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Rūpintojėli, nepalik mūs krašto,
Rūpintojėli, nepalik širdžių.
Tu knygnešį siuntei parnešt Lietuvai rašto,
Tu vaiką mokei iš maldaknygės lietuviškų raidžių...

Jonas Paulius II

IŠ  ENCIKLIKOS „REDEMPTOR HOMINIS"
1979 03 15 popiežius Jonas Paulius II išleido pirmąją savo encikliką Redemptor 
hominis, kuri sulaukė plataus atgarsio visame pasaulyje. Joje nagrinėjami aktualūs 
klausimai, kurie dabar jaudina žmoniją, ir nurodoma kryptis, kurios laikysis popie
žius savo pontifikato metu.

Čia spausdinamos enciklikos ištraukos, paskelbtos lenkų laikraščio „Kierunki“ 
(1979, Nr. 12) publikacijoje.

ŽMOGAUS ATPIRKĖJAS JĖZUS KRISTUS yra Visatos ir istorijos centras. 
Į Jį krypsta mano mintys ir mano širdis šią svarbią istorinę valandą, kurią 
gyvena Bažnyčia ir didelė visuotinė žmonijos šeima. Tai laikas, kai Dievas 
savo paslaptinguose planuose patikėjo man tęsti mano mylimojo pirmtako 
Jono Pauliaus I visuotinę tarnystę Šv. Petro Soste Romoje, tai laikas, kai 
artėjame prie 2000-ųjų metų. Dar sunku šią akimirką pasakyti, ką reikš 
šie metai žmonijos istorijoje, ką reikš artėjantis jubiliejus atskiriems žmo
nėms ir tautoms, šalims ir žemynams, Bažnyčiai, Dievo tautai, kuri, nors 
netolygiai, jau išsiplėtė po visą Žemės rutulį, - tai bus didelio jubiliejaus 
metai.

Artėjame prie datos, kuri, atsižvelgiant į įvairias pataisas (jų reikalauja 
chronologijos tikslumas), primins mums ir ypatingu būdu atnaujins pa
grindinę tikėjimo tiesą, kurią savo Evangelijos pradžioje išreiškė šv. Jonas: 
Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, o kitoje vietoje:

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiek
vienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3,14).

<...> Bažnyčios mokymas privalo būti visiems visapusiškai atviras, 
kad visi žmonės galėtų jame rasti tuos neišmatuojamus Kristaus turtus, 
apie kuriuos kalba Tautų apaštalas. Toks atvirumas tiesiogiai susijęs su 
atskiro žmogaus savo vertės pajutimu, su įsitikinimu savo tiesa, - ta 
tiesa, apie kurią Kristus sakė, kad ji yra ne mano, bet to, kuris yra mane 
siuntęs, Tėvo, - ir reiškia apaštališką arba misijinį Bažnyčios dinamizmą. 
Kaip tik vardan šio dinamizmo Bažnyčia, išpažindama ir skelbdama tiesą, 
gautą iš Kristaus, tuo pat metu veda dialogą, kurį Paulius VI savo enci
klikoje Ecclesiam Suam pavadino išganymo dialogu, žinodamas atskirus 
jo tarpsnius, kurių ribose jis turi būti vedamas.
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Pasaulio atpirkimas - tai sukrečianti meilės paslaptis, kurioje tarsi iš 
naujo pasikartoja sukūrimo paslaptis, kad ji galėtų tapti daugelio žmonių 
širdžių teisumu amžiname viengimiame Sūnuje. Kalvarijos kryžius, per kurį 
Jėzus Kristus, išrinktasis Juozapo iš Nazareto Sūnus, „išeina“ iš pasaulio, 
kartu yra naujas atskleidimas amžinojo Tėvo tėvystės, kuri Jame vėl priartėja 
prie žmonijos, prie kiekvieno žmogaus, apdovanodama jį Šventąja Dvasia.

<...> Žmogus negali gyventi be meilės. Žmogus pasilieka pats sau 
nesuprantama būtybė, jo gyvenimas praranda prasmę, jeigu jam neapsi
reikš Meilė, jeigu jis nesusitiks su Meile, jeigu jos nepajus ir kokiu nors 
būdu nepadarys sava, jeigu neras joje savos dalies. Ir būtent dėl to, kaip jau 
minėta, Kristus-Išganytojas apsireiškė žmogaus pilnatvėje pačiam žmogui. 
Tai, sakytume, žmogiškasis atpirkimo paslapties matas. Žmogus jame ran
da tikrą didybę, orumą ir žmogiškąją vertę. Atpirkimo paslaptimi žmogus 
tampa naujai įteisinamas, tarsi naujai paskelbiamas, sukuriamas iš naujo! 
Nėra nei žydo, nei graiko, nei belaisvio, visi esate viena Jėzuje Kristuje.

Žmogus, kuris nori save iki galo suprasti, remdamasis ne skubotais, 
daliniais, kartais paviršutiniškais savo asmenybės vertinimo kriterijais, 
privalo artintis prie Kristaus su savo nerimu, netikrumu, taip pat silpnu
mu ir nuodėmingumu, su savo gyvenimu ir mirtimi.

<...> Kokią vertę Kūrėjo akyse turi turėti žmogus, jeigu užsitarnavo 
tokį galingą Atpirkėją; jeigu Dievas davė savo viengimį Sūnų, kad jis, 
žmogus, nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą'.

<...> Religijos laisvės deklaracija įtikinamai rodo, kad Viešpats Jėzus 
Kristus ir apaštalai, skelbdami tiesą, kuri yra ne žmonių, bet Dievo - 
mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs, Tėvo, - veikia visa 
savo dvasios jėga, kartu didžiai gerbdami žmogų, jo protą ir valią, sąžinę 
ir laisvę. Taip pats žmogaus vertingumas tampa to mokslo turiniu, reiš
kiamu ne žodžiais, o pačiu žmogumi. Tai ypač atliepia aktualiuosius mū
sų laikų reikalavimus.

Dažnai ne viskas, kur įvairios sistemos ir atskiri žmonės mato ir propa
guoja laisvę, yra tikroji žmogaus laisvė. Bažnyčia vardan savo dieviškosios 
misijos saugo tą laisvę, kuri sąlygoja tikrąją žmogaus asmenybės vertę.

Kiekvienos, taigi ir mūsų, epochos žmogų Jėzus Kristus sutinka su tais 
pačiais žodžiais: Pažinkite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus. Šiuose žo
džiuose slypi pagrindinis reikalavimas sąžiningai paklusti tiesai, kaip tik
ros laisvės sąlygai. Kartu tai ir apsauga nuo bet kokios tariamos laisvės, 
nuo paviršutiniškai, neįsigilinus į visą tiesą apie žmogų ir pasaulį, supra
stos vienaprasmės laisvės. Kristus ir šiandien, po dviejų tūkstančių metų, 
stovi tarp mūsų kaip Tas, kuris neša žmogaus laisvę, paremtą tiesa, išva
duoja žmogų nuo to, kas tą laisvę riboja, menkina, laužo iš pačių šaknų 
žmogaus sieloje, širdyje, sąžinėje. Kaip puikiai tai įrodė ir šiandien patvir
tina visi žmonės, kurie Kristaus dėka ir Kristuje pasiekė ir parodė tikrąją 
laisvę net tais atvejais, kai iš jų buvo atimta išorinė laisvė.
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<...> Jėzus Kristus yra tikrasis Bažnyčios kelias. Jis pats yra kelias į Tėvo 
namus. Jis taip pat yra kelias į kiekvieną žmogų. Tame kelyje, kuris eina nuo 
Kristaus į žmogų, kelyje, kuriame Kristus vienijasi su kiekvienu žmogumi. 
Bažnyčios niekas negali sulaikyti. To reikalauja laikinoji ir amžinoji žmonijos 
gerovė. Bažnyčia, žvelgdama į Kristų, suvokdama tą paslaptį, kuri yra tikra
sis Bažnyčios gyvenimas, negali būti nejautri tam, kas tarnauja tikrajai žmo
gaus gerovei, lygiai taip pat negali būti abejinga tam, kas kelia jai grėsmę. 
Vatikano II Susirinkimas daugeliu atvejų išreiškė pagrindinį Bažnyčios rūpes
tį dėl to, kad gyvenimas žemėje būtų vertas žmogaus, kad visur jis darytųsi 
vis žmoniškesnis. Tai paties Kristaus - gerojo visų Ganytojo - rūpestis. Var
dan to rūpesčio, kaip rašoma Pastoracinėje konstitucijoje,

Bažnyčia, kuri dėl ypatingo savo uždavinio ir kompetencijos jokiu 
būdu negali būti sutapatinama su politine bendruomene nė siejama 
su jokia politine sistema, yra ir žmogaus asmenybės transcenden
tinės prigimties ženklas bei įvertinimas.

Taigi čia kalbama apie pilnutinį žmogų, jo tikrąją didybę. Kalbama ne 
apie abstraktų, bet tikrą, konkretų, istorinį žmogų. Kalbama apie kiekvie
ną, nes kiekvienas žmogus yra apgaubtas Atpirkimo paslapties, ir toje 
paslaptyje amžiams sujungtas su Kristumi.

<...> Šiandieniam žmogui nuolat graso jo paties kūriniai, jo rankų darbo 
vaisiai, taip pat - net ir dar labiau - jo proto darbai, jo valios siekimai. Šios 
daugialypės žmogaus valios vaisiai pernelyg greitai ir dažnai nenumatytu 
būdu ne tiktai atimami iš to, kas juos sukūrė, bet ir dažniausiai iš dalies 
nukreipiami prieš patį žmogų. Čia slypi skaudžiausia visuotinės žmonijos 
egzistencijos drama pačiu plačiausiu ir kasdieniškiausiu mastu.

Technikos pažanga, tos technikos viešpatavimu pagrįstas visuotinės 
civilizacijos kilimas reikalauja, kad proporcingai būtų ugdoma moralė ir 
etika. Tuo tarpu moralė ir etika nuolat atsilieka. Toji nuostabi pažanga 
atskleidžia esminius žmogaus didybės bruožus, kurių pradus jau pastebi
me sukūrimo aprašyme Pradžios knygoje. Tačiau čia slypi daugeriopas 
nerimas. Tas nerimas susijęs su principiniu ir pagrindiniu dalyku: ar pa
žanga, kurios autorius ir kūrėjas yra žmogus, daro žmogaus gyvenimą 
žemėje žmoniškesnį, labiau vertą žmogausl Be abejo, kad dažniausiai yra 
taip. Tačiau klausimas, kuris nuolat keliamas, susijęs su esmingiausiu 
dalyku: ar žmogų ta technikos pažanga daro geresnį, dvasiškai brandesnį, 
labiau jaučiantį savo žmogiškąją vertę, atsakomybę, labiau atsivėrusį ki
tiems, labiau atjaučiantį vargstančius, silpnesnius, labiau pasirengusį liu
dyti Kristų ir teikti pagalbą visiems?

Tai klausimai, kuriuos krikščionis turi kelti sau kaip tik dėl to, kad 
Jėzus Kristus juos taip visapusiškai atskleidė. Bet šiuos klausimus taip 
pat turi kelti visi žmonės, o ypač tie visuomenės sluoksniai, kurie itin 
veikliai dalyvauja visuotinės pažangos procese. Žvelgdami į tuos procesus 
ir dalyvaudami juose, negalime per daug džiaugtis, negalime vienpusiškai
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didžiuotis savo laimėjimais. Bet privalome labai sąžiningai, objektyviai ir 
su moralinės atsakomybės jausmu kelti pagrindinius klausimus, susiju
sius su žmogaus padėtimi šiandien ir tolesnėje perspektyvoje. Ar visus 
ligšiolinius ir būsimus technikos laimėjimus lydi etinė ir dvasinė žmogaus 
pažanga? Ar jų kontekste žmogus, kaip asmenybė, taip pat tobulėja ir 
kyla, ar smunka ir degraduoja? Ar tarp žmonių, žmogaus pasaulyje, kuris 
yra moralinio gėrio ir blogio buveinė, persveria pirmasis? Ar visuomenėje, 
bendruomenėje, tarp tautų ir valstybių auga teisingumas, solidarumas, 
tarpusavio meilė, pagarba kiekvieno teisėms - tiek atskiro žmogaus, tiek 
tautos ir bendruomenės, - ar priešingai, vietoj tikros tėvynės meilės auga 
visoks egoizmas, siauras nacionalizmas, pagaliau siekimas valdyti kitus, 
neatsižvelgiant j jų teises ir nuopelnus, visą materialinę, techninę pažan
gą panaudojant kitų pavergimui ar kitokiems imperialistiniams tikslams? 
Štai pagrindiniai klausimai, kurių negali nekelti Bažnyčia, nes daugiau ar 
mažiau tuos klausimus kelia milijardai žmonių visame pasaulyje.

<...> Nors šis mūsų laikas, mūsų kartos laikotarpis, artinantis mus į 
antrojo krikščioniškosios eros tūkstantmečio pabaigą, mums atrodo kaip 
didelės pažangos laikotarpis, bet kartu tai didelės grėsmės žmogui laiko
tarpis, apie kurią Bažnyčia privalo nuolat kalbėti visiems geros valios 
žmonėms. Nes žmogaus padėtis dabartiniame pasaulyje yra toli nuo ob
jektyvių moralinių reikalavimų, toli nuo teisingumo, tuo labiau nuo tar
pusavio meilės reikalavimų. Čia kalbama ne apie ką kita, kaip tik apie tai, 
ką kalbėjo Kūrėjas žmogui, atiduodamas jam žemę, kad ją sau pajungtų.

Šis pirminis kvietimas buvo patvirtintas Viešpaties Kristaus atpirkimo 
paslaptimi, apie ką kalba Vatikano II Susirinkimas, skirdamas ypač pui
kius skyrius iškelti žmogaus karališkajai paskirčiai, pašaukimui dalyvauti 
paties Kristaus karališkojoje misijoje. Iš čia kyla to karališkumo, žmogaus 
viešpatavimo regimajame pasaulyje prasmė, atskleista jam paties Kūrėjo: 
kad etika pirmauja palyginti su technika, asmuo - palyginti su daiktais, 
dvasia - palyginti su materija. Ir todėl būtent šiuo požiūriu reikia atidžiai 
sekti visus dabartinės pažangos procesus, įžvelgti atskirus jos etapus. 
Kalbame apie asmenybės pažangą, ne tik apie gausinimą daiktų, kuriais 
asmuo gali naudotis. Kalbame apie tai, ką gražiai išreiškė mūsų laikų 
mąstytojas ir pakartojo Susirinkimas, kad reikia ne daugiau turėti, o dau
giau būti. Egzistuoja labai realus ir juntamas pavojus, kad kartu su mil
žiniška pažanga, apvaldydamas daiktų pasaulį, žmogus praranda to vieš
patavimo esmę, įvairiu būdu aukodamas daiktams savo žmoniškumą, pats 
tapdamas įvairialypės, kartais sunkiai įžvelgiamos, bendro gyvenimo 
organizacijos, produkcijos sistemų, komunikacijos priemonių manipuliavi
mo objektu. Žmogus negali prarasti savęs, savo tikrosios vietos regima
jame pasaulyje, negali tapti daiktų, pačių ekonominių santykių, produkci
jos vergu, savo kūrinių vergu. Grynai materialistinio profilio civilizacija - 
dažnai priešingai savo pionierių ketinimams ir sumanymams - kaip tik
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šitokiu būdu pavergia žmogų. Čia glūdi ir rūpesčio dėl dabartinio žmo
gaus šaknys. Čia kalbama ne vien apie abstraktų atsakymą į klausimą, 
kas yra žmogus, bet apie visą gyvenimo ir civilizacijos dinamizmą, apie 
kasdienio gyvenimo naujovių ir daugelio kitų programų prasmę.

Bažnyčia gyvena ta regimąja tikrove. Gyvena ta laikinumo tiesa apie 
žmogų, kuri leidžia jam peržengti ribas, o kartu su ypatinga meile ir 
rūpesčiu mąstyti apie visa, kas to laikinumo plotmėje reikšminga žmo
gaus gyvenimui, žmogaus dvasiniam gyvenimui, kur ryškus amžinasis 
nerimas, apie kurį kalbėjo šv. Augustinas: Sukūrei mus sau, Dieve, ir 
nerami mūsų širdis, kol neatsilsės Tavyje. Tame kūrybiniame nerime pul
suoja tai, kas yra labai žmogiška: tiesos ieškojimas, nepasotinamas gėrio 
poreikis, laisvės alkis, grožio ilgesys, sąžinės balsas. Bažnyčia, stengda
masi žiūrėti į žmogų paties Kristaus akimis, nuolat tvirtina sau, kad ji yra 
saugotoja didžiulio turto, kurio jai nevalia išbarstyti, kurį turi nuolat 
gausinti.

<...> Bažnyčia gyvena Eucharistija, gyvena pilnybe Sakramento, kurio 
nuostabų turinį ir reikšmę Bažnyčios mokslas daugybę kartų pabrėždavo 
ir pabrėžia, pradedant seniausiais laikais ir baigiant mūsų dienomis. Ta
čiau drąsiai galima pasakyti, kad tas mokymas, paremtas teologų tyrinė
jimais, giliu tikėjimu ir maldomis žmonių, asketų ir mistikų, - turint 
galvoje visą ištikimybę Eucharistijos paslapčiai, - nuolat tarsi sustoja 
ant jos slenksčio, nepajėgia iki galo aprėpti ir išsakyti visko, kas sudaro 
Eucharistijos esmę, kaip ją išreiškia ir vykdo.

Iš tikrųjų. Ineffabile Sacramentum! Pagrindinis uždavinys - o visų 
pirma regima malonė ir Bažnyčios kaip Dievo tautos antgamtinės jėgos 
šaltinis - yra gyventi eucharistiniu gyvenimu ir daryti jame pažangą, 
bręsti dvasia Eucharistijos atmosferoje.

Mums negalima savo mąstyme, savo praktikoje, išgyvenimuose praras
ti to Sakramento - iš tiesų Švenčiausiojo - pilnybės, jo esminės reikšmės.

Jis yra ir Sakramentas-Auka, ir Sakramentas-Komunija, ir Sakramentas- 
Kristaus buvimas tarp mūsų.

Nors Eucharistija visada buvo ir turi būti nuodugniausias Kristaus moki
nių bei išpažinėjų žmogiško broliškumo išreiškimas ir įkūnijimas, tačiau jos 
negalima traktuoti tik kaip to broliškumo manifestacijos progos.

Šv. Mišių aukoje reikia išlaikyti dieviškosios paslapties didybę, visą pras
mę to sakramentinio ženklo, kuriame Kristus išgyvenamas kaip tikrai esąs, 
pripildo sielą malonės ir duoda būsimos garbės garantiją. Todėl būtina griež
tai išsaugoti liturgines taisykles ir visa, kas liudija bendrą šlovę, teikiamą 
pačiam Viešpačiui, juo labiau kad šio Sakramento ženkle Jis su beribiu pa
sitikėjimu atiduoda mums save, tarsi nematytų mūsų žmogiško silpnumo, 
nevertumo, netikusių įpročių, rutinos ir netgi Jo įžeidimo galimybės.

Bažnyčioje visi, o pirmiausia vyskupai ir kunigai, tegul budi, kad šis 
meilės Sakramentas būtų pats Dievo Tautos gyvenimo centras, kad įvairiais
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garbinimo būdais pirmiausia stengtųsi Kristui teikti meilę už Meilę, kad 
Jis iš tikrųjų taptų mūsų sielų gyvenimu. Niekada negalima užmiršti šių 
šv. Pauliaus žodžių: Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos 
ir tegeria iš tos taurės.

Šis apaštalo raginimas nurodo - galbūt netiesiogiai - glaudų Eucha
ristijos ryšj su atgaila. Iš tikrųjų, jeigu pirmasis Kristaus mokymo žodis, 
pirmasis Evangelijos-Gerosios naujienos kreipinys buvo: Atsiverskite ir 
tikėkite Evangelija, - tai Kančios, Kryžiaus ir Prisikėlimo Sakramentas 
ypatingu būdu pasirodo, kad sustiprintų ir įtvirtintų šį raginimą mūsų 
sielose. Taip Eucharistija ir atgaila tampa lyg dvilypiu matu mūsų tikrai 
krikščioniško gyvenimo Evangelijos dvasia.

Kristus, kviečiantis į Eucharistinę puotą, visada yra tas pats Kristus, 
kviečiantis į atgailą ir kartojantis: Atsiverskite! Be šių nuolatinių ir vis iš 
naujo dedamų pastangų atsiversti dalyvavimas Eucharistinėje Aukoje ne
tektų visiško išganomojo veiksmingumo. Jame išnyktų ar bent susmulkė
tų tas pasirengimas aukoti Dievui dvasinę auką, kurioje svarbiausiu ir 
kartu visuotiniausiu būdu išreiškiamas mūsų dalyvavimas Kristaus kuni
gystėje. Nes kunigystė Kristuje jungiasi su Jo visišku atsidavimu Tėvui. O 
šis atsidavimas kaip tik dėl to, kad yra begalinis, sukelia mums - be galo 
ribotiems žmonėms - poreikį kaskart tobuliau atsigręžti į Dievą, nuolat ir 
kaskart išsamiau atsiversti.

<...> Stovėdami prieš šias užduotis, kurios iškyla Bažnyčios keliuose, 
kurias taip aiškiai nurodė jau popiežius Paulius VI pirmoje savo pontifi
kato enciklikoje, ir suvokdami tų visų kelių svarbą, o kartu ir kliuvinius, 
kurie juos užtveria, juo labiau jaučiame tvirtos vienybės su Kristumi bū
tinybę. Mumyse stipriai atsiliepia jo žodžiai: Be manęs jūs nieko negalite 
padaryti. Jaučiame ne tiktai poreikį, bet tiesiog nenumaldomą būtinybę 
didelės galingos visos Bažnyčios maldos. Tiktai malda galima siekti, kad 
tos didžiosios užduotys ir būsimi sunkumai taptų ne krizių šaltiniu, bet 
stimulu ir tarsi pagrindu kaskart brandesniems laimėjimams Dievo tautos 
žygyje į Pažadėtąją žemę dabartiniu laikotarpiu, kai artėjame prie 2000-ųjų 
metų ribos. Ir todėl, baigdamas šiuos svarstymus karštu ir nuolankiu 
kvietimu maldai, trokštu, kad toje maldoje ištvertume, vienydamiesi su 
Marija, Jėzaus Motina, taip, kaip tesėjo apaštalai ir Viešpaties mokiniai po 
Kristaus įžengimo į Dangų. Pirmiausia prašau dangiškąją Bažnyčios Motiną, 
kad šio naujo Bažnyčios Advento maldoje būtų su mumis, kurie sudarome 
Bažnyčią, arba Jos Sūnaus mistinį Kūną. Tikiu, kad per tokią maldą gau
sime nužengiančią ant mūsų Šventąją Dvasią ir tapsime Kristaus liudyto
jais iki žemės pakraščių, panašiai kaip tie, kurie iš Vakarienbučio išėjo po 
pirmųjų Sekminių.

Vatikanas, 1979 m. kovo 15 d.,
pirmieji Jono Pauliaus II pontifikato metai.

(Iš lenkų kalbos vertė ses. Lina [Laima Vanagaitė])
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[Vysk. Liudvikas Povilonis MIC]

KAS MUMS YRA KRISTUS
(Iš pamokslo)

Popiežius Jonas Paulius II savo inauguracijos dieną Šv. Petro aikštėje 
pasakė:

Nebijokite priimti Kristų. Nebūkite bailūs. Plačiai atidarykite duris 
Kristui. Kristaus gelbstinčiajai religijai atverkite valstybių sienas, 
politines ir ekonomines sistemas, plačiąsias kultūros, civilizacijos ir 
ekonomikos plėtros pakopas. Nebijokite! Kristus puikiai žino, kas 

yra ir kas slypi žmoguje. Šiandien žmonės taip dažnai nežino, ką 
jie turi savyje. <...> Aš jus prašau, maldauju nusižeminęs ir pa
sitikėdamas.- leiskite Kristui prabilti į jus, nes tik Jis vienas turi šio 
gyvenimo laimės ir amžinojo gyvenimo raktą.

Šiame kreipimesi popiežius kviečia sugrįžti prie Kristaus. Sugrįžti prie 
To, kuris yra mūsų tikėjimo Vadas, kurio nuolankiu tarnu ir Tiesos teikėju, 
kurio gyvenimo dalytoju nori būti popiežius.

