyzdinė ir sektina kitų kraštų.
Seimų laikais Krupavičius iškilo kaip vienas svarbiausių kalbėtojų.
Karšti ginčai Steigiamajame Seime vyko svarstant žemės reformos, kon
stitucijos, švietimo, religijos ir kitus klausimus. Krikščionių demokratų
partijos lyderis kun. Krupavičius turėjo atlaikyti Seimo debatuose dauge
lio šmaikštaus žodžio ir aštrių protų oponentų iš opozicijos puolimą. Su
žodžiais jie nesiskaitė ir savo vulgarumui kartais leido peržengti kraštu
tines ribas. Pavyzdžiui, viename Seimo posėdyje kun. Krupavičiui kalbant:
Mes neslepiame, ką giname. Ginam tik teisybę ir teisėtumą, socialdemo
kratų lyderis advokatas K. Venclauskis iš vietos sako Krupavičiui: Žulikas
esi taip kalbėdamas. Seimo pirmininkas dr. Justinas Staugaitis bando
sudrausti Venclauskį. Pastarajam neklausant, paskelbia posėdžio pertrau
ką. Venclauskis replikuoja: Tai daryk, bet neduok tam svoločiui kalbėti.
Kitą kartą Krupavičius savo kalba labai įkaitino socialistus. Socialdemo
kratų lyderis V Čepinskis pašoko iš savo vietos ir, pirštu rodydamas į
kalbantį Seimo tribūnoje Krupavičių, tarė: Jis panašus į žydą. Krupavičius
ramiai atsakė: O ponas Čepinskis - į mane (jie abu turėjo juodas barzdas, tik
Krupavičius - vešlesnę). Kitą kartą, Krupavičiui savo tezes remiant šv. Tomo
Akviniečio mokymu, Čepinskis replikavo: Kunigas Krupavičius nori sekti
Tomu Akviniečiu, kad pagaliau ir jis kartu su juo būtų paskelbtas
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šventu. Krupavičius atsakė: Nenusimink, Čepinskį, latras ant kryžiaus
paskutinę valandą buvo išganytas, (čia Krupavičius pasakė pranašiškus žodžius prof. Čepinskis vis labiau krypo į dešinę, metė politiką, atsidėjo vien moksliniam darbui ir
mirė susitaikinęs su Bažnyčia.)
Nelengva buvo kun. Krupavičiui išlaikyti partijos vado orumą ir nenu
sileisti iki Venclauskio stiliaus replikų. Bet jis, savo dvasią formavęs pagal
giliausius krikščionybės postulatus, laikėsi tokioj aukštumoj, kad galėjo
savo priešininkus, su kuriais kovojo, gerbti taip, kaip ir savo draugus, už
kuriuos kovojo. Jo atsakymai būdavo santūrūs, neužgaulūs, dažnai nu
spalvinti humoro.
1926 m. valstybės perversmas, ūmai nutraukęs viešą kun. Krupavi
čiaus veiklą politikoje, buvo tikras smūgis visai katalikų visuomeninei
akcijai, paremtai pažangesne samprata ir gilesne kultūrine mintimi. Tau
tininkų partijos režimas panaikino Krikščionių demokratų partiją, kuri
pačiais sunkiausiais nepriklausomos Lietuvos kūrimo metais lėmė valsty
bės likimą, davė visus valstybingumo pradmenis: konstituciją, savą valiu
tą, suorganizavo kariuomenę, sutvarkė ryšius su Tautų Sąjunga bei užsie
nio valstybėmis ir kt. Be to, reikia paminėti vieną paskutinių krikščionių
demokratų laimėjimų - tai Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimas.
Kun. dr. Mečislovui Reiniui esant užsienio reikalų ministru, Apaštaliniam
vizitatoriui arkivysk. Jurgiui Matulevičiui uoliai rūpinantis, 1926 m. ba
landžio 4 d., rodydamas Lietuvai didelį palankumą, pop. Pijus XI bule
Lituanorum gente tą provinciją įsteigė. Bulė prasidėjo žodžiais:
Pijus vyskupas, Dievo tarnų tarnas, būsimam dalyko atminimui Lie
tuvių tautai po didžiausiojo karo atgavus laisvę. Mes, kurie savo
akimis esame regėję lietuvių tikėjimą ir maldingumą, taip uoliai iš
laikytą įvairiausiuose varguose bei nelaimėse, esame įsitikinę, jog
tinkamesnis bažnytinių reikalų sutvarkymas bus labai naudingas ne
tik katalikybei, bet ir pačiai valstybei: laikome esant labai reikalinga
padidinti vyskupijų skaičių ir iš jų sudaryti Bažnytinę provinciją...
Krupavičius, matydamas, jog jis yra Smetonos režimą labiausiai bau
ginanti asmenybė, ryžosi išvykti užsienin, bet ne pasivažinėti, o sėsti vėl
prie knygų. Apsistojo Prancūzijoje, čia Lilio bei Tulūzos universitetuose
klausė garsiųjų profesorių politinės ekonomijos, sociologijos, žurnalisti
kos paskaitų. Be to, čia jis galėjo gydytis ir taisyti savo gležną sveikatą,
kartu stebėdamas Prancūzijos katalikų veiklą.
Patarnauti Tėvynei, garsinti Lietuvos vardą Krupavičius niekad ir nie
kur nepraleido progos. Ir čia, išgirdęs, kad šaukiamas jėzuitų viršininkų
suvažiavimas, kun. Krupavičius nuvyko pas jėzuitų generolą Ledochovski
ir pasisiūlė padaryti pranešimą apie žemės reformą Lietuvoje. Pats Ledo
chovskis buvo girdėjęs labai nevienodai vertinant Lietuvoje, katalikiška
me krašte, kunigo atliktą žemės reformą, tad siūlymą mielai priėmė. Kru
pavičiaus pranešimas ne tik labai sudomino susirinkusiuosius, bet ir padėjo
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išpopuliarinti žemės reformą bei apginti nuo lenkų šmeižtų. Lietuvos že
mės reforma susidomėjo Italija, Ispanija ir kiti kraštai.
Išklausęs Tulūzos universitete sociologijos kursą, 1930 m. Krupavičius
grįžo Lietuvon savo žinių pritaikyti gyvenime. Visų nuostabai, buvo pa
skirtas antruoju vikaru į Garliavą. Jis, baigęs Petrapilio dvasinę akademi
ją, buvęs ne tik Steigiamojo Seimo atstovas, bet ir visos Krikščionių de
mokratų partijos vadas, buvęs ministras - į Garliavą vikaru... Kunigai
stebėjo, ar sutiks Krupavičius su tokiu skyrimu. O jis, be ginčų ir sensa
cijų, tyliai pradėjo eiti vikaro pareigas. Visi stebėjosi tokia kunigiška Kru
pavičiaus dvasia.
Kun. Krupavičius ir čia atranda savo darbui dirvą - sako uždegančius
pamokslus. Atgyja Katalikų akcijos veikla, į organizacijas stoja vis nauji
nariai, vasarą įvyksta pavasarininkų sąskrydis, kuris praeina labai pakiliai.
Kun. M. Krupavičius nepalieka nepastebėjęs nė vieno iš mažiausių
Kristaus brolių seserų ir jiems kuo nors nepagelbėjęs. Susirgus klebonijos
tarnaitei, norima ją atleisti kaip nepajėgiančią dirbti. Sužinojęs tokią skriau
dą, kun. Krupavičius išrūpina jai vietą sanatorijoje, ir jauno žmogaus
sveikata atgaivinama.
Netrukus Lietuvos vyskupams turbūt pasidarė nejauku, kad šis Lietu
vos valstybės kūrimo veteranas, pasikeitus politinėms sąlygoms, buvo
pasiųstas vikarauti. Kun. Krupavičius skiriamas į Vilkaviškio kunigų se
minariją profesoriauti. Vėliau - į Suvalkų Kalvariją klebonu ir dekanu.
Klebonaudamas Kalvarijoje kun. Krupavičius čia plėtoja plačią socialinę
veiklą. Krupavičius buvo ne iš tų, kurie neieškotų išeičių: pastebėjęs, kad kai
kuriems parapijiečiams sekmadieniais sunku pasiekti bažnyčią, nes parapijos
ribos į rytus ir vakarus nutolusios po 12-15 km, jis įsteigia dvi naujas
parapijas - Mindaugų ir Akmenynų. Įkuria vaikų darželį, senelių namus,
kuriuose buvo per 40 senelių. Maždaug toks pat skaičius vaikų krykštauja
vaikų darželyje. Abi institucijos įkurtos be žymesnės arba jokios valdžios
paramos, nes šalis išgyveno visą pasaulį apėmusią ekonominę krizę.
Minėtini 2 Krupavičiaus memorandumai: vienas - 1941 m. tarybinei
vyriausybei, kurį parengti jam pavedė episkopatas, bandydamas zonduoti
veiklos galimybes socialistinės santvarkos sąlygomis, gerai apsvarstytas
ir motyvuotas, kur Krupavičius teigia, jog valstybė ir Bažnyčia vis dėlto
gali susiderinti; antras, liudijantis nepaprastą Krupavičiaus drąsą, - vo
kiečių generaliniam komisarui Kaune. Memorandume užtariami lenkai,
žydai, tiesiog pasakoma, kad vokiečiai vykdo Lietuvos kolonizaciją dar
karui nesibaigus. Dėl to memorandumo kun. Krupavičius 1942 m. buvo
gestapo suimtas ir per Tilžės bei Eitkūnų kalėjimus internuotas karmelitų
vienuolyne Regensburge, iš kurio amerikiečių kariuomenės buvo išvaduo
tas. Tiek būdamas Vokietijoje, tiek vėliau nuvykęs į JAV - kur tik buvo ir
ką tik veikė, - kun. Krupavičius visada pirmiausia tarnavo Dievui ir žmo
gui, visas savo jėgas skyrė savo tėvynei Lietuvai.
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Visos iš Dievo gautos dovanos - daug talentų - Krupavičiaus asmenyje
harmoningai siejosi viena su kita, sudarydamos jo gyvenimo ir veiklos
sintezę. Žinovų nuomone, jo Lietuvai gali pavydėti daugelis tautų. Krupa
vičius buvo puikus oratorius. Jis dažnai vadinamas lietuviškuoju Savana
rola. Skirtumas tik tas, kad lietuviškasis Savanarola buvo drausmingas
kunigas ir tikras katalikas.
Krupavičius turėjo savitą žurnalisto braižą. Dar besimokydamas Veive
rių mokytojų seminarijoje rašė Petrapilio „Lietuvių laikraščiui“, „Vilniaus
žinioms“ ir „Lietuvos ūkininkui“. Vėliau rašė „Šaltiniui", „Vadovui“, „Spin
duliui“. Nepriklausomybės laikais rašė „Draugijai", „Rytui", „Lietuvai",
„Tiesos keliui“, „Lietuvos mokyklai“, „Židiniui", „Pavasariui", „Moteriai".
Redagavo „Krikščionį demokratą", „Laisvąją Lietuvą", „Visuomenininko"
bibliotekos leidinius, „Tėvynės sargą" (Vokietijoje).
Parašė įvairaus pobūdžio didesnės ir mažesnės apimties knygų. Dar
besimokydamas Seinų kunigų seminarijoje parašė knygeles „Apie sielą",
„Apie žmogaus atsiradimą", „Idealas ir jaunuomenė". Vėliau - „Žemės klau
simas Lietuvoje", „Kokia mums reikalinga mokykla", „Kunigas XX amžiaus
visuomenėje", „Kova už žemę ir laisvę", „Mūsų keliai", „Leonas XIII ir
mes", „Jonas Basanavičius", „Kova už žemę ir ūkininką", „Liaudies tarny
boje", „Kaip dalyvauti šv. Mišiose“, „Krikščioniškoji demokratija", „Lietuviš
koji išeivija“ ir paskutinį kapitalinį veiklą, tarsi savojo gyvenimo sintezę „Kunigas Dievo ir žmogaus tarnyboje“ (1962). Čia jis, turėdamas milžiniškus
lobius savo ilgo ir kūrybingo kunigiško gyvenimo patirties, analizuoja ku
nigo veikseną įvairiausiose situacijose. Veikalas kupinas gyvos ir labai krikš
čioniškos autoriaus dvasios. Nuostabu, kad jo keliamos idėjos bei mintys
atitinka daugeliu atvejų Vatikano II Susirinkimo mintis, ypač dėl Liturginės
reformos, tarsi jis būtų įkvėpęs būsimo Susirinkimo tėvus.
Prel. Krupavičius - nuostabaus harmoningumo asmenybė. Jo žodžiai ir
mintys visiškai atitiko jo paties vidaus pasaulį, todėl jis darė didelę įtaką
kitiems. Dr. V Bartuška savo knygoje „Lietuvos Nepriklausomybės kry
žiaus keliais“ rašo: jis galėjo nuvesti Lietuvos liaudį kad ir į pragarą. Ji
būtų žygiavusi drauge su juo.
Ir man, - prisimena kan. St. Kiškis, - kunigo Krupavičiaus asme
nybė imponavo savybėmis, kurios sužavi ir pavergia jauną žmogų:
drąsa siekiant idealo, tvirtumas nugalint kliūtis ir toji vidinė nema
toma ugnis, kuri trykšta iš akių ir žodžių. Krupavičių vertinu ne tik
kaip žymiausią katalikų veikėją, bet ir kaip pavyzdingą kunigą.
Girdėjau pasauliečius kalbant: „Jis labai gražiai laiko šventąsias
Mišias“.
Negali gyventi dieviškuoju gyvenimu tas, kas gyvena tik savim ir ne
išeina iš savo gyvenimo ribų, kam artimo gyvenimas ir reikalai yra sve
tima, - teigė prel. Krupavičius savo knygoje „Kunigas Dievo ir žmogaus
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tarnyboje“. Kad jo idealizmas, Tėvynės meilė, savęs atsižadėjimas visą
gyvenimą buvo aukščiausioje aukštumoje, rodo ir jo testamentas.
Laidotuvės turi būti kuklios - be gėlių ir solistų. Prie karsto turi
būti tik kryžius ir trispalvė vėliava. Nei pamoksle, nei kalbose mano
asmens neliesti. Pamokslininkas ir kalbėtojai teprimena lietuviška
jai išeivijai tuos idealus, kuriems aš visą gyvenimą tarnavau ir
skelbiau kiekviena proga: laisva nepriklausoma Lietuva. <...> Iš
laikyti išeivijoje lietuvių kultūrą ir lietuvių kalbos meilę.
Kiekvienose šv. Mišiose prašiau Dievą Tėvynei laisvės ir pasilikti
lietuviams tvirtiems, ištvermingiems ir kovingiems patriotams, o ka
talikams - katalikais. To maldausiu Dievą ir toj vietoj, kurią man
paskirs Dangiškasis Teisėjas. Ypatingai maldausiu Dievą, kad Jis pa
dėtų išaugti jaunimui sąmoningais ir kovingais lietuviais patriotais.
Ant pastatyto prie kapo kryžiaus turėtų būti užrašas: „Kun.
Mykolas Krupavičius (1885.X.I-19... [1970.xii.4]).
Ir gale toks sakinys:
Lietuvi, tebūnie Tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie
Tau tavo Tėvynė Lietuva.
<... > Man akis ir krūtinę užpilti lietuviškąja žemele, kurią esu
gavęs iš savo Tėvynės Lietuvos.
Visų lietuvių prašau maldos už mano sielą. Jei kas mano laido
tuvių proga skirtų kokią auką, prašau skirti Lietuvių fondui ar LB
Kultūros fondui lietuviškais klausimais mokslinėms knygoms leisti.
Prel. Krupavičiaus idealai, Jo Tėvynės meilė savo skaidria šviesa te
spindi mūsų dvasiai ir teįkvepia mus Dievo ir žmonių meilės gyvenimui,
nes tas, kuris myli, nemiršta. Jis gyvas tarp mūsų!
LITERATŪRA
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[ A d a Urbonaitė]
GYVOSIOS DVASIOS REIŠKĖJAS
(Stasys Šalkauskis)
Stasys Šalkauskis (1886-1941), kaip ir tautos dainius Maironis, yra kilęs
nuo Aukštaičių ir Žemaičių ribos. Gimė Ariogaloje, inteligentų šeimoje,
turėjusioje 4 sūnus ir 5 dukteris. Užaugo Šiauliuose. 1905 m. baigė Šiau
lių gimnaziją. 1911 m. baigė teisės mokslus Maskvos universitete. Teisi
ninko darbas (tarnyba Samarkande) jo nepatenkino, - jis ėmė vis labiau atsidėti
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filosofijai. Iš straipsnių „Ateities" ir „Draugijos“ žurnaluose pažinęs neei
linį jo protą, rašytojas prel. Adomas Jakštas-Dambrauskas išrūpino jam
„Motinėlės“ draugijos stipendiją studijuoti užsienyje: 1915-1920 m. Sta
sys Šalkauskis studijavo filosofiją Šveicarijos Friburgo universitete ir gavo
filosofijos daktaro laipsnį.
Grįžęs į Lietuvą, iš karto ėmėsi akademinio darbo. Nuo pat Lietuvos
universiteto (vėliau - Kauno Vytauto Didžiojo universiteto) įsteigimo (1920 m.) pro
fesoriavo jame Teologijos-filosofijos fakultete, o 1939 m. buvo išrinktas
universiteto rektoriumi. (Iki 1940 m. Lietuvoje universiteto rektoriai buvo ne skiriami,
o profesūros renkami; nors nemažai profesorių buvo vadinamųjų laisvamanių ir religijai
abejingų, mokslinis bei asmeninis Šalkauskio autoritetas buvo toks didelis, kad profesūra
laisvai išrinko rektoriumi kaip tik jį, pamaldų kataliką ir idėjinį inteligentų vadą.)
Šalkauskis taip pat buvo vienas iš Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos steigėjų 1922 m. ir, su Jakštu - Dambrausku bei Pranu Dovydaičiu, vie
nas iš pirmųjų trijų jos akademikų, galiausiai tos akademijos pirmininkas
nuo 1938 m. iki kol ji galėjo Lietuvoje gyvuoti, t. y. iki 1940 metų. 19401941 m. nauji universiteto šeimininkai neleido jam profesoriauti. Nusil
pus sveikatai, mirė 1941 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose. Palaidotas Šiaulių
Šv. Petro ir Povilo kapinėse, kur pastatytas jam kuklus paminklas.
Pašaukimas. Mokydamasis Šiauliuose, gimnazijos vyresnėse klasėse, ir
studijuodamas Maskvos universitete jaunasis Šalkauskis išgyveno didelę pa
saulėžiūrinę religinę krizę. Dievo buvimas, siela ir Amžinybė, gyvenimo pras
mė ir savoji paskirtis bei kryptis - šie klausimai ilgai kankino tą jaunuoli,
kuris dėl savo ypač tiesaus ir nuoseklaus būdo negalėjo vienaip manyti,
kitaip sakyti, trečiaip daryti... Nuo jaunumės jisai vadovavosi dėsniu:
Žmogus privalo gyventi tiesoje - manyti, kaip gyvena, kalbėti, kaip
mano, arba: Daryk, kaip sakai, ir sakyk, kaip manai!
Materialistinė bei nihilistinė (nieko nepripažįstanti) dvasia, plitusi ano me
to Rusijos universitetuose, kėsinosi sugriauti ankstyvosios jaunystės tikė
jimą, kėlė chaosą jo mintyse pagrindiniais pasaulėžiūros klausimais. Dėl
įgimto ir išsiugdyto nuoseklumo idėjų sąmyšis grasino sujaukti ir visą jo
gyvenimą bei elgesį. Jis pasijuto liekąs savo gyvenime be aiškios šviesos,
be tvirto vairo ir be tikro pagrindo... (taip nusako tuometinę dvasinę jo būklę prel.
prof. Pranas Kuraitis). Griebėsi tad ieškoti minčių tvarkos - skaityti įvairios
krypties mąstytojų raštus, kalbėtis su giliau mąstančiais žmonėmis. [Pa
brėžtina, kad su įvairiais, o ne vienos krypties.] Tad jaunuoliui su jau minėtu nuo
seklumu siejosi visapusiškumo troškimas bei poreikis. Skaudžiuosius bū
ties ir gyvenimo klausimus jis sprendė griežtai logiškai, kritiškai, svarsty
damas visokius argumentus už ir prieš. Galiausiai garsaus rusų filosofo
Vladimiro Solovjovo raštų studijavimas išsklaidė jo abejones dėl Dievo
buvimo ir Apvaizdos, įgalino gyvai suprasti krikščionių religijos ir doros
mokslo vertę ir kilnumą (R Kuraitis).
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Sudaręs tuo būdu pozityvią pagrindinę tvarką savo mintyse bei nusi
statymuose, Stasys Šalkauskis pasijuto, kaip jis pats rašė prel. JakštuiDambrauskui, nepaprastai savo dvasioje laimingas, kaip didžiausią ir
brangiausią turtą atradęs.
Žinodamas, kad daug kas iš inteligentijos, iš mokslus einančio jau
nimo neįstengia pagrindiniais gyvenimo klausimais susiorientuoti ir lem
tai susitvarkyti, jis nutarė skirti visą savo gyvenimą ir darbą giliai bei
plačiai filosofiškai pagrįstos pasaulėžiūros kūrimui ir skelbimui. Šitą
darbą laikė savo gyvenimo pašaukimu, kurį vykdyti griežčiausiai pasi
ryžo su visu atsidėjimu, skirdamas tam visas savo išgales, visą savo
gyvenimą (R Kuraitis).
St. Šalkauskiui galutinai subręsti kaip krikščioniui filosofui padėjo
bendravimas su prel. Jakštu-Dambrausku ir studijos Friburge, kur jis nuo
dugniai pažino didžiojo graikų filosofo Aristotelio ir žymiausio viduram
žių teologo bei filosofo šv. Tomo Akviniečio mokslą. Tapo šių dviejų min
ties galiūnų gerbėju ir mokiniu, tačiau tokiu, kuris nesustoja ties moky
tojų pasiektais rezultatais, o eina toliau ir į plačią sintezę, glaudų apiben
drinimą įtraukia vis naujus reiškinius bei sąjūdžius. Prof. Šalkauskis bu
vo įsitikinęs, jog filosofo pareiga siekti, viena vertus, pasaulėžiūros sin
tezėje suderinti priešingybes - antgamtį ir prigimtį, tradiciją ir pažangą,
autoritetą ir laisvę; antra vertus, klausimus kelti ir spręsti kūrybiškai,
vengiant visokių kraštutinumų ir išlaikant griežtai visapusiško kritišku
mo vadovaujamą pusiausvyrą (R Kuraitis).
Baigdamas studijas Friburge, ketvirtą amžiaus dešimtmetį beįpusėjan
tis Stasys Šalkauskis buvo suradęs aiškų savo pašaukimą: neužsisklęsti
grynai kabinetiniame filosofavime, o duoti besikuriančiai tautos šviesuo
menei (per ją - ir visai tautai) solidžius pasaulėžiūros, visuomeninės bei tau
tinės auklybos ir kultūrinės kūrybos pagrindus.
Filosofo krikščionies tarnystė tautai. Ką nuveikė Šalkauskis tautai ir
Bažnyčiai per porą savo brandaus darbo dešimtmečių? Galima išskirti:
1) jo raštus, 2) pedagoginę ir 3) visuomeninę veiklą.
1919 m. Šveicarijoje išleista knyga „Ant dviejų pasaulių ribos“ (pran
cūzų kalba Sur les confins de deux mondes) jis supažindino Vakarų Europos
skaitytojų visuomenę su nepažįstamos jiems mažos lietuvių tautos sa
vita kultūra ir nurodė jos vietą europinės kultūros visumoje. Šiame ir
kituose veikaluose bei straipsniuose jis tvirtino, kad mums, lietuviams,
istorijos bei Apvaizdos skirta sujungti Vakarų Europos tautų racionalu
mą su Rytų Europos tautų intuityvumu. Paprasčiau tariant, jis tikėjo ir
skelbė,
kad
lietuvių
blaivus
santūrumas,
neužgožiantis
subtilaus
bei
švelnaus jausmų pasaulio, gali ir turi duoti europinei kultūrai savitą
vertingą įnašą. (Atrodo, šiandien sėkmingiau už filosofus šį uždavinį vykdo mūsų
menininkai ir rašytojai.)
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Minčių gilumu bei kilnumu, dėstymo nuoseklumu bei pagrįstumu iki
šiol pasilieka Lietuvoje niekieno nepralenkti St. Šalkauskio žymieji filoso
finiai pedagoginiai veikalai: „Kultūros filosofijos metmens“, „Visuomeni
nis auklėjimas“, „Lietuvių tauta ir jos ugdymas" ir Prano Kuraičio laiko
mas tarptautinio lygio šedevru, neplatus veikalas „Ideologiniai dabarties
krizių pagrindai“. Tūkstančiai inteligentų ir studentų sėmėsi gyvenimo
išminties iš „Židinyje“ ir kituose žurnaluose spausdintų jo straipsnių.
Kaip anuomet, taip dabar ir ateityje lieka reikšmingos St. Šalkauskio
mintys apie pilnutinę asmenybę ir kultūringą, garbingą tautą. Jam vertin
gas toks žmogus, kuris atviras visokiai tiesai, tolimas siauram partiškumui,
kuris darniai tobulina savo fizinius ir protinius gebėjimus, moka bendrauti
ir atsakingai dirbti. Aukščiausiu gyvenimo įprasminimu jis laiko sąmoningą
religingumą, gyvą ryšį su Aukščiausiuoju Kūrėju ir Bažnyčios bendrija. Lie
tuvos Krikšto 550 metų jubiliejaus proga rašytame straipsnyje jis labai
įtikinamai parodo, kokių nuostolių lietuvių tauta yra patyrusi dėl Krikšto
suvėlinimo ir kokia žala tautai daroma kovojant su religija.
St. Šalkauskis įrodinėjo, kad nė viena tauta, didelė ar maža, nėra pati
sau tikslas, kad jos visos įprasmina save, vykdydamos Kūrėjo duotą už
davinį - sukultūrinti pasaulį. Jis ne kartą įspėjo, kad kaip didžiųjų tautų
dvasiai yra žalingas šovinizmas - kitų tautų nevertinimas bei noras jas
pavergti, taip ir mažų tautų dvasiai kenksmingas nacionalizmas - tauti
nio atskirumo per didelis vertinimas.
Universitete prof. Šalkauskis dėstė bendrąją mokslinio darbo metodiką
(mokslą apie tai, kaip studijuoti ir mokslo darbą dirbti), kultūros filosofiją ir peda
gogiką. Visas paskaitas pasirašydavo ir, tik nežymiai į užrašus žvelgda
mas, labai įtikinamai dėstydavo. Šimtai jaunuolių turėjo laimę klausyti jo
brandžių paskaitų ir tiesiog patirti jo mokslinio vadovavimo kilninančią
įtaką. Dauguma paskaitų nebuvo išspausdinta, pasiliko jo rankraščiuose
ir studentų užrašuose, tačiau jo mintys atsispindėjo mokinių darbuose ir
dvasioje. Kai kurie mokiniai, pavyzdžiui, Antanas Maceina, gebėjo rašyti
ir kalbėti vaizdžiau už savo mokytoją, tačiau dažniausiai neprilygdavo
jam logikos, įtikinimo jėga.
Visuomenine veikla prof. Šalkauskis labiausiai reiškėsi ateitininkų orga
nizacijoje, kuri jo siūlymu buvo susitvarkiusi kaip trijų sąjungų - mokslei
vių, studentų ir sendraugių - federacija. Didysis tos organizacijos įkvėpėjas,
judintojas ir globėjas buvo Šalkauskio bendraamžis ir bičiulis prof. Pranas
Dovydaitis, o jos idėjinis vadas - patsai prof. Šalkauskis. Visa atnaujinti
Kristuje! - toks buvo ateitininkų ir Šalkauskio šūkis bei siekimas.
Šalkauskio platiems dvasiniams užmojams nepakako vienos organiza
cijos: jis troško pagyvinti bei dvasiškai pagilinti visų katalikiškų organi
zacijų, visos katalikų visuomenės gyvenimą. Todėl 1938-1940 m. jis ėmė
per spaudą ir paskaitas žadinti vadinamąjį Gyvosios dvasios sąjūdį. Tai
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neturėjo būti kokia nauja organizacija ar draugija, o dvasinio atsinaujini
mu sąjūdis organizacijose, parapijose, visuomenėje.
Kaip suprato Šalkauskis gyvąją dvasią, ką laikė gyvos dvasios kataliku?
Iš esmės gyvoji dvasia yra permanentinė [patvari] dvasinė įtampa idealo
siekime. Jos priešybė yra abejingumas idealo atžvilgiu, - trumpai sako
jis. Gyvoji dvasia religijoje yra ne kas kita, kaip evangeliškoji dvasia.
Jinai yra aktyvi ir drąsi, nuoširdi ir tiesi, jungianti dorinį idealizmą su
gyvenimo realizmu, visada kilni, bekompromisiška principiniuose da
lykuose ir atlaidi žmonių silpnybėms, džiaugsminga ir sykiu rimta,
svetima bet kokiam snobizmui ir nepakenčianti fariziejizmo. Žodžiu
tariant, tai paties Dievažmogio dvasia (xx amžius. 1938. Nr. 125).
Gyvos dvasios katalikas, St. Šalkauskio supratimu, yra tas, kuris pri
taria kiekvienam geram sumanymui, stengiasi jį dar patobulinti ir padėti
įgyvendinti. Atvirkščiai, negyvos dvasios žmogus, negyvos dvasios tikin
tysis ar dvasininkas bus tas, kuris skuba kuo greičiau palaidoti gerus
sumanymus, ypač jeigu tai ne jo sumanymai ar jam nepatogūs. Tokius jis
vadina dvasios duobkasiais.
Dvasios gyvybingumo požiūriu St. Šalkauskis daugiausia vilčių dėjo į
kiekvienos kartos jaunimą. Jaunatvė juk iš prigimties linkusi ieškoti tiesos
ir ją ginti, su užsidegimu siekti idealo. Kas nedegė idealo meile, tas nie
kada nebuvo jaunas, - taip galima nusakyti to didžio pedagogo mintį. Bet
šalia idealių užmojų jaunatvei nestinga ir brutalių potraukių - kas lai
mės? Ar tolesni metai neužgesins jaunatvės siekių? Todėl
lemiamu kiekvieno kataliko uždaviniu Šalkauskis laiko prigimtinę
jaunatvę paversti dvasine jaunatve ir pastoviai išsaugoti ją visam
savo gyvenimui, niekuomet nesustoti prie to, kas jau pasiekta, bet
vis dar tobulintis darbe, santykiuose su žmonėmis ir bendravime su
Dievu (žr. Ten pat).
Būdamas jautrus jaunimo bičiulis, jis karštai įspėjo jaunimą saugotis
dorinių nuopuolių, kurie gali pakirsti dvasios gyvybingumą.
Antrojo pasaulinio karo sūkuriai išrovė ir išsklaidė Šalkauskio širdžiai
tokio brangaus Gyvosios dvasios sąjūdžio pirmuosius želmenis, bet prie jo
minčių vėl grįžtama dabar, rengiantis Lietuvos Krikšto 600 metų jubilie
jui, ir dar ne kartą bus grįžtama.
Asmens žavesys. Jau iš kuklios St. Šalkauskio darbų bei minčių ap
žvalgos galima jausti jo dvasios kilnumą, ypač kai žinome, kad jo mintys,
žodžiai nesiskyrė nuo darbų.
Buvę St. Šalkauskio studentai pasakoja, kad jiems darė didelį įspūdį pro
fesoriaus kuklumas, rimtumas, susikaupimas. Per paskaitas auditorijoje vy
ravo tyla - studentai jausdavo jo dvasios jėgų ir minčių svarbą. Su studentais
jis elgėsi taip pat pagarbiai bei mandagiai, kaip ir su kolegomis profesoriais.
Dėl asketiško gyvenimo ir gilaus maldingumo buvo laikomas kone vienuoliu,
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tad kilo nemaža nuostaba sužinojus, kad nebejaunas Šalkauskis kuria šei
mą - veda buvusią savo studentę, vysk. Kazimiero Paltaroko giminaitę. Ir čia
jis elgėsi kaip tikras džentelmenas - pats nuvyko pas kitą pretendentą prašyti
atleisti mergaitę nuo žodžio, kuriuo ji buvo tarytum susižadėjusi. Santuoka
silpnasveikačiui, dažnai ligų varginamam profesoriui buvo palaiminga - žmona
tapo gerąja jo globėja ir slaugytoja, sudarė sąlygas jam daugiau kurti, rašyti.
(Žmona dailininkė ir pedagogė, taip pat sūnus fizikas tebegyvena Vilniuje [1986].)
Kai sugretiname didžiulį ir tokį produktyvų darbštumą su menka sveika
ta, suprantame, jog būta tikro pasiaukojimo ir nepaprasto reiklumo sau. Tiek
daug rašė ir dirbo, nelaukdamas sau jokios apčiuopiamos naudos, o tik
trokšdamas tarnauti savo tautai ir Kristaus Karalystei. Matydamas, kad tuo
metinė Lietuvos valdžia favorizuoja savo partijos žmones ir duoda progą
augti karjerizmui, jis parodo gražią pilietinę drąsą - rašo ilgą laišką preziden
tui Antanui Smetonai, aiškindamas blogas tokios politikos pasekmes tautos
charakteriui. Buvo pasirengęs už tą drąsią kritiką būti ištremtas iš sostinės
ir jau susidėjęs daiktus, bet prezidento reakcija pasirodė tikrai džentelmeniš
ka - atsiuntė jam savo knygą „Pasakyta, parašyta“ su dedikacija.
Kaip visas darbas, elgesys, taip ir profesoriaus bei rektoriaus pamal
dumas buvo kuklus, tylus, sukauptas, kultūringas, be jokio „davatkišku
mo“. Kasdieninė malda, sekmadienio Mišios, dažna šv. Komunija - bet be
jokio paradiškumo, be susigūžimo, negausinant maldų ir pratybų kieky
bės, užtat gilinant bendravimo su Dievu kokybę ir intensyvumą. Kas tik
jį pažinojo, tvirtina: tai buvo šventas žmogus!
Prancūzai gerbia savo tautietį mokslo vyrą ir artimo meilės apaštalą
Frederiką Ozanamą; italai tuo pačiu pagrindu didžiuojasi saviškiu medi
cinos profesoriumi Kontardu Feriniu, kuris jau paskelbtas palaimintuoju.
Kaip būtų gražu, jeigu į Lietuvos palaimintųjų gretą šalia vienuolio My
kolo ir arkivyskupo Jurgio stotų universiteto rektorius Stasys ir pedagogė
rašytoja, tikra gyvenimo menininkė Marija Pečkauskaitė!
Šito galime melsti ir laukti, bet tie kilnieji mūsų tautiečiai dar labiau
trokšta, kad mes vykdytume jų idealus ir perduotume juos ateinančioms
kartoms, kad būtume gyvos dvasios žmonės, tikri krikščionys pagal Kristaus
mintį ir Širdį!

