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VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, 
dėkojame Tau, kad šventojo Krikšto malone 
pašaukei mūsų Tautą Dievo vaikų gyvenimui.
Atleisk mums suklupimus ir nuklydimus nuo Tavo meilės kelio.

Suteik malonę vidujai atsinaujinti, sustiprėti tikejime, 
karščiau Tave pamilti, prasmingiau gyventi, suprasti, 
kokią didelę reikšmę mūsų sieloms turi kasdienė malda, 
sekmadienio Mišios, dažna išpažintis ir Komunija.

Karštai Tave maldaujame: 
apšviesk, patrauk meile Tau ir Bažnyčiai, 
uždek visus mūsų tautiečius - 
ir tuos, kurie nuo Tavęs nutolo, atšalo, paklydo, 
visai Tavęs dar nepažino, netgi kovoja prieš Tave.

Mūsų Gelbėtojau, neleisk nė vienai 
Tavo Švenčiausiuoju Krauju atpirktai sielai pražūti! Amen.

LIETUVOS VYSKUPŲ ŽODIS TIKINTIESIEMS 
MININT KRIKŠTO JUBILIEJŲ

(1987 m. Gavėnia)
1. Mes - Dievo vaikai. Visagalis Dievas sukūrė neaprėpiamą Visatą su 

milijardais milžiniškų liepsnojančių ir gęstančių kūnų, bet už visą jų di
dybę Dievui mielesnis žmogus, nemirtingoje sieloje nešiojantis Jo būties 
atspindį, Jo paveikslą.

Negana to. Begalinės Visatos Kūrėjas panorėjo suteikti mums ne tik 
prigimtinę, bet ir antgamtinę, dievišką gyvybę. Gimdami iš savo tėvų, mes 
tampame žmonių vaikais, o per Krikštą - Dievo vaikais, dieviškosios pri
gimties dalininkais. Tai padaro mus pašventinanti Dievo dovana - pašven
čiamoji malonė. Ji buvo duota pirmiesiems tėvams, o kai jie ir jų palikuonys 
nuodėme tą dieviškąją gyvybę savyje nužudė, Dievas ją atkūrė per Amžinąjį 
Sūnų Jėzų Kristų. Pasaulį kuriant užteko vieno Dievo noro - žodžio Teesie, 
ir atsirado žvaigždynai ir Žemė su visu savo puošnumu. Atkurti dieviškajai 
mūsų sielų gyvybei prireikė Žmogumi tapusio Dievo mirties. Dieviškosios 
gyvybės pradmuo - pašvenčiamoji malonė - dabar suteikiama mums per 
Krikštą, ir mes su pasitikėjimu tariame: Tėve mūsų, kuris esi danguje!

Todėl, brangieji broliai ir seserys, didžiuokimės, dėkokime, pakelkime 
galvas! Mūsų tikėjimas - ne tamsuma, o skaidriausia šviesa. Mūsų malda - 
ne į tuštumą beriami žodžiai, o nuoširdus bendravimas su dangiškuoju 
Tėvu. Mūsų gyvenimo prasmė - nušviesti žemę dangaus atspindžiais. 
Mūsų paskirtis - amžinojo Tėvo namai!
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2. Sergėkime, ugdykime savyje dieviškąją gyvybę. Pažink, krikščio
ni, savo garbingumą ir žemu elgesiu jo neprarask, - ragino tikinčiuosius 
šv. popiežius Leonas Didysis. Žmonijos istorijos pradžioje ką tik gautą 
dieviškąją gyvybę nužudė pirmųjų tėvų nuodėmė, jų neklusnumas Kūrėjui. 
Ir dabar mūsų dieviškoji gyvybė žūva per kiekvieną sunkią nuodėmę. Tai 
mūsų tragedija; ją tautos dainius eilėmis taip apraudojo: Ir kūno silpnybė, 
ir žemės puikybė, ir pragaro juodo dvasia į prapultį stumia žmonijos 
daugumą ir žudo galybe tamsia...

Išmokime gyvos krikščioniškos dvasios metais branginti savo sielų 
dieviškąją gyvybę! Nelaikykime nuodėmės mažmožiu. Priešinkimės kiek
vienai sunkiai nuodėmei, o ypač toms, kurios graso visokeriopa pražūtimi 
tautai ir visuomenei: tai girtavimas, alkoholizmas ir dar baisesnė už jį 
narkomanija; tai negimusių kūdikių žudymas ir dirbtinis šeimų gausėjimo 
ribojimas, santuokinė neištikimybė ir visoks palaidumas; tai dvasinių ver
tybių užmiršimas ir pasinėrimas į medžiaginę gerovę; tai neapykanta, 
pavydas, vienas kito skandinimas; tai gamtinės aplinkos niokojimas, žmo
nių ir visuomenės turto grobstymas.

Mūsų sielų dvasinei gyvybei gresia ir tiesioginis krikščioniškųjų dory
bių nebranginimas: religinių pareigų apleidimas dėl nerūpestingumo ar 
pramogų, turto kaupimo ar karjeros sumetimais; tai ir nesirūpinimas savo 
vaikų religiniu auklėjimu, savo pačių religine savišvieta; tai kunigų ir 
tikinčiųjų vienybės skaldymas įtarinėjimais, smerkimais, šmeižtais; tai 
nusiminimas, šventos vilties ir meilės netekimas, tikėjimo išsižadėjimas 
ar praradimas.

Per šią Gavėnią stropesniu darbu ir malda, Kryžiaus kelio bei Graudžių 
verksmų pamaldomis atsiprašykime Viešpatį Dievą už savo ir tautiečių 
nuodėmes, ypač už Dievo ir artimo meilės trūkumą. Velykinę išpažintį 
atlikime tvirtai pasiryžę taisyti savo gyvenimą.

3. Tegul klesti dieviškoji gyvybė, tegul duoda vaisius. Mūsų fizinei 
gyvybei palaikyti reikia tyro oro, o dieviškajai, dvasinei gyvybei reikia 
maldos, susimąstymo. Gyvos krikščioniškosios dvasios metais išmokime 
melstis kūrybingai, savo mintimis ir širdimi, o melsdamiesi kasdien au
kokime Dievui save ir savuosius, savo darbą, džiaugsmą ir skausmą.

Fizinei gyvybei palaikyti ir ugdyti reikia tinkamo maisto, o dieviškajai 
gyvybei puoselėti bei stiprinti reikia dieviško maisto - šv. Komunijos. 
Gyvos krikščioniškosios dvasios metais kviečiame tikinčiuosius prie Dievo 
stalo - ilgą laiką nebuvusius ar dar niekad Komunijos nepriėmusius.

Mūsų sielai reikia ir minties peno; jo gausime skaitydami Šventąjį 
Raštą arba klausydamiesi jo skaitomo ir aiškinamo šv. Mišių Žodžio litur
gijoje. Šv. Mišios - tai mūsų gyvas susitikimas su Kristaus žodžiu ir 
Kristaus auka. Labai jas branginkime! Kas myli šv. Mišias, išsaugo tikė
jimą ir išmoksta gyventi su Dievu.
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Mūsų, kaip Dievo vaikų, veikla, sklindanti į aplinką - tai įvairiausi 
geri darbai, įkvėpti meilės žmonėms. Užuojauta, padrąsinimas, kuklus 
įspėjimas, naštų pasidalijimas, rūpinimasis, kad ne tik man būtų gera. 
Dosni ranka, jautri širdis. Drąsa ginti tiesą bei nuskriaustuosius, padorumą 
ir žmoniškumą, taiką su visais geros valios žmonėmis. Bet pirmiausia - 
kunigų ir tikinčiųjų vienybė, kad tarpusavio meilė būtų tvirtesnis gyveni
mo dėsnis už bet kurį kitą dėsnį (Stasys Šalkauskis).

Šį laišką Mieliems Lietuvos tikintiesiems ir Kunigams baigdami, nori
me pareikšti savo džiaugsmą dėl daugelio gražių mūsų religinio gyvenimo 
apraiškų, ir viltį, jog jų dar pagausės. Džiaugiamės, kad daugėja subren
dusių ir jaunų žmonių, aiškiai ir gražiai išpažįstančių savo šventąjį tikė
jimą; kad nemaža pavėlavusiųjų ateina prie Krikšto, Sutvirtinimo, San
tuokos, Atgailos ir Švenčiausiojo Sakramento; kad nuoširdžiai, maldingai 
ir gausiai lankomos Dievo Motinos šventovės; kad daug yra pamaldžių, 
darbščių kunigų ir įvairiais būdais Bažnyčiai padėti pasirengusių tikinčių
jų. Ypatingą paguodą mums, Bažnyčios vadovams, teikia ir gražias viltis 
žadina sąmoningos, doros ir vieningos jaunos katalikiškos šeimos. Vi
siems geriesiems mūsų žmonėms ir jų šeimoms Lietuvos Krikšto jubiliejaus 
proga reiškiame didelę meilę bei dėkingumą ir gražiausius linkėjimus.

Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, tesergsti jūsų širdis 
ir mintis Kristuje Jėzuje! (plg. Fil 4, 7).

KRIKŠTO JUBILIEJAUS MALDA
Viešpatie Dieve, tautų Kūrėjau ir visos žmonijos Tėve!

Iš širdies dėkojame Tavo tėviškajai meilei, 
kuri prieš šešis šimtmečius mūsų garbingųjų protėvių Krikštu 
pakvietė ir mus į Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Bažnyčią - 
šventąją Laisvės, Taikos ir Meilės Karalystę.

Ačiū, Viešpatie, kad buvai su mumis ne tik ramiais metais, 
bet ir vargo, skausmo bei kovų dienomis 
ir daugelį mūsiškių padarei tikėjimo ir doros žiburiais.

Ačiū už jaunimo ištikimybę ir ryžtą, 
už vyskupų ir kunigų apaštališkąjį uolumą.

Šiandien, Viešpatie, ne tik dėkojame už Tavo malones, 
bet ir apgailime savo kaltes.

Atleisk, gerasis Dieve, 
kad ne kartą mums stigo meilės ir dėkingumo, 
o mūsų krikščioniškasis gyvenimas ne visada spinduliavo 
ir veikė kaip pasaulio šviesa, žemės druska.

Pasitikėdami Tavo, Viešpatie, begaliniu gerumu, 
pavedame Tau save, savuosius, Tėvynę ir meldžiame, 
kad Tavo atsiųstoji Šventoji gyvenimo Dvasia
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mus stiprintų ir vestų,
idant mes visada būtume gyvos dvasios žmonės, 
sąmoningi krikščionys ir kilnumo pavyzdžiu bei tiesos žodžiu 
plačiai skleistume savo aplinkoje Gerąją Kristaus Naujieną. Amen.

Vysk. Antanas Vaičius

KALĖDINIS LAIŠKAS

Brangieji Broliai - Seserys!
Nuoširdžiai sveikinu Jus Dieviškojo Kūdikėlio Užgimimo šventėje. Svei

kinu taip pat Jūsų artimuosius, kurie, negalėdami šiandien kartu su Jumis 
dalyvauti įspūdingose Kalėdų pamaldose, dalyvauja jose širdimi, mintimis 
ir malda. Sveikinu visus, kurie laukė Šventų Kalėdų ir dabar kartu su 
mumis džiaugiasi jų sulaukę.

Kalėdinis džiaugsmas yra dalelė ano didžiojo iš Dangaus atnešto džiaugs
mo, kurį, Jėzui gimus, paskelbė angelas, apsireikšdamas Betliejaus pieme
nims ir tardamas: Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas (Lk 2,10-11). Kalėdinis 
visų džiaugsmas yra panašus į džiaugsmą tų išminčių, kurie, stebuklin
gos žvaigždės vedami, rado Betliejuje gimusį Kūdikėlį Jėzų ir, parpuolę 
ant žemės, jį pagarbino (Mt 2,11).

Evangelijos žodžiais skelbiamas ir mūsų sielas apimantis kalėdinis 
džiaugsmas, rodos, turėtų užgesinti mumyse bet kurią skausmingą min
tį, nutildyti bet kurią širdies dejonę. Tačiau taip nėra. Nors Dievo Sūnus 
tapo Žmogumi ir gimė šioje žemėje, bet ši žemė vis dar tebėra šalta ir 
svetima Dievui. Nors jau beveik 2000 metų, kai krikščioniškoji žmonija 
gieda Betliejaus giesmę Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo 
mylimiems žmonėms (Lk 2, 14), bet dar ne visi garbina Dievą ir ne visi 
džiaugiasi Jo atnešta taika ir ramybe. Tiesiog verkti reikia, matant, kiek 
daug skausmo, vargo ir ašarų, kiek blogio ir moralinio sugedimo šių 
dienų pasaulyje.

Ilgai galvojau, ar suprasite mane, Brangieji, jei šioje džiaugsmo šven
tėje paliesiu deginančią žaizdą, jei, užuot kalbėjęs apie mums gimusi 
Dieviškąjį Kūdikį, kalbėsiu apie kūdikius, kurie žudomi dar negimę. Pri
siminęs Vatikano II Susirinkimo nutarimą, kad vyskupo pareiga skelbti, 
kaip labai gerbtinas kiekvienas asmuo, jo laisvė ir žemiškasis gyvenimas 
(Dekretas apie ganytojiškas vyskupo pareigas, nr. 12), - ryžausi kalbėti.

Gyvename laikus, kai kėsinamasi ne tik į tuos, kurie džiaugiasi gyve
nimu, bet ir į tuos, kurie dar negimę. Dėl smurto veiksmų, karų ir žudynių 
išgyvenama ir bandoma įvairiai reaguoti, o dėl negimusių kūdikių žudy
mo beveik nesijaudinama. Ne taip tolima praeitis yra liudytoja mergaičių 
drovumo, o šiandien jau ne viena mergina su įžūliu išdidumu reikalauja
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medicininio patarnavimo, kuriuo atimama gyvybė negimusiam kūdikiui. 
Šitokio patarnavimo reikalauja ir šeimų motinos. Mūsų motinos auginda
vo, kiek Dievas duodavo, o šiandien beveik visose šeimose apsiribojama 
tik vienu ar dviem vaikeliais ir žudymų skaičius procentiškai didėja: ty
loje, be šauksmo, negirdimai žūsta negimę kūdikiai. Niekas jų nelaidoja 
ir niekas jiems nestato paminklų. Tokių nužudytųjų skaičius šiandieninia
me pasaulyje siaubingas - apie 60 milijonų per metus! [Privati Alan-Guttman 
įstaiga, Niujorkas]. Girtavimas ir narkomanija, išlepimas ir palaidumas, neža
botai suvešėjęs sekso jausmas tampa mirties skleidėju, graso pražūtimi 
mūsų laikų civilizacijai. Jei, pamatę skęstantį, neskubėtume jo gelbėti ir 
nešauktume į pagalbą kitų, būtume neverti žmogaus vardo. Panašiai sun
kiai nusikalstume, jei tylėtume ir savo tylėjimu prisidėtume prie to, kad 
nebebūtų bijoma žudyti negimusiuosius.

Brangieji, Dievas, Dangaus ir žemės Kūrėjas, nustatė ne tik būdą nau
joms kartoms ateiti į pasaulį, bet ir parūpino nuostabias priemones gyvy
bei išlaikyti. Štai paukšteliai, kurie per dienas skraido, nuo šakelės ant 
šakelės šokinėja ir vis kitame medyje nakvoja, laikui atėjus, suka lizdelį - 
lopšelį busimiesiems savo vaikams. Ir žiūrėkime - tasai paukštelis, kuris, 
rodos, negali nė akimirkos nustygti vietoje, su didžiausia kantrybe tupi 
lizdelyje, kol išsiris mažyliai, juos šildo, saugo, maitina, kol jie plunksne
lėmis pasipuošia, kol pradeda savarankiškai gyventi. Ar tai ne nuostabu?!

Dar nuostabiau Dievas pasirūpino žmonių gyvybe. Jai globoti Jis pa
šaukė tėvą ir motiną - du tapusius vienu kūnu, kaip sakoma Šventajame 
Rašte (Pr 2, 24). Dievas davė gimdytojams ne vien prigimtinį instinktą, bet 
ir nuostabią meilę savo vaikams. Ta meilė padeda motinai iškentėti gim
dymo skausmus, kūdikių maitinimo, auginimo ir auklėjimo vargus. Kiek 
ji prisikenčia, tik vienas Dievas težino! Užtat su kokia meile mes prisime
name savo motinas ir gerbiame gimdytojus!

Yra sakoma: juo geresnis daiktas sugenda, juo labiau jis dvokia. Graži 
ir kilni yra motina, pasiaukojamai atliekanti savo motiniškas pareigas. 
Bet kaip pavadinti tą motiną, kuri nesirūpina savo kūdikiu, nebegirdi jo 
verksmo, nebesaugo jo nuo šalčio, marina badu?.. O dar baisiau, jei mo
tina atima gyvybę dar negimusiam savo kūdikiui! Baisus dalykas yra 
nužudyti žmogų, kuo nors nusikaltusį, bet nepalyginamai baisesnis yra 
nužudyti nekaltą kūdikį, dar nespėjusį pamatyti saulės šviesos! Reikia 
žinoti, kad naujo žmogaus gyvybė atsiranda nuo pat jo pradėjimo momen
to. Tai nėra tėvo ar motinos gyvybė, bet jau kito, naujo žmogaus gyvybė, 
priklausanti pačiam Dievui ir paties Dievo valia paskirta būti Dievo pa
veikslu (Pr 9, 6). Kas žudo šią nekaltą gyvybę, tas kėsinasi į patį Dievą ir 
yra žudikas, besišaukiantis dangaus keršto (plg. Pr 4, 10). Labai sunkiai 
nusideda ne tik tie, kurie tą nusikaltimą daro, bet ir visi, kurie pritaria, 
pataria ar sudaro sąlygas tam nusikaltimui įvykti. Nusideda ir tie, kurie 
galėdami nesulaiko besirengiančio tą nusikaltimą daryti.
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Jokie aukšti tikslai, jokios, kad ir kilniausios, intencijos negali mo
rališkai pateisinti dar negimusios gyvybės žudymo (prof. kun. Stasys 
Gruodis).

Nėra pagrindo sakyti, kad negimusi būtybė yra menkesnės vertės už 
gimusią. Žmogus, nors ir dar negimęs, yra žmogus su kūnu ir siela nuo 
pat prasidėjimo. Nėra jokio pereinamojo laikotarpio. Klaidingas, Bažny
čios mokymo neatitinkantis dalykas yra sakyti, kad naujai prasidėjusi 
gyvybė iki trijų mėnesių nėra žmogaus gyvybė. Prasidėjusią gyvą būtybę 
modernieji išradimai šiandien leidžia filmuoti, stebėti visas to gyvo orga
nizmo sistemas. Jau 21-ąją dieną naujojo organizmo širdis galingai vei
kia, o nuo 8-os savaitės - jaučia ir gali kentėti. JAV ginekologas dr. Ber
nardas Natansonas ir jo kolegos yra sukūrę filmą „Nebylus šauksmas“. 
Filme aiškiai matyti, kaip negimęs kūdikis traukiasi nuo instrumento, 
kurio paskirtis atimti jam gyvybę, - kaip jis atveria burnytę nebyliam šauk
smui... Tas gydytojas prisipažįsta ne kartą atėmęs gyvybę negimusiems. 
Dabar jis važinėja po pasaulį ir skelbia, kad abortas yra žmogžudystė.

Psichoterapija sako, kad abortu ne tik kūdikis nužudomas, bet ir mo
tina pažeidžiama. Į padarytą abortą jos sąžinė reaguoja panašiai kaip į 
nekaltų žmonių žudymą: sunku atsikratyti minties, kad ant mano gyve
nimo kelio guli lavonas, mano kūdikio lavonas... Ši skaudi mintis, kaip 
tvirtina žinovai, neretai tampa priežastimi tokių negerovių, kaip depresija, 
visokios psichozės bei neurozės, kraujagyslių ligos, vėžys ir net ūmūs 
infarktai. Veltui bandoma pasiteisinti - ir net įteisinti - negimusios būty
bės žudymą. Jeigu negalima nuomininko išmesti į gatvę, tai juo labiau 
nevalia dar žiauriau pasielgti su ta būtybe, kuriai būtinai reikalinga ne 
vien pastogė, bet ir motinos širdies šiluma.

Neseniai teko žiūrėti ir klausytis Vilniaus televizijos laidos, kurios me
tu buvo pasakyta, kad mūsų Tėvynėje Lietuvoje gyventojų skaičius yra 
išaugęs virš 3 600 000 ir kad šiuo metu gimimų skaičius ima didėti. 
Pagalvojau: kokia būtų laimė, jeigu mūsų tautiečių skaičius vis augtų ir 
neatsirastų nė vienos motinos, drįstančios pasikėsinti į gyvybę prie savo 
širdies. Toji gyvybė dar negali kalbėti. Tad jos vardu tegu motinai kalba 
šie poeto žodžiai:

Su pavasariu, su saule daigas kelias, - 
Mama, aš kaip daigas Tau esu!
Mūs abiejų bendras kraujo kelias, - 
Tavo laimei augu, gyvenu.

Nežudyk manęs - aš būsiu Tavo saulė,
Užvaduosiu darbus aš tavus.

Leisk gyventi, leisk man augti, mama!
Neskubėk, sustok ir pagalvok.
Na tai kas, kad augsim keturi, penki mes,
Duonos ir gyvenimo užteks visiems.
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Baigiu kalėdiniu linkėjimu. Brangieji, Kūdikėlis Jėzus telaimina Jus ir 
Jūsų namelius. Įsikūnijusio Žodžio palaima telydi Jūsų darbus ir gerus 
norus! Teguodžia Jūsų senelius, kurių smilkinius puošia sidabro gijos! 
Tesaugo Jūsų mažuosius, besidžiaugiančius saulėtu gyvenimo pavasariu. 
O Jūsų pastogės tebūna pilnos tyro džiaugsmo, šeimos laimės ir nekalto 
vaikučių krykštavimo!

(Kalėdinis laiškas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros tikintiesiems)

IŠ BAŽNYČIŲ ISTORIJOS

Kun. Petras Veblaitis

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
(Tęsinys. Pradžia Nr. 20)

Advokato Kaminskio kalba
Ateik, Šventoji Dvasia, į mano širdį ir apsaugok ją nuo visokios netei

sybės!
Šitais maldos žodžiais, ponai teisejai ir luomų atstovai, aš pradedu 

šioje byloje ginamąją savo kalbą, gimusią prie altoriaus laiptų; ji baigsis 
čia iškilmingu sprendimu, kurį padarysite jūs savo širdžių gilumoje, savo 
proto, atsikračiusio visokios neteisybės, gilumoje.

