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LIETUVIŲ TAUTA PAŠAUKIMO KELIU

Žmogus žemėje ne vienas. Jis gyvena šeimoje, gentyje, tautoje, kalban
čioje ta pačia kalba, gyvuojančioje tais pačiais papročiais, rūpesčiais, džiaug
smais, tiek kasdieniais, tiek amžinaisiais. Tauta, kaip ir žmogus, gimsta, 
auga, bręsta, sensta ir, atlikusi Apvaizdos jai skirtą uždavinį, miršta. 
Vienos tautos gyvuoja ilgiau, kitos trumpiau, o kai kurios ir labai ilgo 
amžiaus sulaukia.

Lietuvių gentys, nuo antro tūkstantmečio prieš Kristų pradžios gyve
nusios Baltijos jūros pakraščiuose, XIII a. pradžioje karaliaus Mindaugo 
buvo sujungtos į valstybę. Talentingų jo įpėdinių pastangomis valstybė 
užvaldė plačią teritoriją ir išaugo į didelę gerai organizuotą politinę galy
bę, kuri garbingai atliko Apvaizdos jai numatytą uždavinį - sulaikė mon
golų-totorių slinkimą į Vakarus ir pastojo kelią vokiečių kryžiuočių eks
pansijai į Rytus. Šiuo atžvilgiu lietuvių tautai daug skolingas slavų pa
saulis, ypač lenkai ir rusai. Tačiau jie atsilygino ne visai tinkamu būdu: 
Lietuvos galiai ir atsparumui sumažėjus, jie užgrobė lietuvių valdomas 
teritorijas, ėmėsi žygių lietuvius nutautinti bei asimiliuoti, pasisavino daug 
kultūrinių vertybių, kurias buvo sukūrę iš lietuvių tautos kilę sūnūs.

Beveik šešis šimtmečius lietuvių tauta išsilaikė plačiose ribose, atlikdama 
reikšmingą vaidmenį tarp kitų tautų. Bet potvynį lydi atoslūgis, kilimą - 
kritimas. To neišvengė ir lietuvių tauta. Į Lietuvą per vėlai atėjo krikščio
nybė ir dar ne iš pirmų šaltinių, ne iš Romos. Ją atnešė kaimynai, kurie 
turėjo ir kitų tikslų. Krikščionybę lydėjo švietimas, mokslas ir kultūra. Ta
čiau, vėliau priėmusi krikščionybę, lietuvių tauta kultūros ir švietimo požiū
riu atsiliko nuo kaimynų ir tai lėmė neigiamus padarinius. Pasidavusi sve
timai įtakai, beveik visa lietuvių aristokratija, bajorija, dauguma miestiečių 
ir net dalis valstiečių užmiršo gražią tėvų kalbą, nutolo nuo savo tautos 
kamieno, sulenkėjo, surusėjo, suvokietėjo. Tauta neteko atsparumo, suma
žėjo jos vidinė galia, ėmė krikti valstybė. Vidaus nesutarimų draskoma ir 
išorės priešų puolama Lietuva kartu su Lenkija 1795 m. prarado savo val
stybingumą. Atėjo ilga, juoda naktis, užsitęsusi 123-ejus metus.

Užkariautojų valdžia uždarė Vilniaus universitetą, lietuviškas mokyk
las, uždraudė spaudą, trukdė blaivinimo darbą; per valdžios įstaigas, cer

kvę, mokyklą, spaudą sistemingai vykdė rusinimą. Caro valdžia ištisus 
lietuvių kaimus iškėlė į Rusiją, jų vietoje įkurdino rusus. Tūkstančius 

išdrįsusių pasipriešinti ištrėmė į Sibirą ir į kitas Rusijos imperijos vietas.
Išėjęs mokslus lietuvis negalėjo gauti tarnybos savame krašte. Ne vienas 

ano meto lietuvis inteligentas, blaškomas Rusijos imperijos platybėse, su
kūrė mišrią šeimą, priėmė stačiatikybę, užmiršo gimtąją kalbą ir pasidarė 

svetimas tautai.
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Aristokratija nutolo nuo savo tautos, bajorija ir dalis dvasininkijos 
sulenkėjo. Kaimo žmonės, nors neužmiršo lietuvių kalbos, bet buvo bau
džiauninkai, dvarininkų prispausti, beraščiai ar mažaraščiai, vos iš mal
daknygės paskaitą. Jie mažai ką žinojo apie garbingą savo tautos praeitį 
ir jų tautinė savimonė vos ruseno. Atrodė, lietuvių tautai atėjo paskutinės 
dienos. Daugelis kitų tautų šviesuolių lietuvių tautą laikė jau mirusia. Ir 
Naugarduko bajoras, lietuvis Adomas Mickevičius, kaip ir daugelis ano 
meto bajorų, užmiršęs savo protėvių kalbą, jau rašė lenkiškai apie lietu
vius kaip apie buvusią karžygių tautą.

Tačiau Apvaizda lietuvių tautos neužmiršo. Didžiavyrių dvasia tebebu
vo gyva. Iš savo gelmių ji išaugino Martyną Mažvydą, Konstantiną Sirvy
dą, Mikalojų Daukšą, Merkelį Giedraitį, Kristijoną Donelaitį, Motiejų Va
lančių, Simoną Daukantą, Adomą Jakštą, Joną Jablonskį ir daugelį kitų, 
kurie žadino ir organizavo ilgą, herojišką ir dramatišką kovą. Lietuvių 
tauta išliko gyva ir 1918 metų Vasario 16 dieną prisikėlė naujam gyveni
mui. Ji prisikėlė karo audrų paliktuose griuvėsiuose, kur viešpatavo vien 
skurdas. Per stebėtinai trumpą savarankiško gyvavimo laiką, nepaisant 
didelių sunkumų, patyrimo stokos, klaidžiojimų ir nesėkmių, tautos sū
nūs ir dukterys su meile dirbdami Tėvynei nepaprastai daug padarė. Tauta 
greitai kilo, stiprėjo, sukaupė jėgų naujoms negandoms pasitikti ir ištverti 
naujai okupacijai atėjus.

Kaip carizmo laikais, ir dabar lietuvių tauta sudėjo daug aukų. Tūks
tančiai jaunuolių paaukojo savo gyvybę kovose. Tūkstančiai tautiečių bu
vo ištremti į Sibirą, atsidūrė kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. 
Daug jų mirė nuo bado ir nepakeliamų kankinimų. Daug ir dabar kenčia 
ištrėmime, kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Bet už Tėvynę pralie
tas kraujas ir patirtos kančios nebus veltui. Kaip ir caro laikais, tauta 
nesileis palaužiama ir nutautinama, ji kovos nepaisydama kalėjimų, ištrė
mimų, koncentracijos stovyklų.

Lietuvių tautos dvasiai būdingas krikščioniškas humanizmas, už kurį 
Apvaizda mus apdovanojo gyvybingumu, ištverme, ryžtu ir drąsa. Todėl 
lietuvių tauta turi atlikti kilnų uždavinį ir pateisinti tolesnį savo egzista
vimą. Pranašiškos intuicijos pagauti filosofas Stasys Šalkauskis ir poetas 
Oskaras Milašius tą uždavinį aiškiai užbrėžė - sudaryti rytietiškos ir va
karietiškos kultūros sintezę, sudvasinti, sukrikščioninti sumaterialėjusią 
kultūrą. Norėdami išlikti gyvi, turime ryžtis tam uždaviniui.

Lietuvių tauta už savo gyvybę ir prisikėlimą daug skolinga krikščiony
bei, Katalikų Bažnyčiai, kuri gelbėjo nuo visiško sulenkėjimo. Be Katalikų 
Bažnyčios paramos ir katalikiškos visuomenės pastangų nebūtų buvęs 
įmanomas tautos atbudimas ir nepriklausomos valstybės atkūrimas. Ka
talikų Bažnyčia ir šiandien yra lietuvybės tvirtovė. Todėl dabar ji labiau
siai ir puolama. Bažnyčia skelbia griežtą kovą negimusios gyvybės žudy
mui, palaidumui, girtavimui - didžiausiems tautos gyvybės priešams.
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Tautą sudaro jos mirusieji, gyvieji ir būsimos kartos. Gerai pažindami 
tautos praeitį, jos darbus ir klaidas, galėsime pasirinkti teisingą kelią, 
geriau išauklėti ateinančias kartas. Lietuvių tauta nedidelė. Daug žuvo 
praėjusių audrų metu, daug išblaškyta visuose pasaulio žemynuose. Bet 
visi esame viena tauta. Ir Lietuvoje, ir svetur gyvenantieji esame vieni 
kitiems labai reikalingi ir vieni kitus turime remti, kad galėtume išsilai
kyti ir atlikti mums skirtą uždavinį. Galima tik džiaugtis, kad tarp lietuvių 
nėra užgesusi meilė tėvų žemei. Svetur gyvendami, jie išsiaugino gausią 
aukštos kvalifikacijos inteligentiją (vien JAV aukštosiose mokyklose dėsto 
per 200 profesorių lietuvių), kuri energingai kelia Lietuvos laisvės bylą. 
Ko negalime padaryti Tėvynėje gyvendami, tai žymia dalimi padaro svetur 
gyvenantys tautiečiai.

Mūsų yra nedaug, todėl negalime pasimesti kitų tautų ir kultūrų van
denynuose. Būdami negausūs, negalime pasauliui imponuoti savo fizine 
galia, bet galime ir privalome imponuoti dvasine ir moraline jėga. Mokslo 
viršūnių pasiekimas, kultūros sudvasinimas, asmeninio ir visuomeninio 
gyvenimo persmelkimas gyva krikščioniška dvasia - štai mūsų tautos 
pašaukimas, svarbiausias jos uždavinys, laiduojantis tautos gyvybę, lais
vę, tolesnį jos augimą ir suklestėjimą.

[Kazimieras Šapalas]
* * *

KRIKŠČIONYS turi šiandien ne svajoti apie krikščionišką visuome
nės revoliuciją, o stengtis, kad krikščioniškasis idealas įsivyrautų 
laipsniškomis permainomis, kuriomis nekomunistinis pasaulis įkū
nija visuomeninį teisingumą, komunistų revoliucijos dėl savo ide
ologijos draudžiamą net minėti, nors jo troškimas masėse kaip tik 
ir buvo tikroji tos revoliucijos naudota paskata.

Komunistų revoliucija savo ruožtu gali išsiplėsti į kai kurias 
kitas pasaulio šalis, kaip įvyko Kinijoje. Tačiau kad ir kokia svarbi 
būtų, tokia permaina savo reikšme ir verte lieka vietinė - tai nebėra 
permaina „pasauliui“. Komunistų revoliucija nebegali laimėti pa
saulio: ne tik todėl, kad nekomunistinės šalys priešinasi, matyda
mos pavojų ir pasiryžusios jį sulaikyti, bet taip pat todėl, kad toji 
revoliucija jau nebepajėgia jokioje pasaulio vietoje įsiveržti į visuo
tinę istoriją, sukelti istorinio masto permainos. Komunistų agitato
riai šiandien yra praeities žmonės. Jų pastangos sukrėsti Vakarų 
civilizaciją ir ten įvesti komunistinį režimą tėra vien stengimasis tą 
civilizaciją pajungti jau praėjusiam, nebegyvam įvykiui žmonijos 
istorijoje. Laisvę branginančioms tautoms gyvybiškai būtina su to
mis jų pastangomis kovoti ir užkirsti joms kelią. Tačiau, tai dary
damos, jos kaunasi ne su grasinančia naujybe, o su grasinančia 
praeitimi.
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Daug išminties turėjo kinai, nuo seno bijoję mirusiųjų. Negyvė
liai gali būti pragaištingi priešai. Bet nors ir tokie, jie neturi gyvy
bės kvapo. Komunistų revoliucija yra praradusi savo istorinį garą. 
Kūrybinė istorijos energija yra persimetusi į naujas problemas ir 
naujas ateities permainas. Todėl būtini nauji istorinio masto įvy
kiai. Mūsų laisvos valios uždavinys yra tiems įvykiams rengtis ir 
sukti juos teisinga kryptimi, remtis tikrai žmogaus vertu įkvėpimu.

(Iš kn.: Žakas Maritenas. Protu ir tikėjimu. Putnam, 1975)

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

K. A. M. [kun. Aleksandras Markaitis SJ]

KARO SUNAIKINIMŲ PRASMĖS BEIEŠKANT

 Nox illuminatio mea in deliciis meis. -
Naktis mano šviesybė tarp neapsakomų džiaugsmų.

(Iš Velykų liturgijos)
1943 m., karo metu, popiežius Pijus XII su palyda aplankė subombar

duotą garbingo kankinio Šv. Lorenco katedrą. Stovi ten šventasis Senelis, 
vėjas draiko sidabrinius plaukus, akys pilnos ašarų - priešais jį krūva 
griuvėsių ir akmenų. Pro tuos griuvėsius jis mato daugybę kitų sunaiki
nimų Europoje ir visame pasaulyje: nuo griuvėsių mūro ir dvasios šven
tovių, griuvėsių sunaikintos krikščioniškos kultūros žemėlapy ir sielose 
iki tyrulių, dykumos mūsų laukuose, šeimose, širdyse. Šv. Lorenco kated
ros griuvėsiai Šventajam Tėvui yra tarsi visos Bažnyčios ir jos išugdytos 
Vakarų kultūros bei civilizacijos likimo simbolis.

Bet į kiekvieną žemės skausmą Kūrėjas yra įdėjęs paslėptos saldybės 
manos, o ta mana - tai prasmė. Kaip nieko sunkesnio nėra už darbą, vargą, 
skausmą, kurio prasmės nematome, taip neretai nieko lengvesnio nėra už tą 
patį skausmą, kurį įdvasina ir įkvepia aukšta ir kilni prasmė. Kas yra šiek 
tiek skaitęs klasikinės rusų literatūros veikalų (pavyzdžiui, Puškino, Lermontovo, 
Turgenevo, Tolstojaus ir kitų), turėjo pastebėti įtikinamai perteiktą inteligentijos, 
dvarininkų, ypač aristokratų, gyvenimo tuštumą tarp persisotinimo ir pra
bangos, vidinę kančią dėl apskritai gyvenimo prasmės stokos. Jie vis nerim
sta, blaškosi, ilgisi nežinia ko, nuklysdami čia į dvasios skurdą (plg. Puškino 
apysakoje „Dubrovskis“ Trojekūrovo šunynas), čia į nihilizmą (Turgenevo romane „Tėvai ir 
vaikai“ Bazarovas) ar depresiją (Lermontovo poemoje „Mūsų laikų didvyris“). Tiems ge
riesiems žmonėms, šviesiesiems protams, kilniosioms širdims sukalkėjusi 
stačiatikių Cerkvė nesugebėjo duoti tos nežemiškos manos - prasmės, tiek 
artimo meilės karitatyvinėje veikloje, ypač fizinio ir dvasinio skausmo gydy
mui, tiek Dievo baimės ir meilės dvasios ir dvasinio-vidinio gyvenimo nepa
lyginamuose džiaugsmuose.
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Šitas Cerkvės supasavimas yra skaudžiai įspėjanti pamoka taip pat ir 
Katalikų Bažnyčiai, bent regioniniu mastu, kur irgi šviesūs protai ir švie
sios širdys veltui dairosi šviesos iš amžinųjų židinių. Kartais net ištisos 
tautos ir šalys, veltui laukusios įkvėpimo ar paskatinimo imtis platesnių, 
reikšmingų socialinių bei moralinių reformų, nusivylusios ir apkartusia 
širdimi masiškai nusigręžia nuo Bažnyčios, nors kaip tik vienas svarbiau
sių krikščionybės ir Bažnyčios uždavinių yra rodyti žmonijai darbo ir 
poilsio, kovos ir taikos, kančios ir džiaugsmo, gyvenimo ir mirties, žemiš
kos laimės ir nedalios aukštą ir aukščiausią prasmę.

Sunaikinimo prasmės ieškoti pirmiausia eikime į gamtą. Antai į mūsų 
žemę atkeliavo ruduo ir paskelbė mirtį viskam, kas gamtoje gyva. Nebėra 
jau ramunių ir rugiagėlių, nugelto panemunių klevai, gagendamos išskri
do laukinės žąsys ir visi giesmininkai. Liko tik liūdesys ir rezignacija. 
Nurudusiose pievose, tyliuose miškuose, gailiose vėjo raudose - visur 
matai ir jauti tik rudenio liūdesį.

Tylusis, melancholiškas rudenio liūdesy, kai tu aplankai mūsų žemę ir 
papūti savo šaltą dvasią į žmones, gyvulius ir daiktus, tada leidi patirti 
žmogui gyvenimo menkystę ir pasaulio laimės trapumą. Rudens gamtos 
spalvomis tu kalbi žemės gyventojams tokius skaudžius žodžius:

Nieko manyje nėra amžino; aš viskam teduodu vieną realų ir didelį 
dalyką - mirtį. Tačiau manyje yra likę Kūrėjo rankų žymių ir dėl to 
aš leidžiu pajusti amžinų vertybių ilgesį ir begalinį tobulesnio gy
venimo lūkestį. Kiekviena sulyta pakelės žolelė, kiekvienas mirštan
tis klevo lapas, kiekvienas dainos posmas iš apleistų laukų ir pievų 
ar tau nieko nekalba apie tai?

Juo nykesnis laikas gamtoj, juo prasmingiau jis prašnekina mane. Ru
dens vaizdai ir scenos yra gilaus moralinio pobūdžio: tie lapai, kur krenta 
žemyn, - kaip mūsų metai; tos gėlės, kur vysta, - kaip mūsų valandos; 
tie debesys, kuriuos smarkiai gena tolyn vėjas, - kaip mūsų iliuzijos; ta 
šviesa, kuri silpsta ir blanksta, - kaip mūsų protas; ta saulė, kuri atvėsta, - 
kaip mūsų meilė; tos upės, kurios sustingsta, - kaip mūsų gyvybė. Visa 
tai paslaptingu ryšiu siejasi su mūsų slapčiausia dalia ir išreiškia laimės 
alkį bei jos nepatvarumą.