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIŲ ISTORIJOS
Kun. Petras Veblaitis
KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Kražiai - seniau buvęs apskrities miestas ant Kražantės krantų, pri
klausęs Kauno gubernijai. Kražių parapija turėjo apie 4000 gyventojų,
bažnyčią ant kalvos, įeinamą laiptais. Priklausė benediktinių vienuolijai.
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Istorijoje Kražiai minimi jau 1253 m., kryžiuočiams puldinėjant žemai
čius. Nuo 1528 m. Kražiai - apskrities miestas. Jame telkėsi bajorai. Chod
kevičiai čia įsteigė jėzuitų kolegiją, apgyvendino seseris benediktines. Kra
žių mokyklos auklėtiniai pasižymėjo Vilniaus universitete. Jie buvo kil
naus būdo, neklastingi. 1832 m. Kražių mokykloje daug kas pakeista.
Dėstomoji tapo rusų kalba. 1842 m. mokykla uždaroma.
Bažnyčios Kražiuose dvi: parapijos ir jėzuitų. 1641 m. tribunolo narys
Krizostomas Valadkevičius pastatė bažnyčią seserims benediktinėms. Iš
dovanojimo ir paskyrimo akto:
Tarp Dievo tarnų ir tarnaičių, už visą iš pasaulio gaunamą gėrį
savo jaunystę ir atsižadėjimą atnešančios auka Viešpačiui, garbin
gosios šv. Benedikto seserys. Seserys šventu savo gyvenimu, gra
žiais papročiais šviečia visur, kur tik pasirodo bei gyvena. Stebėda
masis jų dorybėmis bei išsižadėjimais, noriu, kad jos šviestų pavyz
džiu ir Žemaitijai, gyvendamos Kražiuose.
Iš pradžių vienuolynas buvo labai neturtingas. 1872 m. ten buvo 26
seserys, rusų valdžios pasmerktos išmirti. Vienuolės persikėlė į Kauną,
kur buvo jų seserų.
Reikėjo paminėti šias aplinkybes prieš pradedant aprašyti įvykį, kurio
dokumentas ilgai liudys, iki kokio dorovinės gangrenos laipsnio siekė XIX a.
barbariškumas.
Persekiojimai,
tautinė
neapykanta,
klaidinga,
suklastota
teorija, kad galinti egzistuoti tik viena valstybė.
Žinias apie teismo eigą mums suteikė pareigūnas, palaikęs tiesiogi
nius ryšius su teismo bylos vykdytojais.
Carinės Rusijos Vilniaus generalgubernatoriui rūpinantis, caras Alek
sandras III 1891 m. gruodžio 12 d. išleido įsakymą uždaryti Kražių
benediktinių bažnyčią.
1891 m. valdžia nutarė panaikinti Kražių vienuolyną, bažnyčią ir
kapines. Vysk. Paliulionis, 1892 m. gavęs įsakymą išgabenti vienuoles į
Kauną, kurį laiką delsė, rūpindamasis, kad įsakymas būtų pakeistas.
Pagaliau liepė jį vykdyti. Gegužės mėnesį vienuolės pavestos policijos
žiniai, o bažnyčia paskirta klebono globai. Vienuolyno pastatai užplom
buoti.
Šiuos faktus sužinojusi vyskupijos kurija reikalą ištirti paskyrė komi
siją iš kan. Jaugėlos ir Kražių parapijos klebono kun. Renadzkio. Komisijai
pavesta iš bažnyčios paimti visus bažnytinius bei liturginius reikmenis;
raktus atiduoti vietos policijai.
Kražiečiai ilgai ir sunkiai kovojo, kad ši bažnyčia nebūtų uždaryta,
rašė prašymus generalgubernatoriui ir pačiam carui. Carui prašymai siųsti
3 kartus. Paskutinis prašymas išsiųstas (1893 09 20) ne paprastu keliu, o
per specialią caro kanceliariją. Delegatus pareigūnai užtikrino, kad atsa
kymą gausią greitai. Tačiau caro atsakymo nebuvo. Sužinoję, kad atima
ma bažnyčia, žmonės labai skaudžiai išgyveno. Tačiau nenusiminė ir
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nenuleido rankų. Pasiryžo žūtbūt sulaukti caro atsakymo ir bažnyčios
neleisti uždaryti. Prasidėjo ryžtingas, atkaklus pasipriešinimas.
Nujausdami, kad bažnyčia vis tiek bus uždaryta, užtarimo kreipėsi į
Romos popiežių, Austrijos ir Vokietijos imperatorius, Anglijos ir Danijos
karalius ir Prancūzijos prezidentą. Kai tie prašymai negelbėjo, kražiečiai
pasiryžo savo krūtinėmis apginti bažnyčią. Budėjo dieną ir naktį žmonių
pilna bažnyčia, giedojo šventas giesmes, meldėsi. Šioje šventoje kovoje
kražiečiams talkino kitų parapijų katalikai. Policija daug kartų bandė žmo
nes išvaikyti; valdžios įsakyti kunigai mėgino išnešti Švenčiausiąjį Sakra
mentą, bet žmonės neleido.
Kražių vikarui kun. Mažeikai jo vyresnybės buvo liepta iš didžiojo
altoriaus išnešti Švč. Sakramentą, bet žmonių minia jo neprileido prie
altoriaus: šv. Mišias teko laikyti prie šoninio altoriaus. Valdžia nesiliovė
reikalavusi, ir kurija pakartojo kun. Mažeikai pavedimą išnešti Švenčiau
siąjį Sakramentą. Spalio 6 d. 5 val. jis įėjo pro mažas dureles (sena moterėlė
jį įleido, nes zakristijonas sakė pametęs raktus). Kunigas priėjo prie didžiojo alto
riaus, su specialiai paruoštu visrakčiu atidarė tabernakulį, paėmė Švč.
Sakramentą ir buvo beišeinąs vienuolyno koridorium, bet čia jam kelią
užkirto būrys moterų ir prašė palikti Viešpatį bažnyčioje, grąžinti į didįjį
altorių. (Teisme buvo kaltinami žmonės, kad jie kunigą skaudžiai užgaulioję, net privertę
komuninę su Švč. Sakramentu paleisti iš rankų; vienas vyras paėmęs ir nunešęs atgal į
altorių. Vėliau priekaištas apie užgauliojimą nepasitvirtino.)

