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Pirmas krikšto vandens lašas, 
nukritęs tau ant galvos, karaliau, 
tebevilgo tautos širdį.

Pirmas tavo kraujo lašas, 
kritęs krikštyton žemėn, 
ir tautos kankinių kraujas 
liudija Dievą - karalių Karalių.

(Dedikacija karaliui Mindaugui iš maldyno Tikiu Dievą)

* * *

Kažkas tarė: „Mūsų žemė gęsta".
- Melas!
Netikėjau. Ne, tai netiesa.
O viršum visų laukų regiu, kaip puola
Kaip baisi gelmė tamsa.

(Bernardas Brazdžionis)

* * *
LIETUVIŲ TAUTA, 

ta seniausioji arijų giminė, nuo amžių garsėjo taurumu, kilnumu ir 
gerumu, garsėjo karžygiška savo dvasia. Poetai dainavo ir apie mei
lų lietuvių vaišingumą, ir lietuvaičių skaistumą, ir jų širdin įaugu
sią rūtą, tyrumo simbolį, ir apie nepalaužiamą ištikimybę, didžią 
Tėvynės meilę. Taip, mūsų tėvų gyvenimas buvo garbingas.

Plačiai žinomas lietuvių motinų dorumas, kantrumas ir gerumas. 
Ramaus charakterio, švelnios ir jautrios jos nuo amžių buvo namų 
židinio sergėtojos. Per visus amžius moteris buvo tautinės savimonės 
ugdytoja. Lietuvos klestėjimo ir nuopuolio gadynėje ji išlaikė savo 
gimtąją kalbą ir dainas. Tada moteris ne už auksą mylėta.

Piktumas, storžieviškumas, šiurkštumas, melas, neištikimybė - 
šios savybės lietuviams nebūdingos - tai tik laikinas reiškinys, 
svetima įtaka.

Lietuvių tauta yra didi savo mistine ir istorine praeitimi. Ji 
pašaukta atlikti didelį vaidmenį Europos ir pasaulio ateityje, - sako 
rašytojas, poetas ir mistikas Oskaras Milašius. Jis išreiškia savo 
nesvyruojantį tikėjimą Lietuva ir lietuvio dvasia, kurios negali įveikti 
net sunkiausi išbandymai. Ištisais dešimtmečiais buvo slopinama 
individualybė ir žmogiškasis išdidumas, buvo stengiamasi išplėšti 
sielą, ir vis dėlto daugelis perėjo per tą išbandymų ugnį nepalūžę...

[Felicija Kasputytė]
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ISTORIJOS PUSLAPIAI

Jz. [kun. Juozas Šalčius]
STEIGIAMOJO SEIMO 60-METIS

Priešo jėgų gausumas dar nėra įrodymas, 
kad jis stiprus.
Ne skaičius yra kovos sėkmės paslaptis!..
Laimi tas, kuris pasiryžęs mirti ar laimėti.

(Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas)
Lietuvos istoriją galima pavadinti kovos dėl laisvės istorija. Kovota 

karo žygiuose (ar neatsilaikė Lietuva prieš kryžiuočius?!), bet dar daugiau 
kovota tylomis, ginant savo kalbą, žmogaus orumą bei teises, taigi ir savo 
tautos dvasinę nepriklausomybę.

120 metų Lietuva kentė caro Rusijos jungą, nematytą priespaudą. Ca
rai per savo patikėtinius generalgubernatorius darė visa, kad katalikiška 
Lietuva būtų sustačiatikinta ir surusinta. Caras Aleksandras 1 netgi panai
kino Lietuvos vardą, Lietuvos ir Baltarusijos teritoriją pavadindamas Šiaurės 
vakarų kraštu. Nuolat buvo tikinama, kad Lietuvos iš viso nėra buvę, jog 
tai pirmykštė senoji Rusija, rusų valstybės ir stačiatikybės lopšys. Uždrausta 
leisti lietuvišką spaudą ir netgi lietuviškai kalbėtis mokyklose ar kitose 
viešose vietose. Lietuviai inteligentai negalėjo savo tėvynėje gauti darbo: 
jie turėjo dirbti Rusijoje arba Lenkijoje.

Bet ir tokioje priespaudoje lietuvių tauta augo, brendo jos sąmoningu
mas. Ji išaugino būrį inteligentų, daugiausia kunigų ir gydytojų (nes tik 
šių profesijų žmonės galėjo dirbti Lietuvoje). Pabudę patys, jie ėmė žadinti 
liaudį, iš kurios buvo kilę.

Nuolat augančiam lietuvių laisvės troškimui, kultūrinio ir politinio gy
venimo poreikiui, ne kartą išsiliejusiam gaivališku sprogimu - ginkluotu 
sukilimu, talkino ir amžiaus pradžios įvykiai: Didysis Vilniaus Seimas 1905 
m. ir Pirmasis pasaulinis karas 1914 m. Dar prieš karą Paryžiuje įkurtas 
Lietuvos informacijos biuras (įkūrėjas - emigrantas J. Gabrys), po 4-erių metų 
buvo perkeltas į Ženevą, o vėliau - į Lozaną. Biuro uždavinys buvo infor
muoti pasaulį apie Lietuvos padėtį. Kitas susibūrimas buvo Lietuvių stu
dentų draugija, kuri iš pradžių vadinosi Rūta, o vėliau - Lithuania.

Prie Lietuvos vardo garsinimo pasaulyje nemažai prisidėjo ir popie
žiaus Benedikto XV leistoji Lietuvos diena (1917 m., sekmadienis po Kristaus 
Dangun žengimo šventės). Leidime, gautame vysk. Pranciškaus Karevičiaus 
vardu, buvo rašoma, kad dėl liūdno lietuvių tautos likimo Šventasis 
Tėvas išgyvena didelį sielvartą ir supranta, jog karo sunaikintos Lietu
vos kraštas negali kitaip atsikelti, kaip tik viso pasaulio padedamas. Tą 
dieną visame pasaulyje turėjo vykti pamaldos už Lietuvą ir daroma rink
liava.
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Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, Rusijoje kilo revoliucija. Vo
kietijai grėsė neišvengiamas karo pralaimėjimas. Tų dviejų valstybių oku
pacijoje duso mažosios tautos. Ypač sunki buvo padėtis Lietuvos, kuri dėl 
savo geografinės padėties tarsi stovėjo skersai kelio milžinams. Europa 
pasidarė panaši j kunkuliuojantį katilą. Lietuvos padėtį ypač sunkino re
voliucinė anarchija Rusijoje ir Vokietijos pastangos net pralaimint neati
duoti savo grobio. Po didžiulių diplomatinių pastangų ir derybų su Vokie
tija lietuviams pavyko 1917 m. rugsėjo 17-22 d. sušaukti Vilniuje Lietu
vių konferenciją. Į Konferenciją buvo pakviesta 264, atvyko - 214 įvairių 
pažiūrų ir luomų atstovų. Konferencijai pirmininkavo dr. Jonas Basanavi
čius. Buvo priimtos dvi rezoliucijos.

Pirmoji:
Kad Lietuva galėtų laisvai plėtotis, turi būti sukurta nepriklausoma 
Lietuvos valstybė, demokratiniais principais sutvarkyta, prisilai
kant etnografinių sienų, su ekonomikos reikalaujamais korektyvais. 
Mažumoms garantuojamos kultūros teisės. Vilniuje sušauktas Kon
stituanto [Steigiamasis Seimas] turi nustatyti valstybės pamatus ir san
tykius su kitomis valstybėmis.

Antrojoje rezoliucijoje (ją privertė daryti okupacinė vokiečių valdžia - kitaip ji 
nebūtų leidusi rinkti Tarybos) buvo padarytas labai atsargus kompromisas realiai 
politikai, būtent:

jeigu Vokietija sutiktų dar prieš Taikos konferenciją proklamuoti 
Lietuvos valstybę ir pačioje Konferencijoje paremti Lietuvos reika
lus, tai Lietuvių konferencija, turėdama omenyje, kad Lietuvos in
teresai normaliose taikos sąlygose yra pasvirę ne tiek į Rytus, kiek 
į Vakarus, pripažįsta galimu sueiti būsimai Lietuvos valstybei, ne
pakenkiant savarankiškam jos plėtojimuisi, į tam tikrus dar nusta
tytinus santykius su Vokietija.

Po ilgų diskusijų rezoliucijos buvo priimtos vienbalsiai. Konferencija 
išrinko vykdomąjį organą - 20 asmenų Lietuvos Tarybą. Išrinkta: dr. 
Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, dr. Jurgis Šaulys, Donatas Mali
nauskas, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Mykolas Biržiška, Petras 
Klimas, Jonas Smilgevičius, Saliamonas Banaitis, Jokūbas Šernas, Jonas 
Vailokaitis, Steponas Kairys, Aleksandras Stulginskis, Kazimieras Šau
lys, Vladas Mironas, Alfonsas Petrulis, Justinas Staugaitis, Jonas Vileišis 
ir Stanislovas Narutavičius. Tarybos pirmininku išrinktas Antanas Sme
tona.

Konferencija pasiuntė vieninteliam pasaulyje Lietuvos bičiuliui Šven
tajam Tėvui Benediktui XV sveikinimą. Iš jo gautas tokio turinio atsaky
mas:

Iš Vatikano 1917 m. gruodžio 6 d. Jo Šventenybės sekretoriatas N. 49543. 
Prakilniam Vyrui dr. J. Basanavičiui,

Lietuvių Konferencijos pirmininkui Vilniuje.
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Prakilnus Vyre,
Šv. Tėvas, kuris rūpinasi viso pasaulio katalikais ir savo tėviškąja 
meile taip pat apima ir gyvenančius Lietuvoje, maloniai priėmė 
Vilniaus Konferencijos atstovų kilnius žodžius, siųstus Tėvui, kaipo 
atsidavusiam nelaimingų paguodai ir visų tautų sutaikinimui, ir 
panorėjo per mane Tau savo dėkingumą išreikšti. Šv. Tėvas malo
niai teikia prašytą apaštališką palaiminimą, velydamas geros klo
ties ir pažangos visiems Lietuvos piliečiams.

Pildydamas tą garbingą priedermę, trokštu Tau visos gerovės ir 
laimės ir palieku Tau, prakilnus Vyre, kuo palankiausias.

Pasirašė Kardinolas Gasparri 
(Lietuvos aidas, 1918 m. sausio 15 d., Nr. 7)

Tarybai teko nepaprastas uždavinys - diplomatine kova iškovoti Lietuvos 
nepriklausomybę. Ji darė įvairius diplomatinius žygius, kad išvengtų vokie
čių „globos“. Netgi buvo numatyta kurti Lietuvą kaip konstitucinę monarchi
ją, karaliumi Mindaugu II kviečiant Viurtembergo grafą Vilhelmą Urachą. 
Vėliau, Vokietijai silpstant, to sumanymo atsisakyta. Lietuviai veržėsi į vie
šąjį kelią, vokiečiai stojo skersai kelio ir trukdė. Vis dėlto Taryba ryžosi 
paskelbti Lietuvą nepriklausoma valstybe. Tai ji padarė 1918 m. Vasario 
16 d. aktu. 1918 m. pabaigoje sudaryta Laikinoji Lietuvos vyriausybė.

Pirmiausia reikėjo apginti Lietuvą nuo išorės priešų - bolševikų, ber
montininkų, lenkų. Tėvynės ginti ėjo būriai savanorių iš kaimų ir miestų. 
Laikinoji vyriausybė 1919 m. sausio 15 d. paskelbė karininkų ir puskari
ninkių mobilizaciją, o vasario 25 d. įsteigė 4 mėnesių karo mokyklą, kurią 
baigė 89 karininkai ir 7 puskarininkiai. Daugiau kaip 90% baigusiųjų 
buvo ateitininkai. Iš visų Lietuvos kampų į Vilnių skubėjo grįžę iš Rusijos 
kariškiai, buvę belaisviai. Lietuvių savanorių kasdien gausėjo, nors pra
džia buvo labai sunki - nebuvo nei pinigų, nei ginklų, nei drabužių, nei 
būstinių. Lietuvės moterys ir mergaitės (ypač zanavykijoje) įsijungė į savo 
krašto gynimą: rengė savanorius - mezgė, audė šiltus drabužius. Greit 
susidarė savanorių pulkai ir divizijos. Lietuvis į savo žemę įaugęs. Ir 
žūtbūtinėse kovose jis kovėsi ne vien dėl pažadėto žemės sklypo, bet ir dėl 
laisvės, nepriklausomo savo buvimo šiame mažame pasaulio žemės lopi
nėlyje prie Baltijos krantų.

1918 m. pabaigoje vokiečiams traukiantis iš Lietuvos, į jų vietą žengė 
raudonarmiečiai. Vilniuje organizavosi ir lenkų legionieriai. Lietuviams 
reikėjo kariauti su lenkais, raudonarmiečiais, vokiečių ir rusų kariuome
nių likučiais - bermontininkais. Lietuviai savanoriai kovėsi narsiai. Kovo
se ties Giedraičiais ir Širvintomis lietuviai it liūtai kovėsi už savo žemę. 
Paėmus daug karo amunicijos - lėktuvų, patrankų ir kt., kovos laimikis 
labai praturtino Lietuvos kariuomenę.
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1919 m. rugpjūčio 25 d. lietuviai išvarė raudonarmiečius iš paskutinio 
Lietuvos miesto - Zarasų. Rusijos užsienio reikalų komisaras Čičerinas 
paprašė Lietuvą sustabdyti ginkluotą kovą. Kadangi lietuvių tikslas buvo 
apginti savo kraštą, o ne veržtis į kitų žemes, jie taikos siūlymą priėmė. 
Pagal taikos sutartį į Lietuvos sritį įėjo Vilnius, Gardinas. Rusija duoda 
Lietuvai 3 milijonus aukso rublių karo išlaidoms padengti, 100 000 de
šimtinių miško (bet šito punkto neištesėjo) ir kt.

Nepriklausomybės kovos pareikalavo daug narsuolių gyvybių. Pirmieji 
žuvusieji savanoriai: J. Kalasiūnas ir A. Zambacevičius (1919 01 11), Povilas 
Lukšys (1919 02 09 prie Kėdainių), karininkas Antanas Juozapavičius (1919 02 13 
Alytuje), Pranas Eimutis (1919 03 18 Kaune). Daug žuvo ir gražiausių tautos 
žiedų - moksleivių. Tarp jų - ir ateitininkijos tėvo Prano Dovydaičio brolis 
gimnazistas. Pagal oficialius duomenis kovose žuvo 40 karininkų, 1292 
kareiviai, 67 šauliai; dingo be žinios 16 karininkų, 813 kareivių; nuo 
užkrečiamų ligų mirė 297 kareiviai. Tas kovas šiandien mena daugelyje 
Lietuvos vietų išlikusios kapinaitės.

Laisvė buvo apginta, krauju iškovota. Reikėjo kurti valstybę. 1919 m. 
lapkričio 20 d. buvo paskelbtas Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymas. 
Pirmasis jo straipsnis taip skambėjo:

Renka visuotiniu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu, saugojant pro
porcionalią sistemą.

Rinkimai į Steigiamąjį Seimą įvyko 1920 04 14-15, rinkimuose daly
vavo 30 grupuočių. Į Seimą išrinkta 112 atstovų: krikščionių demokratų 
bloko - 59, socialistų liaudininkų - 28, socialdemokratų - 12, žydų - 7, 
lenkų - 3, vokiečių - 1, nepartinių - 2.

1920 05 15 Steigiamasis Seimas pradėjo savo darbą. Jį atidarė Laiki
nosios Lietuvos vyriausybės prezidentas Antanas Smetona. Jis kalbėjo:

Ši diena Lietuvai yra visų prakilniausia: susilaukėm tos valandos, 
kada tautos valia, buvusi ilgus amžius prislėgta, suvaržyta, vėl 
iškilo aikštėn ir susidėjo į stiprų vienetą. Būdama nelaisvėje [1795- 
1915 - rusų ir 1915-1918 - vokiečių], tauta beveik buvo nustojusi savo 

gyvybės sąmonės, buvo apmirusi, kitiems rodėsi, kad jau palaido
ta. Radosi tačiau kilnių jos vaikų, kurie nenusiminė, kurie turėjo 
tiek drąsos ir ryžosi gaivinti apmirusią sąmonę, kelt ir plėtot, gy
dyt, budint, judint visuomenės valią, pažadint iš miego visą tautą 
ir visą šalį. Vieni gyvu žodžiu, kiti raštu, kiti gyvu darbu ir veiks
mu skynė takus, taisė kelius tai Lietuvos ateičiai, kurią mes šian
dien matome. <...> 1905 m. Vilniaus Seimas garsingai viešai pa
reiškė, jog niekam kitam neseka Lietuvos ir lietuvių tautos vardu 
kalbėti ir bet kas daryti kaip tik pačiai tautai, pačiai krašto vi
suomenei. Tad jau buvo išbudinta tautos sąmonė, tat jau buvo 
atgautas apmirusios tautos žadas, tat jau reiškimasis Lietuvos 
noro gyventi savarankišku savitos valstybės gyvenimu. Toks šalies
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supratimas buvo pasiektas aukomis tų prakilnių lietuvių, kurie vy
ko į laisvę ir kitus į jų vedė nesuklupdami, kurių vieni buvo rusų 
valdžios ištremti iš tėvynės ir turėjo mirt svetimoj šaly, kiti kalėji
muose kamuojami, kiti vėl varguos gyvendami turėjo baigt savo 
dienas, kad ir gimtajame krašte, bet išsižadėję asmens laimės.

Ši valanda iškilminga: ji yra daugelio metų ruošos ir pasiauko
jimo žygių vaisius. Ši diena yra garbinga mūsų Tėvynei. Kelis am
žius klausiusi svetimųjų valdžios, nusilenkusi jų valiai, Lietuva 
nūdien įstengė apsisprendimo teisę pastatyti priešaky savo tautos, 
savo visuomenės valia. Buvusi nužeminta - ji per skausmus, kaip 
sako poetas, eina į garbę, ima garbingas vietas kitų nepriklausomų 
valstybių eilėj. <...> Lietuvos nepriklausomybės obalsis, pakilęs iš 
gilios visuomenės sielos, plėtojasi ligi pat didžiojo pasaulio sukreto, 
kada pagaliau, griuvus valstybėm vergejom, ant griuvėsių ėmė da
rytis naujas laisvų tautų gyvenimas. Tada ir Lietuva paskelbė savo 
esimą visam pasauliui. <...> Laikinosios valdžios uždavinys yra 
baigtas, Valstybės Taryba, Valstybės prezidentas, Ministerių kabine
tas, Valstybės kontrolė, Vyriausias kariuomenės vadas, atvedę Lie
tuvą ligi Steigiamojo Seimo, šiandien visi pasitraukia ir atiduoda 
tam aukštam Susirinkimui krašto valdymą.

Steigiamąjį Seimą sveikino anglų ir kitų tautų įgalioti atstovai, rašy
tojas J. Tumas-Vaižgantas ir kiti. Steigiamojo Seimo pirmininku, o vėliau 
Respublikos prezidentu buvo išrinktas Aleksandras Stulginskis. Atidary
me jis kalbėjo:

1917 m. susirinkę Vilniuj lietuvių visuomenės darbuotojai pastatė 
priešaky lietuvių tautos rinktinius vyrus ir pavedė jiems valstybės 
kūrimo darbą. <...> Rinkimuose dalyvavo daugiau kaip 90% pilie
čių, tai yra toks didelis nuošimtis, koks retai kur atsitinka pasauly, 
paaiškėjo partijų ir srovių diferenciacija. Vadinasi, žmonėse esama 
išsivysčiusios politinės sąmonės. Rinkimų rezultatai rodo, kad lie
tuviai gavo 91,9% balsų, žydai - 5,3%, lenkai - 2,6%, vokiečiai - 
0,9%. Aiškiausiai tai rodo, kad Lietuva ne tautų mišinys, bet susi
konsolidavusi vienos lietuvių tautos šalis.