Su nenusakomu ilgesiu aš žiūrėjau į grįžtantį darganų ir audrų metą, 
į skrendančias virtines gervių ir žąsų, į pulkus varnų prie kūdros ar siū

buojančiose medžių viršūnėse vakare. O kai rytas kildavo tirštu šalnos 
rūku, jo prieblandoj surasdavau pats save.

Ir tu su rudenio gamta liūdi ir ilgiesi: ilgiesi prabėgusių laimės dienų, 
lauki dar nepatirtos mįslingos ateities, visa esybe trokšti gyvenimo, veržiesi 

į tavo vieno vos benuspėjamą grožį, kurio nežinai, kur ieškoti - čia, daik
te, veiduose, širdyse, ar ten, anapus visko, kur nebevysta jazminai... 

Ttaip sunykusi gamta mus veda į vidų, prie mūsų pabirusios ir užmir- 
štos sielos, kad nebeviliojami žiedų susikauptume ties mokslo ir meno
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kūryba, sielos ir meilės vertybėmis. Taip ir pakrikęs pasaulis, karų dyku
ma pavirtęs, veda mus prie vidaus kultūros problemų, prie revizijos išori
nės kultūros pagrindų, slypinčių sieloje.

Šiandieninė pasaulio konjunktūra dar kartą akivaizdžiai patvirtina krikš
čionių sociologijos dėsnį, kad viskas lemiamai priklauso ne nuo technikos 
ir ne nuo visuomeninės santvarkos, bet nuo žmogaus, jo moralinės koky
bės, jo sąžinės, nuo jo pajėgumo mylėti ir pasiaukoti. Todėl pats Dievas 
šiandien daro didelę korektūrą - pataisų, vertybių reviziją, perkainojimą 
ir didelį valymą:

Šalin skaičių magija be dvasios ir širdies!
Šalin konvencinės formos be įsitikinimo ir turinio!
Šalin išorinis korektiškumas be vidinio teisingumo ir meilės!

Taip pražeriamos Bažnyčios amžinosios versmės, taip pažadinama gy
voji krikščionybė, kurioje, sugriovus ir uždarius bažnyčias, mes turime 
tapti garbintojais dvasia ir tiesa. Mes statėme puikius Pažangos rūmus ir 
įvairias Romuvas, bet pamiršome savo amžinas buveines amžinojoje Tė
vynėje. Mes pasipuošėme elegantiškais savos tekstilės drabužiais, bet ne
matėme, kad esame be vestuvių rūbo - be pašvenčiamosios malonės, be 
Dievo įsūnystės. Apreiškime skaitome:

Tu gi sakai: „Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia", 
o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. 
Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pra
lobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo 
nuogumo gėda (Apr 3, 17-18).

Mes išplėtojome komunikaciją ir ryšius, puikūs tiltai jungia mūsų upių 
krantus, tuo tarpu brolis su broliu, sesuo su seserimi nebesusišneka kitaip, 
kaip per teismą ir karą... Be ganytojų ir be paguodos žodžio - kaip avys be 
piemens, dėl kurių sielvartauja Viešpats Evangelijoje... Argi ne tam, kad 
šventųjų bendravimas pavirstų vėl tikrove ir gyvenimu, kad Kristuje būtume 
vėl viena, kad mistiniame Jo Kūne Bažnyčioje visi visus pasiektume dvasi
nės gyvybės - malonės pertekliumi ir gydomąja šiluma, kad nariai nenuo
dytume vienas kito būdami morališkai pūliuojantys ir gangrenuojantys dėl 
užmigusios ir iškrypusios sąžinės be gėdos ir be garbės? Dėl jų aš pašven
tinu save - tai mūsų slapčiausi ir giliausi ryšiai, kad galėtume pasiekti ir 
paguosti, pagydyti ir pašventinti kitus. Ir tik dėl to, kad šiuos tikruosius 
ryšius pamiršome, Dievas leido subyrėti visiems išoriniams ryšiams.

Nebėra titulų, dignitorių, prelatų, kad vietoj pirmenybių ginčų imtume 
lenktyniauti dorybėmis, darbais ir jų tikriausiu vainiku - nusižeminimu. 
Štai ko reikia mums ir ko Viešpats siekia visais savo leidimais ir siunti
mais: daugiau vidinio gyvenimo, daugiau sielos, įdvasinti viską, duoti 
viskam prasmę ir išraišką; išsivaduoti iš žudančios raidės, iš profanacijos 
ir banalumo, iš vidaus veidmainystės ir išorės melo, gal net iš pabaltintų 
grabų, pilnų mirusiųjų kaulų ir visokio supuvimo.
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Tikra religija prasideda tada, kai reikėtų ją visai atmesti. Kai tau širdį 
taip suspaus, jog manysi žūvant savo laikiną ir amžiną laimę, kai pats 
sau kelsi amžinuosius klausimus ir tarsi tamsoje paklydęs vabzdelis pulsi 
prie Dievo šviesos - tada tu įžengsi į tikrąją religiją. Visa kita yra tik 
madingi blizgučiai ir vaikų žaislai.

Aiškiai matyti, kad tuos tikslus Dievas pasiekia - kokių įstabių jau yra 
pasirodę rezultatų! Gilus tikėjimas jau įleido neišraunamas šaknis tūks
tančiuose širdžių ir tebeleidžia jas vis giliau ir plačiau iki karžygiškos 
tikėjimo dvasios - viskuo rizikuojant ir viską pakeliant su šypsniu.

Kaip žmonės šiandien meldžiasi bažnyčiose? Ar varnas šaudo, ar žvir
blius gaudo? - O, ne. Kaip ekstazėje, kaip pagavoje, nutilę ir išnykę Dieve, 
kaip prie uolos priaugusios austrės jūros dugne viršuje audrai siaučiant; 
kaip samanėlės prie akmens ir saulės kaitrai deginant, ir darganotam 
lapkrity, - taip įsikibome į Dievą aiškiai jausdami neišvengiamą pražūtį, 
jei mus nuo tos Uolos atplėš.

Pasižiūrėkime, kiek tylių kankinių, mistikų ir šventųjų subrendo ap
link mus ir bręsta toliau. Juo platesni atšalimo griuvėsiai, juo aukštesni 
bokštai iškyla vertikalia kryptimi. Tas pavienių asmenų tyrumas ir tauru
mas yra įstabus Dievo mintimi, - tai antgamtinėje atpirkimo ekonomijoje 
atsvara, kompensacija už prapuolusias Izraelio namų avis. XIII a. popie
žius Inocentas III mato sapne du vyrus, kurie savo pečiais laiko griūvan
čią Laterano baziliką - visų bažnyčių motiną, tarp krikščionybės ir Baž
nyčios visuotinės profanacijos, politikos, prabangos ir net ištvirkimo. Šie 
du vyrai - tai šv. Pranciškus Asyžietis ir šv. Domininkas, dviejų elgetau
jančių ordinų steigėjai.

Šalia giliai subrendusio sąmoningumo, didelei vidinei Bažnyčios pa
guodai, turime vis dažnesnių pavyzdžių moterų ir vyrų, kurie yra pašaukti 
į mistinę laimę ir mistines malones už tūkstančius. Tai jie ir šiandien savo 
moralinio ūgio pečiais laiko Bažnyčią, kad nesugriūtų. Kas apsakys jų 
dvasios grožį ir nešamą palaimą!

Taip gera Dieve, - rašo viena mergaitė dienoraštyje. - Jo bangos 
mane iš visur užlieja, ir kaip laivas okeane skęstu aš Jame. O 
laimės ir kančios ašaros tyliai plaukia mano skruostais. Nebegir
džiu laikrodžio dūžių, nebejaučiu valandų - aš pradėjau ramią 
amžinybę ir amžiną ramybę neramiame laike.

Štai Bažnyčia! Nauja, gyva bažnyčia vietoj sugriautos ar uždarytos ir 
Profanuotos. Nepalyginsi jos grožio su mūro akmenimis ir jos dorybių 
ornamentikos su freskomis ir skulptūromis. Šv. evangelistas Jonas Apreiš

kimo knygoje aprašo tokią bažnyčią:
Aš, Jonas, išvydau naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo 
Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. <...> 
žėrinti Dievo šlove. Jos švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio 
akmens. <...> o pats miestas iš gryno aukso, panašaus į vaiskų
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stiklą. Miesto mūrų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. 
Pirmas pamatas yra jaspio, antras safyro, trečias chalcedono, ket
virtas smaragdo, penktas sardonikso, šeštas sardžio, septintas chri
zolito, aštuntas berilio, devintas topazo, dešimtas chrizoprazo, vie
nuoliktas hiacinto, dvyliktas ametisto. Dvylika vartų - dvylika per
lų, kiekvieni vartai iš vieno perlo. <...> Jį apšviečia tviskanti Dievo 
šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis (Apr 21, 2. 10-11. 18-21. 23.)

Ar tai ne prasmė ir ne paguoda?
Todėl nusišluostyk ašaras, Šventasis Seneli, ties Šv. Lorenco katedros 

griuvėsiais, ties griuvėsiais Siono dukters nedalios visoje Europoje. Nusi
šluostyk ašaras ir ties mūsų išprofanuotomis akmens ir širdžių šventovė
mis. Mes statome savo krūtinėse naujas šventoves, nepalyginamai gražes
nes ir puošnesnes už sugriautąsias.

KRIKŠČIONYBĖ ŠIANDIEN

Gema [ses. Jadvyga Stanelytė SJE]

EUCHARISTIJOS BIČIULIAI

Ateistinė valdžia Įvairiais būdais stengiasi palaužti lietuvio dvasią, jį nu
krikščioninti ir nutautinti. Tačiau lietuvis myli laisvę labiau negu gyvenimą. 
Ši laisvės meilė verčia ieškoti tokios atramos, kuri atlaikytų ateizmo pinkles, 
melą ir veidmainystę. Lietuvis įsitikino, kad toji nepalaužiama atrama yra 
Kristus, kuris aiškiai pasakė: Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas (jn 14, 6).

Religinis ir tautinis atgimimas Lietuvoje akivaizdus. Viena tokių atgi
mimo atmainų ir yra Eucharistijos bičiulių sąjūdis. Šiais, 1979-aisiais, 
metais Eucharistijos bičiuliai mini savo dešimtmetį. Pravartu šia proga 
pasakyti, kas jie tokie ir ko siekia. Eucharistijos bičiulių vardas daug kam 
žinomas, tačiau iš esmės jie nedaugeliui pažįstami. Kukli Eucharistijos 
bičiulių šeima gimė 1969-aisiais. Tai buvo tik nedidelis būrelis atsiliepu
siųjų į tylų Šventosios Dvasios paraginimą asmens atgimimą pagrįsti pa
maldumu Eucharistijai - dažna šv. Komunija, permaldavimu, padėka, ado
racija, meile Dievui ir pasiaukojimu žmonėms.

Mūsų amžiaus žmogus tarsi pasiekė savo galybės viršūnę - technika, 
mokslas, išradimai, parapsichologija skverbiasi net į slapčiausias žmo
gaus gelmes, tačiau niekada žmogus nesijautė toks silpnas ir bejėgis - ne 
tik prieš gamtos stichiją, bet ir prieš save patį. Moralinis pakrikimas, 
bevališkumas, baimė būti pačiu savimi, pataikavimas ir kitos blogybės - 
tai mūsų dienų epidemija, kuri negali nejaudinti mąstančio žmogaus. Tuo 
labiau kad ši visuotinė tragedija ypač skaudžiai paliečia ir mūsų tautą, 
nes visos tos blogybės, pavergėjų sąmoningai sėjamos ir savaime išdygu
sios, visu uolumu panaudojamos tautos pražūčiai.
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Jėzus iš Eucharistijos tyliai stebi šią tragediją ir tyliai kalba sieloms: 
Glauskitės prie manęs, semkitės jėgų iš manęs. Aš čia visada esu, kad jus 
stiprinčiau ir vesčiau į pergalę. Mes nutolome nuo tų gyvybės ir pergalės 
versmių, todėl nusilpome ir žlungame. Reikia grįžti į eucharistinės Meilės 
liepsnas. Reikia gyventi kaip pirmiesiems krikščionims, Eucharistijos stip
rinamiems, reikia atgaivinti tarpusavio meilę ir vienybę.

Eucharistijos bičiuliai ryžtasi gyvenimą sueucharistinti. Tai žmonės, 
kurie savo asmenybę ir veiklą grindžia vidiniu gyvenimu - stipria vienybe 
su Eucharistija. Gavę Bažnyčios palaiminimą, Eucharistijos bičiuliai mažu 
grūdeliu įkrito į XX a. dirvą. Šio grūdelio skiriamoji žymė - eucharistinės 
adoracijos pusvalandis, siekimas bent pusvalandį per dieną išgyventi glau
desnėje vienybėje su Jėzumi Švč. Sakramente. Jam aukoti savo darbą, kuo 
uoliausiai jį atlikti, dėkoti už tą kilniausią dovaną - Eucharistiją, atlyginti 
jam už įžeidimus ir prašyti malonės, kad Jį visi pažintų, pamiltų, Jo lai
minami nugalėtų visas kliūtis ir gyventų vienybėje bei laisvėje.

Šis kiekvieno Eucharistijos bičiulio savarankiškai pasirinktas adoraci
jos pusvalandis, nesvarbu, kur jis būtų kasdien uoliai praktikuojamas - 
darbe, kelionėje, ligoje, maldoje, draugų būrelyje, džiaugsme ar skausme, - 
pamažu išmoko būti eucharistinio Jėzaus akivaizdoje. Eucharistinis Jėzus 
turi įeiti į visą žmogaus gyvenimą.

Tačiau gerų norų neužtenka. Reikia ryžto, aukos, žinių ir malonės. 
Todėl Eucharistijos bičiuliai jungiasi į būrelius, studijuoja krikščioniško
sios doktrinos pagrindus, Šventąjį Raštą, ypač Naująjį Testamentą, sten
giasi suprasti savo luomo pareigas ir jas gerai atlikti. Susipažįsta su 
dabartine Bažnyčios ir Tautos padėtimi ir patys stengiasi įsijungti į šią 
dažnai paslėptą kovą dėl Bažnyčios ir Tėvynės teisių, dėl laisvės. Tuo 
Eucharistijos bičiuliai bent maža dalelyte užpildo spragą, kuri atsivėrė 
tarybų valdžiai iš mokyklos išvijus kunigus, religijos mokymą bei katali
kiškąjį auklėjimą. Tam tikra prasme tai XX a. pabaigos lietuviškoji vargo 
mokykla, kuri palaikoma ir ugdoma katalikiškos, lietuviškos dvasios.

Eucharistijos bičiuliai nėra uždara organizacija. Jos įstatai paprastu
čiai, tačiau turiningi. Juos vykdyti gali kiekvienas geros valios žmogus, 
o daugiau siekiančio įstatai nevaržo. Eucharistijos bičiuliai nepriešta
rauja dvasiniam pašaukimui. Jų tikslas - duoti gilius ir teisingus vidinio 
ir veiklaus katalikiško gyvenimo pagrindus. Eucharistijos bičiuliai nesi
riboja vien jaunimu. Vaikai ir suaugę, pagyvenę ir seneliai, kupini kūry
binių jėgų ir ligoniai - visi čia gali rasti darbo ir aukos barą pagal savo 
išgales.

Bažnyčia išaugo į galingą medį iš garstyčios grūdo, pasėto Kristaus. 
Panašiai ir Eucharistijos bičiuliai augti ir vešėti gali tik Eucharistijos 
gaivinami ir maitinami. Todėl jie visada akcentuoja vidinio gyvenimo, 
vienybės su Dievu prasmę ir svarbą. Šakelė, nulūžusi nuo kamieno, negali 
išsilaikyti nė padėti kitiems. Taip ir žmogus: atitrūkęs nuo savo versmių,
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Bažnyčios ir Sakramentų, nejungiantis savo valios su Jėzaus Kristaus 
malone, jis negali deramai formuotis kaip asmenybė.

Vidinis gyvenimas ugdomas malda ir sakramentais, ypač išpažintimi ir 
šv. Komunija. Tačiau, kad išpažintis ir komunija būtų vaisingos, reikia 
religinio sąmoningumo. Viena veiksmingiausių priemonių šiam sąmonin
gumui ugdyti - rekolekcijos. Eucharistijos bičiuliai jas ypač vertina ir 
kasmet atlieka kelių dienų uždaras rekolekcijas. Jos praktikuotinos net 
vaikams, žinoma, pagal jų išgales ir supratimą. Rekolekcijos - nuostabi 
Šventosios Dvasios mokykla. Šventoji Dvasia šioje savo mokykloje ypatin
gu būdu parengė Tautų apaštalą šv. Paulių. Ir šių dienų apaštalai subręs 
tik rekolekcijų tyloje prie eucharistinio Jėzaus. Todėl Eucharistijos bičiu
liai kiekviena proga su šventu uolumu patys dalyvauja rekolekcijose bei 
jas organizuoja kitiems.

Deramai ugdomas intensyvus vidinis gyvenimas būtinai veda sielą prie 
darbo ir pasiaukojimo. Todėl Eucharistijos bičiuliai tiek bus kovinga šei
ma, kiek pasižymės vidiniu gyvenimu. Tai savitvardos, rizikos ir pasišven
timo kelias. Kiekvienas Eucharistijos bičiulis eucharistinio Jėzaus pavyz
džiu turi sutikti prisiimti Duonos pavidalą, t. y. būti sugyvenamas, pasi
aukojantis, mokėti mylėti ir atleisti, užmiršdamas savanaudiškus išskai
čiavimus ir ambicijas. Turi būti pasiryžęs bet kokiai savimeilės ir egoizmo 
aukai, atsižadėti veidmainystės ir ištižimo. Viena konkrečių aukų mūsų 
dienomis - abstinencija. Kiekvienam Eucharistijos bičiuliui blaivumas ir 
saikingumas būtinas kaip savaime suprantamas dalykas. Be to, tautai 
skęstant svaigaluose, Eucharistijos bičiuliai pirmieji turi apsispręsti laiky
tis abstinencijos kaip aukos už tautos nuodėmes.

