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MARIJA GLOBĖJA. XIX a. I p. Šačių kapinių koplyčia. Skuodo raj.
(Kn. Lietuvių liaudies menas. Vilnius, 1963. T.l)

Meilė yra stipri kaip mirtis (Gg 8, 6)
Vysk. Paulius Baltakis, OFM
MOTINOMS
(Iš pamokslo)
Norėčiau šią pamokslo valandėlę skirti mūsų visų motinų pagerbimui.
Kartą viena motina savo ketverių metų dukrelei pasakoja apie Dievą.
Staiga mažytė apkabina abiem rankutėm motiną ir sako: Mama, tu esi lyg
tas gerasis Dievulis.
Garsus mąstytojas, ilgus metus stebėjęs gyvenimą, apie motiną rašo:
Kadangi Dievas yra nematomas, Jis davė mums motinas, kurios
atspindi Jo meilę mums.
Tiek tos mažos mergaitės motinos palyginimas su geruoju Dievu, tiek
to gyvenimo stebėtojo santūrūs žodžiai skelbia tą pačią tiesą, kad tarp
Dievo ir mūsų motinų yra kažkoks paslaptingas ryšys. Dievą ir Motiną
geriausiai galima apibūdinti žodžiais: tai veikli, kūrybinga meilė. Šventa
jame Rašte Dievas yra nusakomas kaip amžina, tobula, savo laime besi
dalijanti Meilė. Iš meilės Dievas sukuria žmogų su nemirtinga siela, kū
rybinga galia ir laisva valia.
Nusikaltusio žmogaus Dievas neatstumia, o siunčia savo vienatinį Sūnų,
kad šis, priėmęs žmogišką prigimtį, savo kančia ir mirtimi sutaikintų mus
su Dievu, o garbingu prisikėlimu užtikrintų mums amžiną laimės gyveni
mą. Šia kuriamąja meile Dievas ypač dalijasi su moterimi - motina, įdieg
damas jai širdyje nenumalšinamą troškimą tą meilę įkūnyti naujoje gyvy
bėje, ir todėl normali, nesugadinta moteris, negalinti šios meilės troškimo
realizuoti nauja gyvybe, yra nelaimingiausias žmogus. Iš esmės tik kūdikis
padaro moterį tikrai laimingą, tik kūdikis ją pririša prie vyro ir vyrą prie jos.
Ir gyvenimas moko, kad tik tos šeimos yra laimingos, kurių meilė tapo
įkūnyta, kurios nenutraukė gyvybinių ryšių su kuriamąja Dievo meile.
Lygiai kaip Dievo tėviška meilė, motinos meilė nesibaigia suteikdama
gyvybę naujai būtybei, o rūpinasi ja per visą žmogaus gyvenimą. Pasau
lio šviesą išvydęs kūdikis tampa jos gyvenimo centras. Motina, atrodo,
nejaučia savo vargų, kančių ir skausmų. Ir visiškai nesvarbu, kas atsi
tiktų jai, - ji tesisieloja vien dėl kūdikio laimės. Ji rūpinasi ne tik jo
fizine gerove, bet ypač dvasine, moraline, stengdamasi įdiegti tikėjimą
Dievu, gyvą pamaldumą Marijai. Mūsų mama priešpaskutiniame savo
laiške rašė:
Antanai, tu gimei ne sausio 1-ą, kaip parašyta metrikose, o gruodžio
8-ą - Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo šventėje ir aš tave paaukojau Marijai.
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Išaugintą vaiką motina išleidžia į pasaulį, bet niekada nuo jo neatsi
traukia. Kai vaiko nesiekia jos žvilgsnis ar slaugi ranka, ji apgobia jį savo
palaima, nuseka savo mintimis, palydi malda, paseka neramiu sapnu.
Taip motina mus seka visą gyvenimą, kaip širdies pulsą, kurį ji įsiūbuoja
mums. Kaip nėra didesnės ir švelnesnės meilės už motinos meilę, taip
nėra ir sunkesnio skausmo už motinos skausmą. Motina miršta kas kartą,
kai mes pakliūvame į blogas rankas.
Gyvenimo patirties sukurta legenda pasakoja, kaip kartą Dievas įsakė
angelui surasti baisiausią dalyką žemėje. Angelas vaikščiodamas po pasaulį
matė įvairių baisenybių: šeimų barnius, brolžudystes, išnaudotojų daromas
skriaudas, bet jam vis dar neatrodė, kad tai būtų baisiausias dalykas. Galop
jis pamatė moterį, paskendusią skausme dėl savo negerų vaikų. Jis tuoj pat
grįžo pas Dievą ir susijaudinęs papasakojo savo įspūdžius. Taip, - atsakė
Dievas, - tu pamatei baisiausią dalyką - motinos skausmą dėl nedoro vaiko.
Dažnai tik netekę motinos suprantame, kaip ji mus mylėjo, kiek nemi
go naktų praleido prie mūsų lopšio ar ligos lovos, kiek valandų skyrė
prašydama Marijos globos mūsų gyvenimo vingiuotuose keliuose. Taip
visos motinos yra parimusios prie vaiko kelio, kaip rymo Rūpintojėlis
mūsų žemėje, kaip Apvaizda budi žmonijos istorijoje.
Maži vaikai, sakoma, nuslegia motinai rankas ir nuspaudžia kelius, o
paaugę užgula jai širdį! Motina prisėda ir pailsi, prigula ir atsileidžia jos
pavargusios rankos. O širdis, prispausta vaiko nelaimių ar nedoro gyveni
mo, neranda atilsio net ir miege. Todėl Dievas prakeiksmo bausme įsakė
gerbti savo tėvą ir motiną. Kas tėvus niekintų, - sako Šventasis Raštas, mirte tenumiršta. Visame pasaulyje tik viena tauta težino keiksmą, žemi
nantį motinas. Galbūt todėl ji tiek ir kenčia...
Motina vaikams, kaip saulė augmenijai. Ji šviečia ir šildo neprašoma
ir nelaukdama už tai padėkos. Charakterio pagrindai kuriami šeimoje.
Todėl motina ir tėvas jaučia didelę atsakomybę už savo vaikus. Jie budi,
meldžiasi, įspėja ir bara, draudžia ir baudžia, nes gerai žino gyvenimo
pavojus, spąstus ir pagundas. Bet jie visada myli ir yra pasirengę atleisti,
iš naujo priimti, padėti, užstoti. Ir jei tas motiniškas jautrumas yra giliai
išgyvenamas, šeimoje bręsta religinė dvasia, auga tautiniai, doriniai dai
gai, kyla didvyriai ir šventieji.
Motinos augina tautų vadus ir kultūros kūrėjus. Motiniškumas yra
vienintelė priemonė, galinti pakeisti tautos ir žmonijos veidą. Istorija liu
dija, kad tauta auga, veši arba miršta šeimose. Tiek fiziniai, tiek dvasi
niai griuvėsiai yra aplaistomi gausiomis motinų ašaromis, nes dėl vienų
yra kalti jų vaikai, o kituose - gyvenimo griuvėsiuose - jų vaikai žūsta.
Mūsų tautos istoriją puošia herojiškų motinų paveikslai. Jos išaugino
vaikus, pasiryžusius aukotis už tautos idealus; prie ratelio išmokė juos
skaityti, branginti lietuvišką žodį ir dainą, jos įkvėpė pasitikėjimą Dievu
ir meilę Marijai. Jos atidavė savo sūnus, kad ateinančios kartos galėtų
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džiaugtis laisve. Motinos paveikslas liko įamžintas mūsų tautos istorijoje
kaip stiprybės ir aukos pavyzdys mums visiems.
Šiuo metu įsigalinti materialistinė-hedonistinė dvasia grasina iš mo
ters atimti tai, kas joje geriausia ir brangiausia, būtent skaistybės ir mo
tiniškumo aureolę. Šioje hedonistinėje šeimos sąvokoje moteris nebėra
šeimos širdis bei ištikima kūrybingos Dievo meilės bendradarbė, o tik
lygiateisė vyro draugė ir paprasta profesionalė, įstaigos tarnautoja ar fab
riko darbininkė. Šioje sąvokoje motinystė nebeturi savo grožio ir didybės:
liko tik paprasta pareiga žmonijai. O pareiga, be aukštesnio idealo ir
vidinės jėgos, visuomet yra sunki, tada ieškoma galimybių ja atsikratyti.
Statistikos duomenimis, pasaulyje kasmet - ir ypač motinų reikalavimu yra išžudoma per 15 milijonų negimusių kūdikių. Šiandien daugelis va
dinamųjų civilizuotų tautų artėja prie dvasinio ir fizinio susinaikinimo.
Antai JAV kasmet valstybės lėšomis padaroma apie pusantro milijono abor
tų. Čia, mūsų vadinamoje šventoje Lietuvoje, pagal statistikos duomenis,
praėjusiais metais buvo daugiau abortų negu gimė kūdikių.
Mieli broliai, seserys, lietuviai, kiekvienas mūsų turime mus mylinčią,
mūsų laime gyvenančią motiną. Vieni dar džiaugiamės ir fizine jos artu
ma, kiti tik dvasine. Kiekvienas mūsų mylime savo motiną. Vieni galbūt
tik gražiais žodžiais, kiti - ir brangindami tai, ką ji stengėsi mums įteikti
kaip brangiausią dovaną: gyvą tikėjimą, ištikimybę Tėvynei, meilę ir pa
garbą kiekvienam žmogui.
Šalia maldos už savo gyvas ir mirusias motinas, paprašykime šia šv.
Mišių Auka, kad kiekvienas būtume savo motinai, gyvenančiai čia, žemė
je, ar stebinčiai mus iš laimingos amžinybės, ne liūdesys ir skausmas, o
džiaugsmas ir pasididžiavimas.
Vyrai, prisiminkite, kad jūsų žmona yra jūsų vaikų motina. Savo meile
ir pagarba žmonai būkite pavyzdys vaikams.
Motinos, būkite savo vaikams tuo, kuo jūsų motinos buvo jums:
Rūpinkitės ne vien fizine vaikų gerove, bet labiausiai stenkitės išau
ginti juos vertais žmonėmis, visavertėmis asmenybėmis - be dorovinio,
dvasinio atsinaujinimo nesitikėkime autentiško Tautos atgimimo.
(Iš Pasaulio lietuvių vyskupo Antano Pauliaus Baltakio OFM pamokslo,
pasakyto 1989 04 09 gimtojoje Troškūnų bažnyčioje,
minint savo motinos mirties metines)
Gen. Vincas Žilius
LAIŠKAI ŽMONAI
1954. VII. 2
Mano mylima Miliute,
<...> Senovės graikų dainius Homeras meniškai apdainavo garsaus
vado ir jūreivio Odisėjo gyvenimą ir keliones. Tas Odisėjas, palikęs jauną
žmoną Penelopę, išplaukė jūromis į tolimą kelionę, kurioje užtruko 10
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metų. Penelopė 10 metų laukė savo Odisėjo, atmesdama daugybės jauni
kių piršimąsi, ir liko jam ištikima. Dainius jaudinamai pavaizdavo Pene
lopės kančias ir išgyvenimus...
Tačiau jei aš būčiau dainius ir gebėčiau apdainuoti Tavo, Miliute, gy
venimo epopėją, tai anie Penelopės vargai ir kančia visiškai nublanktų
prieš Tavo kančias ir vargus.
Prieš 13 metų Tavo Vincas, pašalinės svetimos jėgos priverstas, paliko
Tave pačiame žydėjime vieną su keturiais mažais vaikeliais Apvaizdos ir
likimo valiai. Karo audra nuleido tarp mūsų geležinę uždangą, ir visi
ryšiai tarp mūsų nutrūko. Aš, atsidūręs lageriuose, sunkiai grūmiausi su
badu ir mirtimi. Tu likai Lietuvoje viena su keturiais mažais vaikais ir
buvai karo audros blaškoma iš vienos vietos į kitą. Kentėjai su vaikais
vargą, skurdą ir badą. Buvo momentų, kai vaikams prašant valgyti Tu
neturėjai ką jiems paduoti; kad juos nuramintum, susisodinusi kalbėdavai
su jais rožančių, kol jie užmigdavo...
Štai karo audra nuūžė, nudundėjo per Lietuvą į Vakarus. Man atsirado
galimybė vėl užmegzti ryšius su artimaisiais Lietuvoje. Iš lagerio parašiau
Tau. Tu pirmutinė atsiliepei laišku, ištiesei pagalbos ranką, stiprinai mane
dvasiškai ir medžiagiškai, prikėlei mane gyventi...
Po 10 metų nepaleido manęs pas Tave, bet ištrėmė j Sibirą. Čia atvykau
suvargęs, nusilpęs, be kapeikos. Geri žmonės - Antanas su ponia - pri
glaudė mane. Tuojau kreipiausi į Tave su SOS šauksmu, kaip skęstantis
jūrose. Ir Tu, pati su vaikais vargingai gyvendama, neišsižadėjai manęs,
nenusisukai nuo manęs į šalį, bet atsiliepei į tą šauksmą ir vėl atėjai su
savo pagalba ir pastatei mane, parblokštą, ant kojų. <...> Ir dabar štai
nepabūgai didelės ir vargingos kelionės - atvykai pas Vincą į tolimąjį
Sibirą. Tai vėl įtikinamas įrodymas Tavo pasiaukojimo ir meilės man.
Kai palikau Tave vieną, Tu dar žydėjai jaunyste, aplinkui sukosi jau
nikiai, turėjai daug pagundų ir vilionių, tačiau neužmiršai manęs, neuž
miršai bažnyčioje duotos priesaikos ir likai man ištikima. Per 13 metų
užauginai pati viena mūsų vaikus, juos išmokslinai ir išauklėjai. Per 13
metų kantriai nešei ant savo silpnų pečių sunkią gyvenimo naštą - tačiau
nepalūžai, nesuklupai, bet išlikai kilni, garbinga ir kukli. Tiesa, Tavo
juodas garbanas nudažė sidabras, rūpesčiai išvagojo raukšlėmis Tavo skais
tų veidą, bet Tavo siela visuomet žiba man kaip puikus briliantas. Tu esi
mano išsvajotos lietuvės žmonos ir motinos pavyzdys. Todėl myliu Tave,
gerbiu Tave, dėkoju Tau ir didžiuojuosi Tavimi!
Mudviejų jungtuvių 25 metų sukakties proga, taip pat ir Tavo Vardo
dienoje linkiu Tau, Miliute, geriausios sveikatos, ilgiausių metų, kad mū
sų gyvenimo kelias nebeišsiskirtų ir kad abu bendrai galėtume nešti sun
kią gyvenimo naštą neperskiriamai iki grabo lentos!
Tad būki sveika, mano Miliute!
Tavo Vincas
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(Laiškas iš Komi, 1946.X.25)

Miliute, turiu į Tave didelį prašymą. Žinau, kokią sunkią naštą Tau
tenka nešti rūpinantis mudviejų vaikučių išlaikymu. Tačiau ant Tavo pečių
gula dar viena sunki našta - auklėjimas mūsų vaikučių. Tu šiame reikale
kaip motina turi galią, su kuria nepajėgia kovoti jokia jėga ir joks ginklas.
Kokią sėklą pasėja motina į savo mažųjų širdis, tokie jie ir išauga.
Todėl aš Tave prašau:
išmokyk mūsų vaikučius tikėjimo;
įkvėpk jiems gimtosios žemės meilę;
padaryk juos dorais žmonėmis.
Čia nereikia jiems sakyti kokių ilgų pamokslų arba iškilmingų lekcijų.
Užteks laiku pasakyto vieno kito Tavo žodelio, o svarbiausia - Tavo gerojo
pavyzdžio. Nesisielok, jei matai, kad Tavo žodžiai lyg niekais nueina. Tai
taip tik atrodo. O iš tikrųjų Tavo žodis įkrinta vaiko širdin visam gyveni
mui. Štai man beveik 50 metų, o aš ir šiandien puikiai atsimenu, ką man
mažam mama sakydavo, ko mokydavo ir ką pati darydavo.
<...> Tikėjimas stiprina mane. Išmokau melstis. Mano maldas ir gies
mes, o ypač Marija, Marija, skaisčiausia Lelija, girdėjo ir tolimosios La
mos šlaitai, ir Mordovijos dirbtuvės, ir Komi stovyklos.
Kas rytą ir vakarą meldžiuosi už Tave, už vaikučius, už savo namiškius,
už mieląją Lietuvą. Labai daug man šiame reikale padeda Zonytės iš Kumo
prisiųstos maldaknygės. Jos yra man kasdieninis dvasios penas. Galbūt
maldos dėka šešti vergijos metai nepajėgė iš manęs išrauti ir mano gimto
sios žemės meilės. Likau ištikimas Tau, mūsų vaikučiams ir gimtajam kraš
tui. Nors kasdieną mano ausys girdi bjauriausius ir šlykščiausius rusų
keiksmus, tačiau mano lūpos išliko jais nesubjaurotos. Mes turime būti
aukščiau už jų garbinamo „rojaus“ žmogelius, kuriems nieko nėra švento...
<...> Prašydavau Dievą ir Aušros Vartų Mergelę, kad Tave globotų ir
kad Tu su šeima pasiliktum savame krašte. Didelei laimei, mano maldos
išklausytos, ir aš laimingas, kad Jums neteko pamatyti „plačiosios tėvy
nės“ ir nešti sunkios tremtinių ir suimtųjų dalios...
Generolas Vincas Žilius gimė 1898 02 02 Kėdainių rajone, Surviliškio valsčiuje,
Pakruostės kaime. Mirė 1972 10 09 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
1941 m. birželio 28 d. buvo suimtas artilerijos akademijoje ir su kitais draugais
išvežtas į Krasnojarską, vėliau - į Norilską kartu su 1000 Lietuvos ir kitų Pabaltijo
šalių karininkų. Iš Norilsko vadinamieji akademikai artileristai (14 lietuvių, 12 lat
vių ir 16 estų) išvežti į Taimyro kalnus, prie Lamos ežero.
1944 m. liepos mėnesį jie iš Tolimosios šiaurės nugabenti į Mordoviją.
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EUCHARISTINIAI METAI
L I E T U V O S G A N Y T O J Ų Ž O D I S 1 9 8 9 m. V E L Y K O M S