Šį pavasarį popiežius vėl prabilo į kiekvieną iš mūsų kvietimu, pa
skelbdamas savo pirmąją encikliką, pavadintą Redemptor hominis (lietu
viškai - Žmogaus Išgelbėtojas). Joje popiežius nori susitikti ir pasikalbėti 
su šių dienų žmogumi. Susitikti toje aplinkoje, kurioje žmogus gyvena, 
pasikalbėti apie tai, ką jis myli ir ko iš gyvenimo laukia. Šventasis Tėvas 
niekam nedaro skirtumų, nes Kristus gyvena su kiekvienu žmogumi. Jis 
gyvena su kiekvienu žmogumi net ir tada, kai šis to nežino, net tada 
nepalieka jo, jeigu jis ir nenorėtų, jeigu net ir keiktų. Žmogaus didybė ir 
vertė išryškėja ypač dėl to, kad Dievas žmogų taip pamilo, jog Jis tapo 
Žmogumi ir mirė už žmones ant kryžiaus. Iš čia kyla šventa ir nepanei
giama tiesa, jog Dievas žmogų vertina nuo pat jo užgimimo iki paskutinio 
atodūsio.

Popiežiaus enciklika Redemptor hominis yra kvietimas atnaujinti ir 
sustiprinti mūsų tikėjimą, sustiprinti ryšį su Kristumi. Popiežius ragina 
geriau suprasti, ką reiškia būti kataliku, būti Kristaus mokiniu.

Tad kas mums yra Kristus? Gal tik pasaka? Gal tik asmuo, gyvenęs 
prieš 19 šimtmečių, kurio darbų garsas kažkokiu nesuprantamu būdu 
išliko iki šiandien? Gal tik seniai gyvavusi žvaigždė, kurios šviesa dar 
tebešviečia mums? O gal tai gyvas mūsų laikų asmuo? Gal tai Atpirkėjas 
ir gyvybės Davėjas? O gal tai, Jo paties žodžiais tariant, Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas? Gal tai krikščioniško gyvenimo - viso mūsų religinio gyveni
mo - esmė ir pati viltis? Taip.

Norėtųsi paraginti visus nuodugniau pamąstyti: Kas mums yra Kristus? 
Ką reiškia būti Kristaus sekėju?

Dabartinio religinio gyvenimo tragedija yra ne tai, kad mažėja dvasi
nių pašaukimų, ne tai, kad žmonės, ypač kaimuose, dažniau ir lengviau
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praleidžia sekmadienio Mišias. Dabartinio religinio gyvenimo tragedija 
yra tai, kad katalikų sielose nublankęs pats Kristaus Asmuo. Labai dažnai 
katalikybė pristatoma kaip ideologija, kaip kilnus dorovės mokslas. Bet 
tai ne viskas. Būtina suprasti, kad katalikybė yra pats Kristus, Dievas ir 
Žmogus, praeities, dabarties ir ateities Valdovas, visos žmonijos ir viso 
pasaulio Atpirkėjas. Tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, - šiuos 
žodžius pasakė Jonas Krikštytojas, ir šitie jo žodžiai tebėra gyvi ir mūsų 
laikais. Mūsų laikų žmogui reikia susitikti su Kristumi asmeniškai, pana
šiai kaip Jį susitiko Emauso mokiniai Velykų vakarą. Mums reikia rasti 
Kristaus buvimą. Reikia suprasti Kristaus buvimą pasaulyje ir Kristaus 
buvimo žmonėse būdus.

Katalikybės pareiga dabar gyventi Kristui yra labai sudėtinga. Dabar 
katalikybė nebėra tas turtas, kuris su didele pagarba buvo tėvų perduo
damas savo vaikams. Katalikybė savo turiniu nebeužpildo dabartinio gy
venimo: maždaug pusė gyventojų ja nesivadovauja. Katalikybė ujama, 
vejama iš viešojo gyvenimo. Dabar sąvoka būti kataliku siekia tik mane 
patį. O vis dėlto dabar labiau negu bet kada anksčiau kiekvienas pakrikš
tytas žmogus privalo apsispręsti ir kuo sąžiningiausiai priimti visas ka
taliko pareigas. Reikia melsti, kad Šventoji Dvasia kiekvieną iš mūsų 
padarytų gyvu kataliku, - padarytų tokį, kuris visiškai ir aiškiai suvokia, 
kaip turi elgtis, ką pasirinkti.

Mums reikia tvirtai apsispręsti ir aiškiai žinoti, kuo ir kokie privalome 
būti. Todėl paieškokime atsakymo į klausimą: ką gi krikščionybė prideda 
mums? Ką gi krikščionybė prideda prie doro ir garbingo gyvenimo, kokį 
šiandien pajėgia gyventi dažnas kultūringas žmogus? Dvasinio atsinauji
nimo nebus, kol pakrikštytieji nesupras ir neįvykdys svarbiausio reikala
vimo, kol pats Kristus negyvens pakrikštytuose žmonėse. Pats Kristus, o 
ne žmonių sugalvotos normos gyvenimui suteikia specifinį, krikščionišką 
pobūdį. Krikščioniško gyvenimo etalono negalima išvesti iš atskirų krikš
čionių gyvenimo vidurkio: ot štai taip dauguma krikščionių gyvena, toks 
ir turi būti krikščionis. Krikščioniško gyvenimo normas sužinome išsiaiš
kinę, ko Kristus dabar nori ir ko laukia iš mūsų. Apaštalų darbų knygoje 
krikščioniško gyvenimo norma taip nusakyta: Jie ištvermingai laikėsi 
apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Štai kokie 
tikrieji krikščionys - klusnūs apaštalams, broliški tarpusavyje, susivieniję 
su Kristumi, dvasingi. Pirmieji krikščionys gyveno vienybėje su Dievu taip, 
kaip geri vaikai gyvena vienybėje su savo tėvais. Jie stiprinosi bendra 
malda ir bendra komunija. Jų tarpusavio vienybė plaukė iš dvasinės vie
nybės su Dievu. Broliškas krikščionių sugyvenimas stebino visus, kuriems 
tik teko juos pažinti; ligi mūsų laikų išliko toks nuostabus posakis: Žiū
rėkite, kaip jie vienas kitą myli!

Jeigu ir mes norime būti tikri katalikai, mums reikia žiūrėti dviejų 
dalykų: kokie mes su Dievu ir kokie su kitais žmonėmis.
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Įpratome laikyti kataliku kiekvieną, kuris atlieka velykinę išpažintį, 
sekmadienį ateina į pamaldas, na, ir kasdieniame gyvenime laikosi įpras
tinių moralės normų. Bet tai ne katalikybė. Aiški, pagrindinė, specifinė 
katalikybės ypatybė yra vienybė su Kristumi. Net ir pats vardas krikščio
nis, kuriuo buvo pavadinti Kristaus sekėjai, rodo, kad jie turi būti natū
raliai, intymiai, artimai susiję su Kristumi.

Todėl nesiklaidinkime: katalikas yra tik tas, kuris asmeniškai ir tvir
tai yra susijungęs su Kristumi kaip su savo Keliu, kaip su savo Gyveni
mu, kaip su savo Tiesa, kaip su savo Gelbėtoju. Kataliku galime būti tik 
gyvendami Kristumi. Kataliku galime būti tik aktyviai įsijungę į Kristaus 
dvasinį Kūną, į Bažnyčią vietinėje parapijoje. Katalikas auga Bažnyčioje, 
besidarbuodamas kiekvienas savo srityje, kentėdamas ir aukodamasis, 
savo gyvenimu išgyvendamas patį Kristų. Tik toks katalikas yra tikras, 
subrendęs, apsisprendęs visur ir visada būti su Kristumi ir paskui Jį 
sekti.

Šitą susimąstymą užbaikime Dievo tarno Jurgio Matulaičio žodžiais: 
Duok, Dieve, kad ateityje mes tik Tavo šventosios valios tesiektume.

[Pamokslą užrašė Gražina Trimakaitė]

Diemedėlis [Angelina Mocevičiūtė]

RŪPINTOJĖLI!
Rūpintojėli, tėviškės laukuose
Matei ir džiaugsmą, ir skriaudas žmogaus.
Kam gi dabar nelaimėj pasiguosiu,
Kai ir nuo kryžkelių, ir iš širdžių Tave išraus?..

Kas gi išgirs tylią širdies dejonę,
Kas gi nušluostys ašaras gailias,
Kas laimins mūsų žemišką kelionę?
Rūpintojėli! Kas? Jeigu nebus Tavęs...

Rūpintojėli, kai rekrūtus gaudė,
Tau kojas plovė ašaros jaunuolių,
Kai Lietuvą vargai prispaudė,
Tu ugdei ištvermę širdyse mūsų brolių.

Rūpintojėli, nepalik mūs krašto,
Rūpintojėli, nepalik širdžių!
Tu knygnešį siuntei parnešt Lietuvai rašto,
Tu vaiką mokei iš maldaknygės lietuviškų raidžių. 

Tarytum į Tave mūs tėviškė įaugo, - 
Jos ašaros, jos laimė, jos kančia...
Tol ji tvirta, kol Tavo rankos saugo.
O, Viešpatie, tik neišeik, tik neišeik iš čia!..
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Žakas Maritenas
PAŽANGA DVIEM PRIEŠINGOMIS KRYPTIMIS 

Istorija žengia pirmyn tiek gėrio, tiek blogio linkme. Šį dėsnį labiau 
išryškinti gal padėtų mąstymas apie vieną garsų Evangelijos palyginimą. 
Savaime suprantama, Evangelija nėra istorijos filosofijos reikalas. Tačiau 
joje randame teiginių, iš kurių spindi apsti šviesa istorijos filosofui - 
teiginių, kuriuos galime nagrinėti filosofiniu požiūriu, taikydami čia kal
bamam dalykui - istorijos filosofijai. Turiu galvoje Evangelijos pagal Matą 
13 skyriaus palyginimą apie žmogų, pasėjusį savo dirvoje gerą sėklą, ant 
kurios atėjęs jo priešas užsėjo raugių:

Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvo
je gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose 
raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir 
raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausia: „Šeimininke, argi ne gerą 
sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?“ Jis atsakė: „Tai 
padarė mano priešas“. Tarnai pasisiūlė: „Jei nori, mes eisime ir jas 
išravėsime". Jis atsakė: „Ne, kad kartais, ravėdami rauges, neišrau
tumėte su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties 
metu aš pasakysiu pjovėjams: „Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite 
į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną".

Šis palyginimas puikiai išreiškia mūsų svarstomą dėsnį. Jis sako, kad 
žmonijos istorijoje gėris nėra atidalytas nuo blogio: jie auga kartu. Pir
miausia pažvelkime į palyginimo pirminę, religinę prasmę. Jis pasakytas 
apie malonės karalystę: kalba apie galutinį tikslą už šio pasaulio ribų. 
Ilgainiui susikrovę blogi darbai degs pragare, o sukaupti geri bus suga
benti į Dievo kluoną. Bet kol ateis pabaiga, nusidėjėliai ir šventieji augs 
drauge. Tad, žvelgdami istoriškai į malonės karalystę, arba mistinį Kristaus 
Kūną, galime sakyti, kad kiekviename žmonijos raidos tarpsnyje kryžiuo
jasi dvi vidinės kryptys ir veikia kiekvieną tam tikro momento kompleksą. 
Viena tų krypčių kelia aukštyn (į galutinį išganymą) visa, kas žmonijoje 
dalijasi dieviškuoju gyvenimu malonės karalystės, arba Bažnyčios (Bažny
čios, kuri, nors yra pasaulyje, nėra iš pasaulio), ir yra traukiama Kristaus, 
žmonijos Vado. Antroji kryptis traukia žemyn (į galutinį pasmerkimą) vi
sa, kas žmonijoje priklauso šio pasaulio kunigaikščiui, kaip sako šv. Tomas, 
vadui visų tų, kurie daro pikta...

Vieną šios dvejopos krypties pavyzdį nurodo šv. Tomas [Akvinietis], 
svarstydamas žmonijos padėtį nuo gimtosios nuodėmės iki Kristaus at
ėjimo. Glaustai tariant šv. Tomo žodžiais, žmonijoje vis labiau buvo 
jaučiama nuodėmės įtaka: prigimties įstatymo instinktas darėsi nepakan
kamas, kad žmogus gerai elgtųsi, - prireikė rašytinio įstatymo nuostatų. 
Tuo nuodėmės svorio didėjimo laikotarpiu regime kryptį žemyn. Tačiau 
tuo pačiu metu aptinkame ir kryptį aukštyn: regime dieviškąją Dekalogo
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dovaną, Senojo įstatymo sakramentus, vis gerėjantį Dievo dalykų pažini
mą, Pranašų mokymu po truputėlį vis labiau atskleidžiamus tikėjimo ele
mentus - iki visiško Kristaus atnešto Apreiškimo. Šis dvejopos krypties 
pavyzdys, savaime suprantama, rodo malonės karalystę ir galutinį tikslą 
už šio pasaulio ribų.

Tačiau - tai norėčiau čia ypač pabrėžti - kviečių ir raugių palyginimo 
prasmė bei apimtis yra visuotinė, galiojanti tiek pasauliui, tiek malonės 
karalystei. Filosofiniu požiūriu turime sakyti, kad žmonių bendruomenių 
žengimas į priekį laiko sraute priklauso nuo šios dvejopos krypties dės
nių. Šiuo atveju jį galėtume vadinti smukimo ir atgijimo dėsniu: istorijos 
energija arba masė žmonių veiklos, nuo kurios priklauso istorijos vyks
mas, viena vertus, smunka, antra vertus, kyla. Laiko trintis ir medžiagos 
pasyvumas sklaido ir smukdo šio pasaulio dalykus ir istorijos energiją. 
Tačiau dvasiai ir laisvei būdingos - ir jas įrodančios - kūrybinės jėgos, 
nors paprastai sklinda iš nedaugelio žmonių pastangų, nuolat kelia tos 
energijos kokybę. Taip žmonių bendruomenių gyvenimas eina į priekį ir 
pažangėja daug ką prarasdamas. Jis eina į priekį ir pažangėja, gaivinamas 
arba keliamas istorijos energijos, gimstančios iš dvasios ir žmogaus lais
vės. Tačiau tuo pat metu ta istorijos energija yra smukdoma ir sklaidoma 
medžiagos pasyvumo. Tik tai, kas dvasiška, yra pakilę virš laiko ir nesensta.

Vienais istorijos laikotarpiais vyrauja smukimo kryptis, kitais - pažan
gos. Čia noriu pasakyti, kad abu vyksmai vienokiu ar kitokiu laipsniu 
vyksta tuo pačiu metu.

Tokia pažangos sąvoka yra visiškai skirtinga nuo būtino, teisaus ir 
nesibaigiančio progreso, apie kurį svajojo XVIII amžius; to meto atstovai 
teigė, kad ateities dalykai visada ir pagrįstai turi būti geresni už praeities. 
Antra vertus, ši sąvoka visiškai skiriasi nuo bet kokios pažangos neigimo 
ir nematymo, kad mumyse veikia Dievo duotas polėkis; o šios nuomonės 
laikosi tie, kurie nusivylę žmogumi ir laisve...

Pagalvokime apie keletą į akis krintančių moderniosios istorijos bruožų. 
Pirmiausia, pradėdami paskutiniais XVIII a. dešimtmečiais, regime žmo
gaus teisių ir asmens kilnumo įsisąmoninimą, laisvės ir bendravimo troš
kimą; pripažįstamas dėsnis, kad valdžia turi būti iš žmonių, žmonėms ir 
žmonių rinkta; didėja dėmesys pilietinėms laisvėms ir visuomenės 
teisingumui; žmogus vis labiau užvaldo gamtą. Visa tai yra nepaprastai 
reikšminga pažanga į aukštį. Tačiau, antra vertus, regime, kaip tuo pačiu 
metu visi piliečiai pajungiami karinei tarnybai, kaip karai vis labiau griau
na, kaip įsivyrauja merkantilistinis kapitalizmas, vėliau - tautinės aistros, 
paskui - komunizmas, fašizmas, rasizmas; kaip vienu laikotarpiu, kuris vi
sada liks gyvas mūsų atmintyje, Hitlerio masiškai išžudomi 6 milijonai žydų; 
pirmoji XIX a. pusė matė, į kokias vergiškas gyvenimo sąlygas buvo įmurk
dytas pramonės proletariatas; mūsų pačių metas regi, kaip žmogaus laisvei 
grasina komunistinis totalitarizmas, apėmęs plačias Žemės rutulio dalis...
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Iš tikrosios pažangos sąvokos, kurią ką tik apibrėžėme, galima padaryti 
praktinę išvadą apie krikščionies veiklą pasaulyje. Krikščionies veikla istori
joje nesiekia kurti tokios pasaulio padėties, kur būtų dingusi kiekviena blo
gybė ir neteisybė. Jei to siektų, būtų galima, žvelgiant į žmonijos istoriją, 
lengvai pasmerkti krikščionį kaip utopistą arba pritarti kai kuriems protes
tantų teologams, jog, žinant žmogaus prigimties sugedimą, pati krikščioniš
kosios (t. y. krikščioniškai įkvėptos) civilizacijos sąvoka ir pastangos, kad pasaulyje 
įsivyrautų krikščioniškasis teisingumas bei broliškumas, yra prieštaringi ter
minai. Krikščionies darbas siekia palaikyti ir didinti pasaulyje vidinę įtampą 
bei lėtą vadavimąsi, kas kyla iš neregimų tiesos, teisingumo ir meilės galių, 
veikiančių sau priešingoje pusėje. Šis darbas negali būti beprasmis: jis neša 
vaisių. Mes be iliuzijų matome žmogaus prigimties skurdumą. Bet taip pat be 
iliuzijų matome aklumą tariamų realistų, kurie kovai su blogiu puoselėja ir 
kelia blogybes, o Evangeliją laiko puošniu mitu, kurio esą negalima rimtai 
paisyti, nes, pasak jų, sutriktų pasaulio mašinerija.

Tikroji krikščionybė nepamiršta tikrosios žmogaus didybės. Ji baisisi 
inercijos pesimizmu. Ji yra pesimistė tuo atžvilgiu, kad žino, jog kūrinys 
kyla iš nieko, ir visa, kas iš naujo kyla, savaime krypsta į nieką. Tačiau 
jos optimizmas yra nepalyginamai didesnis už pesimizmą, nes žino, jog 
kūrinys kyla iš Dievo, ir visa, kas iš Dievo kyla, krypsta į Dievą.

Baigdamas savo pastabas apie dvejopos priešingos krypties dėsnį, no
rėčiau nurodyti vieną ypatingą to dėsnio pritaikymą. Jį galėtume vadinti 
parazitizmu, kurį atlieka klaida žmonių teorinio pažinimo, ypač gamtos ir 
filosofijos, raidoje. Turiu galvoje tai, kad didieji atradimai žmonijos isto
rijoje paprastai padaromi paspirties, kurią tam tikra tiesa gauna iš priki
busios klaidos, ir jos keliamų anttonių. Pavyzdžiui, matematinis gamtos 
pažinimas - tas didis mokslo laimėjimas, prasidėjęs XVI ir XVII a., - buvo 
skatinamas ir stiprinamas klaidingos filosofijos (mechanistinės filosofijos), ku
ri buvo prie jo prikibusi ir ilgą laiką atrodė nuo jo neatskiriama. Galima 
manyti, kad, be išaugusių mechanistinių filosofų ambicijų, žmogaus pro
tas nebūtų buvęs pakankamai užsidegęs pažanga - matematiškai pažinti 
gamtą. Panašiai galėtume sakyti, kad įžvalga, jog mokslas yra reiškinių 
pažinimas, skiriąsis nuo filosofijos, t. y. nuo suprantamos būties pažinimo, 
atėjo tuo metu, kaip Imanuelio Kanto filosofija. Kitaip sakant, dėl Kanto 
klaidų žmonijos istorijoje įsipilietino ši mokslo (mūsų moderniojo mokslo) 
sąvoka - reiškinių pažinimas. Taip pat galima sakyti, kad didieji psicho
logijos atradimai pasąmonės srityje gavo paspirtį ir paskatą iš Froido 
mintyje vyravusios klaidingos filosofijos.

Istorijos dvipusiškumas. Šis dėsnis yra išvada iš ano dvejopos kryp
ties postulato. Jei žmonijos istorija yra pajungta minėtoms dviem prie
šingoms kryptims, tai galime sakyti, kad ji kiekvienu momentu mums 
rodo du veidus. Vienas tų veidų duoda pagrindą pesimistui, kuris norėtų
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tą istorijos laikotarpį smerkti. Antras duoda pagrindą optimistui, kuris tą 
patį laikotarpį norėtų vien garbinti. Todėl XIX a. buvo nemaža žmonių, - 
tarp jų tokių pranašų, kaip Viktoras Hugo, - kurie praeitį maišė su tamsa 
ir klaida, o ateityje matė vien šviesą ir gėrį. Šis praeities smerkimas buvo 
kvaila istorijos filosofijos klaida. Bet tame pat amžiuje buvo daug krikš
čionių, kurie smerkė modernųjį metą kaip grynų gryniausią iškrypimą. Ir 
tai buvo lygiai tokia pat kvaila klaida. Joks laikotarpis žmonijos istorijoje 
negali būti nei absoliučiai peikiamas, nei absoliučiai giriamas. Smerkti 
viduramžius racionalistiniu požiūriu yra lygiai taip pat neracionalu, kaip 
ir smerkti modernųjį metą vadinamuoju krikščionišku požiūriu.

Moderniuoju metu tikrai padaryta didelių dvasinių klaidų. Bet taip pat 
buvo atrasta svarbių dvasiai didžių tiesų apie gamtos ir prigimtinio proto 
sritį. Žano Žako Ruso klaidos, kurios, ypač Europoje, buvo prisišliejusios 
prie demokratijos principo, taip pat klaidingos filosofijos, su kuriomis šis 
ne kartą buvo atsitiktinai painiojamas ir kurios jį graužia iš vidaus, rei
kalauja tą principą nuvalyti. Bet jos taip pat reikalauja išsamiau pripažin
ti to principo vidinę tiesą ir kartu jos gyvybinį ryšį su Evangelijos įkvė
pimu. Laikinio gyvenimo viltis žmonijoje yra neatskiriamai susijusi su 
demokratine filosofija, kilusia moderniuoju metu.

Dvasios principo klaida duoda neišvengiamą vaisių. Klaidą turime nu
rodyti ir pripažinti nuostolį. Tačiau tuo pat metu žmonių reikalai daro 
pažangą ir vėl laimi. Prie kai kurių blogybių esti prisijungusių laimėjimų, 
kurių vertė kone šventa, nes kyla Dievo Apvaizdos tvarkymu. Tuos laimė
jimus turime pripažinti.

Istorijos dvipusiškumą mums rodo Romos imperijos raida, po Konstan
tino įvykusi Bažnyčios ir valstybės sąsaja, įvairūs pramonės revoliucijos 
tarpsniai, dabartinis fizikos ir matematikos mokslo bei technologijos įsi
viešpatavimas. Aiškiausias to dvipusiškumo pavyzdys šiandien yra atėjęs 
atomo amžius su jame glūdinčiomis galimybėmis tiek žmonijai naikinti, 
tiek dar negirdėtu būdu gerinti jos gyvenimą.

Esu ilgą laiką svarstęs ir persvarstęs savo mintis apie istorijos filoso
fiją iš krikščioniškosios perspektyvos. Todėl tebūna man leista iš tos per
spektyvos ir kalbėti. Šv. Grigalius rašė:

Žmonės turėtų žinoti, kad šėtono valdžia visada yra bloga, bet jo 
galia visada yra gera, nes jo planuojamas daryti neteisybes leidžia 
teisybės Dievas.

Šio posakio reikšmė labai prasminga. Jis teigia svarbią istorijos aiški
nimo taisyklę.

Velnias it vampyras yra įsisiurbęs į istorijos kūną. Tačiau istorija vis 
tiek žengia pirmyn, žengia drauge su vampyru. Velniui nėra vietos tik 
malonės karalystėje, Dievo padedamame Bažnyčios gyvenime. Bet pasau
lio vyksme jis atlieka savo vaidmenį ir tam tikru atžvilgiu tą vyksmą 
skatina. Galgi jis uoliai nestoja už tai, kas geriau, kai tik pastebi, kad,
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kaip sako prancūzų priežodis, geresnis yra gero priešas? Jis, pamatęs 
progą, nedvejoja meilintis prie geresnių dalykų - kad ką nors gera griau
tų. Taip velnias savo būdu, blogu būdu, vadovaudamasis piktu kėslu, 
daro tai, ką praleidžia geri žmonės, nes miega. Tai, kas padaroma, esti 
padaroma blogai, tačiau padaroma. Pranašo Habakuko himne (kaip jis 
išverstas Vulgatoje) yra vieta, kurioje daug nelauktos prasmės. Ten sakoma, 
kad velnias žengia pirma Dievo pėdų: et agredietur diabolus ante pede ejus. 
Velnias bėga pirma Dievo. Siekdamas savo pikto tikslo (kurio galiausiai 
nelaimi), rengia Jo kelius kaip išdavikas... Dievo priešai galop visada Jam 
tarnauja. Jam tarnauja kankiniai, bet Jam tarnauja ir jų budeliai.

