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Ne jūs mane išsirinkote,
bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,
kad eitumėte, duotumėte vaisių
ir jūsų vaisiai išliktų, -
kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu,
Jis visa jums duotų (jn 15, 16).

KREIPIMASIS Į  TAUTĄ

Jau 34-eri metai Tarybų Sąjungoje legalizuotas abortas. Šis lietuvių 
tautai primestas įstatymas - tai pasikėsinimas į šventą žmogaus teisę 
gyventi, įteisinimas smurto prieš pačią nekalčiausią, negalinčią apsiginti 
žmogišką būtybę. Nužudyta negimusi gyvybė nesugrąžinamai nusineša ir 
motinystės šventumą. Šimtai tūkstančių neišvydusiųjų šviesos Lietuvoje - 
tai aukos baisiausio genocido, vykdomo motinų rankomis. Motinų, ku
rioms prigimties skirta mylėti, saugoti ir ginti visa, kas gyva. Tėvai, pa
smerkdami mirčiai tą, kuris tūkstantmečiais būdavo priimamas kaip Dievo 
dovana, sulaužo pagrindinius prigimties ir gamtos dėsnius.

Nebus nei tikrojo Atgimimo, nei tikrosios kultūros, jeigu nebus apsau
gota žmogaus gyvybė. Teisingumas reikalauja, kad ją gintų įstatymai. 
Įstatymas šiandien baudžia už žmogžudystę, o leidžia abortą, kuris yra ne 
kas kita, kaip tokia pat žmogžudystė, tik dar žiauresnė, nes sunaikinama 
bejėgė, tik pradėjusi gyventi būtybė. Moderni medicina ir biologija nedaro 
jokio skirtumo tarp negimusio ir gimusio žmogaus, tą patį liudija ir žmo
gaus sąžinė.

Paradoksalu, bet negimusi gyvybė žudoma gydymo įstaigose, kur turė
tų būti kovojama dėl kiekvieno gyvybės akimirksnio. Paminta Hipokrato 
priesaika ir Dievo įsakymas: Nežudyk!

Vadinamoji „moters apsisprendimo teisė“, šeimos planavimas, remian
tis ekonomine ir socialine padėtimi, yra ne kas kita, kaip egoizmas, meilės 
šventumo paniekinimas. Taip kūdikio gyvybe mokama už „gerovę“, taria
mą laisvę. Iš tikrųjų abortą lydi dvasinė degradacija, šeimos išsigimimas. 
Tokia šeima - tautos pagrindų griovėja, išsigimusi visuomenės ląstelė. 
Negimusieji šaukiasi mūsų pagalbos, nes tėvų nuosprendis atima jiems 
teisę gyventi.

Žmogaus gyvybę turi ginti įstatymas. Konstitucijoje turi būti aiškiai 
pasakyta: Leiskite Lietuvai gimti! Nieko nepadės nei pilietybės, nei kalbos, 
nei kiti įstatymai, jeigu nebus ginama pagrindinė žmogaus teisė - teisė 
gyventi. Išnyksime ir fiziškai, ir dvasiškai, jeigu atmesime Dievo duodamą 
dovaną - gyvybę. Šiandien mes reikalaujame, kad negimusią gyvybę gintų
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įstatymas. Suprantama, įstatymas, pasmerkiantis abortą, nekeičia padė
ties iš esmės. Tai tik prievartinis stabdys slidžiame nuopuolio kelyje. Tik 
pagalvokime - negimusiojo gyvybę įstatymas turi saugoti nuo motinos ir 
gydytojo, t. y. tų, kurie prigimties ir profesijos yra pašaukti tą gyvybę 
auginti ir saugoti.

Švenčiausias dalykas žemėje - gyvybė neteko vertės ir pagarbos. Įstaty
mas tik įvardytų daiktus tikraisiais vardais, tačiau pakilti iš to pragaištingo 
liūno turėsime tik mes patys. Nors Bažnyčia visą laiką stovėjo negimusios 
gyvybės sargyboje, tačiau daugelis buvo suklaidinti materialistinės pasau
lėžiūros ir jai atsidavusio medicinos mokslo, teigusio, jog pradėta gyvybė - 
tik gemalas, praeinantis visas evoliucinio vystymosi stadijas.

Naujausi technikos laimėjimai, įgalinantys filmuoti kūdikio gyvenimą 
intrauteriniame laikotarpyje, patvirtino Bažnyčios poziciją. Įsitikinta, kad 
nuo pat pradėjimo vaisius - kūdikis turi ne tik žmogiškus organus, atlie
kančius funkcijas, kurios jau nesikeičia, bet jis - jau žmogus, tik kad 
mažas. Net jo juslės susiformuoja nėštume. Penkių savaičių kūdikis jau 
turi lytėjimo juslę. Vėliau atsiranda klausa ir kitos juslės. Šiuolaikinė 
medicina jau kalba apie tai, kad su negimusiu kūdikiu visa šeima turi 
bendrauti kaip su savo nauju nariu.

Bręsta nauja pasaulėvoka. Atsiveria nepatirtos tikrovės bei gyvybės slėpi
niai. Tačiau mokslo ir medicinos darbuotojai neskuba informuoti visuomenės. 
Atrodo, kad mokslui dar nerūpi nei tiesa, nei dora, nei negimusios gyvybės 
žudymo sužaloti žmonių likimai. Visai pasikliauti galime tik Bažnyčia, todėl 
ir laukiame iš jos dažnesnių bei ryškesnių pasisakymų šia ypač skaudžia 
mūsų tautai tema. Formuokime naują požiūrį į žmogų kaip dvasinę būtybę 
nuo pat pradžių pradžios. Ši aukštesnė mūsų sąmonės pakopa įgalins mus 
pakilti iš to žiaurumo ir prievartos, kur skendi šiandieninis žmogus.

Kviečiame visus tautiečius, visas atsikūrusias organizacijas į šventą 
kovą - kovą už gyvenimą, už tikrąją motinystę. Tevyksta ši kova morali
nėje, visuomeninėje, politinėje plotmėje. Ugdykime dorą ir tikrąją meilę 
šeimose. Žadinkime atsakomybę ir sąžinę medikų, kurių svarbiausia pa
reiga - gelbėti kiekvieną žmogišką būtybę. Įtvirtinkime visuomenėje nepa
laužiamą nuostatą: pagarbą negimusiajam ir motinystės šventumui; pa
smerkimą visiems, kas tą nuostatą drįstų pažeisti. Pradėta gyvybė ir mo
tinos gyvybė yra lygiavertės, tik motinos meilė ją pakylėja aukščiau savęs.

Reikalaukime ir siekime, kad Įstatymas nedviprasmiškai pasmerktų 
abortą kaip nusikaltimą žmogui.

Kreipimąsi pasirašę
1) Arkivysk. kard. Vincentas Sladkevičius; 2) arkivysk. Julijonas Steponavičius;
3) vysk. Antanas Vaičius; 4) vysk. Juozas Preikšas; 5) vysk. Juozas Žemaitis;
6) vysk. Juozas Matulaitis; 7) vysk. Vladas Michelevičius; 8) Nepriklausomos
Lietuvos užsienio reikalų eksministras Juozas Urbšys; 9) kun. Sigitas Tamkevičius;
10) kun. Jonas Kastytis Matulionis; 11) kun. Kazimieras Ambrasas; 12) mons.
Kazimieras Vasiliauskas; 13) kun. Jonas Boruta; 14) kun. Donatas Valiukonis;
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15) kun. Vincas Jalinskas; 16) kun. Eugenijus Bartulis; 17) kun. Vaclovas Aliulis; 
18) prof. Algimantas Marcinkevičius; 19) prof. Giedrius Uždavinys; 20) prof. 
Vytautas Sirvydis; 21) prof. Julius Juzeliūnas; 22) Jadvyga Bieliauskienė; 23) 
Antanė Kučinskaitė; 24) Aldona Puišytė-Grigaliūnienė; 25) Modestas Juozaitis; 
26) kun. Jonas Lauriūnas; 27) Vidmantė Jasukaitytė; 28) Aleksandras Žarskus; 
29) prof. Česlovas Kudaba; 30) prof. Aldona Paulauskienė; 31) prof. Gintautas 
Česnys; 32) sveikatos apsaugos ministras Antanas Vinkus; 33) teisingumo 
ministras prof. dr. Pranas Kūris; 34) Krescencijus Stoškus; 35) Albina Pajarskaitė; 
36) D. Raškinienė; 37) Irena Simutienė; 38) Auksė Narvilienė; 39) Rimutė 
Rimantienė; 40) E. Kubilienė; 41) Vacys Bagdonavičius; 42) Donata Stukaitė; 43) 
Janina Tulevičienė; 44) Arvydas Žygas; 45) L. Kondrotas; 46) Egidijus Klumbys; 
47) Alė Počiulpaitė; 48) J. Gruodis; 49) B. Jonuškaitė-Augustinienė; 50) Domė 
Petrutytė; 51) Romualdas Preikša; 52) Donatas Stakišaitis; 53) Gintaras Vitkus.

Donatas Stakišaitis

MEILĖ AKIVAIZDI

Dvasingumas ir doroviškumas yra tas pat. Aukščiausias dvasingu
mas pasiekiamas didžiausia dora, ir šia didžiausia dora jis pasiro
do. <...> Norint pradėti visapusiškai vertingą dvasinį gyvenimą, 
reikia drąsiai tikėti tiesa ir ją viešai išpažinti (Albertas šveiceris).

Kas mažina mūsų tautos gyvastingumą? Kas trukdo tautai atgimti ir 
visu gyvybingumu veržtis į ateitį? - Nusigręžimas nuo amžinųjų tiesų! 
Tauta miršta tada, kai išsenka kūryba, kai mintis ieško „ramybės“ mate
rialiame pasaulyje ir užtrokšta aistros malonume, kai atsižada pareigos ir 
aukos. Tai dvasios ubago kelionė ir pastovus varginantis beldimasis į 
svetimų, be šeimininko, namų duris. Tai pasirinkimas kelionės be pras
mės ir ateities.

Ateitis priklauso tik Meilei, ateities rūmų šeimininkei. Meilė reiškia, 
kad gyveni ir kitame žmoguje, savo artimiausioje ir mylimoje būtybėje, o 
per ją ir savo tautoje, pratęsdamas jos istorinę misiją, perduodamas jos 
gyvybinę galią ateičiai. Štai kodėl meilė yra gyvenimo gyvybė.

Santuokoje dieviškoji Malonė laukia pašauktųjų bendradarbiavimo, jų 
pasiryžimo gyventi tikėjime, t. y. Dieve, ir taip pagerbti Jam skirto žmo
gaus gyvybę, jo meilę. Tokį pasiryžimą būtų galima nusakyti Rabindrana- 
to Tagorės žodžiais:

Aš stengsiuosi visada laikyti švarų savo kūną, žinodamas, 
kad Tu jį prisilietimu gaivini visados.

Aš stengsiuosi visada apsaugoti mintis nuo neteisybių, žinodamas, 
kad Tu esi Tiesa, kuri mano sieloje proto šviesą įžiebė.

Aš stengsiuosi visada pašalinti piktybes iš savo širdies ir puoselėti 
meilę žydinčią, žinodamas, 
kad Tu esi altoriuje mano širdies šventovės.

Tyra širdis yra meilės tikrumo duona. Tik ji sotina. Gyvenimas, kaip 
nenurimstantis tyros širdies siekis, - vienintelis galimas dvasinės asmens



1182 RŪPINTOJĖLIS. 1989-90. Nr. 26

patirties įprasminimas šeimoje. Čia aistra įsikūnija nesavanaudiškumu, pa
siaukojamu gerumu. Tai kelias, kuriuo einant galima pajusti savo esmę - 
tikrumo jausmą. Jame žmogaus laimė: būdamas nuoširdus, gali jausti 
kito nuoširdumą, tyros širdies ilgesį pasitinka kitos širdies gerumas.

Tokio gerumo versmė viena - skaistumas, kuris ir tegali atverti giliau
sią kūno ir sielos uždarumą, dviejų esybių pilnatvę meilės vienybėje. Ši 
šeimos harmonija - šventumo slėpinys - dviem skirtingoms asmenybėms 
teikia didelį ir neišsenkamą asmenybės džiaugsmą ir stiprybę. Tokia san
tuoka - tikroji Kūrėjo dovana ir malonė. Malonė, nepažįstanti puikybės - 
neištikimybės - nuopuolio. Tai žemiškos meilės atbaiga. Pasiryžimas 
eiti tokiu keliu reiškia nedviprasmišką paklusimą Evangelijos žodžiams: 
O jeigu nori turėti gyvenimą, laikykis įsakymų (Mt 19, 17).

Mylinčiojo sąžinė juos primena kiekviename žingsnyje, neleisdama žmo
gui nuklysti nuo meilės kelio. Pasak Mariteno, ji primena, jog

žmogui užvis svarbiau yra vidinis centras, ta gyvybinė asmens 
sąžinės versmė, iš kurios kyla idealizmas ir dosnumas, įstatymo 

jausmas ir draugystės - artimo meilės jausmas, pagalba kitiems, 
bet kartu ir giliai įsišaknijęs nepriklausomumas nuo viešosios 
nuomonės.

Pagal šiuos įstatymus, santuoka per kitą lytį atveria gyvybės slėpinio 
tikrovę: Dievui tarpininkaujant, sukuriama nauja gyvybė, turinti dvasią. 
Štai čia žmogus turi progą gauti dovaną, kurios nėra vertas. Šios dovanos 
didumas atsiskleidžia tik per tyrą širdį. Todėl kitos lyties žmogus, jo kū
nas yra šventenybė, kurią privalu adoruoti. Nejaugi galima paversti jį tik 
pasimėgavimo objektu, kitą žmogų - malonumų priemone?!

Dora šeimoje yra skydas, kuris apsaugo ir brandina naujos gyvybės 
dvasią. Dar negimusios būtybės, kaip naujo šeimos nario, dvasinio au
gimo pradžia yra tėvų meilė. Štai kodėl tėvo ir motinos skaistumas yra 
jų asmenybės matas. Juk ne kas kita, o tėvų širdžių tyrumas išreiškia 
akivaizdžią meilę savo vaikams. Tokia meilė nėra romantizuotas debe
sėlis. Ji atspari skausmui, dvasios įtampai, gyva paprastais dalykais, 
kasdieniais sunkumais. Tai ilgas ir daug dvasinių pastangų reikalaujan
tis kūrybos kelias, be geidulių ir sentimentalumo. Asmens valia, susidū
rusi su kito nepilnavertiškumu, bet remdamasi didelėmis dvasios pa
stangomis, netgi kančia, veda į kūnų, proto ir sielų vienybę. Deklaruoti 
godumą ir savanaudiškumą, o meilę kaip romantizuotą aistrą, - tai be 
gailesčio ardyti tą šventą vienybę. Imtis romantizuoti tą šventą tikrovę, 
vadinasi, klastoti tikrovę. Tai ateizmo, bedieviškosios psichologijos ir 
psichoterapijos veiklos dirva.

Ateizmas, kaip totalitarinės sistemos dvasios formuotojas, gyvenimą 
mūsų tėvynėje pavertė pataisos namais, kur degraduojama. Ir tos besielių 
žmonių sistemos kūrėjų dauguma jau praregėjo, pamatė, jog atpildas už 
jų darbą - dvasinė mirtis, žmogus be meilės šventumo suvokimo. Tai
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visuomenė, kuri neturi meilės dvasios, kur mėginama pateisinti ir įprasminti 
šeimų irimą, neištikimybę, negimusiųjų žudymą, paleistuvystę.

Krikščionies meilė skleidžiasi per Krikšto malonės augimą. Čia yra ir 
mažylio žaidimas, visi vargai, darbai, poilsio valandėlės, džiaugsmas ir 
ašaros. Ir taip viskas iš širdies paletės tapoma bendrame gyvenimo pa
veiksle. Brangiausia jame - vaikystės tyrumas, pažangiai formuojamos ir 
dvasiškai reformuojamos vidaus pajėgos, aiškiausiai pasireiškiančios per 
skaisčią širdį. Tokios šeimos meilė sukuria tyrumo atmosferą, kuri vai
kams ugdo tvirtą moralinių principų sistemą, gyvąją tikėjimo dvasią, kuri 
šiandien bene reikšmingiausia atrama jaunam žmogui. Skaistus elgesys 
dabar jau reikalingas tam tikro didvyriškumo, nes jis reiškia ne tik pri
gimties suvaldymą, bet ir gebėjimą atsispirti aplinkos, bendraamžių įta
kai. Tai nelengva, tačiau būtina, jeigu norime kurti dvasiškai ir fiziškai 
sveiką visuomenę, darnias šeimas, turėti laimingus vaikus.

Tokia dorovinė sąmonė, kuri nėra jokia abstrakcija, o žmogaus - pilie
čio asmeninė nuostata ir gyvenimo programa, gali išlaikyti tautą sunkiau
siais jos išbandymo laikais, kai reikia ginti tautinį ir žmogiškąjį orumą, 
savo egzistenciją. Juk pavojus šiandien gresia ne tik iš Rytų, bet ir iš 
savos aplinkos, ir iš nepažintų Vakarų. Tik tokia atgaivinta ir išugdyta 
dorovinė sąmonė pajėgi atskirti, kas yra tikra, o kas melas, kas yra meilė, 
kas tik jos kaukė.

Vyro ir moters meilės amžinumo sąlyga - vieningas širdies tyrumo 
siekis. Tai pagarba ateinančiai gyvybei ir ištiesimas rankos jai pasitikti. 
Tokia vyro ir moters pozicija juos vienija, stiprina ir kelia aukštyn, skatina 
ištikimybę motinystės pareigos šventumui. Vyro ir moters vienybė daro 
motiną laimingą. Motina čia - Vaidilutė, kūrenanti šventą šeimos židinį. 
Tėvas - Rūpintojėlis, parimęs vaikų sielos tyrumo sargyboje. Sargyboje prie 
kelio, vedančio tautą į išsvajotas viršūnes, nuo kurių taip toli matyti...

Pedagogikos, kiekvienos atsikūrusios jaunimo organizacijos programo
je dorovinės sąmonės ugdymas turi tapti vienu pagrindinių ir aiškiausiai 
suformuotų uždavinių. Konkrečiai šį uždavinį išreiškia du siekiai: 1) skais
tumas šeimoje - meilės kūdikis; 2) santuokos tyrumas, nes be tyrų širdžių 
santuoka tuščiažiedė.

Tai labai opi problema, nes daugelyje šeimų vaikai jau nepatiria tėvų 
rūpesčio ir nerimo dėl jų širdies skaistumo. Daugelyje šeimų jau nebėra 
ištikimybės idealo, nebėra to nepermaldaujamo siekimo išsaugoti tyrus 
santykius šeimoje ir skaistą vaikų jaunatviškose aspiracijose. Nebėra to 
dvasinio tyrumo, kuris leidžia žmogui blaiviai vertinti savo prigimties 
potraukius ir galias, mylėti kitos lyties asmenį ne kaip partnerį, o kaip 
žmogų, kaip idealą, skatinantį augti, tobulėti, prilygti tam idealui.