<...> Kyla klausimas: kur mes galime susitikti su gyvuoju Kristumi?
Kur yra toji vieta, kur mūsų Išganytojas teikia šviesos ir jėgos, kur yra tas
švyturys, iš kurio į visą pasaulį liejasi Kristaus šviesa? Tą švyturį mums
nurodo genialusis dailininkas Rafaelis viename savo paveiksle. Ten vaiz
duojama monstrancija su balta ostija, iš kurios į visą pasaulį, visą kūri
niją sklinda nuostabios šviesos spinduliai. Mūsų bažnyčių altoriuose Švč.
Sakramente gyvena gyvasis ir dieviškąjį gyvenimą mūsų sielose gaivinantis
Viešpats, kuris visiems skelbia: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas (Jn 14, 6).
Čia, šv. Mišiose, Jis aukojasi už mus ir visą pasaulį. Čia, Švenčiausiame
Sakramente, Jis yra mums gyvenimo duona, mūsų tikroji šviesa n gyvybė,
mūsų džiaugsmas ir amžinojo gyvenimo viltis.
Jėzus apie save kalbėjo: Aš esu gyvybės Duona. Jūsų tėvai dykumoje
valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad, kas
ją valgys, nemirtų (Jn 6, 48-50). Mes, jūsų vyskupai ir ganytojai, šiuos
metus esame paskelbę Eucharistiniais metais ir norime, kad jūs savo
sielas dažniau pamaitintumėte Kristaus paliktąja Eucharistijos mana. Šven
tasis Tėvas Jonas Paulius II šių metų pradžioje paskelbė svarbių dokumen
tų, kuriais kviečia katalikus pasauliečius su didesniu entuziazmu padėti
Bažnyčiai, kuri rengiasi apaštalavimo darbui naujame tūkstantmetyje. Pa
dėkime pagal turimas galimybes, pagal savo sugebėjimus, bet padėkime
iš visos širdies. Didesniais ar mažesniais žingsniais eikime visi talkinin
kauti Bažnyčiai, vykdančiai savo misiją. Tegul prie šio darbo mus paska
tina žinomo šių laikų krikščionies Liuterio Kingo žodžiai:
Jei negali būti medis ant kalno, būk krūmas slėnyje, būk puikiau
sias krūmas plačioje apylinkėje! Jei negali būti saulė, būk žvaigždė!
Jei negali būti vieškelis, būk takas! Būk kas esi, bet būk visas, su
visišku pasiaukojimu!
Jūsų pagalba Bažnyčiai bus veiksmingesnė, jei kovosite su blogiu savo
sielose, jeigu atsinaujinsite, jeigu gyvensite dvasinį gyvenimą. Savo dva
siniam ir doriniam atsinaujinimui, savo antgamtinio gyvenimo išsaugoji
mui jėgų mes semsimės iš šv. Mišių aukos ir iš šv. Komunijos. Koks mūsų
ryšys su Eucharistija, toks yra mūsų krikščioniškasis gyvenimas.
Kristus sako:
Aš vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda
daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti (Jn 15,5).
Iš tų žodžių mes matome, kad be Kristaus mums nėra gyvenimo. Ne
galime Jo atstumti nuo savęs, bet privalome ieškoti vis glaudesnės vieny
bės su Juo, pas Jį eiti, Jo ilgėtis. Bažnyčia šv. Mišiose meldžiasi: Už mus
atiduotas Jo Kūnas čia mus peni ir stiprina. Eucharistijoje slypi malonės
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jėga, kuri puoselėja mūsų sieloje šventąją tikėjimo ir meilės ugnį, tobulina
mūsų antgamtinį gyvenimą. Kiekvienas sekmadienis yra Viešpaties prisi
kėlimo minėjimas, o šv. Komunija apdovanoja mus Prisikėlusio Kristaus
jėga. Sekmadienį susitikę su Eucharistiniu Kristumi, neužmirškime Jo per
visą savaitę, nuo Jo nenutolkime, bet malda ir darbu, auka ir kančia
palaikykime su Juo vis glaudesnę vienybę.
Jėzus Kristus, už mus pasiaukodamas ant Golgotos kalno ir pasilikda
mas tarp mūsų Eucharistijoje, atliko begalinį meilės žygdarbį. Kaipgi mes
galėtume už tai Jo nemylėti, Jo netrokšti, Jo nepasiilgti!..

Kun. Romualdas Dulskis
KOMUNIJOS DOVANA
Pernai žvelgėme į Mariją, mokydamiesi gyventi su Ja, kad mūsų sielose
per malonę galėtų gimti Jėzus Kristus. Šiemet mūsų žvilgsnis krypsta į
Eucharistiją. Dievas panorėjo būti tarp mūsų, kad galėtų būti ir mumyse.
Viešpats nepanoro likti antgamtyje, bet Jam patiko nužengti į šį fizinį
pasaulį ir slypėti po fiziniais duonos ir vyno pavidalais.
Kadaise vienas filosofas pasakė: Niekas, kas žmogiška, man nėra sve
tima. Bet kas yra tikrai žmogiška? Kas priklauso žmogaus esmei, o kas
ne? Kas daro žmogų žmogišką, o kas jį nužmogina? Daug mąstytojų apie
tai svarstė ir ginčijosi, ir iki šiol žmonija nebūtų radusi atsakymo į šį
svarbų klausimą. Todėl pats Dievas davė atsakymą. Dievo Sūnus tapo
Žmogumi: Jis tapo viskuo panašus į mus, išskyrus nuodėmę. Kristus tikras Dievas ir kartu tikras Žmogus. Įsikūnydamas Jis tapo tobulu žmo
gaus pavyzdžiu: Jame mes matome, koks turi būti žmogus.
Šv. Bazilijus sako: Žmogus - tai būtybė, kuriai liepta tapti Dievu.
Tačiau žmonės, įsispoksoję į šio pasaulio daiktus, žavisi jų grožiu, nepa
stebėdami savo sielos grožio ir didybės. Todėl Bažnyčia visais laikais
stengėsi atitraukti žmogaus širdį nuo apgaulingo žavėjimosi pasauliu ir
nukreipti jo žvilgsnį į dieviškąją sritį.
Pasaulio daiktai atspindi dieviškąjį grožį bei didingumą, tačiau per
didelis žavėjimasis jais atitraukia mus nuo Absoliutaus Grožio bei Didy
bės ir nuo pagrindinio mūsų gyvenimo uždavinio - sielos sudievinimo. Šis
mūsų gyvenimas duotas mums kaip išbandymo laikas, kaip darbo ir kū
rybos metas, kovos ir pastangų arena, kad pasiektume dieviškąjį gyveni
mą. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, t. y. kaip
kūrybinę būtybę. Žmogui skirta kurti ir formuoti ne tik aplinkinį pasaulį,
bet ir patį save. Pasaulio Kūrėjas, norėdamas, kad mes dalyvautume Jo
dieviškame gyvenime, pašaukė mus į buvimą ir turi planą vesti mus į
tobulumą, pasitelkdamas mus pačius. O dieviškasis išradingume! Norėda
mas mus įvesti į palaimos karalystę, Jis apdovanojo mus laisva valia ir
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kūrybine galia, kviesdamas mus bendradarbiauti, kad mes patys save
baigtume kurti. Taigi žmogui galutinai užbaigti savikūrą skirta jam pa
čiam. O Dievas šitos kūrybos metu nuo mūsų neatsitraukia, yra arti mū
sų, arčiau negu mes patys sau (šv. Augustinas). Jis mums pavedė baigti save
kurti ne todėl, kad numatė mums stebėtiną garbę, neįsivaizduojamą ir
nesuvokiamą žavesį palaimos, kurią gali pasiekti tiktai laisva valia apdo
vanotas kūrinys. Dievas mums parinko patį nuostabiausią kelią, kurio
pradžioje mus meilingai pastatė. Tai šlovės kelias, išganymo ir palaimos
kelias, nusagstytas dvasiniais deimantais ir brangakmeniais. Dievas kvie
čia ir ragina mus juo eiti. Ir pats mums padeda bei mus lydi.
Dievas niekuomet neatsisako savo plano nuvesti mus į dieviškąjį gy
venimą. Nors ir kaip toli mes išklystume iš minėtojo kelio, nors ir kaip
subjaurotume savo sielą nuodėmėmis, Dievas ištvermingai kviečia mus
sugrįžti. Dievas siuntė savo Sūnų, kuris turėjo atgręžti žmonių širdis į
savo Kūrėją. Tylus Jėzaus gimimas Betliejuje buvo didis Dievo įsijungimas
į žmonių gyvenimą. Atėjo šviesa į pasaulį (Jn i, 9). Sumišusiai žmonijai vėl
pasirodė aiškumas. O Kristus, atlikęs žemiškojo gyvenimo misiją, pasiliko
savo Bažnyčioje - mokyme ir sakramentuose. Ką reiškia priimti sakra
mentus? Tai reiškia priimti Kristaus mokslą ir Jo gyvenimo pavyzdį.
Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus, - ragina šv. Paulius. Argi nežinote, kad jūs esate Šventosios Dvasios šventovė ir jumyse
gyvena Dievo Dvasia?! (i Kor 3, 16).
Išpažintis ir Komunija visada mums primena aną didįjį pašaukimą baigti save kurti. Būtų didelė klaida, jei priimdami sakramentus tai išleis
tume iš savo dėmesio.
Sakramentinis gyvenimas turi mus pašventinti, perkeisti. Krikščioniš
kasis gyvenimas iš tikrųjų ir turėtų būti siekimas to perkeitimo, pasinau
dojant sakramentais. Šv. Augustinas sako, kad Viešpaties Kūną tam pri
imam, idant būtume į Jį perkeisti. Eucharistija - tai maistas, kuris priima
mas ne tam, kad būtų pakeistas į mūsų kūną, bet kad mes pasikeistume
į Kristų. Melskime Dievą, kad Komunija ne tik palaikytų mūsų dvasinį
gyvenimą, bet ir toliau jį ugdytų. Kristaus Kūnas ir Kraujas - Dievybės
pilnatvė - šaukte šaukia mus į dieviškąjį gyvenimą. Kiek kartų priimame
Kristų Komunijoje, tiek kartų klausykimės malonių Jo žodžių: Ateikite pas
mane visi, atsigaivinkite ir tapkite tobuli.
Šis mūsų gyvenimas - kelionė. Kelionė ne tik į Amžinybę, bet ir kelio
nė į dieviškumą. Į Amžinybę mes artėjame be savo pastangų, o mūsų
rūpestis ir dėmesys tebūna nukreiptas į tai, ar esame kelyje į dieviškumą.
Jie ėjo paskui Jį, - sako Evangelija. Kaip malonu eiti paskui Jėzų, sekti Jo
pėdomis! Jis mus veda. Jis mus myli. Jėzau, pastiprink mano žingsnius:
aš noriu eiti paskui Tave!
Prieš priimdami Viešpaties Kūną kalbame maldas prieš Komuniją. Mes
norime pasirengti priimti Viešpatį. Tačiau tikrai vertai Jį priimsime, jei
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priimsime į savo gyvenimą. Mums reikia Dievą priimti į savo mintis ir
jausmus, į savo rūpesčius, dienas ir valandas. Tikras Dievo priėmimas argi tai gali būti valandėlės reikalas? Argi tai nėra viso gyvenimo daly
kas? Juk mums reikia Viešpatį priimti taip, kad Jis mumyse pasiliktų.
Deja, daugelis žmonių Jį priima trumpam, ir po keliolikos minučių
Viešpats jau nebeatsimenamas. Argi toks priėmimas gali daryti įtakos mūsų
sielai? Turime mokytis Viešpatį priimti visam laikui, kad visa siela būtume
su Juo. Priimti Jėzų taip, jog paskui, kad ir kur būdami, jau būtume su Juo.
Toks Dievo priėmimas - tai ne vienkartinis veiksmas, bet daugybė pastan
gų, ištvermingas, ilgalaikis noras, daugeliu aktų reiškiamas troškimas su
sijungti su Viešpačiu, prisiartinti prie dieviškojo gyvenimo.
Eucharistiniai metai tepamoko mus giliau žvelgti į Komunijos paslap
tį. Iš naivaus Eucharistijos priėmimo kilti prie tikros, pastovios jungties.
Dar šio, žemiškojo gyvenimo kelyje teįvyksta mūsų didžioji komunija mūsų sielų susijungimas su Dievu.

ADORACIJOS VALANDAI
Gertrūda Šinlė (trapistė)
EUCHARISTINIS KRISTUS
Viešpatie, Tu esi centre ir visa, kas yra aplink Tave, sudaro tarsi
monstranciją. Niekas negali užimti Tavo vietos, tik Tu gali centre būti mano širdies centre, žmonijos centre, kūrinijos centre.
Tavo buvimas šiame Meilės Sakramente visoms būtybėms nurodo tik
rąją vietą: jos supa Tave - vienos arčiau, kitos labiau nutolusios - pagal
tai, kaip jos geba mylėti ir kaip jos iš tikrųjų myli. Jos yra tam, kad Tave
rodytų, Tave apsuptų, kad Tu jas patrauktum. Tu esi centre ir viskam
skleidi savo tobulinantį poveikį.
Tu esi pas mus, Tu nori pas mus būti, - todėl šis Sakramentas yra
tyli mūsų laimė. Laimė, kad esi pas mus, kad mus myli ir pažįsti, kad
nori būti pas mus; kad mes taip labai Tau rūpime; kad mes galime būti
su Tavimi, kaip buvo kadaise Tavo mokiniai. Viešpatie, tai žinoti jau
pakanka, kad pradėtume po truputį suprasti šį Sakramentą - meilės ir
artumo paslaptį. Jei mes ateiname pas Tave tiesiog pabūti, - vadinasi,
išgirdome Tavo kvietimą. Tu esi pas mus, ir mes privalome mokytis būti
pas Tave.
Šiame Sakramente Tu esi toks, kokį Tave galėjo išvysti Marija Magda
lietė Velykų rytą. Toks spindintis, atsimainęs, džiaugsmingas. Tu pasiren
gęs mums apsireikšti, jei tik mūsų širdys pasirengusios Tave priimti.
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Mes žvelgiame į Ostiją ir regime Tave: Tavo didybę, Tavo liepsnojančią
Širdį, kuri visus patraukia prie savęs... Šis Velykų rytas niekada nesibai
gia, bet visuomet išaušta iš naujo.
Štai Sakramento garbinimas: pas Tave ateiti, būti su Tavimi, su tikė
jimu žvelgti į Tave visoje Velykų didybėje.
Kai mūsų tikėjimas tampa brandus, - o bręsta jis tik per Tave, nes jau
nuo pirmojo tikėjimo žingsnio mes laikomės Tavęs, - tada mūsų namai
būna ten, kur yra konsekruota Ostija. Tada mes norime ne tiktai priimti
Tave Eucharistinėje Puotoje, bet ir Tave garbinti, pasilikti pas Tave.
Viešpatie, Tave garbinti ir Tau melstis reiškia atverti Tau širdį. Žvelgti
į Tave su visišku atsidavimu, įsiklausyti į Tavo paslaptingą balsą, praby
lantį mūsų sielos gilumoje. Tave garbinti - tai užleisti Tau vietą. Ir karštai
trokšti, kad Ostijos kalbą, Tavosios meilės žodį suprastų visas pasaulis.
Tu esi tarp mūsų begalinė Didybė. Tu visą laiką esi Tėvo dešinėje,
dieviškosios galybės pilnatvėje.
Kas tikėdamas žvelgia į Ostiją, regi ir Tavo dieviškąją Didybę. Tu pa
gerbi mus savo didžiu artumu. Galbūt mes dar esame nepakankamai tyri,
kad suprastume šią didžią garbę - kad Tu esi mūsų miestuose ir kaimuo
se, mūsų bažnyčiose ant mūsų altorių; kad mes galime Tau statyti namus;
kad Tu visada pas mus gyveni ir kasdien atnaujini mums savo buvimą;
kad Tavo Didybė vienijasi su mumis. Ir dar, Viešpatie, kad Tu visada mus
pakenti...
Tu esi didžioji Tyla, prieš kurią turi nutilti visoks triukšmas: mūsų
triukšminga širdis nusiramina Tavyje, susikaupia Tau ir vėl sugrįžta į
save. Tavo atsakymas į balsų chaosą mumyse yra didi tyla, o ta tyla - tai
Tu pats. Skaisti, meilės kupina tyla, trokštanti, kad mes ją priimtume, ja
kvėpuotume. Tave garbinti galime tik tada, kai esame į Tave atsigręžę; kai
mes leidžiamės Tau mus apimti ir užvaldyti; kai Tu gali paliesti, atverti
ir užvaldyti mūsų širdį; kai mes nurimstame...
Tu esi Meilės žodis, kuris šiame Sakramente
tampa suprantamas. Įėję į Tavąją Tylą, patys tapę
dime Tave, Amžinąjį Žodį. Tu pats aiškiai ir tvirtai
kad galėtume išgirsti Tavo balsą, pirmiausia turime
Tu mus priimtum, pirma reikia Tau atsiduoti.
Tu nuramini mus, kad galėtume Tau atsiduoti ir
iš manęs mane patį, kad galėtum man duoti save.

mums atsiskleidžia ir
tyla, mes širdimi gir
į mus prabyli. Tačiau,
priimti Tavo tylą: kad
Tave išgirsti. Tu atimi
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Vynmedžio Šakelė

TU VIENAS ČIA
Tu vienas čia... o kaip tylu,
Nors legionai angelų
Tau lenkias, garbina tyliai...
Tu vienas čia, ir Tau ilgu Tu lauki nuodėmės vergų...
Galybių Viešpats - Kalinys,
Menkoj lūšnelėj slepias Jis
Ir laukia merdinčių širdžių, Jis laukia - meilės spindulys
Žaizdų kam ugnį užgesys...
Tu vienas čia... ir taip tylu
Daugiau nebegirdėt balsų...
Tu Vienas lauki čia tyliai
Kas Meilės Vergą aplankys,
Kam laisvę duotų Kalinys...
Tu Viens tiktai... O kaip seniai
Menkoj lūšnelėj kaip nūnai
Tave aš Vieną atradau...
Siela tylėjo... Aš klausiau Tyla vien aš kalbėjau Tau...
Ir nūn tylu... Tu vienas čia...
O Meilės Versmės paslapčia
Čiurlena, veržiasi plačiai
Ir jūroj Tavo spindulių
Tylėt, kentėt, mylėt galiu.