Visa, kas istorijoje vyksta, vienokiu ar kitokiu būdu tarnauja malonės 
karalystei ir (kartais didesnio blogio kaina) kokiai nors didesnei pasaulio 
pažangai. Volteras, išėjęs griauti Bažnyčios ir tyčiotis iš religinio tikėjimo, 
vis tiek neišėjo iš krikščionijos ir jos istorijos, nes neišėjo iš sukurtos 
Visatos ir Apvaizdos plano. Jiems tarnavo prieš savo norą. Kovodamas dėl 
pakantos, Volteras kovojo dėl klaidos, nes galvojo apie dogminę pakantą - 
tarsi minties laisvė būtų absoliutus tikslas, be jokio aukštesnio įstatymo 
už subjektyvią nuomonę. Tačiau ši kampanija tuo pačiu metu jį vedė į 
kovą su kita klaida, būtent moderniąja klaida, kuri išreikšta formulės - 
cujus regio, ejus religio: kad valstybės galia ir visuomeninis spaudimas 
savo prigimtimi turi teisę kontroliuoti sąžinę. Šiuo požiūriu Volteras, to 
nežinodamas, gynė 1351-ąjį Bažnyčios įstatymo paragrafą: Niekas negali 
būti verčiamas priimti katalikų tikėjimo prieš savo valią. Jis privertė mo
derniąsias bendruomenes pripažinti pilietinės pakantos principą.

(Ištrauka iš kn. Protu ir tikėjimu. Putnam, 1975)

ASMENYBĖS UGDYMAS

K. [Felicija Kasputytė]

ŽMOGAUS DIDYBĖS ASPEKTAI

Amžinosios Išminties knygoje sakoma, jog Dievas tapo Žmogumi todėl, 
kad žmogus taptų tikruoju žmogumi, kad jis galėtų pasiekti dieviškumą. Toje 
pačioje knygoje teigiama, jog žmogaus vertė yra neišmatuojamai didelė. Žmo
gus yra didesnis už visus pasaulio lobius, už visus mokslo laimėjimus, už 
meno kūrinius. Taip sakoma apie kiekvieną žmogų, nesvarbu, ar jis būtų 
mokslininkas, ar rašytojas, ar paprastas darbininkas, ar vargšas elgeta.

Viduramžių filosofai žmogų vadindavo persona per se una. Tai reiškia, 
kad kiekvienas asmuo yra vienintelis ir nepakartojamas. Jis yra neįkaino
jama brangenybė. Kiekvienas žmogus turi neįkainojamą vertybę, būtent - 
sielą. Ir svarbiausia žmogaus paskirtis - stengtis, kad toji siela nebūtų 
paniekinta, kad nepatirtų nuostolio.
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Žmogus - tai skamba išdidžiai, - tą rašytojo Maksimo Gorkio posakį 
mes dažnai kartojame, tačiau gyvenime niekada nepritaikome, nes žmo
gaus didybę matuojame išviršiniais matais. Mes nieko nedarome, kad 
taptume geresni ir žmoniškesni. Mes atpratome nuo vidinio tobulėjimo 
ilgesio. Mes nebestebime savęs moralinių imperatyvų akistatoje. Mes ne
siveržiame prie giliosios savo esmės ir nieko nedarome, kad sukurtume 
savo vidinį pasaulį, kad praturtėtume dvasinėmis vertybėmis. Mes tik 
skubame ir bėgame, triūsiame ir stengiamės kuo daugiau sukaupti daiktų, 
kuo daugiau susikurti patogumų.

Kai žmogus pasiduoda naudai ir technikai, tada visi jo darbai yra 
beprasmiai ir tušti, nes jų nenušviečia amžinųjų vertybių šviesa, gyveni
mo pilnatvės spindesys. Dvasinis pasaulis, dengiamas prakticizmo ir suma
terialėjimo apnašų, nyksta ir žūva. O juk pirmutinė žmogaus pareiga - 
išugdyti savo dvasines galias, kitaip tariant, tapti žmogumi.

Kas yra žmogus, koks jo pagrindinis tikslas? - susirūpinęs klausia 
rašytojas A. Kamiu. Tai nuolatinis visų egzistencialistų klausimas. Tasai 
klausimas yra skambus iki tragizmo.

Kas esi ir koks turėtum būti? - į šiuos klausimus žmogus privalo 
atsakyti dvasine kontempliacija. Visus savo darbus bei poelgius reiktų 
matuoti žmogaus didybės matmenimis, pakilti virš šio skurdaus laiko, 
siekti tikrųjų vertybių ir individualios egzistencijos perėjimo prie amžinų
jų būties pagrindų.

Vyksta baisus nužmogėjimo procesas. Sulaikyti jį gali tik kiekvieno 
rūpinimasis savo žmoniškumo dimensijomis ir kilimo aukštyn trajektori
ja. Jeigu kiekvienas apsispręstų būti žmogumi ir gyventi žmoniškai, tada 
pašviesėtų visas gyvenimas. Kiekvienas didis gyvenimas sutaurina sielą. 
Kiekvienas galingas pasiryžimas formuoja tolesnę veiklą. Kiekvienas mei
lės gestas yra naujas asmenybės bruožas.

Todėl norint patikrinti savo žmoniškumą reiktų nuoširdžiai atsakyti 
sau į šiuos klausimus:

- Kokiomis dimensijomis matuoju džiaugsmą ir skausmą?
- Kiek nuoširdumo parodau savo artimui?
- Kokie horizontai mane vilioja?
- Kokie troškimai pripildo sielą?
- Kaip veržiuos išsivaduoti iš prakticizmo grandinių?
- Kiek atsiplėšiu nuo tų vulgarių šiokiadienių, kur nėra nei ramybės, 

nei idealų, nei šviesaus džiaugsmo?
Jeigu negali dirbti iki mirtino nuovargio...
Jei drebi dėl savo posto, dėl karjeros, dėl garbės...
Jei bijai išeiti į tamsią naktį ieškoti tiesos...
Jeigu nesieki vidinės laisvės...
Jeigu sotus ir pasitenkinęs žengi per gyvenimą...
Jeigu nesustoji prie vargstančių...



RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 11

Jeigu nenusileidi į skausmo bedugnę...
Jeigu nepakyli į aukštumas...
Jeigu nesistengi atitaisyti savo klaidų...
Jeigu niekada nesusimąstai apie gyvenimo prasmę...

Tie visi jeigu atspindi tavo vidinį pasaulį. Kiek daug būtų pasiekta, 
jeigu bent kartą būtų nuoširdžiai ištarti šie psalmės žodžiai:

Viešpatie, ištyrink mane ir vesk mane teisinguoju keliu.
Šiame prašyme skamba žmogiškos didybės aidas. Jei toks prašymas 

tikrai būtų ištartas bent vieną kartą, padariniai būtų neišmatuojamai di
deli. Tokie prašymai ir troškimai išlieka amžinai.

Žmogus turi tokį gyvenimą, kokio trokšta. Jis turi tokį gyvenimą, koks 
pats yra.

K.A.M. Ckun. Aleksandras Markaitis SJ]

DE MYSTER10 MARIAE
(Marijos paslaptis)

Nors Marijos gyvenimas, šventomis raidėmis Evangelijoje įrašytas, vi
siems atrodo suprantamas, tačiau jį gaubia didelė paslaptis. Ypač vienas 
klausimas daugeliui kelia skaudžių abejonių ir netgi pasipiktinimą. Apie 
Marijos asmenį Evangelija kalba labai santūriai, tartum neleisdama Jai 
dalyvauti Sūnaus gyvenime ir veikloje, o norėdama nustumti Ją ir pamir
šti. Palyginus su kitomis Evangelijoje vaizduojamomis figūromis, Marija 
apeinama tylomis ir paliekama šešėlyje.

Tiesa, Evangelijos pradžioje Marijos asmuo nušviečiamas stipria švie
sa, nušvinta ryškiomis spalvomis: Apreiškimas, Aplankymas, Gimimas, 
Paaukojimas, Bėgimas į Egiptą, Atradimas, pagaliau Dieviškasis klusnu
mas ir jo paslaptis Nazarete. Galėtume manyti, kad skaidri Mesijo šviesa, 
nušvietusi Mariją Jo gyvenimo pradžioje, lydės Ją ir per visą gyvenimą. 
Tačiau Sūnui vos pradėjus viešą gyvenimą, ta šviesa ima blėsti. Kai Jėzus 
pradeda mokyti, kai Jo žodžius ima lydėti stebuklai ir dieviškojo gailestin
gumo malonė, kai iš nusidėjėlių Jis išsirenka apaštalus ir sudaro savo 
mokinių bei draugų būrį, kai, atrodo, atsitiktinai sutiktus žmones Jis 
pavadina savo broliais ir seserimis, kai Jis, tartum veikiantis ugnikalnis, 
sutalpina savyje visą žmoniją ir visus jos laikinus bei amžinus reikalus, 
viena būtybė, vienas asmuo - Marija, Jo Motina - lieka nuošalyje, Jis 
nesirūpina ir nesidomi Ja, tartum pamiršta. Jeigu Ji pasirodo 2 ar 3 kartus, 
tai tik tam, kad paskui dar giliau nugrimztų tamsoje ir būtų pamiršta.

Kiekvienam Jos Sūnus turi tinkamą žodį, kupiną dėmesio ir meilės: mui
tininkams ir nusidėjėliams, svetimautojams ir paleistuvėms, net negyvoms 
Jeruzalės sienoms - kiekvieną asmenį ir kiekvieną daiktą paliesdamas savo 
širdies gerumu. Tik savo Motinos atžvilgiu Jis paliko nesuprantamus žodžius:
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O kas man ir tau, moterie (plg. jn 2, 4), lyg norėdamas atšaukti žodžius: Tu 
labiausiai palaiminta iš moterų (Lk 1,42). Ar ne teisingiau būtų: Tu labiausiai 
pamiršta iš moterų!..

Ar tik tokia pagarba skirta Jos motinystei? Ir ar Evangelijos užuomina, 
kad Marija lydėjo Jėzų iš tolo, neatrodo kaip ženklas, kad Ji palikta už Jo 
dėmesio ribų, kad Jai vos teleidžiama būti šalia Jį supančios minios? Kai 
iš tos minios pasigirsta balsas: Palaimintos įsčios, kurios Tave nešiojo (Lk 
11, 27), Kristus atsako taip, lyg norėtų sumažinti tą Jai skiriamą garbę, 
kalba apie palaimą, skirtą visiems Jo žodžio klausytojams ir vykdytojams.

Iškilmingiausiais Kristaus gyvenimo momentais (kaip Atsimainymas 
ant Taboro kalno) net neminimas Marijos vardas: Ji pasirodo tik Kalvari
jos kalne, kaip Jo kančios dalininkė. Bet ir čia nukryžiuotasis Jos Sūnus 
pastebėjo Ją vien todėl, kad pavestų svetimai globai.

Po Kristaus mirties, kai viskas jau buvo atlikta, Marijos pamiršimas 
nesibaigia. Pasirodžius Kristui Prisikėlimo garbėje ir nuskambėjus džiaug
smo garsams, apie Mariją tebetylima ir toji tyla dar padidina kontrastą 
tarp Sūnaus garbės ir Motinos pamiršimo. Kristus mirė ir palaidotas, 
Kristus prisikėlė, - kokie svarbūs įvykiai Motinai. Kas tomis minutėmis 
bus centrinis veikėjas, kas paskutinis atsisveikins su sužalotu ir nukan
kintu kūnu? - Ji neatskiriama visų kančių palydovė ir liudytoja nuo pra
kartėlės iki kryžiaus. Kas, jei ne Ji, pirmoji turėtų pasveikinti Velykų auš
ros spindulius? Kam, jei ne Jai, priklausytų ir paskutinis žengiančio į Tėvo 
garbę Sūnaus palaiminimas? Kas jautriausiu žvilgsniu Jį lydės, kol Jis 
išnyks už debesų? Tačiau visuose šiuose didinguose ir nepakartojamuose 
įvykiuose apie Mariją Evangelija neištaria nė žodžio. Tas tylėjimas juo 
skaudesnis, juo nuostabesniu ryškumu paslapčių spindesy nušvinta kiekvie
na būtybė ir kiekviena smulkmena, įgydamos naujos ir ypatingos reikšmės.

Taigi visose tose scenose nėra. tos Būtybės, kurią visos kartos vadins 
palaiminta ir į kurią su pergalės giesme per amžius kreipsis Bažnyčia: 
Regina coeli laetare, Alleluja! Marijos nematyti nė viename džiaugsmu ir 
garbe spindinčiame Evangelijos įvykyje. Būtų galima pagalvoti, kad Ji jau 
mirusi, jei po ilgos tylos Apaštalų darbai vėl nebūtų paminėję Jos vardo 
Vakarienbutyje, laukiant Šventosios Dvasios atėjimo. Viso Marijos gyveni
mo fonas - nuošalumas, tyla ir šešėlis. Tas fonas juo paslaptingesnis, kad 
niekas Evangelijoje nekreipia į Ją dėmesio. Marija nepasako nė vieno žo
džio, neatlieka jokio veiksmo, kuris nupelnytų Jai kitų dėmesį. Ji tarsi su
sitarusi, kad būtų užstota ir nustumta, tuo tarsi pateisinant jos užmiršimą.

Ar iš tikrųjų galima sutikti su mintimi, kad Kristaus Motina buvo savo 
Sūnaus atstumta, pamiršta? Pažeminta To, kuris yra pats Teisingumas, 
Gerumas, Tiesa, Meilė? Juk pas Ją atvyko angelas - Aukščiausiojo pasiun
tinys - pareikšti Jai viso dangaus pagarbos. Jos pritarimo išganymo planui 
laukė Viešpats. Ji, tapusi motina, liko mergelė. Ją, meilingąją Motiną, 
Šventosios Dvasios įkvėpta sveikino Elzbieta. Ji pati apgiedojo savo didybę
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ir nemirtingą garbę nepranokstamu meilės himnu, kuriame praėjusiųjų 
amžių ilgesys susiliejo su busimųjų amžių šlove. Būdama Kristaus Moti
na, 30 metų ji gėrėjosi Dievo-Žmogaus klusnumu. Visą viešą Jo gyvenimą 
Ji lydėjo iš tolo, paskendusi skausmingoje kontempliacijoje. Argi Ji galėtų 
būti užmiršta paties Teisingumo?

Jei taip būtų, tai būtų įžeistas Sūnaus asmuo ir Jo garbė labiau negu 
Motinos. Todėl ir kyla mintis, kad tyla, supanti Motiną, nėra paprasta, 
kad toje tyloje slypi kažkas reikšminga: ne paniekinimas, bet pagarba - 
didelė, subtili, dieviška. Toji tyla kupina iškalbingos paslapties kaip ne
paprastas reiškinys, kurio negalima paaiškinti prigimtiniu būdu ir kuris 
verčia daryti prielaidą, kad paslaptyje glūdi ypatingas turinys, - kažko
kia didelė tiesa, verčianti susitelkti ir susimąstyti, įtempiant visas proto, 
valios ir širdies galias, paremtas tikėjimo dvasia. Viena trumpa frazė - 
Dievo Gimdytoja - Jėzaus Motina, kaip Ją tituluoja Evangelija, gali ap
imti tokį turinį, kurio neperteiktų ištisi tomai.

Paslėpto Marijos gyvenimo mįslę įspėti padės vienas autorius, kuris 
geriausiai ją suprato, kurio vardas mus nustebins. Tas Marijos šlovintojas 
nėra nei Bosiuetas, nei šv. Bernardas, nei kuris kitas žymus katalikas. 
Šito autoriaus vardas - Martynas Liuteris. Pasiklausykime tad Liuterio 
žodžių:

Būti Dievo Motina yra tokia didelė garbė ir privilegija, kad jos 
neįmanoma suprasti, joks išaukštinimas ir jokia laimė negali lygin
tis su garbe būtybės, kuri viena iš visos žmonių giminės buvo 
išrinkta tapti dangiškojo Tėvo Sūnaus Motina. Tame viename žody

je telpa visa Marijos garbė. Niekas nesugalvos Jos garbei nieko 
didingesnio, nors turėtų tiek liežuvių, kiek žemė gėlių ir žolynų, 
dangus - žvaigždžių ir jūros krantas - smilčių.

Todėl kai Evangelija mums sako, kad Marija yra Dievo Motina, ji mums 
atskleidžia viską, jei tik pajėgsime suprasti šio žodžio turinį. Evangelija 
iškelia Ją į tas aukštybes, kurioms neprilygsta viso pasaulio garbė, kurios 
pasiekiamos tik meilės adoracija. Toks Marijos garbės vaizdavimas Evan
gelijoje labai būdingas. Šventosios knygos mėgsta vardą sieti su asmens 
kilme ir giminyste arba su profesija ir pašaukimu. Kiekvienu atveju Evan
gelija pabrėžia išimtinį Marijos priklausomumą Jėzui. Mes nieko nežinome 
apie Jos gyvenimo aušrą ir saulėlydį. Ji pasirodo ir išnyksta turėdama 
vieną - Jėzaus Motinos - vardą, vaidmenį. Ji ir Jos motinystė - tai tie 
patys dalykai. O motinystė ne vien žodinis titulas, nes Marija ėjo tas 
pareigas per 30 metų, net ilgiau negu jas eina kitos motinos. Dieviškoji 
pagarba Jėzui buvo teikiama Jo kūdikystės dienomis, kai Jis sėdėjo ant 
Motinos kelių ir ilsėjosi ant Jos rankų. Mergelės Sūnus kaip Dievas apsi
reiškė tada, kai dar nebuvo atsiskyręs nuo savo Motinos.

Marija kaip motina lieka aktyvi ir Jėzaus paslėpto gyvenimo laikotar
piu. Tik Jam pradėjus viešą gyvenimą, Motina tarsi pasitraukia. Bet kaip
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Kristus visomis paslėpto gyvenimo dienomis buvo Dievas, taip ir Marija Jo 
stebuklingo viešo gyvenimo šviesoje nenustojo buvusi Dievo Motina.

Tarp paslėpto Jėzaus gyvenimo ir Marijos nuošalumo Jo viešumos metu 
yra nepaprastai artimas ryšys. Kai Jėzus slėpė savo dieviškumą, Marija 
reiškė savo motiniškas teises, ir atvirkščiai - kai Jėzus suspindo savo 
dieviškais darbais, Marija pasitraukė. Kai Jėzus pasirodo pasauliui, visi, 
su kuriais Jis vienaip ar kitaip susiduria, įsijungia į Jo gyvenimą, įsipina 
į Jo veiklą. Tik Marija regimai nedalyvauja Jo išoriniame gyvenime. O ką 
Ji dar būtų galėjusi pasakyti pasauliui po to, kai padovanojo jam nesukur
tos Išminties dieviškąjį Žodį? Kokius stebuklus Ji dar būtų galėjusi pada
ryti, kai Jai atiteko stebuklų stebuklas ir pats jų Autorius?

Šv. Tomas sako:
Marija iš savo malonių pilnybės davė Žodį panašiai, kaip Tėvas pa
gimdė Jį iš savo žinojimo pilnybės. Ji yra visų stebuklų suma. Ji pati 
didžiausias stebuklas. Marija ištarė: „Fiat", ir „Žodis tapo kūnu“.

Taigi žodžiai, veiksmai ir darbai negalėjo niekuo padidinti Jos reikšmės - 
galėjo ją tik sumažinti. Tik tyla galėjo išreikšti tą didybę, ir tik šešėlyje 
galėjo visu ryškumu nušvisti Jos amžinoji šviesa. Kas to nesupranta, tas 
nežino, kad dideliems dalykams atskleisti nėra tobulesnių priemonių už 
tylą, sutemas ir ramybę. Marija, pagimdžiusi Dievo Sūnų, lieka mergelė, 
ištarusi Fiat ir sugiedojusi Magnįficat, nebeturi nieko daugiau pasakyti ar 
padaryti. Jos tylėjimas - tai Jos nuolankumo papildymas ir išaukštinimo 
vainikas.

Tai paaiškina Marijos tylėjimo paslaptį, bet anaiptol neišsprendžia mįslės 
Jėzaus elgesio su savo Motina. Suprantama, kad pati Marija stengėsi likti 
šešėlyje, bet kodėl Jėzus atstūmė Ją nuo savęs? Spręsdami tai, pasitelksi
me tylėjimą kaip kelrodį, o svarstymų gairės bus konkretūs faktai.

Pirmiausia, Marija yra švenčiausia iš visų sukurtų būtybių. Šventumo 
laipsnis, kuriuo Dievas pasinaudodavo apreikšti pasauliui savo Sūnų, vi
suomet atitikdavo pasiuntinybės didumą. Kiekvienas luomas Dievo apdo
vanojamas specifinėmis malonėmis. Kuo aukštesnis luomas ir didesnis jo 
vaidmuo, tuo didesnės su juo susijusios malonės. Iš Šventųjų knygų ma
tyti, kaip dažnai pats Dievas rengia žmones, tarsi įrankius savo planams, 
suteikdamas ir jų pasiuntinybei atitinkamą vertę bei orumą. Marija Jėzaus 
palikta tik dėl to, kad Ji buvo šventa, be galo šventa, ir to reikalavo Jos 
šventumas.

Žmogaus Sūnus atėjo gelbėti ir gydyti. Tai vienintelė Jo pasiuntinybė, 
visa Jo gyvenimo ir veiklos prasmė. Pats Jo vardas reiškia Jo pasiuntinybę: 
Gelbėtojas - Mesijas. Žmogaus Sūnus atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę 
(Lk 19, 10). Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių (Mt 9, 13). Šventa
jame Rašte pilna ir kitų žodžių, palyginimų ir posakių, kuriančių vieną ir 
tą patį iškalbingą Gerojo Ganytojo vaizdą. Jis palieka 99 avis, kad surastų
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vieną pražuvusią. Kokia poetiška ir jaudinanti sūnaus palaidūno istorija 
(Lk 15, 11)! Kristaus elgesys visiškai patvirtina jo žodžius. Jis apsuptas 
muitininkų ir nusidėjėlių. Pasipiktinusiems primena: Ne sveikiesiems rei
kia gydytojo, bet ligoniams (Mk 2, 17). Kaip Gelbėtojas Jis privalo ieškoti 
žūvančių, kaip Gydytojas - lankyti ligonius, kaip Išvaduotojas - vaduoti 
kalinius.

Tik šitaip žvelgiant darosi aišku, kodėl buvo pasirinkti tokie artimieji 
ir bendradarbiai. Bažnyčios galva skiria Petrą, kuris žino, kas yra silpnybė 
ir nupuolimas, išsigynimo kartėlis ir išganinga atgailos galia. Pirmasis 
evangelistas - buvęs muitininkas Matas. Pirmasis pasaulinio masto Evan
gelijos šauklys - Saulius, pikčiausias krikščionių persekiotojas. Moteris 
Samarietė - Jėzaus pasiuntinybės paslapties patikėtinė savo tautiečiams. 
Viešoji nusidėjėlė - artimiausia Jo bičiulė, gausiai apdovanota malonėmis. 
Pirmasis išgelbėtasis - garsus plėšikas ant kryžiaus.

Prisiminus tai, nesunku suprasti, jog Švenčiausioji Jo Motina palikta ir 
dėl to, kad Ji buvo skaisti, tyra ir šventa, visiškai besąlygiškai ištikima 
Dievui. Sūnaus šaltumas savo Motinai puikiausiai įrodo didžiausią Jos 
šventumą. Žmogaus Sūnus aplenkia savo Motiną, kaip gydytojas, skuban
tis pas ligonį, aplenkia sveikuosius. Marija labai gerai tai suprato ir nie
kada tuo nesiskundė. Ji puikiai žinojo esanti vyriausia Duktė, kuria pasi
tikima, kurios ištikimybės netemdo nė mažiausias abejonės šešėlis, kuria 
nėra ko rūpintis ir dėl Jos sielotis, kurios pareiga pamiršti save jaunesnių
jų brolių naudai toje didžiulėje giminėje, kurios Motina Ji bus. Toks pamir
šimas yra garbingiausia Jos privilegija. Todėl Ji pati su džiaugsmu priima 
tą lemtį. Tapusi Dievo Motina, Ji turi tapti visos žmonijos Motina. Jeigu Ji 
būtų pasiskundusi Sūnui, Jis tikriausiai būtų atsakęs Jai tėvo žodžiais, 
ištartais ištikimajam sūnui: Tu visą laiką esi su manimi, ir viskas, kas 
mano, yra tavo, bet reikia darbuotis ir siekti, kad tavo broliai, kurie buvo 
mirę, - prisikeltų, buvo žuvę - ir vėl mano rūpesčiu atsirastų.