Eucharistijos bičiuliai turi pasižymėti šventa drąsa ir principingumu: 
drąsa išpažinti savo tikėjimą ir juo gyventi, drąsa laikytis senų ir kurti 
naujas katalikiškas tradicijas, drąsa mokytis ir ryžtingai vykdyti įstatus. 
Eucharistijos bičiuliai privalo visada išdrįsti pasipriešinti ateistų šanta
žui, demaskuoti jų klastą. Visi Eucharistijos bičiuliai stengiasi tuos nuta
rimus kūrybingai įgyvendinti Vatikano 11 Susirinkimo dvasia.

Minėdami pirmąjį 10-metį, Eucharistijos bičiuliai peržvelgia kuklią 
savo patirtį. Būtų galima išvardyti daug tikrai kilnių ir pasiaukojusių 
žmonių, kurie dvasiškai subrendo Eucharistijos bičiulių šeimoje. Susikū
rė ne viena jauna šeima, susipažinusi ir išauklėta Eucharistijos bičiulių 
susirinkimuose, bendruose žygiuose, darbe. Jeigu šiandien mes galime 
džiaugtis iš naujo užgimusiu ir visame pasaulyje išgarsėjusiu Kryžių 
kalnu, tai nemažas ir Eucharistijos bičiulių pasiaukojimo ir pastangų 
nuopelnas. Susipratusių Eucharistijos bičiulių šeimos ir pavieniai asme
nys įsipareigoja laikytis abstinencijos kaip aukos už tautos atgimimą, 
kiekviena proga drąsiai ją propaguoja ir iškelia jos ypatingą reikšmę 
mūsų laikams.
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Šiais, jubiliejiniais metais Eucharistijos bičiulių pastangomis Lietuvą 
apjuosė šv. Rožančiaus malda. Rožančiaus Karalienės Marijos intencijomis, 
Bažnyčiai ir Tautai laisvės ir atgimimo prašydami bei permaldaudami 
eucharistinį Jėzų ir Mariją už įžeidimus, Eucharistijos bičiuliai miestais ir 
kaimais po mėnesį kasdien kalba vieną Rožančiaus dalį. Mūsų ganytojų 
vyskupų palaiminti rožančiai keliauja per Lietuvą, pinami maldomis į 
nevystantį vainiką Marijai.

Per tą 10 metų išryškėjo Eucharistijos bičiulių mokyklos kontūrai. Mes 
kviečiame visus, kam rūpi Bažnyčios bei Tautos laisvė ir ateitis, pasidalyti 
žiniomis, perteikti savo patirtį jaunajai kartai. Bažnyčios ir Lietuvos isto
rija, apologetika ir dogmatika, asketika ir liturgika, Šventasis Raštas, 
psichologija ir asmenybės ugdymas - maždaug tokia yra Eucharistijos 
bičiulių mokymosi programa.

Jubiliejaus proga Eucharistijos bičiuliai labai nuoširdžiai privalo per
žvelgti savo dienas eucharistinio Jėzaus bičiulystėje. Iš naujo apmąstyti 
savo įstatus, pasiryžti stropiau juos vykdyti, visu gyvenimu uoliau liudyti, 
kad Jėzus Kristus yra už mus miręs ir dėl mūsų prisikėlęs Dievas-Žmogus. 
Švč. Sakramente nuolat gyvendamas tarp mūsų ir mus savimi maitinda
mas, Jis ugdo mumyse vienybės, meilės ir pasiaukojimo dvasią.

Eucharistinis Jėzau, leisk mums Tave mylėti, kukliai ir uoliai dar
buotis, kad Tavo Karalystė suklestėtų žmonių širdyse ir visuomeni
niame gyvenime.

Priedai
EUCHARISTIJOS BIČIULIŲ ĮSTATAI

Marija, Eucharistinio Jėzaus Motina, išmokyk mus didžiadvasiškai mylėti 
Dievą ir nesavanaudiškai aukotis žmonėms.

Eucharistija - mūsų gyvenimo centras. Tai pati brangiausia ir nuostabiausia 
dangaus dovana žemei.

Eucharistija - ne simbolis, ne pasaka graži, bet tikroji gyvenimo realybė, tikras 
gyvasis Dievas, asmeniškai nuolat gyvenantis tarp mūsų. Jeigu mes įsijaustume į 
šią pagrindinę tikėjimo tiesą, ją giliai ir sąmoningai išgyventume, mūsų gyvenimas 
neatpažįstamai pasikeistų - mes džiūgautume ir joks vargas, jokia kančia, joks 
pažeminimas dėl Dievo ir Jo reikalų nebūtų mums per sunkus ir nepakeliamas.

Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus? <...> Ar vargas? ar priespauda? 
ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? <. . .> 
ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikš
tystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei 

jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų 
Viešpatyje Jėzuje Kristuje (Rom 8, 31. 35. 38-39).

Tačiau eucharistinis Jėzus taip neleistinai užmirštas. Reikia iš naujo atgaivinti 
pirmųjų krikščionių dvasią, reikia sielose uždegti tą ugnį, kuria liepsnojo apaštalo 

širdis. Reikia gyvenimą sueucharistinti. To siekia Eucharistijos bičiuliai. Jų di- 
džiausias rūpestis, kad žmonės suprastų ir gyventų ta tiesa, jog Dievas yra arti, 

drauge su mumis. To siekdami pirmiausia jie patys yra:
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1) praktikuojantys katalikai, t.y. be rimtos priežasties nepraleidžia sekma
dienio bei šventadienio šv. Mišių ir kiek galima dažniau priima šv. Komuniją;

2) atidūs žmonėms, draugiški, tolerantiški, paslaugūs, pasiaukojantys, 
atlaidūs;

3) pavyzdingai atlieka pareigas: darbštūs, sąžiningi, kantrūs, blaivūs.
4) Jų ypatinga garbės ir meilės pareiga - eucharistinis pusvalandis. Tai 

meilės sargyba, kurią jie kasdien atlieka. Tą pusvalandį, kur tik būtų, 
stengiasi Jam aukoti savo darbą, mintis. Žmogus silpnas ir išsiblaškęs, 
sunku nuolat išlaikyti širdį sukauptą ir pakeltą aukščiau nuo žemės. Todėl 
Eucharistijos bičiuliai, išsidaliję dieną, pasirenka sau pusvalandį, kurį ski
ria dvasios pokalbiui su Kristumi. Ypatinga ir svarbi šio meilės pusvalan
džio intencija - pagarbinti eucharistinį Jėzų, Jam dėkoti ir prašyti, kad Jį 
garbintų visi žmonės. Dievas begalinis ir Jo dosnumas neišsemiamas. Tai 
žinodami, Eucharistijos bičiuliai šiam pusvalandžiui prie pagrindinės in
tencijos gali prijungti ir savo asmeniškus prašymus, taip pat konkrečias, 
kartu parinktas ir pagal iškilusius reikalus keičiamas intencijas.

5) Eucharistijos bičiuliai - tai savotiška šeima. Tai vienos idėjos žmo
nės. Kai kurį nors iš jų ištinka vargas ar reikalas, visi skuba jam padėti 
malda ir konkrečia pagalba. Kai vienas džiaugiasi - visi džiaugiasi, kai 
vienas kenčia - visi kančia dalijasi.

Tačiau jų bendra ir didžiausia kančia - kad tarp mūsų gyvenantis Dievas 
užmirštas, o jų didžiausias džiaugsmas - Dievo reikalų pergalė. Šios Dievo perga
lės jie ir siekia malda, auka ir asmeninio gyvenimo pavyzdžiu - mylėdami Dievą 
ir žmones.

Eucharistijos bičiuliai ryžtasi:
1) visus savo darbus, maldas ir aukas aukoti bendra Eucharistijos bi

čiulių ir kiekvieno mėnesio intencija;
2) dalyvauti bendroje Eucharistijos bičiulių šv. Komunijoje, kuri būna 

pirmąjį mėnesio sekmadienį;
3) kas mėnesį padaryti kokią nors auką Eucharistijos bičiulių intencija: 

skirti sau pasninką, atsisakyti kokios nors pramogos, aplankyti ligonį, su
šelpti vargšą, išsižadėti savo norų pasiaukojant kitiems, ugdyti savyje au
kos ir meilės dvasią;

4) kasdien sukalbėti bent vieną Sveika, Marija, pavedant visus Eucha
ristijos bičiulius Dievo meilei ir globai.

Būk Eucharistijos bičiuliu, nes nėra didesnės laimės, kaip gyventi vienybėje su 
Dievu, ir nėra kilnesnio veikimo, kaip kitus vesti į šią vienybę.

INTENCIJOS
Sausis. Padėka Dievui už tai, ką Jis visai žmonijai suteikė ir teikia.
Vasaris. Už kunigų seminarijos dvasinius ir materialinius reikalus, už pašaukimus.
Kovas. Už persekiojamus dėl teisybės, už kenčiančius, sunkius ligonius. Prašyti, kad visi 

suprastų kančios prasmę ir vertę.
Balandis. Už Bažnyčios vienybę, už Šventąjį Tėvą.
Gegužė. Už Tėvynės jaunimo skaistumą, už motinas.
Birželis. Už šeimų šventumą, už tėvus.
Liepa. Už žmonių tarpusavio meilę, paslaugumą, atlaidumą, palankumą.
Rugpjūtis. Už kunigus ir vienuolius, kad jie būtų uolūs, pasiaukoję, šventi.
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Rugsėjis. Už besimokantį jaunimą, kad būtų doras, pasiaukojantis, tikintis, už mokytojus.
Spalis. Už vaikų krikščionišką išauklėjimą.
Lapkritis. Už skaistyklos sielas; už mirštančius, už susitaikinimą su Dievu.
Gruodis. Už Kristaus Karalystės įsigalėjimą žmonių širdyse ir visuomeniniame gyvenime.

Alfonsas Grauslys

GĖRIS PLINTA SKLEIDŽIAMAS
Šitaip įvardydami šį straipsnį, turime galvoje krikščionišką tiesą ir jos ugdomą 

vaisių - šventumą, taigi tą gėrį, kuris sklinda, kai mes apaštalaujame. Apaštalavimas - 
tai du klausimai, kuriuos toliau svarstysime.

Kas tai yra apaštalauti?
Apaštalauti - tai pirmiausia visokeriopą gėrį įvairiais galimais būdais 

ir priemonėmis visomis kryptimis sėti ir skleisti. Kadangi gamtoje di
džiausia gėrio skleidėja yra saulė, kuri šviečia, šildo, ligų bakterijas nai
kina, gyvybę ugdo, tai čia pasinaudosime jos pavyzdžiu apaštalavimo 
sąvokai plačiau atskleisti.

Saulė šviečia. Apaštalauti - tai tiesą skleisti: nurodymais bei pamoky
mais prietarus sklaidyti, gerais raštais klaidos tamsą naikinti ir tiesos 
šviesą įžiebti.

Saulė šildo. Apaštalauti - tai kurti savyje krikščioniškos meilės kupi
ną, simpatingą, patrauklią asmenybę, kurią žmonės vienąkart sutikę vėl 
susitikti norėtų, kuri savo meilės šiluma visiems krikščionybę rekomen
duotų ir j ją trauktų.

Saulė ligų bakterijas naikina. Apaštalauti - tai kovoti su nuodėme, jos 
progas, t.y. pagundas žmonėms šalinti; budėti, kad savo neatsargiu elge
siu kitų nepapiktintume, į nuodėmę nepastūmėtume.

Saulė gydo ir gyvybę ugdo. Apaštalauti - tai savo teigiamu nusistaty
mu matyti visa, kas yra gera pasaulyje, jį kelti, savo dorybe kitus dorybėje 
stiprinti, viltį ir optimizmą gaivinti, nes ir saulė savo spinduliais mums 
pasaulio spalvas rodo. Apaštalauti - tai bandyti įkvėpti žmonėms tą nuo
taiką, kuri padėtų ir sunkiausiose gyvenimo valandose nepamiršti, kad ir 
už tamsiausių debesų saulė yra ir po juodžiausios nakties ji pasirodys, 
nes nėra tokios sunkios kančios, kurios negalėtume įprasminti. Tad apaš
talauti plačiausia to žodžio prasme reiškia spinduliuoti tikėjimą, viltį, 
meilę, gerumą, dvasinę sveikatą visur, kur svyravimai, abejonės ir melas, 

kur nusiminimas ir neviltis, kur neapykanta, nuodėmė, beprasmybė.
Labiau religine, krikščioniška prasme apaštalauti - tai rūpintis krikš

čionybės likimu dabartyje ir ateityje, jausti atsakomybę už ją. Štai kodėl
kiekvienas pakrikštytasis turi atsižvelgti, ar jo veiksmai ir žodžiai krikš

čionybę kuria, ar griauna. Norime ar nenorime, mes savo buvimu ir vei
kimu įtaką darome. Apaštališkai nusiteikęs tikintysis privalo rūpintis, kad 

toji įtaka būtų teigiama.
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Apaštalauti - tai Dievą ir Jėzų Kristų liudyti savo gyvenimu, kad iš 
mūsų gyvenimo juos atpažintų. Rašytojas Dmitrijus Merežkovskis, rašy
damas apie šv. Paulių ir jo susidūrimą su pirmaisiais krikščionimis, sako: 
Jeijis ir niekada nebūtų Kristaus matęs, dabar Jo mokiniuose Jį atpažintų: 
jų balsuose jis girdėjo Kristaus balsą, jų veiduose matė Jo Veidą. Šitaip 
apaštalaudami, t. y. savo gyvenimu Jį liudydami, mes padedame sieloms, 
Jo nepažįstančioms, susitikti su Juo.

Apaštalauti - tai gyventi Evangelija pasaulio akivaizdoje. Taip liudija 
Sacharos apaštalo Šarlio de Fuko elgesys ir jo nustatyta Mažiesiems bro
liams apaštalavimo programa.

Apaštalauti - tai ryškinti žmogaus sieloje glūdintį Dievo paveikslą, 
nuo to paveikslo valyti dulkes ir nešvarumus. Juk žmogaus sielos prigim
tis yra krikščioniška. Geras sielų tyrinėtojas net ir nuodėmingiausiose 
sielose sukelia prarasto Dievo ilgesį. Štai kodėl šia prasme apie žmogų 
galvodamas rašytojas Fiodoras Dostojevskis savo romanuose ne kartą vaiz
duoja Kristaus šviesą, spindinčią net labiausiai puolusių sielų tamsumo
se. Tad apaštalauti - tai kurti Dievo karalystę sielose, o per jas - ir 
pasaulyje; tai Kristaus teateinie Tavo karalystė ilgesį artinti ir Dievo garbę 
gausinti.

Apaštalauti - tai drauge su Kristumi bendradarbiauti ir dalyvauti Jo 
pasaulio išganymo darbe. Tai išeiti iš savo uždarumo, iš susirūpinimo 
vien savo asmenine sielos būsena ir jos išganymu, iš to pasyvumo arti
mųjų ir Bažnyčios likimo atžvilgiu, tai pajutimas pareigų aplinkinėms 
sieloms ir todėl suaktyvėjimas bei kitų telkimas aktyvėti.

Išreikšdami apaštalavimo sąvoką vienu sakiniu, galėtume pasakyti, 
kad apaštalauti reiškia nešti tiesos šviesą ten, kur melo tamsa; meilę - 
kur neapykanta; dorybę - kur nuodėmė; optimizmą ir viltį - kur nusimi
nimas; prasmę - kur beprasmiškumas; Dievą - kur bedievybė. Tai, anot 
palaimintojo t. Kolombjero, visur, kur tik einame, Dievą duoti. Tai tar
tum antgamtinė gėlė, visur Dievu dvelkianti, nes, anot Apaštalo, esame 
Kristaus aukos kvapsnis Dievui tarp einančių į išganymą ir žengiančių į 
pražūtį (2 Kor 2, 15).

Apaštalavimas - pirmiausia pareiga
Jei krikščioniška pareiga yra artimą mylėti, tai kartu ir pareiga apaš

talauti, nes aukščiausias meilės darbas yra sielų gelbėjimas. Jei tos parei
gos dauguma nejaučia, tai todėl, kad silpnai tiki. Ar tu tiki Dievo kara
lystę? Jei taip, tai turi pasidaryti neramus (šv. Bernardas). Gilus tikėjimas, 
taigi įsitikinimas negali nevirsti to įsitikinimo skleidimu. Jei labiau tikė
tume, negalėtume šaltai žiūrėti į netikinčius, atsimindami tuos mįslingus 
ir sukrečiančius Kristaus žodžius: Kas netiki, jau yra nuteistas (Jn 3, 18) - 
ypač jei to nuteisimo žyme galėtų būti pažymėtas kuris mums artimas ir 
mylimas žmogus. Juk nė kiek neprisidėdami prie artimo dvasinio pakilimo.
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galėtume užsitarnauti mus smerkiančio Kristaus nusiskundimo - neturiu 
žmogaus (jn 5, 7). Ir jei yra nusikaltimas ramiai žiūrėti į fiziškai žūstantį 
ir jo negelbėti, tai kodėl žūstančios sielos akivaizdoje neveiklumas nebūtų 
vertas nuteisimo?

Prisiminę apie pavojus artimo kūnui, negalime neiškelti dažno sun
kaus krikščionių nusikaltimo artimo meilei, būtent, kad visi nepuolame 
gelbėti, kai užpuolamas artimas kitų akyse. Visuomenės pasyvumas, kai 
artimas šaukiasi pagalbos, rodo visišką artimo meilės sunykimą, nukrikš
čionėjimą ir širdies sukalkėjimą.