SVEIKA, MARIJA
Sveika, Marija, pilna malonės, Angelas taria, kartoja žmonės!
Sveika, Marija, - žvaigždės Tau spindi;
Sveika, Marija, - varpai Tau dindi...
Sveika, Marija, - virpa Tau sielos;
Sveika, Marija, - nurimsta gėlos.
Sveika, Marija, - Tau dega širdys! Sveika, Marija, - Dangus mus girdi.
Sveika, Marija, - Motin Tyriausia!
Galinga meile lenk mums Aukščiausią.
Tavim Švenčiausias žavisi, gėris, Gaivink mūs sielas Kilniausiu Gėriu!
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Sveika, Marija, - Tu pilna Dievo! Sujunki sielas su Dangaus Tėvu...
Sveika, Marija, - Viltis šviesioji! Su Tavim švinta mirtis juodoji...
ŠVENČIAUSIAJAI MOTINAI
(Kalinių gegužinė giesmė)
Marija, Motina brangioji,
Valdove žemės ir dangaus,
Visatos grožį Tau aukojam
Su meile dieviško Sūnaus.
Tau žydi sodai mūs Tėvynės,
Žaliuoja pievos ir miškai.
Paukšteliai čiulba sutartines,
Kvapais Tau smilko jazminai.
Ir mes Tau giedam, o Marija,
Nors kūnu vystam rūsyje,
Kančiomis sielos mūs atgyja,
Laimingos džiaugias Tavyje.
Kančiomis giedam sutartinę
Ir smilkom sopulių malda! Tu jas aukoki už Tėvynę
Auka nekalta ir šventa.
Tegul atgims Tauta galiūnų!
Dievybe - meile tekvėpuos,
Ir vardas niekad jau nežūna
Brangios šventosios Lietuvos!
(1949 m. gegužės mėnuo, Kauno saugume)
MARIJĄ MYLĖTI
Mariją mylėti vien trokšta širdis,
Skausmuose ir laimėj tarnauti Jai vis.
Širdis mano dega dangaus ugnimi,
Vien meilėj Marijos ji ilsis rami.
O Motina Meilės, Marija graži,
Širdin mano Dievo mane Tu neši,
Per ašarų klonį erškėčių keliais,
Apsupusi meilės skaisčiais spinduliais.
Kas sopulių taurė, kas skausmo ietis?
Kas myli Mariją šviesi tam mirtis:
Širdžių milijonus norėčiau turėt,
Kad Motiną Jėzaus galėčiau mylėt.
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O Motina Meilės, malonių versmė,
Per amžius teskamba Tau meilės giesmė.
Imk meilę Trejybės ir viso dangaus,
Ją amžiais aukot Tau širdis nepaliaus.
MARIJA, ŠTAI KŪDIKIAI BĖGAM
Marija, štai kūdikiai bėgam
Prie Tavo meilingos Širdies,
Mes tikim - mažyčiai, bejėgiai, Mums Motina Meilės padės.
Padėk mums, šventa Motinėle,
Tikėt ir mylėti kaip Tu.
Tau kūdikio mėtyti gėles,
Giedoti su meile vaikų.
Marija, prie Jėzaus mes eisim
Per Motinos Širdį tiktai.
Tu niekad mažų neapleisi, Kol Jėzus priglaus amžinai.
TU ATEINI PAVASARIU
Tu ateini pavasariu,
Marija, nuostabiai graži!
Mums šluostai skausmo ašaras, Tu Dievą meilėj mums neši.
Tu Moteris apsupta Saulės,
Tavyje Dievas - Jame Tu.
Neši Tu dievišką pasaulį
Ir laimę Dievo išrinktų.
O Motina! Tave kas myli,
Tam Saule dieviška švieti!
Kai siela prie Tavęs nutyla,
Į Kristų Meile ją keiti.
Mums ateini pavasariu,
Marija, dieviškai graži!
Mes šluostom džiaugsmo ašaras Mums Dievą meilėje neši.
KELK, MARIJA
Kelk, Marija, jaunas sielas
Prie Aukščiausiojo Širdies!
Puošk dorybėm Dievui mielas, Į Tave tepanašės!
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Argi Viešpats atsakytų,
Ko, Kilniausioji, meldi, Kad jaunystės skaistų rytą
Visi būtų Jo Širdy!
Čia buveinė tyrų sielų!
Joms čia gera ir džiugu.
Kristus - mūsų Brolis mielas Meilės Dievas - mūs dangus!

STEBUKLINGOS MARIJOS ŠVENTOVĖS
[Ada Urbonaitė]
ŠIMONYS
Šįkart mintimis apsilankykime Šimonių (Kupiškio raj.) bažnytėlėje, api
pintoje legendomis ir meile Švenčiausiai Dievo Motinai Marijai, kur, pasak
padavimo, Ji iš dangaus apsilankė pačiame Lietuvos krikščionybės rytme
tyje. Šiandieninio Šimonių bažnytkaimio vietoje XV a. ošė Šventasis Šilas:
pagonybės laikais ši vieta buvo laikoma šventa. Netoli šio gražaus pušyno
gyveno Šilainių vadinamas ūkininkas su šeima.
Padavimas pasakoja, kad 1446 m. Šilainio šeima Šventajame Šile patiria
nepaprastą įvykį. Vieną dieną trys Šilainio vaikai - Bernardas (14 m.), Mar
garita (12 m.) ir Jurgiukas (8 m.) išėjo į mišką grybauti. Miške jie pasiklydo
ir klaidžiojo ilgas valandas, nesurasdami kelio namo. Atėjus vakaro sute
mai, jie išsigandę pradėjo verkti ir kartu karštai melstis, šaukdamiesi
dangaus pagalbos. Melsdamiesi eina mišku ir pro medžius pamato pro
švaistę. Apsidžiaugia manydami, jog tai miško pakraštys, ir bėga link
šviesos. Staiga virš vienos plačios pušies pamato nepaprastai spindinčią
gražią Ponią. Vaikai išsigąsta, bet Ponia maloniai į juos kreipiasi:
Nebijokite, vaikeliai, ši vieta amžinai pasiliks šventa. Pasakykite
visiems, kad šioje vietoje pastatytų maldos namus.
Vaikai nusiramina ir įsidrąsinę paklausia:
- Pasakyk, Ponia, kas esi, kaip vadiniesi?
Pasigirsta atsakymas:
- Aš esu Gailestingumo Motina.
Po šių žodžių Ponią apsupo nepaprasta šviesa, o iš šviesulio pasigirdo
giesmė: Būk pasveikinta, Marija, Duktė Tėvo amžinojo. Ir vaikai, parpuolę
ant kelių, pradėjo giedoti.
Tėvas, ilgai nesulaukdamas vaikų, išėjo jų ieškoti. Jis irgi pamatė švie
są Šventojo Šilo kalnelyje ir išgirdo vaikus giedant. Nepaprasto įvykio
sujaudinta Šilainio šeima rugpjūčio 15 d. nuvyko į Skapiškio Bernardinų
vienuolyną ir viską papasakojo. Kunigas tėvas Jackus Bobalis, pranešėjus
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prisaikdinęs, viską surašė ir padavė vyskupui. Po metų Šventajame Šile,
Marijos apsireiškimo vietoje, buvo pašventinta koplyčia. Tą pačią dieną,
dalyvaujant tūkstančiams maldininkų, įvyko stebuklingi išgijimai: 20 me
tų buvęs paralyžiuotas ligonis staiga pakilo iš ligos; vienas neregys pra
regėjo; kurčnebylys pradėjo kalbėti. Taip Šventajame Šile prasidėjo stebuk
lai, kurie metai po metų kartojosi, kol XVII a. karai ir plintantis kalviniz
mas pasiekė ir Šventąjį Šilą. Nebeliko ir koplyčios.
Yra ir toks padavimas. Radvilos valdomose žemėse, Lipkiškių vienkie
myje, gyvenęs miško sargas, katalikas Jonas Šimonis. 1620 m. per Žolinės
šventę jis grįžo iš Kupiškio į namus. Eidamas pro Šventąjį kalnelį, pamatė
ant kelmo sėdinčią Moteriškę su Kūdikiu. Moters veidu riedėjo ašaros.
Pamanęs, kad tai pavargusi tolima keleivė, ryžosi ją prakalbinti:
Moterie, gal iš tolo keliauji, gal esi labai pavargusi, ko verki? paklausė Šimonis.
- Pikti ir negailestingi žmonės sunaikino mano namus, išmetė mane
su Sūnumi ant lauko, - pasakė Moteris. - Jau daugiau kaip šimtas metų
kenčiu šaltį ir lietų ir nėra kas mane atsimintų ir priglaustų.
Į Šimonio klausimą kas esanti, Moteris atsakė:
- Mano vardą pasakys tavo sūnus Jonas.
14-metis Šimonio sūnus buvo nebylys, todėl susijaudinęs Šimonis, pul
damas kniūbsčias ant žemės, sušuko:
- Tu esi Dievo Motina, gelbėk mane, nusidėjėlį!
Sugrįžęs namo, Šimonis rado sūnų šaukiantį: Marija, Marija, Gailes
tingumo Motina! - bet daugiau jis nieko nekalbėjo. Tada visa Šimonių
šeima - abu tėvai ir šeši vaikai - eina į tą vietą, kur buvo pasirodžiusi
Marija. Parpuolę ant kelių visi meldžiasi. Ir štai sūnus Jonas pradeda
laisvai kalbėti.
Ta žinia greit pasklido tarp žmonių, buvo pranešta kunigams ir Skapiš
kio vienuoliams. Netrukus pradėta statyti Marijai šventovė. 1669 m. vysku
pas Pacas pašventino naująją bažnyčią ir įvedė Dangun Ėmimo atlaidus.
Nuo to laiko ir prasidėjo garsieji Šimonių atlaidai. Šventasis Šilas imta
vadinti Šimonimis (turbūt nuo Šimonio, kurio sūnus stebuklingai pasveiko, pavardės).
Apie vietos bažnyčiai parinkimą sena tradicija taip pasakoja. Prie Ku
piškio-Svėdasų kelio, netoli eigulio Šimonio sodybos, buvę tos apylinkės
žmonių kapai. Kapinėse ant didelės eglės šakos kabojęs Marijos paveiks
las. Žmonės sekmadieniais čia rinkdavosi pasimelsti, nes į Kupiškio ir
Svėdasų bažnyčias buvę toli. Paveikslas buvęs laikomas stebuklingu, to
dėl labai lankomas ir gerbiamas. Statant bažnyčią buvo taip suplanuota,
kad altorius pasiliktų vietoje tos eglės, ant kurios kabojo paveikslas. Taigi
kai paveikslas buvo įrengtas didžiajame altoriuje, jis tarsi pasiliko senoje
vietoje, kur žmonės buvo pratę garbinti Mariją.
Iki 1700 m. čia buvo užregistruoti 35 stebuklingi išgijimai. Kilo suma
nymas pastatyti didesnę bažnyčią, nes į Šimonis plūdo didelės minios
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žmonių. 1779 m. vysk. Juozapas Arnulfas Giedraitis pašventino naują
Šimonių bažnyčią. Bažnyčią papuošė naujas Švč. Mergelės Marijos pa
veikslas - karaliaus Sobieskio dovana, gauta iš popiežiaus Inocento XI.
Stebuklingi išgijimai kartojosi.
Pora pavyzdžių.
Butkūnų kaime buvo aklas berniukas V Bareika. 1762 03 15 šis 17metis jaunuolis padarė įžadą: jei pasveiks, pašvęs gyvenimą Marijos gar
bei. Jaunuolis pasveiko, praregėjo, išėjo mokslus ir tapo kunigu. Iki mir
ties jis klebonavo Šimonyse. Palaidotas po bažnyčios pamatais.
1821 m. Šimonių gyventojas Kuminas buvo jau marinamas dėl gangre
nos. Bet jo žmona su 12-mečiu sūnumi Kleofu meldžiasi prie Marijos.
Ligonis staiga pasveiksta. Sūnus tampa kunigu. (Kad stebuklai Šimonyse vyksta
ir šiandien, rodo Šimonių Jonelio - kun. Jono Kastyčio Matulionio - kunigystė, kuri yra
malonės stebuklas.)
1914 m. vysk. Pranciškus Karevičius sudarė 5 kunigų tarybą kritiškai
ištirti Šimonių stebuklingus įvykius. Buvo parengti dokumentai, tačiau
Pirmojo pasaulinio karo audroje sudegė ir Šimonių bažnyčia, ir stebuklin
gasis paveikslas. Nuo to laiko Marijos garbė Šimonyse lyg ir sumažėjo.
1920 m. klebonas J. Norvilą parapijiečių lėšomis pastatė naują medinę
bažnyčią, daug didesnę už senąją ir kitokios formos. Laikydamasis mies
telio plano, šios bažnyčios duris padarė ten, kur buvo senosios bažnyčios
didysis altorius. Didžiajame altoriuje įstatė Nekaltai Pradėtosios Mergelės
Marijos paveikslą, pieštą ant drobės. Bažnyčią pastačius, kun. J. Norvilą
buvo iškeltas į Anykščius, o į Šimonis atvyko kun. Jurgis Martinaitis,
kuris bažnyčios statybą baigė tik 1932 metais.
Kun. Martinaitis buvo labai pamaldus, melsdavosi į Mariją. Jis dėjo
daug pastangų, kad Dievo Motinos šventovė būtų kuo gražiau ir puošniau
įrengta. Jis troško grąžinti Švč. Marijai ankstesnę garbę ir tam ieškojo
būdų. Atrodo, kad pati Marija juos nurodė. Kartą sapne jam pasirodė
kažkokia neaiški žmogaus figūra ir pasakė: Atstatyk Marijos garbę ten,
kur ji buvo seniau. Toje vietoje tarp bažnyčios pamatų rasi išaugusį me
delį, negalintį išsiveržti į išorę. Tuos žodžius pasakiusi, figūra išnyko.
Labai paveiktas nepaprasto sapno, kun. J. Martinaitis padarė išvadą, kad
tai esąs Dievo Motinos balsas, todėl dar uoliau ėmėsi bažnyčios įrengimo
darbų. Be to, jis išklausinėjo parapijiečius, kaip stovėjusi pirmoji bažnyčia ir
kur galėjęs būti altorius, kur kabojo stebuklingasis Marijos paveikslas. Gavęs
aiškius nurodymus, kad senosios bažnyčios altorius buvęs po dabartinės
bažnyčios šonine siena netoli didžiųjų durų, liepė toje vietoje išardyti iš
didelių akmenų sumūrytą bažnyčios pamatą. Ir tikrai, išvertus kelis didelius
akmenis, buvo rastas išaugęs jau nemažas medelis, kuris jokiu būdu nebūtų
galėjęs prasiskverbti. To ženklo kun. Martinaičiui užteko. Tuojau prie to me
delio jis pats iškasė didelį griovį Marijos statulos pamatui. Ant stipraus ce
mentinio pjedestalo buvo pastatyta didelė Dievo Motinos statula.
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Žinia apie statulos kilmę plačiai pasklido po apylinkę. Žmonės pradėjo
ypatingai ją gerbti ir prie jos melstis. Sekmadieniais ir šventadieniais
visada buvo galima matyti būrelius suklaupusių žmonių, prašančių Dievo
Motinos palaimos.
Bažnyčioje kun. Martinaitis įrengė gražų Dievo Motinos paveikslą, kai
navusį 3000 litų. Tas paveikslas pieštas ant drobės, papuoštas sidabriniu
paauksuotu rūbu, panašus į Čenstakaviškės Marijos paveikslą, nes, pasak
žmonių pasakojimo, toks buvęs senasis sudegęs paveikslas. Per didžiąsias
šventes žmonės būriais eina keliais apie altorių, kalbėdami rožinį ir kitas
maldas. Kaip seniau, taip ir dabar į Marijos atlaidus susirenka tūkstančiai
maldininkų. Kadangi tik dalis tegali sutilpti bažnyčioje, tai tą dieną Suma
laikoma šventoriuje prie Dievo Motinos statulos specialiai įrengto altoriaus.
Taip Šimonių Dievo Motinai derama pagarba vėl grąžinta. Ir paskutiniais
laikais Marija yra parodžiusi ypatingą globą šiai vietai. Verta paminėti toks
atsitikimas. Rodos, 1936 m. Šimonių klebonas Martinaitis išvažiavo į Ku
piškį trijų dienų rekolekcijų. Todėl bažnyčioje jokių pamaldų nebuvo ir baž
nyčia buvo užrakinta. Prieš išvažiuodamas kun. Martinaitis pakonsekravo
Ostiją ir, įdėjęs į monstranciją, paliko altoriuje neužrakintą. Vieną naktį
vagis, prisitaikęs bažnyčios durims raktą, įsibrovė vidun ir pavogė mon
stranciją kartu su Ostija. Gavęs žinią apie bažnyčios apiplėšimą, klebonas
tuojau sugrįžo namo ir įsakė visą valandą skambinti varpais. Žmonės,
išgirdę tą nepaprastą varpų gaudimą, iš plačios apylinkės susirinko į Šimo
nis, ir žinia apie bažnyčios apiplėšimą greit pasklido visoje parapijoje. Kle
bonas pasakė jaudinantį pamokslą, paaiškino žmonėms, kokia baisi įvyko
piktadarystė ir Švenčiausiojo Sakramento išniekinimas. Ragino žmones per
maldauti įžeistą Jėzaus Širdį ir maldauti stebuklingąją Dievo Motiną, kad
Ji piktadarį atvestų prie atgailos, kad šis grąžintų monstranciją.
Pats klebonas iš sakyklos padarė pažadą Švč. Marijai, kad jis nenu
trauks atlikinėjęs įvairias pamaldas, kol monstrancija atsiras. Pamaldos
vyko be pertraukos, ištisą parą. Po įtempto nakties budėjimo, anksti rytą
atbėgo moteris ir pranešė klebonui, kad monstrancija yra pastatyta prie
jos namo. Klebonas tuoj surengė didžiulę procesiją ir apsivilkęs liturgi
niais rūbais nuvyko į nurodytą vietą. Monstrancija buvo iškilmingai su
grąžinta į jos vietą. Po poros dienų ir pats vagis atėjo pas kleboną ir
prisipažino apie savo piktadarybę. Klebonui paklausus, kas jį privertė taip
pasielgti, atsakė, jog jį apėmusi nepaprasta tos monstrancijos baimė ir
baisus vidinis nerimas. Per ištisą parą negalėdamas nusiraminti, atnešęs
monstranciją ir padėjęs maldingosios moteriškės palangėje, kad ji greičiau
būtų surasta. Jis atliko išpažintį ir užduotą atgailą už savo padarytą
nusikaltimą. Šis įvykis sustiprino žmonių pamaldumą - jie dar labiau
meldėsi Švč. Dievo Motinai Marijai.
Atrodo, kad pati Švenčiausioji Marija nesiliauja išlaikyti žmonių pa
maldumą ir mūsų laikais. Per visą mūsų tautos krikščioniškosios istorijos
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ilgatį Švenčiausioji Dievo Motina nesiliauja davusi mums savo meilės
jrodymų, tad ir mes nebūkime Jai abejingi, bet visu savo gyvenimu, visa
širdimi atsiliepkime Jai meile už meilę.
(Iš kn.: Marijos žemė. Stebuklingos Marijos šventovės Lietuvoje. 1988. 109 mšr. p.)