Lietuvos ūkininkai, po savo šiaudų stogu išlaikę tautos kultūrą ir 
mūsų nepriklausomybės idėją, nepriklausomoj Lietuvoj susilauks tokių 
sąlygų, kuriose žemelė maitintoja duos jiems tiek, kiek tik gali duoti.

<...> Einant prie konkrečių Steigiamojo Seimo darbų turėtų 
būti Lietuvos nepriklausomybės skelbimas. Steigiamasis Seimas vi
su autoritetingumu turi pasauliui pareikšti, kad Lietuva yra nu
traukusi visus valstybinius ryšius, kuriais ji buvo kadaise sujungta 
su kitom valstybėm. Steigiamasis Seimas taria Lietuvą esant atsta
tytą kaip nepriklausomą valstybę. Tos rūšies rezoliuciją siūlau Stei
giamajam Seimui priimti atsistojimu:
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LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS, REIKŠDAMAS LIETUVOS ŽMONIŲ VALIĄ, 
PROKLAMUOJA ESANT ATSTATYTĄ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ, KAI
PO DEMOKRATINĘ RESPUBLIKĄ ETNOLOGINĖM SIENOM IR LAISVĄ NUO VALSTY
BINIŲ RYŠIŲ, KURIE YRA BUVĘ SU KITOM VALSTYBĖM.

Deklaracija buvo priimta vienbalsiai. Sugiedotas Tautos himnas. Taip 
pradėjo savo veiklą Steigiamasis Seimas, kurio darbai - visų Lietuvos 
kovų vainikas.

Seimas posėdžiavo dvejus metus. Tai buvo ne tik sunkus ir atsakingas 
valstybės kūrimo procesas, bet ir didelė valstybės valdymo mokykla. Nu
statant valstybės santvarkos pobūdį, vyko atkakli kova tarp atskirų poli
tinių grupuočių. Krikščionys demokratai norėjo sutvarkyti Lietuvos valsty
bę krikščioniškosios demokratijos pagrindais. Socialistinė pozicija siūlė 
valstybės priešakyje pastatyti ne prezidentą, o kolektyvinį prezidiumą. Po 
ilgų ginčų balsuota. Už prezidento instituciją balsavo 56 atstovai, prieš - 
39, keletas susilaikė. Valstybės pagrindan buvo padėta krikščioniškos de
mokratijos principai.

Krikščioniškoji demokratija tapo ir Steigiamojo Seimo priimtos Konsti
tucijos pagrindu, įžanginiai jos sakiniai nukreipia į šaltinius, kuriais re
miantis išleistas pagrindinis Lietuvos įstatymas:

Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos tauta, dėkingai minėdama gar
bingas savo sūnų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti 
padarytas, atstačius nepriklausomą savo valstybę ir norėdama 
nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam gyvenimui pa
grindus, sudaryti sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti, ir pa
tikrinti visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir 
dorai tinkamą valstybės globą, per savo įgaliotus atstovus, susi
rinkusius į Steigiamąjį Seimą, 1922 m. rugpjūčio 1 d. priėmė šią 
Lietuvos valstybės Konstituciją...

Lietuvių tautai nepaprastą reikšmę turėjo 1922 02 15 priimtas Žemės 
reformos įstatymas, jį priimant, Seimo posėdyje dalyvavo 89 atstovai. Už 
įstatymą balsavo 53, prieš - 7, susilaikė 29 atstovai. Pagal šį įstatymą 
žemė iš dvarininkų imama prievartos būdu, dvarininkui paliekant dvaro 
centrą su 80 ha žemės. Už paimtą žemę numatytas atlyginimas (už 1 ha 
nusavinto lauko žemės - 15 Lt, o už 1 ha miško - 3 Lt), tačiau iki 1930 metų, kol 
tautininkai pakeitė įstatymą dvarininkų naudai, apskritai niekam nebuvo 
atlyginta, remiantis plačiomis įstatymo numatytomis išlygomis. Naujaku
riams buvo numatytos pašalpos ir paskolos pinigais.

Iki 1918 metų Lietuvoje 564 000 ha miškų, 692 000 ha lauko žemės 
apie 55 000 ha vandenų buvo sukoncentruota 1600 stambių žemval

džių rankose (87% jų buvo svetimtaučiai - lenkai, rusai, vokiečiai). Vykdant Že
mės reformą, išparceliuota 458 597 ha dvarų žemės. 20 000 ūkininkų 
išskirstyta į viensėdžius (Lietuvoje buvo 60 000 bežemių ir 40 000 mažažemių 
valstiečių).
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Lietuviškoji Žemės reforma sulaukė atgarsio ir užsienyje. Ja domėjosi 
tuometinio popiežiaus nuncijus Paryžiuje Dž. Ronkalis (vėliau tapęs popiežiumi 
Jonu XXIII), kai kurie Pietų Amerikos valstybininkai, Italijos ir Ispanijos 
krikščionys demokratai. Nuncijus Dž. Ronkalis, sužinojęs, kad vyriau
siasis Žemės reformos įstatymo autorius ir vykdytojas kun. Mykolas Kru
pavičius gyvena Čikagoje, rašė jam laišką, teiraudamasis apie Lietuvos 
žemės reformą. Jo nuomone, Lietuvos žemės reforma - pavyzdinė.

Be konstitucijos ir Žemės reformos įstatymo, Steigiamasis Seimas pri
ėmė daug kitų įstatymų. Sudaryta sutartis su Tarybų Rusija (1920 03 16), 
įvesta sava valiuta - litas (1922 os 08) ir kt.

Kalbant apie Steigiamojo Seimo reikšmę Lietuvos gyvenimui, pravartu 
pacituoti prezidento Aleksandro Stulginskio žodžius, pasakytus 1922 09 13 
pirmajame Lietuvos Seime:

Su pasigėrėjimu turime pabrėžti, kad pirmasai Seimas atsistoja 
mūsų valstybės priešakyje, kada Lietuva yra jau priimta į Tautų 
Sąjungos narius, kada Jungtinės Šiaurės Amerikos valstybės, Apaš
talų Sostas ir daugelis kitų valstybių yra pripažinusios Lietuvą 
nepriklausoma valstybe, kada pagaliau Lietuvos valstybė, kaip 
tokia, yra užmezgusi tarptautinius santykius su daugeliu valsty
bių ir tuo būdu įėjusi į nepriklausomų tautų bei valstybių šeimyną 
lygiateisiu nariu...

LITERATŪRA
1. Steigiamojo Seimo stenogramos.
2. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 1918-1928.
3. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. Vilnius, 1961. T. 4.

Dalia [Loreta Užemeckaitė]

TAVE AŠ TOKIĄ SUSIKŪRIAU 
Tave aš tokią susikūriau, 
kad tu virpėtum, gaustum kaip styga, 
kad išdavimo žymės tavyje išdiltų 
ir nebeliktų vėtrų svetimų.

Tave aš tokią susikūriau...
Ir tu čia augai tartum medis manyje.
Iš prieglobsčio tavų šakų išklydo
paukščiai - laisvos mintys -
ir tegul mūsų laisvės niekas nepamins.
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Ign. [Kazimieras Šapalas]
ATEITININKŲ SĄJŪDŽIO POVEIKIS MOKSLEIVIJAI  

IR INTELIGENTIJAI  
(Str. „Jaunimo sąjūdis" tęsinys. Pradžia Nr. 7, 8, 11)

Besimokančio jaunimo ir inteligentijos ideologinis persiorientavi
mas. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje rusų mokyklose vyravęs priešiš
kas nusistatymas religijai buvo labai paveikęs besimokantį lietuvių jaunimą 
ir šviesuomenę. Būti ateistu buvo mada. Lietuviai pasauliečiai inteligentai 
buvo arba ateistai, arba indiferentai. 1910 m. kilęs ateitininkų sąjūdis 
sulaukė didelio moksleivių ir studentų pritarimo. Nepriklausomybės gyve
nimo pabaigoje dauguma lietuvių moksleivių ir inteligentų nuo ateizmo 
jau buvo nusigręžę. Persiorientavimą iš dalies nulėmė ir tai, kad jaunimas 
mokėsi ne rusų, o nepriklausomos Lietuvos mokyklose, kuriose vyravo 
kita, ateitininkų skleidžiama dvasia. Įdomu, kad nepriklausomoje Lietu
voje moksleivių pažiūrų formavimuisi daugiau įtakos turėjo ne mokytojai, 
o moksleivių organizacijos.

Gausiausi ir geriausiai organizuoti buvo ateitininkai. Per savo kuope
les, sekcijas, būrelius, paskaitas, konferencijas, šventes ir kitus renginius 
jie darė didelį poveikį moksleiviams. Didelę reikšmę turėjo tai, kad, ku
riantis valstybei, ateitininkų sendraugiai (kun. Mykolas Krupavičius, Aleksandras 
Stulginskis, Kazys Bizauskas, Leonas Bistras), kaip valstybės vadovai, neleido auk
lėjimo pakreipti ateistine linkme. Nors vėliau valdžia keitėsi, auklėjimo 
kryptis mokyklose iš esmės pasiliko tokia pati.

Valstybės kūrimosi pradžioje ateistinės inteligentijos buvo žymiai dau
giau. Valstybės valdymo aparate ir mokyklose, ypač aukštosiose, ji užėmė 
daug svarbių pozicijų ir ideologinės kovos arenoje nebuvo pasyvi. Per savo 
organizacijas, spaudą, mokyklas ir įtaką valstybės aparate ji stengėsi pa
veikti moksleiviją ir jaunąją inteligentiją.

Ateistinės moksleivių organizacijos ir jų vaidmuo. Nepriklausomoje 
Lietuvoje veikė kelios ateistinės pakraipos moksleivių organizacijos: auš
rininkų, varpininkų, kultūrininkų, komunistinio jaunimo.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais didelį aktyvumą rodė aušrinin
kai. Rusijos revoliucijos paveikti, jie grįžo į Lietuvą kovingai nusiteikę ir 
toli pasukę į kairę. Jie vedė smarkią akciją prieš ateitininkus ir Katalikų 
Bažnyčią. Bet jų ideologija ir siekiai buvo svetimi lietuvių moksleivijai, 
todėl šalininkų nedaug tesusilaukė. Jie sekė rusų kairiaisiais socialistais 
revoliucionieriais, iš savo principų išbraukė tautiškumą ir įsirašė sociali
zmą. Jų žvilgsnis krypo į Maskvą, jie buvo nepalankūs besikuriančiai 
Lietuvos valstybei.

Su jais buvo nepakeliui lietuviams moksleiviams, kurių ištisos klasės 
savanoriais ėjo į frontą ginti nepriklausomybės. Aušrininkų laikraštis „Auš
rinė“ koneveikė savanorius. Taip toli nukrypusiems aušrininkams nepritarė
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vyresnieji aušrininkai. Vienas pirmųjų aušrininkų rašytojas Balys Sruoga 
socialistinę „Aušrinę“ pavadino mylimuoju rusų nihilistų vaiku, o socia
listinės „Aušrinės“ leidėjus - pasenusiais, surusėjusiais, rusų civilizacijos 
nuodų - nihilizmo - prisigėrusiais („Lietuva". 1920. Nr. 5).

Aušrininkai 1922 m. savo skyrius turėjo 12-oje mokyklų. Narių sky
riuose, išskyrus Marijampolės realinę gimnaziją, buvo nedaug - po vieną 
antrą dešimtį. Po 1926 m. gimnazijose aušrininkai mažai reiškėsi, o po 
1930 m. organizacija visai nustojo veikusi.

Moksleiviai varpininkai įsikūrė 1923 metais. Savo ideologu jie laikė 
tautinio atgimimo žadintoją Vincą Kudirką. Juos globojo valstiečių liaudi
ninkų vadai F. Bortkevičienė, K. Grinius, adv. M. Sleževičius. Leido savo 
laikraštį „Moksleivių varpai“, kurio išėjo 10 numerių. Organizacija didelės 
įtakos moksleivijai neturėjo: jų skyriai tebuvo tik keliose mokyklose.

Kultūros būreliai jungė įvairių krypčių laisvamaniškų pažiūrų mokslei
vius: aušrininkus, varpininkus, komjaunuolius ir kitus. Jų tikslas buvo 
šviestis ir skleisti ateizmą. Kultūros būreliai veikė daugelyje mokyklų, bet 
buvo negausūs. Labiau buvo paplitę miestuose ir kaimuose suaugusiųjų 
būreliai.

Komunistinio jaunimo organizacija buvo uždrausta, bet ji veikė slap
tai. Savo kuopeles turėjo Biržų, Kauno „Aušros“, Kelmės, Mažeikių, Pane
vėžio gimnazijose, Marijampolės, Panevėžio mokytojų seminarijose (MLT 
enciklopedija. 1968. t. 2, p. 389). Komjaunuoliai savo veiklą kreipė daugiau į 
miestų ir kaimų jaunimą. Mokyklose jų įtaka mažai reiškėsi. Kiek moks
leivių priklausė komjaunimo organizacijai, tikslių duomenų nėra. 1939 
metais Lietuvoje buvo apie 1000 komjaunuolių, tai daugiausia miesto ir 
kaimo darbininkai, tarp jų - nemažai kitataučių.

Moksleivių ateistinės organizacijos nebuvo gausios. Joms priklausė apie 
700-800 narių, tai sudarė 4-5% visų moksleivių.

Ateitininkams artimos moksleivių organizacijos. Lietuvoje veikė ke
lios ateitininkams artimos moksleivių organizacijos. Iš jų veikliausios bu
vo skautų ir Jaunosios Lietuvos organizacijos.

Lietuvos skautus pirmieji pradėjo organizuoti ateitininkai (P. Jurgelevi
čius-Jurgėla). Skautų įstatuose pasakyta, kad skautas yra ištikimas Dievui ir 
Tėvynei, visuomet turi atminti pareigas Dievui, būti religingu žmogumi, 
Tėvynės reikalus kelti aukščiau kitų, turi būti blaivus, skaistus savo min
tyse, žodžiuose ir veiksmuose (Lietuvos skautų brolijos statutas. 1930, p. 35-36).

Ateitininkų vadas prof. Stasys Šalkauskis aukštai vertino skautus už 
jų ištobulintą auklėjimosi sistemą. Jis rašė:

Susipažinus su skautų principais negalima abejoti, kad skautų ide
ologijoje ir jų veikimo priemonėse būtų kokio nors prieštaravimo 
ateitininkų principams ir pareigoms. <...> Skautai kaip grynai 
praktinė draugingo auklėjimo organizacija negali atstoti ateitininkų
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ideologijos ir visų siekiamų uždavinių, bet, iš kitos pusės, ateitininkai, 
neperėję skautizmo pareigų skautų būreliuose, negali įsigyti pakanka
mame laipsnyje visų teigiamų savybių, kurias stengiasi išvystyti skau
tybės idėja. Skautizmas yra privaloma visiems ateitininkams mokykla, 
kuri paruošia ateitininkus geriausiu būdu vykdyti vieną svarbią dalį 
savo uždavinių (prof. St. Šalkauskis. Ateitininkų ideologija. 1933, p. 44).

Todėl daugiausia skautų draugoves kūrė ir joms vadovavo ateitininkai. 
Lietuvos skautų šefas 1925-1930 m. buvo ateitininkas sendraugis Alek
sandras Stulginskis, buvęs Respublikos prezidentas. 1930 m. skautai bu
vo suvalstybinti. Jų organizacija pakreipta tautininkams palankesne kryp
timi, bet esminiai skautų principai liko nepakeisti. Šefu tapo prezidentas 
Antanas Smetona. Po 1930 m. skautų organizacija buvo vienintelė ir pati 
gausiausia legali organizacija.

jaunosios Lietuvos moksleivių organizacija pradėjo kurtis 1927 metais, 
ją rėmė studentų Neo-Lithuania korporacija ir tautininkų partija. Ji buvo 
užsibrėžusi lavintis ir auklėtis tautine dvasia, laikantis krikščioniškosios 
dorovės dėsnių. Pasisakė prieš materializmą ir ateizmą, religiją laikė po
zityviu veiksniu (jaunoji Lietuva. 1928. Nr. 1-2, p. 6-11). Moksleivijos pritarimas 
jai buvo didesnis negu ateistinėms organizacijoms. Paklususi Švietimo 
ministerijos įsakymui, 1930 m. savo veikimą nutraukė.

Ateitininkai ir skautai sudarė lietuvių moksleivijos daugumą - maždaug 
tris ketvirtadalius visų moksleivių. Ateitininkai turėjo didžiausią įtaką. Ypač 
ryški ji buvo tose mokyklose, kur daugumą mokytojų sudarė ateistai. Pavyz
džiui, Šiaulių gimnazijoje po Pirmojo pasaulinio karo iš pedagogų gal tik 
kapelionas nebuvo ateistas... Pedagogų taryba ateitininkams nerodė prie
lankumo ir 1923 m. uždraudė jiems veikti (Ateitis. 1923, p. 128), bet jų kuopa 
veikė slaptai už gimnazijos sienų ir buvo pati įtakingiausia. Buvo ir dau
giau mokyklų, kuriose pedagogų tarybos mėgino ateitininkų veikimą sulai
kyti (Biržuose ir kt.), tačiau veikla niekur nesustojo.

1930-1940 m. ateitininkų organizacija buvo uždrausta visose viduri
nėse mokyklose. Už slaptą veikimą buvo mažinamas elgesio pažymys ir 
šalinama iš mokyklos. Reikėjo saugotis mokyklos vadovybės, mokytojų, 
policijos ir saugumo seklių. Tačiau organizacija išsilaikė, sustiprėjo ir 
išaugo (J. Girnius. Pranas Dovydaitis. 1975, p. 377).

Moksleivių ateitininkų organizacija, remdamasi religija ir tautos meile, 
atliko labai reikšmingą misiją - sulaikė ateizmo plitimą moksleivijoje. Tatai 
Pripažįsta ir A. Gaigalaitė savo veikale „Klerikalizmas Lietuvoje“, rašyda
ma, kad klerikalai (suprask - katalikai) savo įtakoje laikė kaimo ir vidurinių 
mokyklų jaunimą. Bet ji klydo tvirtindama, kad aukštosiose mokyklose - 
universitete ir Dotnuvos žemės ūkio akademijoje - jų įtaka buvo silpna.

Studentijos ideologinis nusistatymas. Ateitininkų sąjūdžio išpliti- 
mas gimnazijose pagreitino studentijos ideologinį persiorientavimą. Kasmet
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keli šimtai moksleivių ateitininkų, baigę gimnazijas, stodavo į aukštąsias 
mokyklas. Studentų ateitininkų organizacija greitai augo: 1931-1932 m. 
ji turėjo apie 1000 narių ir buvo gausiausia ir įtakingiausia tarp studentų.

Lietuvos aukštosiose mokyklose veikė aušrininkų, varpininkų, žaizdrinin
kų, marksistų-komunistų organizacijos, kurių pažiūros buvo ateistinės. Jos 
gausėjo lėčiau negu ateitininkai ir jų narių buvo daug mažiau. Komjaunimo 
ir komunistų organizacijos buvo uždraustos. Jos veikė prisidengusios „Atža
los“, „Auroros“, Kultūros būrelio, neturtingųjų studentų ir kitais vardais.

Tautinės krypties studentų korporacija Neo-Lithuania religiją laikė po
zityviu veiksniu ir savo įstatuose buvo įsirašiusi kelti ir auklėti savyje 
tautinę ir asmeninę vidaus kultūrą, stovint ant krikščioniškojo doros pa
grindo (NaujojiLietuva. 1923. Nr. 1, p. 17). Ji buvo artimiausia ateitininkams, be 
to, po ateitininkų ir gausiausia. Ji labiau akcentavo ne religiją, o tautišku
mą. Buvo veikiama didelės tautininkų partijos įtakos.