Marijos šventumas lėmė Sūnaus abejingumą, kad pabrėžtų Kristaus kaip 
Gelbėtojo vaidmenį, pažymėtų Jo ypatingą meilę nusidėjėliams ir Jo džiaug
smą dėl jų sugrįžimo. Tačiau būtų didelė klaida daryti iš to išvadą, kad 
atgailaujantys nusidėjėliai labiau vertinami už teisiuosius. Lygiai kaip ne
galima abejoti nepaliesto skaistumo ir tauriausio šventumo dvasine aristo
kratija, kuri būdinga Marijai. Jei Kristus parodo daugiau jautrumo grįžtan
čiam nusidėjėliui, tai galime būti tikri, kad ištikimieji, niekada nepalūžusios 
širdys ir Jo Širdyje uždega nepalyginamai karštesnę ir jautresnę meilę, Jo - 
Atpirkėjo ir Dievo Širdyje. Vieni Jėzaus jausmai kyla iš Jo kaip Dievo Sūnaus, 
kiti - kaip pasaulio Atpirkėjo prigimties. Todėl Bosiuetas sako:

Jėzus kaip Dievo Sūnus, būdamas be galo tobulas ir šventas, nors 
ir džiaugiasi nusidėjėliais, palikusiais nedorą prapulties kelią, ta
čiau, be jokio abejojimo, galingesne meile apdovanoja nesvyruojančių 
teisiųjų ištikimybę.
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Ištikimybė yra artimesnė Jo beribiam šventumui ir tobuliau atkuria jį 
negu brangiausios atgailos ašaros, nes jos negali prilygti tyros ištikimy
bės kilnumui. Tokie yra Jo dieviškosios prigimties jausmai, tačiau, tapęs 
pasaulio Gelbėtoju iš meilės mums, Jis turėjo ir kitokių jausmų. Galingasis 
Gelbėtojas, siųstas pas paklydusias Izraelio avis, joms tiktai ir gyvena. 
Panašiai kaip gydytojas, kuris, būdamas žmogus, mieliau norėtų būti su 
sveikaisiais, bet kaip gydytojas priklauso ir aukojasi tik ligoniams. Taip 
ir Jėzus kaip Dievo Sūnus norėtų būti su nekaltaisiais, bet kaip Gelbėtojas 
priklausė išimtinai nusidėjėliams.

Iš to būtų galima daryti išvadą, kad Jėzus vienaip elgėsi su Marija kaip 
Dievo Sūnus, kitaip - kaip Gelbėtojas. Pirmąjį atvejį lėmė Jo vidinis gyve
nimas, antrąjį - išorinis. Kaip Dievo Sūnus - Jėzus apdovanojo savo Mo
tiną nepaprastomis malonėmis, su niekuo nepalyginama meile; kaip Išga
nytojas - Jis nekreipė į Ją dėmesio, nes toks buvo Jai nereikalingas, toks 
Jis priklausė paklydusioms Izraelio avims ir prie jų skubėjo. Marija, kaip 
ir angelai, buvo nenuodėminga. Ji jau iš anksto buvo laimėjusi gausiausią 
atpirkimo vaisių - apsaugojimą nuo gimtosios nuodėmės ir jos padarinių. 
Ir to nenuodėmingumo Jai nereikėjo taip varganai ieškoti kaip kitiems. 
Taigi meilė, kuri Dievo Sūnų privertė palikti dangų dėl žemės, atplėšė ir 
Jo Širdį nuo Motinos, kad atiduotų ją nusidėjėliams. Marijos tyrumas čia 
tampa tarsi simboliniu dangaus atspindžiu.

Nors Jėzus kaip Gelbėtojas Mariją užmiršo ir paliko, bet kaip Dievo 
Sūnus - nuolat buvo su Ja, jautriausia meile lydėjo kiekvieną Jos žingsnį, 
liedamas Jai vis naujas malones. Visa tai aiškiai rodo, kad Ji buvo palikta 
tik dėl ypatingo savo šventumo, kuriam Atpirkėjas ir atpirkimas nebuvo 
reikalingi. Maža to: Jos pačios šventumas nuolat Ją dengė. Saulė patekė
dama apšviečia ir perkeičia visus dangaus kūnus. Jai kylant šviesa pasie
kia tolimiausius kampelius. Bet kaip tik tada nublanksta artimieji, nu
blanksta mėnulis ir žvaigždės. Taip Kristaus šviesa užtemdo Mariją tik 
todėl, kad dėl savo šventumo Ji yra labai arti Jo. Čia ir slypi paslapties 
gelmių gelmės.

Šv. Augustinas moko:
Kaip pamatų gilumas turi būti proporcingas pastato aukštumui, 
taip nuolankumo saikas turi žymėti šventumo dydį.

Marija, labiausiai išaukštinta iš visų žmonių, turėjo pasiekti nuolanku
mo gelmes. Jos nuolankumas buvo būtina sąlyga sugriauti šėtono ir su
kilusių angelų puikybę, o Ievą ir jos vaikus pakelti iš nuopuolio.

Mes stebimės Mergelės Motinos triumfu. Mes matome Ją lydinčią savo 
Sūnų iki pat tos akimirkos, kai pati buvo paimta į dangų ir priėmė nuo 
amžių Jai parengtą vainiką. Bet ir tai žinodami, nepajėgiame suvokti Ma
rijos nuolankumo gelmių, proporcingų tai neišmatuojamai garbei. Būda
ma nuolankumo stebuklas Ji turėjo būti ir nusižeminimo stebuklas, kad 
Jos nuolankumas prilygtų išaukštinimo garbei.
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Jei Marija būtų buvusi vien savo Sūnaus nusižeminimo dalyvė ir ne
būtų turėjusi savo didybės, Jos nuolankumas nebūtų buvęs išbandytas, 
nes kūrinių nusižeminimas negali prilygti Dievo nusižeminimui. Tapusi 
pasmerktojo motina, Ji nebuvo pažeminta, nes Pasmerktasis buvo Dievas. 
Tuo tarpu faktas, kad Dievas turėjo žemišką Motiną, nors Ji ir galingiau
sia karalienė, ir tyriausia bei įstabiausia būtybė - Sūnui būtų neišsemia
mo ir neišmatuojamo nusižeminimo šaltinis. Todėl ir Jos bendrumas su 
Sūnumi, ir Jo dalia Jos ne tik nepažemino, bet dar be galo iškėlė. Kad Ji 
būtų tikrai nusižeminusi, reikėjo, idant tas nusižeminimas paliestų Ją 
pačią, Jos asmenį, Jos orumą, Jos kaip Dievo Motinos didybę. Ir tai padarė 
Sūnus. Visi kiti pažeminimai nebūtų turėję jokios reikšmės, nes juos būtų 
nustelbęs Dievo Motinos džiaugsmas ir tai, kad Ji turi teisę dalytis likimu 
su Dievo Sūnumi. Tuo tarpu didžiausias, giliausias ir jautriausias Marijos 
nusižeminimo, tikėjimo ir šventumo išbandymas buvo tas, kad Ji pajuto 
nutrūkstant Motinos ir Sūnaus ryšį kaip tik tada, kai stebuklingais dar
bais ir išmintimi pradėjo reikštis Jo dieviškoji galia, garbė ir didybė. Būti 
atstumtai, pamirštai ir nebereikalingai tada, kai Jis tiesia rankas nusidė
jėliams, valkatoms, plėšikams ir pasileidėlėms - štai kur Jos pažemini
mas, Jos išbandymo gelmė. Iš savo dieviškosios motinystės Ji patiria vien 
sielvartą. Jai leidžiama kopti ne į Taboro, o į Kalvarijos kalną. Ji vis labiau 
užmirštama.

Jei Sūnaus dalia būtų buvusi garbė, puošnumas ir prabanga, o Motina 
būtų palikta šešėlyje, toks elgesys būtų panašus į tikrą išsižadėjimą. Bet 
kai Jo pasirinkta dalia buvo nuausta iš pažeminimų, paniekinimų ir atme
timo, Jis negali geriau pagerbti ir išaukštinti savo Motinos, kaip apgaub
damas Ją nuošalumo ir tylos skraiste. Jau vien žmogiškai mąstant, Dievo- 
Žmogaus pažeminimas turėjo nulemti ir Jo Motinos pažeminimą, kad būtų 
pagrįsta Jos tikroji didybė. Ši mintis įgyja dar didesnę prasmę prisiminus, 
kad Dievo nusižeminimas sudarė sąlygas Marijai tapti Dievo Motina. Žmo
giškoji Dievo motinystės didybė yra proporcinga su Dievo Sūnaus nusiže
minimu. Todėl ir pati Marija savo didingumu labiau stebėjosi negu didžia
vosi, nes Jos išaukštinimas buvo apmokėtas Sūnaus nusižeminimo, didy
bės ir garbės kaina.

Marijos nuošalumas dera su paslėptu Kristaus gyvenimu. Juk tokį pat 
užmiršimą praėjo ir Jis. Nuostabiu amžinosios Valios sprendimu, kuris 
pradžioje reiškėsi Kristaus elgesyje, o paskui - Bažnyčios ir tikėjimo isto
rijoje nuo amžių pradžios iki mūsų dienų, Dievo planą sudarė ne tik 
šviesūs bruožai, bet ir paslaptys, ir atvira tamsa. Jame pastebimas nuo
latinis šviesos ir šešėlių žaismas, kuris sudaro sąlygas pasireikšti taip pat 
ir mūsų valiai ir įgyti nuopelnų. Kristus tai rodo savo dieviškumą, tai 
slepia jį. Būtų galima net teigti, kad daugiau slepia negu rodo. Jis slėpė 
savo dieviškumą, gimdamas tvarte, slėpė ir mirdamas ant kryžiaus, kad
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leistų mums ieškoti ir rasti Jį pažeminimo gelmėse ir sunaikinimo bedug
nėje. Bet tik tokiu būdu Jis patraukė prie savęs visą pasaulį. Ir nors Jo 
asmenybė didinga žodžių ir darbų šviesoje, tačiau apakusioms sieloms 
lieka nepastebėta ir nepažinta. Jis nuolat draudžia reklamuoti Jo darbus, 
reikalauja neskelbti stebuklų. Jo dieviškumo spinduliai turi prasiveržti pro 
tirštus debesis. Kartais tikinčios akys Jį išvysta, o kartais Jis dingsta už 
paslaptingos uždangos, taip iškeldamas neišsprendžiamų problemų žmo
gaus proto puikybei ir veidmainystei.

Vieną iš tų debesų, slepiančių Kristaus dieviškumą, kaip tik ir sudaro 
Marija: ar tai neaišku, pavyzdžiui, ir iš šių nedviprasmiškų žodžių:

Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami 
stebėjosi ir sakė: „Iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta, ir 
kas per stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne dailidė, ne Mari

jos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys 
negyvena čia, pas mus?!“ Ir jie piktinosi juo (Mk 6, 2-3).

Marija, slėpusi Kristaus dieviškumą per 30 žemės gyvenimo metų, sa
vo kaip Motinos šešėliu pridengia Jo didybę ir viešojo gyvenimo laikotar
pyje. Todėl Kristus negalėjo rodyti savo išorinės pagarbos Jos motinystei 
nepakenkdamas Dievo planams. Jis turėjo ją pridengti šešėliu, kaip ir pats 
buvo pridengtas.

Tos didžios paslaptys, kaip Dievo Sūnaus įsikūnijimas, sudarantis visą 
Jos dieviškosios motinystės garbę, nebuvo atskleistos Jėzaus Kristaus am
žininkams. Jas žinojo tik pats Jėzus ir Marija. Po daugelio metų Marija tą 
paslaptį atidengs evangelistams, kurie turėjo paskelbti ją Bažnyčiai, nenu
rodydami šaltinio. Čia ir glūdi Marijos kilnumas: kol reikalavo Dievo va
lia, Marija slėpė tą paslaptį savo širdyje ir paskelbė tik tada, kai atėjo 
Dievo skirtoji valanda. Iš Luko Evangelijos sužinome, kad jo žinios gautos 
iš Marijos: Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje (Lk 2, 51). Ir nėra 
reikalo ieškoti kitų šaltinių. Lukas krikščionių bendruomenėje pasirodo 
apie 50-uosius metus, Marija tuomet turėjo apie 70. Nėra jokio pagrindo 
teigti, kad Lukas negalėjo pasinaudoti tikriausiu šaltiniu - Marijos žo
džiais. Ji buvo vienintelė liudytoja žemėje ir Jos liudijimo pėdsakų Šven
tajame Rašte atrandame daugybę. Tik mums, vėlesnių kartų vaikams, 
atiteko kilni privilegija plačiau ir giliau pažinti, kad dailidės Sūnus buvo 
Aukščiausiojo Sūnus, o toji, kuri buvo vadinama Marija, buvo Šventosios 
Dvasios Sužadėtinė ir Dievo Motina.

Žmogaus Sūnus labiausiai buvo pažemintas ne tada, kai Jo nepažino 
ir nepripažino žmonės, bet tada, kai Jį atstūmė Jo Tėvas, kai Jis šaukė nuo 
kryžiaus: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai! Nekalčiausiosios 
Mergelės ir Motinos pažeminimas buvo toks pat: Ji turėjo būti Dievo Sū
naus apleista, taip kaip Sūnus buvo Tėvo apleistas. Jie abu turėjo būti 
pamiršti žemėje, kad būtų pagarbinti danguje. Taip paaiškėjo ir Marijos 
nuošalumo paslaptis.
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Pagonių rašytojas Plinijus, aukštindamas savo valdovą Trajaną, ieško
jo labiausiai išaukštinančio posakio, jo pataikūniškas išradingumas įkvė
pė jam aukštą, nors ir nesąmoningą, priartėjimą prie giliausios krikščio
niškos tiesos apie dorybių esmę. Jis sako:

Tam, kuris pasiekė didybės viršūnes, duota galimybė pakilti dar 
aukščiau: palikti tas viršūnes, laisvai atsisakant jų ir nusižemi
nant be skriaudos savo vidaus orumui.

Šie žodžiai turi didelę prasmę. Plinijus nori pasakyti, kad žmogus gali 
pakilti net virš savo garbės ir didybės ir gali ją pralenkti tiek, kiek išorėje 
parodo ar paslepia savo garbę, nepaliesdamas vidinės garbės ir vertės, 
kuri spinduliuoja savo šviesą, visiškai nepriklausomą nuo išorinės šviesos 
ir šešėlių.

(Sutrumpinta iš užrašų lageryje tarp techninio mokymo brėžinių bei schemų)

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Ign. [Kazimieras Šapalas]

ATEITININKŲ SĄJŪDIS NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 
(Tęsinys. Pradžia Nr. 7 ir 8)

Nepriklausomybės metais nė vienas ideologinis sąjūdis nebuvo taip iš
plitęs ir neturėjo visuomenėje tokios įtakos kaip ateitininkų. Jis patraukė 
didelę dalį besimokančio jaunimo, išaugino gausų būrį gerai išlavintos, 
veiklumu ir iniciatyva pasižyminčios katalikiškos inteligentijos. Ateitininkai 
daug prisidėjo prie nepriklausomos valstybės sukūrimo, pakeitė inteligenti
jos ideologinį nusistatymą, suaktyvino katalikų veikimą ir ryžtingai pasi
priešino jėgoms, siekiančioms nukreipti valstybės bei tautos gyvenimą ateiz
mo linkme. Prof. Juozas Eretas ne be pagrindo rašė, kad ateitininkų sąjūdis 
pats didžiausias ir reikšmingiausias nepriklausomybės metais (1).

Sąjūdžio augimas. Besimokantį jaunimą ateitininkai patraukė savo 
idealizmu, organizuotumu ir energinga veikla. Jie meilę Tėvynei ir ištiki
mybę šūkiui - Visa atnaujinti Kristuje! - ne vien žodžiais skelbė, bet 
darbais liudijo. Kovos dėl Tėvynės laisvės metu jie pirmieji išėjo savano
riais. Vysk. Kazimieras Paltarokas rašė, kad 90% kandidatų į kunigų se
minarijas duodavo ateitininkai (2).

Ateitininkų eilės sparčiai augo. Moksleiviai ateitininkai 1919 m. turėjo 19 
kuopų ir apie 1500 narių, 1923 m. - 49 kuopas ir 4500 narių, o 1927 m. - 
81 kuopą ir 6037 narius (3). Studentų ateitininkų organizacija Lietuvos uni
versitete Kaune 1922 m. turėjo 38 narius, 1923 m. - 213, 1931 m. - 572 (4). 
Nemažai studentų ateitininkų mokėsi Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje, 
taip pat Friburgo, Paryžiaus, Vienos ir kitose Vakarų Europos aukštosiose 
mokyklose. 1931-1932 m. studentų ateitininkų buvo arti 1000-čio. Kasmet
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keli šimtai ateitininkų baigdavo vidurines ir aukštąsias mokyklas ir taip buvo 
papildomos katalikų inteligentijos eilės.

Sąjūdžio organizacinė struktūra ir vadai. Ateitininkų sąjūdis, tapęs 
masiniu, nepakriko klystkeliuose ir nesusiskaldė kaip aušrininkų, nes bu
vo gerai organizuotas, rėmėsi tvirtais principais ir turėjo plataus akiračio, 
didelės erudicijos, aukštos doros kilniadvasius vadus. Organizacinė struk
tūra kilo plečiantis sąjūdžiui. Pastovi organizacijos forma buvo nustatyta 
1927 m. reorganizacinėje konferencijoje Palangoje. Sąjūdis pavadintas Atei
tininkų federacija, kurią sudarė trys savarankiškos sąjungos: moksleivių, 
studentų ir sendraugių. Kiekviena jų tvarkėsi autonomiškai, turėjo atski
rus padalinius ir centrus.

Sąjūdžiui vadovavo 5-eriems metams renkama vyriausioji valdyba, ku
rią sudarė 7 nariai: vyriausiasis vadas, vyriausiasis dvasios vadas, vyriau
siosios tarybos pirmininkas, generalinis sekretorius ir moksleivių, studentų 
bei sendraugių pirmininkai. Šalia vyriausiosios valdybos, 5-eriems metams 
buvo renkama vyriausioji taryba - kūrybinės iniciatyvos ir ideologinės in
terpretacijos patariamasis organas. Jos nariais galėjo būti baigę aukštąjį 
mokslą, buvę aktyviais ateitininkais ne trumpiau kaip 10 metų (5).

Iki 1927 m. ateitininkijai vadovavo sąjūdžio kūrėjas, universiteto pro
fesorius, mokslininkas enciklopedininkas, daugelio spaudos organų stei
gėjas bei redaktorius Pranas Dovydaitis. Tai buvo nenuilstamas apašta
las, gyvu žodžiu ir taiklia plunksna ištvermingai gynęs tikėjimą ir skelbęs 
Evangelijos tiesą. Kai 1930 m. Švietimo ministerija uždraudė moksleivių 
ateitininkų organizaciją, jis niekieno neraginamas ir nerinktas ėmėsi juos 
globoti ir visokeriopai remti jų nelegalų veikimą. Dėl to tautininkų valdžia 
1932 m. trims mėnesiams jį uždarė kalėjime, o 1936 m. jis buvo atleistas 
iš universiteto. Sovietų valdžia 1941 m. jį ištrėmė į Sibirą; 1942 m. - mirė 
Sverdlovsko kalėjime (3).

Reorganizacinė konferencija Palangoje 1927 m. vyriausiuoju ateitinin
kų vadu išrinko prof. Stasį Šalkauskį, kuris pasižymėjo ne tik moksliniais 
darbais, bet ir kilnia asmenybe. Didelę reikšmę turėjo jo raštai ateitininkų 
ideologijos klausimais. Iškėlęs šūkį - Susiprasti, susiorganizuoti, kurti ir 
kovoti! - jis dėjo daug pastangų, kad ateitininkai įgytų gilesnį ideologinį 
susipratimą, gerai susiorganizuotų ir energingai veiktų, rodydami kūrybi
nę iniciatyvą. Dėl silpnos sveikatos pasitraukęs iš vyriausiojo vado parei
gų, kaip ir prof. R Dovydaitis pasiliko nerinktuoju ateitininkijos vadu.

Ateitininkų kongresas 1930 m. vyriausiuoju vadu išrinko prof. Kazį 
Pakštą. Jis kurį laiką buvo gyvenęs ir dalyvavęs lietuvių visuomeniniame 
veikime JAV Sociologiją ir gamtos mokslus studijavo JAV ir Šveicarijos 
universitetuose. Daug keliavo ir buvo gerai susipažinęs su daugelio šalių 
gyvenimu bei įvairių tautų siekiais. Daug rašė apie pavojų, gresiantį Lie
tuvai iš kaimynų pusės. Ragino pagreitinti tautos kultūros raidą, nes tik
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aukšta kultūra gali užtikrinti lietuvių tautai tolesnį jos egzistavimą, gy
venant pavojingoje tautų trynimosi zonoje. Skatino ateitininkus rengti 
tautą sutikti galimus pavojus.

Vyriausiuoju dvasios vadu nuo 1927 m. buvo vienas iš ateitininkų 
sąjūdžio kūrėjų kun. prof. Pranas Kuraitis, žymiausias tomistinės filoso
fijos atstovas Lietuvoje, universitete dėstęs filosofiją. Jis buvo, prof. Ereto 
žodžiais tariant, „pilkasis eminencija“ - kuklus, paprastas, nelinkęs reikš
tis viešumoje. Bet, subūręs apie save energingiausius ir veikliausius atei
tininkus, tapo tikruoju ateitininkų sąjūdžio vadovu ir suko jo organizacinį 
mechanizmą.

Vyriausiosios tarybos pirmininkas buvo Edvardas Turauskas, aukštąjį 
mokslą ėjęs Sorbonos ir Friburgo universitetuose. Kurį laiką redagavo 
„Ryto“ dienraštį, ėjo aukštas pareigas užsienio reikalų ministerijoje, buvo 
Lietuvos pasiuntiniu Šveicarijoje. Vyriausiosios tarybos nariais buvo vysk. 
Mečislovas Reinys, kun. Mykolas Krupavičius, ministras Kazimieras Bi
zauskas, dr. Klemensas Ruginis, Ona Kriaučiūnienė, dr. Ignas Skrupskelis 
ir kiti. Taryboje didžiausią aktyvumą rodė vysk. M. Reinys ir dr. Ign. 
Skrupskelis. Juodu dalyvavo sprendžiant svarbiausius ateitininkų veikimo 
klausimus. Vysk. Reinys ypač energingai kovojo, kad būtų atšauktas moks
leivių ateitininkų organizacijos uždraudimas. Todėl tautininkai ne kartą jį 
smarkiai puolė. Tarybinės valdžios 1947 m. buvo suimtas, uždarytas Vla
dimiro kalėjime, kur 1953 m. mirė. Dr. Skrupskelis priklausė jaunesniajai 
ateitininkų kartai. Organizacijoje ėjo įvairias atsakingas pareigas. Pasižy
mėjo kaip žurnalistas. Redagavo „Židinį“, dienraštį „XX amžius“. Tarybi
nės valdžios 1940 m. ištremtas į Sibirą, ten žuvo nežinomomis aplinkybė
mis. 1941 m. buvo sušaudytas ir vyriausiosios tarybos narys, vienas pir
mųjų ateitininkų, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, paskutinės 
Lietuvos vyriausybės ministro pirmininko pavaduotojas K. Bizauskas.

Generaliniais sekretoriais buvo renkami jaunesnieji, dažniausiai tik 
baigę aukštąjį mokslą. Ilgiausiai šias pareigas ėjo Jonas Štaupas, išrink
tas 1930 metais. Jis energingai kovojo, kad būtų atšauktas ateitininkų 
organizacijos uždraudimas. Dėl to du kartus buvo nubaustas kalėti ir 
keliems mėnesiams išsiųstas į Varnių koncentracijos stovyklą. 1940 m. 
tarybinės valdžios ištremtas į Sibirą, 1941 m. mirė Gario koncentracijos 
stovykloje.