JOS MISIJA BAŽNYČIAI
Dr. Barbara Albrecht
PALAIMINTOJI EDITA ŠTEIN
(Tęsinys. Pradžia Nr. 24)
Dirbančios moters misija. Nors nuo pat krikšto dienos Editos Štein
vidinis troškimas krypo link Karmelio, tapusio jos dvasine tėvyne, bet ji
pasekė savo bičiulių ir kunigų, Švindo-Špėjerio generalinio vikaro, t. Eri
ko Pšivaros SJ ir Beirono vyriausiojo abato Valcerio OSB, patarimu. Jie visi
jai patarė savo didelius dvasinius gabumus atiduoti Bažnyčios tarnybai
pasaulyje. Taip jie pirmiausia dvasiškai, o paskui ir faktiškai išjudino ją
iš jos 1922-1931 m. beveik vienuoliško atsiskyrimo, kai ji dirbo vokiečių
kalbos ir istorijos mokytoja licėjuje ir dominikonių mokytojų seminarijoje
Špėjeryje. Tėvas Pšivara pritraukė Editą Štein prie vertimo kardinolo Niu
meno laiškų ir dienoraščių iš jo gyvenimo Anglijoje metų ir paskatino ją
pirmą kartą išversti į vokiečių kalbą Tomo Akviniečio Quaestiones dispu
tatae de veritatae. Tuo Edita ne tik giliau įaugo į katalikiškąjį dvasinį
pasaulį, bet ir mėgino savo pačios kritišku objektyvumu, o kita vertus,
savo gebėjimu įsijausti - nutiesti tiltus tarp teologijos ir filosofijos, mąs
tymo ir tikėjimo, tarp vakarietiškos filosofinės tradicijos ir to meto moder
naus fenomenologinio mąstymo - gyvai suėjus į kontaktą su praeities
dvasiomis.
1928 m. Edita laiške rašo:
Kad mokslą galima laikyti tarnavimu Dievui, man paaiškėjo tik iš
šv. Tomo; <...> tik atsižvelgdama į tai, aš galėjau vėl rimtai kibti
į mokslinį darbą. Prieš pat mano konversiją ir ilgai po jos aš ma
niau, kad gyventi religinį gyvenimą reiškia atsisakyti visko, kas
žemiška, tai gyventi vien mintimi apie dieviškus dalykus. Pamažu
išmokau suprasti, kad šiame pasaulyje iš mūsų reikalaujama kitko
ir kad stebėdamas gyvenimą neturi nutraukti ryšių su pasauliu. Aš
net įsitikinusi, kad kuo giliau būsi įaugęs į Dievą, tuo labiau ta
prasme turi „išeiti iš savęs", t. y. įeiti į pasaulį, kad įneštum į jį
dievišką gyvenimą.
Edita Štein kėlė ne tik amžinuosius filosofijos klausimus, bet taip pat
ir dabarties klausimus, o jiems, kaip ir šiandien, priklausė tema moteris.
Dar būnant studente, moterų klausimas Editai taip rūpėjo, kad ji su
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draugėmis buvo įstojusi į Prūsų sąjungą už moterų balso teisę; tai žing
snis, kuris pilietiniame moterų sąjūdyje dar visiškai nebuvo savaime su
prantamas dalykas.
1931 m. laiške sako:
Kaip gimnazistė ir jauna studentė, aš buvau radikali kovotoja už
moterų teises. Vėliau tuo klausimu nebesidomėjau. Dabar ieškau
grynai dalykiškų sprendimų.
1928-1933 m. Edita Štein skaito ilgus pranešimus Zalcburgo aukštojoje
savaitinėje mokykloje, šveicarų organizacijos ir vokiečių katalikių moterų
draugijų federacijoje, vokiečių katalikių mokytojų draugijoje. Temos: Moterų
užsiėmimo etika; Vyro ir moters užsiėmimas pagal prigimties ir malonės
tvarką; Moters švietimo pagrindai; Moters švietimo problemos; Moters kaip
jaunimo vadovės uždavinys Bažnyčioje ir kitos. Visi šie pranešimai yra
surinkti Editos Štein kūrinių V tome ir parodo, kas jai buvo svarbu: Pasau
lio išganymas per brandų krikščionišką moters gyvenimą (W. Herbstrith).
Edita Štein nebuvo kovotoja už moterų teises: ji buvo krikščionė mo
teris, kuri dėl savo nuodugnaus psichologinio, filosofinio ir teologinio
išsimokslinimo
bei
praktinės
pedagoginės
patirties aktualius
klausimus
vertino tikėjimo požiūriu ir bandė į juos atsakyti - be savimeilės naujam
dalykui, vadovaudamasi krikščionišku žmogaus požiūriu. Pažiūrų neturė
jimo Edita niekuomet nelaikė dalykiškumu. Kas norėjo klausytis jos pa
skaitų, turėjo žinoti, jog ji - kad ir kokia tema būtų - pateikdavo savo
ceterum censeo (o vis dėlto mano manymu) ir ramiai bei aiškiai parody
davo savo krikščionišką - katalikišką poziciją. Už tai kai kurie žmonės jos
nemėgo. Bet Edita buvo ne toks žmogus, kuris siektų minios palankumo.
Jos misija kaip tik tinka mums, šių dienų ir rytdienos Bažnyčiai, kaip
ji 1932 m. vokiečių katalikių draugijos suvažiavime Esene pasakė:
Nieko šiandien taip nereikia, kaip Krikšto - Dvasia ir ugnimi. <...>
Didžiosios kovos tarp Kristaus ir Liuciferio frontui priklauso tie,
kurie pašaukti žmones šviesti. Šiai kovai rengtis ir būti nuolat
pasirengusiems, - neatidėliotinas mūsų uždavinys. Rengtis, tai yra
jį [Viešpatį ir jo Dvasią] priimti ir saugoti. <...> Jis kalba mums per
savo Žodį. Ak, jei tik išmoktume gyvai klausytis, - siela ir širdimi,
užuot negyvu jausmu, - tada patirtume, kad Dievo Žodis yra gyvas
ir kad su juo Kristaus jėga įeina į mus. Ir jei mes išmoktume gyvai
kalbėti, didingus, šventus žodžius tarti, - ne tarsi sučiuptas mone
tas išleisti, bet gyva dvasia ir karšta širdimi jų tikrąją prasmę
šviežiai nukalti, - tada patirtume, kad mūsų žodžiuose gyvena
Dvasios jėga, kuri uždega gyvenimą kitų širdyse.
Docentė dr. Edita Štein konkrečiai auklėjo mergaitę, kad, išlavinus mo
ters būdą ir įvairiapusiškai atskleidus jos žmogišką visavertiškumą, būtų
įveiktas vienpusiškas vyro intelektualumas. Ji reikalavo, kad ne vien santuo
koje, bet visose gyvenimo srityse mergaitė išsilavintų kaip moteris - motina.
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Moteris, kuri savo dalykišką kompetenciją, proto veiklumą ir dvasinius ge
bėjimus susieja su širdies šiluma bei asmeniniu atsivėrimu savo aplinkoje
visiems žmonėms, taigi, kuri Marijos pavyzdžiu nesustoja kraujo giminai
čių bei asmeninių bičiulių būryje.
Edita Štein rėmė kvalifikuotą moters profesinj išsilavinimą ir užsiėmi
mą. jos nuomone, nėra tokios profesijos, kuri moteriai negalėtų būti pri
einama dėl to, kad ji galbūt prarastų savo savitumą. Kadangi, pasak jos,
moteris yra pajėgesnė negu vyras grynai dalykiškai atrodančio darbo ne
išleisti iš akių, tad iš esmės kiekvienas dalykas priklauso nuo asmens. Tik
tam reikalingas specialus moters švietimas, o kaip to pagrindas - religinis
auklėjimas, kuris atskleidžia moters asmenybę, parodo jos egzistenciją ir
drąsą bei orientuoja į Mariją. Viename savo pranešime Edita Štein sakė:
Moterys, kurios iš visų galimų kelių nori išsirinkti savo, moters
pašaukimą, geriausiai pasieks tikslą, jeigu jos ne vien tik prieš
savo akis turės Virgo-Mater [Mergelės Motinos] gyvą pavyzdį ir savo
švietimo darbe mėgins juo sekti, bet ir pasitikės Jos vadovavimu,
visiškai atsiduos Jos globai. Jei šiandien turėtume tokį marianišką
mergaičių ir moterų švietimą, pasaulis būtų kur kas humaniškes
nis, o mūsų Bažnyčia savo esme atitiktų Virgo et Mater.
Žinoma, jau 1930 m. Edita Štein taip pat reikalavo grąžinti sąmoningą
švietimą ir jaunuoliui, kad jis taptų tėvu - vyru bei žmogumi.
Abiejų lyčių sveikas bendradarbiavimas būtų galimas profesiniame
darbe tik tada, kai abu savo savitumais ramiai, objektyviai būtų
sąmoningi ir iš to padalytų praktiškas išvadas. Dievas sukūrė žmo
gų - vyrą ir moterį - ir abu pagal savo paveikslą. Tik grynai
atsiskleidęs vyro ir moters savitumas sudaro labiausiai pasiekiamą
panašumą į Dievą ir giliausiai perskverbiantį žemišką gyvenimą
dieviškuoju Gyvenimu.
Tas šiandien ir rytoj vienodai aktualus tikslas, kaip ir tada, pasak
Editos Štein, negali būti pasiekiamas savanaudiška kova prieš prigimtį ir
prigimties ribų neigimą, o tik nuolankiu atsidavimu Dievo duotai tvarkai.
Pagaliau Edita Štein kėlė ginčijamą klausimą - tiek tuomet, tiek šian
dien - apie moters kunigystę. Nors moterys tam ir būtų pajėgios, Edita čia
nemato jokių dogminių kliūčių, tačiau ji atmeta daugelio moterų neo
bjektyvų šios kovos toną šia tematika ir suprantamai paaiškina, kad ji
netiki galimybe plėtoti moters kunigystę. Bet argi tai reiškia, kad moterys
Viešpačiui nereikalingos? Jokiu būdu ne!
Bažnyčiai, kaip ir Viešpačiui, mes reikalingos. Ne dėl to, kad Jis be
mūsų neapsieitų. Bet Jis mums suteikė malonę, padarydamas mus
savo mistinio Kūno nariais ir mes esame Jam reikalingos, kaip
gyvybingi Jo nariai. Ar Viešpats kada nors darė skirtumą tarp vyro
ir moters? Turbūt, nes Jis kunigystę suteikė savo apaštalams, o ne
moterims, kurios Jam tarnavo. (Kaip tik dėl to moterų nušalinimą
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nuo kunigystės aš laikau ne kokiu laiko klausimu.) Bet savo meilei
Jis nepripažino ir nepripažįsta jokio skirtumo. <...> Atrodo, kaip
tik šiandien ypač didelį moterų skaičių Jis kviečia į savo Bažnyčią
specifiniams uždaviniams.
(Bus daugiau)

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTOS MOTERYS
Ona Matulaitytė-Keturkienė
MARIJA KURAITYTĖ-VARNIENĖ

Žvelgiant į jos gyvenimą ir darbą, mane stebino tie gyvenimo ir darbo
vingiai, kuriais, Viešpaties Rankos vedami, didieji žmonės ateina į savo
tikrojo pašaukimo kelią ir nuveikia didžiulius darbus, reikšmingus Žmo
gui, Šeimai, Tautai, Bažnyčiai.
Marija gimė 1886 m. rugpjūčio 30 d. Raseinių apskr., Girkalnio par.,
savo tėvo dvarelyje Bakaičiuose. Tėvas Andrius Kuraitis ir motina Marija
Perkauskaitė-Kuraitienė susilaukė 3 dukterų (Jadvyga, Stasė, Marija) ir vieno
sūnaus (Viktoras). Jiems gyvenant Petrapilyje, dar mažutė - vos ketverių
metukų Marija patyrė skaudų smūgį: ji neteko motinos. Visi vaikai liko
su tėvu, o motina išėjo ir negrįžo. Mažoji Marytė labai sielojosi, verkė,
liūdėjo, visus klausinėjo, kurgi mama, juk nesirgo, nemirė... Kaip giliai
ji tai išgyveno, rodo jos keturmetės fotografija - veidelis liūdnas, susi
mąstęs. (Autobiografijoje Marija Varnienė absoliučiai nieko nemini apie savo motiną.
Sekdama Kristaus mokslu, ji nepasmerkė motinos, nemetė į ją akmeniu, bet pagerbė mo
tinystę visiška tyla.)
Tėvą Marija itin brangino už jo tikėjimą ir patriotizmą. Jis ir savo
vaikus taip išauklėjo. Kuraitis labai mylėjo Lietuvą ir troško matyti ją
savarankišką. Jo namai Petrapilyje buvo tarsi lietuviškumo oazė, kur lie
tuviai studentai gaudavo materialinę ir dvasinę paramą. Čia jie laisvai
galėjo kalbėtis, svarstyti Lietuvos ateitį, kelti nepriklausomybės idėją. Gir
dėdamos, su kokia pagarba ir ilgesiu jauni, pilni entuziazmo studentai
analizuoja Lietuvos atgimimo klausimus, įsijungė į Lietuvos reikalus ir
Kuraičio dukterys. Vasaros atostogų metu jos tėvo dvarelyje, su jo prita
rimu ir pagalba, organizavo lietuvišką mokyklėlę vaikams ir suaugusiems
jaunuoliams. Dieną mokydavo vaikus, o vakare - jaunuolius. Jie ir sekma
dieniais bei šventadieniais, grįžę iš bažnyčios, užsukdavo į palėpę moky
tis. Stasė ir Marija juos mokė skaityti, rašyti ir skaičiuoti lietuviškai.
Žiemą jos susirašinėdavo su pušyniškiais, norėdamos palaikyti ir gerinti
jų įgūdžius rašyti ir skaityti. Pas piemenukus jos eidavo net į ganyklas ir
čia viena ganydavo, kita mokydavo. Ganyti joms abiem labiau patikdavo
negu mokyti. Kartais pamokydavo ir įdomių žaidimų.
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Tėvas dukterų darbą su vaikais ir jaunuoliais uoliai saugojo nuo žan
darų, atvykusius „nelauktus svečius“ vaišindavo, kol perspėtos dukterys
likviduodavo mokyklos žymes. Lankydavosi pas Kuraitį ir mielų svečių lietuviškai šnekančių dvasininkų. Tai buvo 1899-1905 m.
Grįžkime į Marijos vaikystę. Netekusios motinos, vyresnės seserys auk
lėjo mažuosius - Viktoras ir Marija pradinį mokslą išėjo namie. Vėliau vyriausiajai seseriai ištekėjus už ispano ir išvykus Ispanijon, tėvas apgy
vendino mažuosius - Marytę ir Viktorą - Princo Oldenburgiškio institute
eiti mokslų ir gyventi bendrabutyje. Taigi vaikai nebuvo lepinami.
1904 m. baigusi gimnaziją, Marija tėvui pareiškė, jog norėtų tapti
gydytoja. Bet čia iškilo tabu - mergaitės į medicinos fakultetą gali stoti,
tik būdamos 21 m. amžiaus. Ką veikti tuos trejus metus? Buvo nutarta
stoti į dr. Otto ginekologijos institutą. Čia kaip tik mokslas tęsiasi trejus
metus, o išeitos disciplinos bus įskaitytos medicinos fakultete. Tad laikas
bus praleistas naudingai.
Marija čia turėjo suimti save į rankas: grūdinti valią, lavinti kantrumą,
mokytis siekti tikslo aplinkiniais keliais. Jos troškimas buvo rinktis tai, kas
gyvenime svarbiausia ir ką pataria mylimas ir gerbiamas tėvas. Jis vaikams
buvo didelis autoritetas, nes juos ugdė aukštesniems siekiams, neleido len
gvai leisti vaikystės dienų. Jie išmoko po 4 kalbas: lietuviškai, prancūziškai,
rusiškai ir lenkiškai. O Jadvyga - penkias, dar ir ispaniškai. (Įdomu, kad
Ispanijoje gimę ir augę Jadvygos vaikai, susitikę ekskursiją iš Lietuvos, kalbėjo lietuviškai.)
1906 m. Marijai bebaigiant Ginekologijos institutą, mirė tėvas. Diagno
zė - plaučių TBC. Mergaitės ir brolis, apraudoję ir palaidoję tėvą, svarstė
tolesnius savo kelius. Pirmiausia jie nutarė, jog dabar reikia susikaupti ir
pasirūpinti savo sveikata. Stasė tuo tarpu studijavo pedagogiką Ženevoje.
Ji pasiūlė ir Marijai šiuo sveikatai pavojingu metu nestoti į medicinos
fakultetą, bet važiuoti su ja į Šveicariją, profilaktiškai saugoti sveikatą,
laisvalaikiais naudojantis kalnų oru, ir kartu studijuoti pedagogiką. Ma
rija taip ir padarė. Po dvejų metų Stasė baigė pedagogiką ir, kadangi tėvui
mirus lėšų sumažėjo, jos abi grįžo į Petrapilį. Čia Marija mokėsi masažo
ir gydomosios gimnastikos kursuose.
Vėliau ji apsisprendė baigti pedagogines studijas, kurias buvo pradėju
si Ženevoje. Kartu dirbo gimnazijose mokytoja. Gimnazijos direktorius ir
mokytojų kolektyvas Mariją pripažino gabia mokytoja, darančia dorovinę
įtaką mergaitėms, mokančia jas drausmingumo. Jai buvo dėkojama už
moksleivių dvasingumą.
Nuo 1910 m. Marija tik studijuoja ir baigia pedagogines studijas. Tuo
tarpu Stasė išteka už muziko Miko Petrausko. Viktoras studijuoja Petra
pilyje. Marija susidraugauja su filosofijos studentu Romanu Bytautu (apie
jį rašoma 1986 m. „Moksle ir gyvenime") ir rengiasi sukurti Šeimą. Bet vėl nesėk
mė: Romanas suserga kaulų tuberkulioze. Tada TBC siautėjo. Gydymas tik Šveicarijoje kalnų oru ir saulės spinduliais. Reiktų gelbėtis važiuojant
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į Šveicariją, bet Romanas neturi lėšų. Marijos gailestingumas sergančiam
ir jos dvasingumas diktuoja, kaip galėtų padėti. Per naktis svarstydama,
ji atranda išeitį:
Važiuojam, Romanai, nesivaržyk. Aš gi turiu diplomą iš dr. Otto
ginekologijos instituto, įsidarbinsiu gailestingąja sesele, gausiu atlygini
mą ir bus kuo mokėti už gydymą.
Marija buvo iš tų, kurie įstengia aukotis. Ji įsidarbina Laizeno kurorte
(Šveicarijoje) gailestingąja sesele ir pati slaugo Romaną: perrišinėja jo labai
dvokiančias žaizdas, ramina, guodžia draugą, nors iš daktarų žino, kad
jam sugrąžinti sveikatą nesitikima. 1915 m. birželio 15 d. Marija apver
kia dar vieną brangų asmenį - savo sužadėtinį Romaną Bytautą - ir,
palaidojusi jį Laizeno katalikų kapinėse, ieško būdų grįžti į Maskvą. Po
Romano laidotuvių nebeužteko pinigų kelionei. Rusijoje karas, keliai už
daryti. Bet viena prancūzė invalidė rengiasi grįžti namo į Prancūziją. Jai
reikia palydovės. Marija lydi ją namo, o už tai jai nuperkamas bilietas į
Maskvą.
Grįžusi Marija dėkoja Dievui už gailestingumo stebuklus ir, didžiadva
siškai pakėlusi likimo smūgius, stoja į darbą. Dabar - su mažais ikimo
kykliniais vaikais. Profesorė Masalitinova pakviečia ją pagalbininke savo
eksperimentiniame darželyje bei vasaros vaikų aikštelėse. Taip pat kviečia
ir prof. Šatskis į mažų vaikų klubą Darbas ir poilsis. Marija su visu
dėmesiu atsiduoda darbui. Ji pamilsta mažus vaikučius, ir profesoriai jos
darbą įvertina tik gerai ir labai gerai.
Tačiau Marija trokšta grįžti Lietuvon ir dirbti savo tėvynainiams. Tėvy
nės meilės vedama 1917 m. ji atsiduria Voroneže, kur buvo susibūrę nuo
karo evakuoti lietuviai. Čia buvo jiems įkurta lietuviška gimnazija. Marija
imasi auklėti trečios klasės mergaites, gyvenančias bendrabutyje. Jos pe
dagogiška ir tvirta ranka tuoj buvo pajusta - bendrabutyje įsivyravo draus
mė ir tvarka.
Be to, Marija įsidarbino ir ligoninėje, kur labai trūko medicinos perso
nalo: vieni išėjo į raudonąją armiją, kiti - į baltąją, nebebuvo kas slaugo
ligonius. Vienoje palatoje Marija užtiko seną pažįstamą iš Petrapilio laikų dailininką Adomą Varną, kuris irgi lankydavosi jos tėvo namuose. Jis per
revoliucionierių susišaudymą buvo sužeistas gatvėje (j dubens sritį, sulaužyti
kaulai) ir dabar buvo labai sunkios būklės. Marija pasiaukojamai jį slaugė,
kreipė gydytojų dėmesį į jo sveikatą ir taip pakėlė jį iš lovos, jog jis galėjo
traukiniu grįžti Lietuvon.
Vėliau dar kartą Vilniuje, kai A. Varnas labai sunkiai sirgo plaučių
uždegimu, Marija parodė jam didelį gailestingumą - jos švelnios moteriš
kos rankos ir pasiaukojimas grąžino jam gyvybę. Ji gelbėjo jį kaip žmogų
nelaimėje, kaip dailininką, naudingą besikuriančiai Lietuvai. Tik Marija
pašalino nuo jo lovos giltinę: jis buvo patekęs tokion neviltin, jog po
pagalve turėjo revolverį, kuriuo rengėsi išspręsti savo likimą - būti ar
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nebūti. Marija Kuraitytė ir Adomas Varnas,
tuvos ateičiai, ir patys sutarė sukurti šeimą.

besidarbuodami

Vilniuje

Lie

(Tiesa, A. Varnas, žandarų persekiojamas kaip dekabristas, seniau buvo pasitraukęs į
užsienį: Šveicariją, Siciliją, Prancūziją. Nebeturėdamas vilties grįžti Lietuvon, jis buvo civi
line metrikacija susituokęs su turtinga prancūzaite. Prasidėjus karui, 1914 m. jie atvyko
Lietuvon. Prancūzei čia nepatiko ir ji, atsisakiusi tolesnio vedybinio gyvenimo, išsirūpinusi
leidimą išvažiuoti iš Lietuvos, su dukrele išvyko atgal Prancūzijon.)