Dabartinėse šeimose vaikai dažnai girdi bedvasius atodūsius: Gyveni 
žmogus vieną kartą, tai ir reikia skubėti džiaugtis gyvenimu. <...> Nieko
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nepadarysi - toks gyvenimas; arba dar: Gyvenime reikia viską patirti. 
Sutrypia vaikų orumą ir garbę tie tėvai, kurie vietoj palaiminimo prieš 
jungtuves ištaria: Pagyvensi, nepatiks, - išsiskirsit... Juk niekas nedrau
džia antrą kartą...

Tai mentalinio jausminio palaidumo rezultatas, susiformavęs bedvasio - 
amoralaus gyvenimo tėkmėje. Tai bedvasio žmogaus, t. y. barbaro, amo
ralumo diegimas savo vaikams. Iš gyvenimo jie laukia tik juslinio malo
numo. Elgtis kitaip - reiškia būti kvailam. Šie tėvai supūdė ne tik savo 
gyvenimą, bet ir griauna savo vaikų gyvenimą. Jų siekis vienadienis, pa
grįstas vien pojūčiais. Tokiose šeimose mergaitės, sulaukusios 14-16 me
tų, jau gėdijasi savo mergystės garbės, jos nepatiria nerimo dėl savęs, dėl 
to, kad nebūtų žeminamas žmogaus vardas. Ar turi teisę tokių mergaičių 
motinos vadintis motinomis? Jos yra tik gimdytojos, nes motina yra ta, 
kuri myli, kuri rūpinasi savo vaikų sielos likimu.

Melas dažnai dangstosi meilės kauke... Tačiau tik tyrumas yra meilės 
kūdikis ir jos versmė, - ši tiesa neleidžia žudyti skaistumo savo širdyje. 
Žmogaus pasaulėjauta - gyvenimo pagrindas - reikalauja, kad nebūtų 
nieko, kas melaginga, todėl čia akivaizdus būtinumas tvirtai laikytis įsa
kymo: Nepaleistuvauk. Šio dėsnio neleis pažeisti tyra sąžinė. Juo remiasi 
nuoširdumas, subtili vidinė energija, žmogiška šiluma, artimumas, tikrasis 
patrauklumas ir prieraišumas, jausmų tikrumas. Paleistuvystė iškreipia 
nuoširdumą, atšaldo motinystę. Ši apgaulė žaloja, trikdo žmogų, paverčia 
jį dvasios vargeta. Taip sutrikdyta prigimtis įtraukia žmogaus sielą į mir
ties vyksmą, naikinantį sąžinės jautrumą, atsakomybės jausmą, nešantį 
nelaimes tam žmogui kaip asmenybei ir, svarbiausia, jo artimiesiems; įpra
tina nesisaugoti aistros kaip nesąmoningos prievartos, ardančios kūno ir 
sielos vienybę. Tokiam žmogui darosi būdingas geidulingumas ir jausmų 
sąmyšis. Akivaizdžiausiai tai šiandien pasireiškia negimusios gyvybės žu
dymu - pačia didžiąja nuodėme meilei, ir mirtį skleidžiančiu AIDS maru.

Tokio totalinio melo apimtų žmonių džiaugsmai neturi nieko bendra su 
estetinio džiaugsmo šaltiniais. Jų siekiai - tik instinktų patenkinimas, kur 
viskas aišku, paprasta ir primityvu. Mąstysena, „idealai“ tarnauja tik de
magogijai, tik iškreipto gyvenimo pateisinimui; problemos sprendžiamos 
melu. Čia įsijungia kontraceptinė tarnyba, sekso propagavimas, negimu
sios gyvybės žudymo įteisinimas kaip šeimos „planavimo“ priemonė. Va
dinamoji tolerancija čia ne kas kita, kaip abejingumas, doros, kultūros ir 
paties žmogaus orumo paniekinimas. Ar ne dėl to šiandien daugybėje 
šeimų išblėso motinystės dvasia? Nėštumas prarado stebuklingos palai
mos ir švento laukimo šydą. Taip skaudžiai nuskriaudžiami vaikai. Tokio
se šeimose jie gimsta ne iš meilės: vaikai - mūsų ateitis - gimsta su 
meilės stoka.

Moralinis maras, apėmęs mūsų šeimas, skleidžia dvasinę ir moralinę 
degradaciją, principų devalvaciją, žmogaus dorovinio elgesio, dorovinės
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orientacijos pagrindų nesuvokimą. O juk dar netoli tie laikai, kai tėvai, 
pajutę artėjančią mirtį, susišaukdavo vaikus ir maldaudavo prižadėti, jog 
gyvens dorai, klausydami savo sąžinės, kad bus ištikimi jų įdiegtam tikė
jimui, pamokymams ir paliekamam pavyzdžiui. Koks gražus atsisveikini
mas! Jis kupinas meilės ir žmogaus būties esmės suvokimo. Ir kaip mir
ties akivaizdoje atrodo tie dvasios lavonai, kurie augina vaikus nemeilėje 
ir mele, kurie savo pavyzdžiu - melu ar paraginimu - ištremia savo vaikus 
iš meilės kelio...

Pražudyti Dievo duotą talentą mylėti, kurti yra kiekvieno žmogaus 
didžiausia asmeninė nelaimė ir tikrasis gyvenimo vargas. Vargas, nes 
suardyta žmogaus pilnatvė. Tik meilė žmogaus gyvenimą nukreipia pras
mės, kūrybos ir džiaugsmo keliu. Toks yra žmogaus pašaukimas ir laimė 
būti Kūrėjo tarpininku begaliniame pasaulio kūrybos pratęsime. Bene svar
biausias jo akcentas - šeima, kaip tarnystė pasauliui, savo artimui.

Meilė nepaverčia varžybomis gyvenimo visuomenėje. Tai troškimas pa
sidalyti džiaugsmu didžiausioje bendrystėje ir vienybėje; tai ir yra baltiš
kosios tautinės savimonės esmė. Jos bruožai - tikėjimas ir meilė, širdies 
troškimo gyvybė ir nuolatinis vidinis nerimas bei budėjimas. Jie vienas 
nuo kito neatskiriami, nes išėję iš vieno šaltinio ir grįžtantys į tą patį 
šaltinį. Štai kodėl meilė - ir žmogiškosios laimės siela. Tik meilė ir tikė
jimas daro žmogų kūrėju, kuris yra ir tikrosios demokratijos, prasidedan
čios šeimoje, puoselėtojas, nes demokratinis idealas remiasi tikėjimu dva
sinėmis žmogaus galiomis, sielos nemirtingumu.

Nusikaltęs meilei žmogus kovoja dėl ateities tik tada, kai, supratęs 
savo nusikaltimo baisumą, supratęs, kokiu mastu griovė didžiuosius 
Dievo planus, baisisi tuo. Pirmasis jo žingsnis - nuoširdus gailestis ir 
sielvartas dėl pažemintos meilės. Tada žmogus tampa tarsi Evangelijoje 
minimas į žemę krintantis ir apmirštantis kviečio grūdas. Be šito atgimi
mas neįmanomas. Žmogaus atgimimas yra meilės malonė, kuri nėra gry
nai asmeninė, individuali: žmogus miršta sau ir atgimsta kitiems - šei
mai, vaikams, Tėvynei. Toks atvirumas gėriui žmogų daro žmogumi.

Mūsų kūrybos tikslas turi būti savęs ir kiekvieno savo artimo išvada
vimas iš dvasios griovimo darbų. Būti doram - tai kovoti dėl tautos atei
ties, tai laisva valia įsilieti į minčių, jausmų ir visos tautos ateities gyve
nimo nenutrūkstamą šventę - vienybę. Tokioje vienybėje, savo širdyje 
iškėlę Tikėjimo, Vilties ir Meilės vėliavą, pasijusime savo tautos piliečiais - 
kūrėjais, suvienytais dvasinio bendrumo. Kitaip - išduotume savo pašau
kimą, liktume savo Tėvynės priešais.

Vienijanti ir laisvo apsisprendimo diktuojama savastis ir yra MEILĖ, 
kuri, saugodama kiekvieną širdį, amžiams yra įrėžusi žmogaus sąžinėje 
Dievo įsakymus. Tokia meilė yra vienintelis baltiškasis atgimimo kelias.
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Kun. Romualdas Dulskls

PAGRINDAS,  ANT KURIO STOVIME
Du yra luomai: dvasiškasis ir pasaulietiškasis, tačiau tik vienas gyve

nimo tikslas, nes maloningasis mūsų Viešpats yra pasakęs: Būkite tobuli, 
kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas. Viešpats nepasakė: „Būkite vie
nuoliai ar kunigai“. Tąkart Jis kalbėjo ne apie luomus, išreiškiančius vi
suomeninės tarnystės pobūdį ar gyvenimo stilių, o apie pačią žmogaus 
sielos laikyseną. Jis kalbėjo apie pagrindą, ant kurio turi stovėti abu luo
mai. Tas pagrindas - tai nenuodėmingumo būklė, sąmoningas atsidavi
mas gėriui, gyvenimas aukštesnėje sąmonėje.

Blogis yra gėrio trūkumas, - sako šv. Tomas Akvinietis. Nuodėmė - tai 
pilnatvės trūkumas. Siekti tobulumo - reiškia siekti pilnatvės, šalinant 
trūkumus. Pasilikti nuodėmėje - tai turėti trūkumą. Kol žmogus mano, kad 
tik vienuolyne reikia būti tobulam, harmoningam, šventam, o pasauly - ne, 
jis pasilieka naivuolis. Menka sąžinė diktuoja požiūrį, kad yra šventumo 
luomas ir nuodėmės luomas. O iš tikrųjų yra bendras visiems žmonėms: 
ir dvasininkams, ir pasauliečiams - pašaukimas į tobulumą. Tik juodviejų 
šventumas savitas. Taip išryškėja, kas bekompromisiškai būtina visiems: 
eiti išganymo keliu, t. y. siekti gėrio pilnatvės, gyventi aukštesnėje sąmo
nėje. Tai būtina. Mes galime rinktis luomą, bet negalime rinktis vietoj 
išganymo pražūtį, o vietoj pilnatvės - trūkumą. Kad ir kokia įnirtinga 
būtų kova pastarojoje arenoje, abejonių čia nėra: žmogus turi rinktis pil
natvę. Turime rinktis šitą lygmenį ir gyventi aukštesnėje, šventumo siekio 
sąmonėje. Tokioje dvasios būsenoje pajuntamas ir savasis pašaukimas.

Todėl mūsų mąstymo apie dvasiškąjį ir pasaulietiškąjį luomus pradinis 
taškas yra kaip tik šis pagrindas. Pirmasis mūsų uždavinys ne pasirinkti 
kurį nors luomą, bet apsispręsti už nenuodėmingumo būklę. Iš tikro, kad 
galėtume teisingai rinktis, reikia neturėti ydų, nes jos užtemdo mūsų 
dvasią. Kuo tyresnis žmogus, tuo teisingiau jis gali atpažinti ir savo pa
šaukimą. Todėl labai išmintingai elgiasi jaunuoliai, kurie laiko savo sielą 
tyrą ir brandina dvasinį gyvenimą: jų sprendimai bus tiksliausi. Dėl to ir 
patariama melstis renkantis gyvenimo kelią. Malda, ypač ilgesnį laiką 
praktikuojama, apšviečia žmogaus sielą. Apie žmogų, kuris gyvena pasto
vų maldos gyvenimą, galima pasakyti, kad jis vaikščioja šviesoje.

Leisti būti valdomam aistrų, reiškia leisti joms veikti ne tik mūsų 
elgseną, mintis, bet ir sprendimus. Aistros ir ydos lenkia mus į savo pusę, 
suvaržo sieloje gėrio polėkį. Jos tiek daug įtakos daro mūsų mąstymui ir 
sprendimams, jog galima sakyti, kad mąsto nebe žmogus, bet tiktai jo 
aistros. Žmogaus asmenybė lieka lyg okupuotas miestas, visiškai nebega
linti reikštis savarankiškai, nepriklausomai nuo aistrų. Tai gali paliudyti 
kiekvienas, kam teko būti aistrų valdžioje, o po to su Dievo pagalba iš jų 
išsivaduoti. Todėl pagrindinis žmogaus uždavinys - pašalinti šį sielos
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trūkumą. Tai trūkumas, susijęs ne su viena ar kita mūsų gyvenimo aplin
kybe, bet su pačia mūsų siela, mūsų asmenybės centru.

Daugelis esame jau galutinai pasirinkę savo gyvenimo kelią. Vieni 
gyvename šeimose, kiti pasirinkome dvasinį luomą. Bet ne tai svarbiau
sia. Kiekvienas luomas turi savitą gyvenimo stilių, kiekvienas savitai tar
nauja artimui. Tačiau po visu tuo lyg koks pagrindas glūdi mūsų asme
nybė. Kokia ji? Jei ji bus tobula, būsime rūpestingi tėvai ir motinos, uolūs 
kunigai ir vienuoliai. Ir kiek paliksime savyje trūkumų - ydų, aistrų, - 
tiek jų pasiliks ir mūsų gyvenimo pėdsakuose. Tad padėkime gerą pagrin
dą savo gyvenimui, nes jį vieną teturime.

Jonas Ambraziejus

MOČIUTĖ

Prieš mane močiutės nuotrauka. Gerumu, meile, atlaidumu į mane 
žvelgiančios akys; ašarų, skausmo, praradimų išvagotas veidas. Tai mano 
motinos motina. Motina, išauginusi būrį vaikų, penketą jų paaukojusi ant 
Lietuvos Laisvės aukuro. Tad dar kartą noriu pažvelgti į tą raukšlėtą 
veidą, suprasti tų vargo noragu išartų vagų prasmę. Juk kiekvienas žen
klelis jos veide - tai jos vaikų džiaugsmas ir ašaros, tai nuo pat vaikystės 
sunkus gyvenimo kelias, tai šventa motinos pareiga, Lietuvos moterų 
dalia. Tai tikras motinos-moters grožis, matuojamas ne centimetrais, ne 
žiuri balais, ne greitai praeinančia jaunyste, o dvasiniais, vidinį turtingu
mą išreiškiančiais matais. Grožis, kuriam pakanka baltos skarelės ant 
sidabru papuoštos galvos, kuriam netrukdo ir gyvenimo įspausta raukšlė 
veide.

O į jos, močiutės (močiute ją vadino ir visai svetimi žmonės), veidą gyvenimas 
spaudė ir spaudė vieną po kitos skausmo žymes. Varginga vaikystė Degu
čių kaime netoli Marijampolės. Po to - šeima, vaikai, vyro liga, mirtis. Ir 
šiandien dažnai pagalvojam - iš kur ji sėmėsi tiek jėgų, stiprybės. Juk 
labai mažai jai teko mokytis, neskaitė išmintingų knygų, negirdėjo daug 
mokančių paskaitų apie šeimos gyvenimą - kaip tvarkyti šeimos ūkį, kiek 
turėti vaikų arba, kaip dabar madinga sakyti, „planuoti šeimą“. Ji neskai
tė straipsnių apie kilnią motinos pareigą, apie tai, kaip sukurti darnią 
šeimą. Tiesa, ji girdėjo pamokslus Marijampolės bažnyčioje, ją, kaip ir 
daugelį to meto žmonių, stiprino išpažintis, rengė gyvenimui švarios mū
sų liaudies dainos, tradicijos, turinčios galią, amžių patikrintą prasmę. 
Nuo vaikystės lydėjo pasakos, padavimai, šventės ir papročiai, neužteršti 
iš svetur atėjusių blogybių.

Nežinau, ar skundėsi močiutė tokiu pulku - 12 - vaikų, tačiau žinau, 
kad nesistengė jų atsikratyti, kaip šiandien daro ne viena šių dienų ma
ma. Nereikėjo jos vaikams internatų, visi sutilpo kuklioje Dambraukos
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stubelėje. Anksti pabalo jos plaukai, anksti atsirado raukšlių veide. Tačiau 
to ji nesistengė slėpti. Gyvenime močiutė matė daug didesnių dalykų, nei 
laikino kūno grožis.

1944-aisiais vienus okupantus pakeitė kiti. Į savo armiją jie paėmė 
sūnų Klemensą ir pasiuntė į pirmas gretas. Netrukus jis jau gulėjo sužeis
tas svetimoje žemėje. Girdėjo, kaip buvo priskaičiuotas prie nukautųjų. 
Buvo užbertas žeme. Laimė, vokiečiai neturėjo laiko užkasti kaip reikiant, 
ir tuoj sugrįžę rusai išgelbėjo nuo mirties. Tačiau tai buvo tik jo ir jo 
šeimos tragedijos pradžia. Tada jis nežinojo, jog kiti jo broliai, o vėliau ir 
jis pats, turės pasirinkti „miško brolių“ kelią. Nežinojo, jog 1946-ųjų va
sary tarybiniai okupantai galutinai išdraskys jų gimtąjį lizdą, o motina, 
kaip ir tūkstančiai XX a. vergų, su mažaisiais vaikais gyvuliniais vago
nais riedės į atšiaurųjį Uralą.

O ar galim suprasti, ką reiškė jos bado ir šalčio, netekimo ir pažemi
nimo iškankintai sielai ateinančios žinios iš Lietuvos: žuvo Jonas, žuvo 
Andrius, žuvo Antanas, žuvo Kazys, žuvo Bronius... Ar galima suprasti, 
ką jinai jautė žinodama, kad jos vaikų lavonai guli prie valsčių, prie 
bažnyčių, turgaus aikštėse? Bet ji žinojo, kad išniekintas kūnas, tai dar 
ne išniekinta siela, kad to, kas švaru, po mirties sutepti negalima. Ji jautė, 
kad tie gležni daigeliai, kuriuos ji glaudė prie krūtinės, virto nenugalimais 
ąžuolais, išsaugojusiais šventą protėvių aukos ugnį, savo krauju sušil
džiusiais stalininės žiemos sukaustytą Lietuvos žemę. Tai ir jų aukos 
dėka 1988-ųjų vasarą vėl pabudo, prisikėlė tauta. O ji, jų motina, išaugi
nusi didvyrius, padarė ne mažesnį žygdarbį. Ji šito nesiekė. Tai buvo jos 
pareiga, ir kitaip ji - ir daugelis jos kartos žmonių - gyventi negalėjo. 
Žinojo, kad vaikus reikia gimdyti, auginti, žinojo, kad tėvus, senelius 
reikės karšinti, laidoti. Nesuprato ir neįsivaizdavo, kad žmogus gali gy
venti nedirbdamas. Žinojo, kad kiekvieną dieną reikia pradėti kryžiaus 
ženklu, užbaigti malda. Žinojo, kad visa tai turės daryti ir jos vaikai, ir 
kad tai turės perduoti savo vaikams. Jai paguoda sunkiomis valandomis 
buvo paprasta liaudies daina, daina apie žalią rūtelę, apie motinėlę auk
štam kalnely, apie sunkią marčios dalią, apie brolelius žalnierėlius.

Ji mokėjo išauginti vaikus ir svetimame krašte. Mūsų priešai siekė 
išrauti iš mūsų žemės tas liepaites, ąžuoliukus, klevelius ir pasodinti 
nederlingoje Šiaurės dirvoje. Jie tikėjo, kad šie niekados nebegalės prigyti 
Lietuvos žemėje, kad jie įsilies į spygliuotąją taigą ir oš taip, kaip liepia 
šiaurinis vėjas. Bet tokių motinų dėka jų lapai nevirto spygliais, o širdys 
netapo geležinėmis, iš kurių stalininiai kalviai galėtų nukalti bet kokias 
patrankas ar „kariškus kastuvėlius“.

