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ANGELAS (.AlgirdasJuškevičius)

...budėsiu Rūpintojėliu:
Milžinkapiuos
varpais
nakčia
skambėsiu,
Kad speiguose po stora miline
Neliautų plakus Lietuvos širdis.
(Balys Sruoga. Kazimieras Sapiega)
JAUNIMAS
visais laikais buvo ateities viltis ir pagrindas, pažangos skleidėjas ir vyk
dytojas. Jaunų žmonių pilna auditorijose ir klasėse, gatvėse ir teatruose,
šokių ir koncertų salėse, kavinėse ir bibliotekų skaityklose. Kokie jaus
mai, kokie troškimai gyvena po jų madinga išore, tariamai laisva ir nepri
klausoma laikysena?..
Retai šiandien becituojami Šatrijos Raganos atsiminimai, kur ji kalba
apie vaikišku paprastumu bei tyrumu jaudinantį savo brolio Amžinąjį
lakštelį, parašytą stojant į gimnaziją. Tame lakštelyje tik keli sakiniai:
Pastoju į gimnaziją ir nors nežinau, kas būtų, nepriimsiu pravosla
vijos. Iš visų spėkų stengsiuos būti paguoda visiems, o ypač mamai
ir tėveliui.
Kas iš jaunimo šiandien parašo sau tokį amžinąjį lakštelį - jei ne
popieriuje, tai širdyje?.. Renkamės profesiją - pačią geriausią, pačią įdo
miausią, pačią mieliausią širdžiai, kuri nutiestų gražų lygų kelią į gyve
nimą. O ką, įgiję diplomą, duosime Tėvynei, žmonėms, ar toji profesija leis
gyventi pagal principus, ar ji garantuos mums vidinę laisvę?.. Ar daug kas
kelia sau tokį klausimą - šiandien svarbiau ne kuo būti, bet kokiam būti.
Prisiminkime carizmo laikus, spaudos draudimo epochą, kai lietuviai gim
nazistai rinkosi ne tai, prie ko širdis traukė, bet tai, kas leido likti Tėvy
nėje ir dirbti savo žmonėms, savo kraštui. Tai buvo tikrai inteligentų
vertas pasirinkimas, į pirmą vietą keliant bendruosius tautos interesus.
Inteligento vardas ir garbė šiandien jau devalvuotas. Kiekvienas, gau
nantis diplomą, formaliai įgyja teisę vadintis inteligentu, tačiau reikia
atsiminti, kad inteligento vardas visais laikais žymėjo ir pasaulyje tebe
žymi ne diplomą, ne profesinę etiketę, bet tvirčiausius ir kilniausius prin
cipus, iš kurių pirmoje vietoje stovi ištikimybė tiesai, meilė savo tautai,
savęs paaukojimas vardan kitų.
Deja, šiandien aukštųjų mokyklų jau negalima pavadinti tiesos, tikro
sios inteligencijos ugdymo institutais. Jaunam žmogui vienam reikia per
eiti abejingumo ir indiferentiškumo dykumą, pakelti tiesos troškulį, dva
sinio gyvenimo alkį. Ne kiekvienam tai pavyksta, ne vienas suklumpa.
Visas mokymo sistemos pobūdis slopina tiesos ilgesį, užgniaužia savaran
kiško mąstymo kibirkštį. Tai ir nesibaigiančios paskaitų virtinės (kiek čia
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iš jų tikrai reikalingų?), ir dvasines jėgas sekinančios egzaminų sesijos, ir
marksistinė scholastika, kurios gudriai suformuluotos frazės išoriškai pa
našios į tiesą. O tikrieji tiesos ir filosofijos šaltiniai įkalinti bibliotekų
spec. fonduose ir prieinami tik nedideliam mokslininkų ratui...
Bet kaip tik tos „tiesos“, priklausomai nuo laiko aplinkybių įgyjančios
vis kitokį atspalvį, jaunoje sieloje sėja tuštumą, abejingumą, ištrina prin
cipingumo sąvoką ir kelia sunkiai nusakomą, bet skaudžiai juntamą ne
rimą ir nepasitenkinimą, kurį vėliau užslopina darbo rutina, buities rū
pesčiai, dvasios įtampos nereikalaujančios pramogos.
Sportas,
saviveikla,
visuomeninis
darbas,
pasilinksminimai,
turistiniai
žygiai, skirti užimti jauno, besimokančio žmogaus laisvalaikį, - vėlgi sis
tema priemonių, lydinčių ir papildančių dvasios naikinimo darbą, kurį
taip nuosekliai vykdo mokyklų programos. Jos tikslas - išlaikyti žmogų
skubėjimo, netikrų kasdienių, tačiau iš pirmo žvilgsnio labai svarbių dar
bų sferoje ir įtampoje, kad neliktų laiko susimąstyti, pažvelgti į savo vidų,
paieškoti tikrosios gyvenimo prasmės.
Tačiau jauna siela spontaniškai, instinktyviai ieško sau kelio už tos
sistemos ribų, ieško idealo, klysta ir kenčia. Pažiūrėkime, kaip geriausioji
jaunimo dalis veržiasi į etnografinius ansamblius, kraštotyros draugijas,
kur dar pulsuoja gyva dvasia, kur yra šiek tiek vilties rasti rutinos nepa
liestą mintį ir žodį. Matykime, kaip jauni žmonės skuba į įvairius steigia
mus ir greit uždaromus diskusijų klubus, tikėdamiesi galimybės išsakyti
susitvenkusias mintis, patenkinti vidinį nerimą ir poreikį mąstyti, ištrūkti
iš vis labiau materialėjančio gyvenimo valdžios, atrasti sau naujus min
ties ir veiklos kelius. Deja, jie priversti nusivilti, nes mūsų sąlygomis
visiškas atvirumas ir laisvė reikšti savo nuomonę neįmanoma... Pažiūrė
kime, kiek jaunimo teatruose, kur jis ieško (ir kaip dažnai veltui) atsaky
mo į savo vidaus problemas...
Jaunimui reikia tiesos, reikia vientiso ir nedalomo idealo, laisvės ir
erdvės reikštis dvasios polėkiams. Sumaterialėjusioje kasdienybėje jis ne
randa tokio idealo, kuris nuolat keltų sielą, vėtytų abejingumo, susitaiky
mo su rutina dulkes, kuris pasirodytų esąs vertas viso žmogaus gyveni
mo. Bet ar tai reiškia, kad jo iš viso nėra ir negalima rasti? Ne, tai, ko
jaunimas siekia ir ieško, jau yra atrasta seniai, su krikščionybės pradžia.
Ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta, sako Kristus, tuo užtikrindamas tiesos pažinimo malonę kiekvienam ieš
kančiam, malonę, kurios negali (ir kažin ar kada galėjo) suteikti jokia
visuomenė, jokia aukštoji mokykla. Bet tai malonei reikia nutiesti kelią
giliu troškimu pažinti tiesą ir dėl jos kovoti tiek savo sieloje, tiek gyve
nime, savo dvasios nerimu, nuoširdžiu pasiryžimu dirbti bei aukotis
kitiems.
Pavartykime didžiųjų konvertitų biografijas ir pamatysime, kad nė vie
nas jų neatsivertė iš abejingumo ir dvasinio drungnumo, iš prisirišimo

RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 10

391

prie materialių dalykų. Jų atsivertimas buvo dangaus atsakas į karštą
tiesos troškimą, atkaklų jos ieškojimą, į klaidžiojančios sielos šauksmą.
Pagaliau pažvelkime į visus didžiuosius dvasios milžinus: kuriam iš jų
galėtume prikišti abejingumą, prisitaikėliškumą, sočią egzistenciją? Ir ku
ris iš jų nebuvo apdovanotas tiesos pažinimo džiaugsmu ir laime?!
Kiekvienas žmogus pašauktas sunkiai laimei ir didelei atsakomybei
savo gyvenimu liudyti tiesą, tačiau ypatinga atsakomybė skirta tiems,
kuriems į rankas duodamas galingas pažinimo įrankis - mokslas. Todėl
taip svarbu, kad kiekvienas jaunas žmogus, eidamas į savarankišką gy
venimą, savo širdyje neštųsi amžinąjį lakštelį - priesaiką Tiesai, kuri
padės jam surasti vidinę harmoniją su Dievu, ko šiandien labiausiai reikia
mūsų Tėvynei Lietuvai ir jos žmonėms, priesaiką, kuri garantuos ir apsau
gos vidinę laisvę - tą visų didžiausią dovaną, kurią Dangus skyrė žmogui,
išskirdamas jį iš gyvūnų pasaulio, tą dovaną, kuri teikia prielaidą būti
laimingam aukojantis ir darbuojantis kitiems.
[Alė Počiulpaitė]
Bernardas Brazdžionis
SKAMBĖS KAIP AUKSO VARPAS VARDAS LIETUVOS,
JEI VES VIDURNAKTĮ JĄ DIDIS DIEVO ŽODIS
Tikiu aš didįjį stebuklą - Dievo žodį.
Žodis sukūrė dangų, žemę ir žvaigždes, ir vyšnios žiedą,
žmogaus gyvenimą, svajonę, meilę, ilgesį ir džiaugsmą,
ir idealų siekimus, ir pergalę kovoj.
Mes tikime kūrybos Žodį kūnu tapus.
Jis iš amžių eina į amžius. Didis, šventas!
Ir gyvybę neša žmogui ir tautai,
laisvę širdžiai, taiką, apdarą teisybės žemei.
Jis - kūnas mirštąs ir prisikeliąs,
jis - siela amžiais gyva.
Ir amžiais gyvas bus lietuviškos kūrybos rašytas žodis,
gimęs kovoje dėl Dievo vardo
ir augęs kovoje dėl mūs tautos prisikėlimo,
ir brendęs didžiajai visų tautų kultūros garbei.
O Rapalionio, Donelaičio, Daukanto, Valančiaus,
Strazdelio, Baranausko, Vienažindžio ir Maironio,
Kudirkos, Vaižganto ir Putino, ir Aisčio žodi!
Ir tūkstančio vardų toje grandinėje šviesiojoj,
nutiestoje per metų keturis šimtus,
mes esame jauniausi jos žiedai.
O mūsų pareiga kaip niekada,
nes ir nelaimė mūs tautos kaip niekad begalinė,
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nes ir pasaulis dar kaip niekad
prie bedugnės kranto nebuvo taip arti.
Bet mes nežūsim.
Mūsų viltį, kaip didelę vaivorykštę,
nuo krašto iki krašto šviesus tikėjimas per ūkanotą dangų veda.
Didžiom aukom teužgema didieji idealai.
Tik tas praeis pro mirtį, kas mirties nebijo.
Ir tautos, didelės ir mažos, kaip banga siūbuoja,
kai supa Viešpaties ranka,
kad išmestų į krantą ir dumblius,
ir gintarą, ir meilę, tartum perlus.
Dabar ne mes tautoj, mumyse tauta gyvena.
Ir čia - tremty, ir ten - ištrėmime,
ir ten - Tėvynėj.
Kas tu, lietuvio broli?
Upė, žemė ar lavonas? Lavonas?
Ar tava tauta - lavonas, amžiams miręs,
ir Paskutinio teismo dieną teprikels trimitas?
Tu - žemė, tartum motina, paslėpus daigą javo, kaip žemė ir tava tauta, kaip daigas slėps gyvybę.
Tu - upė po ledu? Ateis pavasaris,
ir ledą numes tvirti pečiai, išnešę visą žiemą;
ir bėgs srovė, ir oš krantai,
ir amžiais būsi gyvas!
Kas mes, poetai? Ar dienų srovėj paklydęs aidas?
Ar žiežirbos, kurios nakty be garso gęsta?
Ar švyturys audroj, ar mariose padangių žvaigždės?
Kas mes? Minių šešėliai? Ar gyvos krūtinės balsas,
ir ateities, ir dabarties tautos širdis ir kanklės?
Kas mes? Kapai? Ar sielos pėdsakas ugninis?
Mes - pasaka pavasario,
mes - rožės žiedo kvapas,
mes - meilės atodūsis tylus,
teisybės keršto kardas.
Kovoj - ugnis ir vynas - puotoj, nevilty - paguoda
ir šios dienos ir rytdienos - ir sąžinė, ir viltys.
Tik peleną ir dulkę vėjai nupučia ir blaško...
Mes turim kilt kaip potvynis,
kaip ąžuolas prieš vėtrą rankas ištiest ir vest minias,
ir nepalūžt, ir augti!
O žodi, būk elegija mūs ilgesy Tėvynės!
O žodi, būk heroika, kai skelbsim melui kovą!
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O žodi, būk visų dienų maldų malda didžioji!
Teisybės, Viešpatie, tiesos! Tautoms - taikos ir laisvės!
Taikos, teisybės, laisvės mūs šventai Tėvynei.
Rūpintojėlių Motinai ir Kankinei mūs kraujo!
Bet jau teisybė artinas. Ji didelė.
Ji šviečia viršum Europos pelenų, viršum pasaulio viso.
Ir milijonai miršta jos vardu,
ir milijonai - senų diktatorių žaislai - jų pakasynom šoka,
ir milijonai tiesia jai rankas iš tundrų;
sostai kaip lapai paskutinėje konvulsijoje dreba.
Ir kyla tankai priešais ją,
ir kreiseriai ant marių,
ir paskutinis atomas j dvi dalis suskyla:
į naktį ir į dieną į gyvenimą ir mirtį;
ir paskutinio vakaro žaroj šėtonas siaučia,
kad naktys užtekėtų tam, kas buvo naktį gyvas,
kas buvo kaip uola aušroj,
kas buvo brolis broliui.
Ir išvadavimo visų tautų didžiojoj šventėj
skambės kaip aukso varpas vardas Lietuvos,
jei ves vidurnaktį ją didis Dievo žodis.
* * *