Marija nemetė akmens į jokius asmeninius „nusikaltimus“. Antrąkart iš
gelbėjusi Adomui gyvybę ji sutiko paduoti jam ranką kartu ir su ta mintimi,
kad reikia gelbėti tą puikų menininką, kai jis tiesiog turi polinkį pakliūti į
nelaimę. 1919 m. Vilniuje, Šv. Mikalojaus bažnyčioje, kan. Juozas TumasVaižgantas suteikė jiems moterystės sakramentą, palaimindamas vedybiniam
gyvenimui. Įsikūrus nepriklausomai Lietuvai, Marija ir Adomas Varnai apsi
gyvena Kaune pastoviam bendram gyvenimui. Dailininkas Adomas Varnas
vyriausybės pavedimu piešia pirmuosius Lietuvos pinigus - litus. Jis važiuoja
į Čekoslovakiją prižiūrėti tų pinigų spausdinimo, kartu vyksta ir Marija. Kad
neleistų veltui laiko, ji Prahoje lanko ritminės gimnastikos kursus.
1928 m. Marija Varnienė savo bute Kęstučio gatvėje įsteigia privatų
vaikų darželį. Čia nebuvo kiemo, tad vasarą ji išnuomodavo Vytauto kalne
paviljoną ir ten vaikai turėdavo daug erdvės. Taip ji viena dirbo su tris
dešimčia vaikų. 1930 m. gruodžio mėnesį, uždariusi savo darželį, Marija
Varnienė išvyko į Romą studijuoti mokslinio-darbinio metodo. Kursus ve
dė pati dr. Marija Montesori, ir čia M. Varnienė persiėmė kilnia vaikų
auklėjimo dvasia. Pati tapo dvasinga. Ją labai žavėjo vaiko poreikius at
spėjusi vaikų pranašė Marija Montesori.
Grįžusi iš Romos Varnienė įsteigė darželį savo bute Trakų gatvėje. Čia
jai talkino ištikima idėjų bendrininkė Domė Petrutytė. Pasigaminusi auk
lėjimo priemonių, savo auklėjimu ji labai nustebino Kauno pedagogus. Jie
gėrėjosi vaiko laime - išgyventi ankstyvą vaikystę nesišvaistant bepras
miškai, o auklėjant save pagal įgimtas galimybes ir tempus. Šios pedago
gės įžvelgė metodo esmę. Juk tai kūrybinis darbas - ne saugoti be užsi
ėmimo besiblaškančius vaikus, o galimybė jiems laisvai reikštis naudo
jant specialiai paruoštas mokslines priemones, kurios ugdo intelektą, draus
mina. Drausmė išplaukia iš malonaus darbo, - nereikia jų bausti, nes
dirbantis žmogus - vaikas nenusikalsta.
Bet buvo ir tokių pedagogų, kurie, nesuvokdami esmės, ėmė pavydėti
Varnienei sėkmės dirbant su vaikais, mėgino ją kritikuoti, niekinti šį ge
riausią pasaulyje metodą. M. Varnienė tai skaudžiai išgyveno. Norėdama
įtikinti kritikus ir kuo plačiau šį metodą paskleisti, ji rengė darbinių prie
monių parodas, organizavo kursus vaikų darželių vedėjoms. Tačiau jos
darbu per mažai domėjosi tie, kurie galėjo jai padėti ir per ją išplėsti
darželių bei pradinių mokyklų, dirbančių šiuo metodu, skaičių. Aišku, raminosi M. Varnienė, - kiekvienas pionieriškas darbas yra nelengvas, -
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ir nenuilstamai darbavosi, turėdama du ištikimus talkininkus: savo vyrą dail. A. Varną ir Domę Petrutytę, buvusią pačios M. Montesori mokinę
1934 m. Prancūzijoje. Domė populiarino šį metodą skaitydama per radiją
paskaitėles, o dail. Varnas - versdamas iš italų ir prancūzų kalbų M.
Montesori straipsnus, kurie buvo spausdinami žurnaluose „Naujoji Romu
va“, „Židinys“ ir kt.
M. Varnienė į šį darbą įdėjo visą savo pasišventimą artimo, t. y. vaiko,
gyvenimui palengvinti. Ji skyrė vaikams visą savo sielą, visą širdį, visus
sugebėjimus. Kai kas M. Varnienę laikė užsispyrusią ir nesidominčia ki
tais metodais fanatike. Taip buvo tik dėl to, kad jie nepakankamai pažino
M. Varnienės psichologiją. Ji ir kitus metodus pasvėrė visais savo kūno ir
sielos pajautimais. Juk ji Maskvoje dirbo gimnazijose, vaikų darželiuose
bei aikštelėse pas to meto geriausius profesorius, tad turėjo galimybių
susipažinti ir su kitais metodais bei įsitikinti šio metodo pranašumu. Su
šiuo metodu M. Varnienė jau nebesiskyrė visą savo ilgą gyvenimą. 1945 m.
atsidūrusi Vokietijoje, svetimame krašte, karo metais, be jokio turto, pa
dedama D. Petrutytės, - dažnai neprivalgiusios ir nemigusios, - pasigami
no priemones ir įkūrė vaikų darželį ir pradinę mokyklą.
Vėliau JAV M. Varnienė ir D. Petrutytė savo darbu nustebino amerikie
čius, - 1949 m. įsijungė į šeštadieninę lietuvių mokyklą, o 1955 m. atvėrė
savo namelio duris mažiesiems Amerikos lietuviukams, pirma 6 metus
atidirbusios fabrike, kad įsigytų lėšų šiam nameliui. Ir čia - Čikagos prie
miestyje - atsirado užrašas ant durų: Varnas - Montesori - Vaikų židinys.
Į šį Židinėlį įsijungė ir amerikiečių vaikai. Teko papildyti priemones pagal
anglų k. abėcėlę ir nomenklatūrą. Vėl darbavosi aštrus peilis, žirklės,
pieštukai.
Dvi nenuilstančios moterys padarė naują stebuklą. Žinios apie jų sėk
mingą auklėjimą pasiekė Čikagos De Polio universitetą. Jos buvo pakvies
tos skaityti teorinių paskaitų ir rodyti darbo su vaikais. Jas taip pat kvietė
moterų vienuolynai, kur pedagogės klausė jų paskaitų, kūrė tuo metodu
vaikų darželius. Vėliau D. Petrutytė buvo kviečiama į daugelį universitetų
skaityti paskaitų. Ji pasiekė universiteto dėstytojos garbę ir pripažinimą
visoje JAV vidurvakarių teritorijoje. Viso to pradžia Lietuvoje - tai dvasin
gos moters Marijos Varnienės troškimų išsipildymas.
Marija Varnienė mirė 1982 m. spalio 10 d. Jos - Vaiko apaštalės laidotuvės, kaip rašė Amerikos spauda, buvo tarsi jos idėjų triumfas.
(Skaitytojams pateikiame Marijos Montesori sūnaus laišką Marijai Varnienei)

Su kokiu džiaugsmu ir laime aš dalyvausiu minejime, organizuoja
mame Amerikos lietuvių Montesori draugijos šiais 1962 metais! Aš
manau, kad tarp daugelio dėkingumo ženklų, dr. Marijai Montesori
išreikštų praėjus 10 metų nuo jos mirties, iškyla dar vienas labai
jaudinantis ir garbingas dėkingumas.
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Ir man labai džiugu dėl to, kad lygiai taip pat šiame simbolyje Marija Varnienė, kuri bus šalia dr. Marijos Montesori.
Marija Varnienė. Nepaisant sunkumų ir nuotolių, ji iki Antrojo
pasaulinio karo kada tik galėdama atvykdavo į Tarptautinius
Montesori asociacijos kongresus. Iš tylios nežinomybės, - dėl auklė
jimo, dėl priemonių stokos, - ji staiga atsirasdavo, tokia rami, graži.
Su ja ir jos vyru - labai rimta, uoli mergaitė, vardu Domė Petrutis.
Jos vis gaudavo įkvėpimo iš Vaikų Pranašės - Marijos Montesori, nes
buvo pažįstamos. Paskui jos vėl grįždavo tęsti savo pačių lėšomis
išlaikomo mini pionieriško darbo ir pradingdavo nuošalioje tyloje.
Tyla ir vienatvė. Argi aš jų nežinau? Tai du faktoriai, kurie
veda į žmogaus asmenybės irimą, idealų išsisklaidymą. Bet palauk.
Ne! Juk taip nėra! Argi ne tylos ir vienumos siekiama norint pasi
melsti Dievui?
Taip. Taip ir buvo - jų gyvenimas buvo malda. Aš tai supratau
ir įsitikinau, kai jie vėl pasirodė mano gyvenime po karo. Tuo metu
Ji - Vaiko Pranašė - jau buvo išėjusi.
Atrodė, kad tamsa paslėps mus keletą, išlikusių po karo. Tikrai
tai man padarė karas. Karas sunaikino ir sugriovė daugelį dr.
Montesori įstaigų (mokyklų, draugijų). Nužudė, išblaškė geriausius
jos mokinius. Aš kovojau atkakliai, bet ėmiau netekti vilties.
Ir štai atėjo Marijos Varnienės laiškas. Aš nežinau, ar ji suprato,
ką galėjo reikšti man jos laiškas: jos - Vaiko Pranašės - šviesa
prasiskverbė pro tamsą, kurioje aš kamavausi. Sugėdino mane ir
suteikė drąsos.
Tikėjime, kokia stipri tavo šviesa!
Ar gali būti stipresnis tikėjimas už jos, už jų?! Išlikti per karo
baisumus, atvykti senatvėje be turto, be pinigų į svetimą nepažįs
tamą kraštą, verčiamiems užsidirbti fabrike pragyvenimui, ir dar
tokiame kupiname visiško abejingumo okeane sukurti mažą salelę
vaiko sielai!
Jie trise: p. M. Varnienė, p. A. Varnas ir Domė Petrutytė vėl
kartu, dar kartu, vis dar tikėjimo saugotojai, vis dar įkvepiantys
šviesą ir drąsą, vis dar rodantys pirštu į kiekvieną pakartojamą
pažadą, kad Dievas atsiunčia per mus pagalbą savo vaikams.
Dievas suteikė man džiaugsmą matyti juos vėl. Aš nuėjau pas
juos nepranešęs ir netikėtai, ir jie priėmė mane. Man tai buvo lyg
įėjimas į šventovę. Ėjau nusižeminęs ir prislopintas.
O jiems aš lenkiausi visu nuolankumu, su pagarba, kaip vienam
iš gražiausių paminklų Vaikų Pranašei - Marijai Montesori - trys
gyvenimai, gyvenantys jos tikėjimo šviesoje.
Mario M. Montessori
Generalinis direktorius Asotiation Montessori Internationale
(Versta iš anglų kalbos)
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Domė Petrutytė

MARIJA MOMTESORI IR JOS IDĖJOS
(Iš paskaitos)

Marija Montesori gimė 1870 m. Kjarovale, Italijoje, Resildės Stopani ir
Alessandro Montesorio šeimoje. Mirė 1952 metais Olandijoje, Nurdvijke.
Ten ir palaidota Romos katalikų kapinėse.
Marija iš savo motinos paveldėjo itin didelę užuojautą vargšams ir
gyvenimo nuskriaustiesiems. Motina ją iš pat mažens mokė ruošos darbų,
įvairių rankdarbių: siūti, adyti, megzti. Marija megzdavo neturtingiems
vaikučiams pirštinaites, kojinaites. Motina ją skatino bendrauti su vargšų
vaikais, domėtis nelaimės ištiktaisiais. Mokykloje buvo raiša mergaitė,
kurią vaikai pašiepdavo ir skriausdavo. Marija tuojau su ja susidraugavo
ir niekam neleisdavo jos skriausti. Iš kitų mokinių Marija išsiskirdavo ne
tik savo geru elgesiu, bet ir nepaprastais gabumais. Tačiau niekuomet tuo
nesididžiavo, visuomet stengdavosi kitiems padėti.
Iš pat mažų dienų Marija žinojo, ko ji nori, ir atkakliai siekė savo
užsibrėžto tikslo. Ne kartą jai teko laužti storus ledus, kurie tvirtai laikė
sukaustę pažangą. Tais laikais vienintelė moteriai prieinama profesija
buvo mokytojos. Marija griežtai atsisakė tapti mokytoja pareikšdama, kad
ji studijuosianti tik architektūrą. Tačiau norint studijuoti architektūrą,
reikėjo baigti realinę gimnaziją. O į ją buvo priimami tik berniukai. Tai
buvo pirmoji didelė kliūtis, kuri, padedant Marijos tėvams, buvo nugalėta.
Marija buvo priimta į gimnaziją ir ją baigė pirmąja mokine.
Vis dėlto architektūros, kuri taip labai ją viliojo, jai taip ir neteko
studijuoti. Kodėl taip įvyko, ji sakydavo ir pati nežinanti. Pasak jos, žmo
gaus gyvenime įvyksta keistų dalykų, kurie veda į nežinomą tikslą. Ma
rija, eidama įsiregistruoti į architektūros fakultetą Romos universitete, su
tiko pavargėlę, prašančią išmaldos. Moteris ant rankų laikė išblyškusį, į
skudurus susuktą kūdikį, kuris savo sudžiūvusiomis rankutėmis laikė
ilgą, siaurą, raudonos spalvos popieriaus juostelę ir su ja žaidė. Šis vaiz
das giliai įstrigo jaunutės Marijos širdin. Nuvykusi į universitetą, staiga
ji pakeitė savo nuomonę ir, grįžusi namo, pareiškė turinti studijuoti me
diciną. Tėvui tai labai nepatiko, bet nuo to užmojo vis tiek jam nepavyko
dukters atkalbėti.
Anuometinėje Italijoje moterims buvo sandariai uždarytos durys į me
dicinos mokslo šventovę. Toji profesija buvo prieinama tik vyrams. Visuo
menės akimis žiūrint, tai nepadori profesija moterims. Marija, kad būtų
priimta į medicinos fakultetą, vėl turėjo nugalėti dideles kliūtis. Išsikovo
jusi pasimatymą su švietimo ministru dr. G. Bačeliu, pasaulinio garso
chirurgu, išgirdo, jog turinti pamiršti tą reikalą, nes nesą jokios galimybės
jai studijuoti mediciną. Montesori, padėkojusi už patarimą, mandagiai,
bet ryžtingai jam pasakė: O vis dėlto, pone ministre, aš studijuosiu
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mediciną. Taip ir įvyko, nes ji kovojo tol, kol laimėjo. Tačiau užsirūstinęs
tėvas atlyžo tik jai tapus gydytoja. 1896 m. Marija Montesori sėkmingai
baigė medicinos studijas, o už atliktą mokslinį darbą jai buvo suteiktas ir
daktaro laipsnis. Marija Montesori - pirmoji moteris gydytoja Italijoje.
Dvejų metų praktiką atliko Romos psichiatrinėje klinikoje. Čia ji susipa
žino su psichiškai atsilikusių vaikų gydymu. Ji padarė išvadą, jog psichinių
ligonių ir protinių sutrikimų gydymas labiau priklauso pedagogikai negu
medicinai. Gydytojai su ja nesutiko ir ją kritikavo. Savo tezei įrodyti Montesori
įsteigė tokiems vaikams auklėjimo įstaigą, vadinamąją Ortofreninę mokyk
lą. Ji ne tik jai vadovavo, bet ir pati dirbo su vaikais nuo 7 val. ryto iki 7
val. vakaro. Po dvejų metų jos atsilikėliai vaikai išlaikė viešus egzaminus
geriau už normaliuosius vaikus.
Kai visi stebėjosi atsilikusių vaikų išsilavinimu, Montesori susirūpinu
si ėmė ieškoti priežasčių, kurios trukdo sveikų vaikų protinę pažangą. Jai
atrodė, kad čia yra kalti netikę mokymo metodai, kurie visiškai nesiderina
nei su fiziniais, nei su dvasiniais vaiko poreikiais. Montesori, būdama 30
m. amžiaus jau žymi gydytoja ir profesorė, vėl įsiregistruoja studente į
Romos universitetą, filosofijos-pedagogikos-psichologijos fakultetą. Du pa
staruosius - eksperimentinę psichologiją ir pedagogiką - pasirinko pa
grindiniais kurso dalykais.
1907 m. dr. Marija Montesori buvo pakviesta vadovauti ikimokyklinių
vaikų grupei San Lorenso kvartale Romoje. Tai buvo neturtingųjų kvarta
las. Atsisakiusi sėkmingos gydytojos praktikos ir profesūros, Montesori
atsidėjo normaliųjų vaikų auklėjimui - ne mokymui. Tam darbui ji skyrė
visą savo likusį gyvenimą - 40 metų.
Tai buvo pirmieji Vaiką namai, kuriuose buvo sudarytos palankios są
lygos vaikų saviauklai. Čia ir įvyko išlaisvinto vaiko sielos galių atsisklei
dimas arba apsireiškimas. Tuos nuostabius įvykius Montesori yra aprašiusi
savo knygoje „Vaiko atradimas“ (,Discovery of the Child by Maria Montesso
ri). Pabandykime trumpai peržvelgti, ką reiškia „Vaiko atradimas“.
Vaiko atradimas - tai radimas jautriųjų laikotarpių dvasinėje vaiko
plėtroje; jų padedamas vaikas ir kuria savo asmenybę. Jautrieji laikotar
piai koordinuoja inteligencijos, proto, jausmų bei kalbos ir kitų dvasinių
funkcijų vystymąsi. Jie yra praeinamo pobūdžio ir pradeda veikti nuo pat
gimimo dienos, o labai intensyviai - tarp dvejų ir šešerių metų amžiaus.
Vaiko atradimas įgalino paaiškinti labai svarbų reiškinį, jog vaikas pirmo
joje savo vaikystėje, t. y. nuo gimimo iki šešerių metų amžiaus, psicholo
giškai yra visiškai skirtinga žmogiška būtybė nuo suaugusio žmogaus.
Suaugęs, tai žinodamas, turi pakeisti savo elgesį su to amžiaus vaikais.
Deja, iki šiol dar tebebandoma pakeisti vaiko prigimtį. Tai ir yra pagrin
dinė priežastis, kodėl maži vaikai yra tokie aršūs, priešginos, užsispyrė
liai. Dažnai galima išgirsti tėvus sakant: Nors tu jį užmušk, o jis vis tiek
neklauso. Toks kietas vaiko užsispyrimas rodo, jog kas nors yra daroma
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prieš jo prigimtį. Vaiko atradimas - tai suradimas, kad vaiko protas iki
šešerių metų pasižymi ypatingu imlumu. Tame amžiuje vaikas be jokių
pastangų išmoksta lengvai ir labai daug. Tačiau pradėjus vaiką neapdai
riai mokyti, dažnai įvyksta dideli užsikirtimai. Vaiko atradimas parodė,
jog vaiko tapsmas žmogumi vyksta pagal universaliuosius gamtos dės
nius. Jiems yra pajungta visa augmenija ir gyvūnija. Dėl tų dėsnių nepai
symo kyla įvairių nukrypimų.
Anglų pedagogas E. N. Stendingas knygoje Montessori: Her Life and
Work rašo, jog Montesori, kaip Kolumbas, yra naujo pasaulio atradėja.
Skirtumas tik toks, kad Kolumbas atrado medžiaginį pasaulį, o Montesori dvasinį vaiko pasaulį, kuris buvo visiškai užgožtas suaugusiųjų domina
vimo.
Montesori metodas yra atradimo padarinys arba rezultatas. Pirma įvy
ko atradimas, o tik po to ji suformulavo vaiko vystymosi dėsnius ir sukūrė
metodą bei sistemą. Niutonas irgi pirma surado žemės trauką, o po to
sukūrė žemės traukos dėsnį.
P.S. Dome Petrutytė, mūsų laikų žymiausioji montesorininkė, 1989 m. gegužės
antrojoje pusėje atvyksta į Lietuvą ir čia atgimstančioje Tėvynėje organizuos
montesorinius kursus ir skaitys paskaitas.