Apaštalavimo Kristus reikalauja. Tik paskaitykime Luko Evangelijos 
14 skyrių apie Viešpaties pakvietimą į vakarienę (t. y. Dangaus karalystę) 
ir pakviestųjų atsikalbinėjimus, pasiteisinimus, nenorint to kvietimo pri
imti. Tuos pasiteisinimus girdėdamas, šeimininkas tarnui įsako: Skubiai 
eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegė
lius, aklus ir luošus. <...> Eik į kelius ir patvorius ir varu atvaryk, kad 
mano namai būtų pilni (Lk 14,21. 23). Žodžiais eik.., vesk.., varu atvaryk... 
Viešpats saviesiems uždeda pareigą apaštalauti. Niekas neturi teisės, kaip 
Kainas, Dievo šaukiamas, atsakyti, teisintis: Ar aš esu savo brolio sargas? 
Niekas negali kratytis atsakomybės už tuos, su kuriais gyvenime dažniau 
susiduria.

Pareigos apaštalauti reikalauja ir griežti dogminiai krikščionybės pa
grindai. Čia ypač iškeltina Kristaus mistinio Kūno tiesa, kuri skelbia mūsų 
nuostabią artimybę Kristui, kai, Krikštu susijungę su Juo ir drauge su 
visais pakrikštytaisiais, sudarome vieną dvasinį organizmą, kurio Galva - 
Kristus, o mes - Jo nariai. Todėl šitos krikščionių tarpusavio artimybės 
Kristuje dėka jie privalo jausti atsakomybę vienas už kitą. Anot šv. Pau
liaus, reikia, kad patys nariai rūpintųsi vieni kitais ir todėl - jei kenčia 
vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai (1 Kor 12, 25. 26). Vadinasi, narys, 
kuris nesirūpina kitais, t. y. nejaučia atsakomybės už kitus, yra nesvei
kas, neatlieka savo pareigų ir todėl visą organizmą sargdina bei žlugdo. 
Toks, kasdieniais žodžiais tariant, krikščionybę sabotuoja.

Kadangi į tą dievišką organizmą - Kristų likome įauginti Krikštu ir 
kadangi Kristus yra vyriausiasis Tarpininkas tarp Dievo ir žmonių (tad ir 
vyriausiasis Kunigas), todėl kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja Kristaus 
kunigystėje. Kunigystėn įšventintas asmuo labiau dalyvauja toje Kristaus 
kunigystėje, bet ir pakrikštytasis pasaulietis plačiąja prasme yra kunigas.
O kunigystės pareiga - apaštalauti.

Tą tikinčio ir pakrikštyto pasauliečio kunigišką pobūdį dar labiau su
stiprina Sutvirtinimo sakramentas - dvasinio subrendimo Bažnyčioje ir 
todėl atsakingumo už kitus sakramentas. Nenuostabu, kad šv. Petras, 
kreipdamasis į visus tikinčiuosius, rašė:

Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, 
<...> pašaukta išgarsinti šlovingus darbus To, kuris pašaukė jus
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iš tamsybių į savo nuostabią šviesą (1 Pt 2,9). Todėl suprasime ir tai, 
kad, esant reikalui, krikščionys pasauliečiai gali krikštyti ir kad šis 
Visuotinis Bažnyčios Susirinkimas leido tam pasirengusiems pa
sauliečiams pamokslus sakyti ten, kur trūksta kunigų. Todėl ir li
turgijoje visais laikais šv. Mišių maldos kalbamos daugiskaita, nes 
kunigas, atstovaudamas tikintiesiems, drauge su jais visais aukoja 
šv. Auką. Kunigas konsekruoja duoną, o pasaulietis privalo pašven
tinti pasaulines gyvenimo sritis, nes čia jis pats dirba.

Toji visa krikščionies artumo Kristui didybės sąmonė įpareigoja atitin
kamai gyventi ir krikščionybę skleisti. Todėl ir Viešpats savo Kalno pa
moksle reikalavo:

Jūs pasaulio šviesa. <...> Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių 
akivaizdoje, kadjie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą 
danguje (Mt 5, 14. 16).

Turime tad taip elgtis, kad mūsų elgesys žmonių širdis mobilizuotų, 
telktų krikščionybei ir jos uždaviniams vykdyti.

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Ign. [Kazimieras Šapalas]

JAUNOJI  KATALIKŲ INTELIGENTIJA KURIA 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ 

(Str. „Sąjūdis, pastojęs kelią ateizmui Lietuvoje", išsp. Nr. 7, tęsinys) 
Ateitininkų sąjūdis, prasidėjęs 1910 m., per 10 metų išaugino naują ka

talikų inteligentijos kartą, kuri, po Pirmojo pasaulinio karo išėjusi į viešojo 
gyvenimo areną, parodė didelį veiklumą, iniciatyvą ir nemažus organizaci
nius gebėjimus. Ji tuojau stojo katalikiškų organizacijų priešakyje, įgijo pasi
tikėjimą visuomenėje ir ėmėsi vadovauti besikuriančiai Lietuvos valstybei.

Pirmojo pasaulinio karo pabaigą lydėjo dideli ir staigūs pasikeitimai. 
Revoliucijos banga, kilusi Rusijoje, palietė ir Vakarų Europą. Suiro seno
sios imperijos ir jų griuvėsiuose ėmė kurtis naujos nepriklausomos valsty
bės. Svetimųjų priespauda baigėsi ir Lietuvoje. Atsivėrė kelias į savaran
kišką gyvenimą. Tumo-Vaižganto žodžiais tariant, po ilgos ir kietos žie
mos Lietuvoje prasidėjo pavasaris (1, p. 16). Viltis sukurti savą nepriklau
somą valstybę išjudino ir uždegė tautą, sužadino jos tokią energiją, ko
kios ji galbūt nebuvo parodžiusi per visą savo istoriją. 1918 11 11 buvo 
sudaryta Lietuvos vyriausybė. Prasidėjo valstybės kūrimo darbas, į kurį 
drauge su visa tauta su dideliu užsidegimu ir jaunatviška energija įsitrau
kė visa ateitininkija: moksleiviai, studentai ir vyresnieji.

Laisvė tautai dovanai neduodama. Ją reikia krauju iškovoti. Ne kitoks 
kelias į nepriklausomybę buvo ir lietuvių tautai. Dar nesuspėjus iš
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okupacinės valdžios perimti krašto valdymą, į Lietuvą jau veržėsi nauji 
okupantai. Paskui besitraukiančių vokiečių kariuomenę iš rytų į Lietuvą 
slinko raudonieji daliniai, iš pietų tykojo pulti lenkų legionieriai, o šiaurėje 
telkėsi senosios Rusijos ir Vokietijos armijų likučiai, vadovaujami P Ber
monto-Avalovo.

Lietuvių tauta savo teritoriją turėjo ginklu atsikovoti. Į raginimą su 
ginklu stoti Tėvynės ginti pirmieji atsiliepė ateitininkai. Beveik visi vyres
niųjų klasių moksleiviai ateitininkai savanoriais išėjo į Lietuvos kariuo
menę. Marijampolės „Žiburio“ gimnazijos inspektorius kun. A. Šmulkštys 
savo atsiminimuose rašė:

Vieną gražų vakarą - buvo tat 1919 m. sausio mėnesį - ateitininkų 
pirmininkas prašo leidimo susirinkti ir drauge kviečia mane būtinai 
dalyvauti. Nujaučiau reikalą... Prasidėjo kalbos. Kalbėjo berniukai 
ir mergaitės. Kalbėjo karštai, kaip tik jaunimas gali kalbėti, kada 

jis kalba nuoširdžiai. Aš tylėjau.
Galop susirinkimo pirmininkas kreipėsi į mane ir trumpai klau

sė: taip ar ne. Reikėjo atsakyti, reikėjo pastūmėti tas jaunas karštuo
lių širdis į vargą, pasišventimą ir kai kuriuos į karstą.

- Auka tada brangi, kada ji duodama greit ir be derybų. Jums 
delsiant gal Tėvynė apsieis ir be jūsų, o gal jūsų pagalba bus 
pavėluota, ir Lietuva jau nebeturės galimumo jūs pagalbos šauktis.

- Reiškia - taip? - pirmininkas mane pertraukia.
- Reiškia - taip! - atsakiau.
O, šios valandos niekad neužmiršiu. Visa salė sustojo. „Lietuva, 

Tėvyne mūsų... “ - vulkanu prasiveržė iš visų krūtinių. Iš salės pasipylė 
jaunimas ir žygiavo gatve, dainuodami „Jau slavai sukilo... “ (2, p. 29).

Savanoriais iš gimnazijos išėjo 153 mokiniai. Berniukų aštuntoje kla
sėje buvo atlikti egzaminai, išduoti atestatai ir visi savanoriais išėjo į 
kariuomenę. Išėjo ir visa septintoji klasė, šeštoje klasėje liko vos keli 
mokiniai.

Moksleivius sekė kaimo jaunimas. Iš Marijampolės su moksleiviais 
išvyko didelis kaimo jaunimo būrys. Juos visus palydėjo didžiulė mokslei
vių, miesto ir kaimo žmonių minia. Pavėžėti į Vilkaviškio geležinkelio 
stotį išsirikiavo ilga kaimo ūkininkų ilgabrikių gurguolė. Kaimo moterys 
ir merginos atsisveikindamos sukrovė į vežimus savanoriams paaukotus 
šiltus drabužius, baltinius, pirštines, kojines. Taip 1919 11 19 iš Marijam
polės buvo išlydėti pirmieji savanoriai (2, p. 31,33).

Paliko mokyklų suolus ir išėjo savanoriais ne tik Marijampolės, bet ir 
Panevėžio, Kauno ir kitų gimnazijų moksleiviai ateitininkai. Paskui save 

Jie vedė ir kaimo jaunimo savanorių būrius. Ateitininkų vadas Pranas 
Dovydaitis „Ateity“ rašė:

Ateitininkų jaunimas pirmutinis karščiausia energija, jokių pavojų ne
paisydamas, šokte šoko rinkti savanorių į Lietuvos kariuomenę. Vieni
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dešimtimis vedė vyrus į Kauną, į Tėvynės gynėjų eiles, kiti patys ėmėsi 
ginklų, o dar treti ėjo atlikti pavojingiausių žvalgybų (3, p. 3).

Moksleiviai ateitininkai ne tik 1919 m., bet ir vėliau, kai tik kildavo 
didesnė grėsmė Tėvynei, palikdavo mokyklų suolus ir stodavo į kovotojų 
eiles. 1920 m. lenkai, sulaužę Suvalkų sutartį, ėmė veržtis į Lietuvą. Iškilo 
didelis pavojus netekti nepriklausomybės. Kauno ateitininkų kuopoje liko 
beveik vien mergaitės. Berniukai išvyko į karo lauką, iš kurio ne visi grįžo. 
Žuvo gabiausias ir energingiausias kuopos narys, septintos klasės mokinys 
Vincas Dovydaitis, ateitininkų vado brolis. Į frontą išėjo daug ateitininkų ir 
iš kitų kuopų ir visa ateitininkų Centro valdyba (4, p. 251).

Pirmąją karo mokyklos laidą sudarė veik vieni ateitininkai. Vien iš 
Panevėžio kuopos 1919-1920 m. karo mokyklą baigė ir gavo leitenantų 
laipsnius 40 kariūnų (4, p. 241). Ne kitaip elgėsi studentai ir vyresnieji 
ateitininkai. Kurie nebuvo įtraukti į valstybinio aparato organizavimą, 
stojo į Tėvynės gynėjų eiles.

Ateitininkai turėjo ir nemažai aukų. Kovoje žuvo: vyresnieji leitenantai - 
Adomonis ir Stepulionis, leitenantai - Steigiamojo Seimo narys Antanas 
Matulaitis, Sidaravičius, Kasperavičius, Telksnys, R Styra, Kazys Matulaitis, 
pasižymėję lakūnai leitenantai - J. Rauba ir J. Kumpis, partizanai V Dovy
daitis, J. Ambroševičius, S. Klimavičius, bolševikų sušaudytas Panevėžio kuo
pos energingas valdybos narys Ignas Vaitiekūnas ir daug kitų (4, p. 241).

Su ne mažesniu uolumu ateitininkai dalyvavo ir valstybės kūrimo dar
be. Vyresniųjų ateitininkų skaičius buvo nedidelis. Baigusių aukštąjį mokslą 
buvo vos kelios dešimtys, bet jie pasižymėjo idealizmu, iniciatyva, veik
lumu ir organizaciniais gebėjimais. Išėjusių vidurinį mokslą ir studijuo
jančių aukštosiose mokyklose buvo jau daug didesnis būrys. Bet ypač 
gausios buvo moksleivių ateitininkų eilės. Savo kuopas jie turėjo beveik 
visose Lietuvos vidurinėse mokyklose. Plečiantis vidurinių mokyklų tink
lui, didėjo moksleivių skaičius, kartu augo ir moksleivių ateitininkų skai
čius. Moksleiviai ateitininkai buvo neišsenkamas rezervas, iš kurio gau
siai pasipildydavo katalikų inteligentija. Moksleiviai ir studentai ateitinin
kai buvo gerai susiorganizavę, judrūs, veiklūs. Jie energingai rėmė kata
likiškų organizacijų veikimą ir katalikų veikėjų vedamą politinę akciją. 
Moksleivių, studentų ir vyresniųjų ateitininkų glaudus ir sutartinis veiki
mas sudarė didelę visuomeninę jėgą, kuri sulaikė ateizmo žygiavimą pir
myn ir neleido jam įsigalėti nepriklausomoje Lietuvoje.

Su ateitininkų sąjūdžiu susijusi jaunoji katalikų inteligentijos karta bu
vo demokratiškai nusiteikusi ir jautri laiko balsui. Ji nestojo ginti to, kas 
atgyvenę, o reikalavo socialinių reformų, kurios turėjo teisingiau paskirstyti 
turtus ir pagerinti vargingesnių visuomenės sluoksnių padėtį. Dalis šios 
kartos veikėjų visuomeninio darbo patirtį buvo įgiję Rusijoje Pirmojo pasau
linio karo metu, aktyviai dalyvaudami lietuvių visuomeniniame gyvenime
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ir stebėdami vykstančios revoliucijos eigą. Įvertindami kylančių liaudies 
masių jėgą ir augantį jų vaidmenį, energingai ėmėsi stiprinti ir plėsti vei
kimą masinių katalikiškų organizacijų: Krikščionių demokratų partijos, Ūki
ninkų sąjungos, Lietuvos darbo federacijos, Katalikių moterų draugijos, 
katalikiško jaunimo pavasarininkų ir kitų organizacijų. Stovėdami jų prie
šakyje, jaunieji katalikų veikėjai nustatė organizacijoms laiko dvasią atitin
kančią kryptį, patraukė lietuvių visuomenės daugumą į savo pusę, ir kata
likai ėmėsi vadovauti besikuriančiai Lietuvos valstybei.

Kaip Lietuva tvarkysis ir kas jai vadovaus, turėjo išspręsti Steigiama
sis Seimas, kuris buvo sušauktas 1920 m. gegužės 15-ąją. Rinkimų akcija 
buvo labai įtempta, karšta, nevengiant demagogijos ir negailint gražių 
pažadų. Plačiųjų masių politinis subrendimas buvo menkas. Eiliniam pi
liečiui nelengva susigaudyti, už ką reikia balsuoti. Stipriai juntamas kai
myninėse valstybėse dar neužgesusių revoliucijų poveikis. Kairiosios lie
tuvių partijos tikėjosi, kad karo išvarginti gyventojai, revoliucinių nuotai
kų veikiami, balsuos už jų iškeltus kandidatus, ypač kad negailėjo pažadų 
ir nevengė aštresnio žodžio katalikų kandidatų atžvilgiu. Katalikų rinki
mų akcijai vadovavo krikščionys demokratai. Jie žadėjo įvykdyti žemės 
reformą, įvesti 8 valandų darbo dieną ir ginti tikinčiųjų reikalus Seime.

Kairiųjų partijų viltys neišsipildė. Rinkėjų dauguma balsus atidavė už 
krikščionių demokratų bloko kandidatus. Iš 112 Steigiamojo Seimo atstovų 
krikščionys demokratai turėjo 59, valstiečiai liaudininkai - 28, socialdemo
kratai - 12, tautinės mažumos - 11 ir nepartiniai - 2 atstovus (5, p. 569).

Krikščionys demokratai, turėdami Steigiamajame Seime atstovų dau
gumą, į savo rankas paėmė valdžią ir ją išlaikė 6-erius metus (1920 05 15- 
1926 06 02). Ketverius metus valdė sudarę koaliciją su kairiųjų partijų val
stiečiais liaudininkais, o paskui - vieni (6, p. 131).

Nuo 1920 iki 1926 metų svarbiausias vaidmuo valstybės valdyme teko 
krikščionims demokratams, kurių priešakyje buvo vienas pirmųjų ateitinin
kų - kun. Mykolas Krupavičius, tvirtų principų, nepalaužiamos valios, di
delių organizacinių gabumų, energingas veikėjas ir valstybės vyras; jo žodis 
daug lėmė sprendžiant svarbiausius valstybės reikalus. Valstybės preziden
tu buvo išrinktas ateitininkų sąjūdžio dalyvis Aleksandras Stulginskis.