Pastovus ir tvirtas lietuviškume gali likti tik tas,
kuris remiasi giliu protiniu įsitikinimu,
jog Lietuva mums yra ne asmeninio reikalo gėris,
ne patogi ir saugi asmeninė buitis,
bet kad tai yra objektyvus etinis gėris.
(Dr. A. Sužiedėlis)

MŪSŲ PROBLEMOS
Dr. p. Gaidamavičius
KRIKŠČIONIS KOLEKTYVIZME

Kolektyvinis žmogus yra kolektyvo egzistencija gyvenantis padaras,
jam ištisai pajungtas. Ir kuo labiau jis su juo sutampa, tuo yra laiminges
nis ta prasme, kad išvengia konfliktų. Toks žmogus yra bevardis, t. y.
beveidis, priartėjęs prie daiktinės egzistencijos. Tokios būsenos žmogus
dingsta masėje, netenka savo individualios erdvės ir tampa numeriu. Or
tega y Gasetas kolektyvistinį žmogų palygina su beždžionių būriu zoologijos
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sode. Jos viską seka, viską girdi, mato, kas dedasi artumoje, rodo savo
smalsumą, tačiau jos gyvena ne iš savęs, t. y. nemąsto, aplinkos nevaldo,
visą laiką kreipia dėmesį į kitus, išorinius dalykus. Kitaip sakant, jų
gyvenimą lemia išoriniai dalykai ir įvykiai, kiti jas valdo kaip marionetes
ir net terorizuoja.
Kolektyvizmas žmogų pavergia, daro jį mechanizmo sraigteliu, indivi
dualistinį tipą absorbuoja bevardė, palaida masė.
Būdingiausias bruožas - vienišumas. Tai skamba gana paradoksaliai.
Jeigu žmogus neranda nuoširdžios dvasinės jungties su kitais žmonėmis,
jis yra vienišas, nors aplink jį gyventų milijonai žmonių. Gausūs faktai
liudija, kad kolektyve vyrauja savitarpio nepasitikėjimas, kad vienas kito
vengia, stengiasi uždengti savo vidų oficialia kauke ir taip izoliuotis.
Nuasmenintas, sutechnintas, dvasiškai vienišas ir kolektyvizmo atbu
kintas žmogus, nepaisant visų civilizacijos lobių, susikūrė vienos dimen
sijos pasaulį. Jame vyrauja tik horizontali linkmė. Vertikali kryptis, vedan
ti į transcendentinį pasaulį, tapo užtušuota. Jeigu ji kartkartėmis ir iškyla,
stengiamasi ją ignoruoti ir išsitekti horizontalioje dimensijoje. Pavyzdžiui,
žmogaus mirtis nebėra jokia misterija. Tai tik vieno numerio išnykimas,
fiziologinė būtinybė, paprastas kasdienis reiškinys.
Nebežinoma, kas yra žmogus. Matant jį, pereinantį įvairius pasikeitimus,
pradėta manyti, kad nėra žmogiškos prigimties. Vieniems tai reiškia - žmo
gus gali viską, ir tuo būdu atranda viltį; kitiems tai reiškia - žmogui
viskas leista, ir dėl to paleidžia visas vadžias; tretiems tai reiškia - viskas
leistina daryti su žmogumi, ir štai atsiduriame Buchenvalde.
Viendimensiame pasaulyje nėra vietos Dievui. Jo pripažinimas būtų jau
čiamas kaip pagrindinis varžtas. Todėl Dievas žudomas prievarta, net val
stybinės jėgos priemonėmis. Kai XIX a. Nyčė paskelbė Gott ist tot - Dievas
yra miręs, pats jo autorius jautė pasibaisėjimą ir numatė baisius padari
nius. O dabar tą posakį ramiai skelbia rašytojai, mintytojai, ideologai.
Krikščionies, gyvenančio kolektyvizmo sistemoje, pagrindinis rūpestis nesugniužti, atlaikyti išorinį spaudimą tvirtu vidiniu atsparumu. Išorinis ko
lektyvistinės sistemos spaudimas yra milžiniškas, dėl to jam atlaikyti reikia
herojiškų pastangų. Dažnai kovotojai pereina į pogrindį, bet tose pozicijose
galima tiktai vegetuoti kaip žarijai pelenuose laukiant, kol užges arba pūs
telės stiprus vėjas. Tuo tarpu krikščionies misija yra platusis gyvenimas.
Kolektyvizmas sukūrė ne tik sumechanintą, bet ir sužvėrintą žmogų.
Žmogus yra savita, nepakartojama dvasinės būties tikrovė, nepadalinta
visuma, egzistuojanti nepriklausomai ir nesukeičiama su jokia kita. Tai
būties tikrovė. Tai konkretus pavidalas laisvos dvasinės būties.
Tikrai nepaprastas tas žmogus, kuris yra tikrai paprastas, - sakė
Kierkegoras (Kierkegaard). Taigi išsiskyrimas iš kitų, nepaprastumas nėra
asmenybės ženklas. Asmenybė pačia savo būtimi siekia dialogo, kuriame
sielos galėtų santykiauti, - sako Maritenas.
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Krikščionies misija - tai asmens iškėlimas bei jo ugdymas ir vertika
liosios dimensijos atskleidimas dabarties pasauliui. Būti krikščionimi reiškia
būti Christoforu, t.y. istorinės misijos žmogumi. Jeigu jis toks būti nepa
jėgia, jo vieton ateina kiti ir ant jo pėdsakų sukuria savo pasaulį.
(Iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbų. T. 8. Roma, 1974)
* * *
Esminis bruožas, kuris išskiria iš kitų žmogų, vertą šio vardo,
tai ištverimas, nepaisant sunkių ir priešingų aplinkybių.
(Liudvikas van Bethovenas)