Ateitininkų ideologija. Kaip jau minėta, ateitininkų sąjūdis išsilaikė 
nepakrikęs ir nesusiskaldęs dėl savo ideologijos. Ją formavo prof. Pr. Do
vydaitis, kun. prof. Pr. Kuraitis, vysk. M. Reinys, prof. K. Pakštas, tačiau 
svarbiausias jos ideologas buvo prof. St. Šalkauskis. 1925 m. ateitininkų 
kongrese jis suformulavo ateitininkų principus ir pareigas, o savo veika
luose „Ateitininkų ideologija“, „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“, „Visuome
ninis auklėjimas“ juos plačiai išdėstė ir teoriškai pagrindė.
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Ateitininkų principai bei pareigos buvo paskelbti 1927 m. reorganiza
cinėje konferencijoje. Principai reikalavo, kad ateitininkai ne tik laikytųsi 
katalikiškos pasaulėžiūros, bet ir apaštalautų savo gyvenimu bei darbais. 
Tautiškumą reikalavo laikyti būtinu savo gyvenimo veiksniu, tačiau ragi
no vengti nacionalizmo, kuris kaip šovinizmas trukdo tautoms sudaryti 
harmoningą visos žmonijos sąjungą. Pasaulinės visuomenės aukščiausias 
idealas - visuotinis susidraugavimas krikščioniškojo solidarumo pagrin
dais. Ateitininkas turi rengtis tapti tikru inteligentu, kuris galėtų atlikti 
vadovaujamą vaidmenį Lietuvos valstybėje bei lietuvių tautoje. Jis - veik
los žmogus. Jam svetimas sustingimas, patogumų siekimas, inertiškumas. 
Aukštus idealus visuomenėje jis stengiasi realizuoti savo veiklumu ir ro
dydamas kūrybinę iniciatyvą. Privalo apsišarvuoti veikimui reikalingomis 
žiniomis, ugdyti organizacinius gebėjimus, susipažinti su administravimo 
bei vadovavimo principais ir technika. Didžiai vertina laisvę, tvarką, de
mokratiją. Brangina krikščioniškosios šeimos idealą ir šeimai rengiasi 
doriniu bei psichologiniu požiūriu.

Ateitininkai - nepartinė organizacija. Eidamas mokslą vidurinėje moky
kloje ateitininkas negali priklausyti jokiai partinei organizacijai. Turėdamas 
brandos atestatą, jau gali stoti į partiją, bet su sąlyga, jei jos siekiai neprieš
tarauja Katalikų Bažnyčiai, lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei.

Lavinimasis bei auklėjimasis. Ateitininkų federacija buvo besimo
kančio jaunimo lavinimo bei auklėjimo organizacija. Vyresniųjų - sen
draugių vaidmuo ribojosi moksleivių bei studentų organizacijų globa, 
materialine bei moraline parama ir ideologinės krypties nusistatymu. 
Įstatai moksleiviams ateitininkams užbrėžė tikslą - sąmoningai rengtis 
tapti karštais lietuviais patriotais, susipratusiais katalikais, aktyviais 
visuomenininkais ir gerais pasirinktos profesijos specialistais. Lavini
masis bei auklėjimasis vyko kuopelėse, sekcijose ir įvairiuose būreliuo
se. Be to, buvo rengiamos paskaitos, kursai, konferencijos, kongresai, 
Sporto Šventės ir kiti renginiai. (Kaip buvo dirbamas moksleivių ateitininkų lavi
nimosi bei auklėjimosi darbas kuopelėse, sekcijose bei būreliuose, rašyta „Rūpintojėlio“ 
Nr. 7.)

Studentai ateitininkai būrėsi į draugoves, korporacijas, klubus ir sam
būrius. Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universiteto ateitininkai, domėjęsi 
visuomeniniu darbu, jungėsi į Kęstučio korporaciją ir Vytauto klubą, me
no bičiuliai - į Šatrijos draugovę, medikai - Sajos, technikai - Grandies 
korporacijas, pedagogai - į Humanitas draugovę, sportininkai - Achilo 
klubą ir t.t. Tokių sambūrių 1931-1932 m. universitete buvo 15, Žemės 
ūkio akademijoje Dotnuvoje - 3, Friburgo, Paryžiaus, Vienos ir kituose 
Vakarų universitetuose - po vieną.

Dalyvaudami katalikiškų organizacijų veikloje ateitininkai pratinosi dirb
ti visuomeninį darbą ir ugdė savo organizacinius gebėjimus. Neužmiršo ir
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žurnalistinio darbo. Nemažai studentų ateitininkų dirbo redakcijose ir 
bendradarbiavo katalikiškuose laikraščiuose.

Eucharistinis sąjūdis. Gyvas tikėjimas tvirtai laikosi, kai religinė dva
sia yra nuolatos gaivinama. Palaikyti gyvą religinę dvasią tarp ateitininkų 
rūpinosi eucharistiniai būreliai. Jie buvo įsikūrę beveik visose moksleivių 
kuopose. Jų nariai kas mėnesį eidavo išpažinties ir bendrai priimdavo šv. 
Komuniją. Dievo Kūno šventėje po bendros komunijos rengdavo užkandį 
agape. Apaštalavo tarp draugų ir visuomenėje. Apaštalaudami daug dė
mesio skyrė gailestingumo darbams: lankė ligonius, rūpinosi padėti varg
stantiems.

Savo veiklumu kurį laiką (1923-1930) pasižymėjo studentų eucharisti
ninkų būrelis, turėjęs apie 100 narių. Į gailestingųjų darbų vykdymą jie 
įtraukė kitus studentų sambūrius ir sendraugius. Lankė vargšų šeimas 
lūšnose, landynėse ir kuo galėdami jiems padėjo. Pinigais, drabužiais ir 
produktais šį darbą rėmė sendraugiai. Be to, buvo daromos rinkliavos 
Kauno gatvėse, parduotuvėse, Vėlinių dieną kapinėse. Beglobius senelius 
ir vaikus rūpinosi įtaisyti į prieglaudas, sergančius - į ligonines. Lankė 
kalinius, rengė jiems paskaitas, nunešdavo laikraščių, pasirūpindavo jų 
dvasiniais reikalais.

Vėliau, būrelio veikimui apsilpus, vietoj jo sukurtas Ateitininkų religi
nis susidraugavimas (ARS). Jo vadovybę sudarė visų universiteto studen
tų ateitininkų sambūrių atstovai. ARS rengė paskaitas, minėjimus, bendrą 
komuniją ne atskiram būreliui, o visiems universiteto ateitininkams. Pertvar
kymas buvo sėkmingas: ARS renginiai buvo gausiai studentų lankomi.

1938 m. tarp jaunų kunigų ir pasauliečių katalikų kilo Gyvosios dvasios 
sąjūdis. Jis siekė pažadinti gyvesnį dvasinį gyvenimą, paremtą Evangelijos 
dvasia. Sąjūdžio iniciatorius buvo prof. St. Šalkauskis. Jis gyvąją dvasią 
apibūdino kaip pastovią vidinę įtampą, nukreiptą į idealo siekimą, vidinį 
degimą, kuris tarsi evangeliškas žibintas nušviečia vidaus gyvenimą. Są
jūdis nesudarė atskiros organizacijos. Tai buvo tik bendraminčių susitari
mas, reikalavęs idealo meilės, dorinio jautrumo ir pasiryžimo tobulėti.

Abstinentų sąjūdis. Dauguma ateitininkų buvo arba abstinentai, arba 
blaivininkai. Abstinentų būreliai veikė beveik kiekvienoje moksleivių atei
tininkų kuopoje, o kai kurios kuopos buvo ištisai abstinentiškos. 1926 m. 
moksleivių ateitininkų organizacijoje buvo apie 6000 narių, iš jų apie 
2000 priklausė abstinentų būreliams. Nemažai ateitininkų, nors nebuvo 
įsirašę į abstinentų būrelį, buvo abstinentai. Veikli buvo studentų absti
nentų korporacija. Leido antialkoholinį žurnalą „Santūra“, kuriame rašė 
dr. Antanas Gylys, prof. Vladas Lašas, doc. Jonas Zubkus, dr. M. Gylienė, 
Karolis Dineika ir kt. Moksleiviai ir studentai ateitininkai uoliai rėmė 
Blaivybės draugiją. Bendradarbiavo ir platino draugijos dvisavaitinį laikraštį 
„Sargyba“. Draugijos Centro valdybos narių daugumą dažniausiai sudarė
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studentai ateitininkai. Jos pirmininkas buvo ateitininkas sendraugis dr. 
A. Gylys. 1928 metais Blaivybės draugijos konferencijoje iš 227 dalyvių 
buvo 48 moksleiviai ir 49 studentai ateitininkai (8).

Konferencijos ir kongresai. Ateitininkų organizacijos augimą, gyvą ir 
plataus užmojo veiklą rodė metinės konferencijos ir kas 5-eri metai šau
kiami kongresai. Čia buvo daromos atliktų darbų ataskaitos, užsibrėžiami 
ateities veikimo planai, išklausomos paskaitos ideologiniais klausimais ir 
išrenkami centriniai organai. Kongreso metu buvo rengiamos ateitininkų 
darbų parodos (spaudos, meno, rankdarbių ir kt.), sporto ir dainų šventės, 
religinės muzikos koncertai, misterijų vaidinimai, eisenos su fakelais.

Didelį įspūdį ne tik nariams, bet ir kitiems žiūrovams palikdavo mis
terijų vaidinimai ir vakaro eisenos su fakelais. Kongreso metu Kauno 
Ąžuolyne 1925 m. buvo suvaidinta Liudo Giros misterija „Paparčio žie
das“, 1927 m. Palangoje prie Birutės kalno - Vinco Mykolaičio-Putino 
„Nuvainikuota vaidilutė“, 1930 m. Kauno Ąžuolyne - Vytauto Bičiūno 
„Amžių karžygys“. Muziką misterijoms parašė kompozitorius J. Damb
rauskas. Dainų šventėse pasirodydavo moksleivių ateitininkų kuopų ir 
universiteto studentų ateitininkų chorai. Sporto šventėse buvo atliekamos 
bendros pratybos, varžydavosi ateitininkų sporto klubų sportininkai.

Konferencijos ir kongresai sutraukdavo daug dalyvių. Pavyzdžiui, 1925 m. 
kongrese dalyvavo 1600 žmonių, 1927 m. Palangoje - per 2000, 1930 m. 
Kaune - 2168. Nusižiūrėjusios į ateitininkus ir kitos organizacijos ėmė 
rengti savo suvažiavimus bei kongresus su parodomis, eisenomis, sporto 
šventėmis.

Moksleivių ateitininkų organizacijos uždarymas. Ateitininkų kelias 
nepriklausomybės metais nebuvo toks lengvas ir lygus, kaip jį dabar nu
šviečia ateistinė spauda. Juos visą laiką puolė aušrininkai, kultūrininkai 
ir kitos ateistinės krypties organizacijos. Prieš juos nuolatinę akciją vedė 
kairiųjų pažiūrų spauda. Nuo pat ateitininkų sąjūdžio pradžios jiems ne
rodė palankumo liberaliai nusiteikę tautininkai, o kai katalikiškoji inteli
gentija, kurią sudarė daugiausia ateitininkai, neparėmė tautininkų įvesto 
totalitarinio diktatūrinio režimo su Smetona priešaky, jų priešiškumas 
ateitininkams ypač suliepsnojo. Tautininkai užsimojo užgniaužti mokslei
vių ateitininkų veiklą, o ilgainiui ir visą sąjūdį. 10 metų ateitininkai 
moksleiviai buvo priversti veikti nelegaliai ir sunkiai kovoti dėl savo or
ganizacijos egzistencijos.

1930 m. Švietimo ministerija uždraudė ideologinio pobūdžio moksleivių 
organizacijas, išskyrus skautus, kurių organizaciją suvalstybino, nustatė 
tautininkišką kryptį ir jų šefu vietoj Aleksandro Stulginskio tapo Antanas 
Smetona. Uždarymas labiausiai paveikė ateitininkus, nes kitos moksleivių 
organizacijos - aušrininkų, varpininkų, jaunalietuvių, komunistinio jauni
mo - nebuvo gausios ir jų įtaka moksleivijai palyginti nebuvo didelė.
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Katalikiškoji visuomenė moksleivių ateitininkų organizacijos uždary
mą griežtai pasmerkė ir nesutiko eiti į jokius kompromisus su valdžia. 
Katalikiškos organizacijos siuntė protesto raštus vyriausybei, reikalauda
mos atšaukti draudimą. Studentai ateitininkai protesto ženklan juodu ge
dulo raišteliu perrišo savo ženklelius.

Lietuvos Vyskupų konferencija nurodė vyriausybei, kad Švietimo mi
nisterijos aplinkraštis prieštarauja vidurinių ir aukštųjų mokyklų įstaty
mui ir konkordato su Apaštalų Sostu 25-am straipsniui. Nepasitenkinimą 
tuo potvarkiu Apaštalų Sosto vardu ministrui pirmininkui J. Tūbeliui pa
reiškė nuncijus arkivysk. R. Bartolonis. Tačiau draudimas nebuvo atšauk
tas, kilo ilga ir pikta katalikų kova su tautininkų vyriausybe. Draudimas, 
pažeidęs 1927 m. sudarytą konkordatą, labai pablogino Lietuvos vyriau
sybės santykius su Apaštalų Sostu. Nuncijui arkivysk. R. Bartoloniui, 
kuris gynė ateitininkus, 1931 06 15 buvo įsakyta per 24 valandas palikti 
Lietuvą.

Moksleivius ateitininkus energingai gynė studentai ateitininkai, nors 
už tai jiems grėsė kalėjimas ir kitos bausmės. Jie tuojau išleido kelis 
atsišaukimus, ragindami katalikišką visuomenę siųsti vyriausybei protes
to pareiškimus ir reikalauti, kad būtų atšauktas draudimas. Atsišauki
mams platinti jie pasisklaidė po visą Lietuvą. Ši akcija padarė poveikį 
visuomenei ir sulaukė vyriausybės reagavimo. Buvo sudarytos bylos 4 
kunigams ir 8 studentams. Juos kaltino antivalstybine veikla, už ką grėsė 
sunkios bausmės. Bylas spręsti perdavė kariuomenės teismui. Kaltina
muosius gynė žymiausi įvairių pažiūrų Lietuvos advokatai: A. Tumėnas, 
R Leonas, M. Sleževičius, V Požėla ir keli kiti. Teismas apkaltino tik nele
galių atsišaukimų (be cenzūros leidimo) platinimu ir nubaudė palyginti 
švelniai: kun. Juozą Šalčių - 2000 litų pabaudos, arba 3 mėnesiams ka
lėjimo, R. Masionį, J. Štaupą, kun. Žvynį - po 1000 litų, arba 2 mėnesius 
kalėti, K. Mockų - 750 litų, arba mėnesį ir 3 savaites kalėti, J. Laboką, 
J. Mikailą ir R Svetulevičių - po 500 litų, arba vieną mėnesį ir 2 savaites 
kalėti. Studentai J. Baranauskas ir K. Bauba, kunigai H. Prielgauskas ir 
Strumila buvo išteisinti. J. Štaupas, A. Masionis ir J. Mikaila bausmes at
liko sunkiųjų darbų kalėjime (3).

Moksleiviai ateitininkai, remiami katalikiškos visuomenės ir bažnyti
nės vyriausybės, savo veiklą tęsė nelegaliai už mokyklos sienų. Susirin
kimus šaukė katalikiškų organizacijų patalpose, klebonijose, bažnyčiose, 
privačiuose butuose, susibūrę gamtoje, ūkininkų daržinėse. Reikėjo sau
gotis policijos, saugumo seklių, mokyklos vadovybės ir mokytojų. Apsi
saugoti ne visada pavykdavo. 1935 m. spalio mėnesį buvo susektas Biržų 
ateitininkų susirinkimas bažnyčioje: 4 mokiniai pašalinti iš gimnazijos, 
11-ai sumažintas elgesio pažymys, o kapelionas atleistas iš pareigų. Ne 
kartą teko nutraukti susirinkimą, pastebėjus, jog seka policija. Pavyzdžiui, 
1934 m. Naujųjų metų išvakarėse Kaune buvo sušaukta konferencija, į
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kurią iš įvairių mokyklų atvyko per 150 atstovų. Pradėjus posėdį pastebė
ta, kad supa policija. Pasprukę dalyviai susimetė kitoje miesto dalyje, bet 
ir čia pasirodžiusi policija kai kuriuos spėjo sulaikyti: 15 mokinių buvo 
pašalinta iš gimnazijų, 3 moksleiviai gavo po 5 paras areštinės, o dvasios 
vadas poetas kun. Kazimieras Žitkus-Vincas Stonis nubaustas pinigine 
bauda (3).

Ypač uoliai buvo sekamas moksleivių ateitininkų Centras. 1931 m. 
pradžioje į Varnių koncentracijos stovyklą buvo išsiųstas Centro valdybos 
pirmininkas A. Damaševičius (Damušis). Jį pakeitęs A. Masionis netrukus 6 
mėnesiams ištremtas iš Kauno. Pirmininko pareigas perėmė jau 3 mėne
sius kalėjime atsėdėjęs J. Gratkauskas, kuris netrukus tiesiai iš gatvės 
išgabentas į Varnių koncentracijos stovyklą, o Centro valdybos sekretorius 
J. Žemaitaitis išsiųstas į Šakių apskritį.

Tokiomis sąlygomis moksleiviai ateitininkai veikė 10 metų. Organiza
cija neiširo, bet sustiprėjo ir išaugo. Dr. J. Girniaus teigimu, narių skaičius 
padidėjo 2-3 kartus.

Nelegalus moksleivių ateitininkų veikimas negalėjo būti malonus Švie
timo ministerijai. Ji kiekviena proga ragino moksleivius pasirūpinti, kad 
toks veikimas būtų nutrauktas. Švietimo ministras J. Tonkūnas 1935 m. 
mokytojų tautininkų suvažiavime pareiškė: Slaptos lietuviškos organiza
cijos lietuviškoje mokykloje - mūsų mokyklos gėda. <... > Ši nelemta yda 
mokytojų rūpesčiu iš mokyklų turi būti kuo greičiausiai pašalinta (2). Bet 
nei sustiprintas sekimas, nei taikomos griežtos bausmės moksleivių atei
tininkų veikimo nesulaikė. Draudimas, paskelbtas vadovaujantis ne peda
goginiais, o grynai partiniais sumetimais, buvo neteisingas, todėl jo ir 
neklausyta.

Didžiausias nuopelnas, kad moksleivių ateitininkų organizacija po
grindyje tvirtai laikėsi, priklauso prof. Pr. Dovydaičiui. Jis tėviškai rūpino- 

~si visais moksleivių ateitininkų reikalais. Kaip to meto moksleivių ateiti
ninkų Centro pirmininkas rašė, kad visada buvo pasirengęs paremti Cen
trą, kur jo kompetencija ir pajėgumas baigdavosi. Jis nuolatos dalyvauda
vo Centro valdybos posėdžiuose. Geriau negu kuris kitas žinojo tikrą or
ganizacijos padėtį. Laikydamiesi konspiracinio atsargumo, vengdavo vie
šų pranešimų apie veikimą. Konferencijoje nuošalesnėje vietoje prof. Do
vydaitis „klausydavo išpažinčių“: atstovus iš įvairių mokyklų kviesdavo 
papasakoti apie savo kuopą - kaip ji veikia, ar labai trukdo mokyklos 
vadovybė ir mokytojai. Rašydavo laiškus kapelionams, prašydamas padėti 
kuopas lankantiems Centro instruktoriams, ir pats lankydavo kuopas.

Didelę reikšmę turėjo prof. Dovydaičio rengiamos Gamtos draugo eks
kursijos (vardą gavo nuo populiaraus „Kosmos“ žurnalo priedo). Šiose ekskursijose 
dalyvaudavo moksleiviai iš įvairių ateitininkų kuopų. Specialiai pasamdy
tu garlaiviu iš Kauno plaukdami Nemunu pasiekdavo Nidą, Klaipėdą, iš 
kur autobusais vykdavo į Palangą ir kitas vietas. Ekskursantai ne tik
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susipažindavo su Lietuva, bet surengdavo ir metines moksleivių Ateitinin
kų konferencijas. 1931 m. tokia konferencija vyko Tytuvėnuose, 1933 m. - 
Palangoje, o 1935 m. ekskursantai dalyvavo Ateitininkų federacijos kon
grese Telšiuose. Ekskursijose dalyvaudavo apie 150-170 moksleivių. Drau
ge su prof. Dovydaičiu keliaudavo moksleivių sąjungos dvasios vadas 
kun. K. Žitkus, o kartais ir vysk. M. Reinys. Ekskursijos suartindavo 
mokyklų ateitininkus ir sutvirtindavo jų ryžtą veikti ir ištverti nepaisant 
pavojų.

Plati R Dovydaičio veikla tarp moksleivių ateitininkų negalėjo likti 
nepastebėta: 1934 m. švietimo ministro jis buvo įspėtas, o 1936 m., kaip 
minėta, atleistas iš universiteto. Vėliau į universitetą jis buvo grąžintas, 
bet turėjo pažadėti, kad atsisakys veiklos tarp moksleivių ateitininkų. 
Kun. K. Žitkaus liudijimu, atplėšimas nuo moksleivijos jam buvo žaizda, 
niekad neužgijusi. Jam nustojus organizuoti ekskursijas, jas rengė kiti.

Kietą katalikų visuomenės nusistatymą vyriausybė bandė palaužti spau
dimu. Suvalstybino kelias privačias katalikų mokyklas, Teologijos-filosofi
jos fakultete apkarpė katedrų skaičių ir sumažino etatus, katalikų mokyklų 
mokytojams atėmė valstybės tarnautojų teises ir tuo užkirto kelią jiems 
ištarnauti pensijas. Tačiau šios priemonės katalikų nusistatymo nepakeitė, 
ir vyriausybė buvo priversta ieškoti kompromiso: sutiko leisti veikti moks
leivių katalikų būreliams kapelionų priežiūroje, tik be ateitininkų vardo ir 
be teisės turėti Centrą. Šitokį kompromisą buvo linkęs priimti ir Vatikanas, 
bet dauguma Lietuvos vyskupų buvo kitokios nuomonės - jie nesutiko 
atsižadėti ateitininkų vardo. Taip su vyriausybe nebuvo sutarta ir draudi
mas nebuvo atšauktas. Tautininkų diktatūriniam režimui susvyravus, 1939 
m. buvo sudaryta koalicinė vyriausybė ir švietimo ministru tapo ateitinin
kas sendraugis Leonas Bistras. Nors draudimas oficialiai nebuvo atšauktas, 
tačiau moksleivių ateitininkų veiklos niekas netrukdė.

Draudimo metu didelę ir sunkią pareigą atliko mokyklų kapelionai, 
globodami ir remdami moksleivių ateitininkų kuopas. Labai reikšminga 
buvo vyskupų M. Reinio ir K. Paltaroko parama. Atkakli 10-ies metų kova, 
kurią ištvermingai kovojo Lietuvos katalikai ir kurią rėmė Apaštalų Sos
tas, rodo, kokią didelę reikšmę Lietuvos katalikams turėjo ateitininkų 
sąjūdis ir kaip jiems buvo brangus pats ateitininkų vardas.

(Tęsinys kitame numeryje)
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KNYGŲ PASAULYJE

Jurgis Damulis

RELIGINĖ ATRIBUTIKA JUSTINO MARCINKEVIČIAUS KNYGOJE 
„GYVENIMO ŠVELNUS PRISIGLAUDIMAS"

Šiandienei lietuvių lyrikai nesvetimas filosofinis aspektas, gilesnis jaus
mų prasiveržimas, ieškojimas prasmės ir pastangos daryti apibendrinimus.

Aukščiausias apibendrinimas yra pasaulio esmių esmės supratimas. 
Kaip žinome, jis skyla į idealistinę ir materialistinę kryptis. Tarybiniam 
poetui turėtų būti būdingas materialistinis pasaulio suvokimas. Tačiau 
kažin ar nors vienas lietuvių tarybinis poetas nuosekliai išlaikė materia
listinę pasaulio sampratą.

Ryškiausi filosofinės lietuvių lyrikos atstovai yra Eduardas Mieželaitis 
ir Justinas Marcinkevičius. Poezijos rinkinyje „Žmogus“ E. Mieželaitis iš 
tikrųjų deklaravo šiuolaikines komunistines pažiūras. Tačiau kitoje labai 
gausioje E. Mieželaičio kūryboje atrastume beveik visa, ką davė žmonijos 
filosofinės minties raida.

Justino Marcinkevičiaus kūryba savo filosofine kryptimi nėra tokia įvai
riapusė. Vis dėlto galima tvirtinti, kad būdingiausi Just. Marcinkevičiaus 
minties bruožai yra meilės, gėrio ir grožio idėjos. Tai būdinga visai poeto 
kūrybai, bet ryškiausiai tai rodo naujausias lyrikos rinkinys „Gyvenimo 
švelnus prisiglaudimas“, išėjęs 1978 m. Vilniuje.