Per rinkimus į universiteto ir studentų atstovybę ateistinių organiza
cijų atstovai surinkdavo 2-3 kartus mažiau balsų negu ateitininkų ir 
neolituanų atstovai. 1938 m., sumažinus atstovybės narių skaičių, tik 
varpininkai turėjo po vieną atstovą. Kitos kairiosios organizacijos nesu
rinkdavo balsų minimumo.

Išskyrus teologijos-filosofijos fakultetą, universiteto dėstytojų personalas 
beveik išimtinai buvo ateistinių pažiūrų, bet jis ateistinės ideologijos įdiegti 
studentams nepajėgė. Dotnuvos žemės ūkio akademijoje ateistinių organiza
cijų įtaka buvo dar mažesnė negu universitete. Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentija nusigręžė nuo ateizmo. Religiniai ir tautiniai idealai jai buvo ar
timesni nei ateizmas, materializmas, marksizmas, internacionalizmas.

Keičiasi inteligentijos sudėtis ir veidas. Nepriklausomybės gyvavimo 
pradžioje pasauliečių inteligentų daugumą sudarė ateistai, išėję mokslus 
Rusijoje. Baigusieji Lietuvos aukštąsias mokyklas gausiai papildė lietuvių 
inteligentiją ir pakeitė jos ideologinį nusistatymą. Priešiškumas religijai 
labai sumažėjo.

Didelės įtakos lietuvių inteligentijos pažiūrų formavimui turėjo Lietuvos 
universitete 1922 m. įsteigtas Teologijos-filosofijos fakultetas, kurio įsikū
rimą ateistai įvairiausiais būdais stengėsi sulaikyti. Fakultetas buvo kata
likų inteligentijos kalvė. Jame susibūrė žymiausios katalikų intelektualinės 
jėgos: prof. Stasys Šalkauskis, prof. Pranas Dovydaitis, prof. kun. Pranas 
Kuraitis, prof. kun. Pranciškus Būčys, prof. kun. Blažiejus Česnys, prof. kun. 
Antanas Alekna, prof. kun. Jonas Totoraitis, prof. Juozas Eretas ir kiti. 
Skaitomi teologijos, filosofijos, pedagogikos, istorijos, literatūros kursai įdiegė 
studentams tvirtus katalikiškos pasaulėžiūros pagrindus. 1923-1940 m. 
fakultetas išleido 550 diplomuotų teologų, filosofų, literatų, istorikų, peda
gogų (Vilniaus universiteto istorija. 1830-1940. 1977, p. 248). Gabesni diplomantai 
buvo pasiųsti į Vakarų aukštąsias mokyklas gilinti studijų ir specializuotis
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(J. Ambrazevičius, Pr. Dielininkaitis, J. Girnius, J. Grinius, Z. Ivinskis, J. Keliuotis, A. Maceina, 
J. penkauskas, I. Skrupskelis, A. Vaičiulaitis ir kt.).

Fakulteto profesoriai savo raštais, paskaitomis, per studentų ateitininkų 
organizaciją darė nemažą įtaką ne tik fakulteto klausytojams, bet ir kitus 
fakultetus bei aukštąsias mokyklas lankantiems studentams. Gausiai ateiti
ninkus papildydavo kitus universiteto fakultetus bei kitas Lietuvos ir užsie
nio aukštąsias mokyklas baigę ateitininkai. Nepriklausomybės laikotarpio 
pabaigoje buvo šimtais skaičiuojami katalikai mokytojai, gydytojai, teisinin
kai, ekonomistai, agronomai, inžinieriai ir kt. Katalikų inteligentija tiek išau
go, kad jos skaičius jau buvo ne mažesnis kaip ateistinės. Taip keitėsi lietuvių 
inteligentijos sudėtis ir jos veidas, nyko joje priešiškumas religijai.

Žymiai išaugo kūrybinės intelektualinės katalikų pajėgos. Tai rodė įsteig
ta Lietuvių katalikų mokslo akademija, jos suvažiavimai, kur buvo skai
tomi išsamūs moksliniai pranešimai, vėliau paskelbti trijuose (po 500 psl. 
kiekvienas) „Suvažiavimo darbų“ tomuose, leidžiami mokslo žurnalai - fi
losofijos „Logos“, gamtos mokslų „Kosmos“, religijos mokslo „Soter“, kal
bos mokslo, literatūros ir istorijos „Athenaeum“, literatūros, mokslo ir 
akademinio gyvenimo žurnalas „Židinys“, mokytojams skiriama „Lietuvos 
mokykla“, savaitraštis „Naujoji Romuva“. Dar daug buvo leidžiama kitų 
katalikų laikraščių, skirtų moksleiviams, miesto ir kaimo jaunimui, ūki
ninkams, darbininkams, moterims. Kitų ideologinių krypčių inteligentija 
tokio aukšto lygio ir tokio skaičiaus žurnalų neturėjo.

Ateitininkų sąjūdis, užsibrėžęs sulaikyti ateizmo plitimą Lietuvoje, tą tiks
lą pasiekė. Bet jo uždavinys tuo nesibaigė. Ateitininkų himne pasakyta: Mūsų 
idėjos - tikėjimo brangybė, mokslas, dorumas, tautos reikalai. Šalia religijos, 
tautiškumas buvo antras ateitininkų ideologijos pagrindas. Tautos reikalams 
jie skyrė daug jėgų, aukojosi ir nemažai nuveikė. Nemažai ateitininkų paau
kojo gyvybę gindami tautos laisvę, daug prisidėjo prie nepriklausomos Lietu
vos sukūrimo, jos tvarkymo, mokslo ir kultūros kėlimo. Stiprino tautinę są
monę ir ugdė ryžtą gyventi laisvėje, išlaikyti tautos savarankiškumą.

Ateitininkų sąjūdis rodo, kokią didelę potencialią jėgą turi religija ir 
tautiškumu remiama moksleivių organizacija. 1910-1911 m. nedidelis 
moksleivių (K. Bizauskas, L. Bistras, Vyt. Endziulaitis) ir Studentų (Pr. Dovydaitis, Pr. 
Kuraitis, M. Reinys, El. Draugelis) būrelis, religijos ir tautos idealų uždegtas, 
iškėlė šūkį: Visa atnaujinti Kristuje. Šis nedidelis būrelis sukėlė didžiulį 
sąjūdį, kuris patraukė jaunimą, sulaikė ateizmo plitimą Lietuvoje ir atliko 
tautai didelės reikšmės darbus.

Kadaise ateizmo pavojus sužadino ateitininkų sąjūdį. Tas pavojus lie
tuvių tautai ne mažesnis ir šiandien. Svetima brutali jėga, įsiveržusi 1940 
m., sunaikino nepriklausomą Lietuvos valstybę, visas katalikiškas orga
nizacijas, užsimojo sunaikinti religiją ir kartu pakirsti lietuvių tautos eg
zistenciją. Ateizmas per prievartą brukamas mažiems vaikams darželiuo
se, mokslo jaunimui mokyklose, o per radiją ir televiziją - visiems.
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Religija yra tvirčiausia atrama tautai. Lietuvių tautos priešai žino, kad 
jeigu jaunimas išaugs be religijos, tai užges ir visos tautos tikėjimas, ji 
greičiau ištirps tarp kitų tautų. Užkirsti kelią ateizmui yra gyvybinis lie
tuvių tautos reikalas. Bet tatai pasiekti bus galima tik uždegus jaunimą 
religijos ir tautos idealais, kaip jį buvo uždegęs ateitininkų sąjūdis.

POEZIJOS HORIZONTAI

Kazys Inčiūra

NELAISVĖS PSALMAI

DEGU KAIP ŽVAKĖ 
Degu kaip žvakė vidury nakties 
Ir nežinau, o Viešpatie, kada 
Ateisi Tu manęs užpūsti.

Vidur nakties man Tavo veidas švies,
O mano ašarų nuskaidrinta malda 
Nugins ir mano negalias, ir mano priešų rūstį. 

Aš kaip liepsnelė blaškoma audros, - 
Bedugnėn virs kalnai ir vandenys mauros, 
jei su manim nebūsi.

Jei būsi, tai akimirka audra nurims - 
Žingsniuosiu jūra ir kalbėsiu vandenims,
Ir kaip balandį prie širdies priglausiu vėjo gūsį. 

Tikiu Tavim vidur nakties tamsios,
Vidur nakties man Tavo Meilė švies,
Vidur nakties viltis ramins ir kvies - 
Gelmėj Tavosios Išminties 
Ieškos Tavęs paties.

Aš kaip gėlė, kaip žiedas prie bedugnės atviros, 
O neatimki, Viešpatie, ir nenuskinki jos,

Kol nebaigta pjūtis, kol vandenys mauros,
Kol nesugrįžom savo žemėn.

Kai ligi dugno bus atlyginta skriauda 
Ir kai užgis melų išdeginta žaizda - 
Tiktai tada, o Viešpatie, o Tėve, tik tada 
Ateik užpūsti žvakės. Amen.
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TURIU VILTIES 
Turiu vilties! Ją Tavyje sudėjau,
Audrų ir jūrų amžinas Kūrėjau!

Štai atėjau pavargęs ir sušalęs,
Štai atėjau ir basas, ir nuogalis, 
Sudužus laivui. Leidžiasi naktis.
Ties uolomis sustojau plikomis, 
Plaukai pečius apdribo bangomis, 
Kruša čia kris, šaltas lietus aplis, - 
Ant Inkaro parimęs lauksiu vis,
Nes prieky žėri žiburys - Viltis!

Turiu vilties! Ją Tavyje sudėjau,
Kiekvieno gyvio amžinas Kūrėjau! 

Išalkusiam kasdienės duonos duosi, 
Ištroškusį pagirdysi, viliuosi,
Iš negalių ir iš ligų vaduosi,
Neleisi grimzti nedorybių sūkuriuos, 
Man klumpant tyrų vėjuose aštriuos. 

Išgirdęs šauksmą sustabdysi juos,
Padėsi keltis, Viešpatie, viliuos!

Mane išvesi iš pusnių gilių,
Man negailėsi saulės spindulių, 
Laisvam sugrįžtant tėviškės keliu 
Po negandų, po sielvartų gailių.

Turiu vilties! Ją Tavyje sudėjau,
Visatos Dieve ir širdies Kūrėjau! 

į jūrų dugną nugramzdink vergiją,
Iš melo pinklių išvaduok žmoniją, - 
Te visos tautos Tavyje atgyja,
Tegu bet kokį jungą nusipurto,
Laisvai sau semia gėrio, grožio, turto; 

Silpna, galinga ar maža, ar didė 
Te nuostabiajam vainike sau žydi, 

Nesuviliota apgaulės ir melo,
Už vieno bendro - už žmonijos stalo 
Tarp lygių lygi, tarp laisvų laisva, 
Papročiuos, būde, kalboje gyva,
Kokia bebūtų jos odos spalva - 
Balta, juodoji, geltona, rausva - 
Jei tikrai žėri ugnimi Tava,
Jei tik į Laisvę veda vėliava.

Turiu vilties! Ją Tavyje sudėjau,
Visų žvaigždynų amžinas Kūrėjau!
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Tikėjime sudėjau savame - 
Žmogaus širdies šaltiny skaidriame, 
Srovenančiam kūryba neramia - 
Gyvenimo mūs amžina prasme. 
Viliuosi, Viešpatie, išvesi savo sūnų 
Tik ne su tais, kurie jau trūni 
Dar neatgulę į kapus,
Kaip žemės augalas trapus,
Bet kur su mintimi galiūno 
Žygiuoja tarp audrų perkūnų 
Prikelta žmonija Tavyje,
Patiems atgimus vesti ją 
Taikoj, vienybėj, darnoje,
Pažint, kas žemėj, danguje,
Spindėti lauko lelija 
Ir išorėj ir viduje,

Gyvybe džiuginti gaja 
Ir likti amžinai joje.

ŠALTIEJI VĖJAI 
Į kokius šaltus vėjus atsiuntei, o Tėve,
Į kokius šaltus vėjus, Viešpatie, mane? 
Štai stoviu ties kalnynų grandine:

Viršūnės ledo apvalkalus dėvi,
Pakalnėje ne karštos žiežirbos, o ne - 
Kruša ir žvarbūs vėjai čaižo vien mane. 

Kaip sniegeną glaudžiu aš širdį savo - 
Jinai sušals. Paliaus ir plakt jinai.
Kas jai šalti ir svetimi kalnai?
Čionai tvanku, ir ankšta jai čionai.
Čia graužėsi, kentėjo, sielvartavo, 
Parpuolė čia pavargus mirtinai, - 
Tark žodį, Viešpatie, - pabus jinai.

Toli paliko tėviškės ugnelė,
Ir kūdikio sapnai ir artimi veidai,
It šimtas saulių švietę man kadai,
Kur laimės pėdsakus, širdie, radai...

Čionai klampojam alkani, sušalę, - 
Kada sugrįžti leisi, Visagali,
Kur plasta židinio rami ugnelė,
Kur kūdikystės nuostabia šviesa 
Nušvinta kertės ir buitis visa?
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O Tėve, atitolink negandas ir klastą!
O nepalik po svetimuoju dangumi!
Gauja kranklių čia siaučia nerami,
Čia maitvanagiai man akis išlestų...
O nepalik po svetimuoju dangumi!
Sušaldys širdį vėjai siausdami, - 
Palik ją gyvą, kol vienodai plasta - 
Leisk man sugrįžt gimtojon žemėn 
Su protėviais ilsėtis. Amen.

MŪSŲ TAUTOS MILŽINAI

MYKOLAS KRUPAVIČIUS
(1885-1970)

Lietuvą pasiekė prel. Mykolo Krupavičiaus atsiminimų knyga. Atsimi
nimai buvo rasti ir išleisti jau po Prelato mirties. Juos, autoriui diktuojant, 
užrašė dr. Vladas Literskis. Atsiminimai rašyti Vokietijoje, prieš persike
liant į Ameriką. Jie apima Mykolo Krupavičiaus gyvenimą nuo vaikystės 
iki 1919 m., t. y. iki įsitraukimo į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
veiklą, grįžus iš Rusijos.

Pagrindinė tų atsiminimų reikšmė yra ta, kad jie sudaro galimybę 
pažinti ir pasekti palaipsniui, kaip ši, visais atžvilgiais labai turtin
ga ir kovinga asmenybė susiformavo iš paprasto kaimo berniuko, - 

rašo pratarmėje knygos leidėjai. Galima sakyti, leidinys apima tik ketvirtadalį 
Mykolo Krupavičiaus gyvenimo: „Atsiminimuose“ praleidžiama jo veikla Sei
muose, kuriant Lietuvos konstituciją, vykdant Žemės reformą, neaptariami kle
bonavimo metai, jau pasitraukus iš valdžios, taip pat ir jo veikla išeivijoje 
atkuriant Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK) ir jam vadovaujant.

„Atsiminimų“ knyga atskleidžia ne vien turiningos Krupavičiaus asme
nybės brendimą, jo dvasios raidą - jie glaudžiai susiję su istorinėmis aktu
alijomis. Kova dėl lietuvybės išlaikymo pagavo M. Krupavičių jau vaikystėje, 
dar pradinėje mokykloje; ši veikla lydėjo jį Veiverių mokytojų seminarijoje, 
mokytojaujant, mokantis Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje 
akademijoje, vėliau, karo metu, dirbant tarp Petrapilio lietuvių, Talino lie
tuvių kolonijoje, Voroneže.

Iš knygos trykšta didelis autoriaus troškimas mokytis, būti reikalin
gam ir naudingam Lietuvai, nuoširdus idealizmas. M. Krupavičiaus ideali
zmas neturi jausmingumo: jis kietas ir vyriškas, grindžiamas konkrečiais 
darbais, - ne visada mielais širdžiai, nežadančiais gausaus atlyginimo, 
bet visada reikalingais Lietuvai.

Pavartykime šį vertingą ir įdomų leidinį, sustodami ties kai kuriais jo 
puslapiais.
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Mykolo Krupavičiaus motina - Rozalija Malinauskaitė. Tėvas - Pran
ciškus Krupavičius - aludaris ir spirito varyklų mechanikas, tačiau jo 
svajonė buvo savas ūkis. jį įsigyti nesisekė, todėl, jau turėdamas apie 
pusšimtį metų, emigravo į Ameriką, kur ir mirė. Šeimoje augo 4 vaikai: 
sūnus Mykolas ir 3 dukterys. Namie buvo kalbama lietuviškai, nors tėvai 
mokėjo ir lenkiškai.

Baigęs pradinę mokyklą, Mykolas ilgai negalėjo pasirinkti tolesnio gy
venimo kelio, nes mokslui trūko lėšų. Veiverių mokytojų seminarija, kur 
mokytis mintį pakišo atsitiktinai į tuos kraštus užkliuvęs Antanas Žmui
dzinavičius, buvo mokykla, kuriai išeiti nereikėjo didelių lėšų. Ten Myko
las ir įstojo. Mokslas sekėsi.

Štai keletas atsiminimų nuotrupų iš mokslo metų:
Igliškėliuose buvo pradžios mokykla, kurioje mokytojavo anų laikų 
tipingas pradžios mokyklos mokytojas Jasaitis. į Jasaičio rankas tėvai 
mane ir atidavė. Mokyklą mėgau, gal ne tiek dėl mokslo ir knygos, kiek 
dėl draugų ir progų pakrykštauti pertraukų metu ir grįžtant draugų 
krūvoje namo. Igliškėlių mokykla buvo vienintelė visame valsčiuje.

Jasaitis vertas gero atminimo ir pagarbos, nes pačiame lietuvy
bės persekiojimo įkarštyje, nepaisydamas didelių skiriamų baus
mių, mokydavo mus iš maldaknygių lietuviškai. Jei tėvai prašydavo 
ir gero „paklano“ atnešdavo, tai mokydavo vien tik lietuviškai, be 
rusų kalbos, tačiau kiekvienas toks „studentas" šalia maldaknygės 
mokykloje turėjo turėti ir kokią nors knygą rusų raidėm. Pamatę 
kokį kontrolierių, kurį mokytojas Jasaitis vadindavo vanagu, mal
daknyges akimirkoje paslėpdavo studento krepšyje, o ant suolų iš
sitiesdavo caro peršamąją rusišką knygą (p. 17).

Tuo metu buvo uždrausta mokykloje lietuviškai kalbėtis. <...> 
Lietuvybę mokiniuose palaikė ne tik šeima, bet ir visa lietuviška 
aplinka. Ir iš pašalio jau buvo pradedama gauti gana stiprių lietu
vybei palaikyti akstinų. Mūsų mokykloje jau buvo skaitoma, nors ir 
be mokytojo žinios, slapta lietuviška spauda - laikraščiai ir knyge
lės (p. 18).

Nepaisydami visų lietuvių kalbos persekiojimų, draudimų ją var
toti, nepaisydami kasmetinių aukų už lietuvių kalbos vartojimą, 
veiveriečiai laikėsi stipriai savo tėvų kalbos, ir jei būdavo nutauti
mų, tai ne mokykloje, bet bemokytojaujant Lenkijoje, lenkiškas šei
mas sukūrus ir pasilikus ten visam amžiui darbo dirbti (p. 27).

Lietuviai mokiniai didesniame ar mažesniame laipsnyje buvo 
sąmoningi ir susipratę, tik vieni lietuvybės reikalais domėjosi dau
giau, kiti mažiau. Vieni drąsesni, kiti bailesni, bet renegatų, atsi
žadėjusių lietuvių kalbos, nebuvo. Anais laikais tokių daugiausia 
pasitaikydavo gimnazijose, kuriose mokinys lietuvis dažnai gėdin
davosi prisipažinti esąs lietuvis.
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Mūsų lietuviškas darbas tada reiškėsi dviem kryptimis: darbas 
savų tarpe ir darbas visuomenėje. Pirma kryptimi darbas buvo su
koncentruotas slaptose kuopelėse. Kiek tų kuopelių buvo ir kas joms 
priklausė, dabar sunku pasakyti, nes viskas buvo laikoma paslap
tyje. <...> Kuopelių uždavinys buvo tų laikų lietuviškos literatūros 
ir kalbos pažinimas, bendri lietuvių klausimai ir politika. Vadinasi, 
veikla turėjo platesnio politinio pagrindo. Mūsų, kaip ir visų tų 
laikų lietuvių ligi piemenuko, šūkis buvo: Šalin caro valdžia!