K. [Felicija Kasputytė]
DVASINĖS STIPRYBĖS POŽYMIAI
Tai apeliavimas į dvasią, kad ji taptų savo pačios valdove, kad nu
trauktų ryšius su melagystėmis ir visu egoizmu, kad kovotų dėl vieninte
lės ir aukščiausios tiesos, dėl vidinės laisvės, dėl tikrųjų žmogaus verty
bių, dėl šviesios laimės.
Principingumas. Jeigu nori išlaikyti savo principus, būk savimi, kitaip
tariant, susikurk tokį dvasios pasaulį, kuriame nebūtų nei taikstymosi,
nei praktinio išskaičiavimo, nei malonumų ieškojimo, nei tuštybės vaiky
mosi. Kas visa daro dėl paradavimo ir tuščios garbės, tas negali būti
principingas. Jis negali išsaugoti savo principų ir savo vidinės tiesos bei
įsitikinimų. Principingam žmogui svetimas bailumas, išdavystė, neištiki
mybė sau pačiam, kompromisai su savo sąžine. Todėl principingumas yra
vienas tvirčiausių dvasinės stiprybės požymių.
Susikaupiau savy rūstus ir nebylus
Tylios, raminančios vienatvės laukimu,
Širdis nei prievartai, nei melui nepaklus! sako mūsų poetas Vincas Mykolaitis-Putinas, giliai apmąstęs principingu
mo svarbą šioje gadynėje, kai taip lengvai parduodami įsitikinimai bei
idealai, kai tiek daug žmonių, nė kiek nesielvartaudami, parduoda savo
sielą. Nūnai pasidarė netgi madinga vaikščioti sudužusių idealų skevel
dromis ir kaitalioti savo įsitikinimus pagal valdančiųjų nustatytas gaires.
Paniekinęs savo principus, žmogus praranda humaniškumą. Tai negin
čijama filosofinė tiesa, apie kurią vertėtų mums visiems pamąstyti...
Pasitikėjimas yra savybė, susijusi su viltimi, drąsa, dvasios stiprybe.
Pasitikėk savim, širdie, lig galo, - pataria Ibsenas, nurodydamas, jog tik
tas laimi viską, kas su pasitikėjimu ir šviesia viltimi žvelgia į ateitį.
Pasitikėk, kad susidorosi su visomis užduotimis, kurios tau skirtos,
Jeigu mokėsi mylėti ir būti ištikimas. Pasitikėk visa širdim ir, nepaisydamas
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prievartos bei skausmo, kurį tau kiti teikia ir kurį pats sau susikuri, siek
savo idealo.
Jei tu bent kartą liautum baiminęsis...
Jeigu bent kartą nekreiptum dėmesio į tai, ką žmonės apie tave
kalba.
Jeigu bent kartą nustotum krimtęsis dėl buitinių rūpesčių ir
atsidėtum dideliems dalykams.
Jeigu bent kartą nesavanaudiškai padėtum kitiems.
Jeigu mokėtum atsižadėti savęs.
Tada būtum nenugalimai stiprus. Tačiau reikia, kad atsižadėjimas pa
kiltų iki maksimalizmo. Toks atsižadėjimas išvaduoja iš baimės ir nepa
sitikėjimo vergijos.
Pasitikėk kitu žmogumi. Netgi tada, kai skaudžiai nusivilsi, galvok, jog
tai išskirtinis atvejis, kuris negali sugriauti tavo pasitikėjimo. Tik tada
žmogus yra galutinai žuvęs, kai nebeturi pasitikėjimo. Kas nebeturi pasi
tikėjimo, tas jau žuvęs, nors jam viskas ir sektųsi.
Žmogus stiprus tik tol, kol tiki savimi. Jeigu tikėsi savimi, būsi stiprus
ir nepalaužiamas, nors viskas griūtų, nors žmonės siektų sunaikinti tave.
Jeigu turėsi pasitikėjimo, tavęs negalės palaužti nei pralaimėjimai, nei
žmonių pyktis.
Nesakyk, kad nebegali tikėti žmogaus gerumu ir garbingumu. Nesa
kyk, kad tavo gyvenimas jau praėjęs ir nieko iš jo nebelauki... Pakelk
galvą ir pajusi gaivesį: kiek daug šviesos aplink tave!
Negalvok apie savo nepasisekimus. Nesigraudink dėl savęs ir nesigai
lėk savęs, nes tada galvosi, kokia liūdna buvo tavo vaikystė ir nyki jau
nystė. Lengvai surasi kančių grandinę savo gyvenime. Tada pradėsi skųs
tis, kad esi nelaimingas. Kiekviena nesėkmė, kuri seks po to, dar labiau
gilins ir aitrins tą būseną.
Jeigu bent kartą susižavėtum gėriu ir grožiu! Jeigu bent vieną vienin
telį kartą per visą gyvenimą... Tada tu pajustum tikrąjį ilgesį. Tada nepa
tenkintų tavęs gudrios kombinacijos ir naudos siekimai. Nesvarbu, kokį
atsakingą postą užimtum, kiek pinigų būtum sukaupęs.
Būk laisvas bent kartą gyvenime. Tada ilgėsies laisvės per visą gyvenimą.
Nesirūpink. Visi tie smulkūs buitiniai rūpesčiai yra dvasinio gyvenimo
priešai. Psichologas Malfordas taip sako apie rūpesčius:
Atsikėlęs rytą aš galvoju apie įvairiausias kasdienio gyvenimo smulk
menas. Visi planai, norai, rūpesčiai, sumanymai - tos visos mintys
dažniausiai sujauktos į vieną krūvą ir jos suvulgarina brangias
ryto valandas, kada galėčiau gėrėtis saulėtekio grožiu.
Nesvarbu, kuo rūpintumeis. Joks rūpestis nevertas to bruzdesio ir ne
rimo. Marija pasirinko geriausią dalį ne todėl, kad nepaisė savo pareigų,
bet todėl, kad nepasidavė šiokiadienių rūpesčiams. Ji neleido, kad rūpesčiai,
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bruzdesys užvaldytų jos sielą ir suvulgarintų mintis. Žmogus tarsi Sizifas
nuolat grumiasi su rūpesčiais: vos tik pasitraukia vieni, bematant atplau
kia kiti. Ir taip be paliovos. Rodos, jau įveikei vieną problemą, bet tuojau
iškyla kita, kurią vėl reikia labai gerai išspręsti. Tai tarsi koks užburtas
ratas, iš kurio negali išeiti.
Daugiausia tie rūpesčiai būna nerealūs. Jie neturi jokio pagrindo.
90% mano rūpesčių buvo nereikalingi ir nenaudingi, - rašo Vinstonas
Čerčilis savo atsiminimuose. Jeigu tokio garsaus politiko rūpesčiai buvo
nenaudingi, tad nereikėtų perdėti paprasto žmogaus rūpesčių reikšmės.
Prancūzų rašytojas A. Prevo savo herojės lūpomis sako, kad visi rūpesčiai
ir nerimas yra bereikšmiai.
Visos tos kančios ir rūpesčiai neverti nė vieno lašelio vandens, trykštan
čio iš amžino gyvenimo, - sako rašytojas Fransua Moriakas.
Nebūkite bailiai susirūpinę... - tai Kristaus žodžiai. Tai raginimas
palikti visus rytojaus rūpesčius, žvelgti į laukų lelijas, į margaspalvį pa
vasarį, į auksinį rudenį. Jausti rožių kvapą. Gėrėtis vakaro rimtimi. Pajusti
dievybės dvelksmą.
Rūpestis pats savaime nėra blogis. Negera yra tai, kad tasai rūpestis
sukasi apie nereikšmingus dalykus, kad kaskart trokštama vis ko nors
daugiau: daugiau daiktų, daugiau pasilinksminimų, daugiau materialinių
gėrybių. Dažniausiai kankinamasi dėl to, kas visiškai neįvyksta.
Rūpestis pasitraukia tada, kai nebesieki sau naudos, kai nebeturi egois
tinių troškimų, kai išstumi iš širdies geismą. Atsigręžk į didžiąją gyvenimo
prasmę. Žvelk į savo dvasinį tobulėjimą. Žadink savo dvasią turiningomis
mintimis ir giliais jausmais. Visa širdimi veržkis prie tokių dvasios versmių,
kurios transformuoja ir rūpestį, ir skausmą, ir nerimastingą ilgesį.
Kodėl tiek daug nereikalingų rūpesčių užsikrauni ant savo pečių? Vis
daugiau ir daugiau nebeturi savęs. Tu esi genamas išorinių impulsų,
gyveni pagal savisaugos instinktą, kuris laiko tave paviršutinybėje. Kar
tais suspindi malonės šviesa. Tada tu išsigąsti pats savęs. Kartais Malonė
suteikia skausmo, kad išgelbėtų tave, kad priverstų pamąstyti.
Išsivaduokite nuo rūpesčių naštos, - moko Šventasis Raštas. Sudėkite
savo rūpesčius į Visagalio rankas ir būkite ramūs. Jis rūpinasi ir saugo
kiekvieną žmogaus žingsnį. Kur glūdi paukščių ir lelijų paslaptis? Jie lai
mingi todėl, kad yra pasinėrę tik į šią valandėlę ir neturi ateities rūpesčių.
Kai žmogus visus savo rūpesčius sudeda į Dievo rankas, jis nepatiria nei
nerimo, nei baimės, jis yra ramus ir galingas. Jis turi stiprią atramą, į kurią
gali atsiremti kiekvienu momentu. Kai žmogus visu savo gyvenimu priglus
ta prie Dievo, tada jis atsipalaiduoja ir išsivaduoja iš visokių rūpesčių.
Nekrauk žemės turtų. Apimti mirties baimės, pripildome lentynas, spin
tas ir sekcijas gėrybių. Visur ir viską taupome, bijome ką nors išleisti.
Suburiame aplink save žmones, kurie galėtų padėti atėjus negandų metui.
Kaupiame turtus ir galvojame, kaip geriau juos investuoti. Mes rūpinamės
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ir kankinamės, kad kuo daugiau naudos išpeštume ir iš savo darbo, ir iš
poilsio, ir iš draugysčių. Taupome, kaupiame ir sudarinėjame atsargas.
Renkamės tai, kas patvariausia, kas ilgiausiai išsilaiko. Ieškome to, kas
geriausiai apsimoka. Apskaičiuojame, kur daugiausia galima uždirbti.
Mes nuolat susirūpinę, kad tik nieko neprarastume, kad tik daugiau
laimėtume. Su šykštuolio atkaklumu saugome tai, ką įsigyjame. Kiek daug
nemigo naktų skiriame tokiems skaičiavimams! Kokia daugybė laiko pra
leista tokiems apmąstymams. Kokia daugybė pražudytų dienų!
Dąr šią naktį tu mirsi, - skamba Evangelijos pamokymo žodžiai, ski
riami tam turtuoliui, kuris svarstė, kaip geriau sukrauti ir išskirstyti savo
turtus, kad jo ateitis būtų užtikrinta ir laiminga.
Turėk viltį. Viltis - šviesioji gyvenimo palydovė. Ji padeda nešti sun
kią kasdienybės naštą. Kiekvienas žmogus ko nors laukia. Gal jis laukia
truputėlio laimės, gal pasisekimo darbe, gal šiek tiek viršininkų dėmesio
ir įvertinimo, gal... Už visų tų mažųjų vilčių slypi didžioji Viltis, kurią
Dievas įžiebė žmogaus širdyje. Ji, ta didžioji Viltis, žėri kaip šviesi palai
ma. Ji deginte degina širdį. Todėl žmogus nuolat veržiasi prie didesnės
laimės ir šviesesnės ateities.
Bet kas liks tada, kai ims blėsti visos žemės viltys?
Šie klausimai - ne minorinis pagraudenimas. Gal vertėtų iš susimąs
tymo aukštumos pažvelgti į sudužusias žemės viltis, į juodą nusivylimo
skausmą. Gal tos sudužusios žemės viltys pažadintų didžiąją šviesiąją
Viltį, kuri veržiasi į transcendenciją, į Anapus...

Laukys [kun. Jonas Lauriūnas SJ]
JŪS ESATE PAŠAUKTI LAISVEI
Į klausimą, kuo skiriasi gyva medžiaga nuo negyvos, mokslininkai
atsako: ji pati organizuojasi - prisitaiko prie sąlygų, nugali kliūtis, jau
nekalbant apie du pagrindinius poreikius - maitinimąsi ir dauginimąsi.
Žmogaus šis savarankiškumas yra dar didesnis - žmogus sąmoningai
renkasi ir apsisprendžia: tai jo laisvė.
Jauno žmogaus laisvės troškimas ypač stiprus - bet kokį varžymą, net
globą jis išgyvena kaip pasikėsinimą į jo laisvę. Todėl vaikas veržiasi iš
tėvų globos, nenoriai pasiduoda mokyklos drausmei. Jis laukia momento,
kada galės nusimesti varžtus ir tapti visiškai laisvas - daryti, ką nori.
Šios laisvės vardan jaunas žmogus mėgsta viską kritikuoti, pradedant
tėvų pažiūromis, visuomenės tradicijomis ir baigiant mokymo sistema.
Nedaug krimtęs mokslo, jaučiasi daugiau išmanantis už profesorių. Visa,
kas vakarykščia (kad ir drabužių fasonas), jam atrodo pasenę.
Išsiveržęs iš vyresniųjų globos, pats ieško tiesos ir priima tik tai, kas
jam atrodo gera. Norėdamas pasirodyti savarankiškas, neretai sako ne ten,
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kur vyresnieji sako taip, ir atvirkščiai. Įtariai ir skeptiškai žiūri į visas
gyvenimo sritis, net į religiją; vardan naujumo, nepaisydamas, ar ji tikra,
jis priima naują idėją. Kartais priima ir seną, svarbu, kad ji atrodytų naujai.
Tuo kaip tik jis nori parodyti, jog yra nusimanantis ir savarankiškas.
Šie jauno žmogaus psichologijos bruožai, kuriuos mėgsta kartoti vy
resniųjų lūpos, dar nėra dingstis paneigti jaunimo teisę į laisvę. Laisvė neginčijama žmogaus savastis. Jos neturėdamas, žmogus nesiskirtų nuo
gyvulio, nuo mašinos. Be jos nebūtų nei moralės, nei atsakomybės, nei
pareigos, nei heroizmo. Paneigus žmogaus dvasingumą ir laisvę, jo elgse
ną tektų aiškinti molekulių organizacija, o teisinį kodeksą pakeisti pato
logija, teisėjus - gydytojais, dėl ko prarastų prasmę ir teismai.
Laisvė - nenuneigiamas faktas. Jeigu nenoriu eiti, kur man įsakoma, nie
kas neprivers kojų judėti. Galiu, vaikščiojęs kalnų takeliais, nusileisti į slėnių
dumblyną. Galiu kopti į savitvardos kalną arba lįsti į pasileidimo krūmus.
Galiu laikytis Dievo arba - velnio. Kiekvienas einame tokiu keliu, kurį pasi
renkame. Laisvė - tai mūsų gyvenimo istorijos pagrindas; ji gali būti garbinga
arba apgailėtina. Savo gyvenimo knygos lapus mes patys prirašome.
Spaudoje kartais teigiama, kad laisvės šūkį 1793 m. pirmiausia paskel
bė Prancūzijos revoliucija. Tai netiesa. Daug anksčiau jį paskelbė krikščio
nybė, kuri taip paveikė žmonių sąmonę, kad, kaip sako Renanas, vergija
pasidarė negalima. Pasak Šatobriano (Chateaubriand), šį faktą - vergijos
išnykimą - reiktų aukso raidėmis įrašyti į Bažnyčios istoriją. Pirmasis
laisvės medis - Golgotos kryžius. Kur šis medis pasodinamas, ten pražys
ta laisvė. Kur šis medis neįleidžia šaknų, ten viešpatauja vergija. Kur šį
medį bandoma iškirsti, ten laisvė prigęsta. Jei visai būtų išrautas kryžiaus
medis, mes veikiai pamatytume, kaip tarsi piktžolės darže suvešėtų žmo
nių ydos ir nužudytų laisvę - pasaulį apgaubtų pagonijos ir vergijos tamsa.
Laisvė visiems brangi, tik ne visi vienodai supranta, kas ji yra. Kai kas
supainioja fizinę laisvę su moraline. Jie tvirtina: ką aš galiu padaryti
materialiai, pavyzdžiui, palaikyti silpnesnį, tas yra gera; aš turiu teisę
daryti gera ir bloga. Anot jų, apriboti laisvę tik gėriu - tai ją paneigti.
Pasak Leibnico, tikra laisvė yra visada siekti to, kas geriau ir kilniau,
neleisti, kad nuo to siekimo nukreiptų išorinė jėga ar vidiniai potraukiai.
Kas leidžiasi nukreipiamas nuo gėrio, tas vergas. Laisviausias yra tas,
kuris visada renkasi gėrį ir jo siekia be jokios prievartos, nesibodėdamas,
savo vidiniu apsisprendimu.
Čia iškyla svarbus klausimas: kuo vadovautis siekiant gėrio? Gal po
traukiais ar instinktu? Šitaip elgiasi gyvūnai. Gal jausmais? Bet pareiga
dažnai verčia imtis to, kas nėra malonu, ir atsisakyti to, kas malonu,
taigi, jausminė sfera negali mums vadovauti. V Mykolaitis-Putinas sako:
Yra aistra kaip vilkė alkana...
be savo valios ir be noro
į žemę nutrenktas žmogus.
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Aukščiausia galia žmoguje yra protas: tai jis nurodo, kas mes esame,
koks mūsų gyvenimo tikslas, kokiu keliu turime eiti. Protas turi mums
vadovauti. Ne veltui liaudis sako: Galva visą žmogų vedžioja. Bet yra
atvejų, kai protui neaišku, kaip pasielgti. Ką daryti tada? Vieni siūlo
pasiremti kitų žmonių nuomone, kiti - vadovautis įstatymu. Bet ir čia ne
visada aišku, ką rinktis.
Be žmonių nuomonės, be įstatymų, kuriamų valstybės, be žmogaus
proto, egzistuoja Protas, kuris viską tvarko. Žmogaus protas turi žiūrėti,
ką nurodo amžinasis Protas, amžinasis Įstatymas - Dievas.
Jaunas žmogus nemėgsta jokių varžtų. Autoritetu jis tenori pripažinti
tik patį save. Jis priešinasi bet kokiam patarimui, pastabai, draudimui. Tai
esą pasikėsinimas į jo laisvę. Bet taip nėra. Patirtis rodo, kaip lengvai
žmonės gali savo rankomis nusikalti sunkius retežius. Jie nežiūri, ką
protas sako. Dirba, kada patinka, bet tai būna retai. Aptingę iš dienos
padaro naktį. Sumanę pasilinksminti, iš nakties padaro dieną. Jie neturi
sveikos ir aiškios linijos, konkrečių siekių. Mažmožis jiems virsta kalnu,
akmenukas išmuša iš kelio. Sukuria sau „mirtinai būtinų“ reikalų. Juos
veda vaizduotė. Kiti vadovaujasi svetima nuomone. Jie daro ne tai, ko
patys nori, kas jiems atrodo geriau, ką, jų supratimu, liepia pareiga, bet
tai, ką sako draugai arba mato draugus darant. Draugo žodis - paskuti
nis. Tai suaugę darželinukai. Pasiūlė išgerti - neatsisakys, girdi juokiantis
iš religijos - jos negins, kaimynai neina bažnyčion - ir jis neis. Tai minia
žmogiai, avių banda. Treti seka paskui žemas aistras. Tai tie, kuriuos
milicija renka iš tarpuvarčių, kuriuos gydo venerinių ligų dispanseriai.
Vargšai, gal ir supranta, kad slysta į pakalnę, bet neturi valios susilaikyti.
Jie velka vergo jungą. Tai žmonės, kurie nuo mažens ar jaunystėje atsisa
kė „varžtų“ ir norėjo būti visiškai „laisvi“. Atmetę protą, sąžinę ir Dievą,
jie patys nusivijo botagą, kuriuo plaka save. Ši vergija yra gėdingesnė
negu senovės vergų, kurie nors fiziškai pavergti, bet buvo laisvos dvasios galėjo turėti gražių minčių ir siekių, ko neturi XX a. savanoriai vergai.
Kaip žmogus tampa vergu? Iš kur atsiranda neigiama tikrovė? Priežas
čių daug. Tėvai atlaidžiai žiūri į vaiko kaprizus, lepina - šeimoje neišugdo
vaikui tvirtos valios. Visuomenėje - kūno kultas, butelio sureikšminimas visa tai jauno žmogaus nekelia, bet smukdo. O dar nepažintas, užslėptas
Dievas - ir žmogus neregi aukštesnių horizontų, neturi kilnesnių motyvų,
nemato savitvardos prasmės. Toks žmogus nemoka atsirinkti vertybių, ne
pajėgia atsispirti aistroms, nesugeba vadovautis savo galva ir sąžine.
Reikia valios! Valia tvirtėja tada, kai darome tai, kas mums sunku, kai
prisiverčiame, nugalime save. Vaikystėje šį uždavinį atlieka klusnumas,
kai žmogutis vykdo ne savo, bet vyresniųjų valią. Drausmė ir klusnumas
iš mažens - tai kanalas, kuris kaupia valios energiją. Šitaip žmogus įpranta
atlikti tai, kas jam privalu net tada, kai apima tingulys, kai neįdomu, kai
nėra geros nuotaikos, kai pavargęs, kai draugai vilioja ką kita veikti.
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Išviršinę drausmę vaikystėje turi pakeisti sąmoninga savitvarda, kuri yra
tarsi kraujo gyslos organizme. Savidrausmė žmogui reikalinga visą gyve
nimą. Kas to nesupranta, tas tampa valios impotentu, nebepajėgiančiu
savęs tvardyti. Tik valia išlygina, kas žmoguje yra kreiva, pristabdo, kas
audringa, žadina, kas sustingę, žaboja, kas netvarkinga, pastumia, kas
nejuda. Tik valia žmogų padaro žmogumi. Tikrai laisvas tas, kas never
gauja aistrai, nepataikauja jausmui, nenusilenkia spaudimui iš šalies ir
klauso tik sąžinės. Žmogus su sąžine - tai gražiausias apibūdinimas. Tai
tas, kurio viduje dega pareigos jausmas, kuris ir vienas būdamas, ir būry
lieka ištikimas savo idealui, kuris siekia to, kas gražu, kilnu, šventa. Toks
žmogus tramdys savo aistras ne dėl blogų padarinių baimės, bet todėl,
kad sąžinė jam kalbės apie dorybės grožį, teiks jėgų išsilaikyti kilniam. Jis
stengsis ir kitus veikti kilninančiai, nepalūš dėl nesėkmių. Toks kelias
nebus lengvas, bet toks žmogus bus pajėgus pakelti sunkumus.
Evangelijoje pasakyta: Tiesa padarys jus laisvus (jn 8, 32). Didysis lais
vės šauklys ir kovotojas dėl laisvės buvo Kristus. Tešviečia mums Jo Tiesa!
Kuo tvirčiau jos laikysimės, tuo laisviau ginsimės visko, kas mus žemina,
tuo būsime laimingesni.
Vaduotis iš instinktų ir demonų vergijos, tarnauti gėriui, būti naudin
gam visuomenei - didžioji žmogaus pareiga. Tešvenčia mūsų dvasingumas
savo pergalę - tai bus laisvės pergalė! Sielos laisvė yra pasaulio laisvė.
Broliai, jūs esate pašaukti laisvei! (Gal 5, 13).