Kas nori mąstyti, siekdamas gėrio, grožio ir meilės kategorijų įprasmi
nimo, neišvengiamai susiduria ir su krikščioniškąja filosofija. Ir Just. Mar
cinkevičius šioje knygoje operuoja, nors nenuosekliai, krikščioniškojo, o 
tiksliau - religinio pasaulio esmės supratimo idėjomis.

Būdingiausias naujausios Just. Marcinkevičiaus poezijos bruožas - dua
listinis pasaulio įsivaizdavimas: 

Krinta
gaili rasa. Tylu, kad net girdėt, 
kaip teisinasi kūnas, kai dvasia 

jam priekaištauja ir išmetinėja.
Sielos ir kūno opozicija, kuri tokia ryški pateiktoje citatoje, glūdi visa

me rinkinyje. Dominuoja sielos įvaizdis. Net visas pirmasis rinkinio sky
rius pavadintas „Su klausančia ir klausiančia dvasia“. Kūnas, poeto su
pratimu, - tas narvas, kuriame gyvena uždaryta, bet nepavergta siela:

Ir tu, nugalėtas, lėtai 
prieš veją iries krūtine, 
kartodamas lūpomis: taip, 
o siela vis šaukdamas: ne.
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Arba:
Aš nežinau, ar tu pakelsi žmogų 
su klausančia ir klausiančia dvasia.
Bet veda tavo spindulys, bet veda, 
ir siela kyla, pasitikdama, 
į ten, kur liko pirmo žingsnio žemė 
usnių akim, kur augo kraujo lašas, 
kartodamas: esu, esu...

Tas sielos kilimas dar daugelyje eilučių išsakytas:
Kur tie toliai, aukštumos, atstumai, 
gyvastie - amžinastie mana?
Veržiasi lyg iš apleistų rūmų 
iš gamtos žydėjimo dvasia.

Sielos ir kūno opozicijai iliustruoti štai dar pora citatų:
Dvasia
ir kūnas mūsų amžinumo.
Ir slypi visur,
kaip mintis ar siela mano kūne.

Poeto lyrinis herojus jaučia, kad kūnas laikinas, o siela amžina, ta
čiau jie vienas su kitu taip susiję, kad labiausiai poetą baugina tas 
momentas:

O kaip reiks pargrįžti, 
o kaip reiks pareiti 
tenai, kur dar nebuvau?

Bet mintį, kad kūnas tyliai gęsta, lyrinis herojus sutinka stoiškai, o 
kartais ir labai liaudiškai paprastai:

Ir ilgai palovėj graibo kojos 
mėšlinų, nuvalkiotų jau batų - 
negi basas pas dievulį eisi.

Siela norėtų pas Dievulį eiti su kūnu, su visa žemiškąja atributika ir 
prašo:

O boružei
gal sušnibždėsi: dievo vabalėli, 
paimk mane į dangų su žeme.

Vis dėlto lyrinis herojus supranta, jog tai neįmanoma, todėl ir sako: 
Giliai tavyje 
mano dievas gyvena.
Jo pėdsakais basas 
į kalnelį kylu.

Tik baiminasi, kad nėra aiškaus supratimo apie sielos pomirtinį gyve
nimą:

Dar nežinau, ar aš tave gerai pažįstu.
Ir siela ieško Dievo:
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Kas girdi tylintį, aš klausiu,
Kai vakaras parklupdo jį 
Ir kai tamsa į jį taip žiūri?
Ant mano sielos jo šešėlis, 
ant mano rankų jo ranka, 
ir žodis jo ant mano lūpų.

Todėl lyrinis herojus ryžtasi:
Ir galvą nulenkti, 
ištiesti rankas 
kai peržengs per slenkstį 
didysis Kažkas.

Žinoma, siela, dvasia ir didysis Kažkas (poeto parašytas didžiąja raide) - 
tai vis poetiniai įvaizdžiai. Tačiau tikras poetas savo filosofinį credo ir 
išsako ne atviromis deklaracijomis, o poetiniais įvaizdžiais.

Šiame lyrikos rinkinyje Just. Marcinkevičius pabėrė ir daugiau įvaiz
džių, susijusių su religijos mokymu, liturgika:

Žydėk, žydėk, juodoji gėle,
Ant žvaigždžių altoriaus.

Peržegnotas. palydėtas jau esi 
musių nutupėtu lango kryželiu.

Per mišparus išgiedojo.

Ten stovi baltas baltas mano brolis.
Rugių baldakimas virš jo galvos.

Dangus man pritaria, kai aš kalbu: 
pagoniško tikėjimo ir meilės 
duok, Nemune, dabar ir visados.

Iš čia
Kristupas brenda 
su vaikeliu ant peties.

Praėjusį mes pažymejom Kaino ženklu.
Visi mūsų pabrauktieji įvaizdžiai bus suprantami ir savi krikščioniškai 

išauklėtam žmogui, ir atvirkščiai, jie nieko nesakys tam, kuris to dvasinio 
klodo ir patirties nepažįsta.

O štai kaip nusakytas Kristaus mirties ant Golgotos kalno būtinumas: 
Bet jau erškėtis žydi - jo karūnai.
Bet auga medis mumyse - jo kryžiui.
Tam, kurs ateina, kito ženklo nėr.

O kad žemėje turi viešpatauti meilė ir gėrio pradai, poetas jau tiesiog 
deklaruoja:
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Didumas to. kas mumyse 
iš meilės auga ir gerumo!

Rinkinio pabaigoje yra septynios meilės elegijos. Jose pakiliais įvaiz
džiais išsakoma meilės esmė, jos būtinumas žmogui:

Žiūrėk į mane, žiūrėk,
Žvaigžde meilės aukštoji!
Žėrėk virš manęs, žėrėk,
Gerumo pilnoji.

Mylėti - laimė, nes viso gerumo laidas - meilė. Gal jau galima Just. 
Marcinkevičių laikyti konvertitu ir įrašyti į krikščioniškos minties skelbė
jus? Ne. Visos tos mintys - dar ne tiesos atradimas, dar tik jos ieškojimas. 
Tai liudija kitos to paties rinkinio eilutės, kuriose poetas išsako savo 
abejones:

Ką aš galiu pasakyti 
orui ar vandeniui 
apie buvimą?

<... > Ir man baisu,
kad nuo manęs kažkas vis atsilieka.
Kad jau buvau, kada sakau esu.

Ak, būti tarp tų formų ir garsų, 
dainuot prie tako, vedančio į Nieką.

Vandeniu, oru, ugnim jau buvai.
Atėjo eilė būt žeme.

Tai sutampa su graikų gamtos filosofų, panteistų, pagaliau agnostikų 
mintimis. O ir Just. Marcinkevičiaus tikėjimo supratimas vietomis liaudiš
kai panteistiškas:

Dar gyvas tas tikėjimas, vaikei, 
kad galima į spindulį įeiti...

Ties tuo slenksčiu ir pakylėk mane,
Kur aš, gyvenimo apakintas, vis giedu:
Ten dega šviečia aukštas meilės langas,
Ir baltos rankos atidaro jį.

Didžiausias lyrinio herojaus troškimas gal ryškiausiai išsatytas šiose 
eilutėse:

Tai mano žemė. jeigu nori - imk.
Tik neatskirk manęs nuo dieviškumo. 
kurio esi pilna, gyvybės upe!

Pabaigai reikia pridurti, kad religinių įvaizdžių atsiradimas Just. Marcin
kevičiaus poezijoje nėra vienišas medis dykumoje - tarybinėje lietuvių poezi
joje. Jų rasi ir naujausiame Alfonso Maldonio rinkinyje „Rytas vakaras“. Ypač 
įdomus eilėraštis, antrašte „Du pagalvojimai minint dievo vardą be reikalo“:
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O viešpatie, kodėl tiktai kurti 
Tave išgirsta, o akli pažįsta?
Todėl, kad savyje, labai arti 
Pamato prasmę ir išgirsta tikslą.
Kodėl tu, dieve, nedavei taikos?
Kodėl tava malonė jūrą kraujo braido?
Todėl, kad jūs be kraujo ir ugnies aukos 
Nedrįsote regėti mano veido.

Vytautas Onaitis rinkinyje „Dega širdies ugnis“, išleistame po jo mir
ties, sako:

Negalima neigti Einšteino nuopelnų,
Ieškant
ketvirto matavimo.
Neigti negalima ir Kristaus,
Ieškant vėl to paties 
matavimo.

Kristaus ir 12-os apaštalų įvaizdį vartoja ir Robertas Keturakis eilėraš
tyje „Tryliktas“.

Religinių įvaizdžių atsiradimas lietuvių tarybinėje lyrikoje - naujas 
reiškinys, ir kritikams, kurie remiasi socialistinio realizmo metodologija, 
nelengva bus tai paaiškinti.

Tikėkimės, kad tos pirmosios kregždės - ne paskutinės.

* * *

TIKRAS APAŠTALAVIMAS lygiai dega tiesos ir žmogaus meile. Ne
mylint tiesos, negali būti ryžtamasi ją skleisti. Nemylint žmogaus, 
negali būti nenusiviliama po pirmos neišvengiamos nesėkmės. Kas 
iš tiesų myli tiesą, tas tesijaučia jos tarnu, o ne „savininku“. Kas 
iš tiesų myli žmogų, tas lygiai visus broliškai vertina ir lygiai 
visais pasitiki ligi galo.

(Dr. Juozas Girnius)

Loreta [Loreta Užemeckaitė]

IŠEINU,
ir mano kelias bėga vingių vingiais 
vis tolyn, be galo vis tolyn.
Kartais grįžt norėtųs, 
bet pritrūksta laiko 
ir eini per amžius vis pirmyn - 
kol sustoji kartą ir nutilęs, 
aušron rankų jau nebetiesi.
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Taip grįžti 
į amžiną didžiulę tylą, 
iš kurios ir atėjai, 
ir tavęs kaip vaiko 
laukia dosnios rankos, 
jei pirmyn,

jei tiktai gerai savu keliu ėjai.

AKTUALIJOS

J. M-tas [Kazimieras Šapalas]
VILNIAUS UNIVERSITETO 400 METŲ JUBILIEJUS

Plačiai paminėtos Vilniaus universiteto 400 metų sukaktuvės. Joms 
rengtis Universitetas pradėjo prieš 10 metų ir atliko didelės reikšmės dar
bus: periodinėje spaudoje skelbiamais straipsniais išpopuliarino Universi
tetą ir jo sukaktuvių minėjimą; surinko nemažai medžiagos, nušviečian
čios Universiteto kelią, atliktus darbus mokslo srityje ir jo reikšmę lietu
vių bei kaimyninių tautų kultūrai; išleido trijų tomų Vilniaus universiteto 
istoriją. Tiesa, veikalas parengtas vadovaujantis marksistine-leninine me
todologija, kuri reikalauja laikytis partiškumo. Todėl kritiškas skaitytojas 
pasiges jame akademiniam leidiniui reikiamo objektyvumo, pajus dauge
lio teiginių menką mokslinį pagrindimą ir ne su visais jo pateiktais pra
eities įvykių ir mokslininkų darbų įvertinimais sutiks. Bet, nepaisant to, 
„Vilniaus universiteto istorija“ padės geriau pažinti senojo Universiteto 
praeitį ir susidaryti vaizdą apie plačiai išaugusį ir savo moksliniais dar
bais garsėjantį dabartinį Universitetą. Veikale iškelti faktai rodo, jog vysk. 
Valerijono Protasevičiaus rūpesčiu įsteigtas ir jėzuitų vadovaujamas Uni
versitetas daug patarnavo mokslui bei kultūrai Lietuvoje, ir kartu panei
gia tame pačiame veikale išreikštą teigimą, jog Universiteto organizato
riams rūpėjo ne pats aukštasis mokslas, o tik mokyklinėmis priemonėmis 
nugalėti Lietuvoje protestantizmą (I kn., p. 49). Apie Vilniaus universitetą 
išleistas veikalas ir informaciniai leidiniai taip pat rusų, anglų ir vokiečių 
kalbomis.

Rengiantis Universiteto sukaktuvėms, buvo atnaujinti senieji jo pasta
tai, Saulėtekio alėjoje pastatyti nauji rūmai ir studentų bendrabučiai. At
likti labai dideli darbai, į kuriuos buvo įtraukti architektai, statybininkai, 
skulptoriai, dailininkai, restauracinių darbų meistrai. LKP CK pirmojo sek
retoriaus teigimu, vien senojo Universiteto ansambliui restauruoti išleista 
daugiau kaip 11 milijonų rublių. Senieji rūmai ir tarp jų išsidėstę kiemai 
atjaunėjo, nušvito akį džiuginančiomis spalvomis, pasipuošė skulptūro
mis, mozaikomis, freskomis. Atsiskleidė ir kai kurios senosios, po tinku
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slypėjusios freskos. Iškilmėse dalyvavęs Frankfurto prie Maino (VFR) 
universiteto profesorius K. Vinteris pasakė: Labiausiai įsiminė jubiliejaus 
inauguracija Didžiajame kieme, kuris taip puikiai restauruotas. Stebina 
didžiulis rūmų atnaujinimo darbas. Mes neįsivaizdavome, kad jūs taip 
galite padaryti.

Sukaktuvių iškilmės vyko rugsėjo 19-22 d. Atvyko daug svečių iš kitų 
SSRS respublikų ir užsienio šalių. Dalyvavo SNO UNESCO atstovas dr. K. 
T. Balbiras, mokslininkai ir delegacijos iš JAV Kanados, Vokietijos (VFR ir 
VDR), Austrijos, Italijos, Danijos, Suomijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, Kon
go, Maskvos, Leningrado, Rygos ir daugelio SSRS aukštųjų mokyklų. Tarp 
svečių buvo SSRS Mokslų akademijos prezidentas A. Aleksandrovas, VDR 
Mokslų akademijos prezidentas V Šeleris, daugelio universitetų rektoriai, 
akademikai, profesoriai. Tokio didelio mokslininkų susibūrimo nei Vil
nius, nei Lietuva niekada nėra mačiusi.

Iškilmių inauguracija vyko universiteto Didžiajame kieme, iškilmingo 
minėjimo susirinkimas - Operos ir baleto teatre. Surengta studentų šven
tinė eisena per miestą, didelis koncertas Sporto rūmuose, mokslinės kon
ferencijos, Dailės parodų rūmuose atidaryta paroda, vaizduojanti Vilniaus 
universitetą dailėje. Universiteto iškilmių minėjimas buvo didelė kultūros 
šventė ne tik Universitetui, bet ir visai lietuvių tautai. Minėjimo eigą per 
radiją sekė ir televizijos laidas matė visa Lietuva.

Jubiliejų minint labiau išryškinta Vilniaus universiteto reikšmė moks
lui, kultūrai ir švietimui. Iškilmių metu vienoje savo kalbų Universiteto 
rektorius akad. Jonas Kubilius pažymėjo, kad Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktis, jo praeitis ir dabartis ne lokalinio pobūdžio kultūros ir 
mokslo reiškinys. Universiteto indėlis į mokslą turi reikšmės ne vien Lie
tuvai, bet ir apskritai mokslui. Ne be pagrindo tarptautinė švietimo, moks
lo ir kultūros organizacija UNESCO Vilniaus universiteto sukaktį įtraukė 
į savo renginių planą.

Vilniaus universiteto istorija, kaip sakė rektorius Jonas Kubilius, yra 
turtinga ir sudėtinga: įkurtas vidurinių ir naujųjų amžių sandūroje, jis 
visą laiką buvo branginamas, nes nepaprastai jautriai atsiliepdavo į kraš
to ekonominius, politinius, ideologinius ir kultūrinius poreikius. Į jį su
plaukdavo naujausia mokslo bei socialinė mintis. Čia buvo palanki dirva 
naujoms, originalioms idėjoms kilti ir plėtotis.

Vilniaus universitetas XV1-XIX a. atliko didelį vaidmenį Lietuvos ir gre
timų kraštų kultūriniam gyvenimui. Jo biblioteka, gavusi pradžią 1570 m., 
buvo prieinama ir platesnei visuomenei. Akademinė spaustuvė leido įvai
rių mokslo šakų knygas bei vadovėlius. Čia išspausdintas pirmasis lietu
viškas elementorius, kurio vien XVIII a. išėjo 12 leidimų. Ir latvių kalba 
išleistos pirmosios knygos buvo išspausdintos šioje spaustuvėje.

Universitetas išaugino žymius lietuvių tautos raštijos bei mokslo at
stovus: XVII a. - Konstantiną Sirvydą, Joną Jaknavičių, XVIII a. - Žygimantą
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Liauksminą, Albertą Vijūką-Kojalavičių, Romaną Simanavičių, XIX a. - 
Motiejų Valančių, Simoną Daukantą, Simoną Stanevičių, Jurgį Pabrėžą, 
Teodorą Narbutą ir daug kitų. XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje Uni
versitetas ėmė vadovauti visam Lietuvos ir Baltarusijos švietimui. Jo ži
nioje buvo tų kraštų mokyklos. Jis stimuliavo klasicizmo ir romantizmo 
krypčių atsiradimą bei plėtotę Lietuvoje (Adomas Mickevičius, Julijonas Slovackis, 
Juzefas Ignacas Kraševskis). Susiformavo savita Vilniaus Dailės mokykla (jonas 
Rustemas, Pranciškus Smuglevičius). Universiteto architektūros katedra plačiai ir 
ryškiai realizavo klasicizmo principus (Laurynas Stuoka-Gucevičius). Mokslo 
pasaulyje plačiai išgarsėjo Universiteto observatorija. XIX a. pradžioje Vil
niaus universitetas buvo viena žymiausių aukštųjų mokyklų Europoje. Jo 
mokslininkų sukurtos teorijos buvo dėstomos ir kituose universitetuose. 
Ir Lietuvos teatro ištakos glaudžiai susijusios su Universitetu. Universite
tas per 400 metų atliko didelį darbą, sukūrė išliekamosios reikšmės kul
tūrinių vertybių.

Universiteto praeitis, - pažymėjo rektorius J. Kubilius, - tai nėra 
nulaužta šaka, kurią išdžiūvusią ir sumaigytą galima nublokšti 
pakelėje. Praeitis savo šaknimis glaudžiai siejasi su šia diena, o 
savo atžalomis - ir su ateitimi.

Dabartinis Universitetas yra išaugęs į stambų mokslo centrą, subūręs 
nemaža savo moksliniais darbais pasižymėjusių mokslo darbuotojų. Dės
tomąjį personalą sudaro apie 90 mokslo daktarų ir profesorių, 680 mokslo 
kandidatų ir docentų. Mokslo pasaulyje įgijo pripažinimą Universitete su
siformavusios mokslinės matematikų, fizikų, medikų, lingvistų mokyklos. 
Vilnius tapo pasauliniu baltistikos centru, Universiteto kalbininkai sudaro 
to centro branduolį. Universitetas palaiko ryšius ir kartu sprendžia užsi
brėžtas mokslines problemas su daugeliu tarybinių ir užsienio aukštųjų 
mokyklų. Jo mokslo darbuotojai su pranešimais dažnai dalyvauja tarptau
tinėse mokslinėse konferencijose ir pasitarimuose. Kai kurie profesoriai 
(akad. j. Kubilius) kviečiami skaityti savo kursų užsienio universitetuose. Uni
versitete mokosi 16 500 studentų; kasmet baigimo diplomus gauna apie 
2500 absolventų; 1945-1979 m. Universitetą baigė 39 421 studentas.

Periodinė spauda nemažai rašė apie Universitetą ir jo sukaktuves. Pa
minėtinas prof. Arnoldo Piročkino str. „Pirmasis puslapis“, išspausdintas 
savaitraštyje „Literatūra ir menas“ (1979 08 18). Autoriaus teigimu, Vil
niaus universiteto įsteigimą nulėmė ne vien religinės katalikų ir protes
tantų kovos, kaip iki šiol daugelis istorikų manė. Jis rašo:

Kalbėdami apie Valerijoną Protasevičių, vieną ryškiausių Vilniaus 
universiteto kūrėjų, mes dažnai užmirštame, kad jis buvo ne tik 
Vilniaus vyskupas, bet ir žymus valstybės veikėjas, kartu su kitais 
priešinęsis Liublino unijai ir Lietuvos inkorporavimui į Lenkijos 
sudėtį. <...> Paskutiniu metu gauta duomenų, kurie leidžia daryti 
prielaidą, kad Valerijono Protasevičiaus sumanymas įkurti Vilniuje
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universitetą susijęs su tam tikrų feodalinių sluoksnių pastango
mis atsikratyti Krokuvos universiteto įtakos švietimo srityje. <...> 
V. Protasevičius, pirmą kartą (¡576 05 25) kreipdamasis į popiežių su 
projektu įkurti Vilniuje universitetą, nurodė ne religinį motyvą, bet 
tai, kad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kuri dydžiu prilygsta 
Lenkijos Karalystei, nesą jokio universiteto.

Vysk. Protasevičius pasipriešino Lenkijos bažnytinės provincijos nuta
rimui iš vyskupijų reikalauti, kad jos kasmet mokėtų mokestį Krokuvos 
universitetui išlaikyti. Jis kreipėsi į popiežių, prašydamas Vilniaus vysku
piją atleisti nuo šios prievolės, nes Krokuvos universitetas Lietuvai ne
duodąs jokios naudos: Universitetas Lietuvoje esąs reikalingesnis negu 
Krokuvos universitetas Lenkijoje.

Šie prof. A. Piročkino iškelti faktai ne visai atitinka kai kurių „Vilniaus 
universiteto istorijos“ autorių tvirtinimą, jog Vilniaus universiteto organi
zatoriams rūpėjęs ne pats aukštasis mokslas, o tik protestantizmo nuga
lėjimas. Minėtame straipsnyje prof. Piročkinas paliečia Vilniaus universi
teto nacionalinės priklausomybės klausimą, nes kai kas, ypač iš lenkų, 
mėgina neigti jo priklausomybę lietuvių tautai. Prof. Piročkinas pažymi, 
kad jėzuitai visada stengėsi pabrėžti, jog Vilniaus universitetas - tai Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokslo židinys. Iki XVIII a. pabaigos 
paskaitos, dauguma pratybų, susirašinėjimas vyko lotynų kalba. Bet tai 
būdinga visiems to meto universitetams. Toji aplinkybė, kad jame viešpa
tavo lotynų kalba, o nuo XIX a. imta vartoti ir lenkų kalba, nėra jokia 
kliūtis, - rašo prof. Piročkinas, - teisingai išspręsti Universiteto priklau
somybės klausimą. Juk bene iki 1809 m. Berlyno mokslo akademijos po
sėdžiuose buvo vartojama prancūzų kalba, bet niekas tos įstaigos nelaiko 
prancūziška. Nieko nesako ir tai, kad senojo Universiteto profesorių bei 
studentų būta ir kitų tautybių. Mokslas visada buvo internacionalus. Vil
niaus universiteto kūrėjai ir ugdytojai, kaip pabrėžia A. Piročkinas, buvo 
Lietuvos, netgi etnografinės, įžymieji veikėjai ir jo paskirtis buvo tarnauti 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenei.

„Literatūroje ir mene“ (1979, Nr. 37 ir 38) išspausdintas Jono Aničo ilgas 
straipsnis „Universiteto jubiliejus ir buržuazinė istoriografija“. Čia apie 
senąjį Vilniaus universitetą kalbama su autoriui būdingu diletantizmu ir 
ateistiniu fanatizmu. Jis rašo: Katalikų bažnyčia kaip institucija niekad 
nebuvo sentimentali. Ji neturėjo humanistinių aspiracijų, o tik ekonomi
nius, politinius bei ideologinius interesus. Tai esą gerai matyti iš Vil
niaus universiteto pavyzdžio: Jėzuitų vadovaujamas universitetas visa 
savo mokymo bei auklėjimo sistema veikė jaunuolius taip, kad, savo 
auklėtojų nuolat prižiūrimi ir mokomi, kasdien dalyvaudami bažnytinė
se apeigose, turėdami kas mėnesį eiti išpažinties, net kilę iš evangelikų 
ar stačiatikių, jie virsdavo fanatikais katalikais. Bet kuria proga tiesio
giai ar netiesiogiai kurstomi, universiteto studentai puldavo evangelikų
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kunigus, bažnyčias, prieglaudas, namus, mušdami, piešdami ir naikin
dami.

Šiems žodžiams patvirtinti pamini Vilniaus kalvinistų maldos namų 
sugriovimą 1682 m., kai kažkieno paraginti akademijos studentai, vado
vybei nieko nežinant, laisvą nuo studijų dieną užpuolė ir iki pamatų 
sugriovė reformatų bažnyčią.