Prie mūsų visuomeninio darbo priklausė draudžiamosios litera
tūros - laikraščių, knygelių ir proklamacijų - skleidimas. <...> 
Reikia pasakyti, kad visa gaunama literatūra būdavo socialistinė ir 
bedieviškos krypties (p. 36-37).

Įdomus dalykas. Skaitėm tik kairiąją ir bedievišką literatūrą, 
neturėjom kapeliono, nes nė vienas kunigas nesutiko tikybą dėstyt 
rusų kalba. <...> Vis dėlto mokiniuose viešpatavo katalikiška dva
sia. Prieš pamokas ir po pamokų kiekvienas laikė pareiga užeiti į 
bažnyčią. Namuose iš ryto ir vakare visi poteriaudavo. Antireliginių 
kalbų ir pašaipų neteko girdėti. Mokytojų kairėjimo atsirasdavo tik 
išsiskirsčius po įvairias vietas. Reikia pasakyti, kad palyginamai 
nemažas skaičius baigusiųjų mokytojų seminariją stodavo į kunigų 
seminariją. Sunku išsiaiškinti tą religinį atsparumą tose nepalan
kiose sąlygose, kur šalia minėtos antikatalikiškos literatūros smar
kiai veikė vieno kito mokytojo materialistinė tendencija. Greičiau
siai šitas atakas atlaikė motinų išauklėjimas ir malda (p. 39).

Pasakodamas apie mokytojavimo metus Lenkijoje (Penchratkoje ir Rutkuose), 
M. Krupavičius kalba apie lenkų kovą dėl tautinės mokyklos, apie lenkų 
valstiečių gyvenimą ir kt. Po to vienerius metus M. Krupavičius dirbo Lie
tuvoje, Papilėje, kai po 1905 m. lietuviams mokytojams jau buvo leidžiama 
dirbti Lietuvoje. Tačiau mokytojo darbas, nuolatiniai konfliktai su rusiška 
mokyklų administracija nepatenkino jauno žmogaus siekių, o mokytojų se
minarijos diplomas nedavė teisės stoti į universitetą ar kurią kitą aukštąją 
mokyklą. Didesnes perspektyvas siūlė miškų mokykla, be to, jau tada trau
kė kunigų seminarija. J pirmąją buvo priimtas, tačiau sužinojęs, kad ją 
baigęs Lietuvoje darbo negaus, atsisakė. Liko tik kunigų seminarija.

Sugrįžęs motinai papasakojau visa, ko dar nebuvau sakęs, būtent, 
kad esu išėjęs iš mokytojo pareigų, nurodžiau priežastis ir pasa
kiau, ką manau toliau daryti. Nors motina tikėjo, kad aš netrukus 

ją pasiimsiu pas save ir palengvinsiu jos gyvenimą, bet, išgirdus 
mano planus ir matydama, kad jos viltys ir rūpesčiai nueis niekais, 
nusiminimo neparodė. Ji man pareiškė: „Vaikeli, apsigalvok gerai. 
Daromas žingsnis labai svarbus. Velyk būti geru mokytoju, negu 
blogu kunigu. Esi suaugęs ir pats gerai žinai. Tau jokio patarimo 
šiuo reikalu neduodu. Jei Dievas laimins tavo užsimojimus, aš
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džiaugsiuosi. Kiekviena motina laiminga turėdama sūnų kunigą“. 
<...> Jokių abejonių jau neturėjau. Pasirinkimas atrodė tvirtas ir 

galutinis, tik visą laiką knietė, ką rasiu ir ar išlaikysiu. Kunigų 
seminarija buvo lyg kitas pasaulis ir kitas gyvenimas (p. 119).

M. Krupavičius labai gerbė savo motiną, jos patarimo klausė kiekvienu 
lemiamu savo gyvenimo momentu. Mokytojaujant Lenkijoje,

patiko viena labai išmintinga, apsiskaičiusi, šviesi, labai tvarkinga 
ir pamaldi mergina. <...> Parašiau motinai visą tiesą ir prašiau 

jos patarimo. Motina man atsakė trumpai: „ Vaikeli, tu toks lietuvis, 
kaip sugyvensi su lenke, kas bus su jūsų vaikais?" Man visa paaiš
kėjo ir, metams pasibaigus, pasiryžau iš Rutkų išsikelti. Taip ir 
padariau. O savo pasirinktai neprasitariau apie savo kėslus nė 
pusės žodžio (p. 74).

Kunigų seminarija, - rašo M. Krupavičius, - tai naujas pasaulis. 
Ji skiriasi ne tik nuo kitų mokyklų, bet ir nuo paprasto kasdienio 
gyvenimo. Visą tą skirtumą sudaro jos siekiai. Seminarija žmoguje 
žmogaus neužmuša, bet, atvirkščiai, seminarija auklėja tokį žmo
gų, kokį Dievas yra sutvėręs, pilnutinį žmogų. <...> Kunigo užda
vinys ir darbo vieta yra ne tik bažnyčia. Bažnyčia tik svarbiausia 
darbo vieta. <...> Lietuviai kunigą pratę vadinti tėveliu. Šitas pa
vadinimas labai tiksliai apima ir nusako visus kunigo uždavinius. 
Kunigas, kaip tėvelis, kantriai apsišarvavęs aiškiu planu, siekda
mas žmogaus gerovės ir vyriausio žmogaus gyvenimo tikslo - išga
nymo, eina su žmogum ir visur už bažnyčios: į mokyklą, į kariuo
menę, į susirinkimus, į pramogas, į šeimas, į gatvę, į rinkas, - 
visur nešdamas Kristų ir nužymėdamas kelią, kuriuo turi eiti tie, 
kurie nori gyventi su Kristumi. Seminarijos uždavinių sunkumas 
išplaukia ir iš to, kad į seminariją kartu su žmogumi, net ir geriau
sių norų žmogum, įžengia <...> ir to žmogaus išganymo priešas. 
Laimi tas pradas, kuriam padeda žmogus. Piktajam pradui dažnai 
nereik nė žmogaus pagalbos: užtenka vieno neapsižiūrėjimo dėl bet 
kurio praakimo ar budrumo nusilpnėjimo - ir gerajam pradui tenka 
pasitraukti. Įvyksta blogio laimėjimas. Visai nekalbu apie blogą 
valią, sąmoningas ir nesąmoningas blogiui pagalbas. Štai kur glū
di paslaptis, kodėl iš klierikų išeina nevienodi kunigai: vienas iš 
seminarijos išeina kaip šviesus asmuo ir patrauklus kunigas, kitas 
toks, koks buvo į ją įžengęs. <...> Kunigų seminarija kai kam 
atrodo egzotiškas gyvenimas ir svetimas pasaulis. Ne vienas mano, 
kad seminarija žaloja žmogaus prigimtį ir psichiką. Tas paskutiny
sis galvojimas yra ypatingai klaidingas (p. 117).

Klausimas, kokia buvo Seinų seminarija, lietuviška ar lenkiška? 
Lenkai pabrėždavo, kad tai esanti „uczelnia polska" - lenkiška mo
kykla. Jiems nenusileisdami teigėm, kad tai yra „učelnia litevska".
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Tiesa, oficialioji kalba, šalia lotynų, buvo lenkų kalba. Bet seminarijos 
vadovybė dažnai būdavo lietuvių rankose. <...> Lietuviškas veikimas 
tarpais būdavo viešas ir atviras, o tarpais - slaptas. Mano laikais 
įsigalėjus Jalbžykovskiui [seminarijos inspektorius Romualdas Jalbžy
kovskis buvo didžiausias lenkintojas, jo iniciatyva buvo stengiamasi 
M. Krupavičių iš seminarijos pašalinti], lietuviškoji veikla buvo slapta. 
Reikia pabrėžti, kad kas buvo draudžiama lietuviams, būdavo drau
džiama ir lenkams. Pvz., išskyrus tretininkus, gyvąjį rožančių ir kitas 
grynai religines organizacijas, kurioms vadovavo dvasios tėvas, kito
kių organizacijų nei lenkai, nei lietuviai neturėjo (p. 141).

Jokia mokykla savo vidine organizacija neduoda tokių sąlygų stu
dijuoti ir lavintis, kiek duoda seminarija. Sėmiausi tų seminarijos 
teikiamų gėrybių pilnomis rieškučiomis. Ir palikau ne tuščiomis: iš
tekliai, kuriais esu joje apsirūpinęs, mane aprūpino ilgiems mano 
gyvenimo laikams. Nebuvo tada mano galvota, kad, baigus mokslą, 
teks dirbti politinį darbą, bet tas naujai man pavestas, ne savo noru 
pasirinktas darbas dirbti politikos srityje rado labai daug paramos 
mano išsineštame iš seminarijos dvasiniame lobyne (p. 181).

Visa lietuviškoji veikla mano laikais koncentravosi slaptoje drau
gijoje, kuriai priklausė gabesni, pasireiškę drąsa ir kovingumu su 
lenkais lietuviai klierikai. Nedidelis buvo mūsų pasaulis, nedideli ir 
mūsų užsimojimai: stiprinti būsimųjų kunigų tautinę dvasią ir su
sipratimą, plėtoti pasireiškiančius polinkius ir gabumus, žodžiu, 
parengti lietuviškam gyvenimui naudingą darbininką ir vadą bent 
parapijos ribose. Šitoks slaptas veikimas būdavo griežtai draudžia
mas, o sugavus, be abejo, būtų griežtai baudžiamas. Bet man per 
visą seminarijos laikotarpį viskas vyko laimingai. Niekas iš mūsų 
nebuvo įkliuvę (p. 143). .

Baigęs Seinų kunigų seminariją Mykolas Krupavičius išvyksta studi
juoti į Petrapilio dvasinę akademiją. Ten 1914 m. birželio 13 d. vyskupas 
Ciepliakas jam suteikė kunigystės šventimus. Kukliai atlaikė primicijas 
tėviškėje, paskui, prasidėjus karui, grįžo į Petrapilį.

Karas palietė ir Dvasinės akademijos gyvenimą. Kun. Mykolas Krupavi
čius tuojau įsitraukė į pabėgėlių šelpimo veiklą, į pastoracinį darbą lietuvių 
kolonijose. Ypač jautriai atsimena darbą tarp Talino lietuvių. 1917-ieji 
metai buvo tarsi audra, šalia karo nelaimių atnešusi visuomenės suirutę, 
mirtiną pavojų tautiškumui ir teisingumui.

Baigęs Akademiją, Martyno Yčo kviečiamas, M. Krupavičius išvyko į 
Voronežą, kur tapo lietuvių gimnazijos kapelionu.

Voronežo lietuviai sudarė lyg valstybę valstybėje. Gyveno savo at
skirą gyvenimą ir atskirų tikslų siekė. Rusai stebėjosi tokiais kita
taučiais, kurie kalbėjo negirdėta kalba, buvo susijungę nematytu 
solidarumu ir pasižymėjo judriu visuomeniniu gyvenimu, į kurį
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plačiai įsitraukė ir mokyklinis jaunimas. Pirmą vietą ir savo skai
čiumi, ir savo judrumu visuomeniniame gyvenime buvo užėmę tau
tininkai. Jie savo organizaciją ir veikimo metodus pritaikė prie gy
venamų laikų reikalavimų (p. 247).

Gyvenimas Voroneže ir kituose didesniuose lietuviškuose susitel
kimuose buvo ypatingas. Atrodo, kad gyvename pačiame kovų fron
te. Tas pats užsidegimas, ta pati įtampa, tas pats nervingumas ir 
kovos ryžtas. Reikėjo daug valios ir daug gerų norų tai išgyventi 
ir nepalūžti.

Geriausiai išsilaikė šito palaidumo ir neigiamų įtakų laikmetyje 
ateitininkai ir tik dėl to, kad jie pasidavė vyresniųjų idėjos draugų 
įtakai ir vadovybei, taip pat ir kolektyvinei saviauklai. Vieni kitus 
prižiūrėjo, koregavo, vieni kitus stiprino ir traukė iš klystkelių. Ne
paisant to, ne viena auka iš gražiai ateitininkiškai užsimojusio 

jaunimo nuėjo revoliucinio palaidumo keliais (p. 253).
Rusas iš prigimties yra įdomus ir net simpatiškas žmogus, ta

čiau kaip kiekvieno žmogaus, taip ir ruso prigimtyje slepiasi daug 
žiaurumo. Rusas jo daugiau turi negu kas kitas, nes laukinis to
torius, valdęs Rusiją apie pustrečio šimto metų, jam buvo palikęs 
stiprios neigiamos įtakos. Antra, kumščiu, neteisingumu ir išnau
dojimu paremtas caro režimas sukėlė tiek pykčio ir pagiežos ruso 
širdyje, kad dabar, staiga pajutęs laisvę, jis nežinojo, kur jo priete
lius ir kur priešas (p. 259).

Labai daug dėmesio M. Krupavičius skiria ateitininkams:
Toji organizacija pasižymėjo dideliu vieningumu, drąsumu ir kovin
gumu. Jokia jėga negalėjo jų sustabdyti ten, kur reikėjo ginti lietu
viškas ir katalikiškas reikalas (p. 267).

Atsidūrusi Rusijoje ateitininkija pakliuvo į nepaprastai sunkias 
ne tik fizines, bet ir moralines gyvenimo sąlygas. Pirmiausia visa 
nepakenčiama ir nemėgiama iš visur ją supanti svetima rusiška 
aplinka. Antra, pats carizmas su visomis jo neigiamybėmis. <...> 
Pagaliau, revoliucija, kuri, iš vienos pusės, lyg nešė palengvinimą, 
nes šlavė visa, kas buvo cariška, iš antros pusės, nešė lietuviui 
labai pavojingų, nors viliojančių šūkių ir pasiūlų. Keli Rusijos trem
ties gyvenimo metai ateitininkijai buvo toji didžioji gyvenimo mo
kykla, kurios jokios kitos mokyklos bei gyvenimo sąlygos atstoti 
negalėjo. <...> Revoliucija paprastai sugeba plačias visuomenės 
mases perauklėti. Nenuostabu, kad ir jaunos lietuviškos sielos jai 
savo duoklę atidavė. Net reikia pripažinti, kad ir į šitą, pradžioj 
patraukusį, reiškinį ji žiūrėjo kritiškai ir sugebėjo susirasti savo 
tikrąjį lietuviškąjį kelią, o tai jau ateitininkų vadų nuopelnas, <...> 
Nors ateitininkai ir išgyveno revoliuciją, bet iš jos pasiėmė tik tai, 
kas yra kūrybinga, konstruktyvu ir kas naudinga demokratiniam
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gyvenimui ir demokratinei santvarkai. Tie patys revoliucijos šūkiai 
siūte siuvo ne tik nepriklausomos Lietuvos pradžioje, bet ir vėles
niais laikais, tačiau ateitininkai jiems savo aukos nesudėjo, nes jie 
patys Rusijoje matė jų praktišką vertę ir išgyveno visus jų atneštus 
sunkumus ir pavojus. Ateitininkai Rusijoje tremtyje išmoko artimai 
draugiškai vienoje giminingoje šeimoje gyventi su savo nelaimingą

ja ištremtąja liaudimi.
Jeigu nepriklausomoji Lietuva be kovų iš karto buvo įstatyta į 

aiškiai sveiką ir gilų demokratinės santvarkos kelią, tai yra tos at
eitininkijos nuopelnas, nes ji ir Lietuvoje užėmė vadovaujamą vietą. 
<...> Ateitininkams nereikėjo nei mobilizacinių šaukimų, nei polici

jos raginimų, nes jie žinojo, ko grįžo į Lietuvą ir kokiais keliais jiems 
teks ten eiti. Ateitininkijoje gimė savanorių idėja. <...> Savanorių 
būrių du trečdaliai buvo katalikiškas jaunimas. Juos sutraukė į gre
tas Lietuvą ginti tie patys jų pažiūrų broliai ateitininkai (p. 270).

Knygoje kalbama ir apie kitą lietuviškosios moksleivijos dalį - aušri
ninkus, tuos svetimų vėjų paliestus jaunuolius, kurie nutolo nuo Dievo ir 
krikščioniškosios etikos ir kurių dalis taip ir žuvo gyvenimo audrose. 

Aušrininkų idėja gimė ne Lietuvoje. Ją iš Rusijos parvežė materiali
zmu persisunkę lietuviai aukštųjų mokyklų studentai. Aušrininkas 
buvo Rusijos vaikas, tik su lietuviška kepure, todėl nenuostabu, kad 
Rusija, kaip aušrininkų kilmės kraštas, traukė jų širdį, traukė taip, 
kaip miškas traukia vilką. Nėra nė vieno <...> daryto žygio prieš 
lietuvių visuomenę, kur nebūtų dalyvavę aušrininkai. Taip, pavyz
džiui, kartą pas prof. J. Jablonskį kratą darė aušrininkai. Mano bute 
kratą darė ir pasisavino daug raštų ir knygų taip pat aušrininkai. 
Aušrininkai suiminėjo <...> pavojingus žmones, jų tarpe ir Lietuvių 
Tautos Tarybos narius. Aušrininkai mane teisė mirtimi. Aušrininkai 
kliudė ir išvaikė nepageidaujamų krypčių susirinkimus (p. 273).

Aušrininkai brovėsi net ir į rusų gyvenimą ir santykius tais pa
čiais bolševikinimo tikslais, kaip ir į lietuviškąjį. Tie iš jų, kurie 
sugrįžo į Lietuvą, taip pat nemaža žalos buvo padarę mūsų lietuviš
kam gyvenimui. Vis dėlto reikia pasakyti, kad Lietuvos atmosferoje 
žymi dalis išsiblaivė ir pasidarė ištikimi Lietuvos vaikai, nors ir bū
dami to ar kito kairiojo sparno nariai ir bendradarbiai (p. 276).

Sužinojęs apie savo mirties nuosprendį, Mykolas Krupavičius pasiryžta 
grįžti į Lietuvą. Kelionė truko ilgai: teko važiuoti ant vagono laiptelių, ne 
vieną parą pėsčiomis eiti drauge su kareivių dezertyrų būriu, paskui pereiti 
vokiečių karantinus. Atsidūręs Lietuvoje, dar tebesiaučiant karui, jis, nepai
sydamas silpnos sveikatos, važinėja po kaimus, rengia žmones rinkimams 
į Steigiamąjį Seimą, aiškina Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo principus. 

Lietuva buvo pasirengusi nepriklausomybei. Anais Lietuvos nepri
klausomybės laikais apvažiavau beveik visus Lietuvos kampus ir
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bažnytkaimius. Teko kalbėtis su žmonėmis, mokslus išėjusiais ir 
bemoksliais. Ir niekur neteko išgirsti nuomonės, kad Lietuvai nepri
klausomybė būtų nereikalinga (p. 335).

Važinėdamas tuo metu po šiaurinę Lietuvos Aukštaičių ir Že
maičių dalį, pats mačiau, kaip entuziastiškai žmonės sutinka ir 
priima nepriklausomybės pasiūlymą. Po kiekvieno paminėto nepri
klausomybės žodžio kildavo audra plojimų, o tada buvo dar tik 
nepriklausomybės viltis, nes Lietuvoje siautėjo vokiečių žandaras. 
Šita viltis išspausdavo ne tik moterims, bet ir vyrams džiaugsmo 
ašaras. <...> Entuziazmas reiškėsi ne tik žodžiais ir jausmais, bet 
ir aukomis. Žmonės aukojo Valstybės Tarybai paskutinius savo ska
tikus... (p. 336).