RELIGINĖS FILOSOFIJOS MILŽINAI
VLADIMIRO SOLOVJOVO FILOSOFIJA
1920-1927 m. Šveicarijos Fribūre daug mūsų studiozų, paskatinti Sta
sio Šalkauskio, savo mokslinėms disertacijoms imdavo Vladimiro Solovjo
vo minčių aspektus ir taip supažindino Vakarus su tuo didžiuoju rusų
filosofu. Vėliau, 1932 m. Kauno universiteto profesorius Vladimiras Šil
karskis parašė išsamią studiją vokiečių kalba Solowjews Philosophie der
All-Einheit (.Solovjovo visuotinybės filosofija). Rusų teologas Nikolskis pabrėžia,
kad VI. Solovjovo pažiūrose susiliejo naujausia filosofija ir vokiškasis
realizmas. Kai kas mano, kad rusų sąmonės formavimuisi Vl. Solovjovas
padarė didesnę įtaką negu Levas Tolstojus ir Fiodoras Dostojevskis. Vaka
ruose jis daugiau žinomas iš prancūzų kalba parašyto veikalo La Russie
et l'Eglise universelle (Rusija ir visuotinė Bažnyčia).
Idėja Dievo karalystės, į kurią, kaip Tėvo Namus, puolusią žmoniją
veda dieviškoji Išmintis, sudaro VI. Solovjovo filosofijos pagrindą. Pirma
jame savo kūrybos laikotarpyje (1874-1881) filosofas iškelia vaidmenį sta
čiatikių Bažnyčios, kaip vienintelės tikros ir visuotinės. Į ją visą pasaulį
atvešianti Šventoji Rusija, nes rusų tauta - Dievo nešeja (narod bogonosec).
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Vėliau, pradedant 1882 m., VI. Solovjovas ima kitaip suprasti rusiškąjį
mesianizmą. Jis uoliai gina šv. Petrą, kaip visos Bažnyčios galvą, ir tuos,
kurie paveldėjo jo sostą. Mesianizmo idėjos jis neatsisako, bet teigia, kad
rusų tauta savo misiją galėsianti vykdyti tik vienybėje su visuotine Baž
nyčia, kuriai vadovauja šv. Petro įpėdiniai. Tik kai susivienys susiskal
džiusios Bažnyčios, bus galima įkurti laisvą trejybinę monarchiją, kur
Tėvo vaidmenį atliks Bažnyčia, Sūnaus - klusni valstybė, Šventosios Dva
sios - laisvoji asmenų ir visuomenės kūryba. Taip Kristus, kaip Kunigas,
Valdovas ir Pranašas, per savo Sužadėtinę Bažnyčią padarys iš visos žmo
nijos tikrąjį savo Kūną.
Kovodamas su rusiškuoju nacionaliniu egoizmu, VI. Solovjovas paga
liau įsitikino, kad jo laisvoji teokratija neįgyvendinama, nes nei Bažnyčia,
nei valstybė, nei visuomenė nenori nė girdėti apie laisvą bendradarbiavi
mą. Matydamas realiai veikiančią piktojo galią, VI. Solovjovas pasaulio
istoriją ima suprasti apokalipsiškai: galutinė piktojo paslaptis glūdi lais
vame pasirinkime - už ar prieš Dievą; Kristus atnešė ne taiką, o kardą,
ir krikščioniškosios politikos tikslas esąs parengti žmones galutiniam mū
šiui - už ar prieš Išganytoją.
Toliau duodame Vladimiro Solovjovo knygos Trys dvasinio gyvenimo pagrindai iš
trauką, kurioje kalbama apie sielos troškimus, jos veržimąsi prie gėrio, prie nemir
tingumo, apie tai, kaip tų troškimų įgyvendinti neleidžia gyvuliškoji žmogaus pri
gimtis, išsiveržianti geismais ir kitokiomis nuodėmėmis.
Du vienas kitam artimi troškimai, tarsi du nematomi sparnai, kelia
žmogaus sielą virš regimosios gamtos - tai: 1) nemirtingumo ir 2) tiesos,
kaip dorinio tobulumo, troškimai. Vienas be kito jie neturi prasmės. Ne
mirtingas gyvenimas be dorinio tobulumo nėra tikras gėris: nepakanka
būti nemirtingam, reikia būti vertam nemirtingumo, vykdant visokią tiesą
bei laikantis teisingumo. Bet ir tobulumas, pasmerktas mirčiai ir išnyki
mui, nėra tikrasis gėris. Nemirtingumas be tiesos ir tobulumo bus amžina
kančia, o tobulumas be nemirtingumo - šlykšti apgaulė, begalinė skriauda.
Nors mūsų siela geriausiąja dalimi trokšta kartu ir nemirtingumo, ir to
bulumo, tačiau tikrovėje, gamtinėje sandaroje, mes neturime nei vieno, nei
kito. Žmogus pats neįstengia išsaugoti nei savo gyvybės, nei dorovinio kil
numo: jis nepajėgus apsaugoti savęs nei nuo kūno, nei nuo dvasinės mirties.
Mes norime gyventi amžinai, bet gamtos dėsniai mums neduoda amžino
gyvenimo, palikdami vien jo troškimą. Sąžine ir protu ieškome tiesos, tačiau
žmogiško proto įsakymas ir sąžinės balsas, demaskuodamas mūsų neteisu
mą, neduoda jėgų įvykdyti tiesą ir nepadaro mūsų vertų nemirtingumo.
Du nesutaikomi aukštesniosios mūsų prigimties priešai - nuodėmė ir
mirtis - laiko mus savo valdžioje. Dviem didiesiem - nemirtingumo ir
tiesos - troškimams prieštarauja du galiūnai: neišvengiama kiekvieno
kūno mirtis ir kiekvienai sielai sunkiai įveikiamas nuodėmės viešpatavi
mas. Norime pakilti virš gamtos, bet mirtis sulygina su visa žemės kūrinija,
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o nuodėmė padaro net blogesnius už ją. Pagal prigimties dėsnį kenčia ir
žmogus, ir šuva, o išminties įstatymas nepajėgia išgelbėti iš tos kančios.
Tenkindami gyvybinius savo prigimties poreikius, pagaliau sulaukia
me mirties. Tenkindami savo proto poreikius ir tirdami tai, kas egzistuoja,
sužinome, kad visa baigiasi mirtimi, kad Visata yra tik mirties karalystė.
Geismai veda mus į pražūtį, o protas tik patvirtina ją, kaip visuotinį
pasaulio dėsnį. Ir mūsų gyvenimiškoji patirtis, ir moksliniai tyrimai at
skleidžia vieną dalyką - mūsų gyvenimo nepajėgumą. Toks jis ne dėl to,
kad jam lemta nutrūkti, bet dėl to, kad jis nevertas būti. Ne tik patys
žūvame, bet ir kitus žudome. Trokšdami gyventi ne tik patys mirštame,
bet ir kitus mariname. Savo gyvybės negalime apsaugoti, bet svetimą
gyvenimą galime suardyti ir ardome, maitindamiesi svetima gyvybe; tai,
kam šitaip darome - dėl savojo gyvenimo apsaugos, - tėra iliuzija, nes
mūsų gyvenimas, ir šią akimirką neužtikrintas, laiko tėkmėje tikrai pra
žus, kad ir kiek sunaikintume kitų jam išgelbėti. Taigi mūsų gyvuliškasis
savisaugos instinktas tik skatina nenaudingai žudyti. Maitindamasis kitų
kūnais, žmogus-gyvulys atiduoda save svetimai gamtinei galiai, polinkiui
palaikyti save dauginimosi būdu. Maitindamiesi imame svetimą gyvenimą
savajam palaikyti, o lytinėje srityje atiduodame save kurdami kito gyve
nimą. Jeigu tokiu būdu būtų sukuriamas tikras gyvenimas, t. y. tokia
gyvybė, kuri pajėgtų egzistuoti ir būtų to verta, mūsų auka genties labui
būtų prasminga ir doroviškai kilni. Kadangi dauginimosi keliu sukuriama
tokia pat nepatvari ir bloga gyvybė kaip ir mūsiškė, tai polinkiu daugintis
vykdoma nenaudinga savižudybė. Lytinė aistra apgaudinėja žmogaus šir
dį meilės pamėkle. Ji nėra meilė, tik apgaulingas meilės panašumas.
Meilė - tai vidinė vientisa dviejų gyvenimų jėga. Prigimtoji aistra tik
siekia tos jėgos, bet ji yra neprieinama, ir aistra visada lieka išorės vei
kimas, kuris skiriasi nuo abiejų vykdytojų: tai jiems gali būti visai sveti
ma ir net priešiška. Pyktis ar nesantaika mūsų prigimtiniame gyvenime
visiškai tikroviški, o meilė jame gali būti tik iliuzorinė.
Tad mūsų širdis, ieškanti vertingesnio gyvenimo, t. y. gyvenimo iš
meilės, turi sudrausti prigimtį su jos klystkeliais ir susirasti kitus kelius.
Einant prigimties keliu, kai gyvulinių poreikių bei potraukių tenkinimas
laikomas galutiniu gyvenimo įstatymu, įteisinamas žudymas ir savižudy
bė, visam laikui susitaikoma su mirties viešpatavimu. Gyvenk pagal pri
gimtį - reiškia žudyk save ir kitus! Žmogus-gyvulys norom nenorom
pasiduoda tokiam likimui. Tačiau žmogaus širdis negali visiškai su tuo
sutikti, nes žmogus turi kito gyvenimo laidą.
Prigimtinio kelio, vedančio į išnykimą ir mirtį, nepalankumą žmogus
suvokia ne tik protu: jo sąžinė jaučia, kad vien prigimtinis kelias neleis
tinas ir net nuodėmingas. Nuodėmės arba neleistinumo sąvoka yra grynai
žmogiška, antgamtinė sąvoka: ja ir remiasi visa žmogaus dorovė. Gyvulys
eina ten, kur jį stumia ar traukia prigimties polinkiai. Žmogus yra pajėgus
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sulaikyti gyvulinės prigimties polinkį ir savo protu spręsti, ar jis privalo
jam paklusti, ar ne. Gyvulys veržiasi vien egzistuoti, o žmoguje tyla noras
iš tiesų gyventi.
Nuodėminga prigimtis yra žmogui duota, tai nenuginčijama. Savo pro
tu ir sąžine žmogus jaučia ir suvokia savo nuodėmingumą - smerkia,
neigia savo prigimtį. Tačiau šis neigimas nenueina toliau minties ir todėl
pasirodo esąs apgaulingas: mintis, kuri smerkia tikrovę, bet negali jos
panaikinti, yra bejėgė, silpna, neištikima sau ir šia prasme apgaulinga.
Idant iš tikrųjų būtų pakeista ir pataisyta mūsų nuodėminga prigimtis,
būtina, kad mumyse reikštųsi tikras ir gebantis veikti kitokio gyvenimo
pradas, esantis aukščiau esamos, netikusios prigimties. To naujo, geres
nio gyvenimo prado pats žmogus negali iš nieko sukurti - jis turi egzis
tuoti nepriklausomai nuo mūsų valios: mums būtina tą naująjį gyvenimą
gauti. Kaip to netikusio prigimtinio gyvenimo žmogus nesukuria, o gauna
iš pasaulio, taip ir naują, laimingą gyvenimą jam duoda Tasai, kuris už
pasaulį yra geresnis ir aukštesnis. Šis naujas žmogui duodamas laimin
gas gyvenimas vadinamas malone.
Malonė yra palaima arba gėris, ne žmogaus išsvajotas, bet realus, toks,
kokį iš tikrųjų gauna. Mūsų prigimtis pati savaime nėra gėris; mūsų
protas taip pat nėra pajėgus gėrį perteikti. Tad tenka arba visai atsisakyti
gėrio, arba pripažinti, kad jis nepriklauso nuo mūsų proto ir prigimties,
kad jis egzistuoja ir reiškiasi pats savaime. Šis nepriklausomai egzistuo
jantis gėris yra Esybė - gėrio ir malonės šaltinis - Dievas.
Žinome, kad pasaulyje gėrio nėra ir visas pasaulis yra piktojo pavergtas.
Nėra gėrio ir pačiame žmoguje, nes kiekvienas žmogus yra melas, nėra net
nė vieno teisaus, suprantančio, darančio geradarystę. Todėl kiekvienu atveju,
kai žmogus veikia nuo savęs ar paskatintas pasaulio, t. y. pagal pasaulį,
pasinėrusį piktybėje, kiekvieną kartą, kai žmogus elgiasi pagal save ir pagal
pasaulį, jis save ir pasaulį atskiria nuo Dievo. Tad užtvara, skirianti nuo
tikrojo Gėrio, arba Dievo, yra žmogaus valia. Bet ta pačia valia žmogus gali
nusistatyti neveikti nuo savęs ir nuo pasaulio, nesielgti pagal savo ir pasau
lio valią. Jis gali nutarti: Nenoriu savo valios! Tos valios atsižadėjimas yra
aukščiausia jos pergalė. Čia žmogus laisva valia atsižada savosios valios.
Negalima priversti žmogaus atsižadėti savo valios ar pakeisti ją: galima jį
paveikti, kad atsisakytų blogo veiksmo - baimės ar prievartos būdu - bet ne
blogos valios, kuri yra vidinis reiškinys, nepalenktas išorinei jėgai.
Tik savo valia žmogus gali atsisakyti blogio, ir tik savo valia jis gali
pripažinti tikrąjį Gėrį - Dievą. Tikėjimas Dievu, būdamas slaptingas ben
dradarbiavimas tarp pačios dievybės ir žmogaus, reikalingas tiesioginio
žmogaus valios dalyvavimo. Tikėti Dievą reiškia pripažinti tą Gėrį, kurį
liudija mūsų sąžinė, kurio ieškome savo gyvenime, kurio neduoda mūsų
prigimtis ir neranda protas, bet kuris egzistuoja šalia mūsų prigimties bei
proto, kaip kažkas savaime. Kitaip turėtume daryti prielaidą, kad tas gėris
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arba apgaulingas, arba tėra žmogaus proto prasimanymas, kitaip tariant, jo
visai nėra. Tačiau tokios prielaidos negalime daryti moraliai, nes mes patys,
kaip dorovingos būtybės, ir visas mūsų gyvenimas turi prasmę tik tikint
tikruoju Gėriu, arba Gėriu kaip Tiesa. Privalome tikėti, kad jis egzistuoja
pats iš savęs, kad jis yra tikroji tiesa - privalome tikėti Dievą. Šis tikėjimas
yra ir Dievo dovana, ir mūsų asmeniškas laisvas bendradarbiavimas.
(Iš rusų kalbos vertė kan. Stanislovas Kiškis, parengė A. [Ada Urbonaitė])