Motinos dieną ateidami prie jos kapo turime pamąstyti, koks gražus, 
šventas buvo jos gyvenimas, ir tai, kas galima, perkelti į savo aplinką. Juk 
jeigu šiandien būtų dauguma tokių motinų, pagalvokim, kaip gera būtų 
gyventi, kokia graži būtų Lietuva. Ačiū Dievui, tokių motinų mūsų Tėvynėje
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buvo visą laiką - mes gyvi jų pienu, jų krauju, jų ašaromis, jų auka. Mes 
išliksim, jeigu bus motinų, atiduodančių savo gyvenimą vaikams, išlai
kančių tai, kas giliai įaugę lietuvio prigimtyje, kas šiandien užmiršta, 
suteršta. Ateidami prie jos kapo turime suprasti, kad privalome ateiti pas 
ją švarūs, mylėti vieni kitus, atsisakyti visko, kas kvaila, nereikalinga, 
banalu - tų iš Rytų ir Vakarų plūstančių madų ir beprasmių idėjų, išlikti 
pačiais savimi. Tada mums bus suprantamos visos Močiutės veidą vago
jusios raukšlės, tada galėsime kilniai, dorai gyventi ir mirti.

P.S. Šis pasakojimas - apie Magdaleną Popierienę (1900-1977), išauginusią 12-os 
vaikų šeimą. 1946-ųjų vasario 18-ąją ji buvo ištremta į Uralą, kur išbuvo 10 metų. 
Jos sūnūs: Jonas - Šalmas, Andrius - Žilvitis, Antanas - Naktinis, Kazys - Sakalas, 
Bronius - Meška žuvo pokario rezistencijos kovose. Kiti su ja ir atskirai buvo ištrem
ti, o duktė Julija ir sūnus Klemensas - Jupiteris (slapyvardę sužinojau iš Tiesos 
publikacijų 1988 m. pavasarį) pateko į tarybinius lagerius. Klemensas, sužeistas 
Antrojo pasaulinio karo fronte, dar kartą buvo peršautas Vorkutos sukilimo metu.

(,Sugrįžimas. Motinos Diena. Marijampolė, 1989 06 24, Nr. 2)

IŠ  PRIMICIJŲ

Kun. Kazimieras J. Ambrasas, SJ

ŽODIS SAVO PRIMICIJOMS
(Vilniaus Katedra, 1989 07 03)

Garbė Jėzui Kristui! - Laudetur Jesus Christus!
Didžiai Gerbiamas Jūsų Ekscelencija, Seminarijos vadovybe, Arkikated

ros šeimininkai, brangūs kanauninkai, dekanai, kunigai, mieli bičiuliai ir 
draugai, buvę mano mokytojai, dėstytojai, profesoriai ir pažįstami, mano 
studentai ir visi vilniečiai, kuriuos kasdien susitinku, artimieji ir kiti, 
kurie atėjote čia, į atgimstančios Lietuvos naujai pabudusią šventovę!

Leiskite su Jumis kartu pasidžiaugti. Štai iškilmingame soste sėdi mū
sų arkivyskupijos Vyriausias Ganytojas Julijonas. Jo asmenyje turime aki
vaizdžiausią apaštalui Petrui pasakytų žodžių atšvaitą: Tu uola. Argi pa
niekoj, pažeminime ir neteisėtume jo išgyventi 27 metai neparodo mums, 
kokie ir mes turime būti: tvirti, atkaklūs, principingi?! Mes džiaugiamės 
Jumis, Ekscelencija, ir dėkojame, kad parodėte visai tautai, ypač dvasinin
kijai, koks turi būti tas, kurio ne tik delną palietė šventi aliejai, bet ir 
galvą papuošė vyskupiškoji mitra!

Džiaugiamės Jumis, darbštieji ir judrieji šios mūsų šventovės šeiminin
kai; negandų šukuoti, persekiojimų nesyk gąsdinami, vargo ir skausmo 
ramstomi, išlikote savo dvasia jauni, veiklūs ir pavyzdingi didingos Arki
katedros, Jūsų ir daugelio pasiryžėlių rankomis atgaivintos, darbininkai. 
Džiaugiamės, kad į Jūsų aptarnaujamą šventovę užsuka daug lankytojų iš 
Lietuvos, nepasidygi užbėgti ir konfratrai. Tenenutrūksta ši bičiuliška brolių
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kunigų pagalba ir toliau, nes Jūsų parapija šiuomet mūsų krašte bus bene 
pati didžiausia. Tesuteikia Jums dangus jėgų ir sveikatos nešti šią garbin
gą pareigų ir atsakomybės naštą.

Džiaugiamės, kad šiandien su mumis atsiradęs gražus būrelis iš Euro
pos, Amerikos ir Australijos atvykusių lituanistinių kursų klausytojų, tarp 
kurių viešnia iš Švedijos, mieli svečiai iš kengūrų ir koalų krašto, motina, 
užauginusi keturis vaikus, bet neaptingusi, nutarusi išgirsti, kaip skamba 
lietuviška daina, kaip atrodo toji pasakomis apipinta, dainomis apdainuo
ta tėviškės žemė. Šių dalyvių grupėje matome ir Bernardo Brazdžionio 
dukraitę, kuri su savo seneliu taip neseniai stovėjo po šiais skliautais.

<...> [Kreipimasis į studentus angliškai.]
Argi negalime džiaugtis, kad tiek nuoskaudų ir skriaudų patyrusi, lyg 

pamotės ujama podukra - mūsų gimtoji kalba - skamba ir šiandien? Argi 
nereikia džiaugtis, kad pradėtos grąžinti mūsų gimtajam žodžiui pilietinės 
teisės? Reikia Dievą melsti ir stengtis, kad šių teisių niekas iš mūsų 
neatimtų. Tesruvena tyra kaip šaltinio vanduo mūsų kalba mitinguose, 
gatvėje, šeimoje, mokykloje, įstaigose ir gamyklose. Teskamba kaip lopši
nė mūsų gimtasis žodis. Juk ne be reikalo ją - mūsų tautos neįkainojamą 
savastį - mini poetai:

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Pilėnų laužuose išdeginta, išlydyta,
Su perregima gintaro šviesa, -
Ji - motinos baudžiauninkės lopšinėse,
Ji - Pirčiupiu smėlyno raudose.

Gerai, labai gerai pasakė mūsų gimtosios kalbos patriarchas, lietuviš
kojo žodžio kalvis ir dailintojas Jonas Jablonskis:

Maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didi gėda savosios gerai 
nemokėti.

Džiaukimės, kad nedidelė mūsų tauta peržengia priverstinį ribotumą: 
ne tik patys svetur pasižvalgom, bet ir sulaukiam dažno svečio iš kitur. 
Šit ir nūnai girdime iš Paryžiaus konservatorijos grigalinio giedojimo cho
rą. Tai labai džiugi dovana mūsų kraštui, mūsų dvasinei, muzikinei kul
tūrai. Sveikiname čia esančius ir buvusį prezidento De Golio ministrą su 
žmona...

<...> [Kreipimasis prancūziškai.]
Džiaukimės, kad mūsų mieli svečiai pratęsė ir kartu atnaujino ilgaam

žę Europos ir kartu mūsų krašto tradiciją. Ši graži tradicija - lituanistinių 
kursų atidarymas čia, Arkikatedroje, tebūna gražus pavyzdys visoms mū
sų Lietuvos vidurinėms, aukštosioms mokykloms, universitetams, akade
mijoms, konservatorijai, institutams, - kaip ir dera supratingam jaunimui
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rugsėjo pirmąją - Naujųjų mokslo metų atidarymo dieną, - bažnyčiose, 
katedrose suklupti prieš Tą, kuris yra mokytojų Mokytojas, didžiausioji 
Išmintis, Protas ir Gėris. Ateiti su vėliavomis, studentiškomis kepuraitė
mis ir dora širdyje, kad dangus laimintų jų jaunystę, jų lūkesčius ir už
mojus stropiau dirbti, kilniau gyventi ir sąžiningiau mokytis.

Mes turime džiaugtis, kad netoliese nuo mūsų, anapus gatvės, įsikū
ręs protingų, drąsių ir ryžtingų vyrų sambūris, kuris, nepaisydamas kliū
čių, priešingų vėjų ir netgi skersvėjų, ryžtingai taria: Norime šviesos, 
norime laisvės. Kas galėjo patikėti, kad šitaip dešimtmečiais ūdytas, 
baugintas, stumdytas, bet nepalaužtas lietuvis pagaliau prakalbės. Pra
bils visa tauta.

O kur mūsų skausmu atausta, vargų išprausta, kalėjimais atmokėta 
Trispalvė! Pasislėpus giedotas ar per Vatikano ir Laisvės radiją klausytas 
ašarą braukiant Himnas! Ogi Trijų Kryžių kalnas viršum Vilniaus, tarsi 
koks feniksas, pakilęs iš pelenų, - kaip švyturys, kaip kelrodis visai tautai 
rodąs - į viltį, dorą, vienybę, prasmingą darbą, į atlaidumą, blaivumą ir 
gilų, sąmoningą tikėjimą Dievu, mūsų tautos gajumu, kūrybingumu ir 
ypač mūsų jaunimu, ieškančiu kelių, drąsiai laužiančiu išorės ir vidaus 
varžtus, laukiančiu savo vadų, kurie juos vestų, mokytų, auklėtų ir kilniu 
pavyzdžiu uždegtų.

Turime teisę džiaugtis ne tik dabarties, bet ir istoriniu požiūriu. Atsi
verskim žemėlapį! Kur jame šiuomet gyvena lybiai, sėliai, natangai ir 
druviai? O kurgi jotvingiai? Vienas kitas čiabuvis vietovardis, aptrupėjęs 
žodynėlis su keliasdešimt ar keliais šimtais žodžių ir šviesios atminties 
dramaturgo pjesė „Herkus Mantas“ ar to paties pavadinimo kino filmas. 
Prūsų ir kitų mūsų genčių nebėra! Bet lietuvis šiandien gyvas, turi savo 
papročius, tradicijas, savo namus, vaikus. Ir štai kiek jų šiandien čionai 
prisirinkę, gal kelis šimtus kilometrų kitas keliavo, pavargę, palikę sve
čius, vaikus, darbus ir rūpesčius, įstaigas ir šeimas. Rasi ne vieną ir gilus 
sielvartas ar skaudi netektis slegia. Tačiau jūs čia - maldos namuose. 
Kiekvienam iš Jūsų - Dievo ir Bažnyčios vardu - pažįstamiems ir pirmą
syk susitikusiems kuo nuoširdžiausiai tariu:

Dėkui, kad jūs čia, Arkikatedroje, Dievo akivaizdoje, 
kad nesivoliojate neblaivūs grioviuose, 
kad trokštat, netingit, ieškot, stengiatės, 
kad... meldžiatės.

Vienos Lietuvos bažnyčios frontone įrašyta: Atėjote geri, išeikite geres
ni. Derėtų pridurti: atėjote į čia darbštūs, dori, kilnūs ir pamaldūs, - 
išeikite dar darbštesni, doresni, kilnesni ir pamaldesni. Kaip Biliūno Lai
mės Žiburys - išsisklaidykite po pirkias, namus ir būkit laimingi. Mūsų 
laikai ypač reikalingi aukos, maldos, blaivumo ir santūros. Būkime to
kiais švyturiais, tokiais varpais, kurie prikeltų Lietuvą, mūsų Tėvynę, nau
jam rytmečiui, naujam gyvenimui ir šventei, į kurią turime eiti ne vien tik
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švariai apsitaisę, bet ir kuo rūpestingiausiai nuprausę savo vidų. Žmogus 
ir tauta be tikėjimo, tikėjimas be žmogaus ir tautos - niekis, žūtis.

O dabar, kol mūsų kompozitoriai dar nesukūrė „Džiaugsmo giesmės“ 
ar „Džiugesio odės“, jaunatviškai, žvaliai, akademiškai išsakykime savo 
džiaugsmą ir kartu padėką Aukščiausiajam ir Švč. Mergelei Marijai - mū
sų Globėjai ir Užtarėjai - senu studentų himnu:

Gaudeamus igitur 
Juvenes dum sumus!
Post iucundam juventutem 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.

Vivat et Respublica 
Et qui illam regit!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum Caritas,
Quae nos hic protegit!

Žurnalistas - dėstytojas - kunigas Kazimieras Juozas Ambrasas gimė 1934 m. 
birželio 1 d. Marijampolės aps., Sasnavos vlsč., Surgučių k. Savo tėvų - Izabelės 
Kiverytės ir Jono Ambrasų pirkioje per trejus metus baigęs pradinę mokyklą, kuri 
buvo įsikūrusi jų namuose, toliau mokėsi mokytojo brolio Jono, brolienės Verutės ir 
ypač brolio kunigo Konstantino remiamas Sasnavoje, Marijampolėje, Simne ir 1952 
m. Lazdijuose baigė vidurinę mokyklą. Po penkerių metų, praleistų Vilniaus univer
siteto Istorijos-filologijos fakultete, su lietuvių kalbos ir literatūros specialybės filo
logo diplomu pradėjo dirbti „Tarybinio mokytojo“, o vėliau „Ekrano naujienų“ ir 
„Mūsų gamtos“ žurnalo redakcijose. Išspausdinęs apie šimtą įvairaus pobūdžio ra
šinių vietos ir kaimyninių šalių leidiniuose, kaip turistas pasisvečiavęs Bulgarijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Rumunijoje, palaipiojęs po Karpatų, Kaukazo, Tianšanės, 
Pamyro, Kamčiatkos ir kitus kalnus, 1962 m. įstojo į TSRS žurnalistų sąjungą.

Nuo 1967 m. - Vilniaus universiteto aspirantas, po penkerių metų apsigynęs 
kandidato disertaciją, pradėjo dirbti dėstytoju Lietuvių kalbos katedroje, kur dėstė 
praktinę lietuvių kalbą, įvairius vertimo teorijos, istorijos, tekstologijos ir kitus kur
sus spec, vertėjų grupei. Leidykloms ir Bažnyčios reikalams išvertė iš anglų, lenkų 
ir rusų kalbų 15 knygų Į lietuvių kalbą. Mokslo straipsnių parašė apie 120, išleido 
dvi monografijas - „Vertimo mokslas“ ir „Vertimo tyrinėjimai“, lingvistinę apybraižą 
„Leksiniai lietuvių kalbos substitutai“. Dalyvaudavo mokslinėse konferencijose, sim
poziumuose, TSRS rašytojų sąjungos plenumuose, susitikimuose.

1988 m. docentas Kazimieras Ambrasas išsiunčiamas į Lenkiją dėstyti lietuvių 
kalbos Poznanės universitete. 1989 m. Stokholme X baltų tarptautinėje konferenci
joje skaitė pranešimą „Lituanistika Poznanės universitete“. Kazimieras Ambrasas 
neakivaizdiniu būdu baigė kunigų seminariją, todėl, prireikus Kauno kunigų semi
narijai dėstytojo, paskiriamas čia dėstyti lietuvių kalbą, vertimą ir iškalbą.

Vatikano radijo lietuvių skyriaus vedėjo kun. V Pupinio prašymu ir Vyskupų 
konferencijos nutarimu kun. doc. Kazimieras Ambrasas siunčiamas dirbti Italijon, į 
Vatikano radijo lietuvių skyrių.



RŪPINTOJĖLIS. 1989-90. Nr. 26 1193

„LEISK MAN,  VIEŠPATIE,  SUDEGTI  KAIP ŽVAKEI"
(Kun. Vytauto Vaičiūno primicijoms)

Kai mintimis palydime inžinieriaus, Helsinkio grupės nario Vytauto 
Vaičiūno nueitą gyvenimo kelią, nejučiomis sustojame ties slenksčiu, nuo 
kurio prasideda kunigystė. Prabėgusio gyvenimo atkarpos pagrindinis bruo
žas - meilė, kurioje slypi pasirengimas ir pasiryžimas išsižadėti savęs dėl 
kitų. Pasirengimas, kuris neleidžia šio žodžio siela suabejoti, nes jame - 
kančia, šventas, kupinas liūdesio ilgesys, kova, auka, pareikalavę daug 
dvasinių ir fizinių jėgų. Iš viso to ir gimė šis pasirengimas kunigystei - 
rubikonui, kurį peržengusysis yra pajėgus tolesnį savo gyvenimą su nepa
laužiamu ryžtingumu toliau kreipti meilės keliu.

Garbingas žmogus pasiryžo skelbti Evangeliją. Bet pagrindinis argu
mentas, keliantis džiaugsmą mums, - pasitikėjimas, jog šis žmogus ir 
gyvena Evangelijos dvasia. Štai jis - jau žilas - primiciantas, savo gy
venimu tai įrodęs. Štai Kristaus karys, praėjęs totalitarinio režimo iš
bandymus, bundančios tautos pavasarį įvykdo savo įžadą, duotą Permės 
lageryje. Ten, kameroje, Dievo akivaizdoje, visa siela, visu dėkingumu, 
pajutęs savo fizinį trapumą, kaip maldą ištarė: Jeigu išliksiu gyvas, 
būsiu kunigas.

Toji patirta kančia (be abejo, ir artimiausio bendražygio - nors jau pas Dievą 
laiminančio - švento atminimo kun. Juozo Zdebskio globa) - pagrindinės priežastys, 
padėjusios gūdžiame gyvenimo išbandymų sūkury sustoti, Meilės akivaiz
doje atrinkti, kas svarbiausia ir kam verta paskirti likusias savo gyvenimo 
jėgas. Šį atsakingą kelią Vytautas Vaičiūnas pradeda žengti tada, kai tau
ta, atsisakydama bedieviškos sistemos varžtų, kyla prisikėlimui.

Daugeliui gali kilti klausimas, kodėl dabar, kai atsileido tautą smaugę 
varžtai, kai didelė dalis gyvenimo nugyventa, ryžtasi eiti šiuo keliu? Toks 
apsisprendimas - akivaizdžiausias, priminimas mums, kad gyvename la
bai pavojingu laikotarpiu. Daugelio užsidegimą gali užliūliuoti ir nedideli 
laimėjimai, viršinis spindesys. Šis žingsnis - ženklas, bylojantis, kad atėjo 
laikas atiduoti visas jėgas Dievui ir Tėvynei. Šiandien nėra laiko dvasios 
„poilsiui“. Į tiesą krypstanti širdis turi pulsuoti karžygio kova dėl tikėji
mo. Tikėjimas yra tas skydas, kuris gali apsaugoti mūsų Tėvynę. Tikėji
mas, kuris liudija meilę atsižadant savęs, kovą apvainikuojant maldos 
dvasia, kuri dega ryžtu net ir didžiausiame nusidėjėlyje rasti gerumo ki
birkštėlę ir tikinčią, kad galima ją įpūsti iki šventumo aukuro.

Jūs teisus, Kunige! Jūs užsidėjot ant pečių pačią sunkiausią naštą, nuo 
kurios linkdavo net daugelio šventųjų pečiai.

Priimkite mūsų linkėjimą. Tebūna Jūsų vienas siekis, kurį iš atminties 
nusakysime vieno kunigo knygelės žodžiais:

Marija Stiuart prieš mirtį sakė, kad jeigu kas atvertų po mirties jos 
širdį, terastų vieną žodį - „Škotė“.
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Duok, Dieve, kad jeigu kas atvertų po mirties Jūsų širdį, terastų vieną 
žodį - KUNIGAS, nusakantį Dievo gerumą ir Jūsų idealą.