Rytojaus dieną į Kražius atvyko iš kurijos kun. Jaržemskis ir kan.
Jaugėla. Su valdžios pareigūnais jie aiškino susirinkusiai miniai, kad
reikia klausyti valdžios įsakymų. Tačiau tebuvo vienas atsakymas: para
pija nenusileis, iki bus gautas caro atsakymas. Tikėjosi gauti jį palankų.
Spalio 8 d. bandyta vėl įeiti į bažnyčią, bet nepavyko. Prie bažnyčios
susibūrusi minia griežtai pareiškė neleisianti bažnyčios durų užplombuo
ti. Nors policijos viršininkas buvo pasiryžęs žūtbūt padaryti savo, tačiau,
matydamas griežtus minios veidus, prie bažnyčios durų jėga veržtis ne
drįso.
Liudytojų parodymais remiantis, kunigams ir policijai ateinant prie
bažnyčios žmonių minia buvo susirinkusi ne atsitiktinai. Jau rugpjūčio
pradžioje buvusi suorganizuota nuolatinė vyrų sargyba. Pas zakristijoną
buvusi jų virtuvė. Maisto parūpindavo miestelis ir aplinkiniai kaimai.
Bažnyčia stovėjo ant kalvos. Iš ten buvo platus apylinkės vaizdas.
Patogiausia vieta tapo stebėjimo punktu: kai tik pastebėdavo ką įtartina,
imdavo skambinti didžiuoju varpu, garsiu visoje Žemaitijoje. Žmonės iš
girdę skubėdavo prie bažnyčios.
Nei bažnytinė, nei valstybinė valdžia negalėjo sutvarkyti visko pagal
valstybės reikalavimą. Tad Kauno gubernatorius Klingenbergas pasiryžo
asmeniškai tą reikalą baigti. Lapkričio 10 d. naktį (3 val.) jis atvyko į
Kražius. Įsakyta tą dieną anksti atvykti ir 50 policininkų, 12 žandarmerijos
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puskarininkių, 7 pėstiems policininkams - iš viso 100 žmonių. Be to,
telegrama pareikalauta 300 kazokų. 8 val. visi turėjo būti Kražiuose, įsa
kyta tą dieną Kražiuose būti ir kunigams Jaržemskiui ir Jaugėlai. Prie jų
policija atvedė kleboną Renadzkj ir vikarą Mažeiką.
3 val. nakties gubernatorius, lydimas žandarų pulkininko Žolkevičiaus,
majoro Semionovo, tribunolo tarėjo Kožyno ir kelių kitų pareigūnų, pasi
kvietė tuos keturis kunigus ir atėjo j bažnyčios šventorių. Jų užnugaryje
buvo pasiruošusi ginklo jėga. Šventoriuje - nė gyvos dvasios. Bažnyčioje
šviesu ir girdėti giedant: Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė. Hofmano
vadovaujama policija išsirikiavo tarp bažnyčios ir šventoriaus tvoros, žan
darai - priešakyje.
Norint suprasti įvykį, kuriuo buvo remiamas skundas, reikia perskai
tyti skundo tekstą:
Gubernatorius norėjo įeiti į bažnyčią, bet ant slenksčio jam kelią
pastojo minia žmonių. Minios priešakyje du vyrai, persijuosę bal
tais raiščiais - juostomis, rankose laikė caro ir carienės portretus.
Už jų rimtas vyras Mykolas Jasiulaitis, apsivilkęs kamža, laikė pro
cesijoje nešamą kryžių. Klingenbergas sustojo prieš šią grupę. Bet
tuojau jis kreipėsi į žmones ir pranešė, kuriuo tikslu čia atvykęs.
Įsakė tuojau išeiti iš bažnyčios. Į tai atsiliepė maldaujantys balsai,
kad bažnyčios neuždarytų, iki bus gautas caro atsakymas, kurį
tikimasi gauti palankų. Į tai Klingenbergas atsakė, kad caras jau
atsiuntęs neigiamą atsakymą ir bažnyčia turinti būti uždaryta. Kai
minia nepritarė tai gubernatoriaus kalbai, jis įsakė policijai bažny
čią uždaryti jėga.
Liepė sargybiniams jėga atimti kryžių ir paveikslą iš valstiečių.
Žmonės stengėsi juos apginti, bet sargybiniai sulaužytą kryžių ir
apiplėšytus paveikslus atėmė. Gubernatorius pareiškė: jeigu žmo
nės patys iš bažnyčios neišeis, jis lieps uždaryti duris ir jų neišleis.
Tada žmonės pradėjo eiti iš bažnyčios ir ėjo per šventorių vartų
link. Bet čia, šventoriuje, iš abiejų tako pusių stovėję sargybiniai
pradėjo juos mušti per galvas bizūnais ir plokščiais kardais. Kai
kurie buvo taip sumušti, kad nebepaėjo, krito ant kelio. Kiti bėgte
bėgo, užsidengę galvas drabužiais, kad išvengtų skaudžių smūgių.
Vėliau policija puolė į bažnyčią ir ėmė bizūnais mušti ten pasi
likusias moteris. Kilo didelis mušamų moterų klyksmas. Prie šven
toriaus vartų prasidėjo muštynės tarp žmonių ir policijos. Žmonės
į juos svaidė pagaliais ir akmenimis.
Policijai pradėjus vykdyti gubernatoriaus įsakymą, iš už mūro
pasileido, lėkė strėlės. Viena iš jų pasiekė gubernatorių. Kylant pa
vojui, įsakyta šaudyti aukštyn. Minia nuščiuvo, sustojo. Tuo pasi| naudodamas gubernatorius Klingenbergas su palyda nuėjo į bažnyčią
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užbarikaduoti jos duris klausyklomis ir klaupkomis. Šventoriuje ant
stolis Hofmanas su 14-15 raitų sargybinių puolė žmones, mindžio
jo ir mušė.
Kiti susibūrė prie durų neleisti miniai veržtis į vidų. Neįėję į
bažnyčią pareigūnai likosi šventoriuje. Tarp jų buvo žandarų pul
kininkas Žolkevičius, kapitonas Semionovas, policijos puskarinin
kiai. Matydami neatlaikysią minios veržimosi, pro vartelius išėjo iš
šventoriaus ir išvyko iš Kražių.
Čia pateiktas skundo aktas. Pabrėžiama, kad žandarų vyresnybė nepa
laikė Klingenbergo žygio. Matyt, turėjo pagrindą, kad staigiai pasitraukė
iš šio neteisėto žygio.
Dabar grįžkime prie mūsų pasakojimo. Bažnyčioje buvo nesaugu. Mi
nia pro šonines duris ėjo į vidų. Barikados prie didžiųjų durų pasiliko.
Gubernatorius su palyda susigūžė prie laiptų į vargoninę. Šalia jo stovėjo
ginkluoti policininkai ir šaudė aukštyn. Dėl minios negalėta vykdyti su
manymo. Pradėta tartis. Minia reikalavo caro parašo. Sakė, gubernatorių
paleisią tik tada, kai jis pasirašys tokio turinio raštą: Rusai, kaip pikta
dariai, suėjo naktį į bažnyčią ir kaip turkai ar mongolai išniekino ją. Šios
derybos tęsėsi kelias valandas. Tačiau tai nežadėjo nieko gera. Tuo tarpu
liūdnai gaudė varpai, prieangyje dundėjo būgnai.
Pagaliau gubernatorius sutiko pasirašyti, bet apgaulingai. Pareikalavo
rašymo priemonių. Paduota jam pririštos prie karties. Nė viena pusė nedrįso
prisiartinti prie antros. Gubernatorius priemones atmetė - bloga plunksna,
rašalas ne juodas. Taip išsisukinėjo tempdamas laiką iki 8-os valandos, iki
atvyks kazokai. Ir laukiamoji valanda atėjo. Apie pusę aštuntos ryto atvyko
300 kazokų būrys, išsklaidė minią ir gubernatorių su palyda išlaisvino.
Klingenbergas pakėlė galvą kaip mirties ir gyvybės viešpats. Įsakė ap
supti miestelį, suimti visus gatvėje ir namuose. Kazokai aplink miestelį
pastatė sargybas, kad niekas negalėtų nei įeiti, nei išeiti. Bet daugelis,
išvydę tokią tirštą pabaisą, pabėgo. Kazokų viršininkas su nuogu kardu
įjojo į bažnyčią ir paklausė ten besislepiantį gubernatorių, ką jam daryti.
Gubernatorius atsakė: Išvaikykite tą gaują! Kazokų viršininkas, išjojęs į
šventorių, tuoj sugrįžo į bažnyčią su keliais raitais ir 50 pėsčių kazokų.
Jie bažnyčioje likusius žmones ėmė mušti bizūnais ir kardais, trypti ark
liais. Kilo didžiulis sąmyšis. Nuožmių kazokų riksmai, vyrų šauksmai,
sužeistųjų dejavimai, vaitojimai.
Vieni žmonės slėpėsi namuose, kiti bėgo per Kražantės upelį. Ledas
buvo plonas, trūko. Žmonės skendo. Tos baisybės truko iki 10 val. ryto.
Kazokų audrai praūžus, sužeisti ir apalpę žmonės gulėjo kaip pėdai lauke.
Kraujo klanai telkšojo gatvėse, nes įšalusi žemė nesugėrė.
Į seniūno kiemą suvarė sužeistuosius. Čia policija savo nuožiūra skirstė
į daugiau ir mažiau nusikaltusius; laukė bausmės vykdymo. Moteris užrakino
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tvarte. Gubernatorius Klingenbergas, vaidindamas carą Mikalojų 1, šaukė:
Klaupkite! Klaupkite prieš mane! Kilo šiurpi maišatis. Nelaimingiesiems nu
plėšė drabužius, suguldė ant žemės ir šėrė vyrams po 30-40 kirčių, moterims
po 10-15. Kirčiai draskė kūnus, kraujas srovėmis tekėjo visą dieną.
Vėliau gubernatorius liepė policininkams ir kazokams veržtis į namus
ir sužeistus bei įtariamus asmenis gabenti į valsčiaus raštinę. Atvesta
300-400 žmonių. Gubernatorius jiems pasakė: Dabar parodysiu, kas esu!
Iš atvestųjų išrinko 90 žmonių, liepė kazokams išrengti juos nuogai, tiesti
ant suolo ir kirsti bizūnais. Policininkai plakamąjį laikė už kojų, rankų ir
galvos. Pats gubernatorius skaičiavo kirčius. Taip nuplakta 16 žmonių.
Tik iš Kauno atvykęs apygardos teismo viceprokuroras plakimą sustabdė.
Gubernatorius leido kazokams pasiausti po miestelį. Prasidėjo plėši
mai, moterų ir mergaičių prievartavimai ir visokios bjaurios nedorybės.
Kiek žmonių per šias skerdynes nužudyta, kiek sužeista - nežinoma.
Bylos duomenimis, nužudyta 9, sužeista - 38. Bet kunigaikštis Urusovas
gynimo kalboje teismą paklausė, o kur dar 19 asmenų iš tų 90, kuriuos
gubernatorius buvo paskyręs nuplakti?
Kun. J. Žilius savo knygoje rašė, kad kiti mirusieji buvo sumesti į
duobę ir užkasti. Išprievartauta 12 moterų ir mergaičių.
Gandas apie Kražių įvykį pasiekė aukščiausias sferas. Tikėjimų depar
tamento direktorius grafas Kantakuzenas atsakydamas į skundą išsiuntė
telegramą ištirti įvykį. Gautomis žiniomis jis patvirtino - esą viskas pa
daryta kaip reikiant. Kalti esą nežaboto būdo lietuviai.
Nenorime teismo išvadų sieti su asmeniškai mūsų nustatytais faktais.
Nenujaučiame, kas galėjo pranešti carui, kad valdžios delegatas gavo me
lagingą informaciją. Nežinome, kaip ten delegatas aiškinosi, bet tikrai
žinome, kad grafą Kantakuzeną, tuo metu tvarkiusį reikalus Vilniuje, gu
bernatorius Orževskis oficialiai parėmė, kad tas įsigytų Lietuvoje labai
vertingus paveikslus. Kantakuzenas pateko į caro nemalonę ir ta nema
lonė vėliau visur jį lydėjo. Pagaliau jį ištiko staigi mirtis. Apie save jis
paliko liūdną atminimą.
Be abejo, caras norėjo sužinoti apie Kražių įvykį tikrą tiesą. Todėl byla,
kurios administracinis nagrinėjimas jau įsibėgėjęs, buvo perduota Vilniaus
tribunolui.
Kražių bažnyčios gynėjų teismas prasidėjo praslinkus beveik metams
Vilniuje. Visuomenės pasipiktinimas valdžios priemonėmis buvo toks di
delis, jog kaltinamuosius nemokamai apsiėmė ginti žymiausi to laiko Ru
sijos advokatai. Suimtieji buvo kaltinami, kad sukėlė iš anksto suplanuo
tą, inteligentų ir lietuvių laikraščių sukurstytą maištą. Tačiau advokatai,
remdamiesi liudytojų parodymais, aiškino, kad dėl įvykių kalta pati admi
nistracija, užpuolusi besimeldžiančius nekaltus žmones. Jie net reikalavo
bausti ne kaltinamuosius, o valdininkus, kad daugiau nebesavavaliautų
ir nedarytų Rusijai gėdos prieš pasaulį.
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1894 m. rugsėjo 20-29 d. suimtuosius teisė. Kaltinamuosius be atly
ginimo gynė Varšuvos advokatas Kaminskis, Maskvos - kunigaikštis Uru
sovas, Petrapilio - advokatai Turčianinovas, Andrejevskis, Žukovskis, Vil
niaus - advokatai Bialas, Venslauskis, Šostakovskis ir kiti. Advokatai
kalbėjo, kad žmonės nesipriešino carui, tik laukė jo atsakymo į savo pra
šymus.
Kražiečių teismo byla vyko už uždarų durų. Tuo paaiškinama, jog
žinios apie įvykį imtos tik iš teismo bylos vyksmo meto dienoraščio.
Į teismo salę įleisti tik teisėjai, prokurorai, advokatai, karinės tarnybos
nariai - iš viso 60 asmenų. Buvusieji dėl daugelio priežasčių nenorėjo
pateikti tikslių žinių. Užrašinėti uždrausta. Teko vadovautis tik bendrais
sprendimais arba žinių gauti iš advokatų. Bet šie buvo atsargūs. Advoka
tai bei kiti tiesioginiai teismų bylų nariai, varžomi ir įpareigojami savo
tarnybos nuostatų bei etinės sistemos, visi griežtai atsisakė duoti bylos
nuorašus ar kitas žinias iki galutinio sprendimo paskelbimo. Šias žinias
surašant daug kas pakito. Žinoma, kad teismo sprendimas, patvirtintas
aukščiausios valdžios bei teismo instancijų, buvo žiaurus nuteistiesiems.
1894 09 20 prasidėjo nusikaltėlių Kražių įvykių byloje teismo posė
džiai. Teismo pirmininkas buvo Stokolskis, 3 tarybos nariai - Nekludovas,
Katekas ir Javseinovas, apskrities viršininkas Leontjevas, miesto seniūnas
Gulinovas, kaimo seniūnas Dubinskis, generaliniam prokurorui atstovavo
jo pavaduotojas Dobryninas.
Ypač įsidėmėtini gynėjai - valdžios skirti advokatai Venslauskis ir Stur
takovskis, skrupulingai nagrinėjantys bylą. Visa eiga kreipiama taip, kad
lietuvis katalikas neturįs teisės gubernatoriaus nė pirštu paliesti. Teismo
sudėtyje buvo ir tokių, kurie savo tylėjimu rodė, kad nepritaria išpūstam
valdžios pareigūnų gynimui, per dideliam jų pareigingumo vertinimui.
Pagaliau teisme atsirado advokatų, ginančių ne valdininkus, smerkiančių
ne vien valstiečius, o žiūrinčių teisybės, t. y. ginančių tiesą. Iš kur čia jie?
Juos atvedė Dievas, taurioms sieloms visada duodantis įkvėpimą. Tai Jis
paragino prabilti mylinčiuosius tiesą, vienodą visais laikais visų tautų.
Juos prabilti paskatino kilnus patriotizmas ginti tiesą ir nekaltuosius nuo
išsigimusių tautiečių ir svetimųjų pavergėjų.
Pirmiausia išvardysim visus rusus advokatus: Andrejevskis, Žukovs
kis, Turčianinovas ir kunigaikštis Urusovas. Lenkas advokatas atvyko iš
Varšuvos, išgirdęs skriaudžiamųjų ir kaltinamųjų skundą, (šie žodžiai tebus
atsakymas generolui Orževskiui, per policiją norėjusiam sužinoti, kas pakvietė advokatus,
taip aktyviai gynusius kražiečių bylą. Tai pagarba tiesai ir užuojauta neteisingai kaltina
miems.)