Ieškodami tikrosios teisybės, jūs, be abejo, atsakysite į du pagrindinius 
klausimus: kas yra teisiamieji ir kuo jie nusikalto.

Pirmojo klausimo sprendimas, kiek leidžia aplinkybės ir teisinės gali
mybės, gula ant manęs. Dėl to aš ir stengiuosi suprasti, perprasti šių 
žmonių būdą bei pasaulėžiūrą, papročius ir tikėjimą; žodžiu, stengiuosi 
pažinti, kas sudaro šitos žmonių- grupės dvasinį pasaulį. Suprantama, 
žmogaus siela nėra koks atsitiktinis dalykas. Siela - tai žmogaus išgyven
tos patirties rezultatas. Visa tai, ką esu sužinojęs iš teisiamųjų, ką esu 
skaitęs iš prieinamų šios bylos šaltinių, pateikiu jums, ponai teisejai, kaip 
kaltinamųjų įgaliotinis.

Taigi kas jie, tie mūsų kaltinamieji? Ar tai kokia laukinių bastūnų 
gauja? Ne! Tai rimti, ištikimi, gerbiantys teisę gyventojai. Kražių miestelis 
pagal archyvinius dokumentus jau žinomas nuo 1253 metų. 1528 m. 
mokesčių lapuose sužymėtos jų prosenelių pavardės. Vadinasi, žmonės 
pastovūs ir ramūs. Gražiausias jų bruožas - tikėjimas ir nuolankumas. 
Tiesa, kai senais laikais Kryžiuočių ordinas norėjo primesti jiems krikščio
nybę kardu ir botagu, jie smarkiai gynė pagoniškosios savo dievaitės 
Medeinės [Medžiojimos] šventyklą ant aukšto kalno; bet kai jų valdovas 
pasikrikštijo, meilės ir gailestingumo tikėjimą kražiečiai priėmė be sąmy
šio, be sukilimo, be pasipriešinimo. Ir nuo to laiko šita religija giliai įleido 
šaknis į visą jų gyvenimą.
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- Kuo verčiatės? - paklausė teismo pirmininkas kaltinamuosius.
- Darbu ir malda, - atsakė viena iš moterų.
Taip, darbu ir malda jie gyveno. Darbui reikia žemės, ir jie myli savo 

maitintoją. Maldai reikalinga bažnyčia, - jie ja rūpinasi. Tačiau ta šven
tovė, parapijos bažnytėlė, medinė ir vos laikosi dėl senatvės. O greta stovi 
didingas mūras - kita, uždaryta vienuolyno bažnyčia. Kas galėtų būti 
paprasčiau, - manė kražiečiai, - kaip bažnyčias sukeisti. Aš nekalbėsiu, 
kokiais sumetimais vietinė administracija nepateikė šio projekto aukš
čiausiajai valdžiai patvirtinti, bet aš ginu, kaip ir turiu ginti - teisiamuo
sius. Jeigu liudytojas Viljomanas mano, jog remontas kaštuotų kelis šim
tus rublių, tai taip galėjo manyti ir Kražių parapijiečiai. Dėl to jiems 
pasirodė, kad jei jie nuolatos prašys, maldaus, pagaliau vienuolyno baž
nyčia bus jiems palikta.

Be to, dar, ponai teisėjai, leiskite atkreipti dėmesį, kad daug reikšmės 
vienuolyno bažnyčiai teikia kražiečių tradicijos ir padavimai. Kražiečiams 
su parapijos bažnyčia nesisekė. Jie yra įsitikinę, kad joje dažnai kyla 
gaisrai. Iš tikrųjų tai atsitiko 3 kartus. Pirmoji parapijos bažnyčia, Vytau
to statyta 1416 m., sudegė 1475 metais. Naujai pastatyta kunigaikščio 
Giedraičio 1495 m. antrą kartą sudegė 1638 metais. Pagaliau po trečio 
gaisro 1745 m. pastatyta dabartinė bažnyčia. Tačiau ji, kaip jau minėjau 
anksčiau, medinė, po 150 metų sugriuvo.

Taigi parapijos bažnyčia dažnai degė. Klausimas - kurgi meldėsi kra
žiečiai, kai po kiekvieno gaisro nebelikdavo parapijos bažnyčios 5-erius, 
8-erius, net 20 metų? Aišku, vienuolyno bažnyčioje. Čia nuo 1607 m. buvo 
garsi vienuolyno bažnyčia, kur kabėjo Leonardo da Vinčio tapytas pa
veikslas. Bet ne apie tai norėčiau kalbėti. Greta parapijos bažnyčios nuo 
1641 m. stovi mergelių benediktinių bažnyčia, dabartinių įvykių arenos 
pradžia. Kiekvieną kartą, kai po gaisro būdavo atstatinejama parapijos 
bažnyčia, kražiečiai melsdavosi vienuolyne. Ten atgiedodavo už mirusius 
savo tėvus pamaldas, ten storose mūro sienose būdavo įmūrijamos atmi
nimo lentos su jų vardais. Štai kodėl dabar, kada parapijos bažnyčiai 
gresia sugriuvimas, o vienuolynas uždaromas, kražiečiai taip karštai rū
pinasi ir maldauja, kad pamaldos būtų laikomos vienuolyno bažnyčioje. 
Aišku, jie nežino visų kanceliarinių formalumų ir tvarkos, nesupranta 
išleistų įstatymų galios, bet jie neklysta tikėdami, kad aukščiausioji val
džia visuomet gali savo nutarimą pakeisti. Ir jei prašo ir maldauja, - turi 
vilties. Taip, turi vilties.

Kodėl turi? - paklaus prokuroras, - jeigu jiems buvo atsakyta, ir tas 
atsakymas paskelbtas. Dėl to kad jie gyvena ne mūsų protu, nes tai 
paprasti kaimiečiai. Jie nuo seniausių laikų aria žemę, veža mėšlą, šukuo

ja linus, kerta mišką; jie net prekyba nesiverčia, neina net uždarbiauti, dėl 
to jie ir neturi praktinio gudrumo. Net tie, kurie šiek tiek prasišvietę, - 
mažai mokęsi, skaitę tik bažnytinį kalendorių, - nesiskiria nuo jų, nes
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knygos apie teisę nė rankose nėra turėję. Loginė jų aksioma yra ši: „Die
vas įsakė klausyti caro ir gerbti jo valdžią. Caras nori, kad mes melstu
mės. Bet melstis reikia bažnyčios; vadinasi, caras bažnyčią mums ati
duos, nors jo pareigūnai mums nepadeda". Bet tai nieko. Netgi kunigas, - 

jis atlieka pamaldas, bet bažnyčios pastatu negali naudotis kaip savu, 
nes bažnyčia - visų parapijiečių namas; o visų namas, teisiamųjų many
mu, priklauso jiems arba carui, tik ne kunigui ar kam kitam.

Taip galvojo kražiečiai, ir dėl šitokios jų galvosenos darosi aiškus 
atsitikimas su kunigu Mažeika, dėl kurio penki mano ginamieji kaltinami. 
Kaip į šį atsitikimą žiūrėti? Aš čia nekalbėsiu juridiniu aspektu, bet nu
sakysiu patį faktą, kaip jis atsiskleidė per teismą. Kaip ir dėl spalio 6 d. 
įvykio - kažkas neaišku, neišsamu. Nurodoma keli asmenys, dauguma 
moterų, bet Mažeika jų nevardija; nenurodo jų ir urėdninkas Jariašovas. 
Jis tik sako, kad tokios ir tokios moterys buvo prieangyje ir jį barė. Dėl to 
liko tik vienas liudytojas Eljašas, parengtiniame tardyme liudijęs prieš 
Klapatauskus, Navickienę, Jucevičius, Zajauskienę Scholastiką, jos dukte
rį Teodorą ir Pranciškų Jurevičių. Tačiau šitas liudytojas per tardymą 
ištarė mažą žodelį „rodos". Jeigu jau pats prisipažino, kad Teodoros ten 
nebuvo, jeigu jo parodymai tvirtai paneigtini dėl kai kurių asmenų, tai 
neturi vertės ir jo parodymai dėl likusių.

Aš pabrėžiau, atkreipiau teismo dėmesį dėl nevienodo Eljašo parodymo. 
Mums tikriausiai pasakys, kaip įprasta: „Nebeprisimenu, nes tai buvo 
seniai". Bet tada jie viską prisiminė. Ne, ponai teisėjai, šitas žmogus 
vietinius asmenis gerai pažįsta, metų laikotarpy jis ne kartą galvojo ir 
kalbėjo apie įvykius. Vadinasi, jeigu tada jis gerai matė ir buvo įsitikinęs, 
tai ir dabar turėtų neabejoti. Kitaip sakant, jeigu jam dabar „rodosi“, tai 
rodėsi ir tada. Ir jis taip pasakė, tik šitas žodis neužrašytas. Šita aplin
kybė verčia mane pasakyti keletą žodžių apie parengtinio tardymo proto
kolus, kuriais remtis mums leista.

Apskritai, sulyginus parodymus, duotus teisme, su parengtinio tardy
mo parodymais, kaltinimas rėmėsi paskutiniaisiais, kaip nepajudinamais, 
bet kuriuo atveju parašytais. Aš su tuo nesutinku. Be to, daugelis paro
dymų buvo duodami su vertėju, parodymai buvo padaryti skubant, galiu 
paminėti atvejų, kur labai jaučiamas netikslumas. Pavyzdžiui, kunigo 
Mažeikos parodyme rašoma, jog jis, saugodamasis, kad šie asmenys „ne
išlietų" Švenčiausiojo Sakramento, ir taip toliau. Tarp kita ko, kunigas 
Mažeika negalejo taip pasakyti dėl to, kad lotynų apeigose vynas varto

jamas tik Mišiose, o Švenčiausiasis Sakramentas laikomas taurėje tik 
duonos pavidalu. Vadinasi, jis galėjo pasakyti tik taip: „saugodamas, kad 
neišsibarstytų“, o ne „išsilietų". Aišku, tai neturi jokios įtakos bylos es
mei; tačiau jei mes matome, kad teismo tardytojo subjektyvus įspūdis ir 
supratimas turi įtakos jo stiliui, todėl nepyksime dėl kiekvieno protokole 
parašyto žodžio. Tad ir žodis „rodos" Eljašo parodyme tikrai praleistas,
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todėl negalima prieštarauti, kad dabar jis jums nesiryžta nurodyti, kas 
būtent tuo momentu prieangyje buvo arti kunigo Mažeikos. Na, jeigu taip, 
tai mano ginamųjų dalyvavimas šitame susidūrime neįrodytas.

Aš pasakiau „susidūrime“ ir to žodžio neatšaukiu, negaliu kito parink
ti. Nes čia kažkas buvo, bet kas - nevisiškai aiškiu tikslu ir nepanašu į 
aktyvų pasipriešinimą valdžiai. Kunigas Mažeika, aišku, visiškai sąžinin
gai sako, kad minios elgesys sutrukdė jam išnešti Švenčiausiąjį, bet tas 
poelgis neturi jokios prasmės. Surišo jam rankšluosčiu kojas, o, Eljašo 
parodymais, ir rankas, reikalaudami, kad kunigas taurę nuneštų atgal. 
Kaip galėjo šito reikalauti, jeigu jis neturėjo laisvų nei rankų, nei kojų? 
Ar nereikėtų prikišti, - ir aš spėju, - kad šitas surišimas buvo ne fiziškas, 
o tik simboliška prievarta? Aš neabejoju, kad kunigas Mažeika tikrai no
rėjo išpildyti savo viršininkų valią, bet lemiamąją minutę, kai pasirodė 
didelis ir kartu toks pasyvus parapijiečių nenoras, ar užteko jam ne tik 

fizinės, bet ir moralinės jėgos eiti prieš tą nenorą, prieš srovę? Turbūt 
neužteko. Jis - kunigas. Tiesa, jis turi paklusti. Bet kartu jis ir Kražių 
gyventojas, tos pačios parapijos sūnus. Ten jo saviškiai ir giminės. Ir tuo 
momentu jam kilo mintis: „O jeigu jie teisūs, - jeigu visa tai nusitęs ir 
bus gautas caro sutikimas! Viešpatie, patark ir gelbėk!" Čia jis stato 
Švenčiausiąjį ant žemės prie sienos ir pats - pasakytume - atsiduoda į 
pasipriešinimo rankas. Tarp jo ir minios nėra žodžio, nėra net aiškios, 

formuluotos minties, bet jie instinktyviai vienas kitą suprato: „Tau, tėveli, 
norint pasiteisinti vyriausybei, reikia pasipriešinimo; štai ir turi daryti su 

jais, ko nori Dievas gailestingas, ir eik sau ramus“. O jis taip galvoja: 
„Pasipriešinimas buvo; argi aš turiu jėga pasipriešinti, rizikuodamas Šven
čiausiuoju Sakramentu? Aš savo atlikau, Dievas su jais! Bonus pastor 
animam suam deponet pro ovibus, - jei ne, tai reikia jiems nusileisti", - 
ir išėjo sau ramiai. Mums sako: „Be kepurės ir be palto". Bet argi Šven
čiausiasis Sakramentas nešamas su kepure ir su paltu? Mums rodo per
plėštą giesmyną. Na, bet kas gali suprasti, kas ir kada jį suplėšė! Taurė 
su Švenčiausiuoju Sakramentu nunešta ant altoriaus, nunešta su bažny
tinėmis žvakėmis, nunešta mano ginamojo Turausko, ir ne plikomis ran
komis, o su rankšluosčiu, kaip pridera. Turauskas tai pripažįsta. Bet juk 
čia nėra nuodėmės nei nusikaltimo. Atvirkščiai, jis padarė tai, ką pana
šiomis aplinkybėmis privalėjo padaryti kiekvienas protingas krikščionis.

Tokia yra spalio 6-osios istorija. Aš klausiu: ar yra čia kas panašu į 
pasipriešinimą? Nekalbant jau apie nusikaltimą, nurodytą 263-266 bau
džiamajame straipsnyje. Taip, yra žodinis teisininko įžeidimas. Bet tai juk 
panaikinta įspėjimu. Klapatausko ir Šarausko veiksmai spalio 8 d. bus 
peržiūrėti ir įvertinti kitų, o aš, kaip jų gynėjas, turiu pažymėti, kad pra
šymas dėl įsakymo vykdymo atidėjimo. <. . .>  Jokių grasinančių gestų as
menų, tarp kurių yra ir mano ginamieji, minioje ispravnikas nepastebėjo; 
bet pagal veido išraišką jis nusprendė, kad bet koks mėginimas patekti į
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bažnyčią dėl pasipriešinimo negalimas. Veido išraiška gal ir pakankama 
priežastis imtis atitinkamų priemonių atitolinti nusikaltimui, bet tai toli 
gražu ne nusikaltimas. Ar bereikia man kalbėti apie tą bendriją, kuri ruošė 
valgį? Nuo tragedijos iki juokų vienas žingsnis. Juk visi nusikaltėliai visada 
arba patys virdavosi valgį, arba kas nors kitas jiems virdavo.

Daug sunkesnis kaltinimas nusakomas trečiuoju punktu, kuriuo kalti
nami Šarauskas, Ganauskas, Nocius ir Viktorija Balogovaitė. Čia jau gin
kluotas pasipriešinimas siekiant neleisti ir taip toliau. Šito akte nebuvo 
paminėta, - tai turi įrodyti kiti gynėjai. Bet pagal mūsų programą spren
džiant objektyviai, aš privalau nusakyti, kokia buvo žmonių nuotaika iš 
lapkričio 9-os į 10-ą, koks visų asmenų susierzinimas. Jūs prisiminkite tą 
momentą, kai 3 val. nakties vyriausybė, žandarai, uriadnikai apstojo 
bažnyčią. Buvo kalbėta, žadėta, grasinta bausmėmis ir pagaliau iš liau
dies atimtas vienintelis ginklas - giesmė ir Jo didenybės portretas. Ir 
žmonės, nors ir nelabai norom, pradėjo iš bažnyčios skirstytis. Ir tada 
staiga, nelauktai, dėl nežinomų priežasčių išeinančiuosius uriadnikai gu
bernatoriaus įsakymu pradėjo plakti bizūnais. Ponai teisėjai, kai prieš 
aštuoniolika su puse šimtmečių dėl tos pačios priežasties šv. Povilą norėjo 
nubausti rimbu, tik vienas jo pasakytas žodis „caesorem appelo" (šauksiuo
si cezario) sulaikė rimbus ir visą baudimo procedūrą. Ir Kražių parapijiečiai 
turi savo ciesorių, ir jie į jį šaukėsi, bet čia neatsirado prokonsulo Festo 
[kuris užstojo Paulių], ir dėl to buvo paleisti į darbą rimbai. Kapojo žmones 
šventoriuje, kapojo bažnyčioje, kur moterys dar meldėsi prie altoriaus. Ką 

jie kapojo? Moteris, dukteris, seseris, motinas, žmonas, jau išėjusias iš 
bažnyčios. Ir kur? Bažnyčioje. Kas yra bažnyčia? Maldos namai. Daugeliui 
netikinčiųjų - tai taip. O stačiatikiams ir katalikams, mums, tikintie
siems, - tai šventovė su šventais sakramentais. Bažnyčia - tai Dievo 
namai. Tai ne tik maldos namai - tai namai, kur Viešpats matoma forma 
išsirinko sau vietą. Ten yra Švenčiausiasis Sakramentas - tikras Išgany
tojo kūnas ir kraujas. Tikintieji nežino teisės ir straipsnio de sanguinis 
offusione [apie kraujo praliejimą], bet jie vis dėlto žino, kad bažnyčioje mušti 
ir pralieti kraują negalima. Štai priežastis viso to, kas atsitiko, ką padarė 
teisiamieji. Prie to dar pridėkite aplinkybes.- naktis, šauksmai, spiegimas, 
verksmas, skausmas - tikras pragaras. Štai vaizdas! Vaizdas, kurį galima 
ne tik išreikšti, bet ir įsiminti.

Jūs, ponai teisejai, turėkite omeny šitą žmonių dvasinę būklę, kurioj 
būdami jie tada taip elgėsi. Aš nekalbėsiu apie straipsnius. Jų daug visokių. 
O jei dar mažai, tai bet kuriuo atveju tarp jų kaip išganymo žvaigždė - 775 
straipsnis. Jūs jį atrasite. Tačiau nepajėgdamas nugalėti širdies skausmo, 
kad ir pasitikiu pasauline valdžia, keliu akis į Aukščiausiąjį su poetu: 
„Dievo Motina, karaliaujanti Vilniuje ir visus globojanti! Jų širdis sudras
kyta, liūdna ir suvargus; nešk Tu jų skausmą į dangų ir suteik jiems 
dangiškos jėgos!"
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Pirmininkas: Pone advokate, malonėkite baigti savo maldas. Tribunolas 
teisia remdamasis įstatymais.

Kaminskis: Taip. Tribunolas teisia pagal įstatymus, bet su Dievo pagal
ba. Baigiau.

Po gynėjo Kaminskio kalbėjo advokatas Andrejevskis.

Advokato Andrejevskio kalba
Ponai teisėjai ir luomų atstovai! Man dėl to baugu ir sunku ginti 

teisiamuosius, apkaltintus sukilimu, kad niekur neradau tokių ištikimų, 
tokių religingai atsidavusių savo monarchui žmonių, kaip visa ta žemai
čių minia. Ir istorijoje niekad nematyta ir vargu ar galėjo kas bent įsivaiz
duoti, kad kur nors pasaulyje maištininkai susidūrime su vykdomąja val
džia savo teises gintų tarpininkaujami monarcho portreto, iškelto viršum 
minios, tarsi stebuklingo paveikslo, papuošto gėlėmis ir vainikais. Pats 
gubernatorius buvo sukrėstas tokio minios gynimosi būdo. Jis liepė lai
kantiesiems portretą nuleisti rankas, paskui įsakė policijai portretus atim
ti; bet, matydamas, kad visi pradėjo prie jo artintis ir paveikslus tvirčiau 
laikyti, liepė portretus palikti neliečiamus.

Ką tai reiškia? Ar tai nereiškia, kad ta pati jėga, kurios vardu guber
natorius atvyko užgniaužti tariamo sukilimo, ta pati jėga, t. y. pasiro
džiusi jam portrete - Jo didenybės asmenybė - sugniuždė jį patį, atėmė jo 
energiją ir nenorom apsaugojo minią? Vadinasi, abi pusės rėmėsi viena ir 
ta pačia valdžia, kuri palaiko valstybės stiprumą. Tai koks čia sukilimas?! 
Ne, čia nebuvo sukilimo, o buvo tik didžiausias nesusipratimas tarp liau
dies ir vietinės valdžios. Šiandieninės bylos centre buvo caro valdžia, 
valia, ir reikia pažiūrėti, kaip abi pusės stengėsi tą valią vykdyti.

Remiantis dar 1864 04 01 aukščiausiojo [valdovo] patvirtintu Vakarų 
komiteto nutarimu uždaryti vienuolynus, kuriuose lieka mažiau kaip 8 
vienuoliai, atskiras aukščiausias įsakymas uždaryti Kražių vienuolyną 
valdovo buvo duotas visiškai formaliai; be to, monarchas nenumatė nie
kieno kančių panaudojus šitą tradicinį būdą, kuris yra jau 30 metų senu
mo. (Toliau gynėjas nurodo nepaprastas nelaimes, susijusias su kražiečių mūrinės bažny
čios uždarymu, ir apie jų norą bažnyčią ginti.)

<...> Kas galėjo būti logiškiau, kukliau ir lengviau atlikta, kaip šitas 
prašymas? Sunku suprasti, kodėl nebuvo galima pranešti valdovui im
peratoriui? Paskutiniu metu atnaujinti diplomatiniai santykiai su Romos 
Kurija aiškiai rodo, kad šiuo klausimu mūsų monarcho politika pasižymi 
taikingumu ir tolerancija. Ir negalima net įsivaizduoti, kad valdovas ne
būtų palikęs Kražių gyventojams mūrinės bažnyčios, ypač jei gyventojų 
kančios tuo klausimu būtų buvusios teisingai nušviestos Jo didenybei. 
Tačiau nueita ne teisingu keliu, o visiškai kita kryptimi, privedusia prie 
neišvengiamos katastrofos. Kad pamatytume galą, reikia paklausti: ar 
buvo aukščiausias įsakymas tokiu būdu uždaryti Kražių vienuolyną, būtent
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ūmiai ir neatidėliojant, nesiskaitant su jokiais vietos keblumais? Ar buvo 
nustatytas terminas? Nieko panašaus!