ISTORIJOS PUSLAPIAI
VIENO DOKUMENTO SUKAKTIS

Telegrama
Ponui Stalinui

Maskva (1939.VIII.20)

<...>
3. Jūsų užsienio reikalų ministro pono Molotovo perduotą nepuolimo pakto
projektą laikau priimtinu ir manau, kad būtina kaip galima greičiau suderinti
visus su šiuo paktu susijusius klausimus.
4. Turinys papildomojo protokolo, kurio pageidauja Tarybų Sąjungos Vyriausy
bė, mano įsitikinimu, gali būti suderintas artimiausiu laiku, jei atsakingas Vokie
tijos pareigūnas galėtų asmeniškai atvykti į Maskvą pasitarimui. <...>
Malonu būtų gauti Jūsų skubų atsakymą.
Adolf Hitler
* * *
1939.VIII.21
Telegrama
Vokietijos valstybės kancleriui ponui Hitleriui
Dėkoju už laišką. <...> Mūsų šalių liaudžiai yra reikalingas taikus tarpusavio
bendradarbiavimas. Vokiečių Vyriausybės sutikimas sudaryti nepuolimo paktą duoda
pagrindą tikėtis ne tik politinės įtampos pašalinimo, bet ir pastovios taikos ir
bendradarbiavimo tarp mūsų šalių...
Josif Stalin
Slaptasis papildomas protokolas
1. <...> Tuo atveju, jei įvyktų teritorinių ir politinių pertvarkymų Pabaltijo
valstybėms (Suomijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai) priklausančiose srityse, šiaurinė
Lietuvos siena laikytina Vokietijos ir SSRS įtakų sferas skiriančia riba. Dėl to abi
Salys pripažįsta Lietuvos interesus, susijusius su Vilniaus kraštu.
2. <...> Klausimas, ar pagal abiejų Šalių interesus bus pageidautina palikti
nepriklausomą Lenkijos valstybę ir kokios turėtų būti šios valstybės ribos, galėtų
būti išspręstas tik tolesnių politinių įvykių raidoje.
Bet kuriuo atveju abi Vyriausybės šį klausimą spręs draugišku susitarimu.
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4. Šis protokolas abiejų Šalių bus laikomas visiškai slaptu.
Už Vokietijos Vyriausybę: fon J. Ribentrop
SSRS Vyriausybės įgaliotas atstovas: V. Molotov
Maskva, 1939 m. rugpjūčio 23 d.
* **
Stalinas pasiūlė tostą už Hitlerį žodžiais: Aš žinau, kaip stipriai vokiečių liaudis
myli savo fiurerį, todėl su malonumu siūlau išgerti į jo sveikatą!
Ribentropas pasiūlė tostą už Staliną [pažodinio jo užrašo vokiškame posėdžio
aprašyme nėra].
Slaptojo papildomo protokolo pakeitimas
<...> Slaptojo papildomo protokolo, pasirašyto 1939 m. rugpjūčio 23 d.,
1 punktas turi būti pakeistas taip: „Lietuvos valstybės teritorija atitenka SSRS
įtakos sferai, o iš kitos pusės, Liublino vaivadija ir dalis Varšuvos vaivadijos
atitenka Vokietijos įtakos sferai... “
Kai tik SSRS Vyriausybė imsis specialių priemonių Lietuvos teritorijoje savo inte
resams apsaugoti, dabartinė Lietuvos-Vokietijos siena, siekiant padaryti ją natūrales
nę ir paprastesnę, turės būti ištaisyta tokiu būdu, kad Lietuvos teritorija, esanti į
pietvakarius nuo linijos, nurodytos pridedamajame žemėlapyje, atitektų Vokietijai.
Toliau pareiškiama, kad šiuo laiku veikiantys tarp Lietuvos ir Vokietijos eko
nominiai susitarimai anksčiau minėtų SSRS priemonių nebus pažeisti.
Už Vokietijos Vyriausybę fon J. Ribentrop
SSRS Vyriausybės įgaliotas V. Molotov
Maskva, 1939 m. rugsėjo 28 d.
Molotovo laiškas Šulenburgui
Slaptai
Maskva, 1939 m. spalio 8 d.
Ponas Pasiuntiny,
Turiu garbės patvirtinti, kad sutinkamai su slaptuoju papildomu protokolu dėl
Lietuvos, pasirašytu 28-29 rugsėjo tarp SSRS ir Vokietijos, galioja toks mūsų
susitarimas:
1. Lietuvos teritorija, paminėta protokole ir nurodyta žemėlapyje, pridėtame
prie protokolo, nebus okupuota tuo atveju, jei Raudonoji armija bus išdėstyta
[Lietuvoje].
2. Vokietijos kompetencijai palikta teisė nustatyti datą, kada įgyvendinti šį
susitarimą - perduoti Vokietijai minėtą Lietuvos teritoriją.
Prašau Jus, ponas Pasiuntiny, priimti mano aukščiausią pagarbos pareiškimą.
V. Molotov
Slaptasis protokolas
1. Vokietijos reicho Vyriausybė atsisako savo pretenzijų į tą Lietuvos teritorijos
dalį, kuri minima slaptajame papildomame 39.09.29 protokole ir pažymėta prie
protokolo pridėtame žemėlapyje.
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2.
SSRS Vyriausybė yra pasiruošusi Vokietijos reichui už šio protokolo 1-ame
punkte paminėtą teritoriją kompensuoti sumokėdama 7 500 000 aukso dolerių,
t.y. 31 500 000 reichsmarkių...
Maskva, 1940 m. sausio 10 d.
Šulenburg
V. Molotov
* * *
Iš Molotovo kalbos, pasakytos 1939 10 31 Aukščiausiosios Tarybos sesijoje
<... > Lenkijos valdantieji sluoksniai nemažai didžiavosi savo valstybės „stip
rybe“ ir savo armijos „galybe". Bet paaiškėjo, kad užteko trumpalaikio Vokietijos,
o vėliau ir Raudonosios armijos smūgio, kad nieko neliktų iš to išsigimusio Ver
salio sutarties kūdikio...
Žinoma, pavyzdžiui, kad per praėjusius keletą mėnesių tokios sąvokos kaip
„agresija“ ar „agresorius“ įgijo visai naują konkretų turinį, naują prasmę. Nesun
ku suprasti, kad dabar mes negalime naudotis terminais ta pačia prasme, kaip
prieš 3-4 mėnesius. Dabar, jei kalbėsime apie didžiąsias valstybes, tai Vokietija
yra padėtyje valstybės, siekiančios kuo greičiau užbaigti karą - siekianti taikos,
o Anglija ir Prancūzija, dar tik vakar gražbyliavusios prieš agresiją, laikosi nuo
statos, kad karas turi būti tęsiamas, yra nusistačiusios prieš taikos sudarymą.
Vaidmenys, kaip matote, keičiasi...