Dabar pažvelkime į kaltinamuosius. Tarp jų - 80-mečiai seneliai, yra
ir 16-mečių paauglių, tėvai su sūnumis, motinos su dukterimis, du jau
navedžiai, 20-metė mergaitė, dailiu skaisčiu, taurios išvaizdos veidu trau
kianti stebinčiųjų akis ir širdis. Ir apskritai visų išvaizda - ne piktadarių.
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Yra ir ligonių: vienas kone mirštantis džiovininkas, kitas epileptikas, ke
lios moterys apstulbusios, lyg apsvaigusios. Visi tylūs, tvirti, nepalenkia
mi. Nematyti suglebusių, apatiškų, abejingų. Iš akių žėruoja narsa. Visi
kaltinamieji to paties dvasinio, intelektinio ir ekonominio lygio valstiečiai,
tik Dobkevičius su žmona - bajorai, valdantys didesnį ūkį. Visi žemaičiai.
Atlikus parengiamuosius teismo formalumus, prasideda liudytojų ap
klausos. Pirmiausia gubernatorius Klingenbergas nupasakoja mums jau
žinomą įvykį. Į gynėjo klausimus atsakinėja blankiai.
Pateikiame posėdžio pirmininko ir gynėjų pokalbį.
Pirmininkas. Ponus gynėjus prašau neperžengti kaltinamojo akto ri
bų. Kaltinimo esmė - organizuotas pasipriešinimas teisėtos val
džios reikalavimams. Čia niekas negali būti kaltinamas kuo kitu.
Šiai bylai galite kelti klausimus tik apie įvykius, vykusius lapkričio
10 d. iki 8 val. ryto. Neleidžiu kelti klausimų apie vėlesnius įvykius.
Adv. Turčianinovas. Suprantu pono pirmininko reikalavimą, bet no
rėtume žinoti kolegijos nuomonę.
Pirmininkas (griežtu tonu). Mano reikalavimą galite skųsti kasacijai
[aukštesniam teismui], bet dabar jis privalomas. Draudžiu duoti šalu
tinius klausimus.
Turčianinovas. Kiekvienu atveju norime išvengti nesusipratimų bei
nenumatytų padarinių. Todėl gynėjai prašo leisti klausinėti įvykio
tyrimo reikalu ir prašo juos užprotokoluoti.
Pirmininkas. Tai leidžiama. Prašom.
Turčianinovas. Stengsimės susipažinti su mūsų pareigomis mūsų įsta
tymų ribose. Žinome, kad negali būti čia teisiami tie, kurių nemini šios
bylos kaltinamasis aktas. Jiems reiktų kito tribunolo, pagaliau juos
nuteis istorija. Dabar mūsų tai neliečia. Nors mūsų vaidmuo labai
kuklus ir ribotas, tačiau negalima sutikti, kad mes būtume dar labiau
varžomi chronologiniu požiūriu. Norėčiau specialiai žinoti - ir tai ma
no pareiga - kaip vyko areštavimas, kuriuo būdu šimtų minioje išskirti
kaltinamieji. Ar buvo tirta ir renkamos žinios prieš areštavimą? Iš to
teismo kolegija galės spręsti, ar nepadaryta klaidų areštuojant žmo
nes. Suimti ir įkalinti žmonės po lapkričio 10 d. 8 valandos. Esu
priverstas minėti tą laiką. Šias pastabas prašau užprotokoluoti.
Adv. Urusovas. Liudytojų parodymų sugretinimas - svarbiausias
teismo uždavinys. Norėčiau žinoti, ką teismo kolegija šiuo klausimu
yra padariusi. Ar pasistengta sužinoti, kokių santykių būta anks
čiau tarp liudytojų ir tų, apie kuriuos liudijo kaltinamieji? Anksty
vesni santykiai gali nustelbti arba pažeisti tiesą. Tiesos nušvietimo
vardan reikalauju leisti duoti tokius klausimus.
Adv. Kaminskis. Skundo akte sakoma, kad pirmieji šūviai pasigirdo
ar išoriškai pasirodė prie bažnyčios iš minios pusės. Tuo netikiu.
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Tačiau nenoriu, kad būčiau apsirikęs aš; bet kad matytume, jog klaida
padatyta akte, turiu gauti tuo reikalu patikimų žinių. Tiksliausias
žinias galėtų duoti tik faktas, kaip valdžios organai ieškojo ginklo pas
kražiečius. Ar rasta ginklų kur nors ir kokie? Paprastas reikalas gyventojų patikrinimas ir krata galėjo būti po lapkričio 10 d. 8 valan
dos. Taigi gynėjams būtina klausinėti apie įvykius ir po 8 valandos.
Adv. Andrejevskis. Teismui tenka numatyti bausmę, atitinkančią
nusikaltimą. Kuo remiantis žmonės buvo baudžiami be teismo
sprendimo?
Teismo sudėtis padarė pusvalandžio pertrauką pasitarti dėl gynėjų pa
teiktų klausimų. Po pertraukos pirmininkas pranešė, kad gynėjams lei
džiama prasilenkti su įvykio data bei laiku (minėti įvykius ir po lapkričio 10 d.
8 valandos). Tačiau leidžiama kalbėti tik skundo akte išvardytais klausi
mais. Gynėjams tai buvo vienintelė galimybė ryškinti gubernatoriaus ir jo
bendrininkų neleistinus veiksmus bei potvarkius.
Gubernatorius Klingenbergas klausinėtas kaip liudytojas. Jis atkakliai
teigė, kad pirmas šūvis paleistas iš minios.
Adv. Žukovskis. Kuo jūs remiate savo teigimą?
Gubernatorius. Garsu. Karių ir policijos vartojamų ginklų garsas
visai kitoks.
Žukovskis. Apraminus sąjūdį, ar ieškota ginklo?
Gubernatorius. Žinoma.
Žukovskis. Ar rasta namuose kokių ginklų?
Gubernatorius. Ne.
Žukovskis. Tvartuose ar kituose trobesiuose ar ieškota ginklų?
Gubernatorius. Ieškota, bet nieko nerasta.
Žukovskis. Nuostabu. Leiskite dar paklausti, o kai buvo išrengia
mi žmonės [čia advokatas padarė reikšmingą gestą]? Pone, tiesa, tai buvo
lapkričio 10 d. didžiajame kieme... ar pas tuos išrengtus žmones
rasta kokių ginklų?
Gubernatorius. Ne.
Žukovskis. Kaipgi? Nieko nerasta? Ach, ačiū.
Taip neteisėtą žandarų veiksmą tame kieme patvirtino pats dignito
rius. Paneigta, kad pirmasis šūvis buvo iš minios. Tai patvirtino ir neša
liškas žandarų pulkininko Žolkevičiaus parodymas bei klebono kun. Renadzkio teigimas. Štai šių liudytojų parodymai.
Adv. Urusovas. Ar ponas atkreipėte dėmesį į pirmą šūvį?
Pulk. Žolkevičius. Taip, girdėjau. Bet ugnies ir kulkos nemačiau, nes
buvau nusigręžęs į kitą pusę.
Urusovas. Atrodo, jūs, kaip kariškis, galėtumėte spręsti, iš kokio
ginklo šauta?
Žolkevičius. Tai gana sunku. Tačiau...
Urusovas. Tačiau - prašom...
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Žolkevičius (truputį paabejojęs). Tie šūviai galėjo būti iš karių varto
jamų revolverių.
Gana įspūdingas pasisakymas sukėlė dar vieną nuomonę.
Adv. Kaminskis. Ar klebonas girdėjote pirmąjį šūvį? Ar galėtumėte
paaiškinti, iš kokio ginklo šauta?
Kun. Renadzkis. Pirmasis šūvis iššautas prie bažnyčią supančio
mūro. Tada buvau prie gubernatoriaus. Šūvius gerai girdėjau.
Kaminskis. Ar negalėtumėte pasakyti, kaip atrodo, gal šūvis buvo
iš vaikų vartojamų senoviškų pabūklėlių?
Renadzkis. Tai buvo šūviai iš karinio ginklo. Iš minios nešaudė
niekas. Žinau, kas dedasi mano parapijoje. Niekas iš minioje buvu
sių mano parapijiečių ginklo neturėjo.
38 kaltinamieji tardomi savo atsakymais nekėlė jokių abejonių.
Žandarai, žinoma, buvo atsargūs, nes reikėjo šį tą neigiamo pasakyti
girdint aukštesniesiems vyriausybės atstovams. Tačiau gavę konkretų klau
simą, atsakinėjo neišsisukinėdami. Vyresnieji davė gražų pavyzdį valdiniams.
Būdingi yra kapitono Semionovo atsakymai.
Adv. Andrejevskis. Šituose jau žinomuose įvykiuose ar neištiko jūsų
koks nemalonumas?
Semionovas (valandėlę patylėjęs). Taip.
Andrejevskis. Gal pasakytumėt, kokio pobūdžio buvo tas nemalo
numas?
Semionovas. Man kirto. Smogė...
Andrejevskis. Kokiomis aplinkybėmis ir kas jums kirto?
Semionovas. Pasilenkiau pakelti moterį, parpuolusią ant laiptų iš
einant iš bažnyčios. Buvo tamsu ir kažkoks, matyt, apsirikęs poli
cininkas kirto man.
Andrejevskis. Kodėl jūs kėlėte tą moterį?
Semionovas. Vien iš žmoniškumo. Moteris buvo sužeista.
Andrejevskis. Ar ji buvo kruvina?
Semionovas. Taip.
Apklausti gydytojai Landsbergis ir Levanovskis. Jie prisipažino, kad po
Kražių įvykių suteikė medicinines paslaugas kelioms dešimtims žmonių.
Gydytojas Landsbergis operavęs, išėmęs šovinį. Viena moteris, pas kurią
gydytojas buvęs į namus pakviestas, po kelių dienų mirusi dėl kraujo
užkrėtimo nuo kareivių sužeidimo.
Paklaustas, kas buvo sužeisti žmonės, gydytojas Landsbergis atsakė, kad
jų pavardžių neklausęs: medicininė etika neleidžianti tenkinti tokį smalsumą.
Šio straipsnio apimtis neleidžia suminėti visų kalbų bei pasisakymų.
Liudytojų apklausa truko 8 dienas.
Po apklausos kalbėjo viešasis kaltintojas Dobryninas. Daili jo išvaizda
visai nesiderino su ypač įmantriai ryškinamu teisiamųjų nusikaltimu.
Pradėjo smulkmeniškai priekabiai kalbėti apie kiekvieną kaltinamąjį.
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Nepaminėjo gubernatoriaus nei kitų valdininkų įsakymų bei veiklos netin
kamumo. Pagaliau savo kalbą nukreipė į šalį. Esą tie prasti kaimo žmo
geliai nebūtų turėję tiek religinio fanatizmo ir nebūtų sugebėję taip atkak
liai ir vieningai siekti savo užmačių, jeigu nebūtų jų sukursčiusi vietos
inteligentija ir iš užsienio gaunamoji nelegali spauda lietuvių kalba, spaus
dinama Prūsuose.
Pagal kaltinamąjį aktą bausmės paskirtos tokios:
1) 8 asmenims, daugiausia moterims, už tai, kad 1893 m. lapkričio 10
d. trukdė vykdyti įsakymą uždaryti bažnyčią ir kad neleido kun. Mažeikai
išnešti iš bažnyčios Švenčiausiąjį Sakramentą, be to, kad įžeidinėjo kuni
gą ir esantį policininką;
2) 4 asmenims, spalio 7-8 d. naktį trukdžiusiems įeiti į bažnyčią val
dininkams ir kunigams paimti bažnytinių bei liturginių reikmenų;
3)
59 asmenims svarbiausias kaltinimas - kad organizavo žmonių
priešinimąsi valdžios įsakymams ir patys smurtu reiškė reikalavimus net
gubernatoriui ir kitiems žymiems pareigūnams;
4) pagaliau 7 asmenys kaltinami, kad rūpinosi maištininkų maitinimu
ir priglaudė juos savo namuose.
Pagal baudžiamojo kodekso str. 263-266 už šiuos nusikaltimus skiria
ma bausmė iki 20 metų kalėti sunkiųjų darbų kalėjime. Baudžiama, kad
lengviau būtų palaikyti viešąją tvarką bei drausmę, kad nebūtų trukdoma
pareigūnams vykdyti įstatymų reikalavimus.
Kad taip baigsis byla, iš anksto buvo nujaučiama. Dauguma teismo
dalyvių bei klausytojų palankiai ir su užuojauta žiūrėjo į kaltinamuosius.
(Bus daugiau)