Čia gynėjas įrodo, kad administracija uždelsė 1891 12 12 aukščiausio
jo teismo vykdymą dvejus metus ir kad 1893 06 10 aukščiausiojo valdovo 
įsakymas, dėl kurio įvyko kraujo praliejimas, iki šiol neįvykdytas, nes 
šiame paskutiniame įsakyme įsakyta nugriauti bažnyčią, manant, kad 
pagal aną įsakymą ji jau dveji metai yra uždaryta. O bažnyčia ir dabar 
tebestovi sveika.

Kodėl nepalaukta dar 2-3 mėnesius, kaip prašė kražiečiai, bent iki tos 
dienos, kol būtų gautas koks nors atsakymas į paduotus jų prašymus? 
Prašymas, paduotas generalgubernatoriui, liko be atsako, nepaaiškinant 
priežasčių, o kurie buvo pasiųsti monarchui, matyt, buvo be užjaučiamų 
vietinės valdžios paaiškinimų, nes jie visi buvo pasiųsti vidaus reikalų 
ministerijai ir su jais nesiteikta supažindinti valdovo imperatoriaus. Taip 
pasielgė administracija.

Dabar pasižiūrėkime į liaudį. Kiekvienas iš šių teisiamųjų turi savyje 
nepaprastą talismaną, gelbstintį nuo visokių rūsčių teismo bausmių. Tas 
talismanas - gyvas, karštas tikėjimas Dievu. Tikėjimas jiems brangesnis 
už gyvybę. Tokio tikėjimo nerasi visame pasaulyje. Tai gyvas tikėjimas į 
gyvąjį Dievą, tą Kristų, kuris girdi viską, kas vyksta žmogaus širdyje, 
kuris dėl to nužengė iš dangaus aukštybių į bažnyčią, įsikūnijo Švenčiau
siajame Sakramente ir nuskandina visą žmonijos liūdesį, pats būdamas 
Dievas-Žmogus. Teisiamieji, kaip kūdikiai, tikėjo kaip tik tuo Dievu, Val
dovu, Mokytoju. Juos mokė, kad Dievas jiems paliko imperatorių, jie tikėjo, 
kad caras visuomet vienybeje su Dievu. Dievą laikydami ne iliuzija, o 
Dievu gyvuoju, jie buvo tvirtai įsitikinę, kad Dievas su tokia pat meile, 
kaip ir jie, saugo jų bažnyčią, kad jie daug metų galėtų Dievui joje mel
stis. Ir staiga ta bažnyčia sunaikinama! Ar galėjo dėl to nesudrebėti jų 
širdys? Ar galėjo šitokios širdys negirdėti Dievo šauksmo: „Mano vaikai, 
kas mane tiki, tas gelbsti mano šventovę!“

Šito įkvėpimo iš dangaus teisiamieji, aišku, negali įrodyti žodžiais, ir 
mes negalime teismui pristatyti jokių liudytojų, kurie tą įkvėpimą paliu
dytų. Tatai kiekvienas tikintysis neužginčijamai sielos gelmėse privalo 
pats patirti. Štai kražiečiai, įsitikinę jų bažnyčiai gresiančiu tikru pavo

jum, kreipiasi su prašymais į visas valdžias, pradeda nuo žemiausios, o 
baigia aukščiausiąja. Jie sudaro religinę sargybą, dieną ir naktį saugoju
sią bažnyčios šventenybes, kol gaus iš caro atsakymą. Susikirtimas su 
kunigu visiškai negali mums liudyti tos minios nuotaikų valdžiai. Kuni
gas, teisiamųjų manymu, privalėjo taip pat kentėti, kaip jie, nes jis su jais 
sudaro vieną visumą. Šitas vidinis šeimos susidūrimas tarp ganomųjų ir 
ganytojo neliečia pasaulinės valdžios.

Ir kurgi jie parodė savo priešiškumą valdžiai? Bažnyčios apsauga buvo 
tokios formos, kad nė vienas žmogus, suprantantis žmonių minią ir galintis
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ją tinkamai paveikti, nė vienas toks žmogus nebūtą pabūgęs fizinės jėgos 
prasiveržimo. Šitie žmonės tvarkingai palaikė bažnyčioje pamaldų tvarką. 
Jie skundėsi dangui dėl savo kančių ir tikėjosi caro palankumo. Jie save 
laikė dvasiškai neliečiamais, nes, jų manymu, dvasiniai ginklai galinges
ni už plieninius. Ir tikrai jie buvo visiškai beginkliai. Jie tarsi kalbėjo 
kiekvienam sutiktam bažnyčioje: „Imkite ir išvarykite mus, jei jums užten
ka tam drąsos ir sąžinės, bet savo noru mes neisim, kol gausim iš caro 
atsakymą. Kai gausim, ramiai išsiskirstysim".

Taigi gubernatoriui reikėjo spręsti, kaip čia protingiau pasielgus. Kaip 
tą minią paveikus? Apskrities policijos viršininkas negalejo išsirinkti jokio 
veikimo būdo. Bet kodėl? Gal jis neturėjo galimybės pavartoti karinę jėgą? 
O gal per mažas jo karinis laipsnis? Ar nebuvo čia kliūtis kur kitur, kur 
net ir pačiam gudriausiam ir drąsiausiam administratoriui pritrūksta 
vyriškumo pasikėsinti nematomai virš tos minios iškilusioms dviem tvir
tovėms: dieviškajai ir caro - kryžiaus ir caro portretų.

Jau mėnesį prieš atvykdamas į Kražius gubernatorius žinojo apie ten 
esamą padėtį. Jam buvo pranešta: minia neišsiskirstys, kol gaus atsaky
mą į paduotus prašymus. Ponas Klingenbergas atkreipė dėmesį tik į pir
mąją frazės dalį - savo noru neišeis. Ir jis panaudojo fizinę jėgą užsispy
rimui palaužti. Bet kodėl neatkreipė dėmesio į antrąją prašymo dalį, į tai, 
kad tikintieji lyg „aleliuja" laukė caro atsakymo? Juk iš tikrųjų šis būdas 
būtų buvęs radikalus. Sulaukęs caro atsakymo, ponas Klingenbergas būtų 
buvęs teisus prieš visą pasaulį, prieš savo sąžinę ir prieš istoriją. Argi tai 
buvo negalima? Blogiausiu atveju būtų buvę gauti atsakymo originalai. 
Dieve mano! Kiek archyvuose apdulksta dokumentų, parašytų ant gra
žiausio popieriaus, gražiausiomis raidėmis ir jo ranka pasirašytų! Daugy
bėje raštų apie ordinų gavimą puikuojasi didingas parašas „Aleksand
ras“! Visi šitie raštai be pėdsakų žūsta šeimos popieriuose. Argi guberna
torius nesuprato, kad šitas parašas būtų buvęs liaudžiai tikra šventeny
bė! Bet čia toks būdas, visiškai atitinkantis minios nuotaikas, nebuvo 
neišvengiamas, nors ir buvo galimas viršininkams. Čia paskutiniu atveju 
reikėjo pasiteirauti, ar gavo prašytojai raštišką atsakymą ir ar jų prašy
mas pasiekė valdovą.

Mes to paklausėme poną Klingenbergą, ir pasirodo, kad jis visai nesi
rūpino šito reikalo nustatyti prieš vykdamas į Kražius. Tarp kita ko, jis 
žmonėms pranešė, kad visi prašymai be vilties. Mes čia įrodėme, kad buvo 
ne taip - daugelis prašymų iš viso nebuvo peržiūrėti iki pat katastrofos 
net ministerijoje ir nė vienas iš jų nepasiekė monarcho. Be to, ponas 
Klingenbergas dar pasakė liaudžiai visiškai nesuderinamą su mūsų įsta
tymais dalyką, būtent: jei gubernatorius skelbia monarcho valią, tai liau
dis turi juo tikėti. Bet nėra taip. Žodinis monarcho valios paskelbimas 
suteikiamas tik ministrams, ir tai tik atskirais atvejais, - o ne guberna
toriui. Caro įsakymai visada skelbiami spaudoje arba tiesiog raštu. Aš jau
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nekalbu apie policinę gudrybę, apie būtinybę skaitytis su nepaprastomis 
šio įvykio sąlygomis. Juk gubernatoriui reikėjo stotis veidu į veidą su 
žmonėmis, budėjusiais beveik ištisą mėnesį bažnyčioje su malda, giedant 
be pertraukos himnus prie uždegtų žvakių. Jie turėję būti tarsi ekstazėje, 
kada iš akių pranyksta žemė, kada prieš akis mirga tik Dievo altorius ir 
nepasiekiama Jo aukštybė ir kada ne bizūnas ir policininkų pistoletai, bet 
kažkas kitas, atitinkantis iškilmingą maldininkų nuotaiką, kažkas lygiai 
taip spindintis ir didingas, kaip ir jų religija, - tik toks dalykas galėjo 
priversti juos atsipeikėti ir paklusti būtinybei. Apie tokią tvirtaširdišką 
minios nuotaiką kalba jos noras pamatyti po gubernatoriaus miline nors 
medalį arba ordiną, nors kokį išorinį caro pasiuntinio ženklą. Šiaip ar taip, 
raštiškas atsakymas į jų prašymus buvo būtinas ir formaliu atžvilgiu.

Aš manau, kad šituo kritišku momentu nė vienas, kad ir aukščiausias 
valdininkas, negalėjo imtis atsakomybės atsakyti į žmonių klausimus val
dovo vardu, nes čia kalba ėjo apie tikėjimą, čia buvo paliestas Dievas, tas 
Dievas, kuris įsako klausyti caro. Dievo vardas yra monarchijos sankcija 
ir piliečių ištikimybė, dėl to tik vienas Dievo pateptasis ir gali būti pasku
tinis teisejas religiniuose dalykuose.

Gubernatorius laikėsi kitos nuomonės. Jis buvo padėties viešpats, o 
liaudis, su kuria jis aiškinosi, buvo nemandagi. Bet jeigu liaudyje būtų 
atsiradęs šviesesnis ir šaltesnio kraujo asmuo ir būtų mandagiai ir nuo
lankiai kreipęsis į Klingenbergą tokiais žodžiais: „Jūsų prakilnybe, leiskite 
išdėstyti jums mūsų prašymą. Jūs vykdote 1891 12 12 monarcho įsaky
mą; bet juk nuo to laiko praėjo dveji metai. Palaukite dar nors truputį, kol 
mes gausime iš caro įsakymą, išleistą šių metų birželio 10 d., tegul Jūsų 
prakilnybė leidžia mums melstis šioje bažnyčioje, kol visi pasitarimai baig
sis“. Nežinau, ar ponas gubernatorius būtų drįsęs tuomet drumsti ramybę.

Tačiau byla baigėsi kitaip. Po minėtų įvykių su caro portretu žmonės 
betgi buvo nusileidę ir ėmė skirstytis iš bažnyčios. Trumpas minios sua
bejojimas čia neturi reikšmės. Reikėtų užsimerkti ir nematyti gyvenimo, 
griebtis nepaprasčiausių teisinių vingrybių, kad per tą dvejonės valandėlę 
išlukštentum, kada ketinta sukilti prieš aukščiausią valdžią. Gubernato
rius skelbia vieną valdovo įsakymą, o žmonės laukia kito. Abi šalys laikė 
save ginančiomis tą pačią valdžią. Po trumpo sąmyšio vėl grįžo rimtis, 
tvarka. Žmonės pagaliau ir žodžiu patikėjo, jog toks iš tikrųjų yra aukš
čiausiojo įsakymas, nors ir teisingai buvo suabejoję, kad aukščiausiasis 
valdovas nežino, kas čia dedasi, ir vis dėlto jį vykdydami skirstėsi. Ką gi 
daro ponas gubernatorius? Ar nesupratęs, ar nepanorėjęs suprasti minios 
elgesio, jis įsako paleisti į darbą bizūnus. <...>

Puikūs yra žandarmerijos karininko Semionovo ir patarėjo Možino pa
rodymai: minia atsipeikejo ir virste virto iš bažnyčios. Prie jų skubėjo 
stražnikai ir bizūnais kapojo moteris, kad greičiau bėgtų... Kokį įspūdį 
padarė miniai toks poelgis, man net nederėtų ilgai aiškinti. Iš visos bylos
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matyti, kad prieš bizūnus kaltinamieji yra buvę vienoki, o po bizūnų - 
visai kitoki. Prieš bizūnus žmonės giedojo himnus, kantriai laukė caro 
valios. Kaip žinome, žmonės maldavo; jie netikejo, kad caras šituos žmo
nes siųstų naktį atimti iš jų bažnyčios. Ir tai ne maištas, ne sukilimas 
prieš aukščiausią valdžią. O po bizūnų visi subruzda, įniršta, įsitikinę, 
kad juos kankina be jokios kaltės. Iš tikrųjų, kokia gi buvo jų kaltė? Ir kilo 
žmonės su ta jėga, kuri sukyla prieš smurtą, kuri nenugalima nei bizūnu, 
nei šautuvu... Sakau, sukilo pažeista paniekinto žmogaus jėga ir stojo 
prieš policijos pareigūnus mirti ar gyventi. Šitie žmonės dar yra mėginę 
rasti legalų kelią: yra reikalavę gubernatoriaus pasirašyti popieriuje, ko
kius pėdsakus jis yra čia palikęs.

Advokatas Andrejevskis gynė Rimkų ir kitus sunkiai kaltinamus. Jis 
pažvelgė į Rimkų, paskui į teisėjus ir tęsė toliau:

O vis dėlto vargas man su ginamaisiais! Pavyzdžiui, Rimkus. Gamta jį 
apdovanojo būdinga veido išraiška. Kur jis būtų, visi jį pastebės. Ūsuotas, 
išdžiūvęs, plonyte nosim, užgriuvusiomis tamsiomis akimis, jis atrodo už
sispyręs, paniuręs. Nors ir švelniausiai su juo šnekėtum, įtarsi jį kalbant 
piktai, protestuojant. Jo išvaizda tartum gyvas Mateikos paveikslas. Argi 
nebūdinga: gubernatorius jį vieną tepažino. Bet aš, ponai teisejai, tikiu, 
kad rūškanojo veido negana nusikaltimui įrodyti. Kuo gi jis yra nusikaltęs? 
Gubernatorius tvirtino, kad jis pikta ir išdidžia veido išraiška, pakeltu tonu 
kažką kalbėjo žemaitiškai. Betgi jis kitokios veido išraiškos neturi. O kal
bėjo, ką ir visi: „Laukiam caro atsakymo“. Vėliau Rimkus visiškai dingo. O 

jei rimčiau kai kurių liudytojų parodymus perkrautume, rastume, kad vieni 
visiškai jo nėra pastebėję, kiti matę stovintį su kryžiumi rankose. O kryžių 
atvykus gubernatoriui yra laikęs tiktai Jasulaitis.

Trumpais aiškiais argumentais įrodęs savo ginamųjų nekaltumą, ad
vokatas Andrejevskis savo kalbą baigė šitaip:

Susipažinęs su kaltinamuoju aktu, pagalvojau: jokiu būdu neatsiras 
tokio klausytojo ar skaitytojo, vadinasi, ir teisėjo, kuris, gerai susipažinęs 
su byla, nepajustų kaltinamiesiems užuojautos, nuoširdžios užuojautos. O 
kaltinamajame akte ne viskas surašyta. Atjojo kazokai, ir byla nutrūko. 
Tardymas į kazokų atjojimą atsirėmė kaip į sieną. Betgi jūs, ponai teisė

jai, net ir nenorėdami žinote, kokias skaudžias, kokias kruvinas valandas 
kražiečiai išgyveno, atjojus kazokams. Baudžiamajame kodekse yra nu
matyta, kad už kančias prieš sprendimą mažinama bausmė arba visai 
nuo jos atleidžiama. Ir į tai, sprendžiant šią bylą, jums, ponai teisejai, 
teks atsižvelgti. Štai ramūs baudžiamojo kodekso žodžiai: „Išimtiniais 
atvejais teismas per teisingumo ministrą gali prašyti carą bausmę sušvel
ninti ar visiškai nuo jos atleisti, jei teisiamasis yra nusikaltęs nelaimingo 
atsitikimo aplinkoje“. Nelaimingo atsitikimo aplinka! Visa mano kalba 
šituo paremta. Pagaliau tegul teismas pačiam monarchui parodo tą nuo
gą teisybę, kurią žmonės pažino Kražių įvykiuose. Tegul pagaliau iš ten,
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nuo sosto, ateina paskutinis žodis: „Duokit tamsiai liaudžiai šviesos! 
Atidarykit duris, tegu plūsteleja taip seniai laukto gryno oro!“ Šitų durų 
raktus turite jūs. Nesigailėkit, neužgniaužkit jų delnuose! Duokit tuos 
raktus greičiau, greičiau! O tuomet jokie, net ir baisiausi baudžiamojo 
kodekso straipsniai ginamųjų nebegąsdins!

Po bendros ginamosios kalbos Andrejevskis dar kalbėjo apie atskirus 
savo ginamuosius. 2 ir dar 7 nuplaktieji kiemo aikštėje buvo ramūs eili
niai minios dalyviai. Rimkų gubernatorius kaltino, esą atkaklia savo vei
do išraiška ir atšiauriu balsu rodęs priešiškumą. Toks žmogaus „nusikal
timas“ - ne pagrindas baudžiamajam įstatymui. Antras kaltinamasis - 
Jasulaitis. Sutinkant gubernatorių, jis vilkėdamas kamža laikęs kryžių. Iš 
jo kryžius atimtas ir jis pats suimtas. Miniai išsisklaidžius, jis tarp areš
tuotųjų išsiskyręs balta suplėšyta kamža. Koks jo nusikaltimas? Už ką 
jam tokia bausmė?

<... > Tolesnę eigą gerbiamasis teismas žino. Kas skaitys ar klausys 
kaltinamojo akto, kiekvienas sveikas nešališkos nuotaikos žmogus nuošir
džiausiai užjaus kaltinamuosius.

Toliau kalbėjo advokatas Žukovskis. Jo kalba buvo labai moksliška, 
kupina specialių terminų, sunki užrašyti. Štai keletas jo kalbos minčių.

Apie Dievo namų, maldos namų, nuostatas policijai sakoma: „Į maldos 
namus eik tik melstis. Tarnybinių reikalų maldos namuose atlikinėti ne
galima“. <. . .>  Gal ponai teisėjai stebitės, kodėl moterys laikėsi prigludu
sios prie altoriaus. Bažnyčioje buvo ne tik senų, bet ir jaunų moterų. 
Sklindant kalboms, kad atvyks kazokai, reikėjo dukteris ir žmonas pasiųs
ti į saugią vietą, į bažnyčią, į Dievo globą.

Advokatas Bialas, gyvenantis Vilniuje, lenkas, stačiatikis, kalbėjo la
bai santūriai, stengdamasis neįžeisti esančiųjų valdžios atstovų.

Advokatas Urusovas, kunigaikštis, daugiau analizavo tardymo ne
tikslumus bei klaidas.

Pabaigoje kalbėjo advokatas Turčianinovas. Išvardijęs savo ginamus 
teisiamuosius, įrodinėjo jų nekaltumą.

Pasidalijus dar trumpomis papildomomis kalbomis, buvo paskelbta, 
kad teismas baigtas. 1894 m. rugsėjo 29 d. suformuluotas toks teismo 
nuosprendis bei išvados: 4 asmenys nubausti po 10 metų katorgos ir 
ištremti į Sibirą; 33 nubausti mažesnėmis bausmėmis.

Paties teismo prašomas caras kražiečiams bausmes dovanojo. Palikta 
po metus kalėti tik 4 vyrams, kuriems teismo buvo skirta po 10 metų 
katorgos. Jaunas caras sušvelnino bei sumažino teismo nuosprendį, tuo 
pasmerkdamas valdininkų ir administracijos piktnaudžiavimą. Tuo būdu 
administracija visiškai sukompromituota.

Apie Kražių įvykius rašyti spaudoje Rusijoje griežtai uždrausta. Užsie
nio spaudoje jie buvo plačiai aprašomi ir išgarsino kražiečių vardą.
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1908 m. atimtoji bažnyčia katalikams grąžinta, o 1910 m. naujai pa
šventinta. Ši bažnyčia ir vietovė, kaip skaudi istorinė tikrovė, lankytina 
ekskursantų.

Kražių įvykių reikšmė tautiniam judėjimui buvo nepaprastai didelė. 
Rusų žiaurumas pirštu prikišamai parodė priespaudos jungą, o laiminga 
bylos baigtis padrąsino dar narsiau kovoti su priespauda. Lietuviškoji 
spauda dar labiau paplito, šaukdama į kovą, nuolat primindama šitą 
dangaus keršto šaukiančią rusų nuodėmę - Kražių skerdynes. į kovą sojo 
vis platesni visuomenės sluoksniai. Ypač aiškiai pradėjo reikštis pasiprie
šinimas mokykloje: mokiniai atsisakinėjo mokykloje rusiškai kalbėti mal
das, eiti į cerkves, ėmė burtis į kuopeles.

(Naujoji Romuva. 1933. [Parengė Ada Urbonaitė])

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTIEJI

[Ada Urbonaitė]

PRANAS DOVYDAITIS
(1886-1942)

Runkiai - kaimelis, tūnantis Kazlų Rūdos miškų masyvo pietvakari
niame pakraštyje, reto grožio ir ramybės užkampis Sūduvos lygumose. Čia 
profesoriaus Dovydaičio gimtinė. Tėvas Motiejus Dovydaitis, žmogus, tu
rėjęs iniciatyvos ir nesibaiminęs pažangos, nagingų rankų ir šviesaus 
proto. Motina Marijona Dovydaitienė-Bunkartaitė, giliai religinga, su ro
žančium niekad nesiskirdavo, buvo ir juostų audėja, ir didelė dainų mė
gėja. Kai jauniausias sūnus Jurgis tapo tautosakos rinkėju, ji padainavo 
jam 43 dainas, kurių 16 įdainuota fonografe. Gebėjo ne tik dainuoti, bet 
ir giedoti: dalyvavo Pilviškių bažnytiniame chore, o čia buvo priimamos 
choristės tik turinčios gerus muzikinius duomenis.

Pranas Dovydaitis gimė 1886 m. gruodžio 2 d., pirmasis iš 15-os Do
vydaičių vaikų. Iš jų išaugo 7 - kiti mirė maži arba kiek paūgėję, išskyrus 
Vincą; šis mirė 21 metų sunkiai sužeistas laisvės kovose 1920 m., būda
mas septintos klasės mokinys.