SSRS ultimatumas Lietuvos Vyriausybei
1940 m. birželio 14 d. vakare
<...> Sovietų Sąjungos Vyriausybė laiko būtinai reikalingu ir skubiu:
1) kad vidaus reikalų ministras Skučas ir Saugumo departamento viršininkas
Povilaitis būtų atiduoti teismui kaip tiesiog kalti už provokacijos veiksmus prieš
Sov. Sąjungos įgulas Lietuvoje;
2) kad tučtuojau būtų Lietuvoje sudaryta Vyriausybė, sugebanti ir norinti
užtikrinti Sov. Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties padorų vykdymą
ir ryžtingai nuslopinti sutarties priešus;
3) kad tučtuojau būtų užtikrintas laisvas įėjimas į Lietuvos teritoriją Sovietų
Sąjungos dalinių, kurie bus įkurdinti pačiuose svarbiausiuose Lietuvos centruose
ir bus pakankamai gausūs, kad galėtų užtikrinti galimumą įgyvendinti Sovietų
Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutartį ir užkirsti kelią provokacijos
veiksmams, nukreiptiems prieš Sov. Sąjungos įgulas Lietuvoje. Sovietų Sąjungos
Vyriausybė tų reikalavimų įgyvendinimą laiko pirmaeile sąlyga, be kurios neįma
noma užtikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties pado
raus ir lojalaus vykdymo. Sov. Sąjungos Vyriausybė Lietuvos Vyriausybės atsaky
mo laukia iki birželio 15 d. 10 valandos ryto.
Nurodytą dieną, 1940 m. birželio 15 d. rytą tarybinė armija peržengia Lietu
vos-SSRS sieną.
(,Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. IV, p. 769)
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Šių įvykių komentarai vokiečių ir tarybinėje propagandoje
Iš 1942 m. išleistos Karlo Jansono brošiūros „Seni ir amžinai nauji Britų valdžios metodai“:

<...> 1940 m. įvyko katastrofa, kuri ir turėjo įvykti. Kur tuomet
buvo Anglija? Jų išdavikiškumas vis labiau ryškėja. 1941 m. birželio
22 d. buvo iškelta skaisčion švieson jos nusikalstama bičiulystė su bol
ševizmu. Ir dar drįsta anglų-žydų melų propaganda tvirtinti, būk Vokie
tija išdavusi bolševizmui Baltijos valstybes. Jau 1939 m. Londone ir
Maskvoje nutarta prijungti Baltijos valstybes prie Sovietų Sąjungos. Ry
šium su tuo turėjo prasidėti Vokietijos supimas. 1940 m. vasarą pasi
rodė anglų-sovietų santykių pasekmės. Kai Vokietija Vakaruose laužė
anglų sutvirtinimus, Sov. Sąjunga užgrobė Baltijos valstybes, melagin
gai ir juokingai tvirtindama turinti apginti tuos kraštus nuo svetimųjų
pavojaus...
* * *
Iš dr. K. Navicko knygos „TSRS vaidmuo ginant Lietuvą nuo imperialistinės agresijos
1920-1940 m.“ Vilnius, 1966:

Lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai melagingai teigė ir dar iki šių
dienų tebetvirtina, kad esą TSRS 1940 m. birželio 14 d. reikalavimai
Lietuvos vyriausybei ir papildomų tarybinės kariuomenės dalinių įvedi
mas į Lietuvos teritoriją buvo neteisėti ir reiškė Lietuvos suvereniteto
pažeidimą. Tačiau jie nutyli, kad tarybinė vyriausybė buvo priversta imtis
šių priemonių TSRS ir Lietuvos saugumo stiprinimo sumetimais sutinka
mai su Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartimi tomis sąlygomis,
kai vyko antrasis pasaulinis karas, kai hitlerinė Vokietija rengėsi užgrobti
Pabaltijį ir užpulti Tarybų Sąjungą, o Lietuvos fašistų valdžia savo ruožtu
siekė paversti Lietuvą vokiečių imperialistų kolonija. Todėl tarybinės vy
riausybės naujos saugumo priemonės, jos pareikšti fašistų valdžiai reika
lavimai teisėti. Jie visiškai sutapo su lietuvių tautos gyvybiniais intere
sais, nepažeidė Lietuvos suvereniteto, o priešingai - jį sutvirtino. Lietuva
nebuvo paversta fašistinės Vokietijos placdarmu rengiamam karui prieš
TSRS, lietuvių tauta tuo tarpu išvengė hitlerinės okupacijos, o kartu ir
pražūtingo likimo, kurį jai rengė antiliaudinė Smetonos klika, suėjusi į
išdavikišką sandėrį su Hitlerio vyriausybe.
(Parengė J. M-tis [Jonas Ambraziejus])

RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 10

409

GYVENTI DIEVUI
Kard. Stefanas Vyšinskis
ATĖJO LAIKAS
(Laiškas Lenkijos jaunimui)
Kard. Stefanas Vyšinskis laišku kreipiasi į Lenkijos jaunimą, žadindamas žmogiško
jo ir krikščioniškojo orumo jausmus, gyvo tikėjimo dvasią. Laišką 1974 m. paskelbė
radijo stotis Vox fidei. To laiško mintys, kurias pateikiame, atliepia ir mūsų jaunimo
padėtį bei ieškojimus, skatina susimąstyti ir apsispręsti.

Šiandien yra žmonių, kurie mano, kad Bažnyčios gyvenimas po Vati
kano II Susirinkimo smarkiai tolsta nuo Kalvarijos kalno dvasios, kad šių
dienų Bažnyčia sumažino reikalavimus ir problemas sprendžia taip, kaip
diktuoja žmogaus galimybės, o ne gyvasis Dievas; kad ji toleruoja savo
vaikų ir mokytojų, vyskupų ir vienuolių klaidas, Credo ir Bažnyčios etiką
daro reliatyvią, kad faktiškai ji degraduoja. Mūsų krašto ir pasaulio spau
doje randame įvairių teologų pasisakymų, kur Bažnyčia nelaikoma Deka
logo Bažnyčia. Jų vaizduojama Bažnyčia turinti užmerkti akis prieš nuo
dėmę, ji bijanti priekaišto būti pavadinta tradicionalistine, atsilikusia, ne
moderniška - tai besiginčijančių teologų ir tiesos mokytojų Bažnyčia.
Nepaisant bažnytiniame gyvenime pasitaikančių abejonių ir svyravi
mų, kiekvienas tikintysis visada gali rasti Bažnyčioje oficialią Tiesą. Baž
nyčia gali didžiuotis turėdama garsių išpažinėjų, kankinių ir kalinių tarp
savo kardinolų. Kaip pavyzdžius keletą jų paminėsiu.
Neseniai mirė Čekoslovakijos kardinolas Trochta, kuris visą savo vys
kupavimo gyvenimą praleido kalėjimuose ir koncentracijos lageriuose. Jis
buvo išvytas iš savo vyskupijos ir nuteistas priverstiniams darbams fab
rike. Kai jis ten pasirodė, darbininkai žinojo, jog vienintelė jo kaltė ta, kad
jis buvo Kristaus Bažnyčios vyskupas.
Jugoslavijos kardinolas Stepanič irgi buvo kalinys ir tremtinys. Gėlės
ir žvakės prie jo karsto Zagrebo katedroje kalba apie prisikėlimą ir gyve
nimą.
Toli nuo savo sosto kaip šventasis mirė Prahos kardinolas Beranas,
Dachau kalinys ir mūsų laikų belaisvis. Jo kaltė ta pati - jis buvo vysku
pas, išpažinęs Kristų.
Kardinolas Mindzentis, Vengrijos primas, taip pat buvo kalinamas. Už
ką? Ar jis buvo nusikaltėlis? Ne. Ar jis buvo savo tautos ir tėvynės prie
šas? Ne. Jis buvo vyskupas ir išpažino Kristų.
Ukrainos kardinolas Slipyj, Lvovo arkivyskupas, kuris per 20 metų
Praleido tremtyje ir kalėjime, o dabar gyvena už savo tėvynės ribų. Už ką?
Tikro ir atviro atsakymo jo priešai neduoda.
Pats Dievas duoda atsakymą, kokia turi būti tikroji Bažnyčia, jeigu Jis į
frontą pasiuntė kardinolus, kurie dėl Kristaus tapo kaliniais ir kankiniais.
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Studentai ir studentės! Gyvenkite šiandien Kristaus dvasia. Tai turi
būti jūsų asmeninis liudijimas ir akademinė legitimacija, kuri rodytų, kas
jūs esate. Kas esate ir iš kur ateinate - tai jums pasakyti gali tiktai Dievo
Dvasia, kuri jumyse veikia, paliečia jūsų sąžinę ir jaudina jūsų sielą.
Atėjo laikas, kai be baimės galite sakyti:
Žmogus pasaulyje pasidaro menkavertis, jeigu negerbia savęs, ne
saugo ir negina savo žmogiško orumo ir teisių.
Atėjo laikas, kai, matydami intelektinio, dorovinio ir socialinio gyveni
mo netvarką, pagaliau turite tarti savo kolegoms ir kolegėms:
- Gerbkite save kaip asmenį, nes atėjote iš dangiškojo Tėvo rankų!
Atėjo laikas, kai vienas kitam privalote sakyti:
- Kolegos, gerbkite savo koleges, nes jos yra būsimos Lenkijos motinos
ir mes žinome, kad Lenkija gali atgimti tik iš tyrų motinų!
Atėjo laikas, kai savo auklėtojams ir profesoriams turite sakyti:
Mokykite mus tiesos ir nežlugdykite mūsų doroviškai, neišplėškite
mums tikėjimo, nenaikinkite mūsų krikščioniško ir moralinio gyvenimo,
pakeisdami jį lėkštu be turinio laicizmu, kurio prasmės niekas nesupranta
ir kuriuo patys jo propagandistai nebetiki. Neišplėškite mums tikėjimo į
Gyvąjį Dievą, pagarbos ir klusnumo Jo amžiniesiems įsakymams.
Atėjo laikas, kad visur, kur tik būsite - mokslo įstaigose, studentų
namuose - turėtumėte pareikalauti:
- Gerbkite mus: mes esame žmonės; neišplėškite mums tikėjimo, nes
vietoj jo jūs nieko vertingo negalite duoti.
Atėjo laikas, kai savo vyresniesiems ir tėvams turite sakyti:
- Jeigu jūs negalite ar nenorite, ar neturite laiko mus išauklėti Kristuje,
tai bent savo materialistiniais išskaičiavimais nesilpninkite mūsų drąsos
išpažinti tikėjimą. Neatimkite mums drąsos, kad už lęšienės dubenėlį - už
pelningesnę tarnybą - neparduotume savo orumo, kurį mums davė Dievas.
Didžiausia nelaimė yra ne netikėjimas, kuris gali būti asmeninė nelaimė
ar žmogiškas nežinojimas: didžiausia nelaimė yra netikėjimo organizaci
ja, ateistinės programos, ateistinės sistemos rėmimas visomis valstybinė
mis ir visuomeninėmis priemonėmis.
Atėjo laikas, kai ir mums, kunigams bei vyskupams, galite drąsiai
sakyti:
- Jūsų atlaidumas šiandieniam išlepusiam gyvenimui mums nepatinka.
Mes nesuprantame, nepateisiname jūsų baimės kelti mums reikalavimus.
Jeigu pastebite mūsų klaidų, parodykite jas mums, nes tai jūsų pareiga.
Mes nenorime bailių vadovų, kurie nedrįsta apeliuoti į mūsų pasirengimą
aukotis. Atėjo laikas, kai turite sakyti teisybę net ir tiems, kurie organi
zuoja darbus:
- Vargas jums, jei jūs, prisidengę socialinės gerovės tikslais, sekmadie
niais ir šventadieniais atimate mums laisvalaikį ir sulaikote nuo bažny
čios.
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Jie duoda jums į rankas kastuvus, lazdas ar kitus įrankius ir ragina
kasti griovius ar būti varovais medžioklėje. Ar tuo nesiekiama atitraukti
jaunimo nuo sekmadienio poilsio, nuo Dievo namų ir nuo žmogaus verto
gyvenimo? Tai ne jaunimo darbas, kurį būtų galima ekonomiškai pateisin
ti. Jums atimamas laikas, reikalingas poilsiui. Po įtempto savaitės darbo
reikia atgauti ir sustiprinti jėgas, reikia kontakto su šeima, su Dievo
namais ir Eucharistija.
Atėjo laikas drąsiai kalbėti, nes didžiausi tėvynės, tautos ir valstybės
priešai yra bailiai, kurie nepajėgia pasakyti: Mes to negalime daryti!