Redakcija nuoširdžiai sveikina kun. Vytautą Vaičiūną, 
„Rūpintojėlio“ bičiulį beveik nuo jo pradžios.

PIRMOJO REDAKTORIAUS ATMINIMUI

Vincentas Liulevičius

KAZIMIERUI ŠAPALUI Į  AMŽINYBĘ IŠKELIAVUS

Įvairiais keliais gautos žinios iš okupuotosios Lietuvos praneša, kad 
buvęs gimnazijos direktorius, mokytojas ir katalikiškų organizacijų veikė
jas Kazimieras Šapalas 1982 09 14 mirė Kaune smegenų insultu. Palai
dotas Romainių kapinėse.

Kai „Draugo“ redaktoriaus buvo nuspręsta įdėti nekrologą ir šiuos 
žodžius rašąs paprašytas jį sudaryti, buvo kreiptasi laiškais ir telefonu 
į Amerikoje gyvenančius K. Šapalo bendradarbius, bendramokslius, mo
kytojus ir kt., prašant žinių. Spaudoje taip pat prašyta žinių. Atsiuntė 
bendraklasiai Jonas Kaunas ir Petras Pupius. Parašė K. Šapalo studijų 
kolega Stasys Rauckinas. Atsiliepė buvęs K. Šapalo mokinys A. R Bagdo
nas. Panaudoti „Švietimo darbas“ ir sukaktuvinių 1934 m. „Židinys“. 
Išrinktos žinutės ir iš dr. Juozo Girniaus laiško kun. Pr. Garšvai. Teko ir 
rašančiam žiniomis prisidėti, nes K. Šapalo vadovybėje išdirbo net 11 me
tų. (Tekste laužtiniuose skliausteliuose įrašyti inicialai parodo, kieno duomenimis pasi
naudota.)

Mokslas ir studijos. Kazimieras Šapalas 1903 m. gimė Vartų kaime, 
Mykoliškių vlsč. (netoli Prienų), stambokame ūkyje. Kur jis pradėjo mokytis, 
nepavyko nustatyti. Pirmojo pasaulinio karo metu K. Šapalas buvo atsidū
ręs net Voroneže (Rusijoje), kaip ir daugelis tuometinių mokinių. Grįžęs iš 
Rusijos 1918 m. įstojo į Marijampolės gimnaziją, vėliau, kai buvo suval
stybinta, pavadintą Rygiškių Jono. 1923 m. gimnaziją baigė.

Šapalas priklausė ateitininkų organizacijai jau Voroneže būdamas. Kad 
taip buvo, rodo viena nuotrauka, padaryta 1916 m. Priklausė tai organi
zacijai ir Marijampolėje. Buvo aktyvus narys. Sutikdavo užimti organiza
cijoje vadovaujamas pozicijas [P.P.]. Dalyvaudavo ateitininkų suvažiavi
muose. Ruošdavo referatus, ypač visuomeninės srities bei filosofijos. At
eitininkų susirinkimuose aktyviai dalyvavo diskusijose. Už gimnazijos sienų 
dalyvaudavo pavasarininkų susirinkimuose su paskaitomis. Rėmė ir kitas 
katalikiškas organizacijas paskaitomis [P.P.].

K. Šapalas buvo nepaprastai darbštus. Gilinosi į filosofijos pagrindus. 
Linkęs į humanitarinius mokslus. Jei matė pastangų vertę, drąsiai siekė
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tikslo. Septintoji klasė turėjo silpnoką lituanistą. Ryžosi gauti geresnį. Kai 
to nepasiekė gražiuoju, suruošė tam mokytojui boikotą. Iniciatorius to 
boikoto buvo K. Šapalas [J. k.].

Gimnaziją baigęs, studijavo Lietuvos universitete Kaune, lankė Teolo
gijos-filosofijos fakultetą, gilinosi į istoriją, sociologiją ir pedagogiką-psi
chologiją. Universitetą baigė 1927 m. [j. g.].

K. Šapalas buvo didelio išsilavinimo žmogus. Jau studijų pradžioje iš
kilo į vadovaujančius asmenis. Kaip pavyzdį galime paminėti „Židinio“ 
atsiradimo aplinkybes. 1923 m. „Draugijai“ sustojus eiti, studentams atei
tininkams ir vyresniesiems inteligentams 1924 m. pavasarį kilo mintis 
leisti naują žurnalą. Studentų ateitininkų Centro valdybos iniciatyva buvo 
sukviestas tam reikalui pasitarimas. Dalyvavo dr. Vincas Mykolaitis-Puti
nas ir studentų ateitininkų atstovai Jonas Matulionis ir Kazimieras Šapa
las. Tame pasitarime buvo nuspręsta leisti žurnalą. Net ir vardą jam iš
rinko - „Židinys“. Galutinai sprendimą padarė studentų ateitininkų kon
ferencija Kaune (1924 08 ii). Ši konferencija išrinko vyriausiuoju redakto
riumi dr. V Mykolaitį. Vėliau į redakciją Studentų ateitininkų centro val
dyba delegavo K. Šapalą (Židinys. 1934. Nr. 12, p. 455). Kai kas mano K. Šapalą 
buvus faktinuoju redaktoriumi [J.G.], ką patvirtina minėtame „Židinyje“ 
įdėtos nuotraukos K. Šapalo ir dr. J. Penkausko, kaip šio žurnalo redak
torių. Kad K. Šapalas turėjo artimų ryšių su „Židinio“ redakcija, jau pa
rodo vien tik faktas, kad dešimtmečio proga buvo parašyti trys straips
niai. Šalia prof. St. Šalkauskio ir E. Turausko buvo ir K. Šapalo straipsnis 
„Kaip pradėjo eiti „židinys“?“ [Jo straipsnis įdėtas pirmas iš šių trijų. - V. L.].

Ateitininkų konferencijoje Palangoje 1927 m., kada St. Šalkauskis bu
vo išrinktas ateitininkų vadu, K. Šapalas išrinktas generaliniu sekretoriu
mi [J.G.]. Apie tą faktą bendralaikis studentas pasakoja, kad pažinęs jį 
apie 1925-1926 m. kaip vieną aktyviųjų studentų ateitininkų. Gal dau
giau atkreipęs dėmesį jo paprastumas, ramumas, nuosaikumas diskusijo
se ir aktyvumas veikloje - to meto studentų ateitininkų reorganizaciniame 
judėjime besiruošiant reorganizacinei konferencijai Palangoje.

Tų pasiruošimų veikloje K. Šapalas aktyviai dalyvavo, pasireiškė kaip 
kūrybingas, diskusijose objektyvus partneris, ne tiek entuziastas kaip dau
gelis jaunuolių, kiek šaltai galvojantis ir realiai vertinantis ateitininkų 
persiorganizavimo eigą. Jo išskirtiniai charakterio bruožai, matyt, buvo 
pastebėti ir įvertinti vyriausiųjų reorganizacijos paruošimo vadovų, nes 
jau iš anksto buvo numatytas kandidatu į busimosios Ateitininkų federa
cijos vyriausios valdybos sudėtį, dargi generalinio sekretoriaus postą, - 
naują instituciją, kurios prieš tai ateitininkai neturėjo. Tiesa, jau 1925 m. 
ateitininkų kongrese sudarytoje vyriausioje valdyboje, prof. Pr. Dovydaičio 
vadovaujamoje, Jonas Grinius ėjo generalinio sekretoriaus pareigas. Bet 
tai buvo tik kaip valdybos nariui tekusi pareiga. Tuo tarpu K. Šapalas 
generalinio sekretoriaus postui buvo iš anksto numatytas penkerių metų
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kadencijai federacijos vyriausios valdybos sudėty. Jo pareigų apimtys bu
vo federacijos raštinės suorganizavimas bei tvarkymas, susirašinėjimas su 
visais federacijos padaliniais, valdybos posėdžių sušaukimas bei darbo
tvarkės paruošimas, pranešimas apie vykstančią veiklą sąjungose bei kituo
se federacijos padaliniuose, finansų telkimas bei kasos dokumentų vedi
mas, metinės sąmatos bei jų vykdymo eiga ir daug kitų klausimų, siūly
mų bei pateikiamų projektų referavimas vyriausios valdybos posėdžiuose. 
Generalinio sekretoriaus vadovaujamoje būstinėje koncentravosi visos atei
tininkijos veiklos duomenys.

Neteko girdėti, kad kas būtų buvęs nepatenkintas K. Šapalo veikla ar 
jo pareigų atlikimu, nes jis buvo pajėgus atlikti federacijos valdybai ten
kančias pareigas. Buvo rūpestingas ir iniciatyvos pilnas pareigūnas. Nors 
ir buvo išrinktas generalinio sekretoriaus pareigoms visam penkmečiui, 
bet iš tų pareigų pasitraukė po vienerių metų. Nauju generaliniu sekreto
riumi buvo pakviestas Ignas Skrupskelis [S.R.]. Atrodo, po pasitraukimo 
iš eitų pareigų K. Šapalas išvyko mokytojauti. Arba atbulai: kadangi tu
rėjo išvykti mokytojauti, todėl pasitraukė iš eitųjų pareigų [V. L.].

Pedagoginis darbas. K. Šapalas, baigęs studijas ir vienerius metus 
pabuvęs generaliniu sekretoriumi, 1928 m. rudenį išvyko į Kražių „Žibu
rio“ gimnaziją mokytojauti (švietimo darbas. 1928, p. 1051). Ten išrinktas vice
direktoriumi. Jo mokinys prisimena, kad K. Šapalas buvęs aukšto ūgio, 
aukšta kakta, iš lėto kalbantis. Jam (III kl.) dėstęs visuomenės mokslą, o 
vyresnėse klasėse - filosofijos pradmenis. Jis prisimena, kad visi K. Šapa
lą gerbė, todėl klasėje buvo tylu. K. Šapalas skaitęs vieną kitą paskaitą 
ateitininkams, kas sukėlė mokinių pagarbos jausmus. K. Šapalo visa lai
kysena ir pati išvaizda dvelkė rimtimi, susikaupimu ir niekam iš mokinių 
neateidavo į galvą „prisegti“ jam kokią etiketę. Iš ten jis 1929 m. rudenį 
buvo paskirtas į Šakių „Žiburio“ gimnaziją direktoriumi [A.P.B.].

Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktoriumi 1918 m. trumpai buvo kun. 
Vincas Vizgirda. Po jo pasidarė direktoriumi pilnas energijos kun. Ignas 
Starkus. Jis gavo iš žemės reformos komisijos gimnazijai didelį žemės 
sklypą gražioje vietoje. Čia kun. I. Starkus pastatė gimnazijai rūmus, di
rektoriui gyventi namelį ir kitus ūkinius trobesius. Prieš gimnaziją užvedė 
parką net su dekoratyviniais medeliais (sidabrinės eglės) ir pasivaikščiojimo 
takais. Vakarų pusėje susodino vaisių sodą.

Po kun. I. Starkaus direktoriumi vienerius metus buvo kun. Augustinas 
Vaitiekaitis, o po jo atvyko Kazys Šapalas. Jis toliau vykdė kun. I. Star
kaus suplanuotą darbą. Gražino gimnazijos aplinką, aptverdamas didelį 
sklypą tvora, šimtais metrų nutiesdamas pietiniu ir rytiniu šonu šaligat
vius, nes be jų pavasarį ir rudenį Šakių dumblynėje buvo labai sunku 
pasiekti gimnaziją. Visada buvo gražiomis gėlėmis apsodinta klomba prieš 
gimnazijos frontalines duris. Nuo vartų iki gimnazijos buvo nutiestas
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platus šaligatvis, lanku apjuosiant ir klombą. Gražiam orui esant, moki
niams ir mokytojams buvo graži vieta pasivaikščioti.

Kai K. Šapalas atvyko į Šakius direktoriauti, gimnazijoje rado, rodos, 
tik daugiau kaip 160 mokinių aštuoniose klasėse. Mokinių skaičius pra
dėjo augti, reikėjo daugiau patalpų. Reikėjo minėjimams ir pramogoms 
salės, kurios nebuvo. K. Šapalas iš dviejų šiaurinių klasių, įjungiant ir 
koridorių tarp jų, padarė salę, sceną ir dar liko nedidelė klasė (už scenos), 
vaidinimų metu naudojama vaidintojams persirengti. Gimnazijos pastato 
antrajame aukšte, pietų gale ir šiaurėje, buvo neįrengto ploto. Iš šio ploto 
K. Šapalas padarė tris klases ir mokytojų kambarį. Tuo metu ir vėliau 
(vokiečių okupacijos metais) įstengė sutilpti apie 300 mokinių. Tik dvi klases 
teko įkurdinti pradžios mokyklos patalpose.

K. Šapalas rūpinosi sodu. Gimnazijos raštininku buvo pasamdytas sodi
ninkas, turėjęs du tvirtu arkliu, kuriais įdirbdavo savo žemę ir nuvažiuoda
vo, kur buvo reikalas. Net sportininkus sargas nuveždavo į rungtynes Jur
barke. Nors laikė du arklius ir karvę, kuriems žolė buvo labai reikalinga, bet 
kūno kultūros užsiėmimams buvo tikrai didelės dvi aikštės.

K. Šapalas su mokytojais nebuvo draugas, bet jų nepersekiojo, pamokų 
nelankė, tačiau surasdavo būdų, kad mokytojai patys stengtųsi gerai dirb
ti. Bet jei buvo reikalas, mokėjo ir griežtą žodį pasakyti. Be normalių 
posėdžių, buvo dar posėdžiai specialiai auklėjimo reikalams, kurie vykda
vo mokytojų butuose. Juose svarstė auklėjimo klausimus. Tema visiems iš 
anksto buvo žinoma. Kas nors referuodavo klausimą, o tada visi disku
tuodavo. Nutarimus stengdavosi praktiškai įgyvendinti. Kaip pavyzdį ga
lima paminėti kovą su mokinių rūkymu. Buvo nutarta, kad nė vienas, net 
ir mokytojas, ne tik gimnazijos patalpose, bet ir gimnazijos rajone neturi 
teisės rūkyti. Ir dabar tebestovi vaizdas akyse, kai vienas mokytojas, smar
kus rūkytojas, cigaretę užsidegdavo tik už gimnazijos vartų. Tos kovos 
rezultatai buvo labai puikūs. Mokiniai liovėsi rūkę.

Vienu tarpu tokiame posėdyje auklėjimo reikalams buvo nutarta išmo
kyti mokinius gražaus elgesio. Į tą sritį susikoncentruota visų. Klasių 
auklėtojai auklėjimo pamokose turėjo mokyti gražaus pasisveikinimo. Tuose 
auklėjimui skirtuose posėdžiuose būdavo ir vaišės. Direktorius vis šnekė
davo, kad vaišėms daugiau kaip litą vienam asmeniui nereikėtų išleisti. 
Tų vaišių metu Šapalas pasiimdavo sausainiuką ir pasidėjęs lėkštelėje 
šnekėdavo toliau. Jis savo išsilavinimu konkurento neturėjo. K. Šapalas 
turėjo biblioteką. Kai auklėjimo klausimais posėdis būdavo direktoriaus 
bute, mokytojai gaudavo progos pakilnoti jo bibliotekoje esančias knygas, 
o toji biblioteka pagal Šakius buvo tikrai didelė.

Tautininkų vyriausybei įnikus valstybinti privačias gimnazijas, teliko tik 
dvi „Žiburio“ draugijos gimnazijos (Prienų ir Šakių) nesuvalstybintos. Suval
stybinimas prasidėdavo nuo kokios nors priekabės, dėl kokio nors nemalo
naus įvykio. Tad direktoriui reikėjo nuolat budėti, kad toks įvykis neatsitiktų.
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Kaip privati gimnazija, baigiamųjų egzaminų metu turėdavo Švietimo 
ministerijos atstovą (specialistą) iš Jurbarko gimnazijos. Tačiau mokiniai 
laimingai baigiamuosius išlaikydavo. Žinoma, visiems tekdavo pasitemp
ti, visiems nervų kainuodavo: mokiniams, mokytojams ir direktoriui.

Nors gimnazija išlaikoma katalikų organizacijos, bet joje, be katalikų, 
mokėsi ir protestantų, ir žydų vaikų. Kitatikiai labai jautrūs. Koks nors 
įvykis labai greitai būtų išvirtęs į didesnius nesusipratimus, jei ne direk
toriaus puiki taktika.

Šakiuose veikė ateitininkų sendraugių skyrius. Neabejoju, kad jis atsi
rado K. Šapalo rūpesčiu.

Religiniam auklėjimui sustiprinti buvo įvesta bendra malda. Kai rytą 
suskambindavo pirmasis skambutis, mokiniai katalikai susirinkdavo į sa
lę, kur, kapeliono ar budinčio mokytojo vadovaujami, sukalbėdavo maldą, 
sugiedodavo Marija, Marija, ar kitos giesmės punktelį ir eidavo į klases.

K. Šapalas buvo principų žmogus. Abiturientų išleistuvių arba kitomis 
progomis jo kalbos buvo gilios, išmąstytos ir įtaigojančios. Buvę mokiniai 
gražiai apie tai atsiliepia.

Bolševikams okupavus Lietuvą 1940 m., K. Šapalas buvo atleistas iš 
pareigų. Dar ir dabar matau vaizdą, kai, perdavęs gimnaziją tarybiniam 
direktoriui, pasiėmęs nuo sienos Aušros Vartų Marijos paveikslą, kabojusį 
direktoriaus kabinete, išėjo iš gimnazijos. K. Šapalui charakterizuoti gal 
užtektų priminti tik vieną faktą. Į Šakius jį paskyrė laikinai einančiu 
direktoriaus pareigas. Ir tuo titulu jis išbuvo iki išėjimo iš pareigų. Matyt, 
jis nebandė priminti savo viršininkams, o „Žiburio“ draugijos vadovybė 
„užmiršo“ paskirti tikruoju direktoriumi.

Į Šakius K. Šapalas atvyko su žmona Monika Kazlauskaite, o išvyko 
jau penkiese, susilaukę dviejų sūnelių ir dukrelės. Iš Šakių K. Šapalas 
buvo nukeltas mokytoju į Alytaus vidurinę mokyklą, kurioje dirbo nuo 
1940 m. rudens iki 1941 m. rugpjūčio. 1941 m. buvo paskirtas Kauno VI 
gimnazijos direktoriumi, kur direktoriaus pareigas ėjo iki 1944 m. rudens. 
Tuo tarpu K. Šapalo šeima susilaukė dar vienos dukrelės. 1944 m. vasarą 
grįžus tarybinei valdžiai į Lietuvą, K. Šapalas buvo atleistas iš direkto
riaus pareigų ir paliktas istorijos mokytoju toje pačioje mokykloje, kur 
dirbo iki išėjimo į pensiją. 1982 m. rugsėjo 14 d. Kazimieras Šapalas 
staiga mirė insultu.

(Draugas. 1982 m. gruodžio 21, 22, 23)
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Petagija Žemaitelienė

PLUOŠTELIS ATSIMINIMŲ 
APIE MOKYTOJĄ KAZIMIERĄ ŠAPALĄ

Mokytoją Kazimierą Šapalą pažinau 1941 m. rudenį, kai atvyko į Kau
ną su paskyrimu perimti VI gimnazijos direktoriaus pareigas. Aš ten dir
bau raštinėje.