Žmonės veržėsi į geresnį ir laisvą Nepriklausomos Lietuvos gy
venimą, o į laimę kad tik greičiau! Vokiečiai tada dar buvo galingi. 
Stojimas prieš juos su ginklu rankoje, mano manymu, būtų buvusi 
savižudybė. Lietuva ir taip gana daug buvo turėjusi aukų. Reikėjo 
palaukti tam ginklui panaudoti patogesnio laiko (p. 340).

Nepriklausomybę M. Krupavičius suprato kaip pagrindą Lietuvos dva
siniam, kultūriniam, ekonominiam augimui. Savo veiklą M. Krupavičius 
visada grindė katalikybės idealais ir Bažnyčios mokslu, siekdamas įtvir
tinti tiesą ir socialinį teisingumą. Toks jis buvo iki karo, toks Seimų 
laikais, kai reikėjo sunkioje kovoje ginti savo principus. Toks žemės ūkio 
ministro poste, vykdant Žemės reformą, kuri buvo viena brangiausių jo 
idėjų įgyvendinant socialinį teisingumą. Nesvarbu, koks būtų postas - 
ministro ar parapijos vikaro, - kiekvieno darbo M. Krupavičius imasi su 
įkarščiu, eidamas su savo idėjomis į žmones, juos organizuodamas. Iškal
bos dovana, paprastumas bendraujant su žmonėmis, ištikimybė saviems 
principams užtikrindavo jam žmonių palankumą ir pritarimą.

Toks paprastumas, natūralus gyvas pasakojimas žymi ir „Atsimini
mus“, dėl to, nors juose daug faktų, įvykių, trumpų taiklių charakteristi
kų, taip lengva juos skaityti. Nors vaizduojami įvykiai kupini įtampos ir 
dinamikos, pasakojimas ramus, tarsi metraštininko. Tai suteikia knygai 
nuoširdumo, jautraus žmoniškumo, padaro artimą kiekvienam.

Šios įdomios, turiningos knygos apžvalgą, taip pat ir žvilgsnį į turinin
gą prel. Mykolo Krupavičiaus asmenybę norėtųsi baigti žodžiais, kuriais 
jis baigia skyrelį apie Voronežo ateitininkus, žodžiais, kurie išreiškia jo 
gyvenimo esmę, kurie ir šiandien brangūs visiems, išlaikiusiems krikščio
nybės principus ir meilę Tėvynei:

Reikalinga plieninė katalikų vienybė, nes skaidymasis neša mirtį. 
Turi būti susižavėjimas vien tik savo lietuvišku gyvenimu, iš sve
timųjų galima priimti tik tai, ko trūksta lietuviškam gyvenimui, bet 
reikia žiūrėti, kad tie skoliniai neiškreiptų mūsų lietuviško charak
terio. Reikia, kad Lietuva, Lietuvos reikalai, lietuvių tauta ir jos
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kalba visur ir visada būtų pirmoje vietoje, ir kad mūsų „aš“ būtų 
paskui juos. „Man“ yra tai, kas atlieka nuo Lietuvos...

„Atsiminimai“ supažindina su Mykolu Krupavičium - kunigu visuomeni
ninku, žymiu politiku, vienu iš mūsų nepriklausomos Lietuvos kūrėjų. Tik 
gaila, kad knyga užsibaigia tarsi ties jo visokeriopai turiningo gyvenimo 
slenksčiu. Visą jo gyvenimą apima kita knyga - „Prelatas Mykolas Krupavi
čius“ (Rankraštis). Ateityje „Rūpintojėlis“ supažindins su ja savo skaitytojus.

[Parengė Ada Urbonaitė]
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[Kun. Napoleonas Norkūnas]

KUNIGAS KAROLIS GARUCKAS SJ

Visos profesijos savo pradžią yra gavusios iš žmonių, tik kunigas - iš 
Dievo, iš Kristaus. Kitų specialybių atstovai daugiausia rūpinasi žmogaus 
materialiniais reikalais, o kunigas - dvasiniais. Ne jūs mane išsirinkote, 
bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų 
vaisiai išliktų (jn 15, 16).

Didįjį ketvirtadienį, Paskutinės vakarienės metu, Kristus savo apašta
lams - pirmiesiems kunigams suteikia galią aukoti šv. Mišias. Tai dary
kite mano atminimui (Lk 22, 19).

Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, 
o kam sulaikysite, - sulaikytos (jn 20,22-23). Eikite į visą pasaulį ir skelbkite 
Evangeliją visai kūrinijai (Mk 16,15). Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbė
tas. Taigi visos kunigo galios ir teisės jam yra suteiktos paties Kristaus.

Nė vienoje mokykloje, išleidžiant į gyvenimą parengtus specialistus, 
nesakoma: Rūpinkitės žmonių amžinuoju likimu, rūpinkitės jų sielos ir 
širdies grožiu, rūpinkitės, kad žmonės būtų šventesni. Kodėl taip? Žmonių 
institucijoms rūpi tik žemiški dalykai. Kristus parengė ir siuntė savo mo
kinius pakeisti ne išorinį, bet pirmiausia vidinį žmogaus gyvenimą, pra
turtinti jį Dievo artumu, Dievo malone, tiesa, meile, gėriu. O kai žmonės 
bus turtingi šitų turtų, tada savaime ir išorinis žmonių gyvenimas bus 
keičiamas pagal vidinio pasaulio būseną.

Kristus apėmė visą žmogaus gyvenimą - jo dvasinį tobulėjimą, bet 
kartu rūpinosi ir žmogaus materialiniais dalykais - gydė ligonius, valgy
dino alkanus, gynė skriaudžiamus. Ir kunigas šiandien tęsia Kristaus jam 
skirtą misiją - pagal Evangelijos tiesą keisti ir formuoti gyvenimą.

Kiekviena tauta turi savo didvyrių, šventųjų ir kankinių. Nors esame 
maža tauta gintariniame Baltijos pajūryje, bet irgi turime savo didvyrių, 
kankinių ir šventųjų. Mūsų didvyriai - visi tie žinomi ir nežinomi tautos 
žmonės, kurie ne dėl savo asmeninės naudos ar garbės, bet dėl tiesos
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meilės dirbo, dirba ir dirbs Tėvynės ir Bažnyčios labui. Mūsų kankiniai - 
tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie kentėjo ir tebekenčia, kurie praeityje žuvo 
ir ateityje sudės savo gyvybės auką ant Bažnyčios ir Tėvynės aukuro, kad iš 
tautos atminties ir širdies niekada nebūtų išbrauktas nei Dievo, nei Tėvynės 
Lietuvos vardas, kad ir po tūkstančio metų žmonės galėtų pasakyti:

Čia Lietuva, čia kryžių ir rūpintojėlių žemė, čia Kristaus išpažinėjai.
Mūsų šventieji - tai mūsų bendradarbiai, jau apvainikuoti altoriaus 

garbe, kaip šv. Kazimieras, ir dar jos laukiantys arkivyskupai Jurgis Ma
tulaitis, Mečislovas Reinys, Teofilius Matulionis, profesoriai Pranas Dovy
daitis, Stasys Šalkauskis, rašytoja Marija Pečkauskaitė ir kt.

Visi esame tos pačios žemės vaikai. Tik vieni suklumpa po savo silp
nybėmis ir daugiau nebenori pakilti, kiti - nuolatos kyla ir veržiasi pir
myn. Vieniems užtenka materialinių gėrybių, kitiems reikia Dievo karalys
tės ir Dievo tiesos. Gyvename tokiomis sąlygomis, kad kiekvienas priva
lome būti didvyriu, o jei reikės - ir kankiniu, ir šventuoju. Šita pareiga yra 
visų - ne tik kunigų.

Ne kartą kun. Karolis Garuckas yra man sakęs:
Nei kalėjimo, nei lagerio nebijau. Aš jau senas. Tik bijau, kad ne
susvyruočiau, kad neišduočiau Dievo, neatsižadėčiau Kristaus, ne
padaryčiau gėdos Katalikų Bažnyčiai. Jeigu mane kankintų, aš greitai 
mirčiau, nes mano širdis silpna.

Ir dažnai po tokių žodžių prisimindavo vokiečių vyskupą Galeną, kurį 
popiežius už jo drąsą Hitlerio laikais ginant tikinčiuosius pakėlė kardi
nolu; prisimindavo Berlyno Šv. Jadvygos katedros dekaną kun. Bernardą 
Lichtenbergą, kuris po dvejų metų kalinimo 1943 m. lapkričio 5 d. mirė 
Berlyno kalėjime už tai, kad gynė žydus ir siuntė protestus pačiam Ge
ringui. Kai jo bendradarbiai kunigai norėjo atkalbėti jį nuo tokios veik
los, jis atsakydavo:

Tada aš eisiu į kalėjimą. Jeigu mes, kunigai, tylėsime, tai žmonės 
ir toliau bus klaidinami ir pagaliau nebežinos, kas jie yra ir kur jie 
eina. Argi apaštalas nesakė: „Skelbk žodį laiku ir ne laiku“?

Šiandien su pasididžiavimu apie tai rašo komunistinių kraštų spauda 
(Neue zeit, 1978 n 04). Bet mūsų krašte tikintiesiems šiandien atimamos 
visos teisės, o tie, kurie bando jas ginti, laikomi nusikaltėliais. Toks „nu
sikaltėlis“ buvo ir kunigas Karolis Garuckas, norėjęs, kad tai, kas įrašyta 
įstatyme, būtų ne tuščia frazė, bet gyvenimo tikrovė.

Ceikinių išorė kukli ir apie juos gal niekas toliau ir nebūtų sužinoję, jei 
šitas kunigas nebūtų pakėlęs protesto balso prieš tikinčiųjų niekinimą, jų 
teisių varžymą, tikintiesiems daromas įvairias skriaudas. Nors Ceikiniai ir 
mažas bažnytkaimis, bet šventoriuje yra kapas Žmogaus ir Kunigo, kuris 
jautė atsakomybę už mūsų gyvenamo laikotarpio Bažnyčios ir Tėvynės 
likimą, todėl ir išryškėjo jo kaip Didvyrio ir Kankinio, o galbūt ir ateities 
Šventojo bruožai.
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IŠ  KUNIGO KAROLIO GARUCKO MINČIŲ  
(Pamokslo fragmentai)

Dažnai žmogus, rodos, pritrūksti jėgų: apima tokia neviltis, kad norė
tum nuo visų kažkur pabėgti, į viską ranka numoti ir pasiduoti apatijai 
bei sustingimui. Bet ir vėl, kai tik paskaitau iv. Pauliaus žodžius apie 
meilę, iš naujo atgimstu, atsiranda naujų jėgų, vėl norisi gyventi, dirbti, 
aukotis, nes „Caritas Christi urget nos - Kristaus meilė verčia, stumia 
mus“, - kaip sako šv. Paulius. Žmogus tiek vertas, kiek jis myli, tiek 
gražus ir kilnus, kiek jis myli, taip pat tiek yra galingas, kiek jis turi 
meilės.

<...> Jeigu čia, žemeje, tikrai nebūtų nė vieno laimingo žmogaus, 
tada galima akis pakelti aukštyn į dangų ir pasižiūrėti į Dievą ir šven
tuosius.

<...> Kad tik pas Tave, Jėzau, sugrįžus! Vis tiek, kuriuo keliu, ir vis 
tiek, kiek kainuotų. Kitų savo troškimų ir planų aš noriu visiškai išsiža
dėti. Palik man tiktai vieną troškimą ir svajonę - eiti ten, kur Tu vesi, 
kovoti ten, kur Tu siųsi.

<...> Su tais, kurie daugiausia triukšmo kelia, kad remiasi Tavo va
lia, gal mažiausiai yra Tavo valios. Tiktai viena meilė, kaip kokia kara
lienė, eina per pasaulį, niekur neklaidžiodama, niekur veltui jėgų neeik
vodama ir laiko negaišdama. Meilės tikroji savybė - visiškai užmiršti 
save. Ji aukoja ne kitus sau, bet save kitiems.

Viešpatie, duok man meilės! Mylėti niekur sau naudos neieškant, my
lėti jokio dėkingumo iš kitų nelaukiant, jokios aukos nepaisant. Meilė 
padeda pažinti.

<...> Pirmiausia reikia kiekvienam atiduoti, ką esame skolingi: kam 
pagarbą - pagarbą, kam užmokestį - užmokestį, kam nuoširdumą - 
nuoširdumą, kam meilę - meilę. Mylėti - reiškia kitam ką nors duoti, 
kitą praturtinti. Gal meilės gerumas ne kartą būna piktam panaudotas, 
gal išjos pačios kas ne kartą tyčiojasi ir jai širdį drasko, - vis tiek ji 
kaskart pasiryžusi duoti ir visa grąžinti, jeigu tiktai bus teikiasi iš jos 
priimti.

<...> Žmogus gali pasigerti ne tik nuo vyno, kitų svaigalų, bet taip 
pat ir nuo svetimų minčių bei idėjų, apgaulingų gyvenimo pažadų, viso
kių iliuzijų ir svajonių. Jeigu aplinkui visas oras toks tvankus, jame daug 
dulkių ir triukšmo, nėra kuo atsikvėpti ir atsigaivinti, tada galva sunki 
ir apsvaigusi, nesugeba realiai galvoti ir teisingai spręsti.

<...> Argi nėra pati didžioji laimė gauti nuodėmių atleidimą? Išeiti iš 
žemės be jokio purvo ir tuojau sugrįžti į Tėvo rankas!

<...> Audros ir persekiojimai - dar ne blogiausias dalykas. Būtų liūd
na, jeigu tai nepažadintų naujų meilės didvyrių. Bet taip nėra. Kuo tamsiau, 
tuo daugiau aukų pareikalaujama iš meilės, tuo gražesnis ir didesnis 
pasitikėjimas ja.
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<... > Tikrosios vertybės nenuvysta kaip žolė ir neišnyksta kaip dū
mas, jos yra amžinos. <...> Visa pranyks ir pasibaigs, kas be meilės 
daryta, be meilės kurta, nors tai būtų ir pranašystės dovanos, nors tai 
būtų garsiausi didvyrių žygiai, pasibaigę pasiaukojimu iki mirties.

Mylėdami teisybę ir tiesą galime būti naudingi visai Bažnyčiai, visam 
pasauliui, net ateinančioms kartoms. Mūsų geras darbas, kaip jūroje su
kelta banga, rieda vis tolyn ir tolyn, net ligi Amžinybės krantų. Gal bus 
užmiršta, kas tą gerumo bangą sukėlė, gal ir patys jos nebeatpažinsime, 
nes banguodama ji toliau įgis naujas formas. Bet tai nesvarbu. Svarbu, 
kad viskas būtų gerai padaryta. Uždegus laužus, nušvietus kitiems kelius 
ir niekieno nepastebėtam išnykti - tai gražu ir didinga.

DIEVO MOTINOS KULTAS

Antanas Maceina

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE

Dėstyti šiandien tremtyje apie Švč. Mergelės kultą Lietuvoje, reiškia 
bandyti su tėvynės ilgesiu ir jos gražių religinių tradicijų nostalgija min
timis persikelti į kenčiančios Lietuvos plotus.

Vaizduoti Dievo Motinos garbinimą per šimtmečius Nemuno šalyje, 
reiškia prisiminti įvairių vietų lurdus, stebuklingais paveikslais garsias 
šventoves, akmenyse įspaustas Marijos pėdas, tai reiškia pavaikščioti ir 
po tokias šiandien tremtyje jau apmirštas, bet Lietuvos liaudyje per šimt
mečius stebuklingais Marijos paveikslais išgarsėjusias bažnyčias, kaip Uk
mergės apskrityje - Gelvonai, Pagiriai, Šimonys, kaip Kazokiškės (į šiaurę 
nuo Vievio - ant Neries kranto), Vosyliškės - Lydos apskr., Pivašiūnai - 
Alytaus apskrityje. Reikėtų taip pat nepamiršti aplankyti ir tas Dievo Mo
tinos paveikslais žinomas šventoves, kur žmonės per kartų kartas savo 
skausmus, sielvartus, maldas ir apžadus nešė, būtent Šiaulių apskr. Ro
zalimą, Radviliškį, Raseinių apskr. - Ugionis, Telšių apskr. - Tverus, Pa
ežerę, Kretingos apskr. - Kulius, Sūduvoje - Seinus ir t.t. Be abejo, šitos 
Marijos kulto šventovės nėra nė iš tolo tokios garsios, kaip italų Loreto, 
prancūzų - Lurdas, meksikiečių - Gvadalupė, portugalų - Fatima, vokie
čių - Altotingenas ar lenkų Čenstochova. Bet ir tose vietinėse šventovėse 
toliau nepasijudinęs lietuvis artojas rasdavo sau paguodą, darydavo vo
tus, savo giesmes giedodavo, savo vargus išliedavo.

Kalbėti apie Marijos kultą Lietuvoje, reiškia prisiminti pakelių koplytė
les su Skausmingosios Dievo Motinos statulėlėmis, reiškia - atkurti anuos 
religinio uolumo vaizdus, kada seni ir jauni, bažnyčiose ir namuose, per 
puošnias gegužines pamaldas ir įvairių švenčių progomis melsdavosi 
Nekaltai Pradėtajai. Kas ilgiau gyvena Lietuvos kaime, prisimena, kaip
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ten iš anksto padaromi apžadai aplankyti kurią garsią Marijos šventovę. 
Gyvai prieš akis stojasi, kaip iš tolimiausių parapijų vykdavo žmonės į 
Marijos garbei didžiuosius atlaidus Šiluvon, Žemaičių Kalvarijon, Pažais
lin, į Aušros Vartus, Trakus, Krekenavą.

Kokių neišdildomų paveikslų iš tų dar sveikų ir patriarchalinių mū
sų kaimo santykių, kai visa šeima per spalio mėnesį vakarais kalbėda
vo rožančių, kai per Adventą važiuodavo anksti rytais tolimą kelią į 
Rarotas! Turbūt ne vienas čia prisimins rašytoją Biliūną, kuris yra jaut
riai įspaudęs mūsų atmintin vieną tokį literatūrinį Rarotų pergyvenimą.

Pagaliau, jeigu norime bent kiek pažvelgti į Švč. Marijos kultą Lietu
voje iš istorinės perspektyvos, reiškia, atsekti nuo seno Jos garbei organi
zuotas brolijas, aiškintis Jos gausių giesmių kilmę ir pradžią, tai reikia 
taip pat apžiūrėti Jos gausius paveikslus, būtent atkurti Jos istoriją.

Beveik dvi ištisas generacijas Lietuva, kaip ir daugelis Europos kraštų, 
gauna persirgti religinių sutemų laikus. Kai kam jau rodėsi, kad tik reikia 
stipriau spustelti, ir jau silpnai besiblaškanti Lietuvoje Romos tikėjimo 
liepsnelė užslopsianti. Bet nuostabu! Ji tik dar skaisčiau ir stipriau suži
bėjo! Ji didingai sušvito ant puošnių barokinių altorių prie Švč. Mergelės 
paveikslų. Atsispyrusi prieš Marijos kultą neigusį protestantizmą, Lietu
vos liaudis natūraliai dar labiau akcentavo Jos garbę. Pagarsėjo Aušros 
Vartai, Trakai, Žemaičių Kalvarija. Dar didesniu stiprumu sužibėjo Šiluva 
su savo apsireiškimu, kurio reikšmę Lietuvos katalikybės restauracijos 
istorijoje dar reikia nuosekliai ir atsidėjus tirti.

Nusileiskime į žilus laikus prieš 400-500 metų. Štai, iš vienos pusės, 
susiduriame su žiaurios tikrovės faktais, kai apie XVI a. vidurį protestan
tizmas Lietuvon pylėsi per visus plyšius. Vaizdžiai nusakoma, kaip plačio
je Žemaičių vyskupijoje, Liuterio ir Kalvino mokslui sklindant, tarp plačių 
miškų masyvų tebuvusios vos 38 parapijos. Vyskupijoje belikę vos 7 išti
kimi kunigai.