Nelengvas buvo Dovydaičių gyvenimas: ūkelis mažas, o vaikai biro 
vienas po kito. Tačiau būdami sumanūs, darbštūs ir taupūs skurdo nepa
tyrė. Tuometinėmis kaimo sąlygomis tėvas labai anksti susirūpino savo 
pirmgimio sūnaus mokymu. Jam esant 5-erių metukų, tėvas iš Pilviškių 
lauktuvių parvežė elementorių. Vėliau - ir lentelę su „gripeliu“ rašyti. 
Išmokęs skaityti ir rašyti 5-6 metų ir pakartotinai „perstudijavęs“ visas 
knygas, kurios buvo tėvų namuose, o jų buvo nemažai, - ir religinio, ir 
pasaulietiško turinio, - Pranukas atėjo į Višakio Rūdos pradžios mokyklą 
ne toks, kuriam reikia pradėti nuo abėcėlės. Kadangi mokykloje mokslas
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buvo einamas rusų kalba, tai atsirado ko mokytis. Višakio Rūdos pradžios 
mokykloje tada mokytojavo mokytojas Paltanavičius, už 6-7 km turėjęs 
didelį ūkį (60 ha), tad į pamokas visada vėluodavo, pavesdamas jas vy
resniems mokiniams, - tegul praktikuojasi, nenaudėliai, - teisindavosi. 
Tad netrukus ir Pranukas tapo „mokytoju“. Jis buvo reiklus, bet mokėjo ir 
mokiniams gerai paaiškinti. Žinoma, kartais ir pats prižiūrėtojas taip įsi
smagindavo su savo mokiniais žaisti, jog ir pamokas užmiršdavo. Moky
tojas Pranuką ir nuo ganymo atsikviesdavo į mokyklą, kai reikėdavo pa
sirodyti prieš rusus inspektorius. Jis sėsdavo į suolą, pasiryžęs atsakyti į 
visus klausimus.

Kunigas neturėdavo teisės ateiti į mokyklą, tad tikybos mokyti turėjo 
pats mokytojas. Bet jis tai pavesdavo Pranukui. Šis šalia tikybos duodavo 
išmokti pasakėčių, Petro Armino išverstų ar parašytų; mokydavo dekla
muoti ir giedoti. Per Gavėnią atsinešdavo į mokyklą lietuviškų maldakny
gių ir, kol mokytojas ateidavo, pagiedodavo Gavėnios giesmių.

Kaip jaunasis „mokytojas“ rūpinosi lietuvių kalba, matyti iš šio pavyz
džio. Antrame skyriuje mokiniai vertė vieną pasakojimą, o Pranukas sekė 
ir taisė klaidas. Žodžio zorkij jie nemokėjo išversti vienu lietuvišku žo
džiu. Dauguma aiškino, kad šis žodis reiškia tokį, kuris gerai mato. Toks 
vertimas Pranukui nepatiko, bet ir jis nerado tinkamo. Rytojaus dieną 
Dovydaitis pranešė, jog tokį žodį radęs: Aš praeitą naktį ilgai galvojau, 
kol prisiminiau: „zorkij“ lietuviškai reiškia „akyvas“.

1900 m. tėviškės namus paliko tėvo brolis Povilas - išėjo į žentus. 
Kam teks jį pakeisti? Kadangi Pranukas buvo vyriausias, tai jam ir teko 
ta „garbė“, teisingiau - pareiga. Tai buvo piemenavimo pabaiga ir lauko 
darbų pradžia, o jis tebuvo tik 14 metų „vyras“. Dovydaičio charakterio 
bruožai išryškėja iš to, kaip jis pats apibūdina šiuos darbus:

Labai mėgau dirvas arti, bet nemėgau akėti, nes pirmasis darbas 
man atrodė tikrai „kūrybiškas“, paliekąs ryškią žymę, o antrasis 
„diletantiškas“, tokios žymės nepaliekąs.

1903 m. Dovydaitis nuvyko į Veiverius ieškoti aukštesnio mokslo - 
laikyti stojamųjų egzaminų į vadinamąją pavyzdinę mokyklą. Sėkmingai 
įstojo, net peršoko mokyklos ketvirtąjį skyrių.

Dovydaitis atvažiavo į seminariją taip pat kaip ir visi, pusbernio 
amžiuje, grynas kaimo vaikas, su girininkų atspalviu: kietabūdis, 
naminiais drabužiais, tvirtu lietuvišku nusistatymu ir gera galva. 
Pradžioje jis nieku neišsiskirdavo iš kitų savo draugų: kresnas vy
rukas, su nuolatine geraširdiška šypsena lūpose, aktingas „palan
to“ ir kitų tų laikų žaidimų dalyvis, - kaip ir visi, - 

apibūdina Mykolas Krupavičius, tuokart taip pat mokęsis Veiverių moky
tojų seminarijoje.

Į Veiverius Dovydaitis pateko pačiu neramiausiu laiku: didėjant lietu
vių mokinių persekiojimui, didėjo ir jų priešinimasis, tvirtėjo, šviesėjo jų
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lietuviškoji sąmonė. Per pustrečių metų seminarijoje Dovydaitis patyrė 2 
streikus. Aktyviai ir pats juose dalyvavo: skaitė draudžiamą spaudą, pla
tino atsišaukimus. Po streikų mokiniai streikininkai prašėsi priimami at
gal į seminariją mokytis 1906/1907 m.m. Seminaristai buvo atgal priima
mi tik gavus iš jų raštiškus pasižadėjimus, jog nekilsią prieš valdžią. 
Dovydaičio tarp jų nebuvo - jis negalėjo prievartauti savo sąžinės, duoda
mas nors ir formalų pasižadėjimą, tad ieškojo garbingesnės išeities.

Negrįžti į seminariją Dovydaičiui tuo tarpu reiškė grįžti į gimtuosius 
Runkius. Be gimnazijos baigimo pažymėjimo nebuvo kelio į aukštąją mo
kyklą, tad Dovydaitis ryžosi pats pasirengti abitūros egzaminams. Jis išmo
ko mokymuisi panaudoti kiekvieną minutę. Nė žingsnio nesiskyrė su kny
ga. Prie žagrės rankenų prisitaisė rėmelį knygai laikyti, todėl ir ardamas, ir 
dalgį plakdamas vis mokėsi. Ir savo pasiekė. Kiek vargo turėjo šiam laimė
jimui pasiekti, tiek džiaugsmo buvo jį pasiekus, - Dovydaitis išlaikė egza
minus iš viso gimnazijos kurso. Pats savo džiaugsmą taip aprašė:

1908 m. birželio mėnesį grįžau iš Marijampolės pėsčias į Runkius 
[apie 30 km], po kojomis žemės nedaug jausdamas, - kišenėje nešiau
si gimnazijos baigimo pažymėjimą.

Kas Dovydaičiui buvo iškovotas laimėjimas, tas plačiai apylinkei Sūdu
voje buvo didelė sensacija. Juo plačiau ši žinia sklido, tuo labiau legenda 
virto. Daugiau ar mažiau sulegendintas Dovydaičio žygis ne tik plačiai 
išgarsėjo, bet ir ne vienam jaunuoliui buvo paskata panašiai ryžtis siekti 
mokslo.

„Pasportavęs" per vasarą su dalgiu, grėbliu ir kitais panašiais įran
kiais, 1908 m. rudenį Dovydaitis pakilia nuotaika išvyko studijuoti į Mask
vos universitetą. Jis troško tik mokytis, mokytis, mokytis, nes mokymasis, 
kaip jis suprato, yra tiesos ieškojimas. įstojo, kaip jis pats sakė, į pirmą 

fakultetą iš eilės - teisės. Tačiau jau pirmaisiais studijų metais tuo fakul
tetu nusivylė. Argi paragrafuose slypi šviesa? - klausė teisės studentas, 
troškęs giliau įžvelgti būties paslaptis, o ne gilintis į visus tuos paragra
fus, kuriais žmogus save žaloja. Teisininkams būdinga mąstysena Dovy
daičiui buvo svetima. Tad baigęs šį nemėgstamą mokslą, įstojo į istorijos- 
filologijos fakultetą, anksčiau lankytą tik laisvu klausytoju.

Universitete Dovydaitis nesitenkino rusų kalba: labai gerai išmoko vo
kiečių, o prancūzų kalbą suprato tiek, kad galėjo naudotis literatūra ir, 
šalia to, pramoko skaityti angliškai. Dovydaitis visa savo būtim vis giliau 
skverbėsi į mokslą, į pažinimą, todėl neliko nei laiko, nei noro kam nors 
kitam. Pats save jis taip apibūdina:

Aš jau turbūt per daug išsiskyriau savo „kaimietiška“, apšepusia 
išvaizda. Apie tai sprendžiu iš to, kad bent „gražiajai lyčiai" aš 
tuomet atrodydavau labai neįdomus, iš kurio nė žodžio nebuvę ga
lima ištraukti, nes nosį vis laikydavęs į knygą įrėmęs; <...> toks 
„apšepėlis", kad Maskvos kiemsargiai net studentu nelaikydavę.
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Aistringas pasinėrimas į mokslą, pradėtas jo paties kūrybinis darbas ir 
drauge apaštalavimas Kristaus karalystei skleisti Dovydaičiui buvo tokios 
vertybės, kurių akivaizdoje jis abejingai žiūrėjo į materialinius sunkumus 
ir į išorinę išvaizdą. Dovydaitį labai sukrėtė faktas, kai savo išsvajotą 
mokslo šventovę rado užviešpatautą „antikristo tarnų“. Laisvamaniškas 
indiferentizmas ir atviras ateizmas tarp to meto Rusijoje studijuojančiųjų 
buvo pasidaręs kone mada. O mados diktatas visada yra tironiškas.

Ir lietuviai studentai buvo tos mados apimti. Kai kurie Maskvos stu
dentai - lietuviai leido laikraštuką „Aušrinė“. Bet kuo toliau, tuo labiau 
jame ryškėjo laisvamaniškas nusiteikimas ir net atvira bedievybė. Iškilo 
būtinas reikalas turėti savo laikraštį katalikams. Mintis apie katalikišką 
laikraštį jaunimui jau tvyrojo tarp lietuvių inteligentų tiek Lietuvoje, tiek 
Liuveno universitete. Geresnio idėjos realizuotojo kaip Maskvos studentas 
Pranas Dovydaitis nebuvo, tad jam ir pavestas tas darbas. Spaudos jis 
ėmėsi ne kaip paprastas žurnalistas, o kaip krikščioniškojo mokslo ir 
gyvenimo Kristaus dvasia skelbėjas bei liudytojas.

Kad galėtų tinkamai atlikti šį uždavinį, Dovydaitis pirmiausia meldė 
Dievo malonės pagalbos. Apie tai rašo savo atsiminimuose Maskvos ka
pelionas kun. E. Paukštis: 1911 m. pas jį užėjęs studentas Dovydaitis 
pareiškė, kad su Maskvos studentų draugijos nariais nebegalima surasti 
bendros kalbos ir reikią leisti savo katalikišką laikraštį ir kurti savo drau
giją. O dabar, kunige, - prašė jis, - einam į bažnyčią išklausyti mano 
išpažinties! Kitas tris dienas matydavo jį bažnyčioje besimeldžiantį ir pri
imantį šv. Komuniją.

Atlikęs trijų dienų susikaupimą, Dovydaitis ėmėsi šio savo gyvenimo 
misijinio žygio. Tapęs „Ateities“ redaktoriumi, Dovydaitis tapo ir jos skai
tytojų - ateitininkų vadu. Pirmame numeryje jis išspausdino programinį 
straipsnį „Trys pamatiniai klausimai“.

Kuo mes save vadiname ir kodėl? Ką mes aplink save matome? 
Kokios mūsų priedermės, siekiai ir keliai? Esame teistai, krikščio
nys, katalikai, išpažįstame Dievą, Kristų, Bažnyčią. Matome žmo
gaus tragediją be Dievo, bedvasės kultūros grėsmę. <...> Kristui 
priklauso ateitis ir tiktai Jis gali atnaujinti mūsų gadynės pasaulį. 
Tad mūsų kelias negali būti kitoks kaip: atnaujinti Kristuje save 
ir gyvenimą; atnaujinti drąsios kovos ir pažangios mokslinės 
kūrybos keliu.

Tais trimis aiškiais ir anuo metu labai aktualiais klausimais ir tiesiais 
atsakymais ateitininkijos sąjūdžiui buvo duotas tvirtas pagrindas. Išdės
tęs naujojo sąjūdžio misiją - grąžinti Kristui nuo Jo nutolusį modernųjį 
žmogų, tolesniuose straipsniuose Dovydaitis sistemingai „triuškino“ mo
derniuosius stabus (kultūrą, laisvę, mokslą ir pan.), prieš kuriuos „susikūpri- 
nęs“ ant kelių puola žmogus be Dievo. Tokia buvo pradžia didžiosios 
Dovydaičio misijos, kurią jis vykdė visą gyvenimą - krikščioninti Lietuvą
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per jos mokslinimą. Kadangi netikėjimas plečiasi mokslo vardu, tai ir 
tikėjimą reikia ginti nebe pamokslais, o mokslu.

Popiežius šv. Pijus X savo pirmoje enciklikoje (1903) priminė pasauliui 
šv. Pauliaus šūkio Efezo krikščionims - atnaujinti Kristuje visa, kas yra 
danguje ir žemėje - svarbą. Pranas Dovydaitis ir jo draugai patys pirmie
ji pasaulyje (1911) atsiliepė į tą popiežiaus kvietimą ir lietuvių jaunimo 
„Ateities“ sąjūdžiu ryžosi savo darbais ir gyvenimu visa atnaujinti 
Kristuje - meilę Kristui ir žmogui darbais paliudyti.

Dovydaitis, apsisprendęs, kad daugiau galės pasidarbuoti bei patar
nauti Lietuvai ir geriau paveikti inteligentus, būdamas išsimokslinęs pa
saulietis negu būdamas kunigas, sukūrė šeimą. Dar nebaigęs studijų, jis 
susirado žmoną gimtuosiuose Runkiuose (jis nepriklausė prie tų inteligentų, ku
rie, Rusijos universitetuose baigę mokslus, jau nebegalėjo rasti savo „labai išlavintam sko
niui“ žmonų tarp „tamsių“, nemokytų savo tautiečių lietuvaičių). Kun. E. Paukštys 
Maskvoje, iš anksto žinodamas Dovydaičio ketinimą, irgi abejojo, ar ji 
nebūsianti jam per prasta. Dovydaitis atsakė: Ji mano jaunystės draugė ir 
meilė. Aš ją pralavinsiu. Būdamas gelmės ir prasmės žmogus, Dovydaitis 
suprato, jog Marcelė kaip tik bus jo didžioji padėjėja gyventi krikščioniško 
paprastumo gyvenimą ir išlaikyti savo tautos dvasią, tąjį savitą aisčių 
ethosą.

Kun. R Martyšius Višakio Rūdos bažnyčioje sutuokė Praną Dovydaitį 
su Marcele Bacevičiūte (1911 11 28). Ketvirtiesiems studijų metams Dovy
daitis grįžo Maskvon su šeima. Visiems buvo didžiausia staigmena, kad 
tas „persidirbęs asketas" ir „apšepėlis“ studentas, kuris, rodos, visai ne
sidomėjo moterimis, vedė ir vedė paprastą, nemokytą savo gimtojo kaimo 
mergaitę. Vedybos nepakeitė nei Dovydaičio gyvenimo stiliaus, nei jo at
sidėjimo darbui. Dovydaičio pasirinkimas niekada jo neapvylė: Marcelė 
nestokojo dvasinės inteligencijos ir niekada neišpuiko - būdama profeso
riene, netapo „poniute“, o išliko geraširdiška moteris, rūpestinga motina.

Su šiltu jausmu Dovydaitis atsimena tą pusmetį, kada jų šeimoje gy
veno V Endziulaitis, tuojau įtrauktas į „Ateities“ redagavimo darbą. Mie
lai Dovydaitis prisiminė jaukias, šeimyniškas valandėles vakarais, kai po 
dienos darbų grįžę su Endziulaičiu šnekučiuodavosi ne apie didmiesčio 
pramogas ir panašius dalykus, bet apie mūsų lietuviškus dalykus dalykė
lius. Pasijusdavo tais vakarais lyg ne rusų svetimame didmiestyje, bet 
lietuviško kaimo lietuviškoj pirkelėj.

Neilgai teko Dovydaičiui Maskvoje skursti: 1913 m. jis savo draugų 
kviečiamas grįžti Lietuvon redaguoti „Vilties“. Vilniuje Antano Smetonos 
leidžiama „Viltis“ pradėjo vis labiau nepateisinti į ją sudėtų vilčių: nors 
buvo leidžiama daugiausia už katalikų sudėtus pinigus, kaskart daugiau 
spausdino katalikams nepriimtinų straipsnių. Tad „Vilties“ dalininkų su
važiavimas pasirinko ateitininką Maskvos studentą Praną Dovydaitį re
daktoriaus A. Smetonos pavaduotoju. Dovydaitis dar nenorėjo palikti
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studijų, bet norom nenorom teko nusileisti draugų spaudimui. Maskvoje 
išgyvenęs 5-erius metus (1908-1913), jis atvyko Vilniun. Baigėsi ilgai sva
joto, kietai siekto ir aistringai semto mokslo metai. Prasidėjo jau anksčiau 
patirtos gyvenimo kovos ir vaisingo, atkaklaus darbo metai. Smetona 
pasijuto įžeistas, tai suvokė kaip jam pareikštą nepasitikėjimą, ir su visais 
savo šalininkais iš laikraščio pasitraukė. Liko tik vienas Liudas Gira. Tad 
Dovydaičiui teko pradėti darbą „plyname lauke“. Nors seniau „Vilčiai“ 
buvo sukaupta 50 000 rublių, Dovydaitis ją perėmė su kelių šimtų rublių 
skola. Dovydaitį gelbėjo tik nepaprastas jo darbštumas ir didžiausia jo, 
jau tada enciklopedininko, erudicija. „Vilties“ redagavimo darbui Dovydai
tis buvo atsidėjęs visa siela ir kūnu.

Vokiečiams užėmus Vilnių, laikraštis buvo sustabdytas, nepaisant visų 
Dovydaičio dėtų pastangų gauti iš vokiečių valdžios leidimą, - viskas 
buvo veltui. Sustojus „Vilčiai“, Dovydaitis liko be aiškaus darbo Vilniuje. 
Tačiau jam buvo lemta, užuot patekus į Pirmojo pasaulinio karo siautulį, 
pradėti lietuvių švietimo ir auklėjimo darbą. Kaune steigėsi „Saulės“ drau
gijos pirmoji gimnazija. Steigėjai pakvietė šiai gimnazijai vadovauti Praną 
Dovydaitį. Dovydaitis ne tik ją įkūrė, bet ir iš pagrindų sutvarkė bei išug
dė. Direktoriaus pareigas jis ėjo nuo 1916 iki 1922 metų. Ypač sunkus 
kūrimasis buvo vokiečių okupacijos metais, daug vargo direktoriui teko 
patirti dėl įvairių vokiečių priekabių, tiesiog teroro ir net kėsinimosi gim
naziją uždaryti. Apskritai jį labai slėgė vokiečių okupacinė „tvarka“. Di
rektorius buvo ir lyg koks pagalbinis mokytojas: kurio mokytojo nebuvo, 
tą jis pavadavo. Žinoma, būti tokiu „visuotiniu“ mokytoju - nuo kalbų ir 
istorijos ligi gamtos mokslų, - jį įgalino labai platus išsilavinimas.

Dovydaitis buvo griežtas direktorius, bet niekada nebuvo formalistas. 
Ypač jautriai jis rūpinosi savo mokinių doriniu auklėjimu: žiebti juose do
rinius nusiteikimus jis tikrai laikė svarbesniu dalyku, negu tik formaliai 
palaikyti drausmę gimnazijoje. Užtat gimnazijos mokiniai direktorių Dovy
daitį prisimena kaip tėvą. O buvusi gimnazijos mokinė Ona Galdikaitė (da
bar 88 m.) su pagarba ir meile jį mena turėjus motinišką širdį: Atrodė, tarsi 

jis norėtų kiekvieną mokinį paimti ant rankų ir pakelti prie Dievo. Tą mintį 
patvirtina ir vysk. Kazimieras Paltarokas savo atsiminimuose. Jis pasakoja: 

Prieš Velykas suserga gimnazijos mokinė, ateina pas mane direkto
rius ir prašo prie ligonės. Jokių kitų susisiekimo priemonių nėra, 
vien kojos. Direktorius siūlosi mane palydėti. Aš pasiimu Švenčiau
siąjį Sakramentą ir žengiame per Nemuno tiltą, paskui Aleksoto 
gatvėmis.

Uoliausias pamaldų lankytojas buvo pats direktorius Dovydaitis. Daž
nai per mokinių pamaldas jis eidavo ir šv. Komunijos, žodžiu tariant, rodė 
savo mokiniams gilaus religingumo pavyzdį. Tačiau bet koks dvasinis 
prievartavimas Dovydaičiui buvo nepakenčiamas dalykas. Laisvai gimna
zijoje veikė įvairūs būreliai.
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Dauguma mokinių direktorių mylėjo kaip tėvą, suprato jį ir įvertino. 
Nei kaimietiškas statumas, nei direktoriškas griežtumas, nei „manierų" 
stoka nesukliudė jam pasiekti savo mokinių širdis. Kai 1921/1922 m.m. 
pasibaigus Dovydaitis iš pareigų pasitraukė ir jį pakeitė bajoriškos kilmės, 
gydytojo šeimoje išaugęs Mykolas Biržiška, daugelis mokinių pasigedo 
senojo direktoriaus, stačioko, bet garbingo savo tiesumu, paprastumu ir 
artimumu auklėtiniams.