Sunkiausia valstybės valdymo našta dabar teko ateitininkų sąjūdžio 
išsaugintiems jauniems katalikų veikėjams. Valdžią perėmė, kai nuo pir
mos Lietuvos vyriausybės sudarymo buvo praėję vos pusantrų metų. Prieš 
akis buvo dideli, sunkūs ir labai atsakingi valstybės kūrimo darbai. Ką 
krikščionys demokratai perėmė ir ką per 6-erius valdymo metus padarė, 
buvęs valstybės prezidentas A. Stulginskis 1926 06 02, perduodamas val
džią naujai išrinktam III Seimui, taip apibūdino:

Lietuvos valstybės padėtis, pradėjus valdyti krikščionims demo
kratams, buvo embrionaliniame stovyje. Šalies viduje tvarkos 
nebuvo. Viešpatavo chaosas, visur griuvėsiai, skurdas žmonių ir
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valstybės iždo, daug anarchijos ir pakrikimo. Be to, dar įvairių 
grupių mėginimai sukelti sąmyšius ir sukilimus kitų, mums prie
šingų valstybių naudai. Nepaisant visų šitų sunkumų, kurie ne 
vienam rodėsi nenugalimi, krikščionims demokratams ir kitiems 
tautiškai nusiteikusiems pavyko suorganizuoti visuomenę, su
stiprinti dvasinį atsparumą ir išgelbėti Lietuvą iš pavojaus nu
stoti nepriklausomybės. į Lietuvos tvarkymą buvo įdėta tiek dar
bo ir žmonių meilės, kad nė viena kita tauta, dirbdama tokiomis 
sąlygomis, per tokį trumpą laiką neįstengė ir neįstengs pasiekti 
savo tautai tiek laimėjimų, tiek jai gero padaryti, tiek ją sutvar
kyti ir sustiprinti (7, p. 76).

Iš tiesų padaryta labai daug. Buvo apginta valstybė ir gautas iš kitų 
šalių Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas. Grąžintas Klaipėdos kraš
tas Lietuvai. Sutvarkytas valstybės administracinis aparatas ir viduje įvesta 
tvarka. Atkurtas karo metu sugriautas krašto ūkis, įvesta sava pastovi 
valiuta litas, išmokėtos užsienio ir vidaus skolos, nustatytas tvirtas val
stybės ekonominis režimas, išlaikant aktyvų užsienio prekybos balansą ir 
įvykdant valstybės biudžetą be deficito. Atlikta žemės reforma ir beže
miams bei mažažemiams išdalyta 418 000 ha dvarų žemės. Sukurtas 
platus pradžios, vidurinių ir specialiųjų mokyklų tinklas, įsteigtas Univer
sitetas, Žemės ūkio akademija, įvestas socialinis draudimas, įsteigtos li
gonių kasos, atidaryta nemažai ligoninių. Aptvarkyti karo metu apleisti 
geležinkeliai, plentai. Nutiesta nauja Kazlų Rūdos-Šeštokų geležinkelio 
linija. Priimta demokratinė konstitucija, nustatanti parlamentinę valsty
bės santvarką, pripažįstanti visų piliečių lygybę bei prigimtines žmogaus 
teises (6). Buvo baigtas valstybės kūrimo darbas. Iškovota teisė egzistuoti 
tarp kitų valstybių, užmegzti diplomatiniai ir ekonominiai santykiai su 
kitomis šalimis. Padėti ekonominiai, socialiniai bei teisiniai valstybės pa
grindai ir įvesta tvarka viduje sudarė visas sąlygas toliau valstybei stip
rėti, plėsti švietimą ir kelti tautos kultūrą. Naujai išrinktas valstybės pre
zidentas Kazys Grinius, 1926 06 07 pradėdamas eiti prezidento pareigas, 
pasakė vieno trokštąs: kad jam vadovaujant pavyktų Lietuvai padaryti 
tiek gero, kiek yra padarę katalikai (7, p. 77).

Parlamentinėje santvarkoje yra įprasta, kad ilgiau valdžioje pabuvusias 
partijas pakeičia opozicinės partijos. Taip atsitiko ir krikščionims demokra
tams. Per rinkimus 1926 m. netekę atstovų daugumos, valdžią perdavė 
opozicijoje buvusioms valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų partijoms. 
Bet jos valdžią gebėjo išlaikyti tik 6 mėnesius. 1926 12 17 karininkų suor
ganizuotas perversmas juos nušalino ir valdžią perdavė tautininkų partijai. 
Tautininkai turėjo mažą visuomenės pritarimą, į Steigiamąjį Seimą, I ir II 
Seimus nepateko nė vienas jų atstovas, III Seime jie teturėjo 3 atstovus. Bet 
atsisakę parlamentinio valdymo būdo įvedė autoritarinį-diktatūrinį režimą 
ir valdžią savo rankose išlaikė iki 1940 m. birželio 15-osios.
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Nepriklausomos Lietuvos valstybė sukurta bendromis visos tautos pa
stangomis. Bet jaunosios katalikų veikėjų kartos, kurią sudarė daugiausia 
ateitininkai, valstybės kūrimo vaidmuo buvo toks reikšmingas, jog kai 
kas net kelia klausimą, ar būtų susikūrusi nepriklausoma Lietuvos valsty
bė, jeigu 1910 m. nebūtų kilęs ateitininkų sąjūdis. Kaip būtų buvę, tikrai 
pasakyti negalime, galime tik spėlioti. Bet nuo to laikotarpio praslinkus 
50 metų, jau aiškiai matyti, kad valstybės kūrimosi metais jaunieji kata
likų veikėjai Lietuvą vedė geru keliu ir daug jai patarnavo. Stovėdami 
valstybės priešakyje, jie subūrė visas pozityvias tautos jėgas, į valstybės 
kūrimo darbą įtraukė visus Tėvynę mylinčius tautiečius, nepaisant jų ideolo
ginio nusistatymo. Seimuose turėdami atstovų daugumą, galėjo valdyti 
vieni, bet jie nesilaikė siauros partinės politikos, o žiūrėjo bendrų tautos 
reikalų. Sudarę koaliciją su valstiečiais liaudininkais, į valstybės kūrimo 
darbą jie įtraukė ir kairiųjų pažiūrų žmones. Krikščionių demokratų val
dymo metu ministrais pirmininkais buvo Kazys Grinius (1926 06 07-12 17 
valstybės prezidentas), Ernestas Galvanauskas, ministrais Rapolas Skipitis, 
Jonas Aleksa, K. Žalkauskas ir kiti kairiųjų pažiūrų veikėjai.

Visai kitokio nusistatymo laikėsi ir skirtingais keliais ėjo kairiųjų pa
žiūrų partijos ir joms pritariantis jaunimas. Mokslą einantis jaunimas, 
kuris būrėsi apie „Aušrinę“, iš pradžių buvo žadėjęs eiti Lietuvos keliu, 
bet tą kelią tuojau pametė. 1917 m. iš savo principų išbraukę tautybę ir 
įsirašę individualizmą bei socializmą, pirmuosius aušrininkus apšaukę 
liberalais ir reakcijos rėmėjais (9, p. 6), nuėjo svetimais rusų kairiųjų 
socialistų revoliucionierių rodomais keliais. Kita kairiųjų pažiūrų mokslei
vių dalis, nutraukusi ryšius su „Aušrine“, pasivadino visuomenininkais, 
Markso ir Lenino mokslą padėjo savo ideologijos pagrindan, susirišo su 
rusų bolševikais ir kovojo už sovietų valdžią, priešindamiesi nepriklauso
mos Lietuvos valstybės sukūrimui. Jaunoji aušrininkų karta daugiau žiū
rėjo į Maskvą ir koneveikė nepriklausomą Lietuvą.

Kairiosios lietuvių partijos kurį laiką užėmė svyruojančią poziciją, aiš
kiai nepasisakydamos Lietuvos ateities klausimu. 1917 m. Rusijos Lietu
vių seime priėmus nutarimą siekti Lietuvos nepriklausomybės, visos kai
riosios partijos (Santara, socialistai liaudininkai, socialdemokratai), nesutikdamos 
su šiuo nutarimu, pasitraukė iš Seimo (6, p. 30). Tik vėliau santariečiai, 
dalis socialistų liaudininkų ir socialdemokratų, matydami Rusijoje vyk
stantį terorą ir chaosą, ėmė remti nepriklausomos valstybės sukūrimą. 
Kairieji socialistai liaudininkai ir kairieji socialdemokratai (bolševikai) ėjo 
su Rusijos bolševikų partija ir kovojo už sovietų valdžios įkūrimą Lietu
voje. Tik katalikai ir tautininkai (Pažangos partija) nesvyruodami stojo už 
nepriklausomos Lietuvos sukūrimą.

Kairiųjų pažiūrų veikėjai iš rusų mokyklos buvo išsinešę didelę neapy
kantą religijai bei Bažnyčiai ir bendro darbo drauge su katalikais dirbti
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nenorėjo. Kai 1917 m. susirinko Rusijos Lietuvių seimas, socialistai liau
dininkai ir socialdemokratai pirmiausia pareikalavo, kad katalikų atstovai 
nedalyvautų Seimo prezidiume (6, p. 30), ir dėl to krikščionių demokratų 
partijos atstovas Vytautas Endziulaitis iš Seimo prezidiumo turėjo pasi
traukti. Sudarant pirmąją Lietuvos vyriausybę, Santaros atstovai Petras 
Leonas ir Vladas Stašinskas nesutiko įeiti į vyriausybę, jei joje dalyvaus 
kunigas (6, p. 65).

Kairiųjų partijų neapykanta religijai buvo didesnė negu meilė Lietuvai. 
Dr. Juozas Purickis rašė, kad ūkio, vidaus ir užsienio politikos klausimais 
tarp krikščionių demokratų ir kairiųjų partijų skirtumo beveik nebuvo, 
skyrėsi tik jų religinės pažiūros. Bet valstiečiai liaudininkai ir socialdemo
kratai 1926 m., neturėdami atstovų daugumos, siekdami paimti valdžią į 
savo rankas, koaliciją sudarė ne su krikščionimis demokratais, o su vo
kiečių ir lenkų atstovais, kuriems Lietuvos reikalai mažai rūpėjo, nes vieni 
žiūrėjo į Berlyną, o kiti į Varšuvą. Paėmę valdžią, tuojau ją nukreipė prieš 
katalikus. Atsisakė pripažinti sudarytą Lietuvos bažnytinę provinciją, naujai 
įsteigtas Lietuvos vyskupijas, atėmė valstybės pašalpą katalikų mokyk
loms (6, p. 138). Kairiosios partijos, laikydamosi siauro partiškumo, ne
sistengė suburti visų tautos jėgų į bendrą valstybės kūrimo darbą, todėl 
negalėjo vadovauti besikuriančiai Lietuvos valstybei. 1926 m. jie paėmė 
valdžią, kai sunkiausi valstybės kūrimo darbai jau buvo atlikti, kai krašto 
ūkis buvo atkurtas ir viduje buvo įvesta tvarka, tačiau valdžią tepajėgė 
išlaikyti 6 mėnesius.

Svarbiausia jėga, subūrusi lietuvių tautą bendram valstybės kūrimo 
darbui, buvo ne kairiųjų pažiūrų veikėjai, bet jaunoji katalikų inteligen
tija. Visuomeninio veikimo arenoje jaunai katalikų inteligentijai teko su
siremti ne tik su kairiųjų pažiūrų žmonėmis, bet ir su dalimi vyresniosios 
kartos katalikų veikėjų. Vyresniąją katalikų inteligentijos kartą sudarė 
beveik vien kunigai. Dalis jų laikėsi konservatyvių pažiūrų, ne visai tei
singai įvertino pokario meto padėtį ir visuomenėje vyraujančias nuotai
kas. Jie skeptiškai žiūrėjo į reformas, kurias buvo rengiamasi vykdyti 
Lietuvoje. Ypač jiems nepatiko žemės reforma, kurią į savo programą buvo 
įsirašę krikščionys demokratai. Žemaičių vyskupijos Budėjimo taryba ir 
Kauno miesto kunigų susirinkimas, sušauktas 1919 01 13 Kaune, pa
smerkė krikščionių demokratų nutarimą atlikti žemės reformą (7, p. 50). 
Lenkų dvarininkų inspiruojamas, žemės reformą sulaikyti iš dalies darė 
žygių ir apaštalinis vizitatorius Lietuvoje Antonijus Dzekinis (Antonio Zec
chini). Energingiausias žemės reformos gynėjas buvo krikščionių demo
kratų partijos pirmininkas kun. Mykolas Krupavičius. Jis buvo pavaldus 
Seinų vyskupui Antanui Karosui. Pastarajam buvo daromas spaudimas, 
kad jis kun. M. Krupavičių iš Kauno atšauktų ir paveiktų jį pasitraukti iš 
visuomeninio gyvenimo, bet vysk. Karosas to daryti nesiėmė.
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Kai kurie vyresniosios kartos dvasininkai priešinosi žemės reformai. 
Bet nemažai žymių katalikų autoritetų, kaip arkivysk. Jurgis Matulaitis- 
Matulevičius, prof. kun. Pranciškus Būčys, išsimokslinęs teologas ir socio
logas kun. S. Šultė ir daug kitų, ją rėmė (10, p. 98).

Krikščionys demokratai nepasidavė spaudimui ir žemės reformos neat
sisakė. Jos atsisakydami būtų padarę nepataisomą klaidą ir rinkimų į 
Steigiamąjį Seimą nebūtų laimėję. Kairieji, paėmę valdžią, būtų ją nukrei
pę prieš katalikus. Kad rinkimai būtų buvę pralaimėti, įrodė tautininkai, 
jų partija laikėsi konservatyvių pažiūrų ir žemės reformos neakcentavo. 
Nors jos eilėse buvo žymūs lietuvių veikėjai - Antanas Smetona, Martynas 
Yčas, Augustinas Voldemaras, Liudas Noreika, - ją rinkimuose rėmė kon
servatyvių pažiūrų kunigai, bet ji neturėjo nė vieno atstovo Steigiamajame 
Seime. Krikščionių demokratų energingai ginama žemės reforma patraukė 
rinkėjus ir nulėmė laimėjimą.

Nepriklausoma valstybė, kuriai sukurti dvasininkija ir jaunoji katalikų 
inteligentija negailėjo jėgų, buvo išganymas lietuvių tautai. Nors savaran
kiška Lietuvos valstybė gyvavo tik 22 metus, bet per tą laiką tiek daug 
pasiekė, tiek daug išaugino įvairių specialistų - aukštos kvalifikacijos 
inteligentijos, taip sustiprino lietuvių tautą, kad ji ir savarankiškumo ne
tekusi apgynė ir savo rankose išlaikė daug svarbių pozicijų, turinčių ne
paprastai didelę reikšmę tautos gyvastingumui išlaikyti. Jeigu 1919 m. 
būtų įsitvirtinusi Lietuvoje tarybų valdžia, šiandien lietuvių tauta daug ko 
neturėtų, ką turi dabar.

1919 02 27 Lietuva buvo sujungta su Baltarusija ir sudaryta Lietuvos- 
Baltarusijos tarybų vyriausybė (11, p. 60). Sujungtoje valstybėje lietuviai 
sudarė mažumą. Lietuvių inteligentija tuomet dar buvo negausi. Ji būtų 
buvusi dar labiau sumažinta, nes, kaip buržuazijos gynėjai ir liaudies 
priešai, būtų buvę sunaikinti kunigai ir žymi dalis tautinio nusistatymo 
pasaulietinės inteligentijos. Lietuvos miestuose gyveno daugiausia kita
taučiai. Net Kaune tuo metu buvo mažiau negu 10% lietuvių. Valstybės 
įstaigose vietas būtų užėmę iš kitur atsikėlę kitataučiai. Mokyklose ir 
įstaigose, kaip ir kitose sovietinėse respublikose, būtų įsigalėjusi rusų 
kalba. Jaunoji karta, auklėjama proletarinio internacionalizmo ir sovieti
nio patriotizmo dvasia, visur susidurdama daugiausia su rusų kalba, ka
žin ar būtų benorėjusi kalbėti lietuviškai. Juozo Tumo-Vaižganto, Vinco 
Mickevičiaus-Krėvės, Antano Vienuolio, Vinco Mykolaičio-Putino, Balio 
Sruogos ir kitų rašytojų kūriniai neturtintų lietuvių literatūros. Daug ko 
būtume netekę ir daug ko neturėtume, ką dabar turime. Lietuva, sukūrusi 
savą valstybę, tuojau susitvarkė, atkūrė ūkį ir įstojo į normalaus gyveni
mo vėžes, išvengdama sovietų valstybėse ilgai užsitęsusios suirutės, pi
lietinio karo, teroro, bado, trėmimų ir Stalino kulto aukų. Savarankiška 
Lietuvos valstybė sudarė lietuvių tautai ramias sąlygas tvarkytis, augti ir 

stiprėti.
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Ateitininkija negailėjo nei aukų savo Tėvynei ginti, nei energijos nepri
klausomai valstybei kurti. Taip pat neužmiršo ir kitų pareigų savo tautai: 
gaivinti jos religinę dvasią, brandinti kultūrą, skatinti tautos aktyvumą, 
kad, gyvendama pavojingoje geografinėje aplinkoje, kur kaimynai tik lau
kia palankios progos Lietuvą užgrobti, sparčiai pakiltų ir deramai pasi
rengtų naujiems galimiems pavojams sutikti. Vienas iš ateitininkijos vadų 
prof. Kazys Pakštas 1928 m. rašė:

Turime savo Tėvynę paversti kultūros tvirtove, o savo tautą - at
spariausiu organizmu. Jei taip pasiruošusią tautą apniktų kada 
nedoras gausingas priešas ir net sugriautų nepriklausomybės rū
mus, tai mūsų kova už tautos gyvybę dar nebūtų pralaimėta. Dus
lus grumtynių aidas eitų skradžiai žemę ir visas pasaulis matytų, 
kaip seniausioji arijų giminė grumiasi dėl laisvės ir gyvybės. Ir ši 
kova baigtųsi Dovydo pergale ir įtikintų ji visus, kad tuščias yra 
darbas pavergti tautą, jei jos laisvė ginkluota protu, mokslu, dora 
ir galingu noru gyventi.