Sakalas [kun. Aleksandras Markaitis SJ]
BŪTIES ANALOGIJA
(Orientacijai vertybių pasaulyje)
Tarp dievobaimingų kunigų yra paplitusi teologiškai pagrįsta nuomonė
ir įsitikinimas, kad išrišimas iš vienos sunkios nuodėmės arba vienerių šv.
Mišių atlaikymas atperka ir atlygina visas studijas, išlaidas, vargus, ne
retai net sveikatos aukas: po vieno tokio išrišimo ar šv. Mišių galima būtų
ramiai numirti - gyvenimas apsimokėjo su kaupu.
Vienas šventas vyskupas savo ganytojo laiške tikintiesiems tą dispro
porciją drįsta net taip apibūdinti: krikščionis, jeigu jis iš tikrųjų toks yra,
koks turi būti, savo moraline verte pasaulio įvykių raidoje padaro didesnę
įtaką negu visas meninis, mokslinis, politinis-ekonominis veikimas per
keletą amžių.
Dar pora mįslių iš kultūrinio gyvenimo. Kodėl didis menininkas - vo
kalistas ar muzikas - už savo kūrybą esti užpilamas kalnais pinigų, tam
pa turtuoliu, tačiau tas atlyginimas neprilygsta jo meno vertei? Panašiai
galima pasakyti apie didžius mokslininkus, kūrėjus. Prancūzų rašytojas,
triskart Nobelio premijos laureatas Fransua Moriakas savo „Gyvačių ka
muolyje“ (Noed de viperes) vaizduoja advokatą, kuris saliamoniška išmin
timi išsprendė vienos šeimyninės žmogžudystės bylą, tuo pagarsėjo visa
me pasaulyje ir susikrovė pasakiškus turtus. Tačiau šitoje pinigų ir turtų
gausybėje jaučiamas kažkoks mokslinės ir meninės kūrybos bei jos verty
bių neatitikimas. Pilk kiek nori pinigų, vis tiek galutinai neapmokėsi!
Kuo remiasi šita disproporcija? Kas yra jos pagrindas, šaknys ir prie
žastis? Šią mintį kaip tik nori įminti vadinamoji būties analogija. Visa
labai įvairi būtis, apreikšdama begalinį savo Kūrėjo būties turtingumą,
turi daugybę laipsnių, iš kurių trys pagrindiniai - medžiaga, dvasia ir
meilė bei malonė.
Jiems visiems bendra tai, kad jie yra, bet skirtumas tas, kad jų buvimas
arba būtis (das Sein, to esse) reiškiasi įvairiomis, visai skirtingomis plotmė
mis. Akmuo yra ir ąžuolas yra, bet akmuo yra negyvas daiktas, o ąžuolas
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turi gyvybę, be galo pranokstančią negyvą akmens būtį. Toliau - ąžuolas
gyvena ir liūtas gyvena. Tai jiems bendra. Bet kaip skiriasi ąžuolo gyvybė
nuo liūto gyvybės! Pirmoji yra tik vegetatyvinė, antroji - jau juslinė.
Taip ir medžiagą, dvasią ir meilę vienija tai, kad jie visi yra, bet kokia
skirtinga ta būtis! Medžiaginis pasaulis su visais savo makrokosmo ir
mikrokosmo stebuklais neprilygsta nė vienai pažinimo akto dvasinei ap
raiškai, nes pažinimas yra per ištisą dangų nutolęs nuo medžiagos.
Taip pat ir dvasios pasaulis su visais civilizacijos ir kultūros stebuklais
neprilygsta nė vienam antgamtinės meilės aktui, nes šis yra dieviškos
kilmės ir prigimties. Todėl ir kalnai pinigų negali prilygti ir tolygiai atly
ginti meno ir mokslo žygdarbio, nes tai skirtingos vertybės. Galite kiek
norite plėsti tašką, bet linijos negausite; galite kiek norite plėsti plokštu
mą, bet negausite erdvės. Erdvę plėsdami iki begalybės, negausite laiko,
lygiai kaip ir laiką tęsdami iki begalybės negausite amžinybės.
Bene pirmasis būties analogijos mįslę tyrinėjo didžiausias antikinio
pasaulio mąstytojas graikas Aristotelis. Jis pateikia gražų įvairios sveika
tos pavyzdį: ir oras sveikas, ir spalva sveika, ir maistas sveikas, bet visi
jie yra sveiki žmogaus organizmo sveikatos atžvilgiu. Palyginti su šia
sveikata, anos yra tik ženklai ar priemonės.
Iš viso, kas čia pasakyta, turėtų būti aiškus atsakymas į kardinalų
klausimą: kodėl būtis yra nepalyginamai vertesnė už veikimą, o gyveni
mas - už kūrybą. Būti Dieve, su Dievu ir Dievui yra krikščioniško gyve
nimo substancija, kuriai visoks veikimas ir darbas, net malda, yra tik
prietapai. Tik todėl ir įvairūs ligoniai - chroniniai paralitikai, rachitikai,
nieko veikti negalėdami, taip dažnai padaro stebuklus malonės srityje.
* * *
MANO SIELA,
mąstyk tą begalinį meilės džiaugsmą, kurį turi Tėvas, pažindamas
Sūnų, o Sūnus, pažindamas Tėvą, ir tą liepsningą meilę, kuria
Šventoji Dvasia jungiasi su Tėvu ir Sūnumi. Kiekvienas tų Trijų
Asmenų negali atsiskirti nuo tos meilės ir to pažinimo, nes visi
Trys yra viena ir ta pati Būtybė. Jie vienas kitą pažįsta, myli ir
džiaugiasi bendru džiaugsmu.
O mano Dieve, kam reikalinga Tau žmogaus meilė? Kodėl Tu jos
trokšti iš manęs? Ką ji Tau gali duoti?
O Meile, visam pasauliui norėčiau skelbti:
- Tik meilė padaro mane vertą ir teikia drąsos drauge su „Gies
mių giesmės" sužadėtine tarti žodžius: „Myliu Tave, Mylimasis!"
Tik meilė leidžia man manyti, kad mano meilė yra reikalinga Tau,
mano Dieve, mano Sužadėtini ir mano Aukščiausiasis Gėri!
Tačiau meilė neturi būti vaizduotės padaras, ji privalo reikštis
darbais. O Jėzau, ko nenuveiks siela, užsidegusi meile Tau! Kas
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Tave tikrai myli, tas myli visa, kas tik yra gera; tas trokšta viso
keriopo gėrio, jį palaiko ir brangina. Jis jungiasi su visokiu gėriu.
Jis nieko kito nemyli, tik tiesą ir tai, kas yra meilės verta. Viešpatie,
kas tikrai Tave myli, nebegali pamilti žemės tuštybių. Vienintelis jo
rūpestis, kad tik Tu būtum juo patenkintas. Jis miršta iš troškimo
laimėti Tavo meilę ir norėtų visą savo gyvenimą atiduoti kaip auką,
kad tik galėtų labiau pamilti Tave.
Viešpatie, leisk man dabar pajusti tą laimę, kurią jausiu mirties
valandą, kai galėsiu Tau pasakyti, jog už viską labiau mylėjau
Tave, kuris mane teisi! O kaip viltingai stosiu prieš Tave su visa
savo nusikaltimų našta! Tai bus sugrįžimas į Tėviškę, į karalystę
To, kurį taip mylėjau ir kuris taip labai myli mane.
(Šv. Teresė Avilietė)

Loreta [Loreta Užemeckaitė]
LABIAU KAIP SAULĘ ŠAUKDAMA
ištiesk rankas ir juokis,
nes nėr dienos tokios ir nėr nakties,
kada pavargtų rankos Kažkieno,
kada išklystų mintys ir nurimtų akys To,
kurs amžiais saugo, stato, kuria ir globoja,
kuriam mes esam broliai ir vaikai,
pavargę ir nuklydę,
pasirengę grįžti ir mylėti...