Dovydaitis nesiribojo gimnazija, bet kiek galėdamas įsitraukė ir į vi
suomeninį gyvenimą už gimnazijos sienų. Okupantai Kaune viską buvo 
stipriai sukaustę, tačiau ir čia negausių inteligentų sueigose pradėta tar
tis, kaip po karo atkurti nepriklausomą Lietuvą. Kai Vilniuje 1917 09 18- 
22 buvo šaukiama tautos atstovų konferencija, Dovydaitis buvo išrinktas 
ir į toje konferencijoje sudarytą Lietuvos Tarybą. Nors jis buvo tik eilinis 
Lietuvos Tarybos narys, tačiau, kaip iš jo atsiminimų sužinome, jis nulė
mė ar bent prisidėjo, kad Lietuvos paskelbimas nepriklausoma valstybe 
buvo paskelbtas tą, o ne kitą dieną. Po vieno Lietuvos Tarybos pilnaties 
posėdžio prieš pat vasario 16 d., nors kiti Tarybos nariai dar nesiskirstė, 
Dovydaitis išvažiavo į Kauną, nes rūpėjo gimnazija. Popiete atskubėjo pas 
jį vysk. Pranciškus Karevičius, ką tik grįžęs iš Vokietijos, ir papasakojo, 
kad ten jam tekę kalbėtis su kardinolu Hartmanu ir su Vokietijos kancleriu 
G. fon Hertlingu. Pastarasis pareiškęs viltį gauti iš kaizerio Vilhelmo II 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Vyskupas lankėsi ir vyriausiojoje 
karo vadovybėje pas Hindenburgą ir Ludendorfą. Ten jis patyrė, jog, pri
pažinus Lenkiją nepriklausoma valstybe, nebesą kliūčių ir Lietuvą pripa
žinti, žinoma, su atitinkamų konvencijų sąlyga. Ir jeigu Lietuvos Taryba 
tuo nepasirūpins, Lietuvą nepriklausoma paskelbsianti pati Vokietija.

Tai išgirdęs Dovydaitis nedelsdamas tą pačią dieną grįžo atgal į Vilnių 
pranešti šios žinios visai Tarybai. Žinią ne visi Tarybos nariai vienodai 
priėmė. Bet vis dėlto artimiausiame posėdyje nutarta, kad Lietuvos nepri
klausomybės nebegalima atidėlioti, ir kitą dieną - vasario 16-ąją - visi 
dėjo savo parašus dokumente, skelbiančiame Lietuvą nepriklausoma val
stybe, tokia, kokios norėjo geriausieji Lietuvos sūnūs.

Nepriklausomybės aktas buvo svarbiausias Lietuvos Tarybos žygis. Bet 
tai buvo tik darbo pradžia. Teisiškai paskelbtą nepriklausomą Lietuvą 
reikėjo ir faktiškai įkurti. Savo darbą Lietuvos Taryba baigė tik po poros 
metų, kai 1920 05 15 susirinko demokratiškai išrinktas Steigiamasis Sei
mas. įstrigusį Lietuvos valstybės kūrimo reikalą išjudino tik Vokietijos 
karinis sužlugimas.

Nepriklausoma Lietuva kūrėsi didelėje valstybinėje krizėje. Per keturis 
mėnesius pasikeitė du ministrų kabinetai. Padėtis buvo visiškai kritiška. 
Vilniuje viešpatavo Vinco Mickevičiaus-Kapsuko „revoliucinė valdžia“; rau
donoji armija, užėmusi du trečdalius Lietuvos ploto, grasė užimti Kauną. 
Ne veltui tad Lietuvos Tarybos pirmininkas Antanas Smetona, vos tik
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grįžęs iš užsienio 1918 12 31, tuojau vėl išvyko vizituoti Skandinavijos 
šalių, savo šeimą taip pat išsiuntęs į Šveicariją iki 1919 m. rudens.

Šitokioje situacijoje, žinoma, nė vieno neviliojo ir ministro pirmininko 
postas. Pareigos sąmonė atvedė Pr. Dovydaitį prie valstybės vairo šiuo 
kritiškiausiu jos metu. Savo eitąsias ministro pirmininko pareigas Dovy
daitis taip apibūdina:

1919 m. Lietuvos vyriausybei Kaunan atsikėlus, teko truputį ir prie 
valdžios vairo atsistoti tokiu metu, kuomet Kaune siautėjo demora
lizuota vokiečių kariuomenė, kuomet rusų bolševikai jau buvo pa
siekę Kėdainius, kuomet Lietuvos bolševikai taip pat smarkavo ir 
kuomet Lietuvos kariuomenėj viena ar pusantros neginkluotos kuo
pos tebuvo. Atrodo, kad garo katile spaudimas buvo pasiekęs tokį 
aukštį, jog minutė po minutės katilas turėjo sprogti ir viską paver
sti tik skeveldrų krūva. Mano „sukalėdotasis“ ministerių kabinetas, 
man atrodo, tiek padarė, kad pačiu paskutiniu momentu ištraukė iš 
katilo kamštį ir sumažino spaudimą taip, jog sprogimo buvo iš
vengta ir po kiek laiko viskas pradėjo krypti į normalesnes vėžes.

Trumpai, tik mėnesį išsilaikė Dovydaičio sudarytasis kabinetas. 1919 04 12 
Dovydaitis atsistatydino, perduodamas pareigas Mykolo Sleževičiaus su
darytam kabinetui. Be abejo, per tokį trumpą laiką nebuvo galima ryškiau 
pasireikšti. Tačiau buvo dirbta nuoširdžiai, toliau vykdant Lietuvos atkū
rimą. Ateities istorikas ras jį ne tuščią, bet netgi pilną su kaupu, nepai
sant to meto sunkumų bei nuolatinių pavojų. Tik partiniai demagogai 
Dovydaičio kabinetą buvo praminę „gyvojo rožančiaus“ kabinetu. O pa
čiam Dovydaičiui šis mėnuo, kurį jis stovėjo prie valstybės vairo, yra 
reikšmingas. Zenono Ivinskio žodžiais, nors Dovydaitis nežinojo diploma
tinio protokolo, bet jis įrodė, kad, reikalui ir ypač pavojui esant, Dovydai
tis gali imtis sunkaus ir atsakomingo darbo.

Politikos Dovydaitis atsisakė visam laikui. Iš ministro pirmininko pa
reigų jis grįžo į pedagoginį darbą „Saulės“ gimnazijoje. Šis darbas jam 
buvo arčiau širdies. Vis dėlto tikrasis jo pašaukimas buvo ne pedagoginis, 
bet mokslinis darbas.

Atkūrus nepriklausomą Lietuvą tuojau buvo susirūpinta ir pirmos tikrai 
lietuviškos aukštosios mokyklos steigimu. 1920 01 27 buvo įsteigti Auk
štieji kursai. Čia iš pat pradžių Dovydaitis buvo pakviestas lektorium. Po 
dvejų metų, 1922 02 16, įkurtas Lietuvos valstybinis universitetas. Vyriau
sybės paskirtas visų fakultetų branduolių kolektyvas pakvietė Pr. Dovydaitį 
į Teologijos-filosofijos fakultetą, docento titulu dirbti religijų istorijos kated
ros vedėju. Po 6-erių metų jis skelbiamas ordinariniu profesoriumi. Dovy
daitis dėstė religijų istoriją, senovės ir viduramžių filosofijos istoriją, isto
rijos filosofiją, senovės istoriją, pedagogikos istoriją, pedagogiką.

Dovydaičio moksliniai darbai buvo tinkamai įvertinti 1933 m., kai Lie
tuvių katalikų mokslo akademija I suvažiavime į savo pirmuosius narius
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akademikus greta prel. Adomo Jakšto-Dambrausko ir prof. Stasio Šalkaus
kio pakėlė ir Praną Dovydaitį. 1935 m. Teologijos-filosofijos fakultetas visai 
formaliai suteikė Dovydaičiui filosofijos daktaro laipsnį vietoj disertacijos - 
už visą mokslinį darbą. Profesoriaus darbą Dovydaitis dirbo 18 metų, iki 
1940 m. vasaros, kada buvo uždarytas Teologijos-filosofijos fakultetas.

Apskritai Dovydaitis studentams buvo ne tik profesorius, bet ir drau
gas, kuris žinojo visus jų reikalus, visados buvo pasirengęs sušelpti ar 
šiaip suteikti reikalingą pagalbą. Vieną kitą Dovydaitis šelpdavo regulia
riai, teikdamas tarsi savotiškas stipendijėles, kitiems padėdavo tik reika
lui esant. Jei kam labai reikėdavo pašalpos, o Dovydaitis pats neturėdavo, 
jis skolindavosi pinigų, kad tokį sušelptų. (Deja, daugelis jo tokių šelpiamųjų 
vėliau, baigę mokslus ir turėdami geras tarnybas, tų skolų negrąžino.)

Dovydaičio ir jo draugų pradėtas (1911) ateitininkų sąjūdis karo metais 
vyko daugiau partizanišku būdu, be vadovybės, tik Voroneže moksleiviai 
lietuviai buvo organizuojami ir ugdomi. Nepriklausomoje Lietuvoje Dovy
daitis vėl stojo savo įkurto sąjūdžio - ateitininkijos priešakyje. Ateitinin
kijos vado pareigas jis neginčijamai ėjo su apaštališku uolumu. Krikščio
niškajai tiesai skelbti jis lygiai rado laiko tiek mažuose būreliuose, tiek 
didžiausiuose suvažiavimuose.

Dar 1921 m. Dovydaitis „Ateityje“ (1921. Nr. 1-3) paskelbė straipsnį „De
šimt metų ir kas toliau“. Tai galima laikyti ateitininkijos programa:

Privalome siekt šventaisiais būt, - skelbė Dovydaitis. - Esame krikš
čionys, todėl ir neturi mums likt svetima nieko, ką krikščionys 
kuomet nors kilniausia yra pasiekę. < . . .>  Mūsų amžiuje bus pri
pažintas naujas šventumo požymis - inteligentinis Kristaus dva
sios darbas šių dienų visuomenėje.

Straipsnyje daug kalbama apie inteligentinį visuomenės darbą ir pasi
rengimą jam. Bet reikia, kad

tas darbas būtų atliktas šventybės pagrindu. <...> Kelias įsigy
venti į Kristų ir Jį savyje įgyvendinti - tai Švenčiausioji Eucharisti

ja, kuri yra visos Kristaus tikinčiųjų bendruomenės centras, žmo
nijos atsinaujinimo sąlyga, šventybės pradas. Trumpai tariant: 
ateitininkai - eucharistininkai. <...> Štai jums naujas obalsis, 
žengiant į naująjį dešimtmetį, gyvai išaugęs iš senojo obalsio ir į 

jį vedąs: <. . .> drąsiai į šventybės idealą vieninteliu tikru keliu! 
Gyvuokime, ateitininkai eucharistininkai!

Šis budėjimas, kad Kristaus dvasia kuo gyviau žėrėtų viską Jame at
naujinti pasiryžusiuose ateitininkuose, ir sudaro ryškiausią Dovydaičio 
kaip ateitininkijos vado bruožą. Religinė tematika dominavo visuose jo 
pokalbiuose bei paskaitose. Minint ateitininkijos 15 metų jubiliejų, Dovy
daitis dėstė savo mintis:

15 metų Kongresas [1925] ir kas toliau? - Toliau ateitininkijos pra
dėtasai darbas turi eit kaskart rimčiau, vis giliau, vis kilniau. O
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jaunoj valstybėj darbo daugybės, neatidedamo darbo, nes mes tik 
„naujakuriai". Mums reikia ne tik laikinos pastogės, bet ir kultūrin
gų valstybės rūmų.

Gali atrodyti, kad vienas asmuo valstybėje tėra menka nedaug tereiš
kianti dulkelė. Bet ir kiečiausia statybinė medžiaga, kaip cementas, suda
ryta iš smulkiausių dulkelių. Sumaišytos su kita medžiaga ir suvilgytos 
vandeniu, tos dulkelės sudaro uolos kietumo medžiagą.

Tad, ateitininkija, būkime ir mes tokiomis cemento dulkelėmis mū
sų visuomenėj ir, gaivindamiesi iš Aukštybių tekančio Šaltinio van
deniu, drauge su ta visuomene sudalykime tvirčiausią mūsų val
stybės rūmų medžiagą, kurios jokios išorinės jėgos nebesugriautų. 
<...> O jei ne vienas paklaustų, ką jam šį momentą daryti, atsa
kymas trumpas: atlik savo pareigą.

Šios mintys rodo, kad Dovydaitis visai nemanė iš akių paleisti visuo
meninių uždavinių ir matyti vien asmeninį tobulumą. Dovydaitis pasitikė
jo, jog asmens gyvenimas Kristumi jau savaime jam teikia atsakymą į 
visus klausimus: kas tikrai krikščioniškai gyvena, tas žino visas savo 
pareigas. Tie 6-eri metai (1921-1927), kai Dovydaitis vadovavo ateitininki
jai, buvo tikras šio sąjūdžio išsiplėtimo ir spartaus suklestėjimo laikotar
pis. Vaizdžiai tą laikotarpį apibūdina ateitininkas Petras Spėtyla:

Kai su mumis dirbo prof. Dovydaitis, tai (geresnio palyginimo ne
randu) buvo tikras Pranciškus Asyžietis: ir ugningas, ir švelnus, ir 
mylintis, ir kietas kaip titnagas principuose; svarbiausia, rasdavo 
žodžius, kurie skverbėsi į protą ir širdį visam gyvenimui.

Skaičiai rodo akivaizdžiai: 1920 m. - apie 2500, o 1927 m. - beveik 
7000 narių. Taigi per 7-erius metus paūgėjo kone trigubai. Dovydaičio 
vadovavimo metais sustiprinta ir išplėsta ateitininkų spauda. Po karo 
„Ateitis“ buvo labai sumenkusi. Dabar ji atsigavo. 1921 m. Dovydaitis 
pradėjo leisti atskirą žurnalą mergaitėms „Naująją vaidilutę“, kurią jis 
pats puspenktų metų redagavo.

Ateitininkų sąjūdžiui masiškai augant, reikėjo suteikti jam ir atitin
kamą organizacinę formą, nustatyti principus bei statutus. Tam pasi
rinktas ideologas Stasys Šalkauskis. Palangos reorganizacinėje konfe
rencijoje 1927 m. jis buvo išrinktas ateitininkų vadu. Dovydaitis šį atei
tininkuos sprendimą priėmė su demokrato supratingumu ir krikščionies 
nuolankumu, nors ir su neišvengiamu žmogiškosios nuoskaudos pajuti
mu. Tik kai 1930 m. III kongrese ateitininkų vadu buvo išrinktas prof. 
Pakštas (ir vėl ne Dovydaitis), jis pasiekė didžiąją dvasios pusiausvyrą. 
Dovydaitis suprato, kad

idėjinis vadas nėra renkamas, kaip nėra ir kitais pakeičiamas. Tik
rieji vadai savo idėjai tarnaudami palieka vadais, visai nepriklau
somai nuo to, ar esti išrenkami, ar neišrenkami. Negana to: jie 
palieka vadais ne tik gyvi būdami, bet ir nuo gyvųjų atsiskyrę.



958 RŪPINTOJĖLIS. 1987. Nr. 21

Iš tikrųjų tokių vadystė nesibaigia, jų gyvenimui mirtimi pasibaigus. 
Suprasdamas tokį idėjinių vadų nepriklausomumą ne tik nuo rinkimų, bet 
ir nuo laiko, Dovydaitis nugalėjo kartėlį ir dar didesniu uolumu atsidėjo 
ateitininkams. Emociniu reagavimu į vado rinkimų pralaimėjimą jis paliu
dijo savo žmogišką jautrumą, o tolesne savo veikla įrodė esąs vadas iš 
Dievo malonės. Dovydaičiui pavyzdys buvo pirmosios krikščionių ben
druomenės. Jis buvo įsitikinęs, kad krikščioniško broliškumo dvasia stip
riau sujungia žmones negu formalūs organizaciniai nuostatai. Tai pamatė 
ir prof. St. Šalkauskis, kai po trejų vadovavimo ateitininkams metų užbai
gė tuo, kuo Dovydaitis pradėjo, būtent Gyvosios dvasios sąjūdžiu.

Deja, rami kūrybinio darbo tėkmė buvo sudrumsta. Perversmo keliu 
iškilęs Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona demokratinę 
santvarką pakeitė savo autoritariniu režimu. Vienos partijos (tautininkų) 
diktatūra buvo dengiama kiekviena pasaulėžiūrinė diferenciacija. Taip už
drausta ne tik demokratinės partijos, bet ir kultūrinės organizacijos.

Dėl to kilo Dovydaičio opozicija režimui. Jam buvo nesuprantamas 
valdančiųjų sluoksnių trumparegiškumas - tautinės vienybės vardan slo
pinti katalikiškas organizacijas ir pasitikėti tik politinėmis priemonėmis, 
nematyti komunistinio pavojaus. Netrukus režimas nusitaikė prieš atei
tininkus. Švietimo ministro Šakenio aplinkraščiu, datuotu 1930 08 30, - 
visos visuomeninio politinio pobūdžio moksleivių organizacijos uždaro
mos. Faktiškai tas aplinkraštis buvo nukreiptas tik prieš ateitininkus, nes 
skautai buvo suvalstybinti, o pats prezidentas pasiskyrė save jų šefu. 
Pradėta šalinti iš gimnazijų moksleivius ateitininkus, o jų vadus studen
tus - tremti iš Kauno arba įkalinti. Atėjo eilė kalėjiman ir prof. Dovydai
čiui, jau nuo „Vilties“ laikų užsitraukusiam Smetonos rūstų neprietelin
gumą.

Kas Šalkauskiui ir Pakštui tebuvo teorinis klausimas, Dovydaičiui bu
vo gyvenimo tikrovė: ne iš teorinių aukštumų jis žvelgė į kovą dėl moks
leivių ateitininkų ateities, bet nuo pat pirmųjų dienų stojo šion kovon. 
1932 07 10 Marijampolėje vykusiame pavasarininkų kongrese prof. Dovy
daitis pasakė ironišką ir rūsčią kalbą, kurioje pasmerkė istorinio Vyčio, 
atseit tautiškumo, piktnaudojimą Bažnyčios gniaužimui. Po šio kongreso 
3 pagrindiniai kalbėtojai: prof. Dovydaitis, prof. Eretas ir dr. Leimonas, 
tuometinis pavasarininkų vadas, buvo Marijampolės karo komendanto nu
bausti trimis mėnesiais kalėjimo už kurstymą vienos visuomenės dalies 
prieš kitą ir prieš vyriausybę, pasakant 1932 07 10 Marijampolės pava
sarininkų kongrese agitacinio pobūdžio kalbų.

Dovydaitis, grįžęs iš Marijampolės į Kauną, tuoj išvyko pirmojon „Gam
tos draugo“ ekskursijon Nemunu kaip tos ekskursijos organizatorius ir 
vadovas. Karo komendanto sprendimas jį pasiekė Klaipėdoje. Ten pat (lie
pos 14) jis buvo suimtas ir nugabentas bausmės pradėti į Bajorų kalėjimą. 
Suimtą profesorių į kalėjimą palydėjo 2 ekskursijoje dalyvavę kapelionai
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ir viena studentė. 3 kartus tėvą kalėjime aplankė duktė Ona, netoliese 
(Padvariuose) pas seseles pranciškietes atostogavusi. Plaukė laiškai. Deja, jie 
nebuvo įteikti: tik po dviejų savaičių pavyko vieną išsiderėti, būtent daugiau 
kaip 100-o kunigų iš visos Lietuvos užuojautą. Nėra ko ir kalbėti, kiek 
palengvėjo kalėjimo našta gavus tiek užuojautos. Rugpjūčio 2 d. profesorius 
buvo perkeltas į Marijampolės kalėjimą. Čia jį lankydavo Vargdienių seselės. 
Iškalėjęs pusantro mėnesio, iš kalėjimo paleistas rugpjūčio 30 d.

Nors ir kalėjimą atsėdėjus, Dovydaičiui nekilo mintis organizuoti per
versmą. Tačiau katalikišką visuomeninę veiklą jis varė ir toliau su ne 
mažesniu uolumu. Tada sumanyta jam smogti efektyvesne priemone, ne
gu keliomis kalėjimo savaitėmis, būtent - atleisti iš universiteto. Preteks
tas buvo privatus laiškas vienam kunigui - apsileidusiam ir pasileidusiam 
gimnazijos kapelionui. Kristaus Valdovo sekmadienį Dovydaičiui kaip tik 
buvo lemta lankytis to kapeliono mieste (Šiauliuose) ir savo akimis pama
tyti, kokius vaisius visa tai davė.

1936 01 16 prezidentas Smetona atleido Dovydaitį iš profesoriaus pa
reigų. Tokį platų mokslinį darbą dirbusio profesoriaus atleidimas už pri
vatų laišką sukėlė ir profesorių, ir studentų, ir plačiosios visuomenės 
pasipiktinimą. Žinoma, faktiškai profesorius buvo atleistas už visuomeni
nį veikimą tarp uždraustų ateitininkų. Tad po įvairių kreipimųsi, ypač 
paties fakulteto tylių, bet atkaklių pastangų, Dovydaitis buvo grąžintas į 
universitetą, paėmus jo pasižadėjimą jokios veiklos moksleivių ateitininkų 
tarpe nevaryti. Taip profesoriaus Pr. Dovydaičio biografija buvo paįvairin
ta pastaba, kad jis Lietuvos universitete profesoriavo su pertrauka nuo 
1936 m. sausio 16 d. iki tų pačių metų kovo 16 d.

Katalikų visuomenė, vertindama didžius Dovydaičio nuopelnus ir pa
tirtas nuoskaudas, jo 50 metų jubiliejų pažymėjo itin nuoširdžiai ir pla
čiai. Kai Dovydaitis nesipriešino iškilmingam pagerbimui, profesorius Ere
tas stačiai jo paklausė, kodėl sutinka būti tokio viešo išgarbinimo objek
tui Dovydaitis vaiko naivumu atšovė: Po mirties neišgirsiu, kaip mane 
vertina. Bet aš tai noriu žinoti. Tikrasis kuklumas dėkingai priima teikia
mą pagarbą, o ne išdidžiai ją atmeta. Todėl ir atvirą Dovydaičio džiaug
smą, kad pagerbta jo amžiaus auksinė sukaktis, reikia laikyti tik jo pri
gimties tiesumu. Dirbo, ką brangino, todėl ir džiaugėsi, kad tas darbas jį 
padarė ir kitiems brangų.

Dovydaitį pagrįstai galima laikyti ir Lietuvių katalikų mokytojų sąjun
gos (LKMS) tėvu. Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS), į kurią susi
organizavo kairieji mokytojai, jau 1919 m. skelbėsi esanti grynai profesi
nė, neideologinė ir nepartinė organizacija, atvira visiems mokytojams. Jei 
ji iš tikrųjų tokia būtų buvusi, tai ir mokytojai katalikai nebūtų jautę 
reikalo atskirai organizuotis. Bet ji buvo politinė-partinė savo antiklerika
lizmu. Pavyzdžiui, prieš I Seimo rinkimus pati LMPS centro vadovybė 
kreipėsi į mokytojus tokiu „nepartiniu“ atsišaukimu: Draugai mokytojai!
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Pasistenkime, kad kuo mažiausiai į Seimą pakliūtų klerikalų iš krikščionių 
demokratų lizdo. Nė vienas mokytojas tenebūna be darbo. <...> Budėki
me, kad valdžia vėl nepakliūtų į kunigų, popų ir rabinų rankas!