MINTYS SUSIMĄSTYMUI
ROŽANČIUS

Šventoji Rožančiaus malda tarsi trispalvis (balta, purpurinė, auksinė) rožių
vainikas apjuosė visą mūsų Tėviškėlę; tarsi Švenčiausios Motinos išskleis
tas gobiantis apsiaustas, idant mus visus išsaugotų didžiajai Kristaus
Dienai.
Rožančius yra mano mėgstamiausia malda. Tai nuostabi malda,
nuostabi savo paprastumu ir gilumu. Iš tiesų prieš mūsų sielos
akis „Ave Maria“ žodžių Jone iškyla Jėzaus gyvenimo svarbiausieji
įvykiai. Per Jo Motinos Širdį jie glaudžiai mus susieja su Jėzumi
Kartu mūsų širdis gali įsijausti į atskiro žmogaus, šeimos, tautos,
Bažnyčios ir žmonijos gyvenimą; į asmeninius ir artimųjų išgyve
nimus, o ypač tų žmonių, kurie yra mums artimiausi, mūsų širdžiai
brangiausi. Taip paprastas Rožančiaus kalbėjimas gauna žmogiškojo
gyvenimo ritmą (Jonas Paulius II).
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Pabandykime pagilinti Rožančiaus maldą trumpu mąstymėliu Šven
tojo
Rašto
ištraukos,
apibendrinančios
minimą
paslaptį,
prisimindami
sakinius, kurie Jėzaus ir Marijos įvykius nušviečia visiems laikams iš
liekančia prasme. Šventosios Dvasios, kuri mūsų tikėjimą atnaujina ir
sustiprina, galima tik išprašyti. Rožančiaus malda, kurioje apmąstome
Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą, padės mums tapti atviriems Kristaus
Dvasiai.
Stiprink mūsų tikėjimą.
Padidink mūsų viltį.
Ugdyk mūsų meilę.
Marija visada buvo atvira Šventosios Dvasios veikimui. Jos gyvenimas
yra tikėjimo, vilties ir meilės ženklas.
Šventoji Dvasia ir mus pripildo tikėjimo šviesos. Savo dieviškąja galia
Ji skatina mūsų nuolatinį vidinį atsinaujinimą ir ugdo mus Jos meilės
liudytojais. Melskime su Marija tikėjimo šviesos ieškantiems;
vilties atvirumo nuliūdusiems;
meilės tvirtumo abejingiems.
Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą
O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.
Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus“.
Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vy
ro?" Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir
Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu“ (Lk i, 30-32. 34-35).
Dievas pašaukia Mariją ypatingu būdu dalyvauti žmonijos atpirkime.
Ji visai atsiveria Dievui, atsiveria Šventajai Dvasiai. Tampa Dievo Motina.
Kiekvienas žmogus yra Šventosios Dvasios pašauktas kokiam nors
uždaviniui Bažnyčioje ir pasaulyje. Yra žmonių, kurie turi atlikti ypatin
gus ir atsakingus uždavinius. Melskimės už visus pašauktus tokiems už
daviniams
Bažnyčioje:
už Šventąjį Tėvą;
už vyskupus ir kunigus;
už vienuolius ir misionierius;
už pasauliečius, pašauktus tarnauti Bažnyčioje;
už visus, kurie šeimoje, profesijoje ir visuomeniniame gyvenime
vykdo savo užduotis.
Švč. Marija aplanko šv. Elzbietą
Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kal
nyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos
tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą Jos įsčiose šoktelėjo kūdikis,
o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko:
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„Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių
Vaisius“ (Lk 1, 39-42).
Žmonėms susitikus vienam su kitu patiriamas Dievo artumas. Per Ma
rijos aplankymą Elzbieta patiria pagalbą ir džiaugsmą. Žmonių, ypač krikš
čionių, susitikimai turi didelę reikšmę. Susitikimų sėkmė priklauso nuo
susitinkančiųjų geros valios ir Dievo malonės.
Melskime nuoširdumo susitikimams su Popiežiumi, susitikimams tarp
krikščionių bei visų geros valios žmonių kad tarpusavyje būtų pripažintas visoks gėris;
kad žmonės vienas kitą geriau suprastų;
kad žmonės vienas kitam labiau padėtų;
kad mes visi vienas kitam daugiau džiaugsmo teiktume;
kad tarpusavyje vienas kitam daugiau meilės parodytume.
Pasaulio Atpirkėjas gimsta tvartelyje
Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo
pirmgimį Sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems
nebuvo vietos užeigoje (Lk 2, 6-7).
Skurdžiose sąlygose, toli nuo gimtų namų, Marija padovanojo mums
Išganytoją. Jėzus gimsta bejėgis Kūdikėlis tvartelyje. Netrukus po Jo gimi
mo Šventoji Šeima turi bėgti į Egiptą.
Šiandien yra milijonai žmonių, kuriems tenka būti toli nuo tėvynės, be
tėviškės ar bėgant iš jos pasitraukti. Melskimės už tuos, kurie toli nuo tėvynės turi ieškotis darbo,
ir už tuos, kurie savo tėvynėje negali gauti tinkamo darbo;
už tuos, kurie niekur neturi nuolatinės tėvynės;
už tuos, kurie pažeminti ir išvaryti;
už persekiojamus ir tuos, kurie dėl karo grėsmės ar stichinių kata
strofų turi bėgti.
Išganytojas aukojamas šventykloje
Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juo
zapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui <...>
ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties įstatyme: porą purplelių
arba du balandžiukus (Lk 2, 22. 24).
Kristus, gyvendamas žemėje, dalijosi vargšų likimu. Jo tėvai galėjo tik
neturtingųjų auką duoti šventyklai.
Viešpats pranašavo, kad visada bus vargšų ir stokojančių. Dabartiniais
laikais yra daugybė kenčiančiųjų begalinį skurdą.
Melskime atsakingumo supratimo naudojant ir skirstant žemiškąsias
gėrybes. Prisiminkime daugelį žmonių, ypač motinų ir vaikų, kurie kenčia alkį;
tuos, kurie karo ir katastrofų metu visko neteko;
šeimas, kurios turi tik egzistencijos minimumą;
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bedarbius, kurie su rūpesčiu žvelgia į ateitį;
stokojančiuosius mūsų aplinkoje.
Viešpats Jėzus atrandamas šventykloje
Jo Motina Jam tarė: „ Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo
tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“. O Jis atsakė: „Kam gi
manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo
reikaluose?" Bet jie nesuprato Jo žodžių. - Jėzus iškeliavo su jais
< . . . > ir buvo jiems klusnus (Lk 2, 48-51).
Šventosios Šeimos gyvenimas buvo pagrįstas tarpusavio pagarba ir
meile. Bet Šventajai Šeimai tenka patirti ir sunkumų.
Šiandien gausu šeimų, kur iškyla sunkumų ir neišsprendžiamų proble
mų. Mūsų laikų laimėjimai aštrina kartų konfliktą. Tai gali pasunkinti ir
sutuoktinių tarpusavio gyvenimą. Melskime tarpusavio supratimo, pagar
bos ir meilės malonės tarp
sutuoktinių;
tarp tėvų ir vaikų;
tarp auklėtojų ir mokinių;
tarp dvasios vadų ir tikinčiųjų;
tarp tų, kurie atsakingi už tvarką, ir tų, kurie eina klystkeliais.
Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų kalne
Jis ėmė melstis: „Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau
tebūna ne mano, bet Tavo valia!" Jam pasirodė iš dangaus ange
las ir jį sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas jis dar karščiau
meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys
žemėn (Lk 22, 41-44).
Iš meilės Tėvui Kristus prisiėmė visišką žmogaus apleidimą ir mirtiną
sielvartą.
Mūsų laikais yra be galo daug sielvarto. Nesuskaitoma daugybė žmo
nių kenčia didžiausius skausmus. Dažnai juos slegia neapsakomo aplei
dimo baimė. Melskimės už visus žmones už nepagydomus ligonius, kenčiančius sielos ir kūno skausmus;
už žmones, kenčiančius nuo neatsikratomo kaltės jausmo;
už žmones, esančius mirties baimėje;
už persekiojamuosius, kuriems sunkiai pakeliamas jų likimas;
už žmones, kurie savo sielvarte yra vieniši ir apleisti.
Viešpats Jėzus skaudžiai nuplakamas
Pilotas tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!" O
visi žmonės šaukė: „Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų!“
Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukry
žiuoti (Mt 27, 24-26).
Po nelaisvės, kančios valandų, Jėzus nuvedamas prieš Piloto teisėjo
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krasę. Pilotas Jame neranda jokios kaltės, bet vis tiek liepia Jį nuplakti.
Jėzus prisiima baisius skausmus.
Ir šiandien yra žmonių, su kuriais elgiamasi neteisingai, kurie kanki
nami ir skriaudžiami. Jiems sukeliami neapsakomi kūno ir sielos skaus
mai. Todėl iš visos širdies melskimės už neteisingai įkalintus;
už tuos, kuriems tenka patirti dideles sielos kančias;
už moteris ir vaikus, kurie mušami ir žiauriai persekiojami;
už darbininkus, kurių sveikata žalojama nežmoniškų darbo sąlygų.

Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais
Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš Jį ir sakė: „Sveikas, žydų kara
liau!“ (Mt 27, 29).
Tuomet Pilotas Jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus
atsakė: „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius (jn 18, 37).
Dievas yra Tiesa, Teisingumas ir Meilė. Jis kartu yra begalinis džiaugs
mas. Bet Dievo Sūnus buvo pašiepiamas ir kentėjo kandžią pašaipą.
Kristus vienijasi su daugeliu žmonių, ištisomis grupėmis ir tautomis,
kurie kenčia panieką, priespaudą ir beteisiškumą.
Melskime vidinės jėgos ir tvirtumo tiems, kurie dėl savo tikėjimo kenčia pašaipą ir pajuoką;
visiems, kurių žmogiškasis orumas pažeidžiamas;
tiems, kurie negali apsiginti nuo neteisingumo;
valstybės vyrams bei jų patarėjams;
politikams ir visiems atsakingiems visuomenės veikėjams.
Viešpats Jėzus neša sunkų kryžių
Eidami jie sutiko žmogų iš Kirėnės, vardu Simonas. Tą privertė
panėšėti Jo kryžių (Mt 27, 32).
Kristus neša sunkią kryžiaus naštą. Jis taip pat neša visos žmonijos
kalčių naštą. Jis pats yra pasakęs: kas nori būti Jo mokinys, turi Juo sekti
kryžiaus kelyje.
Keliaujančios Dievo tautos bendruomenėje buvo ir yra daug tokių, ku
rie turi nešti sunkų kryžių. Kaip Simonas turėjo padėti Kristui, taip ir mes
vienas kitam galime padėti. Todėl melskimės už visus, kurie gyvenime turi nešti sunkų kryžių;
už tuos, kurie savo kančios kelyje yra pavojuje palūžti;
už tėvus ir motinas, kurie kenčia dėl savo vaikų;
už visus tuos, kurie turi matyti kenčiančius jų brangius žmones;
už tuos, kurie padeda ir slaugo ligonius jų varguose.
Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta
Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, prikalė ant kryžiaus Jėzų. < . . . >
Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą" (Lk 23,33-34).
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Jėzus galingu balsu sušuko: „ Tėve, į tavo rankas atiduodu savo
dvasią“. Ir su tais žodžiais numirė (Lk 23, 46).
Jėzus bejėgiškai kybo ant kryžiaus, Jis kenčia baisias sielos ir kūno
kančias, jaučiasi visų apleistas. Tačiau viską nugali Jo meilė Tėvui ir
žmonėms.
Daugelis žmonių įtraukti į šią paskutinę ir neapsakomą Kristaus kančią.
Jie savo kančiose dažnai jaučiasi vieniši ir apleisti. Todėl melskimės už tuos, kurie tiek kenčia, kad nebegali ištverti;
už visus, kurie viduje jaučiasi apleisti;
kad kenčiamieji ir mirštantieji nenustotų pasitikėjimo Dievu;
kad tie, kuriems daromas blogis, gebėtų atleisti;
kad mes visi savo gyvenimą ir mirtį sudėtume į Tėvo rankas.
Viešpats Jėzus garbingai prisikelia iš mirusių
„Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis pri
sikėlė, Jo čia nebėra“ (Mk 16, 6).
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia dan
guje ir žemeje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų
žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios
Dvasios“ (Mt 28, 18-19).
Kristus nugalėjo mirtį ir prisikėlė. O prisikėlimas yra mūsų tikėjimo
pagrindas ir mūsų vilties bei džiaugsmo pagrindas.
Daugelis žmonių šiandien prarado džiaugsmą, nugrimzdo į nusivylimą
ir neviltį. Tikėjimas į Prisikėlusįjį mums duoda vilties ir džiaugsmo.
Melskimės kad visi krikščionys gilintų ir stiprintų savo tikėjimą;
kad ieškantieji ir kovojantieji rastų tiesos šviesą;
kad nusiminę ir nusivylę pasisemtų naujos vilties;
kad mūsų jaunimas iš naujo patirtų tikėjimo džiaugsmą;
kad mes patys spinduliuotume viltį ir pasitikėjimą.
Viešpats Jėzus garbingai įžengia į dangų
Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų (Mk 16, 19).
„Kaip Tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau
į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti
tiesa“ (Jn 17, 18-19).
Kristus atliko savo žemiškąjį pavedimą ir įėjo į Tėvo garbę. Prieš tai Jis
duoda pavedimą mokiniams eiti į visą pasaulį toliau skelbti Jo darbų.
Bažnytinė misijų užduotis šiandien ypač didelė ir svarbi - svetimose
šalyse, lygiai kaip ir mūsų gyvenamoje aplinkoje. Todėl melskimės už misionierius, kad jie atliktų Kristaus pavedimą;
už visus, kurie remia misionierius, kad jų uolumas nesumažėtų;
už mūsų parapiją, kad būtų gyva misijų veikla ir dvasia;
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už šeimas, kad jų gyvenimas būtų tikras misijų liudijimas;
už mus visus, kad ten, kur gyvename, žodžiu ir pavyzdžiu būtume
misionieriais.
Viešpats Jėzus į žemę atsiunčia Šventąją Dvasią
Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis
ir Jėzaus Motina Marija. <... > Visi pasidarė pilni Šventosios Dva
sios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti (Apd 1, 14; 2, 4).
Susirinkę apie Jėzaus Motiną, apaštalai maldoje patiria Šventosios Dva
sios atėjimą. Dvasia pripildo juos ir sujungia vienybei Viešpatyje. Jie turi
būti viena, kad pasaulis įtikėtų.
Nesutarimai krikščionybės viduje yra pasaulio piktinimas. Mes turime
daryti visa, kad įveiktume tuos nesutarimus. Todėl melskimės už Katalikų Bažnyčią, kad ji būtų atvira Šventosios Dvasios veikimui;
už broliškas krikščionių Bažnyčias, kad Kristaus tiesa ir meilė jose
būtų veikli;
už visas Bažnyčias, kad jos vis labiau susivienytų;
už visus krikščionis, kad jie pasaulyje liudytų Kristaus tiesą ir meilę;
už visus geros valios žmones, kad jie atsiduotų Šventosios Dvasios
vadovavimui.
Švč. Dievo Motina paimama į dangų
Einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus
pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš (jn 14, 2-3).
Jėzus savo Motiną Mariją tuojau po Jos mirties su kūnu ir siela iškėlė
į dangišką garbę. Taip pasidarė žinomas malonėmis apdovanotos žmoni
jos kūno ir sielos atbaigimas.
Šiandien kūnas ir žemiškos gėrybės paverstos dievaičiais, bet kartu
yra pažeminimas, piktnaudžiavimas ir paniekinimas. Todėl turime melsti
naujos, didžios pagarbos kad moksle ir technikoje būtų gerbiama žmogaus gyvybė;
kad žmonės rūpintųsi ir gyvūnais, augalais bei visa gamta;
kad žiniasklaidos priemonėse, reklamoje, viešajame gyvenime būtų
gerbiamas ir žmogaus kūno orumas;
kad vėl visi išmoktume kuklumo, pagarbos ir drovumo.
Švč. Dievo Motina danguje apvainikuojama
Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris apsisiautusi saule,
po jos kojų mėnulis, o ant galvos - dvylikos žvaigždžių vainikas.
<...> Ji pagimdė Sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tau
tas (Apr 12, 1. 5).
Marija buvo visiškai pasišventusi dieviškojo išganymo plano tarnystei.
Dabar Ji turi dalį Kristaus garbėje.
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Šiandien žmoniją užvaldęs medžiaginis suinteresuotumas. Bet kartu ji
ilgisi tikrosios laisvės. Tiktai atsidavimas Dievo valiai ir tarnavimui duo
da mums tikrąją laisvę. Todėl melskimės už tuos, kurie kasdienybės nerime prarado sielos ramybę;
už visus, kuriems pinigai ir malonumai užgožia dvasinę laisvę;
už tuos, kurie vergauja alkoholiui ir narkotikams;
už tuos, kurie savo gyvenimu artimui liudija neturtą ir paprastumą;
už mus visus, kad tarnavimui pasakydami taip, rastume dvasinę laisvę.
(Rosenkranz. Offen fūr Christi Geist. Iš vokiečių k. vertė A. M.
[Parengė Aleksandra Bubelytė ir Marytė Mėlinauskaitė]).

Kun. Bronius Bulika
MEDITACIJOS
Dievas dosnus:
negailėdamas sėja gyvybę ir sielas
dalija visiems - iš meilės,
gamtos šauksmo ar iš nusikaltimo gimsiantiems.
Gimsta daug: ir tokie, kuriuos reikės globot,
ir tie, kurie rūpestingai globos nuskriaustuosius.
Ir savarankiški, gražūs, išdidūs,
ir galvos neturintys, menki baileliai.
Ir tie, kuriais žavėsis, kurių bijos, kuriuos mylės,
ir tokie, kurie riedės nesustodami
ir nesustabdomi baision pakalnėn.
Todėl: pavasariai, būkite šilti!
Ir, grūdai, būkite rinktiniai!
Todėl: motinos, būkite skaisčios!
Ir, vyrai, būkit atsakingi už savo veiksmus!
Todėl, šaltiniai, būkite tyri ir nesudrumsti,
kad iš jūsų prasidėtų upės - didelės ir nuostabios!
Bet gal per daug aistrų ir juodos ugnies,
deginančios užtvaras ir altorius žmoguje, o ne kūrybos?
Tai galima ne tiktai tęsti aštuntąją Dievo dieną galima kartu su Dievu duoti dalyti dvasią žodžiui, spalvai, garsui, daiktui.
O šitaip - ar užteks kūrybinių jėgų? kurios negeram - negerai panaudotos, tik ardo Dievo pasaulį
ir Dievo duotai gyvybei - sielai nupina pančius?..
(Sąmoningo tikėjimo metų meditacijos. Kalendorius žinynas. 1986, p. 62)
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IŠ LIETUVIŲ DORINĖS KULTŪROS
[Aleksandras Žarskus]