Kai reformacijai įsigalint baudžiauninkų gyvenimas žymiai blogėjo, lie
tuviai, kaip rodo karaliaučiniai dokumentai, savo tikėjimą keitė ne geru 
noru, bet valdžios prispirti. Martyno Mažvydo laiškas atskleidžia du svar
bius faktus: viena - XVI a. vakarų Žemaičiuose dar visai nebuvo žlugusi 
katalikybė, nes protestantizmas jos dar nebuvo įstengęs ir spėjęs sugriauti. 
Antra - nebeturėdamas savo pamaldų ir švenčių vietoje, žmogelis ieškojo 
savojo tikėjimo kad ir už daugybės mylių, į kurių atlaidus žmonės dar iš 
tolo vykdavo. Ar tai nenuostabu pagaliau kalbant apie Švč. Mergelės kultą!

Jau ne kartą yra buvęs atkreiptas dėmesys, jog antrą sykį Lietuvos 
valdovams oficialiai pasisakant už Vakarų krikščionybę (pirmasis yra buvęs 
Mindaugas), Lietuva lyg ir buvo tuojau paženklinta Marijos žeme. Ypač krin
ta į akis, kad dalis Vytautui Didžiajam ir Jogailai priskiriamųjų, t.y. jų 
statytųjų bažnyčių skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei. Raseiniai, Bety
gala, Ariogala, Kaltinėnai, Luokė, Kražiai, Viduklė, Krekenava, Kelmė - yra
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Vytauto bažnyčios, ir jos tokias senas datas veda iš tradicijos iki šiolei. 
Panašiai Vytauto kurtomis laiko save Utena, Dubingiai, Perloja, Kernavė, 
Darsūniškis, Breslauja, Gardinas, Eišiškės, Švenčionys, jau nekalbant apie 
Trakus ir Kauno Pranciškonų bažnyčią.

Čia matome įdomų faktą. Didelė dalis XV a. Lietuvos bažnyčių, kaip ir 
paties Vytauto nuosavoje žemėje - Veliuonoje (ten buvo didžiojo kunigaikščio 
pilis ir dvaras), yra paskirtos Švč. Mergelės Marijos garbei. Kas trečia vadi
namų vytautinių bažnyčių savo Patronu turi Švč. Mergelę.

Šiaip ar taip, istorinėje tradicijoje Marijos kultas yra nuo pat dviejų 
vyskupijų suorganizavimo vis labiau rišamas su Vytauto, o ne su kurio 
kito valdovo vardu. Gal nebuvo pripuolamumas, kad ir savo vainikavimui 
jis pasirinkęs vieną iš didžiųjų Jos švenčių, būtent Gimimą, kuris yra 
mums nuo 1930 m. tapęs antrąja Tautos švente. Taip pat yra reikšmingas 
dalykas, kad žmonių tradicijose yra išlikę - ir taip nuo seno į istoriškas 
knygas pateko - jog Vytautas per savo krikštą iš garsaus savo laiko 
amžininko, Bizantijos imperatoriaus Manuelio II Palaiologos esąs gavęs 
Dievo Motinos paveikslą. Tokis pasakojimas apie Madonos paveikslą, kaip 
autentišką Manuelio dovaną Vytautui, pateikiamas dabar Lietuvių Enci
klopedijoje. Panašiai rašoma ir apie stebuklingąjį Trakų Švč. Mergelės 
paveikslą, į kurį visai panašus (greičiausiai jo kopija) buvo nuo seno 
didžiojo Zarasų ežero Asavo salos vienuolyno bažnyčioje. Manyta, kad jis 
kartu su Trakų paveikslu Vytauto gautas iš to paties Bizantijos imperato
riaus. Jeigu tų pasakojimų ir vėlesnių užrašymų šiandien ir nebegalima 
patikrinti įtikinamai autentiškais dokumentais, tai vis tiek yra simptomin
ga, kad vienu ar kitu būdu seniausias Švč. Mergelės kultas Lietuvoje yra 
glaudžiai rišamas su Vytauto Didžiojo, o ne su kurio kito valdovo vardu.

Jeigu eilė bažnyčių buvo pasirinkusios savo Patronu Švč. Mergelę Ma
riją bei Jos savybes, tai altoriuose turėjo atsirasti ir paveikslų, kurie kai 
kur įgijo garsą stebuklingųjų. O Marijos paveikslų istorija Lietuvoje tikrai 
nėra paprasta. Per visokių negandų metus paveikslai būdavo paslepiami, 
kitur išvežami, restauruojami, perdirbami, iš naujo apdedami sidabro bei 
skardos votais ir t. t. Kiekvienas jų turi savo istoriją, savo keliones ir 
saugojimus anais neramiais laikais.

1602-1603 metais Vilniuje siautė epidemijos, o prie ano meto silpnų 
higieninių sąlygų limpamos ligos buvo didelė rykštė. Tada buvo iš Vil
niaus į Trakus suorganizuota didžiulė procesija pas maloningąją Dievo 
Motiną Trakuose. Tokių procesijų vėliau iš sostinės prie stebuklingojo 
paveikslo yra ne kartą įvykę, ir apie tas procesijas yra nemaža šaltinių. 
Ši buvo pati pirmoji. Vadinasi, jau XVII a. pradžioje Trakų paveikslas 
Lietuvoje buvo plačiai žinomas.

Jeigu norėtume tiksliai išaiškinti ir kilmę, ir chronologiją tokio nuo 
seno stebuklingojo Krekenavos Švč. Mergelės su Kūdikiu paveikslo, taip 
pat būtų ne mažiau sunku.
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Pirmojo didžiojo karo metu pagyvenęs Krekenavoje, ten iš arti pamatęs 
nepaprastą žmonių maldingumą prie tenykščio Madonos paveikslo, mūsų 
Maironis apie ją eiliavo:

Tu stebuklais įgarsėjus,
Viltį Tavimi padėjus...
Gelbėk žmogų nelaimingą 
Savo globa stebuklinga,
Motina Dangaus!
Tu Krekenavos paveiksle žinoma plačiai,
Kad stebuklais trauki žmones iš ugnies stačiai...

Paprastai nuo XVII a. vidurio labiausiai mums žinomos šventovės yra 
Trakai, Šiluva, Aušros Vartai ir Žemaičių Kalvarija.

Žinomąjį Šiluvos apsireiškimo stebuklą (Švč. Mergelė pasirodžiusi pie
menims!) yra jau smulkiai aprašęs 1848 m. Valančius savo vyskupystės 
istorijoje, kaip įvykusį XVII a. pradžioje. Dar 100 metų prieš tai, vadinasi, 
1758 m. Žemaičių vysk. Antanas Tiškevičius savo reliacijoje Romon yra 
platokai minėjęs stebuklingą Šiluvos paveikslo garsą. Jis pažymėjo ir tai, 
kad aklas 100-metis senelis nurodęs vietą, kur pieštas drobėje paveikslas 
(Švč. Mergelė su Kūdikėliu rankose) buvo surastas, aišku, jau mišku ap
augusioje vietoje.

Šiluva, kuri iš tradicijos žinoma stebuklingo paveikslo istorija ir apsi
reiškimu, paprastai mums teminima nuo XVII a. pirmo ketvirčio, buvo jau 
garsi ir prieš gerą pusšimtį metų, t. y. pirmoje XVI a. pusėje. J ją keliau
davo žmonės iš gana tolimų parapijų, lankydavo dar likę katalikai nuo 
paties Nemuno krantų. Jie keliaudavo į Švč. Mergelės šventę dar apie 
1550 metus, t. y. kaip tik tada, kai, atrodytų, Lietuvoje patvino pati di
džiausioji protestantizmo banga.

Šalia Šiluvos Madonos, be abejo, žymiausias šiuo atžvilgiu religinis 
Lietuvos centras nuo XVII a. buvo Vilniaus Aušros Vartai. Jų pradžia, nors 
ir katalikų, ir stačiatikių nuo XIX a. vidurio iki šiol tiek daug rašyta, nėra 
dar pilnai išaiškinta.

Mums yra garbė, kad garsusis meno šedevras - Pažaislio vienuolynas 
su jo stebuklingąja Madona - yra radę savo tyrinėtoją meno istorikės 
Kairiūkštytės-Jacinienės asmenyje. Apie aną stebuklingąją Madoną, kurią 
Sovietų Rusija 1928 m. pavasarį grąžino, meno istorikė žino, kad ji 1661 
m. paties popiežiaus Aleksandro VII buvo padovanota vienuolyno steigėjui 
Kristupui Zigmantui Pacui. Šitas liaudies vadinamas Kamendulių Dievo 
Motinos paveikslas, nuo senų laikų buvo didelė vienuolyno šventenybė, ir 
Ji garbino visi krašto tikintieji. Kai po 1831 m. sukilimo Pažaislio kamen
duliai buvo uždaryti ir ten įkurdinti stačiatikiai vienuoliai, stebuklingas 
Paveikslas buvo žmonių garbinamas ir toliau. Garsi čia buvo Marijos Ap
lankymo šventė - liepos 2 (bažnyčios titulas). Iš apylinkių suplaukdavo žmo
mų minios. Nuo 1893 m. stebuklingas paveikslas gegužės mėnesį buvo
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nešamas Kaunan, o liepos 2 d., šventės išvakarėse, iškilmingoje procesi
joje grąžinamas vienuolynan.

1981 m. gegužės mėnesį, kai Šv. Kazimiero kolegijos koplyčioje Romoje 
buvo minima Lietuvos Krikšto 700 m. jubiliejus, keturi tremtyje gyvenan
tys Lietuvos vyskupai paaukojo lietuvių tautą Švč. Marijos Širdžiai. Gany
tojiškame vyskupų laiške yra parašyta:

Savo Tėvynę Lietuvą mes irgi vadiname Marijos žeme. Ir tai dėl to, 
kad lietuviai myli, garbina Dievo Motiną ir visaip reiškia Jai pagar
bą. Marijos žemė ji yra, nes jau 1656 m. Lietuva buvo jos anuome
tinio valdovo iškilmingai paaukota Dievo Motinai.

Iš tiesų, kai Lietuvą-Lenkiją tada niokojo fanatiškai įnirtusių protestan
tų švedų kareivių pulkai, o rytinę jos dalį siaubė viską naikinančių rusų 
būriai, karalius Jonas Kazimieras Lvove 1656 04 01 jaudinančioje iškilmėje, 
kuri daugeliui traukė ašaras iš širdžių, pavedė save ir Lietuvą-Lenkiją Švč. 
Mergelės globai, paskelbdamas Ją visų savo valdomų žemių Patrone.

Šitas pasiaukojimas ir Švč. Mergelės padarymas valstybės Globėja bu
vo didelis moralinis ginklas. Jis davė tam karui tautos sukilimo prieš 
svetimtikius - jungo nešėjus ir persekiotojus - charakterį. Švedams ėmė, 
ypač po garsiojo Čenstochovos apgynimo, nebesisekti. 1660 m. Olyvoje jie 
padarė taiką. Nelaimės baigėsi - buvo sudarytos paliaubos ir su rusais. 

Kaip po didžiųjų XVII a. vidurio nelaimių Švč. Marijos kultas Lie
tuvoje sužibėjo nauja šviesa, taip vėl aš vaizduojuos, jog ateis 
laikas, kada vėl keliai ir vieškeliai turės būti patvinę, ir jais plauks 
per Marijos Aplankymą visa Vakarų Lietuva į Žemaičių Kalvariją, 
per Dangun Ėmimą vėl lankys Pažaislį, per Užgimimą - Šiluvą, 
Trakus, Aušros Vartus ir t. t. Šituoju atžvilgiu mūsoji istorija juk 
kartojasi su įdomiu panašumu. Ir šiandien lietuvis, kaip prieš tris 
šimtus metų pradėjęs, turi ir toliau maldauti:

Usztarik Panna szwentoms maldoms tawa 
Mus neaplęyski, glausk po sparnu sawa.

(Iš kn. Didžioji padėjėja)

Vynmedžio Šakelė

SOPULINGAJAI MOTINAI 
Motina Sūnaus Aukščiausio,

Skausmų jūra Tu lydėjai 
Sūnų savo mylimiausią 
Mirt ant kryžiaus Atpirkėju.

Tu po kryžiumi stovėjai,
Su Juo merdėjai - kentėjai,
Skęsdama Sūnaus skausmuos 
Visa Jo Širdies liepsnos...
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Meilė Sūnaus Visagalė 
Mato Tavo meilės galią, - 
Kaip save Tau duoda žmones,
Kelki, puošk visus malone...

Su Sūnum mirties kankynėj,
Skausmo ietimi krūtinėj,
Už mus melsti nepaliauki, - 
Jj mylėt visus patrauki. Amen.

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

JUK IR TASAI BUVO SU JUO
Visais laikais ir visiems žmonėms tikėjimas daug duoda, bet daug ir 

pareikalauja. Nepigia kaina mes turime jį ir šiandieną išpirkti. Iš tikinčio 
šiandien labai daug reikalaujama: jam reikia daug drąsos, ištvermės ir 
labai daug meilės. Šiandieną tikinčiam nepavedami aukšti postai, nesu
teikiami pasižymėjimo ženklai, jam visada skiriama paskutinė vieta. Ne
retai ant jo pečių kraunama šmeižto ir pasityčiojimo našta. Savo šviesų 
idealą jis turi nešti akmenuotu ir skaudžiu keliu.

Juk ir tasai buvo su Juo, - šie žodžiai buvo pasakyti prieš 2000-mečius. 
Tačiau ir nūdien jie turi tą pačią prasmę. Jie skamba kaip didžiausias 
nuosmerkis. Jeigu eini su Juo, prieš tave užsivers visokių galimybių ir bet 
kokios karjeros durys.

Kad ir kaip būtų sunku - drąsiai eik su Juo. Jei nori skleisti gerumo 
ir meilės pavyzdį, gyvenk pilnutinį krikščionies gyvenimą.

Lengvatikiai, kodėl jūs abejojate?
Audros ir vėjai, baimė ir vargas, kentėjimai ir mirtis, atsiskyrimas ir 

užmarštis - visa tai kankina žmogų be paliovos. Tiek daug baimės, nes 
mes nenuleidžiame inkaro Amžinybės uoste. Mes taip bijome mirties, 
nes per mažai mylime Tą, kuris nugalėjo kančią ir mirtį. Tiek daug 
abejonių, nes neprašome paaiškinimo To, kuris viską žino. Tiek daug 
klausimų, nes mes savo širdyje neturime to vienintelio ir svarbiausio 
atsakymo.

Tiek daug nevilties, nes mes pamirštame, kad turime Tėvą danguje.

Tikėjimo galia ir stiprybė
Jūs visi, kurie tikite manimi, - mano globa tegul suteikia jums ramybę. 

Mano rūpestingumas tegul atpalaiduoja jus nuo rūpesčių.
Ateikite pas mane visi su savo nuodėmėmis ir rūpesčiais, su savo 

klausimais ir skundais, su savo abejonėmis ir tikėjimu. Atsineškite pas 
mane visą savo skausmą. Atsineškite pas mane taip pat visa, ką gražaus 
ir puikaus turi žemė. Atsineškite savo taurias mintis. Atsineškite širdį,
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kurioje nebėra egoizmo. Atsineškite didžius sumanymus bei troškimus, 
kurie pakelia sielą nuo žemės.

Ateikite pas mane visi su paprasčiausiomis kasdienybės smulkmeno
mis. Ateikite pas mane visi su tuo, kas jus slegia ir džiugina...

Consolatrix afflictorum - Nuliūdusiųjų Paguoda
Nors žemėje būtum visiškai vienišas, nors čia neturėtum nė vieno 

artimo žmogaus, nė vieno, su kuriuo galėtum nuoširdžiai bendrauti, vis 
tiek nesi vienišas. Mylinti Motinos Širdis nuolat budi. Negali būti dides
nės laimės už tą jausmą, kai žinai, kad kiekvienu sunkiausiu momentu 
galėsi savo nedalia pasiskųsti motiniškai širdžiai. Nors ir visos žemės 
viltys sudužtų, nors ir visi bičiuliai tave paliktų, - visada gali ištiesti savo 
rankas į mylinčią Motiną, ir iš dangaus nusileis paguoda. Kur didžiausias 
skausmas, ten arčiausiai Marijos paguoda.

Visada pasitikėk Marijos gerumu ir Jos motiniška globa. Maldauk, kad 
ji saugotų pavojinguose žemės keliuose ir nuvestų į Tėvo Namus.

Jis pažvelgė į save...
Evangelija šiuos žodžius sako apie sūnų palaidūną. Nuo to momento, 

kai jis susimąstė apie savo sielą, - žengė pirmąjį atsivertimo žingsnį ir 
taip pradėjo didžiąją kelionę į Tėvo namus.

Kas giliai mąsto, tas teisingai vertina daiktus, t.y. priskiria jiems tokią 
vertę, kokią jie iš tikrųjų turi. Nei daugiau, nei mažiau. Kas žvelgia į savo 
vidų, tas pajunta nerimą, nepasitenkinimą savimi ir ima ilgėtis tobulumo. 
Jo nepatenkina išoriniai įspūdžiai, margaspalvės pramogos ir garsus trimi
tavimas. Jis veržiasi į vidinę tylą ir amžinąją meilę. Per visą amžių ilgatį 
patys didieji žmonės pradėjo tobulinimosi kelią nuo savo vidaus. Mikelan
dželas Buonarotis sakė, kad yra du kūrybos keliai: galima nukreipti savo 
veiklą į medžiagą ir įkvėpti jai gyvybę ir galima sukurti iš savęs asmenybę. 
Pastarasis kelias yra svarbesnis. Daug didesnis menininkas yra tas, kuris 
iš savęs sukuria asmenybę, negu tas, kuris sukuria kokį šedevrą.

Tragiškas yra toksai būvis, kai pasidarai tik savo buities vergas ir 
sunkios egzistencijos lažininkas, kai mintys nepakyla aukščiau ir neper
smelkia sielos. Didžiausias skurdas, kai paniekini sielos galią ir neieškai 
kelio, kuris išvestų pro skurdaus laiko vartus, apraizgytus kasdienybės 
vijoklių. Vidinė tuštuma, kitaip tariant, sielos praradimas - tai mūsų 
amžiaus tragedija. Žmogus, aistringai siekdamas geresnių gyvenimo są
lygų, užmiršo sielą, savo dvasinį pasaulį. Jis paneigė savo substanciją. 
Kokie beverčiai pasirodo laimėjimai, kai juos palygini su sielos nuostoliais!

Puoselėk savyje amžinųjų vertybių ilgesį. Saugok nuo šiurkščios kas
dienybės savo dvasinę substanciją. Pakelk savo žvilgsnį į aukštumas. At
sigręžk į gaivinantį šaltinį. Mąstymu pasverk savo buitinius rūpesčius ir 
palygink juos su amžinosiomis vertybėmis. Palygink materialinių ir dva
sinių vertybių santykį.
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„Iš gyvenimo triukšmo ateik į šventą savo širdies tylą" (Šileris) 
Šiandien mes esame paskendę įvairiuose dalykuose ir pasinėrę darbuo

se. Be paliovos skubame, bėgame. Kova dėl pragyvenimo, dėl geresnio bū
vio, dėl karjeros pasidarė gyvenimo centras. Grėsminga technika užgožia 
dvasinį žmogaus pradą. Mašinų gausmas nuslopina tylos skambesį. Prak
tinio gyvenimo painiavos užkerta kelius į ramią ir tylią širdies karalystę.

Širdies tyla tebūnie tavo priebėga. Didžiausio skausmo momentais at
eik čia pasisemti ištvermės ir jėgos, giedros ir džiaugsmo, meilės ir huma
nizmo. Tik tyloje gali pasverti savo idealus ir klaidas bei nuopuolius, gali 
ramiai perkainoti visus savo poelgius ir darbus. Pro šiokiadienių triukšmą 
ateik į savo sielos tylą: giliu mąstymu pažvelk į save ir iš savo darbo ir 
triūso, svajonių ir troškimų, vilties ir džiaugsmo, kančios ir skausmo - 
sukurk harmoningą maldą.