Taigi katalikams reikėjo jungtis į atskirą mokytojų sąjungą. Pr. Dovy
daičio vadovaujama LKMS išaugo ir tvirtai atsistojo ant kojų. Ir nebūda
mas jos pirmininku, Dovydaitis nenutraukė su ja ryšių ir per visą laiką 
dalyvavo sąjungos organe „Lietuvos mokykla“.

Turbūt antroje vietoje po ateitininkų Dovydaičiui rūpėjo darbininkai. 
Krikščioniškajam darbininkų sąjūdžiui jis skyrė daug savo metų ir širdies. 
Kilusiam iš neturtingų sakuotnugarių Dovydaičiui darbininkų rūpesčiai 
buvo ypač artimi. Šalia Vytauto Endziulaičio jis buvo jautriausias iš dar
bininkų vadų. Dovydaitis šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu parodė, kaip 
meilė Kristaus prasme ne tik atskiram žmogui teikia laimę, bet ir socia
linius klausimus išsprendžia.

Dovydaitis yra tas, kuris Lietuvos krikščionių darbininkų sąjūdį ne 
tik nuo seklumos nuyrė, bet ir sėkmingai išvedė jį į platesnius 
vandenis (Z. Ivinskis).

Nuo 1929 m. iki kol „Darbininkas“ gyvavo Dovydaitis buvo jo atsako
muoju redaktoriumi. (Faktiniai redaktoriai buvo: J. Katilius, A. Sabaliauskas, K. Moc
kus, Juozas Gražys, Cezaris Surdokas, kun. Baltramonaitis ir kiti.)

Be ateitininkų, krikščionių darbininkų, katalikų mokytojų organizaci
jų, Dovydaitis veikė ir kitose. Dovydaitis jomis naudojosi kaip savo apaš
talavimo lauku. Dalyvaudamas katalikiškose organizacijose, nuo mokslei
vių iki tretininkų, Dovydaitis vargu ar begalėjo rasti laiko bendrinėms 
organizacijoms. Vis dėlto vienai jis buvo nemažai atsidėjęs - tai Kalinių 
globos draugija. Dovydaitis buvo jautrus neteisei, skriaudai, išnaudoji
mui, tad ir visoms jų aukoms. Kaliniai, nors padarę ir labai sunkų nusi
kaltimą, nepraranda galimybės būti išgelbėti, juo labiau kad anaiptol ne 
visi yra pagrįstai ir teisingai įkalinami. Kauno kalėjime Dovydaitis orga
nizavo kaliniams paskaitas; su kalinių prašymais jis lankydavo teismo 
įstaigas; išėjusius iš kalėjimo jis, kiek galėdavo, sušelpdavo, globodavo. 
Ne be Dovydaičio įtakos ir studentai ateitininkai šalia kitų gailestingųjų 
darbų lankė ir kalinius.

Dovydaitis ne tik gyveno šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasia, bet ir fak
tiškai priklausė III šv. Pranciškaus ordinui. Studentas ateitininkas St. Pleš
kūnas (prieš pat karą baigęs VD universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, didžiausias 
mūsų laikų neturtėlis, miręs 1985 m. Kaune) su šventu pasididžiavimu sakydavo, 
kad Vytauto Didžiojo universitete yra 2 tretininkai: profesorius Dovydaitis 
ir studentas Pleškūnas.

Netapęs kunigu, Dovydaitis buvo apaštališkos dvasios pasaulietis. Kai 
renkamasi apaštališkos dvasios pasauliečio kelias, ryžtamasi sunkiai da
liai. Tad ir Dovydaitis savo kasdienoje, savo šeimoje gyveno kietą asketo 
gyvenimą. Jis apsiėjo be vadinamųjų kultūrinių pramogų: kinų, teatrų,
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koncertų, meno parodų, ir ne dėl to, kad to nevertintų, bet dėl to, kad, 
kaip matėme prabėgom žvelgdami j jo gyvenimą, - jis buvo visiškai atsi
davęs kitiems. Būdamas geros širdies kitiems, Dovydaitis buvo geras ir 
savo šeimai.

Tik nepabaigiamų darbų nuolat genamas, persikrovęs įvairiomis 
pareigomis, savo šeimai teskyrė labai mažai laiko, neskyrė nė rei
kiamo minimumo (St. Rauckinas, ilgiausiai už kitus gyvenęs pas Dovydaičius).

Vis dėlto Dovydaičių vaikams netrūko nei gero tėvo pavyzdžio, nei 
tikros meilės. Atitrūkęs nuo darbų, tėvas rasdavo valandėlių padėti vai
kams moksle, pasikalbėti. Vaikai ypač mėgdavo klausytis jo pasakojimo 
apie dėdės Vinco legendišką pasiaukojimą, kai, dengdamas j naujas pozi
cijas besitraukiančius savanorius, jis pats vienas pasiliko prie kulkosvai
džio prieš lenkų raitelių eskadroną. Gera, rūpestinga motina Marcelė Do
vydaitienė, nors nebuvo išsimokslinusi, turėjo dvasinės inteligencijos, svar
biausia - nestokojo motiniškos pasiaukojamos meilės. Deja, kai ateidavo 
„maištingasis“ vaikų periodas, kiekvienai motinai sunku imponuoti savo 
vaikams. Rūpesčių vaikai kėlė ir tėvui. Dovydaičiui ypač nemalonu ir 
skaudu buvo, kad nerado reikiamo šeimos pritarimo tam, kas buvo taip 
brangu jo širdžiai. Duktė Ona taip apibendrino vaikų poziciją:

Mūsų tėvelis mums atrodė ir per pamaldus, ir per griežtas, ir nemo
dernus.

Ta pati vyriausioji duktė Ona, jaunystėje buvusi lengvabūdė mergiotė, 
dabar atmeta tuometines savo pažiūras: Šiandien į viską žiūriu kitokiom 
akim negu tais laikais. 1961 m. ji paskelbė vertingų atsiminimų apie tėvą, 
tą nepaprastą žmogų. Ir krikščioniška dvasia šiandien ji yra verta savo 
tėvo duktė.

Dovydaitis labai mylėjo savo tėviškę, jos gamtos grožį. Vasaros atosto
gų jis vykdavo ne į kurortus, bet į tėviškę. Traukė jį ten ir gimtoji aplinka, 
ir žmonės, ir gamta. Tėviškėje jis tuoj atsigaudavo, būdavo smagios nuo
taikos, juokaudavo, dainuodavo, padėdavo dirbti ūkio darbus, žodžiu, bū
davo visiškai savas, ne kaip Kauno ponas, prie kurio reikėtų taikytis. Nors 
Dovydaitis kaip lygus su lygiais bendraudavo su tėviškės žmonėmis, bet 
dėl to neprarado jų autoriteto. Jie labai jį gerbė.

Ypač juos nustebino, kai pamatė, kokią didžią pagarbą Dovydaičiui 
reiškia net vyskupai. 1931 m. Višakio Rūdos parapiją vizitavo vysk. Me
čislovas Reinys. Pirmiausia jis užsuko į Runkių kaimelį pas Dovydaitį. 

Vyskupas per šventorių buvo vedamas su procesija po baldakimu. 
Kai baldakimas prisiartino prie Dovydaičio, vyskupas paėmė jį po 
ranka ir abudu palindo po baldakimu. Chorui giedant, drauge nuėjo 
per bažnyčią. Tai parapijai buvo tikra anų taikų sensacija: po bal
dakimu, didžiausioj bažnytinėj garbėj, drauge su vyskupu ėjo pro
cesijoje ir pasaulietis profesorius Dovydaitis (iš a. Žemaitytės-Nutautie
nės pasakojimo).
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Mylėdamas savo tėviškę, Dovydaitis mylėjo ir visą Tėvynę. Neviliojo jo 
užsienio kraštai, užtat Lietuvą pažino kaip retas kuris kitas. 1938 08 18, 
ekskursuodamas su moksleiviais bei studentais Rytų Aukštaitijoje Kirdei
kių piliakalny, gražiausioj Lietuvos vietoj, Dovydaitis ant tuomet padary
tos nuotraukos užrašė tarsi testamentinę valią:

Šiose „Lietuvos Alpėse“ norėčiau turėti savo kapą su užrašu: „Ateikite 
ir pamatykite Dievo darbus, kokius padarė mano Tėvynėje!“

Toks jo pasirinkimas rodo, koks jautrus Dovydaitis buvo gamtos gro
žiui. (Deja, nebuvo lemta Dovydaičio žemiškiems palaikams grįžti į Lietuvos žemėja rastą 
gražiausią vietą. Ir niekada nebus galima iš Uralo šiaurės pargabenti jo palaikų Tėvynėn, 
nes buvo palaidotas ten, nežinioje.)

Savo gimtąjį kaimą palikęs jau subrendęs (22 metų) vyras, Dovydaitis 
visą gyvenimą jautė gamtos ir žemės ilgesį. Jis džiaugėsi, kai 1935 m. 
kaip Vasario 16-osios signataras gavo žemės sklypą (apie 20 ha). Ši žemė 
jam tapo tokia brangi, kaip antroji tėviškė. Ne per toli nuo Kauno, 4-5 km 
į šiaurę nuo Čekiškės, yra Paprieniai. Nugyventos dvaro žemės sklypas 
buvo visiškai plikas. Viską reikėjo naujakuriškai pradėti. Dovydaitis siel
vartavo, kad dvarininkas taip nualino laukus, o juos reikia mylėti ir puo
selėti. Ūkyje jis kūrėsi ne tik pašalpomis, paskolomis, asmeniniais pini
gais, bet ir atkakliu savo paties rankų darbu. Jo svajonė buvo nedidelį 
ūkelį paversti kultūriniu židiniu, kad išėjęs pensijon galėtų ir pats prisi
glausti bei dirbti mokslinį darbą, ir kitus - studentus bei jaunus moksli
ninkus - priglausti. Na, žinoma, ir savi vaikai su savo šeimomis būtų 
džiaugęsi gamtos grožiu ir jos gėrybėmis.

Deja, šias svajones sudaužė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. Do
vydaitis savo pranašiška dvasia jau gerokai anksčiau nujautė, kad jei kils 
karas, ne vienam teks sudegti jo ugnyje. Tad priėmė šį Apvaizdos lėmimą, 
pats nekrito panikon, nepasidavė žmogų paralyžiuojančiai baimei ir kitus 
ramino. Žvelgė į tautos tragediją kaip į kiekvieno lietuvio bandymą, rei
kalaujantį parodyti dvasinį tvirtumą visuose ištinkančiuose sunkumuose.

Nors pradžioje Dovydaitis nebuvo suimtas, bet liko bedarbis. Uždarius 
Teologijos-filosofijos fakultetą (1940 07 16), savaime buvo atleisti ir profe
soriai. Tą patį mėnesį buvo išstumtas ir iš Lietuviškosios enciklopedijos 
redakcijos. Kaune lankydavosi tik dėl paliktos šeimos ir kitų reikalų. Ži
noma, jis skaudžiai jautė skriaudą, daromą jam ir Lietuvos mokslui. Nors 
ūkyje sunkiai dirbo ir nemažai skurdo, tačiau nerodė didelio nusiminimo, 
nesugniužo, nesutriko, nekrito depresijon, o ryžosi visus vargus ir rūpes
čius kantriai pakelti. Kaip istorikas jis žinojo, kad istorijoje visą laiką 
vyksta blogio ir gėrio kova. Kaip krikščionis pasitikėjo Dievu, tikėjo, kad 
ne antikristui skirta galutinė pergalė, nors kartais atrodo, kad jis trium
fuoja. Dovydaičiui Dievas buvo artima tikrovė - prieglauda ir stiprybė, 
kaip mūsų tėvai amžiais giedojo bažnyčiose. 1941 06 09 Dovydaitis vienai 
savo buvusių studenčių rašė:
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Manęs laukia teismas, baudos, ūkio nacionalizavimas, t. y. iš jo 
išvarymas ir kiti „malonumai“...

Laiškas pasirašytas: Lieku bėdų prislėgtas ir pradėtas triuškinti.
Tai buvo galbūt paskutinis jo laiškas. Baisųjį 1941 m. birželio 14 d. 

rytą Dovydaitis buvo žiauriai suimtas savo ūkyje Paprieniuose, Čekiškės 
valsčiuje. Tą patį rytą Kaune buvo suimta jo žmona su dviem jaunesniais 
vaikais - Vytautu ir Laima. Sūnus Jonas įkalintas atskirai. Liko tik duktė 
Onutė. Žmonai neteko pasimatyti su vyru, nei vaikams su tėvu. Nė vėliau 
Dovydaičiui nebeteko susitikti su šeima. Nepavyko nė laiškais susisiekti, 
nes nebuvo žinių, kur jis ištremtas. Visi šeimos nariai iš Sibiro sugrįžo 
gyvi, tik pats Dovydaitis jau po metų buvo sunaikintas.

Suimtas Dovydaitis buvo atvežtas į Kauną ir sargybos įgrūstas į trem
tinių deportacijai skirtą vagoną. Jis buvo su kelionės maišu ir kaimiečio 
kailinukais (ar sermėga). Iš Kauno buvo gabenamas į Ukrainą, į Starobel
ską Donbase. Vėliau pateko į Uralo šiaurę - Gario miestelio apylinkės 
„lagpunktą“. Šioje vietoje Dovydaitis praleido ištisus metus. Pirmą naktį 
teko šalti lauke, žvarbiame, geliančiame vėjyje ir lietuje. Ryte, susikūrę 
laužą ir atšilę bei išsidžiovinę, tremtiniai pamažu atkuto, ėmė garsiai 
kalbėti ir net juokauti. Kažkoks NKVD politrukas su naganu prie šono ir 
odine planšete per petį rūškanu veidu ilgokai stebėjo tremtinius. Nesu
prantama kalba, žmonių pasitikėjimas savimi, juokas, matyt, jį erzino. 
Kai kurie tremtiniai ėmė rusiškai kalbinti. Tada jis neištvėrė ir rūsčiu 
balsu garsiai įspėjo:

- Liaukitės! Čia jus atvežė sunaikinti! Jūs manote, kad grįšite į tėvynę? 
Niekados! Matote aplink kelmus? Po kiekvienu kelmu bus jūsų galva!..

Tremtiniams šis grasinimas atrodė neįtikėtinas. Kai kurie kalbėjo:
- Tas rusas ne viso proto... Už ką gi mus naikinti?! Kuo nusikaltome? 

Tikras kvailys, rado kuo gąsdinti...
Deja, netrukus pasirodė, kad politrukas ne tuščiai grasino. Praėjo ke

letas mėnesių, ir mes pradėjome nykti nuo nepakeliamų darbų ir nuola
tinio badavimo... Kas naktį numirdavo 5-6 žmonės. Iš 750 žmonių eše
lono beliko tik 60 gyvų lietuvių.

Pragariškomis sąlygomis lietuvių dvasią palaikė tai, kad jie tarpusavy
je buvo solidarūs. Jie parodė daug žmoniško kilnumo, vieni kitiems padė
dami kuo galėjo. Dovydaitis ypač išsiskyrė savo dvasiniu nepalaužiamu
mu, šviesiu didžiadvasiškumu.

Cituojame liudijimą žmogaus, kuris ilgiausiai su Dovydaičiu kalėjo: 
Senas kalinys, mongolas, man sakė: „Nepraeis nė trijų mėnesių, ir 

jūs iš bado pavirsite žvėrimis, keiksitės paskutiniais žodžiais, vog
site vienas iš kito duoną, rausitės šiukšlynuose“. <...> Deja, mon
golas buvo teisus. Kai kurie bado nualinti smuko žemai. Tačiau toli 
gražu ne visi. Prof.. Dovydaitis buvo tarp tokių, kurie išlaikė orumą, 
kilnaus žmogaus vardą ir veidą. Jis buvo tarp mūsų šviesus
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spindulys, tame mirties ir bado košmare nesugniuždomas. Pranas 
Dovydaitis buvo stebėtinai budrios, negniūžtančios dvasios ir, prie
šingai negu daugelis, neprarado vilties ir pasitikėjimo. Daugelį jis 
padrąsindavo pasitikėti žmogaus jėgomis. Jis buvo atsivežęs kelio
nės maišelyje kiek rūkytų lašinių, tad štai labiausiai nusilpusiems 
tuos savo kuklius išteklius dalijo. <...> Kas buvo sovietų lageriuo
se, tas žino, kad ten kiekvienas duonos trupinys - tai gyvybės 
lašas. Atiduoti kam nors savo maistą - atiduoti dalį gyvenimo. 
Didžiausia auka, negirdėtas pasišventimas dalytis savo maistu su 
artimu! Pranas Dovydaitis ne sykį parodė savo didžiadvasiškumą, 
savęs atsižadėjimą.

Ir kiti stovyklos kaliniai panašiai liudija. Platokų ir gana įžvalgių atsi
minimų duoda lenkų vienuolis marijonas Stefanas Chojnackis 1960 03 17 
laiške Dovydaičio dukteriai:

Po poros mėnesių susipažinau su Jūsų tėvu ir, atvirai kalbant, 
pastebėjau jo gerą charakterį ir pavyzdingą elgesį. <...> Jis žmo
giškąją savigarbą kėlė daug aukščiau, negu tuščio skrandžio pa
tenkinimą. Ir nors daugelis kalinių, apsėsti rūpesčio pavalgyti, ne
paisė savo asmeninės išvaizdos, prof. Dovydaitis stengėsi skustis ir 
tvarkingai atrodyti. <...> Be to, niekada negirdėjau jo kitais besi
skundžiančio ar kitus kritikuojančio. Greičiau jis linko pateisinti ir 
suprasti visus tuos, kurie lengvai susiginčydavo, vartodami nekon
troliuojamą ir įžeidžiamą žodyną. Pagaliau didžiausią įspūdį man 
padarė jo karštas ir gilus religijos jausmas. Buvo ten keli kunigai, 
kurie rizikuodavo laikyti šv. Mišias. Dažnai patarnaudavau Mišioms 
ir beveik kiekvieną kartą tarp dalyvių matydavau prof. Dovydaitį, 
šventai susitelkusį tylioje maldoje.

Dovydaitis rado draugų ir tarp sovietinių kalinių. Paskutiniais penkiais 
mėnesiais labai su juo susidraugavęs jaunas ukrainietis, baigęs aukštąjį 
mokslą ir tarnavęs „politruku“ kariuomenėje. Bet pats nežino, už ką nu
teistas kalėti darbo stovykloje. Savo laiške jis vadina Dovydaitį vyresniuo

ju draugu ir mokytoju ir apibūdina jį kaip gilų, didžiai visapusiškai išla
vintą, didelės gyvenimo išminties ir nepaprastai kilnų žmogų. Jis rašo: 

Atsargiai prasibrovęs tarp vyžotų ir nudriskusių žmonių, pagaliau 
pasiekiau mane dominantį kampą. Ir štai išvydau vaizdą, kuris 
mane visiškai apstulbino. Beveik ant plikų gultų, uždengtų vien tik 
prakaito ir purvo prisigėrusiu vatinuku, sėdėjo žmogus, veikiau 
panašus į mumiją negu į gyvą būtybę. Neįtikėtinai liesas, išbalęs, 
beveik mėlynas, stipriai pirmyn atsikišęs veidas, o įdubusios dide
lės, šviesios, protu šviečiančios akys išsiblaškiusios ir be tikslo 
žiūrėjo į tamsiausią barako kampo tašką. Pasiryžęs nutraukti šią 
nemalonią būseną, priėjau arčiau ir garsiai pasisveikinęs paklau
siau: „Ar jūs profesorius Dovydaitis?" - „ Taip, buvau kadaise“, - jis
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man atsakė. „Kodėl sakote: buvau? Ar atėmę laisvę, Jums atėmė ir 
laipsnį?“ - „Man atėmė svarbiausią dalyką - žmogaus teises, pa
kaitu davę žeminančią zeko pravardę“.

Laiškas baigiamas atsisveikinimo aprašymu.
Taip, sūneli, tikiuosi, kad tu sulauksi geresnių dienų, o man dienos 
suskaičiuotos. Jei išeisi į laisvę, o Lietuva bus išlaisvinta, - parašyk 
į ten tiesiai be adreso. Papasakok mano tautiečiams, kad paskuti
nėmis gyvenimo dienomis ištikimo Lietuvos sūnaus Prano Dovydai
čio tik kūnas buvo toli nuo Tėvynės, o mintys ir širdis skriejo vir
šum erdvių, įsisiurbdamos nematomomis akimis į pažįstamus vaiz
dingus peizažus, miestų siluetus ir nepaprastai man brangius vei
dus mano žmonos, vaikų, giminių ir man artimų žmonių. Pasakyk 

jiems, kad čia liko tik mano dulkės, o siela ir širdis ten - Lietuvoje". 
Profesorius nutilo. Tylėjau ir aš, bijodamas pažvelgti į jo pusę. Jis 
paleido mano ranką. Man pasidarė baisu, o širdį skausmingai su
spaudė. Nugalėjau save, pažvelgiau į jo akis, bet jų nemačiau. 
Užsidengęs akis išdžiūvusiomis rankomis, jis raudojo be garso, kaž
kokiu ypatingu vidiniu raudojimu, būdingu tik stipriems vyrams ir 
liudijančiu jo nepaprastai tragišką būklę...

Iš Gario stovyklos Dovydaitis buvo išsiųstas į Sverdlovsko kalėjimą 
drauge su 20 atrinktų inteligentų, anksčiau buvusių visuomenės veikėjų, 
o dabar už tai pasmerktų sunaikinti. Kartą, grįžęs iš tardymo, Dovydaitis 
pasakė: Jie viską žino, viską žino... Lyg ruošdamasis pačiam blogiausiam 
atvejui, iš Lietuvos atsivežtus kailinukus, labai vertingus Uralo šalčiuose, 
kitą naktį, prieš išvedamas tardyti, atidavė kameros draugui. Gal suprato 
ar nujautė, kad jie nebebus jam reikalingi. Paskutinę valandą dar parodė 
gerą širdį liekančiam gyvajam.

Šitam Sverdlovsko mirties katilui savo didžią auką buvo priversta ati
duoti ir Lietuva - negrįžo iš Uralo Dovydaitis. Sverdlovsko kalėjime baigiasi 
jo pėdsakai. Pagal Kauno metrikacijos įstaigos pažymą, jis mirė 1942 m. 
lapkričio 4 d. (mirties priežastis: širdies veikimo paralyžius). Nežinia, ar ši data tikra. 
Tačiau, neturint galimybių patikrinti, tenka jos laikytis. Taigi Dovydaitis 
mirė, nesulaukęs nė 56-erių metų amžiaus, toks gyvybingas, tokios stiprios 
sveikatos... Buvo sunaikintas be viešo teismo ir be liudytojų.