MARIJOS KELIAS IR SKAISTA

Dažniausiai skaista suvokiama tik negatyviąja (nekaltybės) prasme ir
siejama su priešvedybiniu gyvenimu arba su tam tikru luomu. Bet argi
skaista būtina tik kai kam ir kai kada? Skaista yra gyvenimo būdas,
vadinasi, ji turi persmelkti visas žmogaus apraiškas.
Taip suvokiant skaistą, tiesiogiai dalyvaujama Bažnyčios misijoje, jos
istoriniame pašaukime, kuris dabar pradedamas vis labiau pamiršti, pa
keičiant jį socialine, kultūrine, dorine, psichologine Bažnyčios įtaka tau
toms (A. Maceina. Didžioji Padėjėja. Putnam, 1958, p. 165).
Pripažįstame, kad Bažnyčia daro įtaką teisingumui, kultūrai, dorai,
tačiau, kad atpirktasis žmogus yra „naujas kūrinys" (2 Kor 5, 17), kad
išganymas palietė ne tik egzistencijos kasdienybę - socialinę, moralinę,
psichologinę, kultūrinę, - bet ir pačią žmogiškosios būties gelmę - šis
dalykas, šis ontologinis atpirkimo bruožas šiandien yra nebesuprantamas
arba laikomas kažkokia svajone (Ten pat, p. 165-166).
Marijos Dangun paėmimo (perkeitimo) paskelbimas tikėjimo tiesa (1950)
kaip tik iškelia ir suaktualina šią esmingiausią, perkeičiančiąją Bažnyčios
funkciją. Marija yra pirmasis atpirktasis ir perkeistasis žmogus. Šiuo at
žvilgiu Marija yra ne išimtis iš žmonių giminės, bet kaip tik šios giminės
idealo įvykdymas. Ji yra išimtis tik iš sužalotos žmonijos, iš nuodėmei
pasivergusių Adomo vaikų. Tačiau ji savyje yra žmogiškumo aukščiausias
laipsnis (Ten pat, p. 42). Nors sakome, kad Marija yra mūsų Motina, Naujoji
Ieva, bet juk Ji yra ir žmonijos Duktė. Marijoje tokiu atveju mes regime
įvykdytą pirmykštį Dievo planą sukurti žmogų pagal savo paties paveiks
lą ir panašumą (Ten pat, p. 79).
Marijos kelias yra visos žmonijos kelias. Kristumi, kaip Dievu, mes galime
tik sekti; užtat kelią Marijos, kuri, nors ir būdama be nuodėmės ir apdova
nota ypatingomis malonėmis, vis dėlto pasilieka žmogus (Ten pat, p. 104), mes
turime pakartoti.
Žmogaus laisva valia niekada Dievo nepažeidžiama. Kristus negali išga
nyti žmogaus be jo paties sutikimo. Kaip nurodė šv. Augustinas, Viešpats
žmogų sukūrė be jo žinios, bet jo išganyti negali be paties žmogaus pri
sidėjimo. Į Kristaus išganomąjį atpirkimą mes visi privalome įsitraukti
taip, kaip šv. Paulius moko kolosiečius:
Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papil
dau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl Jo kūno, kuris yra Baž
nyčia (Kol 1, 24).
Popiežius Pijus XII teigia, kad šis Kristaus kančių papildymas tobu
liausias Marijos kančioje:
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Ji, pagaliau, drąsiai ir su pasitikėjimu ištverdama begalinį skaus
mą, kaip tikroji Kankinių Karalienė papildė labiau negu visi tikin
tieji tai, ko trūko Kristaus kančioms (Ten pat, p. 121).
Sekdami Marija savo valia - ne teoriškai, bet gyvenimiškai - mes
turime dalyvauti Kristaus išganomajame darbe: Dievas išganymui teikia
galią, o žmogus - savo valią. Pirmųjų tėvų suteptą ir atitolusią nuo Dievo
žmogiškąją prigimtį mes savo valia turime dėti ant Kryžiaus aukuro, kad
Kristus, ją sunaikindamas, perkeistų. Tai ir yra tai, ko trūksta Kristaus
kančioms, kad mes iki galo būtume atpirkti. Tačiau šitai įmanoma tik per
kančią, nes kančia skaistina ir perkeičia.
Savo valia aukodami ant kryžiaus aukuro nuodėmingąją žmogaus prigim
tį, eisime skaistos keliu, kartodami Marijos kelią, visu gyvenimu dalyvausime
Kristaus atperkamajame darbe, ruošdami dirvą galutiniam žmogaus atpirki
mui - Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime (1 Jn
3, 2), - kuris įvyks visuotinio perkeitimo - transfigūracijos - metu.
Laukdami to galutinio žmogaus atpirkimo, kada iš tikrųjų būsime pa
našūs į Jį, nes matysime Jį tokį, koks Jis yra (1 Jn 3, 2), mes turime tam
bręsti. Tautų apaštalas šv. Paulius sako: Mes dejuojame laukdami įvaiki
nimo ir mūsų kūno atpirkimo (Rom 8, 23). Artimiausias lietuvio sielai apaš
talas šv. Jonas moko: Kiekvienas, kas turi Jame tokią viltį, skaistina pats
save, nes ir Jis [Dievas] yra skaistus (1 Jn 3, 3).
Mąstysime apie skaistą ne vien krikščionybės požiūriu, bet ir remda
miesi savo tautos etine kultūra. Visa bėda, kad mes dar nepajėgiame
atsikratyti menkavertiškumo komplekso. Buvo laikai, kai buvo norima
padaryti, kad Lietuva būtų ir tamsi, ir juoda, tad reikėjo parodyti, kad
mes esame ne prastesni už kitas tautas. Vis labiau ryškėjant mūsų tautos
etiniams lobiams, iškyla reikalas kalbėti ne apie tai, kuo mes panašūs į
kitas tautas, bet kuo skiriamės. Dabar jau galima kalbėti apie tautos
kultūrą, kurios pagrindas yra rūpinimasis žmogumi, jo vidiniu pasauliu.
Savitos etinės kultūros turėjimas rodo ir savitą mūsų prigimtį, o tai
reiškia, kad ir mūsų kelias Dievop yra savitas, nes, pasak A. Maceinos,
kiekviena tauta turi ne tik prigimtą skirtingumą, ne tik kultūrinį
pašaukimą, bet ir religinį pašaukimą (A. Maceina. Religija ir tautiškumas. Tiesos kelias. 1934. Nr. 10, p. 554).
Žmonija kultūrines vertybes kaupia trijose pagrindinėse srityse: moks
le, mene ir doroje. Vienos tautos labiau linksta į vienus dalykus, kitos į kitus. Mūsų tauta nesukūrė įstabių materialinės kultūros paminklų. Dar
ne taip seniai į tokias tautas buvo žiūrima kaip į neturinčias jokios kul
tūros. Atidžiau pažvelgus, ryškėja, jog pagrindiniai mūsų kultūros lobiai
sukrauti doros srityje. Doros dalykai yra sunkiau pastebimi - tam reikia
pačiam būti doram. Žmogaus dora atsiskleidžia santykiuose su kitais
žmonėmis ir su jį supančia aplinka. Todėl mūsų kultūros apraiškų, tau
tinės savimonės turime ieškoti kalboje, papročiuose, dainose. Visa, kas
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patirta, suvokta, žmogus įvardija žodžiais ir išreiškia kalba, joje atsispindi
tautos pasaulėjautos ir pasaulėžiūros savitumai. Kalba yra tautos sielos
apraiška.
Mūsų aptariamu atveju lietuviškos savimonės savitumas išryškėja per
ką tik cituotas Šventojo Rašto eilutes: Skaistina pats save, nes ir Jis yra
skaistus (1 Jn 3, 3). Rusiško vertimo tekstas, kuris, kaip ir naujausias Čes
lovo Kavaliausko vertimas, verstas iš graikų kalbos, skamba taip: Očišča
jet sebia, tak kak On čist (Izd. žizn' s Bogom. Briusel, 1973). Lietuvis niekada
nepavadins Dievo švariu. Jis gerai skiria išorinius ir vidinius, dvasinius,
dalykus. Ir lietuviškai sakoma: žmogus švarinasi, tačiau tai siejama tik su
išorine švara. Kai kalbame apie vidinius, dvasinius, dalykus, vartojame
žodį skaistinasi, skaistėja. Žodžius skaistinti ir švarinti lietuvio savimonė
skiria iš esmės. Švarinimasis siejamas ne tik su išorine švara, bet ir su
kažko netekimu, sunaikinimu. Žmogus skaistėja ne todėl, kad prievarti
niu būdu atsikrato tamsių minčių ir jausmų (gamta nemėgsta tuštumos), bet
kad jas nuskaistina, perkeičia, pakeldamas į aukštesnę kokybę. Skaista
veikia ne kurią vieną gyvenimo sritį, - ji apima visą žmogų ir visas jo
gyvenimo apraiškas. Ji yra gyvenimo būdas; kai skaisčios yra mintys,
skaistūs jausmai, skaistėja ir žmogaus kūnas. Skaista - tai nuolatinis
vyksmas, kai, skaistėjant žmogaus mintims, jausmams ir net kūnui, at
siranda vis palankesnės sąlygos reikštis giliausiai žmogaus esmei - sielai,
atsiskleisti tauriausioms žmogaus savybėms ir vis labiau artėti į Dievą,
panašėjant su Juo.
Yra ko susimąstyti, kai, atsivertęs didįjį „Lietuvių kalbos žodyną“, ten
randi tokius, dabar jau primirštus, žodžius: skaisčiaakis, skaisčiaspalvis,
skaisčiaveidis,
skaistabūdis,
skaistaledis,
skaistinti,
skaistaturgis,
skais
tykla, skaistovė, skaistis, skaistšilis, skaistas ir daug kitų, iš viso per
šimtą žodžių su šaknimi skaist. Kaip liudija kalba, skaista mūsų tautos
kultūroje buvo vienas būdingiausių lietuviškos dvasios bruožų: ji buvo plačiąja prasme - suvokiama kaip gyvenimo būdas, norma.
Nors skaista apima visas žmogaus apraiškas, tačiau visų pirma ji sie
jama su skirtingų lyčių santykiais. Žmogaus problema, sako Nikolajus
Berdiajevas, yra lyčių problema. Net kultūrą kai kurie mąstytojai apibūdi
na kaip santykių tarp skirtingų lyčių sutvarkymą.
Ši - esminė - žmonių santykių sritis šiuo metu apimta visuotinio nuo
smukio. Per pasaulį ritasi seksualinės revoliucijos banga, vedanti ne tik prie
moralinio, dvasinio smukimo, bet ir prie fizinio žmogaus susinaikinimo.
Geometrine progresija plintanti nauja lytinė liga AIDS, naikinanti įgimtą
žmogaus gebėjimą priešintis ligoms, t.y. imunitetą, yra atpildas žmonėms
už seksualinę revoliuciją, vedančią į susinaikinimo akligatvį. Ilgas inkuba
cinis periodas - penkeri ir daugiau metų (L. Montanje, ž. b. Briume, d. Klacman.
Virus, vyzyvajuščįj SPID. - Nauka i žizn\ 1986. Nr. 8, p. 9-6) - leidžia daryti išvadą,
kad tos ligos mechanizmas glūdi užprogramuotas kiekviename žmoguje ir
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pradeda veikti peržengus jam kritinę doros ribą. Veiksmingiausia priemonė
gintis šitos ligos tėra moralinis tyrumas, skaista.
Kaip atsilaikyti prieš tą moralinio palaidumo epidemiją? Kultūrų isto
rija atskleidžia mums du įvairiose žmonijos kultūrose vartotus būdus do
rai palaikyti. Pirmas būdas - kai skirtingų lyčių santykiai būdavo regu
liuojami įvairiais draudimais (tabu), ir antras, kai šiuos santykius nulem
davo žmonių bendruomenės papročiai. Kaip rodo gyvenimas, šie doros
palaikymo būdai nustojo savo galios - žmogus panaikino visus draudi
mus, varžančius žemiausius instinktus ir jausmus, o pašėlusiu greičiu
besikeičiant gyvenimo aplinkybėms, savaime suiro tūkstantmečiais susi
klosčiusios bendruomenių gyvenimo normos ir papročiai. Antra vertus,
geras elgesys iš baimės - tai tik submoralus, t. y. žemesnio už moralę
lygmens elgesys, o doras elgesys, kai gėdijamasi bendruomenės pasmer
kimo, yra konvencionalus, t. y. sąlygiško moralės lygmens elgesys.
Yra ir trečias doros palaikymo būdas, išreiškiantis autonominį, t.y.
sąmoningos moralės lygmenį ir nusakantis iš esmės dorą žmogų, kuris
dorai elgiasi ne bausmės bijodamas ir ne gėdydamasis viešo bendruome
nės pasmerkimo, bet vadovaudamasis vidine šviesa, tiesiogiai priklausan
čia nuo žmogaus skaistos. Tokia moralė, kai žmogus yra doras vardan
pačios doros, reikalauja gerai pažinti dorovinio vertinimo kriterijus.
Žvelgdami į savo tėvynės praeitį, patiriame, kad mažiau nei prieš 100
metų lietuviai gyveno atskiromis bendruomenėmis - kaimais. Gyvenamos
vietos, darbo, paties gyvenimo būdo pastovumas sąlygojo papročių pasto
vumą. Tai buvo laikai, kai išauklėtas kaimo papročių, t. y. elgdamasis
kaip visi, galėjai būti doras (savaime suprantama, tai rodo aukštą dorovinį papročių
lygį, nes kiekvienas paprotys išreiškia vienokį ar kitokį moralės lygį). Tačiau paprotinė
dorovė, arba submoralus dorovės lygmuo, turi ir neigiamybių: per ilgus
šimtmečius pamirštama papročių prasmė - jie pamažu lėkštėja, virsdami
ritualu be vidinės prasmės ir net prietarais. Ir, antra, papročių žmogus,
įpratęs sekti kitais, keičiantis gyvenimo aplinkybėms, atsidūręs tarp naujų
žmonių, paseka kitais, naujais žmonėmis, giliau nesusimąstęs ir neįver
tinęs situacijos.
Norint išlikti doram visuotinės suirutės ir nepaprastai greitai besikei
čiančių gyvenimo aplinkybių laikais reikia, kad ir didžiausiomis pastan
gomis, pakilti į autonominės, savarankiškos moralės lygmenį, t. y. pasak
evangelisto šv. Jono, skaistinti save, idant mumyse įsižiebtų vidinė šviesa,
nušviečianti klaidžius gyvenimo labirintus. Būtinas ir žmogaus vidinio
gyvenimo pažinimas, taip pat gyvenimo prasmės suvokimas. Kelrodžiais
šitame sunkiame tautos gyvenimo tarpsnyje turėtų būti krikščioniškasis
tikėjimas ir tautos etinės kultūros lobiai.
Pasinaudokime
savąja dorine kultūra, aptardami paleistuvystę, kaip
kertinį klausimą lyčių santykiams gvildenti. Tiek pagal krikščioniškąją
tradiciją (ne esmę), tiek pagal krikščioniškųjų tautų moralines normas
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paleistuvystė suprantama kaip kūniški santykiai tarp lyčių iki vedybų ar
po vedybų svetimaujant. Kitaip sakant, paleistuvystės samprata susieta
ne su dorinėmis kategorijomis, bet su tam tikru gyvenimo tarpsniu ar
teisinėmis normomis. Tokia paleistuvystės samprata nepakyla aukščiau
už
normas,
reguliuojančias
bendruomenės
šeimyninį-socialinį
gyvenimą.
O Kristus sako:
jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: „Nesvetimauk!“ O aš jums
sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimau
ja savo širdimi (Mt 5, 27-28).
Kristus paleistuvystę sieja su kūnišku geismu. Taigi paleistuvaujama,
kai lyčių santykius nulemia ne aukščiausias žmogaus pradas - siela, bet
geidulys, žemiausios kūno aistros. Kaip galima spręsti iš papročių, dar prieš
50 metų gyvavusių, paleistuvystę panašiai suprato ir mūsų protėviai: Ne
didesnėje pagarboje buvo laikomos ir tokios moterys, kurios nors ir „neat
sikrato", bet kitos jausdavo, kad „saugosi". Tokias vadindavo paleistuvė
mis, skraistėmis ir pan. Senesnės, ypač iš giminių, jas bardavo, įspėdavo,
gąsdindavo „Dievo teismu" ir pan. (A. Kriauza. Vaikai ir jų augimas Kupiškio apy
linkėse. - Gimtasai kraštas. Šiauliai, 1943, p. 208). „Atsikratymas“, t. y. negimusio
kūdikio žudymas, būdavo gana retas ir itin smerkiamas įvykis. Taip pada
riusioji sulaukdavo griežto pasmerkimo ir, galima sakyti, būdavo pašalina
ma iš bendruomenės - lyg nesveika, blogą užkratą nešanti ląstelė iš sveiko
kaimo socialinio organizmo. Kaip teigia šios minties autorius, visi jos ven
gė, varydami šalin, neleisdami net pereiti per savo lauką. Panašiai buvo
elgiamasi ir su tomis, kurios „saugosi“. Pasirodo, kaip rašo minėto straips
nio autorius, „dykos“, t. y. nevaisingos dienos ir tada buvo žinomos. Tokias
moteris, kurios, kalbant dabartiniais terminais, naudodavosi Ogiusto-Knauso
metodu nėštumui išvengti, vadindavo paleistuvėmis, skraistėmis ir pan. Ir
dar iš buvusių papročių: Nėščia moteris prieš dviejų mėnesių pabaigą pri
valėjo atsisakyti lytinio smaguriavimo, nes kūdikis galėjo gimti su dėmė
mis, intapais [apgamais], šlakais, karpomis ir pan. (Ten pat, p. 214. šiuos ir kitus
šio šaltinio cituojamus pavyzdžius surinko Stefanija Glemžaitė, dirbusi akušere, o surašė tų
pačių apylinkių 35 m. ūkininkas Albinas Kriauza).
Paviršutiniškai žiūrint atrodo, jog šie draudimai susiję su gausia ir
sveika šeima, tačiau iš esmės yra kitaip. Kokiu tikslu palaikomi kūniški
santykiai tarp lyčių „saugantis“? Kalbant be užuolankų - kūniškų geidu
lių, žemiausių aistrų patenkinimui. Ne veltui tokias moteris ir vadindavo
paleistuvėmis. Tas pats slypi ir kūniškuose santykiuose tarp lyčių nėštu
mo metu, tik šiuo atveju dar prisideda tiesioginė žala kūdikiui, kuri ir
pabrėžta draudime. Antruoju atveju taip pat kenkiama ne tik dorai, bet ir
daroma žala, nors ir netiesioginė, kūdikiui. Kokia išmintis slypi šiame
paprasto kaimo ūkininko Albino Kriauzos sakinyje:
Kiekviena motina savo būsimo kūdikio auklėjimą pradeda nėštume,
laikydamasi gamtos, papročių bei mistiškų nuostatų! (Ten pat, p. 210).
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Išmintis, į kurią psichologijos bei pedagogikos mokslai dar ir šiandien
tebėra pusiaukelėje. Šie mokslai dar tik pradeda kalbėti apie kūdikio auk
lėjimą prieš jo gimimą. Tai dora, iki kurios mums šiuo metu dar toli, bet
kurią turime pasiekti ir išplėtoti, nukeldami kūdikio auklėjimo pradžią į
daugelį metų iki jam gimstant. Šio auklėjimo paslaptis slypi doroje ir
skaistoje. (Plačiau apie tai žr. Vydūno kn. Gimdymo slėpiniai.)
Panaši išmintis bei dora slypi ir kituose mūsų tautos papročiuose,
aprašytuose minėtame straipsnyje. Šiandien tų papročių, nors dažniausiai