Jei tauta bus gyva ir stipri, tai ir vergijon patekusi ji niekada 
nenustos buvusi rimta ir tikra kandidatė į nepriklausomas valsty
bes (12, p. 358).

Ta linkme veikdama ateitininkija parodė daug iniciatyvos, kūrybinio 
užsidegimo ir atliko nemažus darbus.

(Tęsinys kitame numeryje)
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Loreta [Loreta Užemeckaitė]

ATEINA LAIKAS 
Ateina laikas, kai nunokę saulėj varpos linksta, 

kai, kažkada šypsoję mėlynai, linai rovėjų laukia, 
kai šakos obelų gera našta nusvyra, 
kai žmogui, einančiam pavėjui ir prieš vėją, 
į saulę ir į nykią tamsą,
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rankas kaip du paukščius,
kaip du suskilusius nuo darbo skaudulius,
pakelt į šviesą paskutinį kartą leista.

Ateina laikas...
Ateina laikas, kai pageltę lapai krinta, 
ir tyliai šnara ilgesį paberdami.
Sugrįžta žemėn, nes iš jos gelmių atėjo.
Ir tau, žmogau, jau laikas, 
kai plaukai baltai pražysta, 
ateina laikas grįžti...
Viskam ateina savas laikas...

Ateina laikas, kai vaikai užauga, 
bėgioję pievomis, sužaidę savo žaidimus, 
išeina. Parneša gėlių dar į namus.
Augina saulės spindulius delnuos 
ir ugnį, kurioj pats laikas degint 
vergiškuosius tautos pančius ir įdegint meilę 
ir kelių kryžkeliuos ieškot 
tik vienos rankos, per tamsą ištiestos... 

Ateina laikas...

ASMENYBĖS UGDYMAS

K. [Felicija Kasputytė]

TIKĖJIMAS IR ASMENYBĖ

Tikėjimo poveikis asmenybės ugdymui yra neišmatuojamai didelis. Mei
lės ir pasiaukojimo aktai, didvyriškumo žygiai, gerumo proveržiai daž
niausiai yra įkvėpti tikėjimo. Kai mes kalbame apie didelius meilės ir 
pasiaukojimo poelgius, turėtume nuodugniau žvelgti į tų poelgių priežas
tis. Kada giliau paieškosi gerumo ištakų, visada suprasi, kad tasai geru
mas yra atneštas tikėjimo per keletą gentkarčių, - sako istorikas Sen 
Bevas. Už karžygiško gerumo poelgius mes visada esame skolingi tvirtam 
u nuoširdžiam tikėjimui. Didžiosios asmenybės atramą, stiprybę, viltį ir 
džiaugsmą dažniausiai rasdavo tikėjime.

Religija - tai ne ekonominių jėgų produktas, o žmogaus gelmių šauk
smas (F. J.), ją liudija ne tik krikščionių katedros, bet ir budistų šventyklos. 
Apie ją kalba ne tik Šventasis Raštas, bet ir tibetiečių Mirusiųjų knyga. Ja 
gyvena ne tik mūsų laikų vakarietis, bet ir ugnies amžiaus neandertalie
tis. Religija veržiasi iš žmogaus dvasios gelmių.

Visos tautos, visa žmonių šeima anksčiau už visus kitus pažinimus 
turi Dievo pažinimą (Ciceronas).
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Istorikai teigia, kad nė viena iš didesnių žmonijos rasių nepriklausė 
ateizmui.

Pasaulis be Dievo - tai nužmogintų žmonių pasaulis (F. J.).
Kai žmogus atmeta Dievą, jam telieka tik nebūtis ir blogis 

(Nikolajus Berdiajevas).
Kai tikėjimo šviesa užgęsta, tada tamsumos apgaubia pasaulį 

(Oskaras Milašius).
Matome, jog mūsų gyvenime yra daug pikto, skriaudų, niekšybių, daug 

neteisybių ir melagysčių. Žmonės darosi vis brutalesni ir šiurkštesni. Vis 
labiau įžeidinėja vienas kitą, vis daugiau padaro pikto vienas kitam. Vis 
mažiau motiniškumo turi mūsų motinos, vis mažiau tėviškumo - tėvai. 
Vis mažiau namų...

Ištiesę į priekį sustirusias rankas, mes einame pirmyn apgraibomis, 
netvirtu žingsniu. Susiduriame su tokiais pat neregiais, atsitren
kiame į daiktus, į sienas, klaidžiojame šaligatvių labirintuose, klai
dinami apgaulingų balsų, klumpame ant akmenų, brendame per 
balas - drebėdami iš baimės ir šalčio, nesaugūs, liūdni ir nusiminę
(M. Malinskis).

Mes žinome viso to tikrąją priežastį. Žodžiu mes noriu nusakyti tą 
daugumą, kuri pažįsta bei objektyvuoja tikėjimo galią ir koncentruojasi į 
dvasinę būtį. Tikėjimo poveikyje švelnėja papročiai, tobulėja meilės jaus
mai, gerumas tampa neatskiriama gyvenimo būtinybe.

Istorikas Ipolitas Tenas rašė:
Krikščionybė yra milijonų žmonių dvasinis pradas. Ji tarsi suteikia 
sparnus. Kai valstybės netenka tų sparnų, papročių moralė smunka.

Norint išspręsti gyvenimo ir asmenybės problemas, reikia gyventi pa
gal dvasią. Dvasia yra vidinio gyvenimo pilnatvė. Gyventi pagal dvasią, 
reiškia gyventi pagal krikščionybės principus. Jie padeda koncentruotis į 
dvasinį gyvenimą, išsaugoti kilnią savo egzistencijos prasmę ir atliepia 
patį švenčiausią troškimą.

Jeigu aš nebūčiau katalikas iš įsitikinimo, tai norėčiau juo tapti todėl, 
idant turėčiau platformą, ant kurios stovint galima aiškiai matyti, 
kokios beprasmiškos ir pražūtingos yra šių dienų idėjos (Polis Buržė).

Krikščionybė išsiskiria iš kitų religijų tuo, kad ji duoda žmonijai naują 
gyvenimą. Ji nesuformuoja naujo žmogaus, bet jį sukuria. Kristus yra ne 
mitinis, o istorinis Prometėjas. Jis atnešė žmonijai ne žemės ugnį, kuri 
užgęsta, bet negęstančią dievišką Ugnį.

Krikščioniškasis tikėjimas yra dinaminė jėga. Krikščionybė skelbia, kad 
visi žmonės yra Dievo vaikai, tuo patikindama, kad žmogus gali pakilti iki 
dieviškumo. Krikščionybė garantuoja amžiną gyvenimą, tuo paguosdama 
kiekvieną, kurio jėgos nyksta ir silpsta. Krikščionybė įveda žmogų į Kristaus 
šviesos spindesį. Ji suveda su tokiais žmonėmis, kaip Nikodemas, Petras, 
Magdalena, paklydėlis sūnus, gailestingasis Samarietis.
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Juo gilesnis tikėjimas, juo labiau išauga dvasinės galios. Juo giliau į 
žmogaus širdį įsiskverbia dieviškasis mokslas, juo žmogus darosi geres
nis ir humaniškesnis. Radikalų pasikeitimą žmoguje įvykdo Dievas. Žmo
gus juo labiau sudieviškėja, juo labiau jis sužmogėja.

Nužudydami žmoguje Dievą, mes kartu nužudome ir žmogų (Fiodoras 
Dostojevskis).

Todėl visi tie, kurie nori sunaikinti tikėjimą, sąmoningai ar nesąmo
ningai siekia nužmogėjimo. Dievui mirus, naktis darosi tamsesnė, o Dievo 
kapas atsiveria nesibaigiančia praraja (Frydrichas Nyčė).

Pasaulis be Dievo - tai niūrus ir tamsus pasaulis. Be Dievo tuščia ir 
nyku, - skundžiasi Vincas Mykolaitis-Putinas. Todėl būna stačiai juokin
ga, kai girdi kokį nors „oratorių“ su bravūrišku pasitikėjimu įrodinėjantį, 
jog tikėjimas esąs žmonių tamsumo ir vergiškumo žymė. Tiek daug pas 
mus „veikėjų“, kurie imasi kalbėti apie religiją, visiškai jos nepažindami, 
jie neturi nė mažiausios nuovokos, kas yra religinis jausmas ir kokia jo 
prigimtis. Jie nesupranta tikinčio žmogaus vidinio gyvenimo.

Reikia būti menkapročiui, kad drįstum iškelti netikejimą virš tikėjimo, - 
sako rašytojas ir istorikas Šarlis Ogiustenas Sen Bevas. Jis teigia, kad tie, 
kurie niekina tikėjimą ir neigia Dievą, dažniausiai yra menko proto bei 
intelekto ir negilių jausmų. Tuos žodžius patvirtina mūsų ateistų „veikla“ 
ir kalbos. Jų žodžiuose nerasi nei gilios minties, nei mokslinės tiesos, juose 
niekada nepasigirsta širdies gaida. Jų žodžiai ir darbai liudija, kad jie yra 
pasirinkę laikinumą, paviršutiniškas linksmybes, beprasmybę ir nebūtį. Tuo 
tarpu tikintieji visada renkasi plačius dvasios horizontus, didžiąją prasmę.

Be tikėjimo aš būčiau tik keleivis, paklydęs nakties tamsoje ir nežinąs 
kur eiti, - sako prancūzų rašytojas Į. M. Francis ir maldauja Visagalį, kad 
suteiktų gilų ir nepalaužiamą tikėjimą.

Gal vertėtų įsiklausyti, ką sako žymiausi mokslininkai, rašytojai, filo
sofai ir psichologai:

Žmogiškos prasmės problemą galima išspręsti tik atsigręžus į krikš
čioniškąjį humanizmą arba į krikščionybę, kuri yra viršžmogiška. 
Tokioje krikščionybėje kiekvienas žmogus pagaliau supras, kad vi
sada ir visur galima ne tik tarnauti, bet ir mylėti Visatą, kupiną 
meilės savo evoliucijos kelyje (Tejaras de Šardenas).

Yra daug religijų, kurios savo nuoširdumu patraukia milijonus 
tikinčiųjų. Tačiau visų jų priekyje krikščionybė. Jos istorija ir dokt
rinos surašytos nuostabioje knygoje, kurią vadiname Biblija. Toji 
knyga pasakoja, kad visos istorijos centras yra Dievas. Kur tik 
žvelgiu, visur matau Dievo didybę (Polis Klodelis).

Visa gamta kalba apie Jį. Tik reikia atidžiai įsiklausyti:
Mylėjau kalnus, jūras ir grūdelį gelsvo smėlio, 
tačiau visur, visur ilgėjausi Tavęs (Leonardas Andriekus).

Dievo man nereikia tikėti, aš Jį visur matau (Žanas Anri Fabras).
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Tiktai tikėjimas Aukščiausia Būtybe duoda mums jėgos nagrinė
ti gyvenimo paslaptis (Guljelmas Markoms).

Pastaruoju metu daug kalbama apie Šardeną. Tasai mokslininkas į 
savo krikščionišką viziją įpynė evoliucijos idėją. Jis moksliškai įrodo, kad 
žmonija per kultūrą ir meilės galią tobulina pasaulį ir tobulėja pati.

Mano vienintelis tikslas - gyventi logišką gyvenimą, būtent koncen
truotis į didžiąją pasaulio viltį. Tos vilties pagrindą sudaro besivys
tančios žmonijos vienijimasis Kristuje (Tejaras de Šardenas).

Širdies liepsna tik Jam įsižiebia (Raineris Marija Rilkė).
Esu krikščionis tik dėl to, kad jaučiu, jog žmogaus gyvenimas 

negali remtis neviltim, tuščiais samprotavimais, lengvabūdišku nerū
pestingumu. Aš jaučiu, kad gyvenimas turi remtis kuo kitu (G. Tibo).

Tu, Viešpatie, sukūrei mane sau ir tol nenurims mano širdis, kol 
neatsilsės Tavyje (šv. Augustinas).

Kaip tik dėl to, kad daug mąsčiau ir tyrinėjau - aš tvirtai tikiu 
(Lujis Pasteras).

Tikėjimas stebuklus daro. Ir mes tikim didįjį stebuklą - Dievo 
žodį. Jis iš amžių eina į amžius. Didis, šventas! Ir gyvybę neša 
žmogui ir tautai, laisvę širdžiai; taiką ir teisybę - žemei (B. b.).

Visos jautrios ir didelių polėkių sielos, trokštančios sukurti asmenybę 
ir gyventi vertingą gyvenimą, veržiasi į tiesą. Tikėjimas yra tvirčiausiai 
susijęs su Tiesa. Dievas yra Tiesa. Kas ieško tiesos, tas ieško Dievo. Kas 
atsisako Dievo, tas atsisako ir tiesos.

Skaitydami didžiųjų mokslininkų biografijas, matome, kad jie visi ieš
kojo visiškos tiesos. Jie neapsiribojo sausais fizikos ar chemijos dėsniais. 

Aš ieškau to, kas tikrai pateisintų gyvenimą, kad gyvenimas nebū
tų beprasmis ir žiaurus. Man reikia protinio džiaugsmo, man reikia 
tikrumo, šviesos, gyvenimo taisyklės, pagrįstos neabejotina tiesa
(Raisa Mariten).

Kas veržiasi prie tiesos, tas ją suranda. Jeigu darai visa, ką gali, Dievas 
suteikia savo malonę.

Tiesa mūsų laikais taip aptemdyta ir melas taip įsigalėjęs, jog tik 
mylintis tiesą gali ją pažinti (Lujis Pasteras).

Tau priklauso lėktuvai ir radijas, bet tu neturi tiesos. Todėl visi 
tie lėktuvai ir radijas neturi jokios reikšmės (Antuanas de sent Egziuperi).

Norint sukurti iš savęs asmenybę, reikia visomis širdies galiomis verž
tis prie tiesos. Tačiau nelengva siekti tiesos nūdien. Dabar peršamos tik 
vienadienės teisybės, į aukščiausią pakopą iškeliamas pragmatizmas, o 
visur viešpatauja melas. Nūdienis žmogus taip susirūpinęs savo gerove, 
tarnyba, patogia kėde, kad nedrįsta netgi pagalvoti apie tiesą. Kaipgi iš 
šiltų namų išeisi ieškoti tiesos į tamsią naktį, kur teks susidurti su dideliais 
nepatogumais, skausmu, o gal net ir su mirtimi!
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Būtų gera, kad tas šiuolaikinis bonvivanas išdrįstų prisipažinti bent 
sau, kad jis tėra paprasčiausia vidutinybė, nepajėgianti atsitraukti nuo 
savo ėdžių ir pakilti prie žmoniškumo, kad jis yra melagis, apgaudinėjan
tis save ir kitus.

jeigu žmogus panaudoja kitus tam, kad apsaugotų save, 
jeigu trypia konkurentus, kad pagerintų savo paties sėkmę, 
jeigu visomis jėgomis ir didžiausiomis pastangomis kaupia daiktus, - 

tokiam bus sunku aukotis, atleisti, pasitikėti, mylėti, nes tokia meilė jam 
reikštų žingsnį į tamsą. Tai būtų rizika, kad jam gal reikės pažeminti 
save, sunaikinti save, priartėti prie mirties...

Poetas Jevgenijus Jevtušenka pataria:
Palik linksmybę tuščią - 
Palik ramybę, šilumą, namus.
Tačiau kalbėk nors trejetą minučių 
vardan tiesos... Po to tegul užmuš!

Tiesa visada laimi, nes teisingumas yra amžinas, jeigu tik mes neiš
duodame jo ir tarnaujame jam. Tikėjimas yra susijęs su meile, su tuo 
didžiuoju gerumu, kuris iškelia iki dieviškumo. Kristus kalbėjo meilės 
kalba. Jis guodė vargdienius, ramino kenčiančius, laimino geruosius ir 
gailestinguosius. Mylėkite vienas kitą - tai raginimas pakilti prie aukštes
nės meilės, kuri apšviečia protą, ištyrina jausmus, atskleidžia tiesą. Tai 
tarsi kibirkštėlė šventos ugnies, kurią atneša į žemę angelai. Iš jos trykšta 
versmės, kurios užlieja vulgarų vidutiniškumą ir menkus kasdienius rū
pesčius. Jeigu žmogus yra piktas, meilė jį padaro gerą; jeigu jis savimeilis, 
meilė daro jį pasiaukojantį; jeigu jis yra apsileidęs, meilė jį padaro stropų; 
jeigu jis yra liūdnas, meilė atneša jam džiaugsmą; jeigu jis yra susirūpi
nęs, meilė jam duoda suraminimą. Meilės poveikis išugdo tikrai humaniš
ką žmogų. Kad ir kokiose aplinkybėse jį sutiktum, pažinsi iš elgesio ir 
kalbos, iš santūrumo ir rimties, iš meilės ir džiaugsmo, iš drąsos ir išdi
dumo, iš pasitikėjimo ir vilties. Tejaras de Šardenas teigia, kad tobulėji
mas ir pažanga priklauso nuo meilės.

Kristus pasakė, kad Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Jeigu su meile 
ir pasitikėjimu įsiklausome į tuos dieviškus žodžius, surandame kelią, 
vedantį į dvasines aukštumas. Tas, kas savo gyvenimą formuoja pagal 
krikščionybės principus, tikrai tampa išskirtine asmenybe. Niekada nepa
klysta kelionėje tas, kas savo žvilgsnį kreipia į didįjį Mokytoją, žinantį 
tiesiausią ir paprasčiausią kelią.

Kristus moko, kaip reikia gyventi, kad teiktum laimę kitiems ir pats 
būtum laimingas. Jis padeda pasiekti žmogiškąją pilnatvę - išugdyti as

menybę. Šiame nevilties apimtame pasaulyje tik šis dieviškas mokslas 
8ali padėti. Tik juo galime laimėti save. Tik jis gali padėti atlaikyti susve
timėjusio pasaulio svorį.