O vis dėlto jis ir šiandien tebėra gyvas ir turi daug ką mums pasakyti, 
nes, kaip jis pats 1930 m. rašė apie tautos vadus, dvasinių vadų vadovys
tė nesibaigia jų gyvenimui čia, žemėje, šiokia ar tokia mirtimi pasibaigus. 
Tad ir Dovydaitis - tas lietuviškasis serafiškasis Pranciškus, - būdamas 
pas Viešpatį nori ir gali mums padėti šiandien vykdyti tuos priesakus, 
kuriuos jis visą gyvenimą nenuilstamai skelbė ir liudijo asmenine kančia, 
herojiška auka ir šventumu.

Trumpą susitikimą su rinktiniu Viešpaties įrankiu vesti mūsų tautą į 
tikrai krikščionišką gyvenimą norėtume baigti malda:
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VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu pirmųjų savo mokinių meile įliepsno
jai šio laiko mūsų tautietį Praną Dovydaitį.

Karštai Tave meldžiame, suteik jam šventojo garbę, kad jį - 
pakeltą į tą aukštumą - mes galėtume geriau matyti ir įgyti dau
giau jėgų juo sekti.

(Naudotasi J. Girniaus knyga: Pranas Dovydaitis. Čikaga. 1975. 776 p. ir
kun. J. Šalčiaus užrašais bei atsiminimais)

PRANUI DOVYDAIČIUI 
(Montažas. Parengė Marijampolės jaunimas, vadovaujamas ses. Veronikos Beišytės)

Suvalkijos miškuos
Ano meto laikuos
Tu gimei ir išaugai kaip medis.

O sermėgiai tautos 
Tada laisve kvėpuos,

Kai Tu būsi visų jųjų Vadas.
Tu glaudeis prie Versmės 
Ir dienos šviesesnės - 
Vis su meile ir ilgesiu laukei.

Tavo darbo kaitra,
Tavo meilė tyra

Mus ir šiandien j aukštumas šaukia.
Tu Bažnyčią rėmei,
Tu sielas gaivinai
Protus skaidrinai mūsų Tėvynės vaikelių.

Savo darbo kaitra,
Savo mokslo šviesa 
Pakilai kaip pakyla ereliai.

Šiandien norim padėti 
Kukliąsias gėles,
Vėl padėti ir žaliąją rūtą 

Ant altoriaus šio švento,
Ant altoriaus brangaus,
Kad mums didelė šventė ši būtų.

Šito didžio žmogaus 
Pelenai išbarstyti - 
Vėjai Sibiro neša toli.

O tačiau jo siela 
Mums po šimtmečio švyti 
Ir tauta jo pamiršti negali.

Kad Dovydaičio, to tikrojo dvasinio vado, priesakai ir šiandien tebėra 
gyvi, puikiai įrodė Sūduvos jaunimas Pilviškiuose (1986 11 23), minėdamas
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100-ąsias jo gimimo metines. Jų darnios gretos su gėlių žiedais ir rūtų 
šakelėmis rankose budėjo garbės sargyboje pamaldų metu ir dalyvavo 
eucharistinėje puotoje taip, tarsi būtų įkvėpti paties ateitininkų tėvo. Šventė 
tapo tokia gyva, tokia iškilminga, jog maža bažnytėlė tarsi aidėjo perfra
zuotais Verbų sekmadienio motyvais: Sūduvos vaikeliai, su rūtų šakelė
mis rankose! Klokite! Klokite žaliąsias rūtas ir širdis tyrąsias čia, ant 
altoriaus, prie Rūpintojėlio kojų!..

Kol rūtų lelijų šalies jaunimas rūtas brangina, tautos dvasia išliks gyva! 
(Minėjimas įvyko Pilviškiuose 1986 m.)

ATEITININKŲ HIMNAS 
Kas gi ten aukso spindulius beria,

Ko taip nušvito rytai ateities?
Širdys it rasą gaivinančią geria,

Sieloj tvirtybė ir galia vilties.
Lietuvą Dievas apveizdi ir gina,
Amžiais suvargusios jos neapleis:
Ateičiai dvasios galiūnus gamina,
Vesdamas juos stebuklingais keliais.
Tilkit, nutilkit, kurie prieš Dievybę 
Bandėt kovoti viešai ar slaptai.
Mūsų idėjos: tikybos brangybė,
Mokslas, dorumas, tautos reikalai.
Ateitį regim Tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą,
Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos!

Kun. Jurgis Tilvytis-Žalvarnis (1880-1931) parašė himną 1912 02 06, tuo laiku 
apaštalaudamas Paįstrio parapijoje. Melodiją sukūrė kompozitorius Česlovas Sas
nauskas (1867-1916).

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

Kun. Bronius Bulika

KRYŽIAUS KELIAS 
(Lietuvos Krikšto jubiliejų švenčiant)

Šventintas Krikšto vanduo 
mūsų protėvių galvas ir sielas 
nuplovė 1251 ir 1387 metais.

Šventa tikėjimo ugnis įsidegė tenai, 
kur kūrenosi šventa pagarba Dangui ir Žemei,
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įsidegė tenai, kur jau kūrenosi gerumas ir meilė 
saviems namams, savai šeimai ir savai Lietuvai.

Ir mūsų protėviai 
nesusitepė rankų bailumu ir išdavyste - 
pačios nukrito tik nudžiūvusios šakos - 
neleido užgesti tikėjimo ugniai, 
nors pūtė vėjai iš visų pusių, 
nors ne vieną karą mes buvom vienų vieni.

Šiandien mes dėkojame iš visos širdies 
visiems, kurie iki mūsų 
išsaugojo tikėjimo ugnį ir švarumo jausmą - 
mūsų motinoms, mūsų vyskupams ir kunigams,
(deja, nedaugeliui mūsų tėvų ir inteligentų...), 
o daugiausia - pilkai mūsų liaudžiai!

Ir puikiai suprantame: 
šviesi Lietuvos ateitis priklauso 
nuo tikėjimo savim ir Dievu, 
nuo kultūros ir nuo doros, 
nuo gerumo ir nuo sąžiningumo, 
nuo išradingumo ir nuo atsakomybės, - 
nuo viso to, kuo apdovanoja Dievas ir ką atneša Bažnyčia! 
Ne nuo ašarų, kovų ir ginčų!
Ne nuo vienų mūsų, ne nuo vienų kitų!

Praradę prasmę ir esmę, miršta; 
gyvenantys šviesa ir gerumu - gyvena!

I. Kristus teisme
Ateina tokia lemtinga valanda, 

kai ne įstatymai ir ne valdovai, 
kai ne akla minia ir ne kerštingi kurstytojai, 
kai ne baimė, dvejojimas ar silpnumas, 
o aš pats privalau pasakyti lemiamą žodį:

Aš privalau suprasti, aš privalau nuspręsti, 
kas aš esu, ką privalau padaryti ir kuo būti.
Esu žmogus, esu lietuvis, esu krikščionis!

Kaip ąžuolas giliai įaugęs šiton žemėn, 
šakas rankas - mintis ir siekius - Dangun keliu.
Bus ir užteks - paguodos, duonos ir Dvasios pavėsy manam. 
Sprendimas - mano, lemiamas ir galutinis!
(Jei aš pasikeisčiau, juk keistųsi viskas...)
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II. Kryžius ant Kristaus pečių
Ak, ta lengvesnė dalia!
Ak, ta saldesnė dalia!

Ne pareigos, o teisių ir pagarbos...
Ne darbų, o malonumų ir kiek bus užmokėta?..
Ne dienos našta ir kaitra, o - vaisiai - 
netgi neuždirbti, o Viešpaties soduos užaugę 
ar kitų žmonių vargu ir rūpesčiu išauginti.
Nuo Adomo ir Ievos laikų
vilioja, gundo, apraizgo
ir jau prapuldė tūkstančius „drugių“.

Paėmė Kristus kryžių sau
ir jį duos kiekvienam, 

kas nori prasmingai, kilniai ir dieviškai gyventi, - 
Žmogui, lietuviui, krikščioniui.

III. Po kryžium
Kas mus klupdo ir kas mus slegia? - 

Aišku, visi mūsų gyvenimo kryžiai!
Jų daug. Ir jie - nelengvi. Tai - tiesa.
Bet klupdo ir žlugdo ne vien tiktai jie.

Mes klumpam ir žlungam tada, 
kai nesam tvirti savam teisume,

kai bijom realybei ir konkretiems žmonėms pažvelgt į akis,
kai dairomės aplink it kažko laukdami,
kai netikim Dievo stebuklais tenai,
kur mūsų Dievas laukia - kad ir po kryžiumi!

Naštos, aišku, slegia. Bet jos suklupdyt nepajėgs, 
kai nešime savo naštą su Kristumi, 
ir eisime Jo - Dievo duotos prigimties, 
pašaukimo ir aukos keliu!

IV Su Motina
Motinos, močiutės, žmonos, seselės, mergaitės 

su ryšuliais, rožančiais, su ištverme didžiule, 
nieko daugiau neturėdamos - tik širdį, 
nieko daugiau nežinodamos - tik taip reikia, - 
visados buvo Lietuvos, Bažnyčios ir mūsų gvardija, 
neišsemiamas gerumo šaltinis, 
apgaubiantys angelo sparnai, 
garantuota pagalba ir dosni ranka.

O Kristaus Motina, einanti su Sūnum!
Lietuvė motina, mokanti rašto ir katekizmo,
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mūsų motinos, atvedančios mus prie altoriaus, 
ir kiekviena moteris, daranti gera, - 
visos jos - panašios į Tave, 
visos jos - Marijos dukterys!

V. Simonas iš Kirėnės
Iš tenai, kur tikime pagalba,
kur laukiame pagalbos - neateina niekas.

Baimė supančioja kojas, surakina rankas 
ir užčiaupia burną daugybei „draugų“.
Piktos galybės akivaizdoje 
sutirpsta ir mažas būrelis gerųjų.

Dingsta ir tie, kurie buvo žadėję:
Nelaimėj mes tau tikrai padėsim!
(Nes visi atkakliai saugo savo vietą ir savo gyvenimą...)

Viešpatie! Koks brangus žmogus - Simonas iš Kirėnės! 
Nes visiška vienatvė sunki net Kristui...
...Nors svarbiausiuos gyvenimo punktuos
mes buvom - ir būsim - ir būti reikės - vieniems.

Ir kiek žmonių nebyliu, bet daug pasakančiu žvilgsniu 
ieško Kirėniečio kunigo širdy ir kunigo rankose!

VI. Veronika
Žana Arkietė prikėlė paklupdytą Prancūziją.

Kotryna Sienietė popiežių sugrąžino Romon.
Margarita Aliakok parodė, kad Dievas turi Širdį.
Bernadeta Subiru matė Mariją.

Mūsų Marija Pečkauskaitė - 
ar gyveno kas kilniau, ar rašė kas gražiau?!
Motina Teresė šiandien priglaudžia Indijoje net tuos, 
kuriuos tikri vaikai, kuriuos tikri tėvai išmeta gatvėn...

Nieko nebijodamos, nieko nepaisančios, 
nieko negailinčios, nieko nežiūrinčios, 
visur praeinančios, viską padarančios 
Veronikos - galingesnės už armijas, 
už šaltą durtuvų plieną, kareivių tankią grandinę.
Už viską absoliučiai!

Duok, Dieve, tokių mūsų daliai!



RŪPINTOJĖLIS. 1987. Nr. 21 971

VII. Ir vėl
Taigi, jei tai būtų paskutinis suklupimas ir vienintelis kartas... 

Taigi, jeigu tai būtų paskutinė pagunda ir paskutinė naktis... 
Taigi, jeigu tai būtų vienintelė yda ir paskutinė klaida ar nuodėmė. 
Taigi, jeigu tai būtų...

Tačiau, tegu net nuodėmė - kad ir sunkiausia, 
kad ir savam pašaukimui, kad ir pakartota - 
nepajėgs paklupdyti ir sustabdyti mūsų!

Tačiau, tegu pagunda - kad ir saldžiausia, 
kad ir nuodingą geluonį giliai paslėpus, - 
tegu atsimuš nuo mūsų valios tvirtumo!

Tačiau, tegu - kad ir mažiausias suklupimas, 
kad ir nejučiomis išslydęs negeras žodis - 
mus mokys budėti, saugotis ir atsiprašyti!

Nes mus savo draugais pavadino 
ir rankas mums tiesia štai klumpantis Visagalis.
Nes dabar dar galiu atpirkti savo kaltę nauja ištikimybe!

VIII. O beviltiškas sielvartas
Verkia motinos, kai nutolę ir svetimi tapę vaikai 

eina nesustodami pro šalį, eina pro visus - 
Neįdomu! Nuobodu! - 

bėga kreivais keliais vydamies nepavejamą laimę; 
kai netiki niekuo - nei Dievu, nei meile, nei ateitimi; 
kai vienadieniams stabams paskiria viską...
Ir verkia, dejuoja tėvai, kunigai:

Argi šitam auginom tave?
Argi nemokėm tave maldos ir įsakymų Dievo!

Ir greitai nusivilia paklydę vaikai:
Argi tik šitiek šitoks gyvenimas duoti tegali?

(Deja, tai buvo ne gyvenimas!..)
Ir reikia parodyt Bažnyčią kaip uostą - kad užplauktų.
Ir reikia kurti Bažnyčios grožį - kad akį patrauktų.
Ir reikia atskleisti Bažnyčios tiesą - kad sužavėtų.

Reikia Gyvenimo šaltinius Bažnyčioje atverti, - kad jie atsigautų, 
kad susiviliotų ne niekuo, ne pražūtim, ne apžavais, 
o mūsų Bažnyčia!

IX. Prasideda pabaiga
Atrodo, kad paskutiniai tikintieji - 

akli, kurti, susenę ir abejingi - susirenka bažnyčion... 
Paskutiniai - reti kryžiai ir šventieji - 
dūlėja, kai kur dulkėmis apnešti pakelėse...
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Ar ne paskutinius tikinčius senukus mes laidojam 
kaimo kapinaitėse ir matom, kaip užkala langus, duris 
vienišose sodybose, į kurias neateis, nepasibels niekas?..

Gal jau ir kunigai paskutiniai mes esam - 
nes jaunimas ateina kitoks ir mūsų nebetęs?..
Gal mūsų šventės ir šis jubiliejus -
tai tik žvakelės sužybsėjimas prieš galutinai užgęstant...
Gal ateina? - ir jau prasideda? - mūsų pabaiga?

Šitaip atrodė ir XIII amžiuje, 
kai buvo užslopinta ką tik įkurta tikėjimo ugnelė.

Šitaip buvo ir XVI amžiuje, 
kai mūsų didikai rinkosi lengvesnį ir patogesnį tikėjimą.

Šitaip atrodė ir XIX amžiaus pradžioje, 
kai savų vadų ir šviesos Lietuvoje nebuvo, 
o viską gesint tikrai buvo kam.

Bet - miršta, kas nusivilia ir gyvent nebenori, 
o gyvena, kas gyventi trokšta ir mirti nebijo.

X. Nuogas
Kokie mes būtume laimingi, 
jeigu visi šitie priekaištai - 

tamsūs, pikti, paklydę, girtuokliai, 
veidmainiai, pataikūnai, bailiai, nepastovūs - 
būtų grynas išmislas ir tiktai piktas šmeižtas.

Kokie būtume laimingi!
Dievo akyse - neprilips prie mūsų svetimas purvas 
nepažemins išgalvota dėmė, 
pragaran nenutrems nepadarytos nuodėmės, 
bet žmonėse, tautoje mes visi kenčiam 

nuo kiekvienos tikros 
savo ar kito padarytos nuodėmės 

ir akmeniu meta visiems, kai nusikalsta vienas kitas brolis. 
Jubiliejus vėl pastato mus į tautos dėmesio centrą.

Ir ką gi?
Tegu ateina ir tegu pamato nuogai ir iš arti, 
kad tikime patys viskuo, ką skelbiam kitiems, 
kad darome patys tai, ko reikalaujam iš kitų, 
ir nedarome to, ką uždraudžiam kitiems.

Atvirai liudijame, kad gera būti doru žmogumi, 
kad geriau nukentėti, negu pasiduoti, 
kad geriausias yra vienas Dievas.

Šitai tegu pamato visi. Kaip nuogą Kristų.



RŪPINTOJĖLIS. 1987. Nr. 21 973

XI. Prikaltas
Kai kam gal atrodo, kad mes - prikalti: 

tebegarbinam senas atgyvenusias vertybes...
Betgi - tikėjimas, viltis ir meilė,
gailestingumas, sąžiningumas ir gerumas - tai nesensta, 
ir tikrais vargšais pavirsta šių vertybių atsisakę!

Kai kam atrodo, kad mes prikalti: 
tebevaikštom bažnyčion, kai kiti plaukia kitur.
Betgi - Bažnyčia buvo ir bus Gyvybės Šaltinis, 
ir visos bėdos atsiranda, kai be jos gyventi kas bando!

Kai kam atrodo, kad mes prikalti: 
tebeskubam namo, savon šeimon, 
kai tiek daug malonumų savas paslaugas siūlo.
Betgi - nieko brangesnio už savus namus ir savą šeimą nėr, 
ir atsakomybė už savąjį lizdą - žmogaus žiedas.

Kai kam atrodo, kad mes prikalti: 
vakarykščiai - darbštūs, kruopštūs, sąžiningi, 
kai sąlygos ir mados 
diktuoja - net priverčia - gyventi kitaip...
Betgi - tik darbas, sąžinė ir gražesnis gyvenimas - 

Aš atėjau,
kad žmonės turėtų gyvenimą, - 
kad apsčiai jo turėtų (Jn 10, 10) - 

parodo krikščionį!
Taip! Mes esam, ačiū Dievui, 

tvirtai prikalti prie to,
kas yra tikras žmoniškumas ir dieviška gyvenimo viltis!

XII. Sacrificium et Comunio (Auka ir Komunija)
Galvojo per amžius žmonės: 

kaip Aukščiausiajam padėkoti, 
kuo atsilyginti, kaip atsiprašyti, 
kaip išreikšti baimę ir meilę?!

Todėl ir nešė, kas brangiausia, pjovė ir degino, 
kad aukų dūmai pasiektų Dangų ir Dievą,
o kraujas mylimųjų nuplautų kaltes ir atiduotų skolas - - -

Ir ant kryžiaus įvyko tai, ko laukė Dievas, 
ką padarė Dievas-Žmogus Jėzus Kristus:

bendra Vakarienė pavirto Tiesos ir Meilės Komunija;
Judo išdavystė - Kristaus pareigos ir pašaukimo atlikimu; 
vargas - prisiimta, tyrinančia akis ir širdį atgaila; 
kančia - Tiesos išpažinimu ir ištikimybės ženklu; 
mirtis - iškeliavimu į Tėvo namus;
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Kryžius - pagrindinėmis gyvenimo koordinatėmis: 
aukštyn - į Dievą, platyn - kartu su žmonėm...

Gyvenam po kryžium ir Mišiose dalyvaujam kada tik galim: 
atgyja ir vėl skamba Dievo žodis, 
ateina Jėzus ant mūsų altoriaus, 
ir su Juo per Komuniją jungdamies, 
artėjam vienas prie kito į vieną šeimyną.

XIII. Užbaigta - atbaigta
Atrodo, kad tik netekę, 

kad tik lydėdami iš namų mirusius savuosius, 
tik užkaldami langus ištuštėjusių tėvų namų, 
pradedam suprasti, ko netenkam, 
kas nyksta, praeina ir kas brangu, amžina, nenykstama.

Atrodo, kad per vėlai susimąstom, 
per vėlai prabyla sąžinė, atplaukia ašaros ir 
sudrebina visus mus vidinis raudojimas gilus.

Taip ateina esminio pasvėrimo valanda: 
kam aš gyvenu ir kas iš tikrųjų ko vertas, 
ką reikia išsaugoti, ko prarasti negalima, 
ir ką reikia perduoti kitiems, - tiems, kuriuos auginu.
Tokią valandą tekyla ne baimės, o tikėjimo malda:

Gyvenimą prasmingą mylėti, kad mirtis nenugąsdintų mūsų, 
per mirties bedugnę, kad į Gyvenimą amžiną žengtume. 
Padėk mums, Viešpatie!

XIV Tai tik slenkstis
Miršta tiesa, kuria niekas negyvena.

Išnyksta žodžiai, kurių niekas nebepasako.
Sugriūva tvirtovės, kurių niekas nepalaiko.
Nuvysta gėlės, kurių niekas nepalaisto.
Užgęsta ugnis, kurios niekas nekūrena.
Sudūlėja brangenybės, kurių niekas nenešioja.
Išsenka upės, jei gyvi šaltiniai jų nepamaitina.

Sustoja viskas, kai Dvasia pasibaigia.
Išeina Dvasia, kai jai gyventi vietos nebelieka... - 
Šitaip ateina mirtis viskam žemėje.

Bet - kol mes gyvi,
kol Dievas mūsų neapleis, šito nebus!

Šiandien tai Kristui pažada visa tikinti Lietuva.
Šitai kaip priesaiką kasdien kartosim 
visi Lietuvos tikintieji!
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XV Velykos
Vakaruos - Lurde - ir pas mus - Kernavėj, Anykščiuos - 

yra Penkioliktoji Kryžiaus kelio stotis - Prisikėlimas.
Kenčiantys žmonės - savo liūdnai paguodai - 

myli kenčiantį Kristų 
ir visiškai pamiršta Velykas:
Džiaugsmo, Pergalės ir Amžinumo dalią.

Nes argi Tiesa ne stipresnė už melą?
Argi Gerumas ne galingesnis už neapykantą?
Argi Grožis ne mielesnis už bjaurastį?

Mes jaučiamės tvirti, kai tikime Dievą.
Mes darome gera, kai žinome, kad jis neprapuola; 
mes mokam mylėti, kai mylime Dievą; 
mes mokame džiaugtis viskuo, ką mums Dievas davė 
ir ką gera padarome kiekvieną dieną mes.

Tegu visi pajusim didžiulį džiaugsmą, 
kad esame tikintys, kad su viltimi gyvenam, 
kad mokame būti geri neklausdami prašančio vardo.

Tegu visi žinosim:
Kančios ir Kantrybės pabaigoje
mūsų Teisumas ir mūsų Gerumas mus veda ir į mūsų Prisikėlimą.