ir virtusių prietarais, nebeturime. Dabartis reikalauja nuodugniau suvokti
reiškinio vidinę esmę. Kur šiandien ieškoti šviesos šiai problemai suvokti?
Tuo metu, kai mūsų kaimuose dar tebegyvavo paskutiniai lyčių san
tykius reguliuojantys papročiai, taurus ir šviesus mūsų tautietis Vydūnas
parašė knygą „Gimdymo slėpiniai“ (Tilžė. 1921). Sugretinus šią knygą su
A. Kriauzos aprašytais mūsų kaimo papročių likučiais, galima drąsiai teigti,
kad ši knyga nėra vien „vydūnizmas“, kaip dažnai nepagrįstai tvirtinama,
bet lietuviškos doros kultūros kvintesencija, jos viršūnė arba, kitaip sa
kant, esminė lietuviško žmoniškumo išraiška. Joje atskleista tūkstantme
čiais mūsų protėvių kaupta vidinė, doros kultūra, jos esmė ir prasmė.
Nors mūsų etinės kultūros išraiška buvo papročiai, tačiau Vydūno knygoje
jų nerasime. Ir tai savaime suprantama: yrant pastovioms žmonių ben
druomenėms, papročių neišsaugosi. Reikalinga nauja kokybė - savaran
kiška, asmeniška dora, išplaukianti iš sąmonės šviesos ir reiškinio pras
mės aiškaus suvokimo.
Tokios dorinės šviesos ir išminties, nušviečiančios lyčių santykius, ne
rasime jokios Europos (labai galimas daiktas, ir pasaulio) tautos kultūroje. Tai
dar kartą patvirtina mūsų tautos etinės kultūros savitumą, - kultūros,
kurią mes, kaip ir Vydūnas, paveldėjome kaip dvasinį paveldą kartu su
motinos krauju ir pienu.
Nenagrinėsime Vydūno knygos - paliekame tai padaryti skaitytojui.
Aptarsime tik meilės prasmės aspektus, kuriuos išreiškia tautos dorinė
kultūra. Vargu ar rasime šiandien labiau suvulgarintą sąvoką, reiškiamą
žodžiu meilė, kai ji siejama su lyčių santykiais.
Pirmoji meilė dažniausia yra šventa, tauri ir skaisti. Ji prasideda savai
me, natūraliai, be mūsų įsikišimo. Tai visiems teikiama Dievo dovana. Jis
siunčia mums savo dieviškosios Meilės kibirkštėlę, kuri uždega širdis, iškel
dama jas virš kasdienybės pilkumos. Tarsi galingo vandenyno bangos pa
gauna jaunuolius ir nusineša su savimi. Prie to gimstančio jausmo nesipai
nioja joks išdavikiškas gundymas, jokia žemyn traukianti mintis. Tuomet
visas gyvenimas yra skambi vienos, darnios gyvybės išraiška. Amžinybės
dvelksmas apglobia mylinčiuosius. Pražysta visas žmogaus asmuo ir kryk
štauja, reiškiasi visos jo galios - spindi siela, kvepia mintys ir jausmai, o
kūnas dvelkia malonumu. Visas pasaulis abiem atrodo kitoks - pripildytas
grožės ir malonės. Tai neužmirštama. Kas per slėpinys visa tai?
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Ir į tokią nuostabiai tyrą pirmąją meilę (pirmosios meilės skaistumas panašus
į skaistaledį - skaidri), permatomą ir trapų pirmąjį ledą) paprastai žiūrima kaip į
laikiną, ilgiau ar mažiau trunkančią būseną. Vieniems ji nepalieka ryškes
nių pėdsakų, kitiems - ryškius, skausmingus prisiminimus. Nesistengia
me ar neįstengiame išsilaikyti toje aukštumoje? Bet argi tai reiškia, kad
ją turi nusinešti praeitis, kad ji turi dingti kaip miražas, palikusi tik
neaiškią šviesesnės tikrovės nuojautą? Meilei būdinga mylimo asmens
idealizavimas. Mylintysis iš tikrųjų regi viską nušviestą kita šviesa. Ir
nors toji skaisčios meilės įžiebta šviesa dingsta, bet argi tai reiškia, jog
šitai buvo iliuzija?
Kiekviename žmoguje glūdi Dievo paveikslas. Teoriškai šį žmogaus pa
našumą į Dievą suvokiame protu, o skaisčioje meilėje Dievo paveikslą re
gime mylimame žmoguje. Dievo paveikslo atsiskleidimas meilėje neapsiri
boja vien vidiniu jausmu, bet dažnai patiriamas ir išorinėmis juslėmis.
Todėl į skaisčią meilę galima žiūrėti kaip į dieviškojo paveikslo žmoguje
atgaivintoją. Meilės šviesa, perkeisdama ir sudvasindama išorinius reiški
nius, atskleidžia savo subjektyviąją galią. Tačiau toji Dievo teikiama dova
na yra tik kvietimas sugrįžti į prarastąjį rojų. Toliau jau mes patys turime
dėti pastangas nugalėti nuodėmingą prigimtį ir išlaikyti skaistą - Dievo
pasodintąjį gležną meilės daigelį, jį prižiūrėti ir auginti. Jam reikia drėgmės.
Bet toji drėgmė turi rastis iš mūsų vidaus, kaip atsakas į Dievo dovaną, į
Jo kvietimą, kaip ženklas, jog mes savo valia imamės gaivinti ir auginti
pasodintąjį daigelį, sodą, saugodami jį nuo žudančio aistros karščio. Kad
meilė iš tikrųjų vestų mus į tyriausiąjį žmoniškumą ir į Dievo paveikslo
žmoguje atskleidimą, reikia rasos, t. y. vidinės nuolatinės gaivos. Skaisti
meilė rasoja. Meilė dažnai lyginama su žiedu. Palyginkime gaivios rytmečio
rasos nuskaidrintą žiedą su vidudienio karščio nualintu...
Iš didelio dvasinio ilgesio kyla skirtingų lyčių trauka. Mylintieji trokšta
vienybės. Tokios vienybės, apie kurią Dievas kalbėjo pirmiesiems tėvams:
Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos; ir jie
taps vienu kūnu (Pr 2, 24). Visiškai lyčių vienybei reikia nugalėti dvigubą
materijos neskaidrumą - erdvėje ir laike. Skirtingų lyčių vienybė įmanoma
tik skaistoje. Geidžiantysis kitos lyties jaučia skirtumą tarp savęs ir gei
džiamojo. Tokiam asmeniui regimasis pasaulis yra sudarytas iš atskirų
vienetų, kuriems lemta vienatvėje gyventi. Geidulį naikina vienybės jaus
mas. Žmogus, gyvendamas vienybėje su kitu, kitame randa papildymą.
Visas žmogus reiškiasi trimis gyvybės reiškinių formomis: kūniška
(biologine), jausmų-minčių (buitine-kultūrine arba socialine) ir dvasine (kūrybine).
Šias tris žmogaus reiškimosi sritis atitinka ir trys lyčių vienybės išraiškos,
jungtys: fiziologinė, arba kūniškoji, jungtis, šeimos sąjunga, paremta so
cialinėmis-dorovinėmis normomis, ir dvasinė jungtis Dieve. Tobulą vieny
bę su antrąja lytimi galima pasiekti tik per visumos pradžią - per Dievą.
Todėl dvasinė lyčių jungtis Dieve žmogui-būtybei, turinčiai pradžią Dieve,
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yra visiškai natūrali ir stovi pirmoje vietoje. To nepaisant lyčių meilei ir
jų tarpusavio santykiams dvasinė jungtis Dieve dažniausiai yra akmuo,
kurį statytojai atmetė, <...> bet kuriam lemta tapti kertiniu.
Dvi žemesniosios jungtys - šeimos ir kūniškoji - yra taip pat žmogui
natūralios, bet tampa nenatūraliomis ir nevertomis žmogaus, kai yra ne
veikli ar netgi paneigta dvasinė jungtis. Atmetant dvasinį žmogaus pradą,
suardomas žmogaus integralinis vientisumas, t. y. žmogus netenka to,
kas jį daro žmogumi. Toks žmogus tėra tuščias kevalas, vaikščiojantis
lavonas. Hierarchinis principas privalo būti išlaikytas. Lyčių meilėje ir jų
santykiuose žmogui nenatūralus yra ne tiktai netvarkingas, panašiai kaip
gyvulio, be jokios aukštesnės dvasinės šviesos, kūniškų geidulių patenki
nimas, bet nenatūralios ir nevertos žmogaus vardo yra ir jungtys tarp
lyčių, sudaromos tik dėl socialinių-visuomeninių tikslų, palaikomos ben
druomenėje priimtomis moralinėmis normomis, visai atmetant arba esant
neveikliai dvasinei jungčiai Dieve. Gyvenimo tikrovėje į pirmą vietą daž
niausiai iškyla tai, kas iš tikrųjų turėtų būti paskutinėje, - kūniška, fizio
loginė jungtis. Ji dažnai laikoma visos meilės pagrindu, kai tėra tik kraš
tutinė ir labai sąlygota meilės apraiška. Dauguma socialinės jungties pa
grindu kuria socialinį-moralinį antstatą - šeimos jungtį. Šeimos gyvenimo
vidutinybė laikoma gyvenimo viršūne. Šeimos gyvenimas turėtų būti tik
apmąstyta ir įprasminta amžinos dvasinės jungties apraiška, tačiau jis
dažniausiai tampa nevalingo, beprasmio materialinio gyvenimo vaga.
Mūsų protėvių doros kultūra buvo pagrįsta lyčių santykių sutvarkymu.
Svarbiausia indoeuropietiškų tautų šventė - Rasos šventė („ethos“. Baltų
kultūra ir lietuviška savimonė. Kaunas, 1984, p. 56-99. Savilaidos leidinys) buvo skirta
tvarkai ir darnai lyčių santykiuose pašvęsti. Yra žinomi trys Rasos šven
tės lygmenys: aukščiausiasis, sakralinis lygmuo - Rasa, profaninis, socia
linis lygmuo - Kupole ir žemiausiasis (destrukcinis), kai tvarka virsta į tvir
ką, kūniškasis lygmuo, nežinomas baltų kultūrai ir paplitęs slavuose, Jaryla. Šiuos tris Rasos šventės lygmenis atitinka aptartos jungtys tarp
skirtingų lyčių: rasa - dvasinė jungtis Dieve; kupole - šeimyninė jungtis;
jaryla - kūniškoji fiziologinė jungtis.
Pastebėtina, jog sakralinis Rasos šventės lygmuo tėra išlikęs tik mūsų
tautos etinėje kultūroje. Baltų kultūroje ne tik išlikęs aukščiausiasis Ra
sos šventės lygmuo, bet jai nežinomas ir orginio pobūdžio žemiausias,
kūniškasis lygmuo - Jaryla. Rasos šventės metu, pagal formulę sena ug
nis gesinama švariu vandeniu ir sakraliniu būdu įžiebiama nauja ugnis,
būdavo atnaujinama, sudrėkinama gaivia vidine rasa dvasinė lyčių jung
tis Dieve.
Šį nepaprastai svarbų mūsų dvasinės kultūros ramstį patvirtina ir tik
riausias mūsų tautos dvasinės kultūros liudytojas - kalba. Žemiausią,
kūniškąją jungtį lietuviai pasakydavo žodžiu aitra, turinčiu dvi prasmes:
1) karštis, užsidegimas: Užėjo aitra tai mergai, kaip mūsų kiaulei (sakoma
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apie mergelę, kuri per daug trakioja su bernais); 2) kartumas, kartėlis: Turiu dėl
tavęs aitrą savo Širdyje (K. Būga. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1961. T 3, p. 337, 339).
Antroji šio žodžio prasmė rodo aitros padarinius - kartėlį, nusivylimą. Būd
vardis aitrus, aitri taip pat reiškia: 1) kartumą (Žirniniai blynai aitrūs), ir 2)
karštį (Beržinė malka aitri - daug duoda kaitros) (Ten pat, p. 339).
Šeimos jungtis apibūdinama žodžiais aistra: Gali suvaldyti savo aistras
(Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1968. t. 1, p. 40), arba skaistra: Daryk, mergele,
stiklo langelį, rodyk, mergele, skaistrų veidelį (Ten pat. Vilnius, 1981. t. 12, p. 669).
Aukščiausiai jungčiai išreikšti vartodavo žodį skaistas, skaista: Idant širdys
ir dūmos mūsų būtų kaip stiklas skaistas (Ten pat, p. 664).
Atkreipsime dėmesį į aptartų žodžių darybą. Tos pačios šaknies varto
jimas liudija gerą žmogaus vidinio gyvenimo ir skaistinančiojo vyksmo
pažinimą. Kaip žmogus yra vientisa būtybė, taip ir varomoji energija,
atspindinti minėtas skirtingų lyčių jungtis, nėra kiekvienu atveju visiškai
nauja, o apvaldyta, kokybiškai perkeista toji pati energija.
Taigi aitra - sk-aistra;
ai-s-tra - sk-aist[r]a.
Aistra - sakraliausios mūsų garso s sušvelninta, žmogiško jausmo
nudažyta ta pati aitra. Daroma prielaida, jog mūsų kalboje garsai turi
prasmę, spalvą (čia naudojamės tik atliekamų šia kryptimi tyrinėjimų išvadomis, nepa
teikdami platesnių aiškinimų; skaitytojui belieka patikėti arba - kas žymiai geriau - pačiam
įsitikinti).
Skaistra - ta pati aistra, tik priekyje stovi garsų junginys sk-. s sakralumas, sąmonės šviesa, ir k - kietoji materija, riba; sk - sąmonės
šviesos nušviesta užtvara. Tuo būdu skaistra - žmogaus sąmonės šviesos
perkeista ir valios apribota aistra. Garsas r, čia reiškiantis karštį, išlieka.
Skaista - ta pati skaistra, tik be garso r. Skalsioje nebėra deginančio
karščio. Skaistoje įvyksta pilnas dviejų priešiškų pradų - kūniškosios pri
gimties (ugnies) ir dvasios (vandens) - priešpriešos sprendinys, darna. Šios
darnos esmė - energijos perkeitimas, nuskaistinimas, pakėlimas į naują
lygmenį, įvykstantis Rasos šventėje, pražydinus paparčio žiedą. Skaistos
ugnis, kaip ir paparčio žiedo ugnis, šviečia, bet jau nebedegina. Palygin
kime „Kristaus sekimo“ autoriaus žodžius:
Žmogus pakyla viršum žemės: paprastumu ir širdies skaistumu.
<...> Jei būtumei skaistus ir nekaltas, viską suprastumei be kliū
čių, nes skaisti širdis permato dangų ir pragarą. < . . . > Jei pasauly
yra džiaugsmas, tai jį patiria skaisti Širdis (Tomas Kempietis. Kristaus
sekimas. Marijampolė, 1939, p. 105-107).
Bet argi tai įmanoma? Ar ne per daug iš žmogaus reikalaujama? Esa
me tiek žemai smukę šioje esminėje žmonių santykių srityje, kad jokios
dalinės priemonės negelbės. Būtina aiškiai suvokti dalyko esmę ir valin
gai siekti tikslo. Skaisti meilė - tai nuolatinis kopimas, o kūniškų geidu
lių tenkinimas panašus į lengvą riedėjimą į pakalnę. Tačiau keista
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riedantieji dar jaunystėje pavargsta, o kopiantysis, ir žilo plauko sulaukęs,
vis dar žvalus.
Visų keisčiausia ir baisiausia, kad lyčių santykiuose pasitenkinama
vidutiniškumu - nesistengiama atskleisti santykių prasmės ir nekeliami
aukštesni reikalavimai. O juk santykiai tarp lyčių, pasak N. Berdiajevo, tai
ugnies taškas, kuriame vyksta smarkiausia kova dėl žmogaus. Reikalavi
mų net ir nebūtina kelti. Bet būtina įžvelgti dalyko esmę, atskleisti meilės
ir gyvenimo prasmę, kad žmogus žinotų, jog vidutinybė tėra tik pakenčiama
dėl žmogaus silpnumo, kad ne visa kilnu, kas leista, kad vidutinybė - tai
dar ne viršūnė, kad galima kopti iki begalybės (čia aptarti tik tie aspektai, kurie
rodo išraišką mūsų tautos etinėje kultūroje; norint plačiau suvokti meilės prasmę, galima
skaityti Vladimirą Solovjovą: žr.. Smysl liubvi. - Sobr. soč. T. 7).
Meilės ir gyvenimo prasmei žmogus, padedamas Šventosios Dvasios,
pajėgs pats kelti nuolat augančius reikalavimus. Pirmiausia tai labai svar
bu žinoti gyvenimo prasmės ieškančiam jaunimui, kurio nebepatenkina
tėvų dvasinis lygis. Štai šių dienų jaunimo atstovo autentiški žodžiai:
Mes skaudžiai įsitikinome, koks tuščias krištolo skambesys. Tėvu
kai nuo jo po šiai dienai kaifuoja. Bet mes nežinome, kuo jį pakeis
ti! Na pasakykite, dėl Dievo meilės, kas jis yra, tas dvasios gyve
nimas? Kaip jis pasireiškia? Prasmės nėra. Yra buvimas. Atrajoji
mas. Miegas. Yra daug žlugdančios smulkmės (A. Dvilinskaitė. Savigrio
vos azartas. - Kultūros barai. 1986. Nr. 12, p. 35).
Juk tai pagalbos šauksmas! Kiek daug klystkelių tenka išvaikščioti,
apgraibomis ieškant gyvenimo ir meilės prasmės.
Skaista apima visas žmogaus apraiškas. Skaisčios meilės sąvoka pa
dės suvokti, kad kūniškoji jungtis turi konkrečią paskirtį. Jąja bendrauja
ma su Dievu pratęsiant žmonių giminę. Šio kilnaus vyksmo neturėtų su
teršti geidulys. Geidžiantysis trokšta gauti, apiplėšti kitą - tokia geidulio
prigimtis. O skaisti meilė yra tarnaujanti, vienas kitą praturtinanti meilė.
Skaisčią lyčių meilę galima palyginti su ugnimi. Skirtingų pradų pasi
ilgimas, kylantis iš žmogaus dvasios - sielos - tai ugnies skleidžiama
šviesa. Dvasinio pasiilgimo pasireiškimas (įsikūnijimas) jausmais ir kūniš
kąja prigimtimi - šiluma. Dvasine šviesa pagrįstoje vyro ir moters jung
tyje. t. y. skaisčioje meilėje, reiškiasi ir trečioji ugnies savybė - liepsnos
polinkis kilti į viršų, augimas, kūryba: žmogaus dvasios skleidimasis, jo
Žmoniškumo augimas (B. Bulika. Sąmoningo tikėjimo metų meditacijos. Kalendorius
žinynas. 1986. Kaunas-Vilnius, p. 62).
Meilė turi nešti vaisių. Skirtingų lyčių tarpusavio meilėje meilės vai
sius užmezgamas kūniškoje jungtyje. Skaisčioje meilėje ir vaisiaus pra
džia turėtų būti skaisti. Dvasinė meilė per kūniškąją meilę įsikūnija kon
krečiomis materialiomis apraiškomis, nuo kurių priklauso ne tik tautos,
bet ir visos žmonijos ateitis. Dvasinės lyčių meilės vaisius - kūdikio ko
kybė (turima galvoje kokybė kūniškosios prigimties, kurią kūdikis tiesiogiai gauna iš tėvų)
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tiesiogiai priklauso nuo mylinčiųjų doros ir jų tarpusavio meilės skaistos.
Taigi skaisti meilė yra kūryba. Skaisčioje meilėje žmogus kuria ne tik pats
save, skaistindamas, perkeisdamas žmogiškąją prigimtį taip, kad vis la
biau žmoguje galėtų reikštis siela, bet ir kuria savo meilės vaisių - kūdikį,
perduodamas jam kaip paveldą skaistesnę kūniškąją prigimtį. Todėl skais
čia meile ne tik vykdome gyvenimo prasmę - skaistėdami - bet ir grin
džiame tautos, žmonijos ateitį.