TIKĖJIMO ŠVIESOJE
Antanas Maceina
MOTERS IŠGYVENIMAS
Kame glūdi šio naujo išgyvenimo esmė? Kuo reiškiasi šis naujas san
tykis su moterimi? Į tai kaip tik ir yra mums atsakęs šv. Pranciškus.
Kartą prie Bevanjos jis ir vienas jo brolis, kuris jį lydėjo, buvo dviejų
moterų - motinos ir dukters - pavalgydinti. Ta proga šventasis pasakė
moterims keletą pamokymų. Kalbėdamas, kaip įprasta, nežiūrėjo joms į
veidą, bet visą laiką buvo nuleidęs akis žemyn. Jiems iškeliavus, jį lydintis
brolis tarė šventajam: „Kodėl tu nė sykio nepažvelgei į tą jauną maldingą
mergaitę? Argi nepastebėjai, kaip ji tiesiog ryte rijo tavo žodžius?!“ Tada šv.
Pranciškus atsakė: Kas gi gali drįsti žiūrėti į Kristaus sužadėtinę! (Joergensen,
p. 396). Šiais žodžiais Asyžiaus šventasis kaip tik ir atskleidė, koks turi būti
krikščioniškasis moters išgyvenimas vyro sieloje: ne baimė, ne bėgimas, ne
žeminimas, bet šventa pagarba, kilusi iš moters kaip Kristaus sužadėtinės
išgyvenimo. Kiekviena moteris pačia savo prigimtimi ir vieta išganymo tvar
koje yra pažadėta Kristui. Kiekviena moteris yra ypatingai su Juo susieta net jeigu ji būtų ir Marija Magdalena prieš savo atsivertimą. Savo santy
kiuose su moterimi krikščionis vyras visados ir visur yra Kristaus - ano
tikrojo ir vienintelio Sužadėtinio - atstovas. Todėl savaime suprantama, kad
šie santykiai turi būti skaistūs ir pilni didžios pagarbos. <...>
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Ne vienas nustebs patyręs, kad Šventasis Raštas turi vieną knygą,
kurioje nėra Dievo vardo. Tai Giesmių giesmė. Jos turinį sudaro paprastutė
ištikimos meilės istorija. Sulamitė, jauna, bet jau ištekėjusi moteris, ban
dų ganovė, smalsumo vedama pamėgina įsisėsti į pro šalį pravažiuojančio
karaliaus Saliamono vežimą ir yra nuvežama į Jeruzalę, į rūmus, kad būtų
viena iš valdovo meilužių, kurių Saliamonas savo laiku yra turėjęs net tris
šimtus (plg. 2 Kar 11, 3). Vis dėlto ji, nors ir apsupta prabangos, nors ir
gundoma karaliaus grožio, nepažeidžia ištikimybės pažado, bet visą laiką
ilgisi savo mylimojo, kurio meilė ją gaivina labiau negu vynas (Gg 1, 2). Ji
nuolat apie jį svajoja ir girdi dvasioje, kaip jis šaukia ją grįžti atgal į
ganyklas, nes žiema jau praėjo, lietus nustojo, laukuose pasirodė gėlių,
atėjo laikas dainuoti, krašte girdisi purplelio balsas (Gg 2, 11-12).
Saliamono pastangos prie jos artintis pasilieka be vaisių. Vadina
muoju guolio šokiu, kurį jaunamartės dar ir šiandien Sirijoje šoka, Su
lamitė aiškiai leidžia karaliui suprasti, kad ji yra ištekėjusi ir kad todėl
jo meilinimasis negali būti atlieptas. Saliamonas mėgina ją girti, rodo
visą savo didybę, bet Sulamitė nuolatos kartoja: Mano mylimasis man,
o aš jam (Gg 2, 16; 6,2; 7,10). Ji šaukiasi jo, kad ateitų ir ją išvaduotų:
Ateik, mano mylimasis, ir išsivesk mane į laukus! Mes pernakvosime
kaimuose, o rytą eisime vynuogynus pažiūrėtų, ar vynuogės sprogs
ta, ar pumpurai prasidaro, ar granatų medžiai žydi (Gg 7,12-13).
Galop ji išsivaduoja iš karaliaus haremo ir grįžta vėl į dykumas, svei
kinama savo pažįstamų. Savo mylimajam ji sako:
Prispausk mane kaip antspaudą prie savo krūtinės, kaip antspau
dą ant savo rankos, nes meilė yra stipri kaip mirtis (Gg 8,6).
Kuo yra šventa ši knyga? Ne tuo, kad ji aprašinėtų Dievo darbus, kaip
Mozės knygos, arba Jį garbintų, kaip Psalmės, arba skelbtų Jo išmintį ir Jo
planus, kaip Pranašai. Net paties Dievo vardo, kaip sakėme, šioje knygoje
nėra. Savo turiniu ji atrodo visiškai profaninė, o savo vaizdais net tam tikra
prasme pavojinga. Ir vis dėlto Bažnyčia nepabijojo Giesmių giesmės įtraukti
į kanoniškųjų knygų sąrašą, vadinasi, priskirti ją prie neklaidingo ir auten
tiško Viešpaties apreiškimo. Giesmių giesmė, kaip ir visas Šventasis Raštas,
yra paties Dievo žodis. Ką tad ji mums sako? Ką sako anas trumputis
lyrinis dviejų žmonių - vyro ir žmonos - meilės vaizdelis? Paviršium žiū
rint, jis vaizduoja ištikimos moterystės santykį. Knygos pabaigoje Sulami
tės lūpomis išreikštas motyvas Meilė yra stipri kaip mirtis sudaro žmogiš
kąją šio veikalo tikrovę. Iš šios knygos mes iš tiesų patiriame, kad tikra
meilė yra nuostabiai atspari: jos nesugundo nei turtas, nei valdžia, nei
grožis. Sykį žmogų pagavusi, ji apvaldo visą jo būtybę ir neleidžia niekam
į ją įsibrauti. Tai yra mirties galybė, nes ir mirtis žmogų pagauna visą. Vis
dėlto šiuo žmogiškuoju turiniu Giesmių giesmė anaiptol neišsisemia. Jeigu
meilės atsparumas būtų šios knygos vienintelis ir galutinis turinys, ji ne
būtų verta dieviškojo apreiškimo vardo, nes ji mums nieko neapreikštų.
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Ištikimos moterystės motyvas pasaulio literatūroje yra labai seniai žino
mas. Homero Penelopė dešimtį metų laukia savo Odisėjo ir nepasiduoda
Itakės jaunikaičių vilionėms. Jeigu tad Bažnyčia Giesmių giesmę laiko die
viškuoju žodžiu, tai ji nori mums pasakyti, kad ši knyga žmogiškąja tikrove
neišsisemia, kad ji atskleidžia mums aukštesnę tikrovę ir kad žmogiškoji
tikrovė yra šios aukštesniosios tik nurodymas, tiktai prasmuo. Pro dviejų
žmonių meilės santykį čia prabyla dieviškasis šio santykio pagrindas, jo
pirmavaizdis ir idealas. Sulamitės ištikimybėje savam vyrui išeina aikštėn
aukštesnė ištikimybė, kurios turi laikytis ne tik kiekviena ištekėjusi moteris
savo vyro atžvilgiu, bet ir visa žmonija Dievo atžvilgiu.
Jau nuo pat krikščionybės pradžios Giesmių giesmė yra suprantama kaip
Kristaus santykio su atpirktąja žmonija arba su Bažnyčia apreiškimas. Iš
tikimos moterystės galinga meilė čia yra žemiškasis atvaizdas antgamtinės
meilės, kuria Kristus myli Bažnyčią: Už žmogiškojo vyro-moters santykio
čia slypi dieviškasis Kristaus-Bažnyčios santykis. Vyro ir moters meilė čia
yra prasmuo Kristaus ir Bažnyčios absoliučiai ištikimam ryšiui. Esmėje tad
ne Sulamitės ištikimybę savam vyrui garbina ši Šventraščio knyga, bet
Bažnyčios ištikimybę Kristui; ne karalius Saliamonas čia yra tikrasis išti
kimybės mėgintojas, bet pasaulis su savo auksu ir valdžia. Štai kodėl Gies
mių giesmė yra šventa; šventa ne žmogiškuoju savo turiniu, bet dieviško
siomis savo gelmėmis, savo simboline prasme, ana aukštesne tikrove, sly
pinčia už žemiškojo turinio. Vis dėlto būtų klaida manyti, kad vyro-moters
meilės santykis čia yra atsitiktinis, taip sakant, kad Kristaus-Bažnyčios
santykį būtų buvę galima ir kitaip pavaizduoti. Anaiptol! Įkvėptasis rašy
tojas pasirinko ištikimą moterystę Kristaus ir Bažnyčios prasmeniu todėl,
kad moterystė pačia savo esme laikosi Kristaus ir Bažnyčios paslaptyje; kad
ji yra šios paslapties išraiška žemiškojoje žmogaus egzistencijoje. Tarp
Kristaus ir Bažnyčios bei vyro ir moters yra pirmavaizdžio ir tikrovės ati
tikimas. Vyro-moters santykis yra tikrovinis Kristaus-Bažnyčios santykio
išsiskleidimas. Todėl nieku būdu negalima prasmingiau išreikšti Kristaus ir
Bažnyčios paslapties, kaip moterystės ryšiu, kadangi šis ryšys ir yra sukur
tas tam, kad aną paslaptį reikštų. Moterystė nėra kūrybinės vaizduotės
išrastas simbolis, bet ontologinis Kristaus-Bažnyčios prasmuo, jų sąjungos
regimas ženklas žemėje, jų Sakramentas.
Tai, kas Giesmių giesmėje yra pateikta poetiškai, šv. Paulius mums
teigia jau dogmiškai:
Vyras yra moters galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva. Bet kaip
Bažnyčia yra pasidavusi Kristui, taip ir moterys tebūna visame
pasidavusios savo vyrams. Vyrai, mylėkite savo moteris, kaip ir
Kristus mylėjo Bažnyčią ir pats save už ją atidavė, kad ją pašven
tintų <...>, kad ji būtų šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai turi
mylėti žmonas, kaip savo kūnus. Kas myli savo moterį, tas pats
save myli. Juk niekas niekados nelaiko savo kūno neapykantoje, bet
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peni jį ir globia, kaip ir Kristus Bažnyčią. Todėl žmogus paliks savo
tėvą ir motiną ir laikysis savo moters, ir du bus vienas kūnas. Ta
paslaptis didelė, aš sakau: Kristuje ir Bažnyčioje (Ef 5, 23-32).
Kitaip sakant, vyro-moters santykio gelmės atsiveria tiktai KristausBažnyčios santykyje. Kaip Kristus myli Bažnyčią, už ją aukoja pats save,
ją maitina dieviškosiomis malonėmis ir tuo būdu ją pašvenčia, padaryda
mas ją neturinčią sutepimo (Ef 5, 27), taip ir vyras turi mylėti savo žmoną,
aukoti jai pats save, ją globoti, ja rūpintis ne tik medžiagine, bet ir dva
sine prasme, kad ji taip pat jo meile taptų skaisti ir šventa. Iš kitos pusės,
kaip Bažnyčia yra pasidavusi Kristui ne tik viršinio klusnumo, bet ir
vidinio atsivėrimo prasme, misdama Jo gyvybe ir būdama Jo Kūnas, taip
ir moteris turi būti atsivėrusi savo vyrui, kad priimtų jį į save, kad stip
rėtų vyriškuoju žmogiškumo pradu ir būtų su juo viena būtis. Kaip Kristus
ir Bažnyčia yra viena, taip viena turi būti ir vyras su žmona. Ne Kristaus
santykis sau semia jėgų iš moterystės santykio, bet, priešingai, moterystė
yra pagrįsta Kristaus ir Bažnyčios susijungimu.
Bet jeigu taip, tuomet vyras yra Kristaus prasmuo santykiuose su mo
terimi, ir moteris yra Bažnyčios prasmuo santykiuose su vyru. Būdamas
sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žmogus pačia savo esme yra
prasmuo. Jis yra Viešpaties atvaizdas, ir visa jo egzistencijos prasmė yra šį
atvaizdą ryškinti, padaryti jį regimą bei jaučiamą. Žmogus nėra Dievas, bet
jis reiškia Dievą. Jis yra Viešpaties ženklas, Jo sakramentas, Jo regimybė
žemėje. Todėl kiekvienas žmogus yra šventas savo esme, kiekvienas yra
neliečiamas savo asmeniškume, net jeigu jis būtų ir didžiausias nusidėjėlis,
kadangi sąmoningi aktai negali panaikinti pačioje mūsų prigimtyje glūdin
čio Viešpaties paveikslo. Tas pat yra ir su žmogiškosiomis lytimis. Prasmuo
yra ne tik žmogiškoji prigimtis apskritai, bet ir jos išsiskleidimas dviejų
lyčių pavidalu. Lytys taip pat yra sukurtos tam, kad dieviškąjį gyvenimą
reikštų ir savo egzistencija jį vykdytų. Kaip žmogus savo esmėje laikosi
Dievu, taip lygiai Juo laikosi ir vyras bei moteris. Štai kodėl Apreiškimas
mums konkrečiai ir nurodo, kad vyriškosios lyties pirmavaizdinis pagrindas
yra Kristuje, o moteriškosios lyties - Bažnyčioje; kad vyras sava egzistencija
reiškia Kristų, o moteris - Bažnyčią; kad galop juodviejų susijungimas yra
Kristaus ir Bažnyčios susijungimo prasmuo.
Tokia yra ana metafizinė tikrovė, kurioje slypi moters kaip Kristaus
sužadėtinės išgyvenimas. Bažnyčia, pasak paties Apreiškimo, yra Kristaus
sužadėtinė, Avinėlio sužadėtinė (Apr 21,9): jų santykis yra matrimonialinis.
Taip jį vaizduoja visas Šventasis Raštas, taip apie jį kalba visų krikščio
niškųjų amžių mistikai. Jau Dievo sandora su išrinktąja Izraelio tauta
Senojo Testamento yra vadinama moteryste, ir šios tautos atkritimas nuo
Viešpaties yra peikiamas ir baudžiamas kaip svetimavimas, kaip matri
monialinės ištikimybės sulaužymas. Tačiau jeigu moteris yra Bažnyčios
(Senajame Testamente - išrinktosios tautos) prasmuo, tai ji savaime yra ir dalyvė
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Bažnyčios susižadėjime su Kristumi arba išrinktosios tautos su Dievu.
Nuosekliai tad moteris stovi prieš Viešpatį visados kaip sužadėtinė. Su
kurta pagal atpirktosios ir su amžinuoju Logos sujungtosios žmonijos
paveikslą bei panašumą, ji yra ontologiškai apspręsta atsiverti Kristui.
Moteris pačia savo prigimtimi yra kaip anoji Rilkės Rutha, kuri dieną
renka laukuose varpas, o vakare, nusimaudžiusi upėje ir gražiai apsiren
gusi, ateina prie Viešpaties lovos kojūgalio. Ir kai jis paklausia ją, ji
atsako: Tai aš, Rutha, tarnaitė! Išskleisk savo sparnus viršum savo tar
naitės (Das stundenbuch). Atsiskleisti Dievui - Išganytojui yra kiekvienos
moters giliausioji dalia. Mergelės Marijos sutikime atverti savo įsčią die
viškajam Logos išėjo šis atsiskleidimas aikštėn pačiu tobuliausiu ir pačiu
gražiausiu pavidalu.
Todėl gali moteris Kristų tikėti ar netikėti, gali ji būti Marija, sėdinti
prie Jo kojų ir klausanti Jo žodžių; gali ji būti Morta, besirūpinanti dau
geliu dalykų, o pamiršusi vieną vienintelį, - kiekvienu atveju tiek savo
apmąstymuose, tiek savo rūpesčiuose ji ieškos Viešpaties kaip vienintelio
savo Sužadėtinio, kaip tikrojo savo sielos Mylimojo, kuris vienas tegali ją
pripildyti ir nuraminti. Susižiedavimas su žemiškuoju vyru moteriai yra
tiktai kelias į susižiedavimą su Kristumi, tiktai nurodymas į anapusinį
ryšį, kurio atvaizdas yra žemiškoji moterystė. Tad jeigu jungtuvės nenu
leisdina į moters sielą Kristaus, jos padaro ją nelaimingą, nes paklaidina
ją esminiame jos pašaukime. Vedybos moteriai yra jos gyvenimo atbaigi
mas tik tada, kai moterystės sakramentas iš tikro virsta moteriškosios
prigimties atsivėrimu Šventajai Dvasiai, nes tik tokiu atveju moteris ir
egzistentiškai yra tapusi tuo, kuo ji yra savo esmėje, būtent Bažnyčios
prasmenimi.
Todėl šv. Pranciškaus turėtame moters kaip Kristaus sužadėtinės išgy
venime kaip tik ir išeina aikštėn giliausia moteriškosios lyties tikrovė. Šis
išgyvenimas nėra jokia metafora, jokia alegorija, joks asketinis ar mistinis
vaizdas tikrovei pridengti, bet tikrųjų moters gelmių, pačios ontologinės
jos sąrangos atskleidimas. Pažinti moterį reiškia pažinti jos gelmes, šį jos
ilgesį ir rūpestį. Moters kaip Kristaus sužadėtinės išgyvenimas yra tikra
sis jos supratimas. Kiekvienas moteriškosios lyties svarstymas bei tyrinė
jimas prasilenkia su jos prasme ir esme, jeigu jis neatsiremia į šį išgyve
nimą. Moteris kaip biologinė lytis neturi savyje jokių paslapčių. Užtat
paslaptis ji yra kaip Bažnyčios atvaizdas, kaip Kristaus sužadėtinė, kaip
atpirktosios žmonijos prasmuo. Jeigu tad mes norime šią paslaptį bent
kiek suvokti, turime svarstyti moterį antgamtinėje šviesoje. Tik tuomet
atsiskleidžia jos buvimo prasmė ir tik tuomet nušvinta ne tik biologinės,
bet ir psichologinės jos funkcijos.
Kita vertus, šiame išgyvenime glūdi pagrindas tikrajam vyro santykiui
su moteriškąja lytimi. Nereikia daug aiškinti, kad vyras, kuriam moteris
yra Kristaus sužadėtinė, elgsis su ja visiškai kitaip, negu vyras, kuriam ji
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yra tiktai kūninės traukos objektas. Moteris-Kristaus sužadėtinė stovi
prieš vyro akis išskaistintojo moteriškumo pavidalu. Gali šios moters že
miškoji tikrovė būti ir labai sutepta, tačiau vyras, šio išgyvenimo veda
mas, jaučia, kad šiuo susitepimu moteriškoji prigimtis neišsisemia, kad
už jos slypi dieviškoji moters prasmė, dėl kurios kiekviena moteris yra
šventa savo esmėje. Todėl net ir nevertą šios esmės nešėją vyras pagerbia
savo žvilgiu, savo mintimi ir savo elgesiu. Tiesa, kūno ilgesiai šio amži
nojo moteriškumo akivaizdoje neišnyksta. Tačiau jie įgyja naujos pras
mės. Jie netenka žemiškojo grubumo ir praeinamumo. Jie yra atperkami iš
savo paklydimo susitelkti aplinkui moters kūną ir todėl žlugti pačią ais
tros patenkinimo akimirką. Trokšti moters tiktai kaip priešingo kūno yra
lyčių egzistencijos akligatvis, į kurį nuodėmė žmogų yra įstūmusi. Moteris
kaip Kristaus sužadėtinė išvaduoja vyrą iš šio akligatvio ir pastato jį į
paties Dievo nurodytą kelią - sujungti dvi lytines egzistencijas į vieną
nedalinamai ir neatjungiamai.
Deja, reikia pripažinti, kad mūsų laikų moters išgyvenimas kaip tik yra
šiame akligatvyje įstrigęs; taip labai įstrigęs, jog bet kurie lyčių santykiai
šiandien yra užnuodyti šios paklydimo dvasios. Mūsų amžius deda dide
lių pastangų ištraukti moterį iš praėjusių amžių užsisklendimo ir pasta
tyti ją viešumon visų dėmesiui ir net garbinimui. Šiandien mes regime
moterį visur: fabrikuose ir įstaigose, mokyklose ir parlamentuose, ligoni
nėse ir prieglaudose. Šiandien mes sutinkame moters vaizdą taip pat
visur: meno kūriniuose ir net banknotuose. Tačiau šios visur esančios
moters akivaizdoje mes neturime pamiršti savo dėsnio: moteris viešumon
patenka tiktai dviem pavidalais - šventosios ir heteros.
Krikščionybė išėmė Mergelę Mariją iš Nazareto tylumos ir pastatė Ją
ant altoriaus, apgyvendino krikščionių namuose, pakelės koplytėlėse, me
ne, poezijoje ir maldose. Marija yra palaiminta tarp moterų (Lk 1, 28);
palaiminta ne tuo, kad savo gyvenime atliko kokį nors didvyrišką darbą;
ne tuo, kad gyveno dykumose ir mito skėriais bei šaknelėmis, bet tuo, kad
savo įsčiose pradėjo ir pagimdė Sūnų, kuris yra didis ir vadinamas Aukš
čiausiojo Sūnumi (Lk 1, 32). Kitaip sakant, Marija yra palaiminta kaip
moteris. Ji yra šventa moteriškojoje savo prigimtyje. Ji yra vienintelė šven
toji dėl savo išskleisto ir ligi galo įvykdyto moteriškumo - būti Motina ir
sykiu likti Mergele. Štai kodėl Ji ir pralaužė namų židinio tylą ir išplaukė
viešumon, kaip Vakarinė išplaukia iš debesų ant dangaus skliauto visų
mūsų akims.
Bet štai prieš šią moterį šventąją, prieš Mergelę ir Motiną stoja moteris
hetera kaip anosios varžovė vyrų akims ir širdims. Ji taip pat stengiasi
išskleisti savo moteriškumą ir tuo patraukti į save visų žvilgį, - bet mo
teriškumą, pasiliekantį grynai kūno ribose. Ji taip pat teigia savo krūtis
ir savo įsčią, tačiau ne kaip Visagalio buveinę bei žmogiškosios gyvybės
šaltinį, bet kaip aną Apreiškimo minimą aukso taurę, pilną ištvirkimo
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šlykštybių ir nešvarumų (Apr 17, 4). Priešais Mergelę ir Motiną stoja nebe
mergelė ir ne motina. Ji ateina ne iš šeimos ir eina ne į šeimą, bet iš
viešumos ir j viešumą, nes hetera namų židinyje neišsitenka. Jai reikia ne
židinio, bet salono; ne vyro, bet vyrų; jai reikia ne namų glūdumos, bet
scenos, kur ji skleistų savo viliones. Šis moters tipas yra sutinkamas jau
pirmykštėje žmogaus kultūroje, ypač vadinamajame totemistiniame josios
tipe. Jį randame ir graikų gyvenime, kuris davė šiai moteriai vardą. Jis eina
per visas tautas, pradedant mokytomis, šiam reikalui specialiai paruošto
mis, japonų geišomis ir baigiant paprasčiausiomis mūsų didmiesčių mergi
nomis. Heterizmas yra būdingiausia dabartinės moteriškosios lyties žymė.
Nenuostabu todėl, kad ir vyro santykis su moterimi pradeda reikštis
tokiais ženklais, kurie gąsdina visas jautresnes sielas. Visais laikais 6-asis
Dievo įsakymas buvo laužomas, tačiau jis niekada nebuvo įgijęs tokio
objektyvuoto, maža to, tokio organizuoto visuomeninio pavidalo, kaip
šiandien. Stovėdama prieš vyrą ne kaip Bažnyčios prasmuo, bet kaip kū
ninis papildas, moteris hetera savaime pasuka lyčių santykius biologinio
žaismo linkme, išeinančia šiandien aikštėn žvilgsniuose, pokalbiuose, šo
kiuose, draugystėse. Kol moteris hetera slepiasi savo landynėlėje ar vie
šųjų namų uždarume, tol šisai žaismas apsiriboja siaurais privatiniais
rateliais. Bet kai šis moters tipas išplaukia į viešumą ir ją apvaldo, kaip
yra atsitikę mūsų laikais, tuomet ir anas biologinis žaismas savaime
virsta viešu, objektyviniu, sąmoningai organizuojamu lyčių santykio pa
vidalu. Jis virsta visuomenine struktūra ir panseksualizmo bruožų įspau
džia visam gyvenimui.
Prieš šitą tad moterį heterą ir stovi šv. Pranciškus su savo moters kaip
Kristaus sužadėtinės išgyvenimu. Mūsų laikai moterį yra išnagrinėję vi
sais atžvilgiais: jos kūno ritmą ir jos judesių plastiką, jos gabumus ir
psichologinę energiją, jos socialinę padėtį ir politinius jos uždavinius.
Vieną tačiau dalyką jie yra išleidę iš akių: teologinį moters pašaukimą ir
dieviškąją jos egzistencijos prasmę. Mes visur šiandien regime moters
heteros paveikslus, bet mums stinga moters šventosios paveikslo.
Kaip biologinė lytis moteris užbaigia ir išvysto tiktai gamtinę gimdomą
ją vyro jėgą. Jeigu jos paskirtis tuo ir baigtųsi, tuomet ji taip pat būtų
buvusi sukurta iš žemės molio, bet ne iš vyro kūno ir kaulo; tuomet ji būtų
kilusi iš gamtos kaip Adomas, bet ne iš žmogaus, kaip Ieva. Tačiau nuo
stabi moters kilmė, kurioje susijungė jau esanti žmogiškoji būtis su dieviš
kąja galybe, rodo, kad moteris vyro pagalbininke turi būti žymiai gilesne
prasme, negu tik gamtinis gimdymas arba kūninių troškimų patenkinimas.
Moteris savo kilme yra pašaukta būti vyriškosios egzistencijos at
baigeja, nes žmogui negera būti vienam (plg. Pr 2, 18).
Tikrąjį meilės santykį įvykdyti ir tuo būdu tapti vyro pagalbininke jo
buvime bei likime gali tiktai moteris Kristaus sužadėtinė, nes tik ji
vienintelė apsupa visą vyro būtį ir ją visą perskverbia savo amžinuoju