Nuo pat pirmosios dienos su šioje mokykloje dirbusiais mokytojais jis 
pradėjo ruoštis naujųjų mokslo metų pradžiai. Ėmėsi šio darbo nuošir
džiai ir profesionaliai. Mokytojai ir darbuotojai labai gerbė direktorių. 
Mokiniams direktorius buvo jautrus ir tėviškas. Karo metais ypač daug 
jiems dėmesio skyrė, kad dėl savo jaunatviškos energijos ir patirties sto
kos nepadarytų kokio neatsakingo poelgio ir nenukentėtų. Buvo vienodai 
dėmesingas ir mažam, ir jaunam, ir suaugusiam. Patarimo, paguodos ir 
suraminimo sulaukdavo kiekvienas, kas kreipėsi į jį.

Tuomet šalyje maisto produktai buvo parduodami pagal korteles. Au
gančiam organizmui to kiekio buvo mažoka. Direktoriaus K. Šapalo rū
pesčiu ir tėvų komiteto pastangomis mokyklai buvo skirta šiek tiek mil
tų, riebalų, cukraus. Iš jų kepykloje šefavimo pagrindais iškepdavo prieš
piečiams bandelių. Tai buvo didelė parama mokiniams. Kuro įsigijimui 
mokyklai buvo skiriama nepakankamai lėšų. Ir čia direktorius rado iš
eitį: tarp tėvų ir mokyklos draugų suorganizavo „paskolą“ malkoms nu
sipirkti.

Karo našta vis labiau slėgė miesto gyventojų pečius. Vienas kitas pa
kaunės ūkininkų, atvažiavęs aplankyti savo vaikų - mokinių, atnešdavo 
direktoriui truputį lašinukų, kiaušinių, sūrio, sviesto arba daržovių. Tų 
gėrybių direktorius nepriimdavo, o pasiūlydavo oficialiai užpajamuoti re
gistracijos sąsiuvinyje. Sudaryta komisija skirstė jas mažą atlyginimą gau
nantiems, gausias šeimas turintiems ar šiaip jau paramos reikalingiems. 
Pats direktorius gyveno kukliai, turėjo keturis mažamečius vaikus, bet 
niekad šia parama nesinaudojo, pirmumą teikė kitiems.

Paskutiniais karo metais, kai vokiečių armija vis dažniau patirdavo 
nesėkmes, kariuomenės vadovybė pranešė, kad mokyklos patalpos bus 
panaudotos jų reikalams (lyg sveikstančiųjų kuopai). Čia vėl pasireiškė 
direktoriaus didelė meilė mokyklai ir didelis sugebėjimas išprašyti leidimą 
mokslą tęsti nors dalyje savosios mokyklos. Reikia pasidžiaugti, kad po 
direktoriaus informacijos mokiniai tinkamai įvertino susidariusią padėtį: 
koridoriuose nedūko, netriukšmavo, elgėsi kultūringai, kad kariškiai ne
turėtų progos už netinkamą elgesį iš mokyklos iškraustyti. Frontui vis 
labiau traukiantis vakarų link, kariai užėmė visas patalpas ir teko persi
kraustyti į Sandėlių gatvėje esančią mokyklą.

Nuo 1945/1946 m. m. K. Šapalas buvo atleistas iš direktoriaus parei
gų. Jas perėmė iki 1941/1942 m. m. šias pareigas ėjęs J. Galvydis. Jis labai



1200 RŪPINTOJĖLIS. 1989-90. Nr. 26

vertino K. Šapalą ir išsirūpino, kad jam būtų leista dirbti šioje mokykloje 
istorijos mokytoju ir mokymo dalies vedėju (inspektoriumi). Kad ir kokias 
pareigas ėjo K. Šapalas, visada jis buvo vienodai sąžiningas, darbštus, 
rūpestingas ir pareigingas. Pokario metais suorganizavo mokiniams ne
mokamą valgyklą. Buvo verdama maistinga sriuba, kartais košė arba miš
rainė. Produktais pašefuodavo mokinių tėvai ir prekybinės organizacijos. 
Vyko su mokiniais į miško stovyklą kirsti medžių mokyklos šildymui. 
Organizuodavo labai įdomias pažintines ekskursijas, kurių metu skiepijo 
meilę savo Tėvynei ir žmonėms. Pradėjo keliones pėsčiomis, sunkveži
miais, autobusais, o gyvenimo sąlygoms pagerėjus, ir lėktuvu.

Mokytojui K. Šapalui dėkingas ne vienas mokinys Sibiro tremtinys. Ne
drąsiai atėjusį sužinoti, ar priims į mokyklą nemokantį lietuviškai rašyti, 
visuomet padrąsindavo, reikiant parūpindavo vadovėlių, paglobodavo.

Turėjau didelę laimę gyventi ir dirbti šalia Žmogaus, savo asmeniniu pa
vyzdžiu auklėjusio ir mokiusio. Jo patarimai ir pamokymai neleidžia palūžti.

KAZIMIERUI ŠAPALUI ATMINTI
Šiandien mes, labai išretėję Velionio bendražygiai, atėjome nulenkti galvos prieš šį 
garbingą vyrą ir jo taurią jaunystę. Ir ne tik jaunystę. Jaunystės dvasios, kilnių jos 
idealų buvo kupinas visas Velionio gyvenimas. Mus visą laiką žavėjo jo asmenybė - 
dvasios taurumas, didelė vidinė kultūra, Tėvynės meilė, pedagogo talentas ir meilė 
mokiniams, nuoširdus religinis jausmas ir darbas, dirbtas iki paskutinio atodūsio.., -

tai žodžiai iš K. Šapalo jaunystės draugo J. Sasnausko kalbos, pasakytos 
1982-aisiais prie pedagogo, žurnalisto ir istoriko Kazimiero Šapalo kapo. 
Nedaug kas, - tik šeima, artimieji draugai, būrelis mokinių ir pažįstamų - 
palydėjo jį į amžino poilsio vietą. Daugelis, kurie būtų atėję atsisveikinti, 
tiesiog nežinojo - buvo laikai, kai apie tokias asmenybes garsiai nekalbė
ta, pažintim su jomis nesigirta... Lygiai kaip negarsinta jų veikla. Jie buvo 
priversti tylėti, bet netylėjo jų dvasia, kuri ieškojo kelių ateičiai - ne sau, 
kitiems, Tėvynei, kurios laisvė švietė kaip miražas, kaip tikėjimas.

Tada tik išeivių lietuvių laikraštis „Draugas" išspausdino didelį straipsnį, 
kuriame tiksliai, remiantis prisiminimais, atpasakotas jo gyvenimo kelias 
ir veikla. Užtat šiandien mūsų, gyvųjų, pareiga prisiminti ir priminti. Prie 
tos apybraižos tenka pridurti tik tai, ko „Draugas“ dėl objektyvių priežas
čių negalėjo žinoti - apie tos tyliosios veiklos barus. Jos vaisiai - „Žibu
rio" istorija. Šiam darbui K. Šapalas paskyrė nemažą savo gyvenimo dalį. 
Tai 20-ies metų kruopštaus, tiesiog preciziško darbo pareikalavęs, arti 
700 mašinraščio lapų veikalas. Be abejo, šis veikalas daug patarnaus 
rašant Lietuvos švietimo istoriją.

Be to, K. Šapalas parašė keletą didelio aktualumo istorinių apybraižų, 
kaip „Iš Tarybų Sąjungos 1939-1941 m. užsienio politikos istorijos“, „Lie
tuvos nepriklausomybės likvidavimas - Tarybų Sąjungos grobiamosios
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politikos aktas“ ir kt. Paskutiniu metu buvo pradėjęs leisti leidinuką „Tautos 
keliu“, kurio išėjo keletas numerių. Tuomet (1978-1982) tai buvo didelės 
svarbos, kartu ir rizikos darbai.

Kai 1977 m. iškilo idėja leisti religinės minties leidinį, K. Šapalas ak
tyviai prie to prisidėjo. Jo pasiūlytasis vardas - „Rūpintojėlis“ - buvo 
mielai priimtas. K. Šapalas buvo ir pirmasis jo redaktorius. Be vedamųjų 
ir kitų gilių pasaulėžiūrinių straipsnių, pasirašytų įvairiais slapyvardžiais 
(J. Mintamas, J. Pragiedrulis, J. M-tas, Ign. ir kt.), „Rūpintojėlis“ paskelbė fragmen
tus iš ateitininkijos istorijos (Nr. 7, 8, 11 ir 14). Tie K. Šapalo straipsniai 
aktualiais pasaulėžiūriniais klausimais buvo atsvara ir atrama melo at
mosferoje, tokioje pavojingoje visiems, ypač jaunimui, ieškančiam tiesos 
ir gyvenimo prasmės. Tai suprantama - pedagogas, ateitininkas, istorikas 
negalėjo tylėti...

Šiandien „Rūpintojėlis“ jaučia pareigą su dėkingumu paminėti pirmąjį 
savo vyriausiąjį Redaktorių - šią neeilinę asmenybę, - žmogų, pašauktą 
aukoti savo gyvenimą tėvynei Lietuvai.

„Rūpintojėlio“ redakcija

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTIEJI

[Ada Urbonaitė]

TIESIAI  Į  TIKSLĄ 
(Nekrologo vietoj Vynmedžio Šakelei-Onai Galdikaitei mirus)

Tik Vynmedžio Krauju gaiviuoju, 
Gyvybe Jo aš Jam gyva!
Maža vešli aš Jam žaliuoju,
Aš jam brangi, aš Jam sava!
Mane lyg motina maitina,
Gyvybe dieviška gaivina.

(Vynmedžio šakelė)
Dar, rodos, visai neseniai matydavome ją - Vynmedžio Šakelę - jos 

pamėgtoje Kauno Arkikatedros Bazilikos Šv. Jono Krikštytojo koplyčioje 
šalia altoriaus - susikaupusią, pasinėrusią į dieviškų paslapčių apmąsty
mą. Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolijos steigėja, 
poetė motina Augustina-Ona Galdikaitė, nubrėžusi Lietuvos Bažnyčioje 
šviesų pėdsaką, amžinai pasiliko gyva dieviškame Vynmedyje.

1898 m. rugsėjo 17-ąją - šv. Pranciškaus Asyžiečio žaizdų gavimo 
dieną - Giršinų vienkiemyje (Mosėdžio parapija) garbingoje patriarchalinėje 
Felikso Galdiko ir Fortūnatos Karevičiūtės-Galdikienės šeimoje gimė duk
relė — penktasis kūdikis (vienas iš vyresniųjų jos keturių brolių - Adomas vėliau tapo 
garsiu dailininku). Jau kitą dieną Onutė buvo pakrikštyta. Labai religinga
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motina savo dukrelei įdiegė stiprius krikščioniškojo gyvenimo pagrindus, 
ant kurių Viešpats statė didingą savo karalystės šventovę. Religinė dvasia 
liejosi iš Onos Galdikaitės sielos gelmių gausiomis eilėmis - maldomis. 
Pirmieji jos eilėraščiai pasirodė „Saulės“ progimnazijos, gimnazijos moki
nių laikraštėliuose. 1921 m., jau būdama Miunsterio universiteto studen
tė, aktyviai bendradarbiavo su savo buvusiu direktoriumi Pranu Dovydai
čiu, leisdami mergaičių žurnalą „Naujoji vaidilutė“. Jos eilėraščiai Vynme
džio Šakelės slapyvardžiu buvo spausdinami žurnaluose „Šv. Pranciškaus 
Varpelis“, „Lurdas“, „Žvaigždė“, „Moteris“.

Vokietijoje studijuodama teologiją, filosofiją bei pedagogiką, Ona turėjo 
progų susipažinti su įvairių vienuolijų studentėmis. Jos dėmesį patraukia 
Atgailos ir krikščioniškosios meilės seserys pranciškonės. Grįžusi į Lietuvą 
sustiprinti sveikatos, jau nebegalėjo nurimti:

Skrendu tad aš sparnais malonės,
Kur giesmės skamba angelų,
Kur jiems panašūs tapę žmonės 
Aukščiausiam gieda giesmes jų...

Netrukus vėl išvyko į Vokietiją, bet nebe studijų, o į pranciškonių vie
nuolyną Nonenverte. Čia ji sukuria gražiąją giesmę Mariją mylėti vien 
trokšta širdis, kur atsispindi jos jaunatviškas maksimalizmas - Širdžių 
milijonus norėčiau turėt. Vienuolyne ji buvo laiminga, tačiau negalėjo pa
miršti Pirmojo pasaulinio karo nualintos tėvynės. Dėdė vyskupas Pranciš
kus Karevičius, tretininkas ir didis šv. Pranciškaus mylėtojas, buvo tos 
nuomonės, kad Lietuvai labai reikia šv. Pranciškaus dvasios seserų vie
nuolių. To troško ir Ona, per įvilktuves gavusi Augustinos vardą. Ji prašo 
vyresniosios įkurti bendruomenės namus Lietuvoje (tuo metu vienuolija įvairiose 
šalyse turėjo 125 namus). Tačiau 1924 m. aplankiusios po karo dar neatsiga
vusį kraštą vienuolės pamato, kad neįstengs to padaryti. 1928 m. ses. 
Augustina jau gali duoti amžinuosius įžadus, tačiau vysk. Pr. Karevičiaus 
prašymu ir vienuolijos vadovybės sutikimu grįžta į Lietuvą kurti savaran
kiškos pranciškonių bendruomenės. Pirmiausia vyksta į Marijampolę pas 
dėdę vyskupą patarimo, kas jai dabar daryti. Tasai padavė 1000 litų, ir 
viskas (jis pats jau buvo vienuolis marijonas ir daugiau padėti negalėjo).

Norint steigti bendruomenę, reikėjo turėti materialinį pagrindą. Pran
ciškonai patarė imti Placidos Pauliukauskaitės siūlomą vienuolynui steig
ti apleistą ūkį Padvarniuose. Menki trobesiai - kaimo bakūžė šiaudiniu 
stogu. Dievas laimino vienuolyno steigėjos pastangas ir visišką atsidavi
mą Jo valiai: čia didžiausiame neturte gimsta seserų bendruomenė.

Mes beturtės, bet laimingos - 
Dievo vieno mums gana.

1930 m. balandžio 11-ąją, per Švč. Marijos Sopulingosios Motinos šven
tę, ses. Augustina ir ses. Leandra duoda amžinuosius įžadus, kelios mer
ginos apvelkamos abitais. Po metų, 1931 m. balandžio 15 d., vienuolija
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gavo Romos pripažinimą - kanoniškojo steigimo dokumentą. Vienuolijos 
oficialus pavadinimas: Congregatio Sororum Franciscanarum a Divino Corde 
Jesu - Dieviškosios Jėzaus Širdies seserys pranciškonės. Patvirtinta ir kon
gregacijos konstitucija.

Netrukus pastatomas naujas gyvenamasis namas su koplyčia ir ūkinis 
pastatas. Visa tai - Apvaizdos dovana, suteikta už neturto meilę ir pasi
tikėjimą Dievu. Seserys globoja senelius ir mergaites, katekizuoja vaikus, 
vadovauja Valteriškės vaikų prieglaudai, įsteigia liturginių rūbų siuvyklą. 
Motina steigėja turėjo plačius veiklos užmojus. Ji troško gelbėti sielas per 
vaikus, todėl buvo numačiusi steigti vaikų darželius, mokyklas, mokytojų 
seminarijas, ūkio mokyklas, rekolekcijų namus, ligonines, rašyti knygas ir 
platinti religinę literatūrą. Pirmajame vienuolijos dešimtmetyje buvo pra
dėta vykdyti jos numatyta veiklos programa (deja, vėliau ją nutraukė sovietų 
okupacija).

1932 m. ses. Augustina su dviem seserimis atvyksta į Kauną pasito
bulinti pedagoginių žinių. Netrukus geradarė Ona Sinkevičienė vienuolijai 
padovanoja žemės sklypą Žaliakalnyje, Žemaičių gatvėje. Mediniuose na
meliuose tuoj pat įrengiama koplytėlė ir pagal Marijos Montesori metodą 
veikiantis vaikų darželis - vienas iš pirmųjų tokių darželių Lietuvoje. 
Steigėja svajojo ir apie montesorišką pradžios mokyklą. Yra ir projektas 
darželio pastato rekonstrukcijai. Kad seserų pasėta geroji sėkla išaugino 
gerą derlių, kartkartėmis ir dabar tenka išgirsti per televiziją, spaudoje ar 
per asmeniškus susitikimus.

1936 m. pašventintame naujame vienuolyno pastate įsteigiami pirmieji 
Lietuvoje uždarųjų rekolekcijų namai ir bendrabutis studentėms. Tai buvo 
tikra dvasinio gyvenimo oazė. Vienuolija teikdavo pagalbą ir neturtin
goms merginoms, atvykusioms į Kauną ieškotis darbo. Jos buvo mokomos 
namų ruošos, klausydavo paskaitų..

Rami, kūrybinė gyvenimo tėkmė truko neilgai: 1940 m. Lietuvą okupa
vo sovietų armija. Nors Maskvos komisijos gerai įvertintos už švietėjišką 
auklėjamąjį darbą, seserys buvo iš darbo atleistos vien todėl, kad jos - 
vienuolės. Visa bendruomenės nuosavybė nacionalizuota, seserys išvary
tos iš namų, o steigėja motina Augustina 1949 m. areštuojama KGB ap
kaltinus, kad teikusi pagalbą besislapstantiems sūnėnams. Nerandant prie
žasties nuteisti, ji visus metus laikoma Kauno, Klaipėdos, Vilniaus kalė
jimuose. Tačiau tiesioji gyvenimo linija - į Dievą, į aukščiausiąjį tikslą - 
nebuvo sutrikdyta ir tokiomis sąlygomis. Saugumo kalėjime ji kuria eiles, 
stiprindama kitų kalinių dvasią. Kalinės noriai giedodavo jos gegužinę 
giesmę, atspindinčią meilę Dievo Motinai ir Tėvynei Lietuvai:

Tegul atgims Tauta galiūnų!
Dievybe - Meile tekvėpuos,
Ir vardas niekad jau nežūna 
Brangios Šventosios Lietuvos!
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1950 m. ypatingojo pasitarimo nutarimu motina Augustina nuteisia
ma kalėti 10 metų. Kokias kančias ši jautri siela turėjo iškentėti Gulago 
salyno Abezės ir Intos lageriuose (Komijos asr), galima tik nujausti, skai
tant asketiškai santūrų jos eilėraštį:

Tu leidai mus kaip grūdus vėtyt 
Po tundras, po taigas plačias!
Tautos vaikus po tyrus mėtyt,
Kaip vyną gerti jiems kančias.

Tačiau ji nuolat gyveno antgamtinėje sferoje, pasiryžusi kentėti ir au
kotis už Tautą, už sielas:

Juodoj nakty, kur siaučia šaltis,
Nepalikai silpną vieną.
Dėl mūs Tu, Viešpatie, prikaltas - 
Talkon Tau - mirt, kentėt einu.

Iš tiesų ji, saugodama Švč. Sakramentą lagerio barake, buvo savo dva
sia viena su Juo ir Jo meilę spinduliavo visiems. Kaliniai ją taip ir vadino: 
mat’ - motina.