340 RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 8

Dangaus palaima yra pažadėta tiems, kurie trokšta ir siekia tiesos. 
Jiems taip pat pažadėta ir vidinės ramybės džiaugsmas. Būti Dievo vai
kais, Jo dieviškos meilės kūriniais - tai tikroji palaima. Reikia tik atsi
klaupti ir iš visos širdies paprašyti: Viešpatie, pasigailėk manęs. Suteik, 
kad praregėčiau! Tada Kristus tikrai atsakys: Tebūnie, kaip trokšti.

Ir tada žmogus išvys pasaulį, nutviekstą Dievo šviesos. Tai gražus ir 
palaimingas pasaulis. Čia viskas matuojama dieviškumo mastu. Netgi ma
žiausias troškimas, praregėti formuoja tolesnę veiklą. Kiekvienas pasiryži
mas siekti amžinosios tiesos yra tarsi nauja kolona asmenybės statyboje.

VEIDAI IR ATGARSIAI

J. M-tis [Jonas Ambraziejus]

KALBOS REIKŠMĖ
(Iš dienoraščio)

Pakalbėkime apie kalbos reikšmę nutautėjimo ir dvasinio atgimimo 
procesuose. Kai kas linkęs manyti, jog kalbos reikšmė tautos egzistencijai 
pervertinama. Toks požiūris paprastai argumentuojamas nepriklausomų 
Afrikos šalių politinių veikėjų pavyzdžiais. Sangoras, pavyzdžiui, yra pran
cūziškai rašantis poetas, gimtąją kalbą mokantis daug blogiau, tačiau tai 
jam nesutrukdė dalyvauti kovoje už Senegalo nepriklausomybę ir tapti jo 
prezidentu. Taip pat ir daugelis kitų Afrikos šalių vadovų angliškai, pran
cūziškai kalba kur kas geriau negu gimtuoju dialektu, nors jų patriotizmu 
negalima abejoti. Tai tiesa. Tačiau tik konkrečiomis Afrikos sąlygomis. 
Anglų, prancūzų kalbos Afrikoje dabar atlieka tokį vaidmenį, kaip lotynų 
kalba kadaise Europoje. Dabartinės Afrikos problemos daugeliu aspektų 
panašios į Viduramžių Europos problemas. Kaip tada, nėra nacionalinių 
literatūrų, kaip tada, tas pats atotrūkis tarp didžiulės beraščių masės ir 
apsišvietusiųjų elito. Kaip pavyzdys taip pat iškeliami Amerikos airiai, 
kurie, dažniausiai užmiršę savo gimtąją kalbą, vis dėlto didžiuodamiesi 
vadina save airiais. Taigi afrikiečiams, airiams, žydams gimtoji kalba gal
būt neturi lemiamos reikšmės jų nacionalumui.

Kokią reikšmę lietuvių kalba turi mums, lietuviams? Ar jos praradimas 
reiškia ir priklausomumo lietuvių tautai praradimą? Visos tautos mastu 
lietuvių kalbos reikšmė lietuvybei mums negali kelti jokių abejonių. Tau
tinis atgimimas pas mus - kova dėl savo kalbos ir raštijos. Tautinį atgi
mimą visada lydėdavo ir grįžimas prie gimtosios kalbos. Tai vaizdžiai 
iliustruoja daugelio žymių mūsų tautos žmonių biografijos.

Šiuo atžvilgiu geriausias pavyzdys Jurgis Baltrušaitis, kuris savo as
meniu bei kūryba susideda tarsi iš dviejų dalių - rusiškosios ir lietuviš
kosios. Senojoje Rusijoje jis buvo vienas žymiausių simbolistinės krypties
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rusų poetų. 1919 m. netgi buvo Rusijos rašytojų sąjungos pirmininkas. Jo 
pavyzdys aiškiai demonstruoja atitrūkusių nuo savo tautos kamieno at
skirų žmonių ir grupių priklausomybę nuo visos tautos būklės. Tai, jog 
J. Baltrušaitis surado kelią į lietuvių literatūrą, nulėmė didžiuliai pokyčiai 
lietuvių tautos kultūriniame bei politiniame gyvenime. Tiesa, nemažą reikš
mę jam turėjo ir politiniai bei kultūriniai pasikeitimai Rusijoje, kurie iš
sviedė jį už Rusijos kultūrinio gyvenimo borto. Tačiau tai, jog jis nepapildė 
daugiatūkstantinio rusų inteligentijos emigrantų būrio Paryžiuje arba ne
liko vegetuoti naujosios sistemos ribose, nulėmė lietuvių tautos atgimi
mas ir nacionalinės vertybės sukūrimas. Būdinga, jog suartėjimas su gim
tuoju kraštu pastūmėjo jį prie lietuvių kalbos ir kūryboje.

Tai, jog Baltrušaičio sugrįžimą didele dalimi nulėmė senosios Rusijos 
krachas, dar neįrodo, kad politinės sąlygos apskritai yra pagrindinė sąly
ga tautiniam atgimimui. Tokią išvadą paneigia daugelio kitų sugrįžimų 
aplinkybės. Imkime kad ir Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Būtent tautos 
atgimimas, be jokių išorinių politinių sąlygų pasikeitimo, nulėmė jo lietu
viškumą. Tautinis atgimimas jį ir visą Čiurlioniu šeimą kartu paskatino 
kalbėti lietuviškai. Reikia būtinai išmokti gerai lietuviškai kalbėti, - pri
simena Jadvyga Čiurlionytė savo brolio žodžius, pasakytus šeimos lietu
viškojo renesanso metu (J.Č. Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį).

Gimtosios kalbos vaidmenį savo tautinės savimonės atgimimui ypač 
pabrėžė Tautos himno autorius Vincas Kudirka. Savo „Tėvynės Varpuose“ 
jis rašė, kad pasijuto lietuviu esąs, gavęs pirmąjį „Aušros“ numerį. Šį 
vidinį lūžį ir to meto išgyvenimus jis taip aprašė:

Žiūriu, ant pirmojo puslapio stovi Basanavičius. „Pranašas", - 
pagalvojau jau lietuviškai... Ėmiau skubiai vartyti „Aušrą" ir... 
neprisimenu jau visko, kas paskui su manimi darėsi.. Tiek pa
menu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių 
ant sienų mano kambarėlio, <...> paskui man pasidarė taip 
graudu, kad apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau. Gaila man bu
vo tų valandų, kurios nesugrąžinamai buvo išbrauktos iš mano 
gyvenimo, kaipo lietuvio, ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailė
tinu pagedėliu... Potam pripildė mano krūtinę rami, smagi šilu
ma ir, rodos, naujos pajėgos ėmė rastis... Rodos, išaugau išsyk, 
ir tas pasaulis jau man per ankštas... Pasijutau didžiu, galingu: 
pasijutau lietuviu esąs.

Kaip matome, Kudirka net pabrėžia tai, jog apie Basanavičių tada 
pagalvoj jau lietuviškai, o ne lenkiškai. Žinoma, „Aušra“ tikriausiai pa
tarnavo kaip „detonatorius“, išsprogdinęs susikaupusį „dinamitą“, tačiau

tai nė kiek nesumenkina jos, kaip lietuvių kalbos iškėlėjos, vaidmens 
Vinco Kudirkos (ir ne tik jo) tautiniam atgimimui.

Taigi bent jau lietuviams gimtoji kalba yra neatskiriamas nacionalumo 
požymis. Jau vien tik kalbos reikšmės iškėlimas rodo, jog tautos, tiek
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visumos, tiek atskirų jos narių bei grupių, atsparumą bei atgimimą lemia 
ištikimybė savo nacionalinėms ir bendrosioms žmogiškoms vertybėms. Šios 
vertybės - tai tarsi vėliavos: pasitraukimas nuo jų reiškia nutautėjimą, 
atidavimas priešui - išdavystę, o sugrįžimas prie jų - tautinį atgimimą.

J. M-tas [Kazimieras Šapalas]
LIETUVOS ŠVIETĖJAS KAN. FELIKSAS MARTIŠIUS

1979 02 03 Prienų bažnyčioje paminėtos Lietuvos švietėjo kan. Felikso 
Martišiaus gimimo 100-mečio sukaktuvės. Buvo paprasta darbo diena, bet 
erdvi Prienų bažnyčia prisirinko pilna žmonių. Buvusio Prienų „Žiburio“ 
gimnazijos direktoriaus paminėti atvyko jo mokiniai, bendradarbiai ir mies
to bei apylinkės gyventojai. Tai rodo, kokį neužmirštamą bei gražų atmi
nimą yra palikęs kanauninkas.

Mišias celebravo J..E. vysk. Liudvikas Povilonis, pamokslą sakė buvęs 
mokinys kun. A. Gustaitis. Daug dalyvių priėmė šv. Komuniją, kurią du 
kunigai dalijo eilėms per visą bažnyčią. Po pamaldų dalyviai dideliu būriu 
patraukė į kapines, kur prie kapo buvo padėta vainikų, gėlių ir tartas 
žodis. Šitokio įspūdingo, gilaus religinio susikaupimo, didelės pagarbos 
paminėjimo kan. Martišius tikrai buvo užsitarnavęs. Jis visas savo jėgas 
skyrė Bažnyčiai ir šviesiai tautos ateičiai.

Feliksas Martišius gimė 1879 02 02 Banaičių kaime, Sudargo parapi
joje, Šakių apskrityje. Motinos brolių - vieno kunigo, kito gydytojo - Rugių 
remiamas mokėsi Palangos progimnazijoje. Ją baigęs įstojo į Mintaujos 
gimnazijos 5-ą klasę, bet po kelių mėnesių už atsisakymą rusiškai kalbėti 
maldą iš gimnazijos buvo pašalintas. Stojo į Kauno kunigų seminariją, bet 
rusų k. mokytojas per egzaminus „sukirto“ ir nebuvo priimtas. Rygoje 
išlaikęs rusų k. egzaminą, 1898 m. buvo priimtas į kunigų seminariją 
Seinuose. 1903 m. gavo kunigo šventimus.

Į parapiją dirbti paskyrimo negavo, nes drauge su kitais tais metais 
seminariją baigiančiaisiais nelaikė rusų k. egzamino ir valdžia paskyrimui 
pasipriešino. Apsigyveno Sudarge, netoli savo tėviškės ir ten „patylomis“ 
vikaravo. 1905 m. valdžia nustojo reikalavusi išlaikyti rusų k. egzaminą, 
todėl gavo oficialų paskyrimą eiti vikaro pareigas. Sudarge rado gerą 
darbui aplinką. Čia klebonavo veiklus ir pavyzdingas kun. Juozas Dailidė. 
Parapijiečiai apsišvietę, nes buvo daug pasidarbavęs garsusis knygnešių 
tėvas kun. M. Sederavičius, tuomet dar tebegyvenęs Sudarge.

Naujasis vikaras tuojau įtraukiamas į visuomeninį darbą. Išrinktas 
Žiburio draugijos skyriaus pirmininku, uoliai platino spaudą ir pats ėmėsi 
plunksnos. Išvertė jėzuitų Korelio ir Fridriko knygas „Išpažintis“, „Yra 
Dievas“, „Ar yra pragaras“, „Šventųjų gyvenimo“ I ir II dalis. Bendradar
biavo plačiai skaitomame savaitraštyje „Šaltinis“ - rašinėjo sodininkystės
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klausimais. Vėliau tuos straipsnius surinkęs ir papildęs išleido atskira 
knyga „Apie sodą“.

1909 m. nukeltas vikaru j Višakio Rūdą, rado 80-metį, bet dar stiprų 
kleboną kun. Strimą-Strimavičių, senoviškų pažiūrų, gerokai sulenkėjusį, ne
pripažįstantį reikalo dalyvauti lietuviškose draugijose. Parapijiečiai gyveno 
išsisklaidę tarp girių. Mokančių skaityti ir rašyti buvo nedaug. Kun. F. Mar
tišius nusprendė, kad čia labiau negu kur kitur reikalingas energingas ir 
stropus veikimas. Pirmą kartą lankydamas parapiją ne vien poterių mokėjimą 
tikrino: sąsiuvinyje užsirašė kiekvieno parapijiečio pavardę, pasižymėdamas, 
ar moka skaityti, rašyti, kiek šeimos narių svetur iškeliavusių. Tos žinios jam 
padėjo susidaryti planą, ką ir kaip veikti. Netrukus įsteigė Žiburio draugijos 
skyrių, prie jo suorganizavo knygynėlį ir per draugijos susirinkimus ragino 
žmones šviestis, išmokti rašto, skaityti laikraščius, knygas. Kad patys galėtų 
mokytis rašto, dalijo gražios rašysenos pavyzdžius, kalėdodamas tikrino, kas 
ir kiek pažengęs. Per 9-erius metus, kai buvo Višakio Rūdos vikaru, mokančių 
skaityti ir rašyti parapijiečių pagausėjo beveik trigubai. Kovai su girtavimu 
įsteigė Blaivybės draugiją, pastatė naują vikariatą ir susirinkimų salę, bet 
galutinai įrengti nesuspėjo. Vokiečiams užėjus, parapijoje įsteigė 15 mokyklė
lių. Po kelių mėnesių okupacinė valdžia jas uždarė tuo pretekstu, kad moky
tojai nebuvo lankę vokiečių įsteigtų kursų mokytojams.

Žiburio draugijos Centro valdyba numatė pavesti kun. F. Martišiui su
organizuoti gimnaziją Prienuose ir jis 1918 m. ten buvo nukeltas. Lėšas, 
patalpas, inventorių, mokytojus, - viską, kas reikalinga gimnazijai, turėjo 
parūpinti pats organizatorius. Paskirtas steigiamos mokyklos direktoriu
mi, darbo ėmėsi su nuostabia energija ir ištvermingumu. Po kelių mėnesių 
surado patalpas, parūpino inventorių, atliko kitus parengiamuosius dar
bus ir 1918 06 04 drauge su studentu M. Bagdonu pradėjo darbą gimna
zijoje. Atidarė dvi pirmąsias klases, į kurias įstojo 51 mokinys.

Darbo sąlygos buvo nepaprastai sunkios. Karas, viską nualinęs ir nuvar
ginęs gyventojus, vis dar tebesitęsė. Prienai elektros neturėjo. Žibalo buvo 
sunku gauti ir jis buvo labai pabrangęs. Žvakių pirktis mokiniai nepajėgė. 
Mokyklai apšviesti direktorius parūpino karbidines lempas. Dauguma mo
kinių vakarais rinkdavosi į mokyklą ir ten ruošdavo pamokas. Kad vieni 
kitiems netrukdytų, su mokiniais pakaitomis buvo arba direktorius, arba 
mokytojas Bagdonas. Didesnė mokinių dalis mokyklą lankė namuose aus
tais drabužiais, apsiavę klumpėmis. Trūko vadovėlių ir kitų mokymo prie
monių. Bet dėl direktoriaus rūpestingumo mokymo darbas vyko nemaži
nant programose nustatytų reikalavimų; kasmet buvo atidaromos aukštes
nes klasės, mokinių skaičius didėjo, išaugo į pilną 8-ių klasių gimnaziją ir 

1925 m. išleido pirmąją abiturientų laidą. Kas suskaičiuos, kiek energijos, 
vargo, kantrybės ir rūpesčių tatai iš direktoriaus pareikalavo!

Po karo iš Rusijos grįžo savininkas namo, kuriame veikė mokykla. Bū
damasas prolenkiškos orientacijos, nenorėjo, kad jo namuose būtų lietuviška
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mokykla ir 1919 m. pabaigoje griežtai pareikalavo patalpas palikti. Mieste 
kitų mokyklai tinkamų namų nebuvo. Direktorius nepasimetė: suprato, 
kad kitos išeities nėra, kaip tik statytis mokyklai savo namą. Jis energin
gai apsisuko, ir tarsi fėjos mostelėjimu per kelis mėnesius iškilo naujas 
pastatas. Prasidėjus mokslo metams (1920) čia įsikūrė mokykla. Įrengimo 
ir statybos darbai užsitęsė dar kelerius metus, bet kasmet buvo įrengiama 
tiek patalpų, kiek reikėjo naujai atidaromoms klasėms.

Namą statė nemažą, dviejų aukštų, kad ateityje galėtų tilpti pilnos gim
nazijos visos klasės ir kabinetai. Statė ūkiniu būdu. Direktorius pats pės
čias perėjo visus kaimus, iš kurių vaikai lankė gimnaziją, prašydamas ūki
ninkus patalkininkauti, iš miško parvežti statybai rąstų, iš lentpjūvių - 
išpjautą medžiagą. Valstybė tik kūrėsi ir savo lėšomis paremti mokyklos 
nelabai galėjo. Statybai lėšų surasti turėjo pats direktorius. Rinko aukas 
bažnyčiose, rašė laiškus Amerikoje gyvenantiems išeiviams iš Prienų apy
linkės, rengė loterijas, tam reikalui net savo, direktoriaus, algos negailėjo.

Direktorius ne tik pastatydino mokyklos pastatą, bet rūpestingai tvar
kė ir visą kitą mokyklos darbą. Jo vadovaujama Prienų gimnazija savo 
tvarka, drausme ir mokslo lygiu buvo viena geriausių Lietuvoje (šią gim
naziją yra lankęs ir žymus mūsų filosofas prof. Antanas Maceina). Kun.
F. Martišius tebuvo baigęs kunigų seminariją. Kad nesusidarytų kliūčių 
eiti direktoriaus pareigas, 1927 m. prie Švietimo ministerijos sudarytos 
egzaminų komisijos išlaikė pedagoginių ir teologinių dalykų nustatytus 
egzaminus ir gavo aukštojo mokslo baigimo diplomą.