1168

RŪPINTOJĖLIS. 1989. Nr. 25

moteriškumu. Todėl teologinis moters išgyvenimas, taip gražiai išsisklei
dęs šv. Pranciškaus gyvenime, yra vienas iš aktualiausių dabarties užda
vinių lyčių santykiuose.
Nieko mūsų amžiui nepadės įvairios auklėjimo bei lavinimo sistemos,
įvairūs teisiniai nuostatai, teikią moteriai savarankiškumo bei laisvės,
ekonominė žmonos nepriklausomybė nuo vyro, moters sugebėjimas užim
ti visokias vietas gyvenime, - nieko visa tai nepadės, jeigu nebus perkeis
tas moters išgyvenimas, jeigu mūsų viešumoje moteris hetera nebus nu
galėta moters šventosios. Mūsų amžius išsivaduos iš ano seksualinio
akligatvio tik tada, kai atgims šv. Pranciškaus santykis su priešinga lyti
mi - žiūrėti į moterį kaip į Kristaus sužadėtinę, todėl ją šventai gerbti,
būti skaisčiam su ja, sykiu tačiau atverti savo širdį švelniai jos bičiulystei,
jos ištikimybei bei prisirišimui.
(Iš kn.: Antanas Maceina. Saulės Giesmė. Šv. Pranciškus Asyžietis
kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys. Bruklynas, NY. 1954. 453 p.)

LIETUVIŲ DORINĖ KULTŪRA

A. Kazimieraitis [Aleksandras Žarskus]
PO BALTU NUOMETU

Motina...

Kiek daug pasakantis, šviesiausiais prisiminimais spindintis
šis žodis! Tai vienas švenčiausių mūsų žodžių. Užplūdęs materializmas
nuvertino dvasines vertybes, nuvertino ir motinos, motinystės sąvokas. Ir
šiandien, horizonte šmėkščiojant žmogaus ir tautos išsigimimo šmėklai,
suvokiame, jog nebus ateities be deramos pagarbos motinai. Kaip paža
dinti gyvastį nešančias motinystės versmes?
Problemos ateina, kai dalykai nueina. Visu opumu šiandien iškyla bū
tinybė kalbėti apie tai, kas yra būties pagrindas, gyvenimo norma. Kas gi
atsitiko su moterimi, kodėl pasigedome moteriškumo po to, kai moteris
praėjusio šimtmečio pabaigoje pradėjo išsilaisvinimo [emancipacijos] sąjūdį?
Kodėl moters emancipacija atsigręžė prieš ją pačią? Kodėl šiandien jau
kyla antiemancipacijos judėjimas? Išgarbintoji moters emancipacija, ly
gios teisės - gerai ar blogai?
Atsakymo į šiuos klausimus reikia ieškoti ne vienadieniuose lozunguo
se, bet atsigręžiant į santykį tarp lyčių iš esmės, kas ir yra senosios
lietuviškosios doros kultūros pagrindas.
Istorijoje mūsų kalba, išlikdama vien tik šeimos būrelyje, sukrovė ypa
tingus kalbos ir tautosakos lobius. Mūsų pasakas, dainas, patarles mai
tino ir gyvybę joms teikė šeimos gyvenimas. Jose visu grožiu atsispindi
lietuvių šeimos gyvenimas, su visu širdingumu, skausmais ir džiaugs
mais. Šeimos gyvenime nuodugniau jaučiamos gyvybinės galios ir būties
slėpiniai, todėl mūsų kalboje, seniausioje iš indoeuropietiškų kalbų, dar
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yra išlikusi žymi dalis senovės išminties mantros, kur atsispindi gyveni
mo ir gyvybės gelmės. Šitos išminties nereikia toli ieškoti, ją turime čia
pat, užkoduotą kasdieninėje kalboje, kurios žodžiuose tebegyvena toji šimt
mečių išmintis. Lietuviškai sakome, kad bernelis veda, o mergelė išteka,
teka. Todėl vedantis bernelis vadinamas vedžiu, o ištekanti mergelė nuotaka, nuotakuole ar tiesiog tekuole. Rodos, menka iš pirmo žvilgsnio
kalbos detalė, tačiau ji nusako lietuvišką savimonę dėl vyro ir moters
pašaukimo skirtumų. Ką žmogus suvokia, jis išreiškia savo kalba. Sąmo
nės drumstėjimas iš karto pasireiškia ir kalboje, ir todėl, nebesuvokdami
vyro ir moters skirtumų, jau gana dažnai sakome ženijasi. Panašiai yra ir
su kitais mūsų kalbos turtais, nes žmogaus sąmonė ir kalba turi, ko gero,
tą patj šaltinį.
Tekėti ir vesti - tais žodžiais ne tik išreiškiamas moters ir vyro pašau
kimų skirtumas, bet juose dar yra užkoduota moteriškosios ir vyriškosios
prigimties esmė. Vyriškoji prigimtis daugiau linkusi imti ir veikti. Todėl
vyras yra vedys (vedantysis) ir jo žmogiškumas skleidžiasi veikloje ir vadybo
je. Jis veda, ir šiuo atžvilgiu vestuvės vadinamos vedybomis. Moters prigim
tis yra linkusi kaupti ir teikti (dalyti) - gaivinti. Todėl moteris yra tekuolė
(tekėtąja, gaivintoja) ir jos žmogiškumas skleidžiasi kaupiant ir atiduodant,
t. y. tekant (teikiant) ir vestuvės jos atžvilgiu vadinamos tekybomis.
Tautos kalbinė išmintis sako, kad teka ne tik mergelė, bet ir upelė,
šaltinėlis, teka ir saulė. Reiškia, tekantis vanduo, saulė ir mergelė turi
bendrų ypatybių, kurios nusakomos veiksmažodžiu tekėti. Sugretinkime
saulę, tekantį vandenį ir mergelę.
Saulės nebuvo ir pasirodė - patekėjo.
Šaltinėlio nebuvo ir pasirodė - ištekejo.
Nuotakos nebuvo ir pasirodė - atitekėjo.
Senovinėse vestuvėse nuotaka tikrąja šio žodžio prasme atitekėdavo.
Aprašydamas
kupiškėnų
vestuves; skyrių, aprašantį nuotakos atvykimą
vedžio šalin, B. Buračas pavadino: Atiteka martelė. Nuotakos išlydėtinėj
dainoj visi posmai prasideda žodžiais: Aušt aušrelė, tek saulelė... Jaunojo
pusėje visas kaimas susirinkdavo pažiūrėti atitekančios marčios. Šiuo at
žvilgiu tekantį vandenį, saulę ir mergelę jungia pasirodymo iš kažkur, iš
nežinios ypatybė. Vedžio šalyje pasirodo nuotaka - nebuvėlė, nežinia iš
kur, kaip saulė ar upelė atitekėjusi.
Šeimos ir bendruomenės gyvenime atsiskleidžia esminė moteriškojo žmo
giškumo ypatybė - tekėjimas, apimantis savyje du priešingus polius - kau
pimą ir teikimą. Tik kaupimo ir teikimo darna - tekėjimas skleidžia mo
teriškojo žmogiškumo, moters sielos gražiausią žiedą - motiniškumą.
Senojo mūsų kaimo žmonių nuotaikas ir jų dvasią ypač jautė Vaižgan
tas. Jo aprašytas vestuvių vaizdelis ne tik atskleidžia tekėjimo esmę, bet
ir parodo pradedančios tekėti nuotakos sielos virpesius, tampant, pasak
Vaižganto, pilnu žmogumi.
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Visas sodžius laukia jaunamartės iš anos šalies parvažiuojant. <...>
Visame sodžiuje tą vakarą niekas apie nieką daugiau nekalba, kaip
tik apie naują savo kaimynę. Nuostabu: ničniekas neužsimena, ar
graži, visiems terūpi, ar gera. <...> Dar daugiau rūpi visiems,
griežtai visiems, ar sunkios buvo kraičio skrynios.
(Pridursime, jog piršlybose dėl kraičio nebuvo deramasi. Derėdavosi tik dėl pasogos. Kraitis
buvo savaime suprantamas, kaip nuotakos rankų darbas, jos darbštumo, vertumo ženklas.)
Skaitant vestuvių aprašus, ima nuostaba. Tiek daug kartų nuotaka,
sekdama vestuvių papročiais, atidaro savo kraičio skrynias ir apdovano
ja įvairius vestuvių dalyvius, išperka vieną ar kitą dalyką, pati išsiperka.
Kaip sako dzūkės: Per vestuves tik rėžyk ir dalyk kiekviename žingsnyje.
Kur Žingsnelis, ten dovanėlė. (Per vestuves nuotaka ne tik dalija dovanas, bet yra
jose nemaža apeigų - kurių čia neminime, - kur apdovanojama ir nuotaka. Tokiu būdu
išlaikoma darna tarp priešingų tekėjimo polių - kaupimo ir teikimo.) Apdovanojami