Studentų išsišokimų visais laikais pasitaiko. Bet ar šis studentų išpuo
lis ir kiti galimi studentų akibrokštai leidžia apskritai teigti, jog Katalikų 
Bažnyčia antihumaniška, kad Universiteto studentai tiesiogiai ar netiesio
giai buvo kurstomi užpulti ir mušti kitatikius?

Visai kitaip apie auklėjimą Universitete atsiliepia prof. A. Piročkinas. 
Jau minėtame straipsnyje jis rašo:

Specifinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sąlygos vertė jėzuitus 
būti tolerantiškus kitų konfesijų atžvilgiu. Kadangi Lietuvos gyven
tojai, nepaisant religinio skirtumo, į Vilniaus universitetą žiūrėjo 
kaip į nereliginę mokyklą, tai jame mokėsi kiek protestantų ir stačia
tikių, o vėliau radosi ir vienas kitas musulmonas ir net žydas. Taigi 
šioje aukštojoje mokykloje viešpatavo palyginti tolerantiška dvasia.

Vilniaus universiteto jubiliejaus minėjimo metu akcentuota jėzuitų va
dovaujamo senojo Universiteto didelė reikšmė Lietuvos mokslui ir kultūrai 
paneigia istorijos vadovėliuose skelbiamą ir ateistinės propagandos karto
jamą teiginį, jog Katalikų Bažnyčia visa savo veikla stoja prieš lietuvių 
kalbos ir kultūros vystymąsi (Lietuvos tsr istorija. 1958, p. 45).

Vilniaus universiteto jubiliejų plačiai paminėjo ir užsienyje gyvenantys 
lietuviai: rengė mokslines konferencijas jubiliejui paminėti, susirinkimus 
ir paskaitas. Vatikano radijas davė seriją paskaitų iš Vilniaus universiteto 
istorijos. Plačiai rašė periodinė spauda. Išleista kun. prof. Pauliaus Rabi
kausko knyga „Mokslinė pažanga Vilniaus akademijoje“ (Roma, 1972. 218 p.) 
ir „Lietuvos universitetas 1579-1803-1922“ (red. P. Čepėnas. Čikaga, 1972).

J. M-tis [Jonas Ambraziejus]

PO 40  METŲ. . .

1939 m. spalio 10 d. vakare Kremliuje buvo pasirašyta Vilniaus ir 
Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos-TSRS savitar
pio pagalbos sutartis. Ji buvo Tarybų Sąjungos-Vokietijos reicho tų pačių 
metų rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. sutarčių tiesioginė išdava. Tačiau 
kalbėsime ne apie šias valstybes - kalbėsime apie save.

Ar diktato priėmimas buvo vienintelis galimas kelias? Ar kapituliacijos 
formos priežasčių reikia ieškoti tik vyriausybėje, ar ir visoje Lietuvos val
stybinėje ir visuomeninėje struktūroje? Apie šiuos klausimus ir suksis 
mūsų svarstymas.
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Dabar daugelis, ypač jaunesnieji, yra tos nuomonės, jog reikėjo kautis. 
Tokias nuotaikas skatina įžūlūs, nacionalinius jausmus skaudžiai žei
džiantys straipsniai oficialioje spaudoje, taip pat ir suvokimas, jog tai vis 
tiek neišgelbėjo šimtų tūkstančių mūsų žmonių. Kaip sunku turėjo būti 
mirti Norilsko vergų lageriuose mūsų karininkams! Juk jie būtų galėję 
mirti mūšio lauke, atlikdami pareigą Tėvynei. Laimėti jie neturėjo galimy
bės, bet juk kario pašaukimo esmė ne pergalė, o nuolatinis pasirengimas 
išpirkti Tėvynę aukščiausia kaina - savo gyvybe.

Į tai paprastai atsakoma, jog taip atrodo žvelgiant iš dabarties pozicijų, 
žinant viską, kas po to sekė. Tada tokį neišprovokuotai žiaurų elgesį buvo 
sunku įsivaizduoti. Atrodė, jog kuo mažesnis bus pasipriešinimas, tuo ir 
aukų bus mažiau. Mesti armiją į mūšį, neturint jokios paramos, neturint 
nė mažiausios vilties laimėti, reikštų niekinamą požiūrį į žmogaus gyvy
bę. Juo labiau kad ir karių ryžtas kautis tokiomis sąlygomis, kaip atrodo, 
buvo ne itin didelis. Be to, viena yra asmeniškai ryžtis paaukoti savo 
gyvybę, ir visai kas kita - siųsti į tikrą mirtį kitus. Net jei ir buvo tikėtasi, 
jog okupacinė valdžia elgsis taip, kaip pasielgė (faktiškai - buvo, nes jau buvo 
žinomas jų elgesys Vakarų Baltarusijoje ir Ukrainoje), apsispręsti nebuvo lengviau, 
nes naikinti belaisvius - tai priešų apsisprendimas ir atsakomybė, o siųsti 
savo kareivius, juo labiau mobilizuotus, į neturinčias jokių perspektyvų 
skerdynes - tai jau mūsų vyriausybės apsisprendimas ir atsakomybė. An
tano Smetonos pasisakymas už pasipriešinimą vėliau, 40-aisiais metais, 
vien tam, kad pagerintų pozicijas pokario derybose, vargu ar pateisina
mas. Deryboms tai per didelė kaina. Kad tai buvo šiurkščios prievartos 
aktas, ir taip visiems, kas bent kiek tuo domisi, yra aišku ir jokių disku
sijų nekelia. Mūsų ryžtas priešintis, mūsų visuomeninis ir valstybinis 
brandumas - čia jau kitas klausimas. Būkime atviri: sunku įsivaizduoti, 
jog taip būtų pasielgusi, pavyzdžiui, Šveicarijos vyriausybė, net jei ją 
perkeltume prie Baltijos (aišku, kartu su tauta, su jos institutais, tradici
jomis, patirtimi). Tai nereiškia, jog ji būtų tikrai davusi įsakymą kautis. 
Galbūt ji būtų įsakiusi kapituliuoti. Jei turi 50 000 kareivių, o priešas 
sutelkė pasienyje 500 000, neskaitant milžiniškų rezervų, kapituliacija 
visiškai priimtinas sprendimas. Tas ir yra, jog mums pritrūko jėgų ir šiam 
paskutiniam, kiek buvo įmanoma garbingesniam, sprendimui. Mes neka
pituliavome. Buvome priversti patys užsinerti kilpą ant kaklo, ir net bū
tinai išlaikydami gerą miną. Skaudžiai dabar mus žeidžia „Švyturyje“ 
spausdinami tuometinės vyriausybės vadovo Antano Merkio pirmąją oku
pacijos dieną per radiją pasakytos kalbos žodžiai:

Naujų dalinių atvykimas į Lietuvą yra įvykęs kaip tik dėl pačios 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos didesnio saugumo sumetimų. Todėl ši 
kariuomenė pas mus atvyko kaip draugiška kariuomenė...

Visų tų raginimų draugiškai sutikti įsiveržusią armiją tikslas buvo ne 
tik „užglostyti žvėrį“, bet ir siekimas užbėgti už akių bet kokiems
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pasipriešinimo bandymams. O tokių nuotaikų, matyt, būta. Ypač aviacijo
je. Pavadinsi okupantu - jie gal priims tai kaip signalą atidengti ugnį, ir 
visos pastangos išvengti aukų bus veltui. Dėl šios priežasties sava vyriau
sybė visuomenės demobilizacija buvo suinteresuota, atrodo, labiau už įsi
veržėlius. Dėl tokios įvykių raidos kaltas ne vien vyriausybės silpnumas. 
Daug priežasčių čia susipynę. Norint tvirtai laikytis, būtina stipri visuome
nės parama, o tam būtini glaudūs ryšiai tarp vyriausybės ir visuomenės. 
1926 metai toli gražu ne tokia linkme tuos ryšius pakreipė. Pats perversmas 
taip pat ne tuščioje vietoje gimė. Bet tai jau atskiros didelės temos.

Grynai diplomatinėje plotmėje vyriausybė padarė viską, ką galėjo. Juk 
toji sutartis su įgulų įsileidimu bent pusmečiui atitolino galutinę okupa
ciją. Būtų užgriuvusi, reikia manyti, ne vėliau kaip Suomiją (lapkričio mėn.). 
Be abejo, karą būtų „pradėjusi“ Lietuva, pavyzdžiui, turėdama tikslą už
imti Kijevą ir atkurti Lietuvą nuo jūrų iki jūrų. Tarybinė vyriausybė, aiš
ku, nebūtų galėjusi pakęsti tokios grėsmės savo šalies saugumui ir ryž
tingais atsakomaisiais raudonosios armijos veiksmais būtų išardžiusi įžū
liai klastingus kėslus, o to rezultatas - buržuazinė santvarka Lietuvoje 
skubiai žlunga, o jos griuvėsiuose susikuria tarybinė respublika. Jai Tary
bų Sąjunga būtų atidavusi ne tik Kijevą, bet ir Maskvą.

Vis dėlto toji demobilizacija turi ir gilesnę prasmę. Būtent dėl jos niek
šybė pasirodė esanti visiškai nuoga - savavališki areštai, kankinimai, 
masiniai trėmimai liko niekuo nepridengti. Šia prasme ir tie karininkai 
Norilske mirė ne veltui.

Pažvelkime dabar į visa tai plačiau. Žydų aktyvisto M. Heifico lageryje 
parašytoje knygoje atpasakota įdomi autoriaus diskusija su ukrainiečių 
nacionalinio judėjimo dalyviais. Sustokime tik ties baigiamaisiais auto
riaus samprotavimais. Juose jis palygina viduramžių Europos dvi žydų 
bendruomenes: Ispanijos ir Vokietijos vienos dalies. Ispanijos žydai pasi
davė spaudimui, išoriškai prisitaikė, bet vis dėlto išsaugojo savo religiją 
ir kultūrą, o minėta vokiečių bendruomenė laikėsi be kompromisų ir dingo 
be pėdsakų.

Tačiau, - rašo Heificas, - aš neatsisakau savo nuomonės, nes tie 
Ispanijos žydai išliko tik dėka tų, kurie žuvo. Ne jie save išsaugojo, 
bet žuvusieji juos.

Mūsų situacija kiek kitokia. Galima prarasti Anglijos, Amerikos lietu
vių bendruomenes, bet jokiu būdu - Lietuvos. Naudinga čia prisiminti 
Amerikos indėnų likimą. Jie negebėjo prisitaikyti prie pasikeitusio jėgų 
santykio, atitinkamai pakeisti gyvenimo būdo bei kovos metodų ir žuvo 
arba buvo išstumti į dykumas. Jie negebėjo tvirtumo suderinti su lankstu
mu, tiksliau - išmintimi. Tačiau kažkas nuolat atsiduria kraštutinėje si
tuacijoje, kurioje tenka arba išduoti, arba priimti už visą tautą Pilėnų 
likimą. Lietuvą tad, kiek ji yra tikra Lietuva, mes drąsiai galime vadinti 
Pilėnais.
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Tarybinė aktyvistė atvirumo akimirką prie stalo papasakojo tokį poka
rio epizodą. Su rusų saugumiečiu ji vedėsi suimtą jauną merginą. Einant 
pro ežerą, mergina staiga šoko į vandenį ir nebeiškilo. Tai įvyko kažkur 
Dzūkijoje. Kodėl ji pačioje jaunystėje pasirinko tokią žiaurią mirtį? Gal 
panikos apimta? Bet tokiu atveju labiau tikėtinas būtų bandymas - nors 
ir beviltiškai - plaukti į kitą krantą, bėgti... Savisaugos instinktas vis 
dėlto stipresnis už paniką. Gal ji troško parodyti didvyriškumą? Bet kam? - 
porai priešų, kurie, kiek palaukę, nusispjovė ir nuėjo savo keliais. Gal dėl 
kankinimų baimės? Bet pasakydama, ką žino, ji galėjo tikėtis jų išvengti. 
O gal ji bijojo būtent neištverti ir pasakyti?.. Ežeras tyli. Net nežinau 
kuris, kaip nežinome, ant kurio piliakalnio stovėjo Pilėnai.

Abiem atvejais viską, ką žinome, žinome iš priešų. Kiek dar jų - Pilėnų - 
iškils kada nors, kai bus atidaryti visi slaptieji archyvai... Tik iš 1939 10 03- 
1940 06 15 laikotarpio Pilėnai vargu ar beiškils... Nerandame čia aiškių, visa 
apimančių atsakymų į pradžioje iškeltus klausimus. Lemtingų klaidų nerado
me, bet nesutikome ir didvyriškumo. Lieka tik suvokimas, jog kažko trūko...

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI  KATALIKŲ KOMITETAS
„Tiesos kelias“ Nr. 12 paskelbė platoką informaciją apie Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitetą (TTCKK). Norėtume apie tai bent trumpai informuoti 
ir „Rūpintojėlio“ skaitytojus.

1978 m. lapkričio 13 d. buvo įkurtas Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komitetas, kurio nariai 5 kunigai - Jonas Kauneckas (Telšiai), Alfonsas 
Svarinskas (Viduklė), Sigitas Tamkevičius (Kybartai), Vincas Vė/avičius (Skaud
vilė) ir Juozas Zdebskis (Šlavantai) - Maskvoje surengtoje spaudos konferen
cijoje pristatė šį Komitetą užsienio žurnalistams.

Komitetas savo pareiškime sakė, jog jis sieks katalikams lygių teisių 
su ateistais. Siekdamas šio tikslo, Komitetas pasiryžęs:

1) atkreipti tarybinės vyriausybės dėmesį į Bažnyčios ir paskirų 
asmenų diskriminavimo faktus;
2) informuoti Bažnyčios vadovybę, o reikalui esant ir visuomenę 
apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje bei kitose tarybinėse respublikose;
3) siekti, kad tarybiniai įstatymai ir jų praktinis taikymas, susijęs 
su Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalais, neprieštarautų tarptautiniams 
Tarybų Sąjungos susitarimams;
4) aiškinti kunigams ir tikintiesiems jų teises ir padėti jas apginti.

Komitetas veiks viešai ir nesieks jokių politinių tikslų. Jis solidarizuo
sis su Tarybų Sąjungos bei viso pasaulio žmogaus teisių gynėjais ir pa
siryžęs su jais bendradarbiauti. Ypač artimai nori bendradarbiauti su TSRS 
tikinčiųjų teisių gynimo krikščioniškuoju komitetu. Šis bendradarbiavi
mas bus kuklus indėlis, kuriuo Komitetas prisidės ne tik prie žmogaus ir 
tikinčiųjų teisių gynimo, bet ir prie ekumeninio sąjūdžio.
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Komitetas yra paskelbęs keletą dokumentų. Pirmajame dokumente krei
pėsi į Šventąjį Tėvą, pareikšdamas besąlygišką ištikimybę Apaštalų Sos
tui. Antrajame dokumente prašo leisti vyskupams Vincentui Sladkevičiui 
ir Julijonui Steponavičiui eiti ganytojų pareigas; trečiajame prašo TSRS 
vidaus reikalų ministrą išleisti kun. Pranciškų Masilionį aplankyti savo 
brolius, gyvenančius JAV; ketvirtajame prašo religijų reikalų tarybos įga
liotinį panaikinti kunigams Jonui Zubrui, Alfonsui Svarinskui, Sigitui Tam
kevičiui skirtas baudas už surengtą Vėlinių procesiją. Komitetas yra pa
skelbęs ir daugiau dokumentų Bažnyčios bei tikinčiųjų teisėms apginti.

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įsteigimas yra didelės svar
bos dalykas. Su jo įsteigimu prasideda naujas katalikų kovos dėl savo 
teisių tarpsnis. Komiteto nariai imasi labai svarbių ir atsakingų pareigų. 
Lietuvos TSR prokuratūra jau yra susidomėjusi Komiteto narių veikimu. 
„Tiesoje“ (1979 09 05. Nr. 204) prokuratūra paskelbė tokio turinio informaciją: 
Iškviesti į Lietuvos TSR prokuratūrą Viduklės bažnyčios klebonas A. Sva
rinskas ir Kybartų bažnyčios klebonas S. Tamkevičius buvo oficialiai įspė
ti už tai, kad jie, naudodami bažnyčią ir kulto tarnų padėtį, skleidžia 
žinomai melagingus prasimanymus, šmeižiančius tarybinę valstybę ir vi
suomeninę santvarką, pažeidinėja religinių susivienijimų nuostatus ir tam 
kursto tikinčiuosius. Piliečiams A. Svarinskui ir S. Tamkevičiui išaiškinta, 
kad už pakartotinį tarybinių įstatymų pažeidinejimą jiems gali būti taiko
mos griežtesnės teisinio poveikio priemonės. (Kokius melagingus gandus, šmeižian
čius tarybinę valstybę, skleidžia, informacijoje nėra nurodyta.)

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto nariai pasiryžę viešai ginti 
Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus. Tikinčiųjų pareiga melsti Aukščiausiąjį 
palaimos jų veiklai ir juos visokeriopai remti.

BAŽNYČIA PASAULYJE

[Edvardas Šiugžda]

BAŽNYČIOS PADĖTIS SOCIALISTINĖSE ŠALYSE

Mūsų popiežius yra socialistinės šalies atstovas. O socialistinėse šaly
se, kaip žinome iš savo praktikos ir patyrimo, religija yra beveik „uždraus
tas vaisius“, kurį laisvai mąstantis žmogus gali pasiekti tik nugalėjęs 
daug tiek psichologinių, tiek fizinių barjerų. Tikintysis tampa antraeiliu 
socialistinės valstybės piliečiu, nes skleisti ir ginti savo religines pažiūras 
nei spaudoje, nei per radiją ir televiziją, nei darbovietėje jis negali. Tiesa, 
tikėjimo laisvės Lenkijoje yra daugiau negu Lietuvoje. Bet apie tai kalbė
sime vėliau.

Užsienio spauda pradėjo spėlioti, kuria kryptimi pasuks gana nenor
malūs Bažnyčios ir valstybės santykiai socialistinėse šalyse. Vienas
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laikraštis tuoj parašė, kad Lenkijos vyskupai, tarp jų ir kardinolas Vojtyla, 
savo kalbomis ir darbais įrodė, jog jie yra gerai susipažinę su tokiais 
reiškiniais Vakarų Europoje, kaip „eurokomunizmas“ ir „eurosocializmas“. 
Laikraštis pacitavo vieno Vatikano pareigūno žodžius, kad

naujasis popiežius galėtų pasiekti pozityvių rezultatų santykiuose 
su Rytų Europos šalimis. Tėvynėje jis buvo Lenkijos katalikų disi
dentų idėjinis vadas ir tuo pačiu metu nenutraukė dialogo su Len
kijos vyriausybe. Taigi dialogas, kurį prie Pauliaus VI pradėjo kar
dinolas Kazarolis, nebus nutrauktas.

Naujojo popiežiaus politinė kryptis turėtų būti, pirma, santykių tarp 
Vatikano ir socialistinių šalių gerinimas ir, antra, kova dėl tikinčiųjų teisių 
socialistinėse šalyse. Šalia daugelio ryžtingų popiežiaus pasisakymų prieš 
atskirų valstybių savavaliavimą tikinčiųjų atžvilgiu, vienas pirmųjų žing
snių minėta kryptimi buvo popiežiaus Jono Pauliaus II kelionė į Lenkiją
(1979 m. birželio 2-10 d).

Tačiau kyla klausimas, ar ši kelionė įnešė ką nors naujo į religinį 
gyvenimą socialistinėse šalyse ir konkrečiai Lietuvoje? Ar tai liudija dides
nę toleranciją?

Dėl Tarybų Sąjungos, tai į šiuos klausimus galima atsakyti tik neigia
mai. Tai matome jau iš to, kaip tarybinės masinės informacijos priemonės 
atsiliepė į popiežiaus vizitą. Centrinė TSRS spauda popiežiaus vizitą pa
minėjo vos keliomis frazėmis. Tą patį, kaip papūga, atkartojo ir Lietuvos 
spauda. Tik popiežiaus lankymasis vokiečių konclageryje buvo aprašytas 
kiek plačiau - buvo pranešta per radiją ir televiziją. Aišku, jokių translia
vimų per Interviziją nebuvo, nors tikintieji ir reiškė pageidavimų, kad 
popiežiaus vizitas būtų rodomas per televiziją. Tuo ir baigėsi Lietuvos 
gyventojų informavimas apie popiežiaus vizitą į Lenkiją. Negana to, kaip 
pastebėta, nepraėjus nė mėnesiui po vizito pabaigos, atskiruose rajoni
niuose laikraščiuose pasirodė vietinių ateistų parašytų straipsnių, nu
kreiptų prieš popiežių Joną Paulių II.

Kaip žiūrėjo į šį vizitą Lenkijos, socialistinės valstybės, spauda? Dar 
prieš porą mėnesių iki vizito Lenkijos jungtinės darbininkų partijos (t. y. 
kompartijos) oficiozas „Trybuna Ludu“ kartu su kitais laikraščiais nurodė, 
kad pranešimas apie būsimą popiežiaus vizitą sukėlė susidomėjimo ir 
pasitenkinimo jausmus. „Trybuna Ludu“ pažymėjo, kad šie jausmai pasi
reiškia ne tik dėl pagarbos pirmajam lenkui, išrinktam popiežiumi, bet ir 
dėl tos reikšmės, kurią vizitas turės plėtotei santykių tarp socialistinės 
Lenkijos valstybės, iš vienos pusės, ir Katalikų Bažnyčios ir Vatikano, - 
iš kitos. Laikraštis akcentavo, kad valstybė vertina Bažnyčios įtaką dorovi
niam auklėjimui, šeimos stiprinimui, sąžiningo požiūrio į darbą formavi
mui, atsakingumui už Lenkijos pažangą. Kartu pabrėžė, kad pasaulietinis 
socialistinės Lenkijos valstybės pobūdis ir materialistinės (t. y. marksistinės) 
pasaulėžiūros skleidimas neturi kovos su religija ir politinės konfrontacijos
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su Bažnyčia požymių. Vietoj to „Trybuna Ludu“ iškėlė tautinius interesus, 
kurie, pasak laikraščio, yra svarbiausia vienybės jėga ir tikinčiųjų bei 
ateistų platforma.

Lenkijos laikraščiai atkreipė dėmesį, kad Katalikų Bažnyčios Vadovo 
atvykimas į Lenkiją bus pirmasis popiežiaus vizitas į socialistinę šalį ir 
turės didelę tarptautinę reikšmę. Taip ir įvyko. Popiežiaus susitikimai su 
valstybės ir partijos atstovais, taip pat ir su miniomis žmonių parodė, 
kad, jeigu viskas vykdoma su abipuse pagarba, Katalikų Bažnyčia ne
prieštarauja socialistinės šalies principams. Todėl suprantama, kodėl pa
saulinė spauda skyrė tiek daug dėmesio popiežiaus vizitui į Lenkiją.

Iškyla klausimas, kodėl tarybinė spauda, radijas ir televizija taip slėpė 
informaciją apie popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės momentus? Kodėl 
Lietuvos gyventojai apie tai galėjo pasiklausyti tik iš užsienio radijo laidų 
ir pamatyti per Lenkijos televiziją? Atsakymas tėra vienas: valdžios pa
stangomis yra sudaryta ir palaikoma nuolatinė konfrontacija tarp valsty
bės ir Katalikų Bažnyčios, neleidžiant pastarajai dalyvauti jokiame visuo
meniniame gyvenime, Bažnyčią visiškai ignoruojant.

Nors Lenkijos spauda nuolatos pabrėždavo, kad Jono Pauliaus II vizi
tas dar labiau pagerins Lenkijos Bažnyčios ir valstybės santykius, tačiau 
iš esamos padėties Lenkijoje galima spręsti, kad šie santykiai yra žymiai 
normalesni negu Tarybų Sąjungoje, nes Lenkijos komunistinė valdžia neig
noruoja Katalikų Bažnyčios indėlio į visuomeninį gyvenimą ir yra sutei
kusi gana plačias teises tikintiesiems. Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtis Len
kijoje skiriasi nuo padėties Lietuvoje kaip diena nuo nakties, nors tiek 
TSRS (kartu ir LTSR), tiek Lenkijos Liaudies Respublikos konstitucijų 
straipsniai, liečiantys piliečių sąžinės ir tikėjimo klausimus, yra analogiški 
(Bažnyčia atskirta nuo valstybės; Bažnyčia <...> gali laisvai vykdyti savo religines funkcijas; 
Piliečiai turi lygias teises visose valstybinio, politinio, ūkinio, visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo srityse; Nepriklausomai nuo tautybės, rasės ir tikėjimo, neapykantos ir paniekos sklei
dimas <...> ryšium su tautiniais, rasiniais ir religiniais skirtumais yra baudžiami).