POEZIJOS PUSLAPIAI
[Virginija Juciūnaitė]

MARIJOS ŽEMĖ
Kur mielą kvapą smilko kadagiai,
Ramybę saugo karžygių kapai;
Kur skamba dainos protėvių kalba Ten bočių žemė - mano Lietuva.
Birželio saulėj bąla jazminai,
Liepsnoja žvakėm pievų lubinai,
Ant kalno mūrai šimtmečių senų Tai mūsų kraštas. Čia aš gyvenu.
Prie kelio - kryžius. Nepraeik. Sustok!
Varpai nuaidi vakaro maldoj.
Tau širdį guodžia taip brangi, sava
Rūpintojėlių žemė - Lietuva.
Atminsi švenčių dulkančius kelius
Ir motinos rožančiaus karolius.
Kur tik tu būsi - saule degs širdy
Marijos žemė - Lietuva skaisti.

Vynmedžio Šakelė
J. E. VYSKUPUI JULIJONUI
Tu Kunigas Švenčiausio Dievo Garbė kilniausia be ribų!
Aukoti Kristų Dangaus Tėvui:
Jam kelti sielas iš kapų!
O Vyskupe, dangus Tau lenkias Tu Kristaus meile ir Auka
Gyvenimu Jam giedi Šventas,
Kančia šventėji Jo jėga.

919

RŪPINTOJĖLIS. 1986. Nr. 20

Laimingas Kunige Aukščiausio,
Jau pusė šimtmečio su Juo!
Viena Auka, kaip viena Meile,
Su Kristumi Tu visas Jo!
Už miesto išmestas Golgoton Šventovėje visų tautų Su Kristumi Tu paaukotas
Švieti mums Kristaus atvaizdu.
Banguoja - ūžia kančių jūra Juodai užtemo mums dangus!..
Tamsiam kampelyje Tėvynės
Degi mums švyturiu skaidriu!
O Kunige Švenčiausio Dievo Sūnau brangiosios Lietuvos!
Patrauk visus su meile Tėvo
Jėga galingąja aukos!
Aukot ir laimint - vesti skirtas
Vis laimink Viešpaties vaikus.
Visi Jo žodį teišgirstam,
Tvirtai žygiuojam Jo taku.
Te Lietuva šventa pražysta
Tyliais savaisiais kankiniais!
Visa Tauta prie Dievo grįžta
Tiesos ir Meilės Jo keliais!
(1986)

[Virginija Juciūnaitė]

TESTAMENTAS
(Prel. Mykolui Krupavičiui)

Kai aš numirsiu neminėkit mano vardo:
širdžių giesmėj teskamba
žodis Lietuva.
Toli nuo jos
gėlėm nepuoškit
mano karsto:
papuoš jį kryžius
ir trispalvė vėliava.
Užberkit
Lietuvos žeme akis, krūtinę visam pasauly
širdžiai ji viena.
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Lietuvi,
Motina tebus tau pirmutinė,
bet dar pirmesnė tau Tėvynė mylima.
Brangi šalie,
o motina didvyrių,
visa būtim
įaugau į tave.
Kur keliavau visas jėgas paskyriau,
kad neišblėstų tau
šviesi aušra.
Kai aš numirsiu,
neminėkit mano vardo:
širdžių giesmėj
teskamba vardas Lietuvos!
Jį neškit per pasaulį
tarsi deglą tikėjimo ugnis
jame liepsnos.

KUNIGO AMBRAZIEJAUS JAKAVONIO ATMINIMUI
(100-ąsias gimimo metines minint)

Laisvėjame. Dar kelias ilgas, kelias tolimas,
Dar mūsų laukia dideli išbandymai skausmu,
Dar mes ne viską, dar ne viską paaukojom,
Dar nepakirdome visi - už vieną, vienas - už visus.
Kas įtikėjo - nesuabejos. Prisikėlimą
Per Sibiro kalvarijas vėl tais pačiais keliais
Kaip kryžių - laisvę neša pasišventę piligrimai Mūsų šventosios žemės didvyriai ir kankiniai.
Garbė Jums, mūsų brangios seserys ir broliai, Jūs paaukojote gyvenimą už tai, kad Lietuva
Vėl prisikeltų. Ačiū, Ambraziejau Jakavoni Tu prisikėlei. Tavo žodis gyvas ir auka gyva.
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Lacrima

TU DAR SUGRĮŠI
(Kun. Juozo Zdebskio atminimui*)
...Lyg kardo kirtis
skausmo ašmenim
į širdį krito nelaukta žinia...
Tikėt nenoriu savo ausimis!
Ir kaip mes šičia?..
Be Tavęs?..
Netinka Tau rankas karste sudėti!
Deja, deja...
Bet Tu juk numirei:
sužaibavai staiga,
nes palengva užgesti
Tau nebuvo laiko.
(Kas pasakys, kodėl iš skausmo,
ar iš meilės plyšo Tau širdis?)
Ar ne vis tiek? Dabar?..
Juk niekas nesuprato
Tavųjų „keistenybių“ niekada.
O Tu - lyg kaltas vaikas teisiniesi droviai:
Juk tai iš meilės broliams
aš saiką prarandu...
Tu niekad nežinojai negaliu,
lengvų kelių,
ramybės neieškojai.
Taip reikia! Kaina - nesvarbu!
Negaila laisvės ir...
pačios gyvybės!
(...Kas žino,
ką už ją pirkai?
* Kun. Juozas Zdebskis neaiškiomis aplinkybėmis žuvo autoavarijoje 1986 02 05, palaidotas
Rudaminoje, Lazdijų r.
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Už ką
šią kraupią lemtį paaukojai?..)
Ar ne todėl - tik Tu - ne sykį
surasdavai raktus
giliausiai užsklęstų širdžių,
ir apie Meilę joms kalbėt galėjai
kaip niekas kitas?..
Ir žodžiais...
Taip, ir žodžiais,
nes juos tarei ne lūpom,
bet meilės ir aukos ugnim.
Visiems mokėjai būti samariečiu, nors Tu gi k u n i g a s buvai!
Tiktai - kitoks...
Todėl tad gydančio balzamo srovės
iš Tavo lūpų ir širdies
apiplėštų širdžių gelmėn tekėjo!..
Aukštai - kaip sakalas - skridai
Ir mus kvietei
į Meilės Saulę kilti!
O, kaip viliojo tos viršūnės svaigios!
Tik... ne visuomet
mums drąsos užteko
silpnus sparnus
prieš vėjus išbandyti...
Nekaltink mūsų! Mes - tokie silpni
ir bailūs,
ir pavargę...
Geriau - išmelsk
nors mažą kibirkštėlę
aukos ir meilės, ryžto ir drąsos,
kad neužmirštume
aistrų triukšme
parodytojo Tavo kelio.
Iš T e n dabar pamokyk
gyvent ne sau,
kentėti nekaltai be baimės,
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neatsakyti Meilei,
ko Ji prašo,
Ir šalia pasmerktojo
Mylimojo drąsiai atsistoti...
Tu dar sugrįši negali kitaip!
Juk sūnūs palaidūnai
eina ir negrįžta...
Juk pilnos pakelės
žaizdotų
skurdžių,
apiplėštų,
suluošintų širdžių...
Praeina kunigai, levitai —
Visi, kas Meilės nepažįsta,
kas myli netikrai
ir nebemato purvinam veide
neištrinamo dieviškumo bruožų.
O kaip sunku! —
Pro Tavo veidrodį pažvelgus,
Tiesa tokia rūsti,
nepermaldaujama
ir aiški!
M y l ė t i r e i k i a t a i p ,
k a i p K r i s t u s m o k ė .
Nes Evangelijos kitos
n ė r a !
Nėra ir priešų žemėje visoj!
Yra - tik sužalotos širdys.
Apiplėštos be meilės,
be šviesos —
Visi joms esame skolingi,
jei nepraradom saiko, kaip ir Tu!..
Iškeliavai kad būtum artimesnis...
Kalbi dabar garsiau.
Ir Tavo žodžiai
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širdin man smelkias
lyg gaivi rasa,
ir spindi aiškiai lyg žaibai,
kad jų nustelbti
niekas jau negali.
Tik nenutolk!..
Tik nenutilk, prašau!
Ir Tavo žvilgsnio tyro
nenoriu aš užmiršt...
Tebus jis man
ne priekaištas,
o kelio švyturys!
To kelio,
ant kurio sustojai
lig Amžinybės Ryto pailsėti...
Liepsnok ir dek darbuos ir žodžiuos gyvas!
Aukos ir meilės
žiedu vis žydėk!
Kad
nepritrūktuine
užsnūdę,
vestuvių
puotos
laukdami,
širdžių žibintams
kvepiančios alyvos —
Tu mums visiems
dabar jau tobulai mylėdamas padėk!
Tu dar sugrįši!
Negali kitaip...
Juk kaip mes šičia?
Be Tavęs?
...Toks ilgas Lietuvon šventųjų kelias Nuplautas Krikšto vandeniu
ir nekaltų aukų
krauju! —
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Virginija Juciūnaitė

SUBRANDINK MUS AUKAI
Kasdieną skubam,
veržiamės gyventi.
Rankas ištiesę
pasitikti realybės.
Ir skamba valandos - lyg muzika,
kaip naujas taktas
didžiuliam motto —
Žemės motto begalybei.
Liepsnoja akys,
nerimsta širdys,
ir veržiasi vienintelė malda:
Subrandink mus aukai!
Liepsnojančiom žarijom
Meilė sielą valo.
Tarsi vaikystėj lauksiu:
teišaugs jauni sparnai pranokti kančią,
nepalikt vergauti žemei,
pakilt, kur šaukia
žėrintys kalnai!
Tik vieną prašymą,
lyg vaiko ašarą,
kartoja tyliai nerami širdis:
Subrandink mus aukai!
Tu subrandink mus aukai laiką Tu žinai.
Mus išugdyk lyg kviečio varpą,
skirtą duonai.
Gal šiandien rodos netvirti
sparnai,
ir per miglas neaiškūs
kelio toliai tik dar karštesnė
ir dar gyvesnė
tebus kasdieninė
Dangaus vaikų malda
Subrandink mus aukai!

925

926

RŪPINTOJĖLIS. 1986. Nr. 20

IŠ BAŽNYČIOS GYVENIMO
Tarybiniai žurnalistai pas popiežių. Balandžio 19 d. Popiežius pus
valandį kalbėjosi su 9 tarybiniais žurnalistais. Tarp jų buvo „Pravdos“,
„Izvestijų“ ir „Komunisto“ redaktoriai. Šventasis Tėvas iškėlė Helsinkio
susitarimo Baigiamojo akto bei kultūrinių, pagrįstų žmoniškumu, susiti
kimų reikšmę taikai. Pasikalbėjimas vyko rusų kalba. Žurnalistai gavo
dovanų po iliustruotą albumą „Vatikanas ir krikščioniškoji Roma“ su Po
piežiaus autografu.
Kinija ir Apaštalų Sostas. Yra ženklų, kad bus užmegzti santykiai
tarp Kinijos ir Apaštalų Sosto. Prieš mėnesį buvę slapti viršūnių susitiki
mai Vatikane šiuo klausimu. Šventojo Tėvo atstovas Taivanyje paskirtas
nuncijumi į Nikaragvą. Nuo 1978 m. Taivanyje nėra reguliaraus nunci
jaus. Kinija žada sureguliuoti savo santykius su Apaštalų Sostu, jei šis
nutrauks ryšius su Taivaniu.
Nuo 1971 m. Kinija užima vietą Suvienytų Nacijų Organizacijoje, išstū
musi iš ten Taivanį. Susidaro kebli Apaštalų Sosto padėtis - kaip įteisinti
Taivanio katalikus ir jų vyskupus.
TSRS ir JAV pasiuntiniai Romoje, pranciškonų pakviesti, dalyvavo
Asyžiuje vykusiame susitikime svarstant taikos ir nusiginklavimo klausi
mus. Abu diplomatai savo kalbose kvietė griauti sienas, skiriančias pa
saulį. Taika yra galima, net jei kelias prie jos yra vargingas, - tvirtino
pasiuntiniai.
Kubos vyskupai nusiskundžia dėl didelio kunigų trūkumo. Apie tai
žinome iš Havanoje paskelbto dokumento - 10-čiai milijonų gyventojų yra
200 kunigų. Tai mažiausias procentas visoje Lotynų Amerikoje.
Kroatijoje, kuri turi apie pusketvirto milijono gyventojų, 1986 m. bir
želio mėn. buvo pašventinti 65 nauji kunigai. Iš jų 50 priklauso vyskupi
joms ir 15 - įvairioms vienuolijoms. Didžiausias skaičius naujų kunigų (iš
viso 20) buvo įšventinti Zagrebo arkivyskupijoje.
Slovėnijos respublikoje, kuri turi apie 1,5 mln. katalikų,
įšventinta 17 naujų kunigų. 8 iš jų priklauso įvairioms vienuolijoms.
Parapijų užduotis. Gegužės 3 d. Romoje įvyko Tarptautinio parapijų
sąjūdžio suvažiavimas. Dalyvavo 7500 atstovų. Šventasis Tėvas sakė:
Krikščionis nėra vienišas. Taigi tikėjimą išpažinti ir juo gyventi
reikia kartu su kitais. Parapija - tai ne pastatas, teritorija ar struk
tūra, bet pirmiausia tikinčiųjų bendruomenė.

šiemet

buvo

RŪPINTOJĖLIS. 1986. Nr. 20

927

Studija apie sektas pasirodė Vatikane (V 2) pavadinimu „Sektų reiš
kinys ir nauji religiniai sąjūdžiai - iššūkis pastoracijai“. Studija remiasi
viso pasaulio vyskupų pranešimais šiuo klausimu. Daug katalikų nueina
į sektas todėl, kad mažose grupėse patiria daugiau jaukumo, ko pirma
neturėjo. Tos sektos nesudaro katalikams grėsmės, bet yra iššūkis.
Popiežiaus mokslų akademija apie atominę energiją. Paskelbimą
dokumento apie taikingą atominės energijos naudojimą teko atidėti. Pa
sak kardinolo Kazarolio, po Černobylio nelaimės reikėjo dokumentą naujai
parengti, nes tos energijos poveikis yra veiksmingas ir taikos metu.
Nenuilstamoji žmonių meilės apaštalė, 76-erių metų motina Teresė
iš Kalkutos keliauja po pasaulio kraštus, kurdama vis naujus jos vado
vaujamus vienuolijų centrus senelių, ligonių, vargšų ir šiaip apleistųjų
globai.
Birželio mėnesį, Kubos vyskupų konferencijos pakviesta, motina Teresė
lankėsi ir Kuboje. Ji susitiko su Kubos prezidentu Fideliu Kastro, kuris
pažadėjo duoti leidimą įkurti Kuboje žmonių meilės apaštalių namus ti
kinčiųjų sielovadiniam aptarnavimui.
Liepos mėnesį motina Teresė įkūrė pirmąjį jos vienuolijos centrą Atėnuo
se, o kelioms dienoms praėjus įsteigė naują centrą Madride, kur jau veikia
keli žmonių meilės apaštalių namai.
Kiek anksčiau, taip pat liepos mėnesį, motina Teresė lankėsi Varšuvoje,
kur rengiasi steigti trečią savo vienuolijos centrą. Kiti du centrai veikia
netoli Varšuvos - Katovicuose.
Motinos Teresės vienuolijos skyriai jau veikia 76 pasaulio šalyse. Visus
centrus finansiškai remia pasaulio tikintieji.
Motinos Teresės Artimo meilės brolių skyrius greitu laiku bus įkurtas
Singapūre. Toji brolija, įsteigta prieš 22 metus, 29 šalyse turi 75 skyrius
SU 500 brolių (Honkonge, Japonijoje, Filipinuose, Taivanyje). Jie bendradarbiauja su
Gailestingosios meilės seserimis. Pirmiausia jiems rūpi žmonės be pasto
gės, ligoniai ir mirštantieji.
Šventasis Tėvas kovą su neraštingumu laiko gera priemone taikai
sustiprinti, nes tai suartins tautas ir leis joms geriau viena kitą suprasti.
Jis pageidauja, kad žmonės, išvaduoti iš baimės dėl gresiančių ginkluotų
konfliktų, kurie gali būti apokaliptiški, užuot ginčijęsi, stiprintų brolišku
mo ryšius ir tam panaudotų socialinės komunikacijos priemones, kurias
siūlo moderni civilizacija. Dideli kovos su neraštingumu laimėjimai duoda
pagrindą atmesti čia bet kokią pagundą ar bailumą. Tegul tad visi kuria
geresnę ateitį, mokėdami ir norėdami tam panaudoti visas medžiagines,
dorovines ir dvasines galimybes, kokias žmonija turi.
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Nigerija pirmą kartą siunčia misionierius į užsienį. Iš 9 naujai įšventin
tų kunigų savo krašte lieka tik 2, kiti vyksta į Kamerūną, Liberiją ir JAV
Apie pasauliečių apaštalavimą. Anglijos ir Valijos kunigai savo kon
ferencijoje Birmingeme (1x.1) svarstė, kaip kunigai gali padėti pasaulie
čiams vykdyti jų specialų apaštalavimą. Ten kaip svečiai dalyvavo kardi
nolas Jumas, pronuncijus ir kiti. Buvo daug stebėtojų ir iš pasauliečių
organizacijų.
Katalikų diena. Federacinėje Vokietijoje Aachene rugsėjo mėn.
iki 14 d. vyko Katalikų diena. Pradedant XIV a. ši yra 89-oji. Nuo
Didžiojo laikų Aacheno bažnyčioje laikomos brangios relikvijos:
apdaras, Kūdikėlio Jėzaus vystyklai ir juosta ir kt. Svarstymuose
dvi temos: Dievo karalystės skelbimas ir krikščionių atsakomybė
liui. 50 000 dalyvių. Iš Lietuvos buvo arkivysk. Liudvikas Povilonis.

nuo 10
Karolio
Marijos
vyravo
pasau

Prieš Afrikos perkrovimą Vakarų idėjomis bei filosofiją stojo Nairo
bio (Kenija) kardinolas M. Otungo. Jis sakė: Afrika panaudojama kaip atmatų
vieta toms srovėms, kurios laikui bėgant pačių Vakarų atmetamos. Todėl
Kenijos Bažnyčios užduotis - tas besiveržiančias naujas idėjas gerai ištirti
pirma, negu jos bus pateikiamos tikintiesiems.
Masinės komunikacijos priemonių svarba Bažnyčioje. Dominikonų
ordino vyresnysis, iš Islandijos kilęs 57-metis A. Byrno Ordino generali
nėje kapituloje pranešė: Ordinas turi 15 radijo transliacijos stočių, leidžia
68 žurnalus ir 33 laikraščius; 7200 dominikonų dirba 7-iuose universi
tetuose 15-oje fakultetų, 15-oje aukštųjų mokyklų, 17-oje kolegijų ir 40
mokyklų. Dominikonai teikia paslaugas 490 parapijų ir 208 misijų sto
tims; ant jų pečių 9 apaštališkieji namai, 10 namų rekolekcijoms ir 47
sielovados centrai (Hedwigsblatt. 1986 m. balandis-rugsėjis).