1956 m. Pabaltijo karinės apygardos Karo tribunolas nutraukė jos by
lą, panaikino ypatingojo pasitarimo nutarimą kaip nepagrįstą, priėmė spren
dimą grąžinti konfiskuotą turtą - rašomąją mašinėlę - ir reabilituoti.

Motina Augustina amnestuojama ir grįžta į Lietuvą. Kokią ją randa? 
Kodėl, tėvų žeme, man šalta esi?
Juk buvai kadaise graži ir šviesi!

<...> Aš grįžau iš tolių!.. Bet tu jau ne ta:
Ta pati gražioji, bet širdis kita.

Tačiau ir okupacijos sąlygomis motina Augustina nenuleidžia rankų. Ji ir 
toliau rūpinasi, kad jos įsteigtos vienuolijos seserys ir katakombinėmis sąly
gomis galėtų gyventi bendruomenėje, šviestis, dalyvauti rekolekcijose. Pati 
vesdavo joms pamokas, kiekviena proga liudydavo savo dvasines patirtis 
skaitydama pamėgtą Evangeliją pagal Joną, su kuria nesiskyrė net būdama 
lageryje - iš ten parsivežė Evangelijos lapelius, slėptus siūlų kamuolėliuose.

Turėdama tvirtus tikėjimo pagrindus ir deramą mokslinį pasirengimą, 
motina steigėja neapsiriboja veikla kongregacijos viduje: iš vokiečių, len
kų, prancūzų kalbų verčia teologų dogmatikų (M. J. Šėbeno, J. Šryverso, Kolum
bos Marmiono ir kt.) bei mistikų (šv. Jėzaus Teresės Avilietės, šv. Gertrūdos, pal. Marijos 
iš Agredos) ir kt. veikalus. Jos išverstos knygos perrašinėjamos, daugina
mos. [Knygą Šv. Jėzaus Teresė Avilietė. Gyvenimas, jos pačios aprašytas 2000 egz. tiražu 
1998 m. išleido „Judex“ leidykla.] Bendradarbiauja pogrindžio leidinyje „Rūpin
tojėlis“. Iki mirties išlieka kūrybinga:

Gyvybės versmės plačios gilios!
Jose laiminga gyvenu -
Kančios džiaugsmu Tau krykščiu „Myliu“!
Aš kryžiais prie Tavęs skrendu.
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Sunku gal suprasti šiuolaikiniam žmogui jos mistikos kupinas eiles. 
Kodėl visų laikų mistikai ir šventieji ne bėgo nuo kančios, bet jos troško? 
Netikinčiajam tai atrodo kaip beprotybė, o krikščionis žino, kad kančia 
jungia kupiną meilės sielą su Kryžiaus Auka, kuri pašventina, teikia gy
vybę: Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti (Jn 15, 15). Motina 
Augustina žinojo kančios prasmę:

O Viešpatie, atleisk besotei, - 
Betrokštu vien, ko trokšti Tu!
Ant kryžiaus su Tavim aukotis,
Kad duotumei tautoms šventų!

Ji troško matyti atgimstančios dvasios Lietuvą, pakilusią iš nupuolimo 
su atgaila ir su malda. Tačiau jai nebuvo skirta sulaukti Nepriklausomy
bės atgavimo džiaugsmo (taip pat auka?). 1990 m. vasario 9 d. Viešpats 
atėjo nusiskinti prinokusios Vynmedžio Šakelės. Eidama 92-uosius metus, 
motina Augustina iškeliauja pas Viešpatį.

Nuskynęs Tu nešies į puotą,
Į amžinąsias vestuves,
Kur sielos, laime vainikuotos,
Tau džiaugsmui laimės šventę švęs.
Tavu grožiu aš vėl spindesiu,
Tava Širdim Tave mylėsiu!

IŠ  VYNMEDŽIO ŠAKELĖS POEZIJOS

NE TAU, NE TAU 
Ne tau, ne tau, žemele miela, 
Širdis karštoji sukurta.
Ne tau pavergti mano sielą,
Ne tau, ne tau ji paskirta.

Žinau, Aukščiausias mane leido 
Palietęs ugnimi dangaus.
Ir pažymėjęs mano veidą,
Man vardą suteikė žmogaus.

Jis pats išpuošęs pamylėjo,
Paskyrė mane dėl savęs.
Man amžių laimę pažadėjo 
Ir pats su meile ten įves.

Vien Jo beieško mano siela,
Be Jo vien ilgisi širdis...
Ne tau skirta aš, žeme miela, 
Ne čia, ne čia širdis atgis.
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Sudieu! Sudieu! Graži žemele,
Tavyj gyvensiu, bet ne tau - 
Malonė mano sielą kelia,
Kur laimę amžiną matau.

Skrendu tad aš sparnais malonės,
Kur giesmės skamba angelų,
Į juos panašūs tapę žmonės 
Aukščiausiam gieda giesmes jų.

(1922 m. Palanga, ant Birutės kalno)

TU LEIDAI 
Tu leidai mus kaip grūdus vėtyt,
Po tundras, po taigas plačias.
Tautos vaikus po tyrus mėtyt,
Kaip vyną gerti jiems kančias.

Bandei mus, Dieve Visagali!
Ar daug radai grynų grūdų?!
Ar jais atsėsi mūsų šalį? - 
Veltui gal vargęs būsi Tu?!

Vien Tu žinai. Naktis juodoji 
Tau, Dieve, nieko neuždengs!..
Iš kryžiaus Tau kaltiems pamojus - 
Aukščiausiam tautos nusilenks.

Tu vėl grąžinsi į Tėvynę 
Toli išmėtytus vaikus.
Kančiomis, kryžiais atgaivinęs,
Priglausi po sparnais visus.

Palaiminta Dievu atgimus,
Dievu nudžiugusi tauta.
Pakilusi iš nupuolimo,
Su atgaila ir su malda.

(1955 m. Inta)

IR MES DAR TURIME 
Ir mes dar turime šventųjų 
Šlifuotų deimantų kančios,
Nors pančiuos, bet nepavergtųjų - 
Aukas jų angelai skaičiuos.

Auka, malda, su Kristaus kryžium,
Su Kristumi viena dvasia,
Jie eina mirti pasiryžę,
Širdim skaisčia, tvirta, drąsia.
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Jie eina, juos malonė lydi,
Jie Kristui - Jo kančios draugai.
Su Kristaus kryžium juos išvydę, 
Pakils net nuodėmių vergai.

O Viešpatie, daugiau šventųjų! 
Daugiau kančios, draugų tikrų!
Ir vėl kils skrydžiui išrinktųjų 
Būriai sielų skaisčių, tvirtų. 

Pripildytos vėl bus šventovės 
Dalyvių dieviškos Aukos.
Šalis Tave vėl himnais šlovins, 
Giesmėmis meilės, padėkos.

(1957 m. Telšiai)

GYVYBĖS MANO JAUNĄ RYTĄ 
Gyvybės mano jauną rytą 
Aš Vynmedin įskiepyta!
Radau gyvenimą čia kitą, - 
Gyvybės Dievo atšvaitą.
Aš Vynmedy jauna šakelė, - 
Jis Saulėn mane mažą kelia.

Tik Vynmedžio Krauju gaiviuoju, - 
Gyvybe Jo aš Jam gyva!
Maža vešli aš Jam žaliuoju,
Aš Jam brangi, aš Jam sava!
Mane lyg motina maitina,
Gyvybe dieviška gaivina.

Ar dar ieškoti kam gyventi,
Ką džiuginti kvapais žiedų?
Sulauksiu greitai pjūties šventės:
Ir derliaus paieškosi Tu.
Tave aš džiuginti galėsiu 
Maža didžių šakų pavėsy.

Ateisi Tu nuskint ne žiedo,
Bet kekių - vaisių Vynmedžio!
Te, Viešpatie, nebus Tau gėda, - 
Duok vaisių Tu, Tavęs meldžiu. 
Apkrauk mane, šakelę menką,
Lai Tavo kekėm svyra lenkias!
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Nuskynęs Tu nešies į Puotą,
Į amžinąsias vestuves,
Kur sielos, laime vainikuotos,
Tau džiaugsmui laimės šventę švęs.
Tavu grožiu aš vėl spindesiu,
Tava Širdim Tave mylėsiu!

(1968 01 26)

NEVYSKI, JAUNYSTE 
Nevyski, jaunyste, už grotų standžiųjų,
Kalėjimo mūruos apmirus niauriuos.
Neverki nuliūdus dienelių laisvųjų,
Brangiųjų tėvelių jaukiuose namuos.

Pakilki, jaunyste, virš žemės menkystės 
Į Dievišką Saulę drąsiuoju aru.
Ten dieviškos galios tavy išsivystys,
Ten tapsi tu dvasios galiūnu tikru.

Kančiose tu rožėm žydėki, jaunyste,
Į Saulę Dievybės atverta širdim.
Kas meile kvėpuoja, tas amžiais nevysta,
Tas traukia pasaulį aukštyn su savim.

Nemirki, jaunyste, gyvų kapinyne, - 
Žiaurusis pasaulis tavęs neraudos...
Laisva krūtine tu kvėpuoki Dievybe,
Laiminga svaiginkis Jos Meilės srautuos.

Žydėki, jaunyste, už grotų šaltųjų,
Gyvųjų kapuose kančiomis atgimk.
Pakilki prie Dievo draugų išrinktųjų,
Kaip jie, Tu, Dievybe nušvitus, nurimk.

(1949 m. spalis, Klaipėdos sunkiųjų darbų kalėjimas)

O MOTINA...
O Motina šventos malonės!
Marijos žemė - mūs šalis.
Ar dar ilgai beklaidžios žmonės,
Ar pikto tvanas toliau plis?

Ar galima giliau dar smukti,
Kaip smuko jau Tava tauta!
Ar reik jai pranašu sušukti:
Pakilk! Jei ne - tu sutrinta!
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Jei Tu, o Motina tyriausia,
Negelbėsi aklos tautos,
Paskendę liūne, ką maldausme,
Kas pūvančius - kaltus užstos?!.

Jei Tu užtarsi, mes nemirsim - 
Prikelsi dar malone mus.
Mes Tavo meilę amžiais girsim - 
Tauta vėl Tavo šventa bus.

O VIEŠPATIE, ATLEISK 
O Viešpatie, atleisk besotei:
Aš trokštu dar gyventi Tau.
Daug syk gyvybę Tau aukoti,
Kad gelbėtum sielų daugiau.

Tu iš Dangaus pas mus atėjęs, 
Kančias, vargus pasirinkai - 
Renkuos čia kelią Apirkėjo 
Ir eisiu Jo kančių keliais. 

Kentėsiu čia nors metų šimtą,
Nors lig pasaulio pabaigos, - 
Kad tik tauta Tavy atgimtų 
Vaikais Šventosios Lietuvos.

(1978 m.)

ARTĖJANT GYVYBĖS AUKOS VALANDAI 
Sudiev, sudiev, graži žemele, 
Švenčiausio Tėvo sukurta.
Tavasis grožis į Jį kelia - 
Einu širdim Jam atverta.

Ilgiuos Tavęs, tikra Tėvyne, - 
Nuo amžių mylinti Širdie!
Tu lauki meile atgaivinęs - 
Skubu gaivinama vilties.

Dėkoju Tau, o Visagali,
Maža, menka, Tavim didi, - 
Tave mylėti davei galios,
Šaukei gyvent Tavoj Širdy.

O Viešpatie! Tavęs ilgiuosi,
Dėkot už Meilę meile Tau.
Visi Tavim tespinduliuosim, 
Gyvensime Tavim pilniau.
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O Viešpatie! Uždeki sielas! - 
Visi Tau meile tešvytės!
Duok su Tavim man džiaugsmą mielą: 
Padėt visiems kilt prie Tavęs.

Geriausias! Viską Tu atleidi,
Kaip Dizmui gailesčio auka.
Tešvies visiems Švenčiausias Veidas, - 
Ir bus auka Tau atbaigta.

(1980 m. Kaunas)

JOS MISIJA BAŽNYČIAI

Dr. Barbara Albrecht

PALAIMINTOJI  EDITA ŠTEIN 
(Pabaiga. Pradžia Nr. 24)

Karmelitės misija. Vertėjas turi būti kaip lango stiklas, kuris pralei
džia šviesą, o pats yra nematomas, - šie stebinantys 15-metės gimnazis
tės žodžiai, man atrodo, tarsi Editos Štein gyvenimo kelio ir gyvenimo 
būdo šifro raktas. Ji ne tik apie save sukosi, ji buvo įrankis aukštesniam 
tikslui:

Aš esu tiktai Viešpaties įrankis. Kas pas mane ateina, tą norėčiau 
pas Jį nuvesti. O kai pastebiu, kad reikalas ne apie tai, o tėra tik 
domėjimasis mano asmeniu, negaliu kaip įrankis tarnauti, turiu 
prašyti Viešpatį, kad padėtų kitu būdu, nes būdas niekada nėra 
skirtas vienas.

Edita Štein, dar būdama studentė, jau per Pirmąjį pasaulinį karą buvo 
pasiryžusi viskam - dėl savo tautos (o tai buvo vokiečių tauta!) ji nutraukė 
studijas ir savanoriškai pasirengė tarnauti Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 
pagalbine sesele.

Aš dabar nebeturiu nuosavo gyvenimo, - pasakiau sau. - Mano 
visos jėgos skirtos dideliems įvykiams. Kai baigsis karas, jei dar 
būsiu gyva, tada galėsiu vėl apie savo privačius reikalus galvoti.

Daugelį mėnesių infekcinėje ligoninėje slaugant sergančius šiltine ir sun
kiai sužeistus Rytų fronte kareivius, iš tikrųjų dieną naktį reikėjo skirti 
visas savo jėgas. Ir ji jas atidavė. Edita Štein tikrai buvo paženklinta tokiam 
pasiaukojančiam atsidavimui. Tai jau tada išryškėjo. Doroviškai sugedusi 
ligoninė, gydytojai, seserys, pacientai atsidavusios, darbščios, meilės kupi
nos, pareigingos studentės Editos Štein akivaizdoje bemat pasikeitė. Likvi
davus ligoninę, ji vėl naujai pasirengė tarnauti ir ne kartą buvo kviečiama.

Aš sąmoningai pabrėžiau tą jos veiklos vietą, nes kaip tik tai yra jos 
misija, kuri parodo Editos Štein, kaip moters ir vokietės, negirdėtai efektingą
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humaniškumą, gebėjimą ir pasirengimą atsiduoti. Ir negaliu atsisakyti, šiek 
tiek nukrypdama, nepacitavusi vienos ištraukos iš jos gyvenimo atsimini
mų „Iš vienos Žydų Šeimos gyvenimo“ (pradėtų 1933 m. Breslaujoje ir nebaigus 
nutrauktų 1939 m. Echto Karmelyje). Simbolinę reikšmę įgyja aprašymas nežy
maus įvykio Rytų fronte (Lenkijoje), kai ji tarnavo sužeistiems vokiečių karei
viams, palyginimas su pačios Editos Štein mirtimi ciano vandenilio rūgšties 
dujų kameroje Aušvico [Osvencimo] koncentracijos stovykloje. Edita rašo:

Po ano didžiojo transporto netrukus atvyko kitas. Dabar mes juos 
gavome ne iš Karpatų, o iš Varšuvos apylinkių. Tai iš didžiojo žygio 
į Lenkiją. <...> Maudymui buvo skirtos dvi patalpos, viena su kelio
mis voniomis, kita su dušais. Atvykusieji turėjo tuojau visiškai nu
sirengti. Tai buvo būtina norint pašalinti utėles. Kas galėjo vaikščio
ti, buvo siunčiamas į karštą dušą ir čia tinkamai apsišvarindavo. 
Žmones, kurie patys negalėjo apsitarnauti, kaip mažus vaikus reikėjo 
pasodinti į vonią ir išmaudyti. O kuris buvo sunkiai sužeistas ir jo 
buvo negalima maudyti, tas buvo prausiamas ant neštuvų. Šis ap
sišvarinimas buvo džiugus. Negalima nė įsivaizduoti, koks malonu
mas buvo maudynė žmonėms, kurie dažnai mėnesiais, o gal ir išti
sais metais neturėjo galimybės iš pagrindų apsišvarinti. Mes džiau
giamės kartu su jais, galėdamos kažką gero padaryti, nesukeldamos 
skausmo. Tolesnis skyrius jiems - operacinė salė, ir čia daugeliui 
neapsiėjo be didelių skausmų. Atvykusieji iš Lenkijos jau dešimt die
nų kelionėje, o daugelis tebebuvo sutvarstyti tais pačiais tvarsčiais, 
kuriais buvo aprišti tuoj po sužeidimo. Jau vien juos nuimti buvo 
kančia. Ir kaip atrodė žaizdos! Bet čia, maudynėje, jie buvo linksmi 
kaip vaikai. Aš neštuvuose prausiau vieną jaunutį kareivį, Vestfalijos 
kalnakasį. Ant abiejų šlaunų jam buvo uždėti dideli tvarsčiai. Bet jo 
mėlynos vaikiškos akys spindėjo laime, žvelgdamos į mane.

Ką bendro visa tai turi su vienuolės karmelitės Editos Štein įstojimu 
į vienuoliją, gyvenimu ir misija? Karmelyje ji gyveno - tas pats variantas 
(H. Volk) - visiškai atsisakydama savęs: sekdama Jėzų Kristų - Nukryžiuo
tąjį, visiškai atsidavusi dėl savo tautos - žydų, krikščionių, vokiečių, dėl 
tautos iš persekiojamųjų ir persekiotojų. Tas pasiaukojimas - ypatinga 
Editos Štein misija. Ir tuo ji savotiškai tapo panaši į Jėzų Kristų, jos ir 
mūsų Viešpatį.

Nuo 1932 m. Edita Štein dirbo Miunsterio vokiečių institute mokslinės 
pedagogikos docente. Šis pradėtas vilties kupinas darbas jau vos po vie
nerių metų baigėsi, nes buvo išleistas Hitlerio įsakymas dėl arijų. Edita 
Štein šitokią situaciją seniai buvo numačiusi. 1930 m. savo pranešime 
„Kaip aš įstojau į Kelno Karmelį“, ji rašo apie paskutinę savo buvimo 
vietą Beirone per 1933 m. Velykas:

Prieš išvykdama aš paklausiau vienuolyno vyresnįjį, ką turėčiau 
daryti, jei reikėtų atsisakyti savo darbo Miunsteryje. Jis nė nemanė,
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kad taip galėtų įvykti. Kelionėje į Miunsterį laikraštyje perskaičiau 
žinią apie nacionalsocialistinį mokytojų suvažiavimą, kuriame tu
rės dalyvauti ir konfesinės draugijos. Man buvo aišku, kad auklė

jimo įstaigos nepakęs nė mažiausios įtakos, kuri būtų priešinga 
valdančiajai krypčiai. Institutas, kuriame dirbau, buvo katalikiš
kas, įsteigtas ir išlaikomas katalikų mokytojų draugijos. Taigi jo 
dienos tikriausiai buvo suskaitytos. Tuo labiau aš turėjau atsisvei
kinti su savo trumpa docentės veikla.

1933 04 19 Edita Štein iš Beirono sugrįžo atgal į Miunsterį. Kitą dieną 
nuėjusi į institutą sužinojo, kad iš partijos teirautasi apie ją. Reikalų val
dyboje pirmiausia jai buvo patarta nebeskaityti paskaitų. Jei nebebus gali
ma rudenį dirbti institute, reikėtų pasiieškoti galimybės dirbti užsienyje.