XVI. Sekminės 
Šešioliktos stoties dar niekur nematėm įrengtos, 
bet ir ji turėtų būti - Sekminių stotis.

Nes Šventoji Dvasia parodo, 
kas kaltas, kas teisus ir kas pasmerktas.
Nes Šventoji Dvasia nušviečia kelią toli pirmyn - iki Dangaus. 
Lydi mus greta ir duoda jėgų iš vidaus.
Nes mūsų era - Šventosios Dvasios era!

Gyveno Lietuvoj profesorius Stasys Šalkauskis: 
jis tyliai kuria ir lanko Gyvosios Dvasios branduolius visur.

Turim mes dabar popiežių Joną Paulių Antrąjį - 
kuris iškilmingai po visą pasaulį keliaudamas, 
išpažįsta tikėjimą, žavi net atšalusius, 
kalba su visais ir atveria Bažnyčios Dvasią, širdį ir duris 
kiekvienam geros valios žmogui.

Bažnyčia pradėta Šventąja Dvasia
Ir Bažnyčia gyvena Šventąja Dvasia, 

o žmogaus panašumas į Šventąją Dvasią - 
kai jis kaip dovaną save išdalija visiems:

kaip Kristus ant kryžiaus.
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Nes tikras šventumas - viską priimti iš Dievo rankų - 
viską daryti su Dievu - viską daryti Dievui.

...Šita stotis vainikuoja Kristaus Kryžiaus Kelią 
ir pradeda Amžinybės vertą ir Amžinybe prasidedantį Gyvenimą. 

* * *

...1387-aisiais Lietuva gavo ne tik Dievo Dvasios malonę: 
su Krikštu Lietuva atvėrė vartus ir duris 
raštui, mokslui, krikščioniškai kultūrai, 
septynių dienų gyvenimo ritmui, 
prasmingam darbui ir šviesiai šventei.

O ką kaip kraitį atsinešė Lietuva - jaunamartė 
į Visuotinės Bažnyčios krikščioniškus namus? - 

Karžygių ryžtą, jaunystės tyrumą, senolių giesmę, 
laisvės meilę, savarankiškumo jausmą, tylų gerumą, 
šventą pagarbą Dievui, motinai Tėvynei ir Dievo pasauliui.

O mūsų Tautos kraitis Bažnyčios šeimynoj po 600 metų? - 
Priimtas, išsaugotas ir grynas tikėjimas, 
šalia visų suklupimų - gerumo, kantrybės ir meilės tiek daug!

Savigarba su kuklumu, švelni meilė Dievo Motinai Marijai, 
begalinė pagarba Altoriaus Sakramentui, giesmės, procesijos, 
su malda širdyje nuostabi ištvermė visose audrose, 
kurių gyvenimas nepagailėjo gyvenant ant didelių tautų kelio.

Esame išmėginta katalikų tauta, 
praėjusi Kryžiaus keliu, švenčianti Velykas, alsuojanti Sekminėmis. 
Tikime, meldžiamės, nenuleidžiame rankų, stengiamės gražiai gyventi. 

Tikėsime! Melsimės! Gyvensime prasmingai!

Kard. Leonas Žozefas Suenensas (Mechelno ir Briuselio arkivyskupas) 

MEILĖ -  NE TIK ŽODIS 

Dažnai piktnaudžiaujama sąvoka. Vienas kinų išminčius, paklaustas, 
ką darytų, jei taptų pasaulio viešpačiu, atsakė: Aš sugrąžinčiau žodžiams 

jų prasmę. Iš tikrųjų tai būtų labai didelė paslauga žmonijai. Argi nepaste
bime, kaip mūsų žodžių atsargos vis labiau nyksta, kaip žodžiai lėkštėja, 
nepastebimai nuskurdindami prasmę; kaip žodžiai įgauna naują mintį, naują 
turinį ir naują efektyvų rezonansą. Pirmiausia - kalbos revoliucija, bet 
paskui - doros revoliucija, juo labiau kai kalbame apie mūsų būties, mūsų 
krikščioniško tikėjimo pagrindus. Periodiškai reikia tikrinti ne tik automo
bilį: kalba taip pat yra priemonė, - jei jos neprižiūrėsime, - ji nepastebimai 
užnuodys aplinką. Jei norime išvengti kalbos dviprasmybių, praktiškai reiš
kiančių kapituliaciją, turime vartoti tik sveikus ir tyrus žodžius.
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Meilė - žodis, kuriam reikia dėmesio. Šiandienėje visuomenėje yra žo
dis, kurį reikia nedelsiant apsvarstyti ir sugrąžinti jam tikrąją prasmę. Tas 
žodis - meilė. Tą padaryti labai svarbu dėl to, kad meilės suvokimas ir 
išgyvenimas nulemia visą žmogaus elgesį. Neužmirškime to tardami žodį 
meilė.

Krikščioniui meilė reiškia šventą tikrovę, nes ji kilo širdyje Dievo, kuris 
yra Meilė, kuris ir vyrą, ir moterį sukūrė pagal savo paveikslą. Krikščionis, 
remdamasis dievišku meilės kilmės šaltiniu, meilės subjaurinimo ir paže
minimo kitaip nepavadins, kaip nuodėme, - atvirai ir aiškiai. Jis negali 
pritarti tokiai kalbėsenai, kai nedoras elgesys pridengiamas miglotais žo
džiais. Krikščionis iš esmės yra priešingas kiekvienam dabar įsigalėjusiam 
reliatyvizmui. Kaip tik čia krikščionis turi rinktis ir kalbos, ir elgesio 
vertinimą.

Belgų pedagogas Arnoldas Klausas (Arnold Clausses) neseniai pasakė 
tokią savo nuomonę, kuriai pritarę sulauktume nenusakomų padarinių. 

Žmogus, - rašo jis, - yra sukurtas pagal niekieno paveikslą; jam yra 
duota nuolat naujai save kurti. <...> Mes šiandien į intelektą turi
me žiūrėti ne kaip į pažinimo ar kontempliacijos galimybę, bet kaip 
į veiklos priemonę. Žmogaus užduotis yra pačiam kurti naują tiesą.

Čia atsiduriame priešingame krikščionybei poliuje: toksai visuotinis 
reliatyvizmas kyla iš Dievo paneigimo. Reliatyvizmas savaime pakerta 
doros kriterijų šaknis. Pagal jo logiką, tai, kas gera ir kas bloga, nulemia 
vien spontaniškumas, autentiškumas ir garbingumas. Tais pačiais vardais 
dabar vadinami ir dažniausiai taikomi moraliniai kriterijai: autentišku
mas, spontaniškumas, identiškumas arba autonomija. Bet juk tokiu būdu 
galima spontaniškai nužudyti arba autentiškai būti neištikimam sutuok
tiniui. Iš tikrųjų tie žodžiai pasako tik tai, kokiu būdu vyksta veiksmas, 
bet ne tai, ar jis pateisinamas, ar ne. Toks dvasinis nusiteikimas, kai 
rūpinamasi labiau asmenine elgesio motyvacija nei vidine dorine verte, 
graso visišku dorinio sprendimo supsichologinimu.

Visa tai būdinga ir mūsų kalbai, mūsų vartojamiems žodžiams. Kalba 
irgi dažnai psichologizuota. Jei kas mėgintų priešintis šiai visuotinei sro
vei, kilusiai iš netikėjimo, turėtų pasipriešinti visų pripažintam geram 
skoniui. Pirmiausia ypač vengiama kalbėti apie klausimo moralumą, nes 
nesama įsitikinus, ar viskas bus pripažinta. Norima išlikti neutraliam, 
ypač kalbant apie meilę. Tačiau tikrai dorinei laikysenai nieko nėra svar
biau, kaip šis aiškus, atviras žodis.

Kur kadaise lėmė kautynės, - pasakė vienas žinomas generolas, - 
šiandien lemia žodis. Teisingi žodžiai, pasakyti tinkamu laiku, yra laimė
tos kautynės. Žodis meilė, apie kurią čia kalbame, yra jau pralaimėtos 
kautynės. Prarastas pozicijas sunkiai atgausime, nes bedieviška aplinka, 
pasitelkusi reliatyvizmą, užėmė pagrindines pozicijas ir visur randa nesu
skaičiuojamų pagalbininkų. Iš tikrųjų šiandien joks kitas žodis nėra taip
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nuvalkiotas, - tiek literatūroje, tiek komunikacijos [žiniasklaidos] priemonė
se, kaip žodis meilė. Radijas dainuoja apie meilę visomis bangomis ir 
visomis paros valandomis. Televizija ir kinas be paliovos rodo meilės sce
nas, o reklama stengiasi kiekvienai siūlomai prekei, kur tik galima, pri
segti meilės etiketę. Taip subjaurota ir suvulgarinta meilė yra svarbiausias 
ir vienintelis pasiteisinimas dėl visko. Ji yra kaip šydas, užmestas ant 
kiekvienos begėdystės, kaip nuskurdinto gyvenimo, ištvirkimo, begėdišku
mo, išardytų šeimų alibi.

Mes neteisiame tų, kurie pasirenka nedorovingumą. Tačiau, šiaip ar 
taip, privalome pabrėžti, jog kalba turime nusakyti objektyvius kriterijus, 
antraip visa mūsų kultūra ir gyvenimas bus pasmerkti pražūčiai.

Akcija siekti dorinio skaistumo. Jau seniai laikas žadinti krikščionių 
sąžinę, - ypač krikščionių, gyvenančių pagal savo tikėjimo logiką ir no
rinčių padėti moraliai sugedusiam pasauliui iš naujo pradėti gyventi skais
tūs gyvenimą. Kristus yra kiekvieno žmogaus Gelbėtojas, nesvarbu, ar 
žmogus žino tai, ar ne. Kristus yra Gelbėtojas viso to, kas žmoguje yra 
tikrai žmogiška. Niekas nėra taip gyvybiškai svarbu, kaip išgelbėti žmo
gui meilę. Kad išliktume tikri krikščionys, privalome savo krikščionišką 
kalbą ginti ir saugoti ją nuo netikrų, melagingų kompromisų. Nešvanky
bėmis griauti kalbos taisykles - tai išdavystė. Kalbėkime tikrosiomis žo
džių prasmėmis, kaip mūsų tikėjimas yra Įdiegęs. Žodis meilė, kabinamas 
visur kaip iškaba, tai tarsi mirksinti šviesa pavojingame kelyje.

Po pirmo drąsaus žingsnio - drąsiai atvirai kalbėti - tebūna antras: 
drąsiai rinktis dorinį augimą ir atvirai protestuoti. Per daug mes sieloja
mės už uždarų durų. Kai nyksta paskutinės vertybės, reikia neatidėliojant 
kartu visiems garsiai protestuoti. Dejuoti ir aimanuoti, kad beprasmiška 
eiti prieš srovę, yra defetizmas [pesimistinė pažiūra į kurią nors idėją, į galimybę 
įvykdyti ką nors], nesuderinamas su mūsų tikėjimu. Kovoti su iš visų pusių 
grasančiu amoralumu bei nedorovingumu turi visi, kam rūpi išsaugoti 
aukščiausias mūsų tikėjimo ir kultūros vertybes. Taigi garsiai ir drąsiai 
visur ir visada protestuokime.

Kreipimasis į jaunimą. Kodėl mūsų kreipimasis į sąžines siekti dori
nio skaistumo bei dvasinio atsinaujinimo yra skirtas ypač jaunimui? Vi
sur pastebima, kokį gyvą atgarsį randa popiežiaus Jono Pauliaus II žo
džiai, kai jis kreipiasi į pasaulio jaunimą. Daugelio nuostabai, jo aiškūs, 
stiprūs, įtikinamo tikėjimo kupini žodžiai sukelia atbalsį, kuris gali būti 
mūsų laiko ženklas.

Meilę, kaip ir tai, kas šventa, labai puola piktasis priešas, melo tėvas. 
Kadangi žmogaus meilė yra kilusi iš Dievo Širdies, todėl nenuostabu, jog 
tamsybių galios panaudoja viską, kad sužeistų žmogui pačią širdį. Visai 
mūsų kultūrai iškyla gyvenimo ar mirties alternatyva. Šiandien mes
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pradedame suprasti tai, ką beveik prieš 100 metų pasakė Lujis Venilotas. 
Jis rašė:

Kai žmogaus piktybė galutinai atmes Dievą, tada baisiausia bausmė 
bus žmogaus valios išsipildymas: žmogus bus atiduotas žmogui - 
tada patirsime, kas tai yra Dievo rūstybė.

Tiems, kurie abejoja, kad per Kristų pasaulis tampa žmoniškesnis, galbūt 
atvers akis į prieškrikščioniškus laikus nusiritęs, nuo Kristaus nusigręžęs 
nelaimingas pasaulis. Grąžinti meilei tikrąją prasmę ir atgaivinti pagarbą 
žmogui - tai įžengti į žmoniškumo ir kultūros kelią. Tepadeda mums Dievas 
drąsiai kelti akcijas, būtinas pasauliui, žengiančiam į prarają, gelbėti!

(Hedwigsblatt. 1986. Nr. 4. Versta iš vokiečių kalbos)

BAŽNYČIA PASAULYJE

Katalikų dialogas su marksistais vyko spalio 8-10 d. Budapešte. 
Jau iš anksto Vatikano ir Vengrijos spauda pranešė, kad bus kalbama 
apie vienų kitiems priešingus dalykus: dialogo dalyviai dėstys savo pa
žiūras į dorovines vertybes ir ieškos bendro kelio. Dialoge dalyvavo po 
15 katalikų ir marksistų iš Belgijos, VFR ir VDR, Prancūzijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Kubos, Austrijos, Lenkijos, Šveicarijos, Japonijos, Čekoslo
vakijos ir Vengrijos. Pokalbių temos: Žmogus ir santykiai tarp žmonių; 
Žmogaus autonomija ir atsakomybė; Etinės vertybės - kaip apie jas 
mąsto vieni ir kiti; Darbas vienų ir kitų supratimu; Visuomenės sugyve
nimas ir veikimas. Dialogą sudarė abiejų pusių prezidentai: prof. Ivanas 
T. Berendas ir kard. R Poperdas. Įžanginį žodį tarė prof. E. Huberis SJ 
(Romos Grigaliaus universiteto profesorius) ir Vengrijos mokslų akademijos prof. 
J. Lukaos. Tarp dialogo vadovų — kard. Francas Kionigas ir arkivysk. 
Laslo Paskajis.

Benediktinai nusisuko nuo arkivysk. Lefebro. Benediktinų bendruo
menė Prancūzijoje, kuri nuo 1976 m. laikėsi arkivysk. Lefebro „tradicijos", 
nuo jo nusisuko. Tai Flavinji vienuolynas (Burgundijoje) su 65 vienuoliais, 
tarp kurių yra 22 kunigai (dauguma jų įšventinti arkivysk. Lefebro). Šiam susitai
kinimui su Bažnyčia vadovavo vienuolynų kongregacijos prefektas kard. 
J. Hameris ir benediktinų viršininkas. Jau nuo 1985 m. rugsėjo vienuoliai 
priėmė naują Mišių tekstą, pasirašė pareiškimą, kad priima Vatikano II 
Susirinkimo nutarimus. Vyskupas, kurio diecezijoje yra tas vienuolynas, 
paskelbė, kad kunigų šventimai yra galiojantys.

Biblijos leidėjai Kinijoje gauna spaustuvę. Tam reikalui Pasaulinė 
Biblijos draugija yra paskyrusi 6,7 mln. dolerių. Spaustuvė bus įrengta 
Naudžingo mieste. Ji galės kasmet išleisti 0,5 mln. egzempliorių Naujojo
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Testamento ir 300 000 abiejų Testamentų egzempliorių. Už spaustuvės 
mašinų įvežimą Kinijos valdžia muito neima.

Motina Teresė patyrė lėktuvo katastrofą, kurioje žuvo 5 žmonės. Tai 
įvyko spalio 11 d. Tanzanijoje, netoli misijų stoties Hombolo. Žuvo dvi 
Gailestingosios meilės seserys, o dar dvi - sužeistos.

Šventasis Tėvas priėmė (spalio to d.) privačioje audiencijoje JAV Vysku
pų konferencijos delegaciją. Kalbėta apie ateinančiais metais numatomą 
antrąjį Šventojo Tėvo apsilankymą JAV ir apie draudimą Č. Čaranui dėstyti 
moralinę teologiją.

Spalio 27 d. Šventojo Tėvo kvietimu Asyžiuje dalyvavo 13 įvairių 
religijų atstovų - krikščionių, žydų, stambiųjų prigimties religijų. Po ben
dro sveikinimo bažnyčioje kiekviena grupė meldėsi atskirai. Užbaiga buvo 
bendra - visi gavo iš Šventojo Tėvo po alyvų šakelę. Visus čia jungė 
rūpestis, kaip išlaikyti taiką, visi jautė sąžinės pareigą gerbti ir ginti 
gyvybę: suprato, kad tai viršija žmogaus pajėgumą - todėl meldėsi; jautėsi 
nusikaltę, todėl atgailavo.

Kijevo metropolitas Filaretas, kaip Maskvos patriarcho Pimeno įgalio
tinis, dalyvavo spalio 27-28 d. Asyžiuje ir ten kalbėdamasis su Šventuoju 
Tėvu pareiškė, kad svarstoma galimybė Šventajam Tėvui apsilankyti Tary
bų Sąjungoje. Ateinančių metų pradžioje Gorbačiovas lankysis Romoje. 
Gal tada apsilankys ir Vatikane bei Asyžiuje.

Asyžiaus maldos žygis tęsiamas. Spalio 27-28 d. Asyžiuje lankęsi įvai
rių religijų atstovai iš Japonijos kviečia 1987 m. rugpjūčio 3-4 d. susitikti 
viso pasaulio inaldai-dialogui Šventajame Higi kalne prie Kioto. Tai japo
niškojo budizmo lopšys. Pakviestas ir Tokijo arkivyskupas Čirajanagis.

Šiuolaikinėje sekuliarizuotoje visuomenėje, kuri tariamai yra atito
lusi nuo Dievo, žmogus iš tikrųjų ilgisi Dievo ir nyksta bei skursta nutolęs 
nuo dieviškosios versmės, - pažymėjo Popiežiškosios kultūros tarybos pir
mininkas prancūzas kard. Supartas, kalbėdamas Paduvoje įvykusiame stu
dijų suvažiavime tema Religinis poreikis, krikščionybė ir šiuolaikinis ni
hilizmas. Kardinolo nuomone, Dievo ilgesys šiuolaikiniame pasaulyje nė
ra pakankamai pabrėžiamas, ypač per socialines komunikacijos priemo
nes. Kalbama apie pasaulį, tolstantį nuo tikėjimo ir nuo maldos, sąmonin
gai ar nesąmoningai nutylint gausias pozityvias tikėjimo apraiškas, neiš
keliant nesuskaitomų krikščioniškojo tikėjimo liudijmo pavyzdžių. Visur 
yra gausu žmonių, kurie eidami prieš srovę nuosekliai gyvena ir veikia 
pagal savo krikščioniškąjį tikėjimą ir juo remdamiesi ryžtingai kovoja su 
dabar pasireiškiančiomis įvairiomis negerovėmis - rasizmu ir smurto veiks
mais, skyrybomis, abortais ir pan. Kard. Supartas visiems palinkėjo, užuot



RŪPINTOJĖLIS. 1987. Nr. 21 981

žvelgus į nihilizmą, pažvelgti į šiuolaikinius krikščioniškojo tikėjimo liu
dytojus, o iš jų pavyzdžio semiantis tikėjimo, patiems atrasti Kristų, per
imti Jo mokslą ir tapti gyvuoju Kristaus atspindžiu, tuo būdu ir kitiems 
padedant pažinti Kristų bei Jam atsiverti.

Pietų Korėjoje nuolat auga katalikų skaičius, kuris pastaruoju metu 
jau pasiekė 2 milijonus. Tai sužinoma iš Pietų Korėjos Vyskupų konferen
cijos paskelbtų naujausių statistinių žinių. Vien praėjusiais metais kata
likų skaičius Pietų Korėjoje padidėjo beveik 8%. 1985 m. Krikštą priėmė 
daugiau nei 120 000 suaugusiųjų ir daugiau nei 45 000 vaikų, taigi iš 
viso apie 165 000 žmonių. Tikinčiųjų dvasiniais reikalais rūpinasi 1350 
kunigų, kurie jau beveik visi yra vietinės kilmės.

Popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas su pasaulio jaunimu 1987 m. 
įvyks Argentinos sostinėje Buenos Airėse Verbų sekmadienį. Popiežius tuo 
laiku lankysis Pietų Amerikoje.

AIDS nėra Dievo bausmė, tik klaidingo seksualinio gyvenimo padari
nys, - rašo Anglijos ir Valijos Vyskupų konferencijos pirmininkas kard. 
B. Jumas dienraštyje The Times (sausio 7). Kardinolas teigia, kad tik radi
kalus viešosios nuomonės pakeitimas padės įveikti tą ligą. Jei norime 
išvengti katastrofos, turime atkakliai ir nedelsdami keisti žmonių seksu
alinius santykius. Kaip vieną iš galimybių kard. Jumas mini susilaikymą. 
Tokia savidrausmė, tiesa, yra sunki, bet nėra neįmanoma.

Gamtos mokslo, technikos specialistai, filosofai ir teologai, pasak 
Tiubingeno moralinės teologijos prof. A. Auerio, privalo visi bendrai kelti 
dorovinius reikalavimus technikos pažangai. Juk visos technikos naujovės 
neabejotinai turi padėti pačiam žmogui tobulėti. Tol, kol technika paisys 
tos atsakomybės, nebus pagrindo baimintis dėl tos pažangos. Tad klaidin
ga yra pačią techniką sodinti į kaltinamųjų suolą. Tačiau technikai būtina 
sudaryti „moralinę dimensiją“.

Iš straipsnio „Ateizmas ir kultūra“ (Pravda, 1987 01 01). Kartais kyla 
klausimas, kodėl nugalėjusio socializmo sąlygomis mes, kaip ir anksčiau, 
tiek pat aktyviai kovojame su religija? Ar iš viso toji kova yra reikalinga? 
Juk pagrindinė tikinčiųjų masė yra įtraukta į naująjį gyvenimą ir dauge
liu atvejų darbuojasi socialistinės tėvynės labui su ne mažesniu atsidėji
mu, kaip ateistai ir netikintieji. <...> Žymi tikinčiųjų dalis jau yra gimu
si tarybiniais laikais ir auklėta ateistinės aplinkos sąlygomis. <...> Tie 
ir panašūs faktai rodo, kad būtina iš esmės keisti ateistinės propagandos 
sistemą...