„Baisiausia, kad per visus katorgos metus nė karto, 
nė vienos valandėlės negauni pabūti vienas“ (Dostojevskis)

Galima pakelti bet kokius sunkumus, iškęsti didžiausius nepriteklius, 
kad tik bent valandėlę galėtum pabūti su savimi, kad vienatvės ramybėje 
pajustum palaimos spinduliavimą, kad pamirštum laiką ir skubėjimą, šio
kiadienius ir darbą.

Sunku atsiplėšti nuo negailestingai greitos laiko tėkmės. Tačiau visur 
galima surasti valandėlę laiko, kad pabūtum tik su savimi. Didžiausiame 
triukšme ir žmonių minioje - pasilik vienas su savimi. Vakaro tyloje pa
žvelk į savo širdį, ir tasai žvilgsnis nušluostys dienos dulkes, papildys 
visus neužbaigtus darbus ir neišsipildžiusius troškimus.

Pasigailėk tų, kurie negali ar nemoka būti su savimi, kurių visa būtybė 
išsibarsto šiokiadieniuose.

Dienos darbai atima tiek daug dvasinių ir fizinių jėgų.
Mąstingas susitelkimas vakaro tyloje sustiprina, tyrina ir vėl sukaupia 
visa tai, ką dienos metu prarandame (K. Gioberis, Friburgo arkivyskupas). 

Kasdienybė ardo dvasinį gyvenimą. Išorės triukšmas skverbiasi į širdies 
tylą. Tempas ir skuba tarsi vampyras graužia sielą. Malonumų ir pramogų 
ieškojimas suvaro žmones į pobūvius ir pasilinksminimus, kitaip tariant, į 
būrius, į minią. O minioje nėra ramybės ir susitelkimo. Čia negalima pa
žvelgti į save. Pobūviai, pasilinksminimai ir įvairios pramogos yra rengia
mos tam, kad žmogus pabėgtų nuo savęs, kad jam nereiktų būti su savimi. 

Tas pats arkivyskupas sako:
Jeigu nerandi laiko susimąstymui, tada paskęsti daiktuose, pamir
šti savo esmę. Tu iškeli praeinamumą virš Amžinybės. Tikrąją laimę 
aukoji miražams, kurie ne tik nepatenkina tavęs, bet netgi užnuo
dija visą tavo gyvenimą. Kai žmogus paskęsta daiktų pasaulyje ir 
išorės triukšme, kai tikisi surasti laimę pramogose, malonumuose, 

jis sukuria tik savo gyvenimo tragediją.
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Būkime sekmadienio vaikai (Vokiečių liaudies posakis)
Šiais žodžiais norima pasakyti, kad sekmadieniais reikia būti žmonėmis. 

Šiokiadieniais mes dažnai būname kaip priveržtos veržlės, kaip robotai. 
Kasdienybė savo migla pridengia ir svajones, ir dvasios proveržius, ir sielos 
ilgesj. Daug kas bando išsiblaškyti, ieškodami džiaugsmo pobūviuose arba 
pasilinksminimuose, tačiau čia neranda šventadienio džiaugsmo. Dažniau
siai randa tik nusivylimo kartėlį. Visuotinė tiesa moko, kad sekmadienį 
reikia ateiti į savo širdies tylą. Sekmadienį reikia pabūti savimi.

Rašytojas Aleksandras Solženicynas sako, jog
sekmadienis yra skirtas tam, kad žmogus nepavirstų gyvuliu.

Būkime sekmadienio žmonės!
Kiekvienas mūsų žodis tebūnie teisingas.
Kiekviena mūsų mintis tebūnie tikra.
Kiekvienas jausmas tebūnie tyras.
Kiekvienas darbas tebūnie užbaigtas.
Nereikia kokio didelio dalyko - reikia tikro.

(Parengė K. [Felicija Kasputytė])

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTOS MOTERYS

KALKUTOS ANGELAS

1976 m. rugpjūčio 3 d., tarptautinio Eucharistinio kongreso dienomis, 
Filadelfijoje (jav) vykusiame kovos su badu simpoziume dalyvavo 15 000 
žmonių. Mirtinoje tyloje pasirodė neaukšta moteris, nugairintu valstietės 
veidu, apsigobusi baltą melsvais krašteliais sarį, ant pečių susegtą mažu 
kryželiu. Ji ištarė paprastus žodžius: Atiduokite vargstantiems ne tik tai, 
kas jums lieka, duokite jiems savo širdį... Tai buvo Motina Teresė, Gailes
tingosios Meilės seserų misionierių kongregacijos, įvairiausių institucijų 
vargingiausiems iš vargingiausių tinklo steigėja, daugelio premijų laureatė 
(1979 m. ji gavo ir Nobelio Taikos premiją).

Motina Teresė gimė 1910 m. Skoplėje (Makedonija), bakalėjininko šeimoje. 
Jaunystėje svajojo tapti misioniere. Įstojo į Loreto Švč. Mergelės vienuolyną 
Kalkutoje (Indija). Po noviciato dėstė geografiją Švč. Mergelės Marijos kole
dže, kuriame mokėsi turtingųjų šeimų mergaitės. Įžadų dieną ji pasirinko 
Teresės vardą - Lizjė Teresės garbei. Šiame vienuolyne ji išbuvo nuo 1929 
iki 1948 metų, pastaruosius trejus metus - kaip mokyklos vadovė.

Kalkuta, Džavacharlalo Neru žodžiais tariant, miestas košmaras, ku
rio gatvėse nakvoja šimtai tūkstančių benamių. Rytą sunkvežimiai su
renka lavonus. Argi tai matydama Motina Teresė galėjo gyventi ramų, be 
rūpesčių gyvenimą? Ji prašo popiežiaus Pijaus XII leidimo palikti kon
gregaciją. Už keturias rupijas ji nusiperka baltos medvilnės sarį su trim 
mėlynomis juostelėmis ir eina mokytis slaugos pas medicinos seseris. Ji
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rūpinasi beglobiais ir vargšų vaikais, atidaro jiems mokyklą po atviru 
dangumi.

Vieną dieną, - pasakoja Motina Teresė, - radau gatvėje mirštančią 
moterį, skruzdžių ir žiurkių apgraužtą. Nuvežiau ją į ligoninę, bet 
ten atsisakė priimti. Pareiškiau neišeisianti, kol jos nepriims. Mo
terį priėmė. Paskui nuėjau į municipalitetą reikalauti vietos, kur 
galėčiau priglausti mirštančius, nes jų kasdien rasdavau gatvėse. 
Man atidavė nenaudojamą Kali šventyklą.

Taip atsirado namai mirštantiems, mirykla. Bet ką gali viena moteris 
prieš tiek vargo?..

Vieną dieną, 1950-aisiais, pas ją atėjo jos vyriausia mokinė iš turtin
gos bengalų šeimos. Noriu gyventi su jumis, - pasakė ji ir pasirinko sau 
vardą Agnė, kurį Motina Teresė turėjo pasaulyje. Prie jos prisijungė ir kitos 
vyresnės mokinės. Greitai susidarė 12-os mergaičių būrelis. Prie trijų vie
nuolinių įžadų jos prijungė ketvirtą: veltui tarnauti vargšams. Taip gimė 
naujoji kongregacija - Gailestingosios Meilės seserys misionierės.

Pirmiausia jos susirūpino mirštančiaisiais. Didelėje mirties deivės Kali 
šventyklos salėje buvo ištiesti guoliai, į kuriuos guldomi gyvi skeletai, 
surankioti nuo šaligatvių. Motiniškos rankos nuvalo purvą, perriša žaiz
das, išvaiko muses, apžiūri išsišovusius kaulus, įpila į burną šlakelį pie
no. Būtybės, kurios nepatyrė nieko, išskyrus kančią ir vienatvę, pamato 
malonią šypseną, pajunta švelnų prisilietimą, išgirsta meilų žodį. Per 20 
metų jų surinkta 40 000. Daugelis miršta po valandos kitos, bet ne gat
vėje, ne praeivių akivaizdoje, o lovoje, matydami ties savimi palinkusį 
mylintį veidą: gyvenę kaip gyvuliai, jie miršta kaip žmonės.

Kitas gyvenimo kraštutinumas - pamestinukai vaikai. Jiems Motina 
Teresė atidaro didelius vaikų namus - Kalkutos centrą. Kasdien čia pri
imama po 5 ar 6 vaikus, tėvų paliktus ligoninėse, stotyse, net šiukšlių 
dėžėse iš nevilties, kad negali išmaitinti. Mažyliai per keletą savaičių 
sustiprėja, kai kurie vėliau įkurdinami indų ar svetimšalių šeimose, kitus 
Motina Teresė auklėja savo mokyklose. Ji niekada neatsisako nė vieno 
vaiko. Kiekviena žmogiška būtybė, kad ir kokia maža ji būtų, šventa jos 
akyse.

Nė vieno žmogaus ranka, - sako ji, - neturi teisės pakilti prieš 
gyvybę, nes gyvybė ateina iš Dievo. Turtingos šalys, kurios leidžia 
abortus, yra visų vargingiausios.

Perpildytoje Moriso saloje Motina Teresė įkuria natūralaus gimimų re
guliavimo centrą, kuriame dirba gydytojai F. ir M. Grėjai. Šeimos akcijos 
dėka per 6 metus gimimų saloje sumažėjo nuo 39,3 iki 26,7 tūkstančiui 
gyventojų. Tokių centrų dabar pasaulyje yra jau 60.

Indijoje Motina Teresė negalėjo nesutikti raupsuotųjų: jų ten yra apie 
3 milijonus. Jie išvaromi iš namų, atleidžiami iš darbo, nors būtų buvę 
aukštos kilmės, turėję labai atsakingas vietas. Kalkutoje, 34 ha plote,
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jiems atidaryta valstybė - ramybės miestas su sodais, mokyklomis, rea- 
daptacijos dirbtuvėmis.

Mes norime tarnauti visur, kur yra vargšų... Motinos Teresės akcija 
seniai peržengė Indijos sienas ir pasklido visame pasaulyje. Kongregacijos 
biure esantis sąrašas liudija jos darbus. Štai jie: 70 mokyklų, kurios turi 
6219 mokinių; 340 kilnojamųjų nemokamų ambulatorijų, kurios aprūpina 
4,5 milijono sergančių; 75 ligoninės raupsuotiesiems; 30 namų vaikams;
37 miryklos.

1950 m. Gailestingosios Meilės misionierių kongregaciją sudarė 12 se
serų, o 1976 m. ji turėjo 1140 seserų, 316 novicių ir 196 postulantes. 
Motina Teresė mano, kad jeigu neateina pašaukimų, tai šeimose ir religi
niame gyvenime yra per daug turtų ir patogumų.

1963 m. į Motinos Teresės pradėtą darbą įsijungė Gailestingumo bro
liai misionieriai, kuriuos įkūrė australas jėzuitas tėvas Endrius. Be to, 
Motina Teresė savo kongregacijoje įkūrė kontempliatyvią šaką - Žodžio 
seseris.

Motina Teresė sako:
Kas tarnauja vargšams, tarnauja Dievui.

Kiekvieną dieną ji kalba maldelę:
Kenčiantis Jėzau, leisk matyti Tave kasdien tuose, kurie serga, ir 
tarnauti Tau juos slaugant.

Ji tarsi pratęsia Jėzaus žodžius:
Aš buvau išalkęs ne tik duonos, - ramybės. Aš buvau išrengtas ne 
tik iš rūbų, bet ir iš žmogaus didingumo. Aš neturėjau ne tik pa
stogės, bet ir širdžių, kurios mane priimtų.

Nuolat gyvendama šia įsikūnijimo paslaptimi, ji skelbia:
Savo rankas, savo akis, savo širdis atiduodame Kristaus dispozicijai.

Kai jos klausia, ar minios nelaimingųjų neatima jos drąsos, ji atsako: 
Man nerūpi minios, aš visada rūpinuosi vienu žmogumi. Nors pa
galbos darbas yra kolektyvinis, bet meilė individuali... Kiekvienas 
asmuo man yra pasaulio unikumas.

Pasak Motinos Teresės,
didžiausias skurdas yra meilės trūkumas... Skaudžiausia liga - ne 
raupsai ar tuberkuliozė, bet pojūtis, kad trūksta meilės, kad ji ap
leista. Tos ligos neišvengia turtingosios šalys.

Gailestingosios Meilės seserys neturtingos (Kad suprastume vargšus, tu
rime gyventi kaip jie). Du sariai, pora sandalų, paprastas čiužinys ir pora 
paklodžių - tai jų turtas. Keliaudamos jos pasiima susuktą čiužinį, o liku
sius daiktus susideda į kibirą. Visiškai pasitikėdama Tuo, kuris maitina 
mažiausią žvirblelį, Motina Teresė pačiu laiku gauna to, ko trūksta.

Gailestingosios Meilės seserys misionierės palaiko platų savitarpio pa
galbos tinklą, kuris apima 52 šalis. Motinos Teresės meilė apima visus, 
visose būtybėse ji atskleidžia broliškumo ir dvasingumo jausmus.



RŪPINTOJĖLIS. 1980. Nr. 14 621

Atstumiančiuose kūnuose, deformuotuose veiduose, pūvančių audinių ma
sėje ji atranda kažką paslėpta, kas iškelia žmogiškumo vertę.

Lašelis skurdo vandenyne, - taip būtų galima pavadinti Motinos Tere
sės darbą. Tačiau tas lašelis būtinas. Tiesa, jis neatstoja kovos dėl socia
linio teisingumo ar raidos planų, bet tai yra ženklas, pavyzdys, kreipima
sis: kiekvienas žmogus yra mano brolis - kuo galiu padėti?

IŠ MOTINOS TERESĖS MINČIŲ
<...> Kad meilė būtų tikra, pirmiausia ji turi būti skirta artimui. 

Šita meilė veda mane prie meilės Dievui. Mūsų seserys, broliai ir bendra
darbiai visame pasaulyje stengiasi daryti kaip tik tai: darbais liudyti 
Dievo meilę. Tai pajuntame kiekvienas, bendraudamas su pačiais var
gingiausiais. Jiems reikia mūsų rankų, kad jiems padėtų, ir mūsų šir
džių, kad juos mylėtų.

<...> Kaip atskirti tuos, kurie yra apleisti? Gal tai mes patys? O gal mūsų 
kaimynas? Galbūt tai aklasis, kuris būtų laimingas, jeigu paskaitytume jam 
žurnalą... Galbūt tai turtuolis, kurio niekas nelanko. Jis turi daugybę turtų, 
bet neturi jokio žmogaus nuoširdžiai pabendrauti. Tai žmonės, kuriuos mes 
turime pažinti. Pažinę išmoksime juos mylėti, o mylėti - tai reiškia padėti.

<...> Meilė turi būti tikra. Meilė tikra tada, kai galima atvirai kalbėti, 
kai siūlomasi padėti, kai mokomasi jautrumo kitam. Tai reiškia sakyti 
artimui: „Tu esi“.

<...> Kiekvienas žmogus turi teisę į minimalias gėrybes, kad jaustųsi 
saugus, tačiau dar labiau - į teisingumą, į tobulėjimą. Kiekvienas žmogus 
turi teisę būti nepakartojamas.

<...> Meilė priima viską ir duoda viską.
<...> Mes turime kentėti su Kristumi, todėl norime dalytis vargšų kan

čia. Kongregacija nunyks, jeigu seserys nesijungs su Kristumi Jo kančioje.

<...> Niekada neprašiau sidabro. Aš noriu tarnauti vargšams iš meilės 
Dievui. Aš noriu, kad vargšai gautų veltui tai, ką turtingieji įsigyja už pinigus.

<...> Man rodos, kad didžiausia šiuolaikinio pasaulio problema yra 
skurdas, nes jis yra kančios ir nepakeliamo darbo priežastis.

<...> Kančia pati savaime yra niekis, o kančia, suvienyta su Kristaus 
kančia, yra nuostabiausia, gražiausia dovana: meilės dovana ir ženklas, 
nes Dievas, atiduodamas savo Sūnų, parodė, kaip myli pasaulį. Taip pat 
Jis parodė, kad didžiausia dovana yra meilė.

Iš laiškų seserims
<...> Darbas be meilės yra vergija.
<...> Būkite ištikimos mažuose dalykuose, nes čia slypi jūsų jėga. 

Gerajam Dievui nieko nėra maža, nes Jis yra didelis, o mes tokios mažos!
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Todėl Jis nusižemina ir pasiima kančią, kad parodytų savo meilę 
mums.

<...> Nemanykite, jog meilė, kad būtų tikra, turi reikštis ypatingai.
<...> Mes stokojame nuolatinės nenutrūkstamos meilės. Kaip dega 

lempa? - Lašant mažiems aliejaus lašeliams. Jei aliejus išsektų, šviesa 
užgestų.

Mano vaikai, kas yra tas aliejus, tie lašai mūsų lempoje? Tai maži 
dalykai, su kuriais susiduriame gyvenimo kasdienybėje: ištikimybė, punk
tualumas, geri žodžiai, mintys apie kitus, mūsų būdas tylėti, matyti, 
kalbėti ir veikti. Štai tikrieji meilės lašeliai, kurie uždega mūsų religinį 
gyvenimą gyva ugnimi.

<...> Neieškokite Jėzaus tolybėse. Jo ten nėra. Jis gyvena mumyse.
<...> Būkite malonios ir kupinos gailestingumo, kad kiekvienas, at

ėjęs pas jus, visada išeitų geresnis ir laimingesnis. Būkite gyvas Dievo 
gerumas šypsenoje, gerumas maloniame pasisveikinime. Vargšų landynė
se esame Dievo gerumo spinduliai.

<...> Vaikams, vargšams, visiems kenčiantiems ir vienišiems visada 
turėkime džiaugsmingą šypseną. Aukokime jiems ne tik savo globą, bet ir 
savo širdį.

(Iš prancūzų k. parengė Ramunė Palaukytė [Alė Počiulpaitė])

SKAITYTOJŲ MINTYS

[Jonas Ambraziejus]

IŠ  DIENORAŠČIO
(1974)

Pakriko mūsų mintys, išklydo jausmai, 
Žmogus žmogaus nesupranta,
Ir daužo šventovių vitražus 
Suįžūlėję vaikai,
Ir drabsto purvais paveldėtą mantą.

(V. Mykolaitis-Putinas). 
Neseniai sužinojau, kad naktį iš spalio 13-osios į 14-ąją nežinomi 

vagys pagrobė „Krekenavos Maironį“. Bailia vagyste baigėsi vienas iš 
tūkstančių susirėmimų, regima forma iliustruojančių tą didžiąją kovą, 
apėmusią visą Lietuvą, visus jos žmones, nepaisant - nori jie to ar nenori. 
Tie, kurie laiko save nedalyvaujančiais toje kovoje, kurių nejaudina baž
nyčios pavertimas sandėliu, kino teatru ar sporto sale, iš tikrųjų į ją irgi 
įsitraukia, nes savo abejingumu taip pat kažką teigia.

Važinėdamas po Lietuvą didesnių ar mažesnių vandalizmo pėdsakų 
surandi visuose jos kampeliuose. Man šiuo atžvilgiu labai įstrigo Varniai -
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pirmoji Žemaitijos vyskupų sostinė. (Po Lietuvą važinėjau naudodamasis Mask
voje išleista turistine schema. Varniai joje taip trumpai pristatyti: Varniai - kostiol XVI- 
XVII veka,- kostiol 1719 god.) Išlipęs iš autobuso tuoj pastebi vieną iš minėtų 
bažnyčių. Bažnyčia medinė, įdomi visais atžvilgiais. Kad ji neveikianti, 
matyti iš tolo. Priėjęs arčiau, pamatai daugiau. Pasirodo, bažnyčią pasi
daliję du „savininkai“: vienoje pusėje įsikūrusi baldų parduotuvė, o ki
toje - nukainotų prekių (?!) parduotuvė. Einu į veikiančią bažnyčią. Ji 
uždaryta. Klebonas po avarijos guli ligoninėje.