Iš tikrųjų Editai Štein buvo pasiūlyta dirbti vienoje vokiečių mokykloje 
Pietų Amerikoje. Taigi ji būtų galėjusi išvengti dar prieš 1933 m. aiškiai 
jaučiamo ir bijomo žydų persekiojimo. Bet tai nebuvo jos kelias. Ne bėgti, 
bet pasilikti - kaip Marija po kryžiumi! Po 1922 m. krikšto jos vidinis 
pašaukimas buvo anoniminė tarnystė Bažnyčios kriptoje: ne pas domini
kones ar benediktines, bet Karmelyje, maldos ir savanoriško atsiteisimo 
už kitus tarnystė, atsižvelgiant į visa tai, ką žmonės drįso padaryti ken
čiančiam Viešpačiui Jo paslaptingo Kūno nariuose.

Kad jos asmeninės užduotys kryps ta linkme, ji žinojo jau prieš įsto
dama Kelne 1933 10 15. Laiške motinai Petrai Briuning OSU Derstone 
1938 09 12 ji rašo:

Turiu jums pasakyti, kad savo vienuolišką vardą atsinešiau į na
mus dar būdama postulante. Aš taip jį gavau, kaip prašiau. Po 
Kryžiumi supratau Dievo tautos likimą, kuris jau tada ėmė ryškėti. 
Aš maniau, jog tie, kurie suprastų, kad tai yra Kristaus Kryžius, 
turėtų vardan visų jį prisiimti. Be abejo, šiandien apie tai daugiau 
žinau, kas tai yra būti susivienijusiam su Viešpačiu Kryžiaus žen
kle. Niekada to nesuvoksime, nes tai yra paslaptis!

Savo paskutiniame nebaigtame kūrinyje „Kryžiaus mokslas“ (Kreuzes
wissenschaft), ji rašo apie savo Ordino tėvo kilmingą titulą:

Kilmingas vardas Ordine reiškia, kad Dievas šią sielą nori ypatin
gos paslapties ženkle suvienyti su savimi. Jonas parodė, <...> kad 
virš jo gyvenimo kaip tiesos ženklas stovėjo Kryžius.

Ir ses. Benedikta [Edita] savo Ordino tėvo Kryžiaus moksle buvo pašvęs
ta kaip niekas kitas:

Jei mes kalbame apie Kryžiaus mokslą, nereikia suprasti mokslo 
paprasta prasme: tai nėra tiktai teorija <...>, tai yra gyva, tikra 
ir veikli tiesa: lyg sėjos grūdas ji krinta į sielą, ten įsišaknija ir 
auga, suteikdama sielai tam tikrą antspaudą, ir nulemia jos poel
gius, kad juos toliau skleistų ir padarytų regimus. Taip nusakomas 
šventųjų mokslas, o čia mes kalbame apie Kryžiaus mokslą.
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Ses. Teresei Benediktai vyresnybė pavedė ne tik tęsti savo filosofinį 
darbą (užduotis, kuri, be bibliotekos ir normalių mokslo darbui pagalbinių priemonių grynai 
Karmelio sąlygomis, iš jos pareikalavo nepaprasto susitelkimo bei klusnumo): laiškais ir 
pokalbių kambaryje ji nuolat praktikuodavo nors nedidelius, bet tada, kaip 
ir šiandien, labai reikalingus dvasinius gailestingumo darbus. Jos buvusios 
mokinės, studijų draugai, asistentės, mokytojos ir docentės, darbo metų 
bičiuliai, jaunos seserys, žmonės, esantys kelyje į Katalikų Bažnyčios tikė
jimą, o ypač jos artimieji ir daugybė draugų, kurie dėl nacionalsocialistų 
įsakymų patekdavo į vis didesnius vargus, sunkesnę padėtį, buvo reikalingi 
jos patarimų, paguodos, užuojautos. Pati dėl savęs ses. Teresė Benedikta 
buvo kūdikiškai rami. Ta jos misija reikalinga ir mums, šių dienų krikščio
nims, dažnai kupiniems nerimo.

Kadangi ši tema, manau, yra itin svarbi misija mums visiems šiandie
nai ir rytojui, norėčiau leisti jai pačiai prabilti iš įvairaus laikotarpio teks
tų apie jos patirtą pasitikėjimą Dievo Apvaizda. 1927 m. vienam studijų 
draugui ji rašė:

Savo patarimą aš jums daviau: pasidarykite kaip vaikas ir gyveni
mą su visais tyrinėjimais bei giliais mąstymais atiduokite Tėvui į 
rankas. Jei to dar negalite padaryti - prašykite nežinomąjį, abejo

jamąjį Dievą, kad Jis padėtų. Dabar jūs į mane žiūrite gana nuste
bęs, kad aš nesivaržau prabilti tokia paprasta vaikiška išmintimi. 
Tai išmintis, nes ji paprasta, ir joje slypi visos paslaptys. Tai kelias, 
kuris visiškai saugiai veda į tikslą.

Savo dideliame filosofiniame veikale „Ribotas ir amžinas buvimas“ 
1936 m. Karmelyje ji rašo:

Nenuginčijamas faktas, kad mano laikinas buvimas, nuo akimirkos 
iki akimirkos terminuotas, atitinka kitą, taip pat neginčijamą fak
tą, kad aš, nors laikina, esu ir nuo akimirkos iki akimirkos būsiu 
palaikoma būti ir savo laikiną buvimą suvokiu kaip nuolatinį. Aš 
žinau, kad esu palaikoma, todėl esu rami ir saugi - tai ne savai
mingas vyriškio, savo paties jėga stovinčio ant tikro pagrindo, sau
gumas, bet tas <...> palaimingas saugumas vaiko, kuris, laikomas 
tvirtų rankų, yra ne mažiau išmintingas saugumas. Kita vertus, 
argi vaikas būtų „išmintingas", jei nuolat gyventų baimėje, kad jo 
motina gali leisti jam nukristi.

Po 1938 m. lapkričio 9-10 d. vadinamosios Reicho krištolinės nakties 
[žydų pogromo] ji ėmė baimintis, kad dėl to, jog ji yra Kelno Karmelyje, 
nesukeltų nemalonumų kitoms seserims. Naujųjų 1939 metų naktį vienas 
jai palankus gydytojas išvežė ją į Echto Karmelį Olandijoje. Iš ten 1939 m. 
balandžio mėn. ji rašė:

Man visada atrodo, kad mes čia neturime nuolatinės buveinės. Aš 
neturiu kito troškimo, tiktai tą, kad manyje ir per mane įvyktų 
Dievo valia. Jis žino, kuriam laikui mane čia paliko ir kas po to
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įvyks. In manibus tuis sortes meae - Tavo rankose mano likimas. 
Čia viskas geroje globoje. Taigi man nėra jokių rūpesčių. Bet reikia 
daug melstis, kad kiekvienoje padėtyje liktum ištikimas.

1942 m. balandžio mėn., gavusi žinią, kad jai ir jos seseriai Rozai, 
dirbusiai Echto Karmelyje pasauliete durininke, nėra galimybės išvykti į 
Šveicarijos Karmelį, viename laiške rašo: Mes toliau gyvename ramiai ir 
ateitį pavedame Tam, kuris vienas viską žino.

Viename iš paskutinių laiškelių iš Vesterborko lagerio rašo:
Mes esame visiškai ramios ir linksmos. Be abejo, iki šiol be šv. Mi
šių ir šv. Komunijos. Gal galimybių bus vėliau. Dabar mums truputį 
tenka patirti, kad galime gyventi grynai vidiniu gyvenimu.

1942 m. rugpjūčio 5 d. laiškelyje skaitome: Mes pasitikime Jūsų malda. 
Čia tiek daug žmonių, kurie <...> reikalingi paguodos, ir jie jos laukia iš 
seserų vienuolių.

1942 m. rugpjūčio 7 d. anksti rytą transportas išvyko į Rytus...
Savo gyvenimo metais Karmelyje ses. Teresė Benedikta iki galo išlaikė 

meilės tvirtumą, - šį bruožą įgijo išsižadėdama savęs ir įsižiūrėdama į 
Pervertąjį, kaskart stipriau susivienydama su Kristumi šv. Eucharistijoje, 
kasdien tyliai valandomis adoruodama eucharistinį Viešpatį, esantį taber
nakulyje, taigi būdama su Juo.

Iš Kristaus pasiaukojimo paslapties ir Jo atsidavimo Dievui bei žmo
nėms jau 1939 m. jai pačiai buvo suteikta jėgų išsižadėti savęs, pasiauko
jant Švč. Jėzaus Širdžiai, kaip atsiteisimo auka už tikrąją taiką. Viešpats ją 
priėmė per žodį. Jos taip buvo pasiaukojimas išbandymo audrai vidurnak
čio tamsos tikėjimo kelyje. Betgi šį tamsųjį kelią ji pajuto kaip tikrąjį, ne 
kaip vienintelį kelią į nesuvokiamą Dievą. Toje tamsoje jai, kaip ir jos 
Ordino tėvui (Kryžiaus) Jonui, tiesos šviesa buvo paslėpta. Todėl Edita 
Štein, Kryžiaus palaimintoji karmelite, 1941 m. teisingai rašė:

Aš viskuo patenkinta. Scientia Crucis - Kryžiaus mokslą - galima 
tik tada įgyti, kai iš esmės gauni pajusti kryžių. Aš tuo įsitikinau 
nuo pirmos akimirkos ir iš širdies tariau: „Ave Crux, spes unica!" - 
Sveikas Kryžiau, vienintele viltie.

Kryžiaus moksle augti - tai progresuojantis, paslaptingas persikeitimas 
Nukryžiuotajame - o tą mokslą, kaip rašo ses. Teresė Benedikta (Kryžiaus), 
Jonas (Kryžiaus) išmoko tarnaudamas prie altoriaus. Ji pati, ses. Teresė Be
nedikta, kaskart vis geriau perėmė šį mokslą priimdama pamaldžiai Eucha
ristinę dovaną ir ją, perkeltą į eucharistinį gyvenimą, platindama.

Kard. Alfredas Bengšas iš Berlyno 1979 m. prieš savo mirtį rašė:
Iš tikrųjų komunikuoti - tai sakyti Viešpačiui: imk, laimink, laužyk, 
tada mane išdalyk, tegu kartu su Tavimi būsiu dovana Tėvui ir 
duona broliams!

Kaip tik tai ir yra, mano manymu, trumpa Editos Štein misijos formu
lė. Dievo priimta ir pasaulio visuomenėje kaip Bažnyčios kriptoje tarnauti
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paimta moteris, anima ecclesiastica - Bažnyčios sudvasinta, Kryžiaus pa
laiminta ji liudijo Tiesą, kuri yra pats Jėzus Kristus, sutiko būti reikalinga, 
atidavė visas jėgas ir meilėje eucharistiškai išdalijo save dėl daugelio.

Ateik! Mes einame už savo tautą! - taip Edita tyliai pašaukė savo 
seserj Rozą, kai jos abi buvo esesininkų išvežamos iš Echto Karmelio. 
Sava tauta - tai žydų ir vokiečių tauta, tai Senojo Testamento ir Naujojo 
Testamento Dievo tauta. Tai esame mes visi, šiandieninė ir rytdienos 
Jėzaus Kristaus Bažnyčia, kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai!

Edita Štein, kaip krikštyta žydų kraujo krikščionė katalikė, buvo įsak
miai išvežta, nes SS [esesininkų] naikinimo akcija 1942 m. rugpjūčio 2 d. 
buvo žaibiškas atkeršijimas Olandijos vyskupams ir jų drąsiam 1942 m. 
liepos 26 d. Ganytojiškam laiškui, kuriame visiškai viešai pasmerkiama 
žmogų paniekinanti nacionalsocialistų praktika.

Būti pavyzdžiu dėl Jėzaus Kristaus - Galvos Jo paslaptingo Kūno, 
kuris yra Bažnyčia iš žydų ir pagonių, - ši tiesa Editai Štein buvo kon
kreti tiesa. Todėl pabaigoje norėčiau duoti žodį t. Hirmanui SJ. Iki Editos 
Štein suėmimo Echte jis buvo jos dvasinis palydovas. Savo liudijime 
apie ją 86-oje Vokiečių katalikų dienoje, įvykusioje 1980 m. Berlyne 
[Vakarų], pagal motto Kristaus meilė yra stipresnė (Christi Liebe ist stärker), 
jis kalbėjo:

„Taip“ Kryžiui, kurį Dievas iš meilės taip pat ir už jos [Editos Štein] 
tautą ant savęs prisiėmė, ji prisipažįsta tam Kryžiui, kaip išgany
mo ženklui savo tautos. Viduje su šia tauta ji labiausiai buvo 
susijusi. Ji man kalbėjo: „Jūs nenumanote, ką ji man reiškia. Kai aš 
rytą ateinu į koplyčią ir, žvelgdama į tabernakulį bei Marijos pa
veikslą, sau sakau: „Jie buvo mūsų kraujo“. Tačiau ji nebuvo vien 
su savo tauta susijusi žydė - ji kartu buvo meile vokiečių tautai su 

ja susijusi vokietė. Ir kaip tokia ji klausdavo, dažnai man sakyda
ma: „Kas atsiteis už tai, kas daroma su žydų tauta vokiečių tautos 
vardu?“ Ji kentėjo dėl to, ką darė vokiečiai žydų tautai.

Ji kentėjo dėl to, kad krikštyti krikščionys, kaip Hitleris ir Him
leris, šį baisų nusikaltimą žydų tautai sau prisiėmė. „Kas nukreips 
šį baisų nusikaltimą abiejų tautų palaimai? - Tie, kurie čia neapy
kantos padarytoms žaizdoms neleidžia gimdyti naujos neapykan
tos, tačiau, nors jie patys yra tos neapykantos auka, prisiims sau 
kančią tarp neapkenčiamųjų ir nekentėjų kančią“.

Niekada nepamiršiu pokalbių su šia tikra krikščione filosofe ir 
liudytoja, sakiusia: „Niekada pasaulyje neapykanta negali tarti pa
skutinio žodžio. Neapykantą reikėtų taip sutikti - meldžiantis ir 
kitiems už ją atsiteisiant, - kad šios neapykantos skleidimas galėtų 
virsti malone neapykantos skleidėjams. Ar ne per maldą už tuos, 
kurie neapkentė, kurie Jėzų nukryžiavo ir Jo šoną pervėrė, Jėzaus 
žaizdos tapo ženklu tos meilės, kuri pasirodė tikrai stipresnė?“
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Edita Štein, ses. Teresė Benedikta (Kryžiaus), mirė ne tik kaip neapykan
tos auka, bet kartu stipresnės meilės sukelto krikščioniško atsižadėjimo 
dvasioje. Tai meilė, dalyvaujanti paties Jėzaus Kristaus meilėje.

Editos Štein, gimusios per susitaikinimo šventę, gyvenimu ir mirtimi 
patvirtinta ir laimėta misija, visiško sutaikinimo ir taikos liudijimas - visa 
tai aktualu mums šiandien, kaip buvo vakar ir bus rytoj. Šios mūsų 
amžiaus didžios katalikės ir Viešpaties Bažnyčios sekėjos misija bei liu
dijimas - sutampa su tuo, ką Paulius pirmajame amžiuje apie Jėzų Kristų 
rašė efeziečiams:

Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs vidu
ryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. Jis panai
kino įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų 
sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne 
kryžiumi abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas prie
šiškumą. Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, 
kurie buvo arti (Ef 2, 14-17).

Baigiamasis žodis. Pabaigoje dar trumpas žodis: Edita Štein į Aušvicą- 
Birkenau [dabar Lenkijos Osvencirnas-Bzežinka] buvo atgabenta 1942 m. rugpjūčio 
9 d. ir, matyt, tuoj pat kartu su jos bendro likimo draugais pasiųsta į dujų 
kamerą. Mes nežinome, ar Dievo tamsuma ar paguoda pripildė jos sielą 
paskutinėmis valandomis ir minutėmis. Tik žinome, kad ji aukų chore mel
dėsi Dievui: De profundis (Iš gilumos šaukiuosi). Melstis Dievui Birkenau, 
kaminų šešėlyje, su pelenų skoniu burnoje - kaip tai paaiškinti? (E. Vyzelis). 

Nors esame bedugnėje, mes šaukiamės Tavęs, trokštame Tavęs. Ne
paisant to, kam Tu [o Dieve] leidai, kad mums [Tavo tautai] tai įvyktų, 
mes giedame Tavo šlovę. Kuo sunkiau, tuo nuoširdesnė yra mūsų 
giesmė. Tavęs nepaleisiu, jei mūsų nepalaiminsi.

Tai aukos. Edita Štein, ses. Benedikta a Cruce, pati Kryžiaus palaimin
ta, be abejo, šitą palaiminimą perdavė toliau visiems, kurie drauge su ja 
turėjo eiti į mirtį.

O mūsų, šiandieninių žmonių, klausiama, ar mokydami, skelbdami ir 
gyvendami kelsime reikalavimą, kurį mums palieka Aušvicas. Dievas ir žmo
nių kančios (Gott und das Leid der Menschen), Dievas ir žmonių nuodėmės 
(Gott und die Sünde der Menschen) - tai pagrindiniai klausimai Jam ir 
mums, teologijai ir tikėjimui, mokymui ir gyvenimui. Dievas mums pažadėjo, 
kad Jis yra su mumis net einant per tamsiausią slėnį (Ps 23,4), varge drauge 
bus (Ps 91,15), per visas dienas iki pasaulio pabaigos (plg. Mt 28,20) - taip pat 
ir Aušvice! O kodėl Jis beprotybės nestabdė?

Vien misija neišmintingos Dievo meilės Jėzuje Kristuje, dėl mūsų visų 
nukryžiuoto ir prisikėlusio Dievo ir Žmogaus Sūnaus, Aušvico akivaizdoje 
ištveria aukų klausimus, skundus ir tylėjimą. Ši neišmintinga meilė pasi
lieka su mumis ir mums - Ji visa pakelia, visa ištveria (1 Kor 13, 7).
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Tačiau misijos apie Nukryžiuotąją Meilę neįmanoma teologiškai su
prasti, kaip ir būti krikščionimi, įtikinamai ir išmintingai pasireikšti ap
siribojant pasaulyje. Misija apie kryžių, kurio Tiesą pakilusi viršum savęs 
ses. Teresė Kryžiaus Benedikta savimi paliudijo, rodo į Dievo misteriją. Ji 
nusipelnė pagarbinimo. O narsuoliai tie, kurie tai vykdo labai nusižeminę. 

(St. Hedmgsblatt. 1987. Nr. 18-26. Edic Stein und ihre Botschąft an die Kirche 
heute und morgen. Von Barbara Albrecht. Iš vokiečių k. vertė M.-A.)

KĄ MES GALIME DUOTI LIETUVAI

Domė Petrutytė

PRADĖKIME NUO MAŽO -  PAŽINKIME VAIKĄ

Žmogaus asmenybės didybė prasideda 
jo gimimu (Marija Montesori).