Kan. F. Martišius buvo tikras sodininkystės apaštalas Lietuvoje. Dar 
Sudarge vikaraudamas sodininkystę propagavo spaudoje. Prienuose, bu
vusio dvaro žemėje, užveisė didelį medelyną, kuris buvo žinomas visoje 
Lietuvoje. Medelyne išauginti skiepai plačiai paplito: iki 1940 m. į įvairias 
Lietuvos vietas buvo išsiuntinėta arti 100 000 skiepų. Gimnazijoje III-IV 
klasėse įvedė sodininkystės pamokas ir pats dėstė. Vasaros atostogų metu 
medelyno bazėje rengė sodininkystės, daržininkystės, bitininkystės kur
sus, kuriuose, be paties vedėjo kan. Felikso Martišiaus, dėstė Žemės ūkio 
akademijos profesoriai ir docentai (V. Vilkaitis, k. Brundza, R. Šalčius). Kursus, 
kurie veikė 10 metų, baigė 770 žmonių, iš jų - 482 pradžios mokyklos 
mokytojai, kurie tarp savo mokinių ir apylinkės gyventojų taip pat propa
gavo sodininkystę.

Kan. F. Martišiaus darbštumas buvo nepaprastas. Vėlai gulė, anksti 
kėlė. Nežinojo jokių atostogų. Mokslo metų eigoje visa širdimi buvo atsi
davęs mokyklai ir mokiniams, o vasaros metu - medelynui ir sodininkys
tės kursams. Gyveno kukliai, kaip asketas, be jokios prabangos - net 
nosinės buvo ne pirktinės, o pasiūtos iš naminės drobės. Nerūkė ir nevar
tojo alkoholinių gėrimų. Sau nieko nereikalavo, bet kitiems daug padėjo. 
Savo atlyginimą daugiausia sunaudodavo gimnazijai, medelynui, moks
leiviams šelpti.
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Jaunius [kun. Jonas Lauriūnas SJ]

AR DARVINISTINĖ EVOLIUCIJOS TEORIJA -  
PASKUTINIS MOKSLO ŽODIS

1978 m. „Moksleivio“ 10 numeryje pasakojama apie ateistinę popietę 
Vilniaus 7-oje vidurinėje mokykloje. Čia buvo kalbama apie gyvybės atsira
dimą ir jos tolesnę evoliuciją žemėje. Popietėje dalyvavo žinomas mokslo 
žinių populiarintojas astrofizikas Gunaras Kakaras ir žilagalvis astronomas 
Antanas Juška.

G. Kakaras pripažino, kad religijos šalininkai yra teisūs sakydami, jog 
tikimybė, kad atsitiktinai maišant įvairias medžiagas susidarys gyva ląste
lė, yra lygi nuliui. Lygiai kaip išardę gerą televizorių ir visas jo palaidas 
daleles kratydami uždarame konteineryje niekada negausime normalaus 
televizoriaus, bet „konvejeriniame judėjime“ - gamykloje iš tų dalelių su
rinkti normalų televizorių tikimybė yra 100-procentinė. Taigi žymusis mokslo 
populiarintojas, fizikos matematikos mokslų kandidatas padaro nuostabiai 
„logišką“ išvadą, kad gamta gyvybę sukūrė konvejerinėje technologinėje 
linijoje ir tada joks protingas kūrėjas gyvybės atsiradimui ir jos evoliucijai 
paaiškinti yra nereikalingas... Matyt, kai jau reikia sukritikuoti vadinamųjų 
„tamsybininkų“ argumentus, galima kai ką ir užmiršti. Ginant ateistinę 
„dogmą“ galima užmiršti, kad kol kas pasaulyje nė viena automatizuota 
konvejerinė linija neatsirado savaime, be ištiso būrio inžinierių ir konstruk
torių pastangų; kad konvejerinė linija liudija daug aukštesnį techninį inte
lektinį kūrėjų lygį už atskiro individualaus amatininko - puodžiaus.

Dar palyginti jaunam Gunarui Kakarui gal ir atleistina už šią „dialek
tišką“ košę, pateiktą moksleiviams: tarybinėje vidurinėje mokykloje, net ir 
universitete, fizikos fakultete, dabar nedėstoma logika. Bet tai, kad į po
kalbį įsijungęs žilagalvis astronomas Antanas Juška tokiame teiginyje ne
matė jokios nesąmonės ir dar jį parėmė falsifikuotais, iš primityvių ateis
tinių knygučių paimtais teiginiais apie Aristotelio ir viduramžių mokslą, 
visai neatleistina. Juk jis baigė mokslus senais „buržuaziniais“ laikais ir 
logikos mokėsi. Matyt, ne taip jau toli nuo tiesos buvo Petras Cvirka, 
rašydamas apie A. Jušką, jog tai žmogus, nuostabiai gebantis keisti savo 
pažiūras pagal valdžios norus. Jis buvęs ir karštas katalikas, ir aršus 
tautininkas, ir uolus hitlerininkų gynėjas karo metais. Esą tik nesuspėjęs 
1940 m. tapti įsitikinusiu komunistu (E Cvirka. Raštai. Vilnius, 1953. T. 11, p. 159). 
Bet per anksti apsidžiaugė Cvirka, - šiandien dr. A. Juška jau tapo ir 
kovingu materialistinės pasaulėžiūros propaguotoju...

Šiandien pas mus tvirtinama, kad darvinistinė evoliucijos teorija yra ne
ginčijama mokslo tiesa ir tokia tvirta, kad dr. J. Aničas, sekdamas J. Jaroslavs
kiu, grindžia įstatymą, draudžiantį mokyti religijos mokykloje. Esą nega
lima vaikams teikti mokslinių žinių ir kartu mokyti, kad pirmąjį žmogų 
Dievas nulipdęs iš molio, o Ievą - iš Adomo šonkaulio; kad Dievas žvaigždes
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ir gyvius, augalus ir kalnus išpurtė iš rankovės kaip koks fokusininkas 
(Ideologinė kova ir jaunimas. Vilnius, 1977, p. 80). Tačiau J. Aničui tikėjimo tiesų 
reikėtų ieškoti ne Jaroslavskio veikaluose, o religinėje literatūroje. Šventa
jame Rašte apie žmogaus sukūrimą taip sakoma: Dievas nulipdė iš žemės 
dulkių žmogaus kūną ir įkvėpė jam gyvybės dvasią. Jau šv. Augustinas 
yra nurodęs, kad Šventojo Rašto posakio nereikia suprasti paraidžiui. 
Šiais žodžiais liaudžiai prieinamu būdu tepasakyta mintis, kad Dievas yra 
sukūręs visą žmogų - jo kūną ir sielą. Bažnyčia neatmeta, kad žmogaus 
kūnas galėjo išsivystyti iš jau buvusių, anksčiau sukurtų gyvūnų. Dievas 
galėjo žemesniems gyvūnams įdiegti tobulinimosi galią ir, kuomet jų kū
nas pasiekė tinkamą žmogui išsivystymą, įdiegė protingą sielą (Mivart). 
Jaroslavskis ir juo sekdamas J. Aničas primeta Bažnyčiai tokias pažiūras, 
kurias ji jau buvo praaugusi IV a., šv. Augustino laikais.

Ką sako šiuolaikinis mokslas apie darvinistinę žmogaus kilmės teori
ją? 1977 m. Maskvoje išleistoje anglų mokslo populiarintojo Meitlendo 
Idžio knygoje „Žmogaus kilmė - trūkstama grandinės dalis“ pasakyta, 
kad vadinamasis genetinis laikrodis prieštarauja mėginimams išvesti tie
sią liniją tarp žmogbeždžionių ir žmogaus. Žmogbeždžionės per vėlai at
sirado žemėje, kad užtektų laiko susidaryti tiems genetiniams skirtumams, 
kurie yra tarp žmogbeždžionių ir žmonių: vietoj genetikai čia reikalingų 
30-40 milijonų metų, tiems skirtumams atsirasti pagal geologinius ir 
archeologinius tyrimus tegalime duoti 15 milijonų metų. Tai visiškai ati
tinka teologų požiūrį, neneigiantį žmogaus kūno sukūrime galimybės iš
sivystyti iš gyvūnų, kartu primenantį, kad, nepaisant ateistų tvirtinimo, 
tai kol kas tėra tik galutinai neįrodyta hipotezė.

Kad darvinistinė evoliucijos teorija nėra paskutinis mokslo žodis, patvir
tina ir 1977 m. Vakaruose išleista knyga intriguojančiu pavadinimu „Neži
nojimo enciklopedija“. Joje surinkti įvairių sričių specialistų straipsniai apie 
neaiškias, neišspręstas įvairių mokslų problemas. Vienoms mokslo sritims 
čia tenka po vieną straipsnį, o evoliucijos teorijai - net 4. Daug pasako ir 
patys tų straipsnių pavadinimai. Anglų karališkosios draugijos narys, Nicos 
universiteto profesorius, filosofas, tiriantis šių dienų mokslo apie gyvybę 
problemas E. V Tomlinas savo straipsnį pavadino „Evoliucijos teorijos klai
dingos išvados“; Sasekso universiteto (Anglija) prof. Džonas Smitas - „Evo
liucijos teorijos ribotumas“; JAV Mokslų akademijos narys Rojus Dž. Britenas 
straipsnyje „Evoliucinių kitimų šaltinis“ nurodo, kad šių dienų mokslui labai 
neaišku, kaip natūrali atranka, kova už būvį, prisitaikymas prie aplinkos 
gali būti evoliucinių pakitimų priežastis. Jis taip pat pabrėžia, kad žmogaus 
ir beždžionės praktinio skirtumo negalima paaiškinti vien genetiniais skir
tumais. Genetiniai skirtumai tarp beždžionės ir žmogaus yra per maži, kad 
jais būtų galima paaiškinti didžiulį intelekto, elgsenos ir panašius skirtu
mus. Be to, kaip matome iš Meitlendo Idžio knygos, ir tiems genetiniams 
skirtumams atsirasti per maža laiko žemės geologinėje istorijoje.
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Visa tai rodo, kad žmogaus sukūrimas Dievo sukurto pasaulio raidos 
istorijoje yra išskirtinis faktas. Todėl neseniai (1978 12 06) popiežius Jonas 
Paulius II, kalbėdamas bendroje audiencijoje, teisingai priminė gamtos mokslų 
pastangas nustatyti, kaip žemėje atsirado žmogus, stengiantis žmogų įsta
tyti į organinės gyvybės evoliucijos ribas. Tačiau, pabrėžė popiežius, net ir 
pripažinus didelius gamtos mokslo laimėjimus, tenka konstatuoti, kad žmogui 
gamtinės evoliucijos ribos per siauros. Žmoguje daugiau atsispindi Dievas 
negu gamta, nes žmogus yra Dievo paveikslas ir panašumas.

Taigi, kaip matome, šių dienų mokslas ir tokioje srityje kaip evoliucijos 
teorija ne ateistų pusę palaiko. Tai, ką J. Aničas laiko tvirtai nustatytais 
mokslo teiginiais ir kuo bando teisinti prieš Bažnyčią nukreiptus įstaty
mus, geriausiu atveju tėra išankstinio nusistatymo sukurta, bet galutinai 
neįrodyta hipotezė. O daugeliu atvejų tai panašiau į pasaką. Iš tiesų, argi 
ne pasaka tas pradžioje minėtas aiškinimas, kad gamtoje savaime susikū
rusi konvejerinė linija, paneigianti išmintingo Kūrėjo būtinumą gyvybės 
atsiradimo procese? Juk visiems gerai žinoma, kad, nepaisant visų mokslo 
ir technikos laimėjimų, dar nė vienos gyvos ląstelės negalima surinkti 
jokioje, kad ir sudėtingiausioje, konvejerinėje linijoje, nors tose linijose 
surenkami ir daug sudėtingesni aparatai negu televizoriai. Ir jei televizo
riaus negalima surinkti be protingo konstruktoriaus sukonstruoto ir valdo
mo konvejerio, tai argi ne pasaka tikėti, kad dar sudėtingesnei sistemai - 
gyvai ląstelei - užteko neprotingos gamtos savaime sukurto „konvejerio“?

KNYGŲ PASAULYJE

Dr. Raymond A. Moody, Jun. GYVENIMAS PO GYVENIMO.
(Vertė Jurgis Danulis. 1977. 138 p.)

Ar žmogus gyvena po mirties? Tai klausimas, kuris jaudina kiekvieną 
žmogų, nes kiekvienam svarbu sužinoti, kas jo laukia po mirties. Dr. 
Reimondas Mūdis šį klausimą nagrinėja ne religiniu ir ne filosofiniu po
žiūriu, o tik aprašo, analizuoja ir apibendrina išgyvenimus, kuriuos pati
ria po klinikinės mirties atgaivinti asmenys. Tie išgyvenimai kelia nuosta
bą ir galbūt kiek praskleidžia uždangą į gyvenimą po mirties.

Knygos autorius, 1969 m. gavęs filosofijos daktaro laipsnį, trejus metus 
dėstė filosofiją JAV Šiaurės Karolinos universitete. 1972 m. ėmėsi medicinos 
studijų, rengdamasis tapti psichiatru. Jo dėmesį patraukė pasakojimai apie 
išgyvenimus, kuriuos patyrė asmenys po savo klinikinės mirties. Apklausinėjęs 
150 žmonių, užrašė jų patirtus išgyvenimus ir jų analizę pateikė šioje kny
goje. Autorių nustebino pasakojimų panašumas, nors išgyvenimai buvo įvai
rūs ir pasakojo skirtingo išsilavinimo, skirtingų religinių pažiūrų ir skirtin
giems socialiniams sluoksniams priklausantys asmenys. Nepaisant to, išgy
venimai turėjo daug bendrų bruožų. Dauguma pasakojo, kad po klinikinės
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mirties jie atsiskyrę nuo savo fizinio kūno ir tarsi pašaliečiai žiūrovai galėję 
stebėti, kaip jų kūną operuoja, tvarsto, stengiasi atgaivinti. Matę pažįstamus 
žmones ir raudančius artimuosius. Jie suvokė turį kitą kūną, kuris esąs 
kitokios prigimties negu fizinis kūnas. Jų kūnas nustojęs masyvumo ir galė
jęs lengvai praeiti pro bet kurį daiktą. Jie patekę į kitą egzistencijos sferą, 
kurios nebevaržo erdvės ir laiko matavimai. Iš pradžių jie atsidūrę tamsiame 
lauke ar koridoriuje. Jie matę artėjančią šviesą, kuri greit ryškėjo ir suspindėjo 
nežemišku žėrėjimu. Šviesos Būtybė - asmeninė. Iš jos sklido meilė, gerumas, 
maloni šiluma, palankumas. Ji kalbėjo, bet jos kalba buvusi be žodžių, be 
garso: tai buvęs tiesioginis perdavimas minčių, kurios gerai ir tiksliai buvo 
suprantamos. Šviesos Būtybė kvietusi rūpestingai įvertinti savo gyvenimą ir 
kiekvienam prieš akis atvėrė prabėgusio jo gyvenimo panoramą. Šviesos Bū
tybė nerodžiusi nei rūstybės, nei kaltinimo. Jie matę kitos sferos ribą, kurios 
peržengti negalėję, nes dar nebuvo atėjęs metas jiems mirti ir turėję grįžti į 
žemę. Palikti naują egzistencijos sferą jie nenorėję, nes jutę palaimą, meilę, 
didelį džiaugsmą ir nenugalimą veržimąsi į Šviesos Būtybę. Apklaustieji as
menys vieningai teigė, jog tie išgyvenimai žodžiais neįmanomi nusakyti. Kai 
kurie matę savo mirusius tėvus, artimuosius ir su jais kalbėjęsi.

Autorius rašo, jog visi jo tirti asmenys reiškė tvirtą įsitikinimą, kad jų 
išgyvenimai buvę ne sapnas, ne haliucinacijos ar iliuzijos, o tikri, realūs 
įvykiai. Ir pats autorius linkęs tuo tikėti, nes tai patvirtina realūs faktai. Kai 
kurie atgaivinti asmenys, neturėdami jokių medicininių žinių, visai tiksliai 
nupasakojo jiems atliktą gaivinimo procedūrą. Kaip jie tai būtų galėję papa
sakoti, jeigu nebūtų stebėję vykdomos procedūros? Viena mergaitė yra pasa
kojusi, kad po klinikinės mirties, palikusi savo fizinį kūną, patekusi į kitą 
ligoninės palatą ir ten radusi savo vyresniąją seserį, raudančią ir šaukiančią: 
O nemirk, nemirk! Kai po atgaivinimo ji tai papasakojo savo seseriai, toji 
nustebusi patvirtino, kad tikrai toje palatoje yra buvusi ir raudojusi.

Autorius griežtai netvirtina, kad išgyvenimai po klinikinės mirties jau 
įrodo, jog yra gyvenimas po mirties. Bet tuos išgyvenimus jis laiko nuo
stabiais faktais, kurių negalima ignoruoti. Yra ir kitų šaltinių, liudijančių 
tokias patirtis. Apie tai kalbama Šventajame Rašte, apie tai rašė graikų 
filosofas Platonas, Tibeto Mirusiųjų knygos. Tokius išgyvenimus yra pa
tyręs XVIII a. švedų mokslininkas Emanuelis Svedenborgas. Dr. Raimundas 
Mūdis savo knygoje pateikia daugelio asmenų išgyvenimus, kuriuos jie 
patyrė po klinikinės mirties, ir juos analizuoja. Išvadas daro labai atsargiai.

Knygai pratarmę parašė medicinos mokslų daktarė Elizabetė Kabler
Ros. Vienoje JAV klinikoje 10 metų ji yra išdirbusi prie mirštančių pacien
tų, kurių dalis jai papasakojo savo išgyvenimus, patirtus po klinikinės 
mirties. Ji pratarmėje rašo, kad dr. R. Mūdžio išvados sutampa su jos 
pačios atliktais tos rūšies tyrinėjimais.

Veikalas vertas dėmesio. Ne vieną paskatins ir giliau susimąstyti.
[Parengė Ada Urbonaitė]