Didžiulis tikinčiųjų padėties skirtumas Lenkijoje ir Lietuvoje pirmiau
sia yra literatūroje ir spaudoje. Lietuvoje po 1945 m. teišėjo vienas kitas 
religinis leidinys (Naujasis Testamentas, Psalmynas, II Vatikano Susirinkimo nutarimai, 
Maldynas, maldaknygė „visada su Dievu“), ir tai labai mažais tiražais, o Lenkijoje 
religinė literatūra leidžiama daugelio pavadinimų ir dideliais tiražais. Įvairią 
literatūrą leidžia 5 pasaulietinės katalikiškos leidyklos (Pax, znak, Ars Chris
tiana, Caritas, odIos) ir 14 leidyklų, priklausančių bažnytinei hierarchijai 
(Šv. Jacko knygynas Katovicuose, Šv. Vaitiekaus knygynas Poznanėje, Diecezinė leidykla 
Plocke, Diecezinė Šv. Kryžiaus leidykla Opolėje, Tėvų Pranciškonų leidykla Nepokalanove, 
Tėvų Karmelitų leidykla Krokuvoje, Katalikų universiteto leidykla Krokuvoje, Liublino kata
likų universiteto leidykla ir kt.). Vien 1945-1972 m. Šv. Vaitiekaus knygyno 
leidykla išleido: Naująjį Testamentą - 360 000 egz., Evangelijas ir Apaš
talų darbus - 113 000 egz., Katekizmo pagrindus - 2 105 000 egz.,
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kitokių katekizmų ir katechetinių priemonių - 5 183 000 egz., liturginių 
tekstų - 1 775 000 egz., įvairių maldaknygių 1 240 000 egz. Bažnytinės 
leidyklos leidžia šiuos visiems prieinamus žurnalus: Acta Mediaevalia (me

tinis, Liubline), Analecta Cracoviensis, Studia Philosophico-Theologica (meti

nis, Krokuvoje), Archywa, Biblioteki i Muzea Kościelne (pusmetinis, Liubline), 

Częstochowskie Studia Teologiczne (metinis, čenstakavoje), Gość Niedzielny (sa

vaitinis, Katovicuose, tiražas - 80 000 per savaitę), Nasza Przeszłość. Studia Z 
dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polśce (pusmetinis, Poznanėje), Prze
wodnik Katolicki (savaitinis, Poznanėje, tiražas - 62 ooo), Rocznik Historyczno
Teologiczny (metinis, Tarnove), Roczniki Humanistyczne (metinis, Liubline), W 
drodze (dominikonų vienuolių mėnesinis žurnalas, Poznanėje) ir kt. Iš viso išeina 34 
leidiniai. Juos visus gali pasiskaityti bet kuris lenkas. Eina ir kitų perio
dinių leidinių - žurnalų (daugiausia atskirų diecezijų), kuriuos galima 
gauti bibliotekose be specialaus leidimo. Be to (tai svarbiausia pasaulie
čiams tikintiesiems), didžiuliais tiražais leidžiami katalikiški, bet ne baž
nytiniai, laikraščiai ir žurnalai: Słowo Powszechne (dienraštis, Varšuva), tira
žas 90 000 egz., sekmadieniais - 160 000 egz., Kierunki (savaitraštis, Varšu- 

va-Krokuva), 55 000 egz., Życie i Mysl (mėnesinis, Varšuva), Za i Przeciw - 
savaitinis, 50 000 egz., Tygodnik Powszechny (savaitinis, Krokuva), 40 000 
egz., Znak (mėnesinis, Krokuva), Mysi Społeczna (savaitinis, Varšuva), 25 000 
egz., Kalendarz Caritas (metinis, 30 ooo egz.) ir kt.

Dvasininkams rengti ar šiaip pasauliečiams studijuoti skirtos dvi auk
štosios mokyklos. Varšuvos Katalikų teologijos akademija turi tris fakulte
tus: Teologijos (jame studijuojama visuotinė teologija, Bažnyčios istorija, krikščioniškoji 

archeologija, bažnytinio meno istorija, patrologija, misionieriavimas ir muzika), Krikščio
niškosios filosofijos (logika, pažinimo teorija, būties filosofija, psichologija, prigimties 

filosofija, etika ir filosofijos istorija) ir Kanonų teisės fakultetą (bendrųjų kanonų, 

civilinių kanonų, istorinių kanonų). Teologijos fakultete 1973 m. mokėsi 1380 
studentų, Krikščioniškosios filosofijos fakultete - 380, Kanonų teisės fakul
tete - 163.

Liublino katalikų universitetas (KUL) turi keturis fakultetus: Humani
tarinių mokslų (dėstoma lenkų, klasikinė, romėniškoji filosofija, istorija, meno istorija), 

Krikščioniškosios filosofijos (teorinė filosofija, prigimties filosofija, psichologija, eti

ka, sociologija), Teologijos (biblistika, Bažnyčios istorija, bažnytinė muzikologija), Ka
nonų teisės (bažnytinė teisė, teisės istorija). Šiame universitete yra 86 katedros. 
1974 m. čia mokėsi 2340 studentų.

Be to, Lenkijoje veikia 24 aukštosios diecezinės seminarijos ir 20 auk
štųjų mokyklų vienuoliams. 1974 m. diecezinėse seminarijose mokėsi 3090 
klierikų, 1070 vienuolių. Lenkijoje 1974 m. įšventinta 640 kunigų.

1974 m. Lenkijoje buvo 74 vyskupai, kurie vadovavo 18 267 kuni
gams, iš jų 4808 vienuoliai. (Prieš karą buvo 11 394 kunigai ir 1740 vienuolių.) 
Vienuoliai turi 44 vienuolynus. Iš daugelio regulų Lenkijoje veikia be
nediktinai, bernardinai, cistersai, dominikonai, pranciškonai, jėzuitai,
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kapucinai, pijorai, saleziečiai, karmelitai ir kt. Moterų vienuolynų yra 
100 (benediktietės, bernardietės, klarietės, vizitietės, albertinietės, elzbietietės, pranciškie- 

tės, šaritės, uršulietės ir kt.).
Lenkijos dvasininkai gali vykti į užsienio šalis misijų darbui: 1973 m. 

išvyko 82 misionieriai lenkai. 1975 m. užsienyje dirbo 877 lenkų misio
nieriai: 45 vienuoliai, 178 vienuolės, 6 pasauliečiai, kiti - kunigai. Len
kijos dvasininkai gali teikti religines paslaugas tikintiesiems kariuomenė
je, ligoninėse, kalėjimuose (Tarybų Sąjungoje tai draudžiama).

1974 m. Lenkijoje buvo 13 623 bažnyčios, koplyčios ir maldos namai. 
Šalia to, 1975 m. buvo statoma dar 160 naujų bažnyčių. Ypač daug buvo 
statoma naujuose miestuose: Nova Hutoje, Staliova Volioje, Konine, Gos- 
tynine, Lodzės priemiesčiuose. Tokia religinė padėtis Lenkijoje.

Tikinčiųjų religines teises Tarybų Sąjungoje ir konkrečiai Lietuvoje mes 
gerai žinome: tikintysis turi teisę tik lankytis bažnyčioje, bet ir tai seka
mas šnipų; apie kitas teises, kaip katalikiškos spaudos laisvę, laisvą sto
jimą į kunigų seminariją ir daugelį kitų, tikintysis jau nėra girdėjęs dau
giau kaip 30 metų. Bet šios menkos teisės dar labiau ribojamos: pagal 
LTSR Aukščiausiosios tarybos 1976 07 16 sprendimą tikintieji neturi tei
sės netgi klausytis bažnyčioje pamokslo, nes pagal tą sprendimą religijos 
mokytis galima tik dvasinėse seminarijose. Taip iš tikinčiųjų atimama ir 
ta maža dar išlikusi teisė - pasimokyti tikėjimo tiesų bažnyčioje. Religijos 
tiesų aiškinimas arba bent tikinčio žmogaus balsas tiek spaudoje, tiek per 
radiją ir televiziją yra griežtai uždraustas. Štai kokia skirtinga tikinčiųjų 
padėtis Lenkijoje ir Lietuvoje, nors abi socialistinės. Aišku, Lenkija, kaip 
Vengrija, Čekoslovakija ir kt., yra vienoje socialistinių šalių režimų spekt
ro pusėje, o Lietuva su kitomis respublikomis, įeinančiomis į Tarybų Są
jungos sudėtį, - kitoje.

Yra dar trečia socialistinių šalių grupė, pasižyminti visišku dogmatiz
mu, kuris, beje, dar neseniai buvo būdingas ir Tarybų Sąjungai. Tai - 
Albanija, Kinija, Korėjos LDR, Vietnamas, Kambodža. Albanijoje su tikin
čiaisiais pasielgta žiauriausiai: dauguma kunigų nukankinti, išlikę gyvi 
išsižadėjo Dievo, o pačių tikinčiųjų jau nebėra. Albanija oficialiai paskelb
ta ateistine valstybe. Tarybų Sąjunga apie tai savo liaudžiai nepraneša, 
nes tokias priemones pati neseniai naudojo prieš dvasininkus ir tikinčiuo
sius, o jos tikslas irgi tas pats - tapti ateistine valstybe, tik, norėdama 
tapti pirmąja tokia pasaulyje, nesuteikia laurų Albanijai. Kambodžoje ko
munistinis Pol-Poto režimas šalia piliečių, kuriuos išmarino badu, nukan
kino ir išžudė, žiauriausiai susidorojo su tikinčiaisiais budistais (krikščio
nių ten nėra). Vietname yra šiokia tokia tolerancija tikinčiųjų atžvilgiu, 
tačiau ir ten budistams pripaišoma kontrrevoliucinė veikla. Su katalikais, 
kurių Vietname gana daug, kol kas elgiamasi taikingai.

Kokia katalikų padėtis Kinijoje? Krikščionių čia nedaug. 1949 m., prieš 
paimant komunistams valdžią į savo rankas, Kinijoje buvo 3 milijonai
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katalikų. Jiems vadovavo apie 100 vyskupų. Tačiau netrukus dėl komuni
stų kišimosi į Kinijos Katalikų Bažnyčios reikalus santykiai tarp Vatikano 
ir Kinijos Bažnyčios nutrūko. Paskutiniu metu šie santykiai po truputį 
užmezgami, tiesa, neoficialiai. Tačiau Vatikanas nepripažįsta naujojo Pe
kino vyskupo, kuris buvo paskirtas su Kinijos valdžios žinia ir pritarimu.

1948 m. Kinijoje veikė 10 jėzuitų misijų ir buvo per 1000 misionierių. 
Nuo XVI a. vidurio Jėzuitų ordinas su Kinija palaikė glaudžius ryšius, 
tačiau tie santykiai buvo nutraukti 1949 m., kai valdžią Kinijoje perėmė 
komunistai. Dauguma jėzuitų buvo suimti arba priversti pabėgti. Dabar 
liko tik apie 120 jėzuitų. Visi jie kinai. Prieš 30 metų jie irgi buvo nuteisti 
ilgus metus kalėti, išbuvo savo bausmės laiką ir išliko gyvi. Tik 2 iš jų 
buvo reabilituoti. Tačiau nė vienam iš 120 nebuvo leista grįžti prie reli
ginės veiklos. Pastaruoju metu vyko slaptos derybos tarp Kinijos ir Vati
kano dėl naujų sąlygų jėzuitams. Kinija sutinka atidaryti Šanchajuje vie
ną seniausių Kinijos universitetų Oror, kuris priklausė jėzuitams, ir medi
cinos mokyklą su prancūzų kalba. Šiose abiejose mokslo įstaigose dirbs 
ankstesnieji dėstytojai. Tai, aišku, teikia daug vilčių. Pastaruoju metu 
komunistinės Kinijos gerus ketinimus patvirtina ir tai, kad valdžia leido 
demonstruoti iš Vatikano 1978 metų Kalėdų šventes.

GARBINGOS SUKAKTUVĖS

Šiemet sukako 60 metų, kai buvo įšventintas kunigu prelatas Kazimieras 
Žitkus - poetas Vincas Stonis ir 50 metų - kunigas Juozas Adomaitis.

Prel. Kazimiero Žitkaus kunigystės 60 metų jubiliejus
Paminėtas Vilijampolės bažnyčioje 1978 m. gegužės 2 d. Pagerbti jubi

liato susirinko tiek žmonių, jog jų negalėjo sutalpinti Vilijampolės bažny
čia. Pamaldose dalyvavo vyskupai Juozapas Labukas-Matulaitis, Liudvi
kas Povilonis, Romualdas Krikščiūnas ir nemažai kunigų. Vyskupas L. 
Povilonis nušvietė Jubiliato gyvenimo kelią, paminėjo jo ilgą ir garbingą 
tarnavimą Bažnyčiai ir Tėvynei, jo indėlį į lietuvių literatūrą.

Kazimieras Žitkus gimė 1893 m. gruodžio 30 d. Vabalninke ūkininkų 
šeimoje. Mokėsi Panevėžio keturklasėje mokykloje, Kauno kunigų semina
rijoje ir Lietuvos universitete. Kunigu įšventintas 1919 m. gegužės 4 d. 
Bažnyčios tarnybą pradėjo Šančių bažnyčios vikaru. Toms pačioms parei
goms 1921 m. nukeltas į katedrą, kur kartu ėjo ir kurijos sekretoriaus 
pareigas. Studijos universitete, pastoracija, darbas kurijoje palaužė svei
katą - susirgo džiova. 1925-1926 m. gydėsi Italijoje Mereno sanatorijoje. 
Grįžęs gavo paskyrimą į Antalieptę, kur išbuvo iki 1930 m., vėliau buvo 
paskirtas į Kauną. Dėstė tikybą Kazimieriečių mergaičių gimnazijoje ir Simono
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Daukanto mokytojų seminarijoje. Sveikatai vėl sušlubavus, 1937 m. peda
goginį darbą nutraukė. Kurį laiką Kaune buvo altarista, paskui Benedikti
nių bažnyčios rektoriumi, Prisikėlimo bažnyčios klebonu, 1953-1959 m. 
Kauno kunigų seminarijos rektorium. Iš tų pareigų atleistas kaip altarista 
apsigyveno Kulautuvoje. 1965 m. persikėlė į Vilijampolę, kur gyvena ir 
dabar [1979 m.].

Kun. K. Žitkus labai uoliai dirbo pastoracinį darbą. Dažnai jį buvo 
galima matyti klausykloje, prie kurios nusitiesdavo netrumpos eilės žmo
nių. Jo nuoširdumas, taktas, gebėjimas įsijausti, suprasti, patarnauti ir 
paguosti patraukdavo žmones. Veikė jis ir savo kuklumu bei nepriekaiš
tingu kaip kunigo gyvenimu.

Buvo geras pedagogas. Gebėjo palaikyti nuoširdų kontaktą ne tik pa
mokų metu, bet ir už mokyklos sienų. 1932-1940 m. buvo moksleivių 
ateitininkų dvasios vadas. Tai nebuvo lengvos ir paprastos pareigos. 1930 
m. švietimo ministro įsakymu moksleivių ateitininkų organizacija buvo 
uždaryta. Už dalyvavimą jos veikloje moksleiviai buvo šalinami iš gimna
zijos, o rėmėjai baudžiami kalėjimu, koncentracijos stovykla, atleidimu iš 
darbo ir piniginėmis nuobaudomis. Bet tai kunigo Žitkaus nesulaikė nuo 
darbo su moksleiviais ateitininkais, kurie veikė slaptai.

Kun. K. Žitkus yra parašęs pradžios mokykloms religijos vadovėlius: 
„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu“, katekizmą ir maldaknygę vai
kams. Išėjo bene aštuonios tų vadovėlių laidos maždaug po 40 000 eg
zempliorių.

Sunkią naštą Jubiliatas pasiėmė sutikdamas užimti Kauno kunigų se
minarijos rektoriaus vietą. Tų pareigų jis vengė, nes tai buvo sunkios 
pokario metų dienos. Rektoriai vienas po kito buvo tremiami į lagerius 
(kan. r Rauda, kun. a. Vaitiekaitis). Rektoriaus pareigas K. Žitkus ėjo 6-erius 
metus. Tai buvo vienas iš laimingesnių seminarijos laikotarpių. Patraukli 
rektoriaus asmenybė, jo kuklumas, nuoširdumas, taktas, gebėjimas ben
dradarbiauti su profesoriais ir palaikyti kontaktą su klierikais padėjo se
minarijoje susidaryti jaukiai ir darbingai nuotaikai. Tą nuotaiką padėjo 
palaikyti ir Vilniaus vyskupas Julijonas Steponavičius, kuris vizituodavo 
seminariją ir ja rūpinosi.

Po Stalino mirties seminarija mažiau buvo puolama, ramiau galėjo 
dirbti. Bet tai truko neilgai. Nikita Chruščiovas, skubėdamas kurti komu
nizmą, užsimojo sparčiu tempu likviduoti „nacionalines ir religines atgy
venas“. 1959 m. religinių kultų įgaliotinio reikalavimu Kauno kunigų 
seminarijos rektorius atleistas iš pareigų, 12 klierikų atleista iš semina
rijos, klierikų skaičius seminarijoje apribotas iki 25; naujų kandidatų leista 
priimti tik po penkis kasmet.

Visą savo gyvenimą prel. K. Žitkus buvo susiejęs su jaunimu ir jo 
organizacijomis. Dar lankydamas Panevėžio keturklasę mokyklą įsijungė į 
ateitininkų sąjūdį. 1920-1921 m. dirbo „Ateities“ redakcijoje, o 1932-
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1940 m., kaip minėta, buvo moksleivių ateitininkų dvasios vadas. Rėmė 
kaimo jaunimo pavasarininkų organizaciją, jai parašė himną. Anksti pra
dėjo kurti: pirmieji eilėraščiai parašyti 1908 metais. Dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą jo poezija buvo spausdinama „Draugijoje“, „Ateityje“, „Pa
vasaryje“, o vėliau ir „Naujojoje Romuvoje“. Vertė Puškiną, Lermontovą, 
rusų kalba rašytus Jurgio Baltrušaičio eilėraščius. 1924 m. išleido savo 
eilėraščių rinkinį „Ašarėlės“, o 1970 m. - „Lyrika“. Jo poezija populiari: 
eilėraštis Gražių dainelių aš girdėjau tapo net liaudies daina.

Palaikė santykius su Vincu Mykolaičiu-Putinu, su kuriuo pirmą kartą 
susitiko 1914 m. kun. Aleksandro Dambrausko-Adomo Jakšto bute. Dau
giau bendravo po Antrojo pasaulinio karo. Prelatas K. Žitkus atliko sva
rų patarnavimą Mykolaičiui-Putinui: vysk. Juozapo Labuko pavedimu, 
1966 05 12 Kaune atliko Vinco Mykolaičio-Putino atleidimo nuo kunigo 
pareigų ir grąžinimo į pasauliečių tikinčiųjų tarpą ceremoniją. V Mykolaitis- 
Putinas pareiškė norą turėti pažymėjimą, pageidavo, kad jis būtų parašytas 
lotynų kalba ir patvirtintas kokiu nors antspaudu. Kun. Žitkus tokį pažy
mėjimą parūpino. Jis buvo patvirtintas Žemaičių vyskupystės antspaudu. 
V Mykolaitis-Putinas prel. K. Žitkui yra pasakęs, kad, rašydamas savo ro
maną „Altorių šešėly“, neturėjęs jokių antireliginių intencijų. Pati romano 
tema jam buvusi įdomi ir artima, todėl jis šį veikalą ir parašęs. Neturėjęs 
antireliginių tendencijų nė kituose savo raštuose, nes ateistu niekuomet 
nesąs buvęs. Iš kunigų pasitraukęs, nes jam paaiškėję, jog pastoracinis 
darbas jam esąs nepakeliamas (K. Žitkus. Keliai ir kryžkeliai. Rankraštis).

Prel. K. Žitkus-Vincas Stonis kas rytą išeina prie altoriaus kuklioje Vili
jampolės bažnyčioje. Gal ne visi parapijiečiai, atvykę dalyvauti rytmetinėse 
šv. Mišiose, žino, kad prel. K. Žitkus yra poetas. Jis niekada nesiekė asme
ninės garbės, tik visą gyvenimą dalijo ir dalija kitiems, ypač jaunimui, savo 
širdį - gyvu paskatinamuoju žodžiu, nuoširdžia šypsena ir eilėmis.

Kun. Juozo Adomaičio 50 metų kunigystės jubiliejus
Paminėtas Plokščių bažnyčioje 1979 m. gegužės 20 d., susirinkus di

deliam dalyvių būriui. Jubiliato gyvenimo kelią, atliktą pastoracinį ir vi
suomeninį darbą nušvietė vysk. L. Povilonis.

Kun. J. Adomaitis gimė 1901 m. spalio 26 d. Pašilių kaime, Plokščių 
parapijoje, Šakių apskrityje. Mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje ir Kauno 
karo mokykloje. Atlikęs karinę tarnybą, 1923 m. įstojo į kunigų seminariją 
Gižuose. Ją baigęs 1929 m. birželio 16 d. buvo įšventintas kunigu. Auk
štąjį mokslą ėjo Vytauto Didžiojo universitete. Jį baigė 1932 m. ir įgijo 
teologijos licenciato laipsnį. Dar studijuodamas universitete pradėjo pa
storacinį darbą: buvo tarnaičių Zitos draugijos kapelionu ir dėstė tikybą 
pradžios mokyklose. 1932 m. paskirtas Alytaus vikaru ir žemės ūkio mo
kyklos kapelionu. 1933 m. kapeliono pareigoms perkeliamas į Šakių „Žiburio“
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gimnaziją. Jo pareigingumą, taktą, pastoracinius, pedagoginius ir organi
zacinius gebėjimus tuoj pastebėjo bažnytinė vyresnybė, 1935 m. paskirtas 
Vilkaviškio vyskupijos oficijolu ir Katalikų veikimo centro (KVC) vadovu. 
Jo vadovaujamas vyskupijos KVC davė naują impulsą katalikiškųjų orga
nizacijų veikimui. Kreipė dėmesį ne į formalų, bet į konkretų, konkrečiais 
darbais pasireiškiantį katalikiškųjų organizacijų veikimą. Rūpinosi, kad 
kiekviename kaime būtų KVC įgaliotiniai, kurie burtų veiklesnius kaimo 
žmones katalikų veikimui plėsti.

1940 m. pasikeitus santvarkai Lietuvoje, kun. Juozas Adomaitis buvo 
nukeltas į Alytų. Neoficialiai ėjo kapeliono pareigas, dirbo su mokiniais 
bažnyčioje. Vokiečių okupacijos metais kapelionavo Marijampolės II gim
nazijoje. Grįžus tarybų valdžiai, kurį laiką dėstė moksleiviams tikybą baž
nyčioje. 1945-1951 m. buvo Griškabūdžio parapijos klebonas ir Kudirkos 
Naumiesčio dekanas. 1951 m. gegužės mėn. suimtas, už akių nuteistas 
10 metų ir išsiųstas į lagerį Gorkio srityje. 1956 m. peržiūrėjus jo bylą, 
pripažinta, kad neteisingai apkaltintas ir leista grįžti į tėvynę. Iš karto 
sunkiai sekėsi pastoviau įsikurti. 1956-1963 m. laikotarpyje buvo Mari
jampolės bažnyčios vikaras, Alytaus II bažnyčios klebonas ir dekanas, 
Bazilionių (Šiaulių rajone) parapijos klebonas. 1963 m. nukeltas į Plokščius, 
kur, išbuvęs 10 metų klebonu, dėl sveikatos iš šių pareigų pasitraukė. Nuo 
1973 m. gyvena Plokščiuose kaip altarista.

Pasirinkęs nelengvą kunigo kelią, reikalaujantį daug ko atsižadėti, au
kotis ir kitiems tarnauti, Jubiliatas per 50 metų tuo keliu ėjo neklupda
mas, rodydamas gerą pavyzdį ir nemažai nuveikdamas. Kaip pažymėjo 
vysk. L. Povilonis, vien tik šv. Mišių yra aukojęs 20 000, neminint kitų 
atliktų bažnytinių patarnavimų, pedagoginio ir visuomeninio darbo.

Mūsų dabartinėmis sąlygomis niekas tiek daug nepatarnauja lietuvių 
tautai, kaip geras kunigas. Palaikydamas tautoje gyvą tikėjimą, kelia ir 
moralę. Skatindamas susilaikyti nuo to, kas palaužia tautos gyvastį, jis 
stiprina tautą ir didina jos atsparumą. Lietuvos žmonės, tūkstančiais da
lyvaudami kunigų laidotuvėse, jubiliejų minėjimuose, rodo, kokią didžią 
meilę ir pagarbą jie jaučia kunigui.

[Parengė Kazimieras Šapalas]