Nepaisant didelių kultūros laimėjimų, ypač civilizacinės bei techninės 
pažangos, šiandien visame pasaulyje nepaprastai sparčiai plinta ne tik 
materialinis skurdas, bet dar labiau dvasinis ir moralinis nuosmukis - 
lytinis palaidumas, nežmoniškai žiaurūs, siaubingi nusikaltimai. Šian
dien žudoma ne tik iš pykčio ar pavydo, ne tik dėl noro pralobti arba 
kopiant aukštyn karjeros laiptais besistengiant pašalinti nuo kelio ben
dradarbį, kuris atrodo esąs kliuvinys. Ne tai šiandieną kelia pasibaisėjimą 
ir siaubą, bet tai, kad žudoma dėl pasismaginimo, dėl malonumo.

Kas gi tie nežmoniški „herojai“? Ogi daugiausia jaunimas - vaikinai ir 
merginos; ir ne tik jaunimas, bet ir paaugliai, ir 5-12 metų vaikai. Visa 
tai kelia ne tik siaubą ir pasibaisėjimą, bet ir didelį susirūpinimą, kad 
pamažu einama į nužmogėjimą ir išsigimimą.

Yra siūlomi įvairūs būdai, kaip žmonija turėtų gelbėtis iš to baisaus mo
ralinio nuosmukio. Vieni mąstytojai žmonijos atgimimą sieja su socialinės 
santvarkos tobulinimu, kiti - su medžiaginės gerovės kėlimu, su civilizacijos 
bei technologijos pažanga, dar kiti žmonijos atgimimą sieja tik su religija - 
bet kuria religija, pripažįstančia antgamtinį gyvenimą ir tikinčia Jėzų Kristų.

Marija Montesori - viena iškiliųjų mąstytojų, susirūpinusių žmonijos 
ateitimi, atgimimą įžvelgė tiktai kaip paties žmogaus persiauklejimo pa
stangas, jo dvasinio gyvenimo nuskaidrinimą bei perkeitimą.

Tačiau žmogaus perauklėjimas, teigė M. Montesori, tegali būti sėkmin
gas, pirma, tik pradėjus darbą nuo pat žmogaus gyvenimo pradžios - nuo 
jo kūdikystės ir vaikystės, - o ne vėliau. Antra, kad perauklėtojai, pirmiau
sia tėvai, turi patys persiauklėti, t. y. atsisakyti įsisenėjusio viduramžiško 
požiūrio, kad jie esą vaiko formuotojai, jo asmenybės skulptoriai.

Todėl ir Lietuvoje pertvarkos sėkmė priklausys ne tik nuo ekonominio 
savarankiškumo, bet galbūt dar labiau nuo to, kiek dėmesio bei supratimo 
bus skiriama šeimai ir ikimokyklinio amžiaus vaikams - jų auklėjimui.
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Mes neišspręsime nė vienos problemos, kol nepradėsime nuo šeimos ir 
mažų vaikų. Čia ir yra tas šaltinis, iš kurio kyla, auga ir plėtojasi visos 
problemos. Šeima yra tautos gyvastis. Šeima - svarbiausioji žmonių ben
druomenės ląstelė. Sveikos ląstelės - sveikas visas organizmas. Vienos 
ląstelės sunegalavimas persiduoda kitoms. Tad ir rūpinkimės, kad visos 
ląstelės būtų sveikos.

Mažasis žmogutis yra ne bereikšmė būtybė, ne tėvų nuosavybė, su 
kuria jie gali elgtis kaip norėdami. O ne! Ne tik tėvai, bet ir visi suaugėliai 
į kūdikį ir vaiką privalome žiūrėti su didele pagarba, nes jame jau slypi 
būsimo žmogaus asmenybės didingumas. Vaikas bus būsimo žmogaus 
kūrėjas. Tačiau jo kūrybinis darbas priklauso nuo tėvų sąmoningumo ir 
gebėjimo būti jo padėjėjais. Todėl nežeminkime vaiko, laikydami jį kvaile
liu, neišmanėliu.

Kaip kiekvieno augalo sėkla yra labai reikšminga, nes joje slypi busi
masis augalas, kurio vertė priklauso nuo to, kaip mes tą sėklelę kultivuo
sime, lygiai taip pat kiekvienas sveikas kūdikis turi sėklą - potencinę 
galią išaugti sveiku, doru, kūrybingu žmogumi. Todėl jei vaikas nesivysto 
taip, kaip mes norime, neieškokime vaiko arba genų kaltės, o pirmiausiai 
pažvelkime į save.

Įgimtai potencinei galiai tinkamai atsiskleisti ir išsiplėtoti gali padėti 
gerai suprastas ir suvoktas montesorinis auklėjimas, kuris prasideda ne 
nuo vaiko auklėjimo, o nuo saviauklos.

Montesorinio auklėjimo centras yra vaikas - ne pasyvus, o veiklus 
vaikas, didelis, nenuilstantis darbininkas - kūrėjas, kuris kuria žmogų, 
būsimą žmogų. Tėvai ir auklėtojai privalo vaikui padėti ne jį mokydami, 
bet paruošdami jam tinkamą aplinką, kur vaikas galėtų rasti savo savi
auklai reikalingas priemones. Tai pirma. Ir antra, dar svarbesnis uždavi
nys už aplinkos paruošimą - tai meniškas gebėjimas vaikui padėti ir 
vadovauti jo savikūros darbe.

Jūs dabar susirūpinę pamirštaisiais, buvusiais nužmogintais mūsų bro
liais ir sesėmis. Vežame bent jų kaulus Tėvynėn, iš kur jie buvo negailes
tingai išplėšti ir pasmerkti baisioms kančioms.

Tai, kas daroma, - gražus ir šventas darbas. Tačiau, man rodos, jog 
norint, kad jis būtų įprasmintas, reikia pasistengti sumaniai perduoti jau
najai kartai pačią idėją. Tik nesielkime kaip žydai. Ne kerštą ir neapykan
tą stenkimės perteikti savo mažiesiems, bet gilų skausmą, gailestį, užuo
jautą, atlaidumą. Įsigilinkime į Maironio palikimą, jo poeziją, kur jis sako: 

Ten močiutė užlingavo raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo liejo nežinia.

Reikia džiaugtis, kad jūs ryžotės siekti tiesos ir nepriklausomybės ne 
teroristiniais veiksmais, kaip iraniečiai, žydai, arabai. Jūs pasirinkote Ma
hatmos Gandžio kelią arba, sakyčiau, krikščionišką kelią. Marija Monte
sori taip pat manė, kad taikos, ramybės, laimingo gyvenimo reikia siekti
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taikingomis priemonėmis, pirmiausia pagerbiant silpnuosius, nuskriaus
tuosius, paniekintuosius, pamirštuosius. Kas jie per vieni? Tai mūsų vai
kai! Ne vien tie, kurie paliekami prieglaudose, pametami gatvėse, ant 
našlaityno slenksčio ar išmetami į šiukšlių dėžes. Ne, ne vien tie, bet 
vaikai, augantys normalioje šeimoje.

Žinoma, sakysite: Nesąmonė! Jie yra mylimi, prižiūrimi, gražiai rengia
mi, skanėstais penimi. Tai daroma, tiesa. Ne tik tai, bet jie yra ir mokomi 
būti geri, o jei tokie nėra - yra rykštė. Bet štai ko čia trūksta. Jei paprasti 
darbeliai - vystymas, maudymas, maitinimas - yra reikalingi žinių ir 
praktikos, tai ką besakyti apie dvasinio pasaulio ugdymą. Apie fizinį vai
ko augimą rašomi straipsniai žurnaluose, yra daug knygų. Bet kur žinios 
apie sielos priežiūrą? Ji mūsų civilizacijos yra visai pamiršta. Nereikia 
didelių įrodinėjimų, kad dvasinė sritis moderniojo, išsimokslinusio žmo
gaus yra visai pamiršta. Daug turime stebuklingų vaistų kūno ligoms 
gydyti, tačiau dvasinis vaiko gyvenimas dar tebėra aklinai užrakinta skry
nia, kurios raktą žmogus jau seniai yra pametęs. Tą skrynią reikia atra
kinti, jei nenorime nugrimzti į nužmogėjimo liūną.

Tą pamestą raktą skryniai atrakinti surado Marija Montesori šio am
žiaus pradžioje. Ji sako:

Apvaizdos buvo lemta surasti šį raktą, pasinaudojant Kristaus nu
rodymu: „Jei neatsiversite ir netapsite kaip vaikai, neįeisite į dan
gaus karalystę“ (Mt 18, 3).

Mažasis vaikas, pasirodo, tą raktą laiko savo rankutėse, tačiau iki 
Montesori jo niekas neieškojo, ir šiandien mažai kas ieško arba, tiksliau 
sakant, mažai kas bando juo pasinaudoti. Kodėl? Mūsų puikybė, išdidu
mas neleidžia mums nusižeminti ir prisipažinti, kad nežinome.

Šis metodas nebuvo išrastas, suplanuotas ar sugalvotas sėdint prie 
rašomojo stalo ar medituojant, svajojant, kaip pagerinti žmogų, kaip nai
kinti blogį pasaulyje. Todėl visų psichologų, filosofų bei pedagogų iki šiol 
sugalvoti metodai nepagerino žmogaus ir jis iš kartos į kartą vis dvasiškai 
menkėja, nužmogėja, eina prie išsigimimo. Ant pražūties slenksčio stovi 
labiausiai civilizuoti kraštai, labiausiai apsiginklavę, manydami, kad už
kariavę pasaulį jie sukurs socialų, gailestingą, moralų žmogų. Tačiau Mon
tesori yra pasakiusi: Vis dar aklas veda aklą, ir abu įpuola į duobę, iš 
kurios nebepajėgia išlipti. Kitaip sakant, vis grimzta į kaskart didesnį 
dvasinį skurdą.

Žmoniją nuo išsigimimo išgelbės ne turtai, ne prabanga, ne kūniškas 
pasitenkinimas, o tiktai dvasinės vertybės. O kad žmogus galėtų apsireng
ti tomis dvasinėmis vertybėmis, reikia atsirakinti užburtą skrynią, kuri 
yra pilna brangenybių, brangesnių už viso pasaulio brangiausius deiman
tus. Bet, deja, neturime rakto ir jo neieškome, vis pasikliaudami savo 
išmintimi, savo filosofijomis, o šiandien - ir galinga technologija, su ku
rios pagalba, atrodo, jau ir dangų pasieksime ir pamatysime, kad tikrai
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Dievo nėra, o tiktai žmogus, kuris susikūrė Dievą. (Vienas sovietų kosmonautas 
yra pasakęs, kad beorėje erdvėje neradęs jokio Dievo.) Tačiau amerikiečių astronautas 
Armstrongas, skrajodamas tūkstančių mylių aukštybėse, nutolusiose nuo 
mūsų planetos, iš tų aukštybių prabilo šiais žodžiais:

Koks didis Dievo pasaulis, kokia nuostabi Visata ir jos sąranga, 
kokia puiki mūsų žemė ir koks menkas žmogus su visa savo aukš
čiausia technologija, palyginus ją su ta tvarka ir tuo tikslingu 
nesuskaičiuojamų dangaus kūnų judėjimu per milijonus metų be 

jokių katastrofų!
O kas dedasi žmogaus kuriamame pasaulyje su jo technologiniais iš

radimais?..
Garsusis mokslininkas Aleksis Karellas savo knygoje „Žmogus nežino

masis“ rašo, jog dideli dvasiniai turtai slypi mažuose vaikuose nuo gimi
mo iki 6-erių metų, bet niekada iki šiol jie nebuvo panaudojami pagal 
paskirtį, o tik bergždžiai išeikvojami, ir vėliau jų nebegalima surankioti, - 
nors bandoma, bet veltui.

Montesori sąjūdis - ateikite, įsitraukite į šią veiklą! Mūsų uždavinys 
ne rakto ieškoti - jis surastas! Nebereikia ieškoti būdų, kaip tą raktą 
panaudoti: viskas iki smulkmenų nurodyta! Reikia tik noro, atsidavusio 
ir pasišventusio darbo, reikia tikinčių, kad tas raktas yra tikras.

(Iš paskaitos atidarant pirmuosius preliminarinius kursus 1989 11 03 Kaune)

Dr. Jonas Adomavičius

DVIDEŠIMT PENKI VAIKO PAGEIDAVIMAI
Klausimas. Mūsų spaudoje dabar pradėta rašyti apie vaiko auklėjimą 

pagal Montesori metodą. Koks yra medicinos požiūris į tą reikalą?
Atsakymas. Labai teigiamas - toks, koks jis yra į kiekvieną žmogaus 

natūralų, jo prigimčiai tinkantį reikalą. Kiekvienas gyvis turi prigimtų 
jėgų pats išaugti jo rūšiai tinkamu kūriniu. Netrikdykime tų prigimties 
duotų jėgų - ir turėsime atitinkamą giminės palikuonį. Taip netrikdant 
prigimtų jėgų erelis išauga tikru ereliu, uodas uodu, o žmogus - kaip 
pridera - žmogumi. Montesori metodas kaip tik ir priimtinas, kad ska
tina auklėtojus netrukdyti reikštis kūdikio prigimtoms jėgoms nuo pirmo 
atodūsio, siekti tas jėgas pažinti ir parengti aplinką tinkamam vaiko 
vystymuisi.

Seniau mūsų tėvai, kitas net beraštis, turėjo paveldėtą lietuviams ir 
daugeliui tautų būdingą žmonišką vaikų auklėjimo sistemą. Visai negir
dėję apie Montesori, jie duodavo vaikams pagal jų amžių ir polinkį nau
dingus užsiėmimus: motina raugia agurkus, duoda ir dukrai indą agur
kiukams raugti. Tėvas skaldo malkas, sūnus skiedras renka. Tinkamas 
tėvų pavyzdys, ne žodis, auklėjo lietuvius tikrais žmonėmis.
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O vaikas šaukte šaukia, kad tėvai išgirstų jo 25 prašymus, idant jis 
galėtų išaugti tinkamas žmogus. Veltui bus jo šauksmas, jei tėvai patys 
netaps visiškai sveiki: ne tiek kūnu, protu, bet labiausiai vidiniu nusitei
kimu, jausmais, asmenybe.

Štai tie 25 prašymai, kuriuos tik normalūs tėvai gali išpildyti:
1) Nesugadinkite manęs, tėveliai! Aš gerai žinau, kad man ne

reikia viso to, ko prašau: aš tik jus bandau.
2) Nebijokite būti griežti man. Aš vertinu tai. Tokie tėvai sutei

kia man didesnį saugumą.
3) Neleiskite man įgyti blogų įpročių. Savo gyvenimo pradžioje 

aš turiu jumis remtis.
4) Neleiskite man jaustis mažesniam negu esu. Tai tik vers ma

ne kvailai dėtis „dideliu“.
5) Jei galite, nekoreguokite manęs žmonių akivaizdoje. Aš geriau 

klausysiu, kai jūs ramiai kalbėsitės su manimi vienu.
6) Neleiskite man pajusti, kad mano klaidas jūs laikote nusižen

gimais. Dėl to sukils mano priešiškumas prieš tikrąsias vertybes.
7) Nesaugokite manęs nuo mano elgesio padarinių. Man kartais 

reikia skausmingu būdu išmokti, kaip elgtis.
8) Nesupykite, kai sakau: „Aš jūsų nekenčiu“. Aš ne nekenčiu 

jūsų, o tik ginuosi nuo jūsų galios mane tramdyti.
9) Nekreipkite per daug dėmesio į mano menkus negalavimus. 

Kartais jais noriu tik atkreipti jūsų dėmesį.
10) Nesikabinėkite prie manęs. Jei taip elgsitės, aš ginsiuosi 

dėdamasis kurčias.
11) Nepamirškite, kad aš ne visada moku tiksliai išreikšti savo 

mintį.
12) Pasistenkite man per daug nežadėti. Atminkite, kad aš jau

čiuosi labai pažemintas, kai pažadai neištesimi.
13) Per daug nesistenkite mane kamantinėti. Išgąsdintas aš leng

vai galiu pameluoti.
14) Nebūkite nepastovūs. Tai mane labai glumina ir mažina 

pasitikėjimą jumis.
15) Nesakykite, kad mano baikštumas yra nereikšmingas: aš jį 

jaučiu. Tai suprasdami jūs daug padėsite, jei mane nuraminsite.
16) Neatkirskite, kai aš ko klausiu. Jei taip elgsitės, aš nustosiu 

jūsų klausinėjęs ir ieškosiu atsakymo kitur.
17) Nė nemanykite dėtis, kad esate visiškai tobuli ir neklaidingi. 

Man labai nemalonu, kai vėliau sužinau, kad tokie nesate.
18) Nemanykite, kad jums yra negarbinga manęs atsiprašyti. 

Garbingas atsiprašymas mane šiltai nuteikia jūsų atžvilgiu.
19) Nepamirškite, kad aš greit augu. Labai sunku jums eiti 

įkandin su manimi, bet prašyčiau stengtis.
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20) Nepamirškite, kad mėgstu viską išbandyti. Aš be to negaliu 
apsieiti, todėl prašau suteikti bandymams sąlygas.

21) Nepamirškite, kad negaliu gyvuoti be didelės žmoniškos mei
lės, bet apie tai man jums nė sakyti nereikia.

22) Tėveliai ir visi kiti, liaukitės vieni kitus niekinę dėl religinių 
įsitikinimų; jau vien tarp protestantų yra 250 grupių, viena kitai 
prieštaraujančių ir net kovojančių tarpusavyje. Toks jūsų elgesys 
atbaido mane nuo dvasinių dalykų. Pradėkite meilę vieni kitiems 
rodyti darbais ir visi taip elkitės, ypač tie, kurie bažnyčiose skelbia
te meilę kaip didžiausią dorybę. Padėkite žmonėms dvasia atgimti, 
kūnu stiprėti, protu šviesėti. Alkanus maitindami, nuogus prideng
dami jūs ir mane j tokius darbus paskatinsite.

23) Tėveliai, padėkite man išsimokslinti pagal šių dienų mokslo 
reikalavimus. Tada aš lengviau atskirsiu grūdus nuo pelų ir būsiu 
žmonijai naudingesnis. Paskiepykite mane nuo ligų visais galimais 
skiepais. Sveikesnis būdamas aš geriau patarnausiu jums ir kitiems.

24) Tėveliai, nenuodykite manęs dar negimusio ar jau šį pasaulį 
išvydusio narkotikais, alkoholiu, nikotinu ir nesveiku maistu - gėri
mais, kuriais jūs kartais save žudote ir mane žalojate. Būdamas sveiko 
kūno, proto ir sielos, aš jus geriau globosiu tada, kai pasensite.

25) Tėveliai, nesuteikite man gyvybės, jei mamytė manęs nenori 
išnešioti. Milijonų milijonais dabartinis negimusiųjų žudymas ma
ne verčia tolintis nuo vaikžudžių.

Taigi tėvų pareigos savo vaikams yra trejopos:
1) tinkamai pagimdyti kūną;
2) išugdyti protą, pasaulėjautą ir asmenybę;
3) sukurti tokiam ugdymui reikiamą aplinką savo pavyzdžiu.

Nesvarbu, kaip jie šį svarbiausią darbą atliks, įskaitant ir Montesori
pagalbą. Vaikas rutuliojasi, kaip ir kiekvienas gyvis, pats savo prigimtinė
mis jėgomis. Tik netrukdykime, o padėkime jam pačiame svarbiausiame jo 
darbe. Visi suaugusieji, susitvarkykime - tada vaikų tvarkyti nė nereikės. 
Taip, ir nė per plauką kitaip!