Pasidairęs aplinkui, užkalbinau ant suolo sėdinčią malonaus veido 
senutę. Nepajutau, kaip bekalbant praėjo visa valanda. Mano pašneko
vė - beraštė, per 80 metų, nes dar prisimena Kražių skerdynes (gimusi 
Kražiuose). Ji aprodė žymesnes Varnių vietas. Pirmiausia nuvedė prie 
netoli bažnyčios esančios koplytėlės su nežinomo (o gal ir žinomo) 
liaudies menininko Dievo Motinos skulptūra ir papasakojo, jog prieš 
kelerius metus kažkoks išgama naktį ją pagrobė ir „pakorė“ medyje. 
Dabar ji vėl savo vietoje. Prie koplytėlės pritvirtinta lentelė, skelbianti, 
jog šis liaudies paminklas saugomas valstybės. (Ką padės veidmainiš
kas figos lapelis saugomas valstybės, jei savo paminklų negerbs, ne
mylės, o kartu ir nesaugos patys žmonės?!.) Parodė ir apdaužytą po
stamentą, ant kurio kitados stovėjo Valančiaus biustas: jį prieš kele
rius metus pagrobė nežinomi asmenys (?!). Milicija atseit kaltininkų 
ieškojo, bet nerado.

Ne per seniausiai „Komjaunimo tiesoje“ perskaičiau straipsnį „Gyvos 
skulptūros ir gipsiniai žmonės“. Gipsiniais autorius vadino žmones, dėl 
kurių buvo geležinėmis grotomis aptvertos Vilniaus Paveikslų galerijos 
skulptūros, saugant jas nuo vandalų, besismaginančių jų daužymu. At
rodo, autoriaus skausmas ir pasipiktinimas tikri, einantys iš širdies, 
bet...

Pažįstu tokį Joną, apie kurį pasakojama, kad sudegus jo gimtajam 
namui jis sielvartavo tik naujų aulinių batų, neseniai gautų darbovietėje. 
Būtent į tokį Joną man panašus atrodo straipsnio apie gipsinius žmones 
autorius. Jis rašo apie išniekintą Paveikslų galeriją, bet nesupranta arba 
dedasi nesuprantąs, jog paveikslų galerija (netgi šio pavadinimo vartoji
mas) yra Katedros išniekinimas.

Piktintis nieko šviesaus gyvenime nemačiusiais pienburniais, išnieki
nusiais jau išniekintos šventovės detales, ir nepastebėti visos šventovės 
išniekinimo - mažų mažiausiai dvasinis aklumas. Nemažai esu matęs 
bažnyčių - tiek veikiančių, tiek uždarytų - ir turiu pasakyti, nesu matęs 
tokių užrašų, kokių buvo pilna ant Kauno bažnyčios, dabar kino teatro 
„Santaka“. Blogas pavyzdys užkrečiamas. Ypač jei jis remiasi valstybės 
autoritetu.
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PALAIMINTI ,  KURIE PERSEKIOJAMI DĖL TEISYBĖS
(Iš kalinio laiško)

<...> Jūs prašėte, kad daugiau parašyčiau apie save, apie savo darbą, 
veiklą, kūrybą.

Apie save... Be Jo manęs visai nėra. Aš esu be vardo, be pavardės, be 
praeities, dėl kurios dažnai sielvartauju ir džiaugiuosi, be ateities, apie 
kurią slaptai svajoju. <...> Ne priešų, tik Jo paties gailestingumo aš 
buvau padarytas tik skeveldra, tik vergu, kviečiančiu į Jo Amžinybę, ne
turinčiu savojo gyvenimo, kuris Dievo vaikų dalia džiaugiasi.

Mano darbas... Pusantrų metų išrinkinėjau akmenis iš anglių. Tai buvo 
vienodi metai, kaip Rožančiaus malda. Kilnodamas lengvesnius ir sunkes
nius akmenis, lyg maldos karolėlius, išgyvenau visas Rožančiaus paslap
tis - nuo Apreiškimo, kai įsižiūrėjęs į Mariją, lyg ekstazėje laukiau Mesijo 
ir Jo karalystės atėjimo; kai Jis pagaliau atėjo su kryžiumi, labai kentėda
mas ir pasaulio parblokštas, sustojo mano brolių sielose; kai jos ramino 
Jį ir troško Jo žaizdas pasiimti sau.

Apie Jo karalystės pergalę kalbėjau per šiuos pusantrų metų bendro 
vargo broliams - lietuviškai, rusiškai ir net japoniškai. Dabar kelintas 
mėnuo guliu žemės nasruose. Iš viršaus ir iš apačios verkiantys žemės 
gelmių upeliai trykšta aplinkui, lyg katakombų žvakės mirksi dirban
čių brolių žiburiai. Kiek čia daug nežinomų kapų, kiek kraujo, prakaito 
čia pralieta! Ir, deja, čia niekas nesimeldžia, kaip melsdavosi Romos 
požemiuose Išganytojo išvaduotieji vergai. Čia prakeikimo karalystė, 
žiaurumo triumfas, pasmerktųjų amžina naktis... Čia aš tyliu, kaip 
nusigandęs vaikas, glaudžiuosi prie savo Vado, einančio ramiai su kry
žiumi.

Dabartinė mano darbovietė kaip veidrodis, atspindintis žmogų visame 
jo nuogume. Dieve, koks skurdus yra žmogus ir visos jo pastangos, kai jis 
nusigręžia nuo Tavęs!

<...> Jėzau, pasigailėk manęs ir mano brolių šiame skurde.
<...> Klausiate, ar aš galiu aukoti šv. Mišias, gal čia visada Didysis 

penktadienis? - Taip, galiu. Ir tai yra didžiausias mano džiaugsmas. Be 
šv. Mišių nepakelčiau savo pančių ir nukunigėčiau, kaip čia yra nužmo
ginta ir visa aplinka, visa ta dvasiškai apleista minia. Todėl, ieškoda
mas gyvybės Davėjo, statau altorių naktimis ir rytais, kai užmiega di
dysis vargas. Mano gerieji broliai ruošia altorėlį. Kartą iki ašarų sujau
dino, kai per Žolinę du geri jaunuoliai išlakstė visą purviną stovyklą, 
ieškodami gėlių. Jie rado keletą mažyčių ramunėlių ir mėlynų rugiagė
lių, kurios mums priminė Lietuvą. Kupini džiaugsmo jie padėjo jas ant 
altoriaus. Visi obelų ir vyšnių žiedai, neužmirštuolės ir našlaitėlės, re
čiau dobiliukai, iš Tėvynės atsiųsti tėvams, broliams, sužadėtiniams, 
puošė mano altorėlį. Nedrąsu klauptis prie jo kalinio-vergo skarmaluose.
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O kas papuoš, kas aprengs mane, katorgininką-elgetą, į Avinėlio puotą 
pakviestą?! Tada, prisiminęs jus, apsisiaučiu jūsų pasišventimo rožan
čiumi, jūsų nekaltumu ir jūsų, nuteistieji mano broliai, ilgos kantrybės 
juosta susijuosiu, klaupiu, iškeliu rankas ir nebe savo, bet visų čia 
kankinamų žmonių mišias, visą šitą testamentinj skausmą prie Kry
žiaus nešu.

<...> Mano parapija. Ji turi apie tūkstantį sielų ir šiame vynuogyne 
yra 12 Kristaus pakviestųjų darbininkų: 5 lietuviai, 1 italas, 1 latvis, 5 
ukrainiečiai, Rytų apeigų kunigai.

Kunigas P. Jis iš Romos senųjų katakombų čia atnešė kunigystės džiaug
smą ir sėja nieko nežinančiai ir nieko nemačiusiai vergų miniai. Už savo 
apaštališką uolumą jis ne kartą buvo muštas, laikė jo rankas surakintas 
grandinėmis. Buvo alkinamas, kankinamas nemiga, varginamas sunkiau
siu darbu su didžiausiais piktadariais. Jo ilgametė kantrybė, jo vis augan
tis pasišventimas ir drąsa yra pavyzdys kiekvienam kunigui bei tikinčia
jam ir pamokymas klystančiam. Jis toks liesas ir didelėmis akimis, tarsi 
neregintis pasaulio. Jis meldžiasi ir už mūsų Tėvynę.

Štai kitas brolis A. Jaunuolis, jis bėga iš triukšmo, kad galėtų melstis. 
Jam pasaulis visai išnyko - ir žmonės, ir daiktai, visa, kas nebuvo ir nėra 
Jėzus. Jis niekam nekliuvo, nieko neužgavo. Jis - įsikūnijusi malda. Jis, 
nors kuklutis, nori dar kartą Tėvynėje išvysti Marijos paveikslą ir sukal
bėti nors vieną Sveika, Marija, ir mirti, kad regėtų Ją amžinai. Tu nunešk 
jo pasveikinimą Marijai.

Mažasis brolis P. Jis visada giedros nuotaikos ir sveikos minties, 
nebijantis tiesos ir ją mylintis. Darbe visada pasirenka sunkesnę naštą 
iš meilės artimui. Nepalaužiamas ir nepakreipiamas iš tiesos kelio, 
kuriuo jis seka paskui Kristų. Besižavintis visu tuo, kas gražu, mylintis 
poeziją ir muziką. Iškilmingu veidu ir iškilmingai kalbantis, lyg būtų 
su stula prie altoriaus, lyg nugalėtojas. Jo akys kalba: Aš kasdien šven
čiu Prisikėlimo šventę; tačiau jau treji metai, kai jis dirba šachtose 
pačius sunkiuosius darbus, visuomet mirties pavojuje. To akmeninio 
vargo jis neša daugiau už kiekvieną mūsų, - tai yra jo šventė, tarsi jo 
Magnificat. Jis laukia Išganytojo pažado išsipildymo - Sekminių Ugnies 
Tėvynei.

St... jis čia atvažiavo 18-os metų, toks malonus, tyras tyrutėlis vaikas. 
Tai Evangelijos mažutėlis. Kiekvienas jį pamatęs pamilsta. Ir šiurkščiausi 
cinikai, visus purvus išbraidę, jo žvilgsnio neišlaiko, tyliai prisipažindami 
tik nusišypso ir sako: Ach ty, naša devka...

O senasis Rašto aiškintojų ir fariziejų netikėjime, kuris buvai aklas 
Mesijui ir Jį nukryžiavai, kuris ieškojai Mesijo pastogės sau ir savo neti
kėjimui! Žiūrėk ir matyk: štai atmestasis, išjuoktasis ir kankinamas Kris
tus gyvena nekaltųjų brolių sielose. Jis gyvena savo mylimuosiuose, gyvas 
Sibire ir Lietuvoje...
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O tikrasis, realusis, gyvasis Jėzau, padėk man būti tikru krikščionimi, 
antruoju Kristumi, kaip esi padėjęs mano mažiesiems broliams ir sesutėms, 
pasitikėjusiems ne savo jėgomis, bet tik Tavo Gailestingumu...

Tikrasis žmogus yra žmogus, kuris meldžiasi.
Drįskime norėti pergalės, ir ji ateis. Drįskime jos norėti, ir ji bus reali.

[Edvardas Šiugžda]

KELEIVIS 
Ateiki pas mane, puiki gražuole, 
ateiki takeliu, vingiuojančiu toli 
ir nenutrūkstančiu niekad.
Aš tau papuošiu plaukus gėlėmis, 
nuskintomis nuo lauko pievos, 
kasas supinsiu, išbučiuosiu 
ir, atsiklaupęs prieš Tave, 
įbersiu Tau į liaunus delnus 
ašarų, kančios ir skausmo, 
tyrų, kaip šis vanduo iš šaltinėlio, 
betrykštančio gyvenimo džiaugsmu.

Tu seksi pasaką, kurią girdėjau 
kažkada seniai, šviesiais vaikystės metais, 
dainuosi dainas, pamirštas tautos, 
o aš klausysiuos,
apžavėtas Tavo balso, grožio, meilės, 
patyręs menką laimės spindulį tavos.
Kalbėsimės tyliai ligi pačios aušros
ir džiaugsimės abu,
suradę laimės šalį, o brangioji!

Ateikite jūs visos, mano mielos sesės,
jūs, mano mielos draugės, neišskiriamos niekados -
Tėvyne, Motina ir Mylimoji!
Ir, atsiklaupęs aš prieš jus, 
trys mano brangios draugės, 
įbersiu jums Į slėpiningus jūsų delnus 
ašarų, kančios ir skausmo -

...ir meilės, 
išnešiotos nenumaldomoje kančioje.
O aš užmigsiu, radęs paslaptingą laimės šalį...
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KRIKŠČIONYBĖ PASAULYJE

Baigtas Neovulgatos vertimas į lotynų kalbą. Po 12 metų iš seniau
sių rankraščių į lotynų kalbą buvo baigta versti Biblija. Popiežiškos komi
sijos pirmininkas vysk. Ed. Čiskas iš Fuldos 1977 10 26 audiencijoje 
popiežiui Pauliui VI įteikė paskutinį naujo vertimo tomą. Šis vertimas bus 
vartojamas viešojoje Bažnyčios liturgijoje. Vertimui panaudoti seniausi 
rankraščiai, moderniosios lingvistikos žinios, taip pat dabartinių laikų 
biblinių mokslų laimėjimai. (Šv. Jeronimas V a. buvo išvertęs į lotynų kalbą visą 
Šventąjį Raštą. Tas vertimas ir buvo vartojamas Bažnyčios liturgijoje iki mūsų laikų.)

Žydai apie Jėzų. Nuo 1948 m. Izraelio žydai yra parašę 197 knygas 
ir mokslinius straipsnius apie Jėzų. Be to, yra išleista 223 veikalai apie 
Jėzaus mokymą žydų atžvilgiu. Žydų mokslininkai, ypač JAV ir Izraelyje, 
vis labiau domisi Jėzaus asmeniu, laiko Jį savo broliu, žydų mokytoju - 
rabiu. Tam yra įvairių priežasčių. Pirmiausia, bendras žydų ir krikščionių 
gyvenimas veda prie to, kad žydai rabinai skaito paskaitas krikščionių 
seminarijose, o krikščionių teologai - žydų mokyklose. Tačiau kryžius 
žydams tebėra šimtmečiais trukusio atsiskyrimo ir persekiojimų ženklas. 
Vis dėlto jie pripažįsta, kad Vatikano II Susirinkimas paskelbė teisingą 
deklaraciją apie žydus.

Kasdien per 16 000 atsivertimų. Mažiau pažengusiose šalyse kasdien 
pereina į krikščionybę per 16 000 žmonių. Vien tik Pietų Azijoje 1979 m. 
buvo pakrikštyta 35 milijonai žmonių.

Užtat Europoje ir Šiaurės Amerikoje per 1978 m. krikščionių sumažėjo 
apie 3 milijonus. Tokias žinias teikia Studijų centras, tiriantis atsivertimus. 
Duomenys paskelbti Londone, laikraštyje Sunday Telegraph.

Naujas pašaukimų pavasaris. Čilėje pagausėjo pašaukimų į kunigų luo
mą. Kunigystės siekia per 300 jaunuolių iš vyskupijų ir vienuolijų. O 1970 m. 
nebuvo nė vieno kandidato į kunigus, nebuvo įšventinta nė vieno kunigo. Tai 
pranešė Čilės vyskupai, apsilankę pas Šventąjį Tėvą Joną Paulių II (1980).

Seniausia prancūzų vienuolė. Vienuolė Žiuli iš Šart de Bezansono 
vienuolyno atšventė 111 gimtadienį (ji gimusi 1869 m. sausio 2 d.). Jos sveikata 
kuo geriausia, ji dalyvauja vienuolyno gyvenime, nors kai jaunystės me
tais stojo į vienuolyną, dėl silpnos sveikatos jos nenorėta priimti...

Aukos Motinai Teresei. Norvegijoje tęsiama kampanija Norvegų tautos 
aukos Motinai Teresei. Jau surinkta 960 000 norvegų kronų. Rinkimų akciją 
pradėjo Šv. Pauliaus katalikų mokyklos Bergene mokinės ir mokiniai. Sava
noriškai suaukota suma padidino Nobelio premiją daugiau negu dvigubai.
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Mozambike konfiskuotos bažnyčios. Marksistinis režimas Mozambike, 
paėmęs į savo rankas valdžią, ėmė persekioti krikščionis. Nepaisant spaudi
mo, šalyje dar yra likę 50 Kombonio misionierių. Jie tęsia savo darbą, nors 
valdžia konfiskavo visų 27 misijų centrų bažnyčias. Veikianti liko tik viena 
bažnyčia šalies sostinėje. Jei misionieriai nori aplankyti savo parapijas, pri
valo gauti valdžios leidimą. Ir krikštyti leidžiama tik su valdžios leidimu.

Sunkios dienos krikščionims Etiopijoje. Gamu Gofa provincijoje už
darytos visos bažnyčios. Provincijos gubernatorius pareiškė, kad, norint 
įgyvendinti revoliuciją, reikia visus krikščionis pašalinti. Eaba provincijoje 
ūkininkų organizacijoms įsakyta pareikalauti, kad krikščionys per dvi sa
vaites atsisakytų savo tikėjimo. Kas laikysis krikščionių tikėjimo ir po to, 
kai bus iš pagrindų apmokytas „mokslinio socializmo“, bus teisiamas. 
Kalbama, kad jau 40 krikščionių pasmerkta mirti.

Grasina išžudyti jėzuitus. Dešiniųjų ekstremistų pogrindinė organiza
cija Slaptoji antikomunistinė armija (ESĄ) grasina išžudysianti visus Gva
temalos jėzuitus. Tam davė pagrindą neseniai paskelbtas jėzuitų vadovybės 
pareiškimas, kuriame smerkiami žmogaus teisių pažeidimai Gvatemaloje.

Garbės daktaro vardas pasauliečiui teologui. Meno istorikas Jevge
nijus Barabanovas yra pasaulietis teologas, kilęs iš ateistų šeimos. Buvo 
pakrikštytas stačiatikių apeigomis. Kai tėvas pastebėjo, kad sūnus domisi 
religija, sudegino jo ikonas ir religines knygas. Sūnus paliko tėvo namus. 
Kai susitaikė, tėvas nuvedė jį pas psichiatrą, bet gydytojas pasakė, kad 
jaunuolis psichiškai visai sveikas.

Jevgenijus mėgino stoti į dvasinę seminariją, bet jo nepriėmė. Tada ėmė 
studijuoti meno istoriją ir filosofiją Maskvos universitete. Čia jam pasise
kė gauti uždraustos teologinės literatūros. Apie Jevgenijų Barabanovą su
sibūrė keletas jaunuolių, kurie domėjosi religiniais klausimais. Baigęs stu
dijas, jis pradėjo dirbti žurnale Dekorativnoje iskusstvo SSSR. Tuo pat 
metu rašė filosofinius ir teologinius straipsnius, kurie buvo slapta pla
tinami. Straipsniai pateko į užsienį ir buvo išspausdinti Theologische 
Quartalzeitschrift, kurį leidžia Tiubingeno universiteto teologai katalikai. 
Vienas straipsnių vadinosi „Pirmųjų amžių krikščionių estetika“.

1971 m. Jevgenijus Barabanovas buvo atleistas iš redakcijos. Nuo tada 
jis dar intensyviau atsidėjo teologinei veiklai. Pragyvenimą sau ir savo 
šeimai pelnė dirbdamas kūriku ir laiškanešiu. 1975 m. jo namuose buvo 
padaryta krata, kurios metu konfiskuota visa religinė literatūra. Remian
tis ankstesniu psichiatriniu tyrimu, kuris buvo padarytas tėvo prašymu, 
Barabanovas priverstiniam gydymui buvo paguldytas į psichiatrijos ligo
ninę. Kilus protestui, paleistas su pažymėjimu, kad psichiškai sveikas.

Tiubingeno universiteto teologijos fakultetas suteikė jam garbės dak
taro laipsnį.