visi: giminės, kaimynai, maži vaikai ir net piemenėliai. Mergaudama
mergelė daugiausia kaupė, t. y. krovė kraitį, o vestuvės - tekėjimo pra
džia. Todėl kraičio skrynių atidarymas be regimos (apdovanoti, išpirkti, išsi
pirkti ir pan.) turi ir paslėptą prasmę - pažadinti ir skatinti tekuolės tekė
jimą.
Didysai dovanų dalijimas išties įspūdingas: Du pasekėju, abudu jauno
sios broliu, ant dalbos [karties] suvertus stuomenis, rankšluosčius, jauno
sios dovanas įneša iš klėties į seklyčią.
Dalydama dovanas marti, kaip ir dainuojama sutartinėj, iš tikrųjų teka:
Kas ti teka, lyliulėle,
Marcė teka, lyliulėle.
Per dvarelį, lyliule,
Dai ku neša, lyliule,
Tekėdama, lyliule,
Dovanėles, lyliule.
Tautosakos rinkėjai, aprašydami dovanų dalybas, perteikia tik forma
liąją apeigos pusę. Tuo tarpu skaitydami minėtą Vaižganto vaizdelį, pa
juntame tekėjimo (dovanų dalybų) sukeltus virpesius nuotakos sieloj:
Kiekvienas sodžiaus mažvaikis, čiabuvės moterys [dovanos dalijamos
jaunojo pusėje] marčiai prisistato skyrium, <...> Kiekvienas dovanoja
mas stiepias greitai, godžiai tveria juostelę drauge su jaunamartės
rankele ir pakšija [bučiuoja] kaip dėdienei, nors dar jauna. Dėdienė
(būta gi „dėdienės“!) iš pradžią lyg drovisi. Kaip gyva, dar niekas
nebuvo rankon pabučiavęs. <...> Matės tad jai patinkant ir dėdienės
rolę ir tą asmens pagerbimą kaip jau pilno žmogaus. Tai juo daugiau
dalija, juo meiliau šypsosi, juo gražiau ir saldžiau lyg paukštytės
balseliu malonina: „Susijuosk, Gabriuk... Susijuosk, Aleksiuk...“
Bučiuojant rankon, nuotaka pagerbiama kaip jau pilnas žmogus - te
kantis (kaupiantysis ir teikiantysis). Kiekvieną sodžiaus mažvaikį pristatant
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skyrium, vardu pavadinant - nuotaka simboliškai įvesdinama į naują
bendruomenę, kaip viso kaimo motina.
Savęs išdalijimo prasmę regime ir vestuvių papročiuose, susijusiuose
su duona. Per vestuves jaunajai po rūtų vainiku būdavo prisegama duo
nos plutelė, kitur gyvavo paprotys į nuotakos vainiką įpinti tris pilnas
rugių varpas. Visuose vestuvių papročiuose minimas jaunosios duonos
kepalas, su kuriuo ji išsiskirdavo tik važiuodama į bažnyčią.
Žodyje duona slypi davimo, duodemo - duodemas, davimas (lkž) pras
mė. Duona mūsų kalboje susijusi su žodžiu duoti. Plg.: duodingas - kuris
lengvai duoda, dosnus; duoslus - dosnus; duosnė - dovana (lkž).
Duonos ir žmogaus sugretinimas lietuvių doros kultūroje nedvipra
smiškai išsakomas Kazio Bradūno eilėraštyje, parašytame pagal jo auklės
Julijos Šulinskienės pasakojimus:
Susitiko Dievas ir Dievutis
Kryžkelėje vidury Kiršų.
Prie jų kojų akmenėlis guli Duonos ir vandens padėt nešu.
Valgykit ir gerkite - tai viskas,
Tai mes patys - duona ir vanduo.
Ir atėjo ūbaudamas miškas,
Ir atsiklaupė pažadintas akmuo.
Kad jaunoji taptų dalijanti save kaip duoną, vestuvinio virsmo miste
rijoje ji turėdavo apmirti, apsimarinti (marti, martas sietinas su žodžiais marinti,
apsimarinti; šie žodžiai yra vediniai iš regimai buvusio ir jau pamiršto veiksmažodžio marti;
plg. sverti - svartas, karti - kartis, marti - martas, marti). Prisikelia ji jau nuotaka,
tekuolė, naujos kokybės gyvenimui. Todėl senose pasakose išlikęs jauno
sios pavadinimas yra marti - nuotaka, nusakantis vestuvinio virsmo (mir
ties ir prisikėlimo) esmę.
Vykstantis
persikeitimas
simboliškai
išreiškiamas
barstant
jaunuosius
grūdais. Šios apeigos prasmę atskleidžia žodžiai, tariami rytojaus dieną,
kai šluojami išbarstyti grūdai: Jau grūdai sudygo, mūsų martelei bus
laimingas gyvenimas. Ir iš tikrųjų daigas dygdamas daigoja grūdą. Kad
sėkmingai žmogus galėtų gyventi naują gyvenimą, reikia numirti sena
jam, jau išgyventam gyvenimo būdui. Senojo mūsų kaimo vestuvėse įvyk
domi Jono Evangelijoje užrašyti Kristaus žodžiai: Iš tiesų sakau jums, jei
kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs,
jis duos gausių vaisių (Jn 12, 24). Tik apmirdama, mardama, jaunoji virsta
nuotaka, kad tekėtų, t. y. dalytų, duodintų save kaip duoną. Todėl senųjų
mūsų vestuvių kulminacijoje (vedant nuotaką paryčiais seklyčion) būdavo gieda
ma: Verksmai pavirto linksmybe, mirtis pražydo gyvybe.
Trečią saulės, upelės ir nuotakos bendrą ypatybę nusako žodis gaiva.
Gaiva reiškiasi aukščiausioje, dvasinėje kūrybinėje plotmėje. Saulė pate
kėjusi viską sušildo ir atgaivina, tekantis vanduo drėkindamas teikia
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gaivastį. Motina, kaip saulė ar upelė, yra ne tik namų židinio kūrentoja
ir siela, bet ir vyriškosios veiklos įkvėpėja bei jo kuriamų gyvenimo formų
gaivintoja. Tekantis vanduo tyras, o saulė skaisti. Tai dažniausiai mūsų
dainose sutinkami saulės ir vandens epitetai. Ar ne skaisti ir tyra yra
tekanti nuotaka?
Vaižgantas minėtame vestuvių vaizdelyje aptaria nuotakos dovanų juostų, rankšluosčių, lovatiesių - raštų grožį. Kiekvienas apdovanotasis
dovaną nešioja viešai: susijuosęs ar pasikabinęs ant kaklo, kad dovana
būtų gerbiama ir ja grožimasi. Moters menas, jos rankdarbiai tvieskia
ypatinga šviesa. Gautosios dovanos ir seklyčios padabinimas jaunosios
kraičiu neša gaivastį visiems namams. Šios apeigos naujuosius nuotakos
namus tarsi įraugia nuotakos dvasia, pavergia raštų grožiu, pripildo gai
vastingu spinduliavimu. Kaip sako Vaižgantas: Perjuostą į širdį, per grožį
į Namų Ugnelę. Ar ne todėl margos juostos, rankšluosčiai ir kiti austiniai
dalykai vestuvėse užėmė ypatingą vietą? Audimo menas daug lemdavo ir
pasirenkant nuotaką. O apeigų vestuvėse, susijusių su juostomis, buvo
tiek daug, kad kai kur būdavo giedamos juostaites.
Dzūkų vestuvėse grįžtančią iš bažnyčios nuotaką pasitinka motina,
stikline vandens ir rankšluosčiu nešina. Vandenį ir rankšluostį įteikia
dukrai, tardama ypač reikšmingus žodžius: Laiminu tave, dukrele, tyru
vandenėliu ir margu abrūsėliu, kad tavo gyvenimas būtų tyras, kaip tyras
šis vandenėlis, laimingas ir įvairus, kaip šitas margas abrūsėlis. Iš tikrų
jų kaip tyras yra tik tekantis vanduo, taip ir motinos ar moters tyrumas
yra susietas su tekėjimu. Tekanti moteris, rūpindamasi artimaisiais, jiems
tarnaudama bei dalydama sukauptą gėrį, gaivina ir gražina kasdieninę
buitį. Upelė, kad galėtų tekėti, iš aplinkos renka vandenį, o tekančio
žmogaus kaupimas reiškiasi bitelės darbštumu. Bet svarbiausia yra dva
sinis tekėjimas. Dvasiškai tekant, teikianti moteris yra tyra lyg šaltinio
vanduo ir skaisti kaip saulė. Tokia motina ar moteris tampa tarsi gyvybės
susibėgimo, sankaupos centru, į kurį iš begalinės dvasinės gyvybės okeano
plūsta dvasinis gėris -gaivastis, kuris tačiau neužlaikomas, bet išdalija
mas. Jis teka, pasireikšdamas motinos mintimis, žodžiais, jausmais ir
rankų darbais.
Ištekėjusioms buvo kerpamos kasos, jos būdavo gaubiamos baltu nuo
metu. Kasos - gražiausia mergelės puošmena, kurių nukirpimas reiškia
perėjimą į naują gyvenimo kokybę - moterystę ir kartu pabrėžia, jog išori
nis grožis netenka savo aktualumo... Apgaubiant galvą baltu nuometu,
paliekant neuždengtas tik akis ir veidą, pabrėžiamas vidinio žmogaus
sielos grožio pirmybiškumas.
Nuėjo į praeitį ryšėjimas nuometu ir kartu su juo galutinai išnyko gau
bimo apeiga vestuvėse. Senosiose lietuvių vestuvėse pirmoje vestuvių daly
je, tėvų šalyje, nuotaka būdavo gaubiama balta paklode. Apgaubtą veždavo
ir į svečią šalį. Ir tik jaunojo šalyje, per pirmaryčius, nuotaka būdavo nu-
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gaubiama, bet tik tam, kad būtų apnuometuota baltu nuometu. Ir nuo šiol
ji jau niekur negalėjo pasirodyti be nuometo. Buvo griežtos nuometo nešio
jimo taisyklės. Nuometo nebuvo galima nusiimti nei krosnį kuriant, nei
rugius rišant, - niekada. Nors kiek susitepusiu nuometu nebuvo galima
ryšėti ne tik svečiuose, bet ir savo namuose. Su nuometu ir laidodavo.
Gaubimo apeigos simbolika, išreiškianti atsiskyrimą nuo pasaulio, lydi
ištekėjusią moterį visą gyvenimą. Nuometo nešiojimas - tai ta pati, tik jau
priėmusi kitą, sukultūrintą, pavidalą gaubimo apeigos išraiška. Nuome
tas, kaip ir vienuolės gobtuvas, išreiškia ištekėjusios moters atskirtumą.
Kalbant Evangelijos palyginimais, nuometo nešiojimas reiškia, kad ištekė
jusi moteris, kaip ir vienuolė, - tai Morta ir Marija kartu (plg. Lk 10, 38-40).
Pasak šv. Teresės Avilietės, tai pati aukščiausia žemiškojo žmogaus gyve
nimo išraiška, kai išlaikoma darna tarp tarnavimo artimui ir vidinio
[dvasinio] gyvenimo.
Šie sakralinę reikšmę turintys mūsų tautos papročiai darydavo motiną
namų siela. Meile spinduliuojančios akys visada baltai įrėmintame veide
buvo tarsi altorius, kur kiekvienas namiškis rasdavo suraminimą ir pa
guodą. Motina buvo tarsi saulė, teikianti visiems šilumą, meilę ir gaivastį,
o kartu ir centras, apie kurį sukdavosi visų šeimos narių likimai.
Nuometas, pasak senųjų liudijimo, kaip ir rūtų vainikas, buvo didelės
pagarbos daiktas - mergystės ženklas. Rūtų vainikas simbolizuoja pirma
pradę skaistą - tyrą, o motinos mergystė, kurią išreiškia nuometo nešio
jimas, yra skaista, pasiekta dvasinėmis žmogaus pastangomis, atremto
mis į doros kultūrą. Šiuo požiūriu nuometą, simbolizuojantį sukultūrintą
tyrą - skaistą, galima laikyti perkeistu rūtų vainiku, išreiškiančiu naują
moters gyvenimo kokybę - moterystę, nešančią regimą vaisių.
Tai, ką kitos tautos seniai prarado, lietuviai išlaikė iki pat naujausių
laikų. Kai kurios lietuvės, - rašė Vydūnas, - išlaikiusios žmoniškumą ir
savo esme persunkusios šeimos gyvenimą, dar ir šiandien yra <... > aiš
kiaregės, kunigės ir teurgės. Lietuvos Statutas (XVI a.) už moters nužudy
mą arba sužeidimą skiria dvigubai didesnę bausmę negu už tą patį nu
sikaltimą vyro atžvilgiu. Tai specifinis, patvirtinantis mūsų mintis, Lietu
vos Statuto bruožas, kuriam istorikai neranda paaiškinimo ir kuris tampa
suprantamas tik suvokus mūsų kultūros kraštutinį matricentriškumą.
Trumpas žvilgsnis į senojo Lietuvos kaimo papročius atskleidžia mums
mūsų protėvių išmintį, sakančią, jog vyro ir moters pašaukimai yra skir
tingi iš esmės. Vyro ir moters skirtybę, kurią vis plačiau pradedama pri
pažinti, mūsų nemokyti, bet užtat šviesūs kaimo žmonės nusakydavo
vienu sakiniu: vyras yra galva moteries savo, o moteris yra širdis vyro
savo. Vyro ir moters ne tik skirtingos prigimtys, bet, kaip matėme iš
senųjų papročių, skirtingos ir žmoniškumo apraiškos.
Teologai žmogaus lytis (vyrą ir moterį) sieja su Dievo trejybiškumu. Šią
mintį visu ryškumu išplėtojo vokiečių teologas Šėbenas (M. J. Scheeben).
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Triasmenis Dievas reiškiasi per žmogų žmogaus lytimis - vyru ir moteri
mi. Pirmasis vyras yra kaip imago Patris ir similitudo Filii (Tėvo paveikslas
ir panašus į sūnų), o pirmoji moteris kaip similitudo Spiritus Sancti (panaši į
šventąją Dvasią). Tokiu būdu lytims suteikiamas žmogiškas pagrindas, o
virtus ir sapienta (galybė ir išmintis) nusako tiek Antrąjį Švenčiausiosios
Trejybės asmenį - Sūnų, tiek vyrą; suavitas ir Caritas (švelnumas ir meilė)
apibūdina tiek Šventąją Dvasią, tiek moterį.
Tą pačią išmintį skleidžia ir lietuvių kalbos žodis dvasia, išlaikęs mo
terišką giminę. Lytys savo giliausia prasme sietinos ne su biologiniu, bet
su dievišku gyvenimu: vyras ne tik savo ontologine kilme, bet ir kasdie
nine raiška panašus į Sūnų (Antrąjį švenčiausiosios Trejybės asmenį), O moteris
atstovauja meilės ir gyvybės nešėjai Šventajai Dvasiai.
Į pradžioje iškeltą klausimą: emancipacija gerai ar blogai? - atsižvel
giant į šiuos samprotavimus negalima atsakyti: taip arba ne. Gerai, kad
moterys suaktyvėjo, tačiau blogai, kad jų aktyvumas nuėjo ne ta kryptimi.
Užuot žadinusi savo prigimtąjį moteriškumą, per kurį vis labiau atsi
skleistų moteris, kaip visa gaivinančios Šventosios Dvasios atstovė, ji
panorėjo išsivaduoti iš savo pašaukimo ir prilygti vyrui. Šitaip moteris ne
tik neišsivadavo, bet užsikrovė sau daugybę anksčiau neturėtų pareigų.
Šiandieninė, dirbanti vyrišką darbą, gerianti ir keikianti moteris neprilyg
sta vyrui daugiau negu jos senelė, tačiau ji neteko savo moteriškojo pa
trauklumo ir motiniškos, gaivastingos tekėjimo galios.
Mūsų legendose kalbama apie vaidilutes, saugojusias amžinąją ugnį.
Lietuvos motinos ir buvo priežastis toms legendoms apie vaidilutes at
sirasti. Legenda apie vaidilutę Birutę, kuri po Kęstučio mirties grįžo į
Palangą ir vėl kūreno Šventąją Ugnį (pasak istorinių šaltinių, rūpinosi skriaudžia
maisiais), o po mirties buvo garbinama kaip šventoji (palyginkime: romėnų
vestalės - vaidilutės - sulaužiusios skaistybės Įžadus, būdavo gyvos užkasamos į žemę);
tai rodo, jog nuo seno lietuviška savimonė motinystės nesiejo su skais
tos praradimu.
Kur degė Lietuvos motinų šventoji ugnis? Kiekvienas savo širdyje ne
šiojamės rusenančią amžinosios ugnies kibirkštėlę, tačiau įžiebti prasmin
go praradimo liepsną gebame ne visi. Juk ant tos liepsnos tenka pakylėti
tai, kas tau brangu, kas ką tik buvo neatskiriama tavo gyvenimo dalimi.
Bet toji praradimo liepsna turi nuostabią savybę - ji nieko nedegina, tik
perkeičia. Šitoji praradimo - perkeitimo liepsna būdavo įžiebiama vestu
vinio virsmo misterijoje, o motinos, kūrenusios ją savo širdyse, ir buvo tos
tautos gyvybę saugojusios vaidilutės.
Po baltu nuometu baltos lelijos veidas,
Praeis pavasaris, o veidas vis žydės,
Ir, kaip palaukėse aukštų pagojų aidas,
Liūliuos melodija jos mylinčios širdies.
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Ji tėvą knygnešį, ji sūnų savanorį,
Ji savo sielvartą ilgai minės maldoj
Ir baudžiauninkės duoną sunkią, juodą, gorią
Regės iš rugio želmens kas ruduo.
Po baltu nuometu ant vario vartų pasirėmus,
Tenai dukrelę ji lauku lydės,
Kaip margus stuomenis išmargins plaukus šaltos žiemos,
Ir ant pečių likimas naštą varganą uždės.
Ir eis legendos, iš lūpų eis į lūpas
Varpstelio pasaka - gyvenimo dalis,
Našlystės vargo liesis gilios upės,
Ir džiaugsmo pirmgimis negrįš, sukilėliu sušaudytas šile.
Po baltu nuometu ji amžiais vaidilutė,
Tautos ugniakure kūrenas vardas jos.
Aušrinė rytmetį rasom palaisto žalią rūtą,
Ir budi įsčiose gyva gyvybė Lietuvos.
Skausmų kalvariją išbridus sopulingą,
Dienų pakluonėje kojas sutinusias nusiaus Čia tavo lūkesčių gana, čia tavo klevo lingė,
O žemės motina, dievotnaša dangaus.
(B. Brazdžionis. Lietuvos motina)

Ar prisikels šiandieninė Lietuvos Motina, ar įžiebs ji savo širdyje išblė
susią praradimo ugnį, meilės ir šilumos liepsną, ar spinduliuos ji vėl, kaip
kadaise motina vaidilutė, tautos gyvybę palaikančius spindulius - nuo
šito priklauso Lietuvos likimas.
Lietuvos motinos, dalydamos šilumą, meilę ir gaivastį, garbingai at
stovaukime Šventajai Dvasiai!

KATALIKIŠKASIS MOTERŲ SĄJŪDIS LIETUVOJE
1989 m. balandžio 15-16 d. suplaukė į Kauną moterų atstovės iš visos
Lietuvėlės. Ir čia, dalyvaujant kard. Vincentui Sladkevičiui, Pasaulio lietu
vių vyskupui Pauliui Baltakiui ir kitiems garbingiems svečiams, prasidėjo
sambūrio Caritas steigiamasis suvažiavimas.
Kad atliktų savo didžiuosius uždavinius, nubrėžtus Tautos atgimimui,
Caritas savo veiklą remia dieviškais įstatymais ir Kristaus mokslu.
Pirmiausia pradeda nuo savęs:
Kilti ir kelti!
Blogį nugalėti gerumu!
Savo jėgas ir meilę skirti Tautos atgimimui.
Prisiminkime
tūkstančius
invalidų,
tūkstančius
gyvenimo
suluošintų
sielų, tūkstančius praradusių atsakomybę, išsiskyrusių tėvų, tūkstančius
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nemylimų ir apleistų vaikų, vienišus senelius, kalinius ir visus kitus,
stipresnės ar silpnesnės valios žmones - štai visa Lietuva, kurią reikia
apglėbti rūpesčiu ir prikelti tikram vertingam gyvenimui, - kalbėjo suva
žiavimo dalyvė Olga Kazlienė. - Atgimkime kiekvienas ir kiekviena, ir
mūsų vilčiai bus lemta išsipildyti.
Trokštame laisvės, laikome ją aukščiausiu siekiu. Melas, pyktis, gob
šumas griauna mūsų laisvę. Taigi atsispirkime melui - tiesa, pykčiui meile, papuoštame Tėvynę nuoširdumu, - neatsilikime nė vienas, nes mū
sų nedaug.
Atgimkime ir kelkimės, apglėbkime rūpesčiu tuos, kurie paklydo gyve
nimo kelyje ieškodami laimės, nes į šventumą esame pašaukti visi.