KNYGŲ PASAULYJE
Ramunė Palaukytė [Alė Počiulpaitė]
PASIRINKIMO SITUACIJA
Žmogus ima save suvokti tik atsidūręs vadinamojoje kraštutinėje situ
acijoje: tik didelio pavojaus ar mirties akivaizdoje atsiskleidžia žmogaus
dvasinė vertė ir jo gyvenimas įgyja amžiną prasmę arba amžiną bepras
mybę. Šią mintį itin aiškiai iliustruoja dvi knygos apie Štuthofo koncla
gerį. Tai Stasio Ylos „Žmonės ir žvėrys“ ir Balio Sruogos „Dievų miškas“.
Jos parašytos beveik prieš trejetą dešimtmečių, išleistos viena - Ameriko
je, kita - Lietuvoje, bet išlieka aktualios ir šiandien kaip žmogaus tvirtu
mo, dvasios pergalės liudytojos.
Abu autoriai praėjo tą patį lagerio pragarą, iškentė pažeminimą, badą,
mirtinų ligų pavojų, tačiau į dvejus nelaisvės metus jie žvelgia skirtingai.
Balys Sruoga - su humoru, tarpais pereinančiu į skaudų sarkazmą, Stasys
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Yla - su humanisto kunigo liūdesiu ir tragizmu. Tragizmo esama ir Balio
Sruogos knygoje, bet jis paslėptas po šmaikščiu žodžiu, rašytojo plunks
nos žaismu. B. Sruoga Štuthofą vaizduoja tarsi iš viršaus, žiūrėdamas į
jį lyg į baisų spektaklį. Jo žvilgsnis ir žodis stebina taiklumu, pastabumu,
tačiau, tik retkarčiais pratrukdamas kaltinimu, nepaliečia kenčiančio žmo
gaus dvasios gelmių. Pats kentėdamas, mirtimi vaduodamasis, jis išlieka
žiūrovo vaidmenyje, nė valandėlei nenusileidžia į sceną, tarsi nematytų
šalia esančių draugų kančios ir kovos dėl savo dvasios išlaikymo, tarsi
bijotų susigraudinti dėl visus ištikusios nedalios, užtat pagrindinį dėmesį
skiria bendriems lagerio gyvenimo ir kančių vaizdams, esesininkų ir pri
žiūrėtojų paveikslams. Vieną kitą kankinio škicą nubrėžia tik patrauktas
kokio netikėto poelgio nepaprastumo.
Stasys Yla, atvirkščiai, nė valandėlei nepasitraukia nuo savo likimo
draugų, pastebi ir fiksuoja kiekvieną jų dvasios pakilimą ir nuopuolį. St.
Yla, kaip ir B. Sruoga, nemažai kalba apie žiaurumus, bet pagrindinis jo
dėmesys nukreiptas į kančios brolius, kuriuos, laisvėje pažįstamus ir ne
pažįstamus, susiejo viena kalinio grandinė. Būdamas tame pačiame pra
gare jis irgi žvelgia į jį tarsi iš aukščiau, bet tas „aukščiau“ reiškia dva
sinę aukštumą, kuri ir juodžiausią neviltį, ir didžiausio išsekimo momen
tą nušviečia ypatinga šviesa.
Būtent dėl to šiandien aktualiau pažvelgti į St. Ylos knygą, kaip į
kiekvieno žmogaus dvasios istoriją. Šiandieną, kai tokia skaudi dvasios
nelaisvė, labai jaudinančiai skamba tų žmonių, lietuvių šviesuolių, in
teligentų išgyventa drama. Drama žmonių, dvejus metus išbuvusių kri
tinėje situacijoje. Vienoda aplinka, kasdienis pažeminimas, kasdienė jau
ne dvasinė, o grynai biologinė kova dėl būvio, kai visa ko centre atsi
stoja būtinybė kaip nors išlaikyti senkančias jėgas, savotiškai sulygina,
suniveliuoja žmones išoriškai, kad iškeltų ir parodytų tikruosius dvasios
turtus.
Štuthofas buvo Žmogaus akademija. Galėjai čia pažinti tikrą ir
autentišką žmogų - ne tokį, koks jis laisvėje rodosi. Jokia moky
kla, joks visuomeninis darbas neparodo iš vidaus draugų tokių,
kokie jie yra. Net šeima neturi tokių sąlygų žmogaus dvasiai ste
bėti kaip kalėjimas arba kacetas. Čia vienas nuo kito nepasitrau
kia dieną ir naktį, čia visada matomas, girdimas, stebimas; paga
liau čia nebėra ko varžytis, nes niekas čia tavęs nebeskiria nuo
kitų.
Toks „sulygintas“ žmogus tarsi praranda teisę būti žmogumi sau savo profesijai, artimiesiems, savo pomėgiams: jis tampa liudytoju kai ko
daugiau - savo tautos, religijos, savo asmenybės principų. Kacete žmogus
liudija ne žodžiais, o gyvybe. Toks žmogus-liudytojas kaip tik ir atsisklei
džia Stasio Ylos knygoje. Autoriaus jautrumas šį liudijimą iškelia iki tra
gizmo, nevengdamas šešėlių, prieštaravimų, skausmo.
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Lietuvių inteligentų grupė (46 asmenys), atsidūrusi Štuthofe už pasiprie
šinimą vokiečių sumanymui sudaryti lietuvių SS legioną, bendroje kalinių
masėje išsiskyrė laikysena ir pažiūrų tvirtumu - savo dvasios kaina jie
nepirko geresnės padėties kacete net mirties agonijoje saugodami žmogiš
kąją vertę, orumą, remdami ir šelpdami vėliau atvežtas kitas lietuvių
grupes ir visus, kurie buvo reikalingi pagalbos.
Devynetą gyvybių nusinešė pirmosios dvi savaitės, dar keletą nusiskynė
mirtis nežmoniškomis evakuacijos sąlygomis. Kiti, naudodamiesi kiekviena
prošvaiste, lengvėjančiomis režimo sąlygomis su nužmoginimu kovojo dar
bu, mokslu, kalbų studijomis, kūryba.
Menas ir mokslas buvo vis dėlto didelis kalinio laimėjimas. Laimėjo
jame žmogus, geresnis, negu sistema norėjo. Laimėjo dvasia, kuri
nerimo nemąsčius ir nekūrus. O kai mąstė, kūrė, džiaugėsi, - ne
jučiomis darėsi skaidresnė.
Tarp visų tų priemonių dvasiai palaikyti, tarp menkų atsipalaidavimo
prošvaisčių buvo viena - pati galingiausia, pati reikšmingiausia. Tai mal
da, kuri, kaip ir visa kita, kas žmogiška, kacete buvo draudžiama.
Didesnės Dievui garbės negali būti, kaip šita laisvu noru Jam siun
čiama malda. Vienintelė dieviška laisvė šiuose nelaisvės namuose
turėjo būti labiausiai pagerbta. Tyli malda patikrinimo metu, kada
kalinys pasmerktas ilgam beprasmiam stovėjimui, skaudus atodū
sis į Dievą kančioje, bendra malda prieš užmiegant, lyg bendras
tikėjimo išpažinimas ir pagaliau šv. Mišių auka tamsiame sandė
liuke, kada altorius - du vienas ant kito sustatyti suolai, kada
vietoj liturginių drabužių kunigą tedengia dryžuotas kalinio ap
daras. <...> Tokiomis aplinkybėmis apsinuogina ir apsivalo dva
sia, joje pabunda vidinės laisvės ir gėrio troškimas, kurie nutiesia
tiltą į dangų, ir Dievas nusileidžia į varganą, prakeiksmu pažymėtą
žemę sustiprinti kenčiančio žmogaus širdį. Įspūdis buvo neapsako
mas. Netilpo galvoje, kad štai meldžiamės drauge su laisvėje esan
čiaisiais ir čia, mūsų tarpan, atsikviečiame eucharistinį Dievą. Kam
bary - mirtina tyla. Atrodė, draugai nedrįso kvėpuoti. Tik juntamai
kiekvienas šluostėsi ašaras, riedančias skruostais. Gyvenime gali
ma užmiršti viską, bet šių įspūdžių niekada, nors jie apibūdinti
nėra įmanoma.
Suprantama, ne visi vienodai giliai išgyveno. Išoriškai kaceto sulygin
ti, viduje kiekvienas gyveno savą, skirtingą gyvenimą.
Mes ieškojome Dievo kiekvienas eidamas savu keliu. Tačiau tikrąjį
gyvą Dievą surasti žmogui negreit pavyksta, kai kam gal ir iš viso
nepavyksta. Kaceto sąlygos, kurios sukrečia žmogų iki gelmių, anaip
tol dar nėra tikroji mokykla žmonėms pasikeisti. Kas ėjo Dievo
keliu, tas jį čia pagilino, kas juo nėjo - mažai pasimokė. Gal tie
išgyvenimai vėliau turės savo įtakos.
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Gilindamasis į kiekvieno dvasios pasaulį St. Yla duoda įtikinamus,
psichologiškai pagrįstus portretus, atskleidžia vidinę santykio su Dievu
dramą, kurią gimdė kova dėl žmoniškumo nežmoniškomis sąlygomis.
Įtikinami, jautriai pavaizduoti čekų rašytojo J. Tymlio, latvių ir lenkų
inteligentų charakteriai, paliestos sudėtingos nacionalinių santykių pro
blemos.
Ne visi lietuviai išėjo į laisvę: vieni mirė, nepakėlę kaceto priespau
dos, ligų palaužti (broliai Tumėnai, Masaitis, Bauba, Januševičius, Kerpė ir kt.), kiti
krito kaip pasiaukojimo ir gerumo kankiniai (kun. Alfonsas Lipniūnas, studen
tas [Aukštesniosios technikos mokyklos absolventas] Šapalas, švietimo tarėjas Germantas),
treti, sunkiais keliais grįžę į Lietuvą, žuvo nelygioje partizanų kovoje
(J. Noreika)...
Nelengva žodžiais nusakyti jų dvasios didybę, pakylančią net iki šven
tumo, iki visiško savęs atsižadėjimo. Juk ar ne beprotiškos drąsos reika
lavo iš gydytojo Starkaus darbas ligoninėje, pilnas pasiaukojimo ir rizi
kos. Kacete rizikuojama nei daug, nei mažai - savo galva... Ar ne šven
tumo aukštumas siekia nuolatinis kun. Lipniūno atsidavimas kitiems,
užmirštant save? Ar ne tokį pasiaukojimą reiškia Šapalo ir Rimašausko
darbas kuriant ligoninę, gelbstint mirštančiuosius?..
Pagaliau kiekvienas, eidamas į kacetą, atsinešė savo biografiją, už
kurią ir pateko į tą mirties fabriką. Užtenka paminėti švietimo tarėjo
Germanto veiklą vokiečių metais. Auklėtas ir persiėmęs nacistine dvasia,
jis išliko lietuvis ir lietuvių, ne nacių interesus gynė. Jo dėka išlaikytas
universitetas, gimnazijų tinklas, lietuviška mokyklų dvasia. Jo dviguba
veikla (iš vienos pusės, nuolankus jawohl vokiečių pageidavimams, iš kitos - atkaklus
darbas saugant mokyklas nuo germanizacijos) negalėjo nesulaukti atpildo. Ir kacete, ypač evakuacijos metu, palaikydamas santykius su vokiečiais, jis sten
gėsi palengvinti savo draugų padėtį... Negalima nenusilenkti profesoriaus
Jurgučio atminimui - senyvo amžiaus, nestiprios sveikatos, išgyvenęs ku
nigystės pašaukimo dramą, jis laisvėje savo veikla vykdė politiką, priešin
gą nacių norams, o kacete - savo neišsenkama erudicija, ramiu tvirtumu
ir gerumu palaikė draugų dvasią, šviesdamas juos, žadindamas pažinimo
troškulį...
Norint suminėti visas žmogaus dvasios didingumo raiškas, reiktų per
pasakoti visą Stasio Ylos knygos turinį, atskleidžiantį žmogaus kovos ir
pergalės istoriją...
Šiandien, beveik iš 30-ies metų nuotolio žvelgdamas į šiuos žmones,
matai kitą kacetą, vadinamą laisve, kuriame smilksta ir skursta žmo
gaus siela. Tas kacetas, deja, neaplenkė kai kurių iš tų, kurie praėjo
pirmąjį, už spygliuotų vielų. Jis neaplenkė nė Balio Sruogos - jei būtų
kitaip, šiandien turbūt kitaip kalbėtume ir apie jo „Dievų mišką“, kuris,
paties autoriaus išlikusiu liudijimu, buvo leidyklos ir cenzūros neatpa
žįstamai „apipešiotas“...
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Ar tie žmonės, kurie vokiečių konclageryje kentėjo už tautą, nekalba
apie tai, kad sąlygos ir aplinkybės bejėgės prieš žmogaus dvasią, jo asme
nybę? Ar to nekalba visų laikų Sibiro lietuviai kankiniai? Tad kas gi yra
žmogus kraštutinėje situacijoje? Kas apskritai yra toji kraštutinė situaci
ja? Ne visada ji reiškia akistatą su mirtimi, bet visada pasirinkimą tarp
dvasios gyvybės ir dvasios mirties. Pasirinkimą, kuris normaliomis sąly
gomis tik retkarčiais apmokamas lagerio kančiomis. Ji reiškia pasirinkimą
daug mažesniuose dalykuose, bet iš tų mažųjų išauga didieji. Kiek daug
pasako kad ir toks faktelis iš St. Ylos knygos:
Mūsų laikysena moterų atžvilgiu išsiskyrė iš kitų kalinių: jokių
viliojimų, jokio flirto, jokių sutartinių ženklų.
Kaceto gyvenimo norma, be įvairiopo nuosmukio pasireiškimo, buvo
ir vagystės, kyšiai, suktybės, kurios padėdavo išvengti bado mirties,
susidaryti sau pakenčiamesnj gyvenimą. Lietuviai ir čia saugojo savo
orumą.
Pagaliau mes darėmės vis labiau „senesniais“ kaliniais, o tai reiškė
daugiau nei visi kiti priedai. „Senasis“ žino, mato ir pažįsta dau
giau negu naujokas, išsisuka iš nelaimės, lengviau prieina, kur
reikia. Tačiau mes nenorėjome pasidaryti tokiais „senaisiais“, kurie
gudriau išnaudoja kitus. Mes naudojomės tik tokiomis progomis,
kurios galėjo bent kiek mūsų padėtį pagerinti. Tai buvo reikalinga,
nes gyvenimas vis dar nebuvo tikras. Buvo draugų, kurie sirgo, ir
jiems grėsė mirtis, mūsų pačių, dirbančiųjų, jėgos buvo labai išse
kusios.
Ir vėlgi žvilgsnis krypsta į mūsų dienas. Ar mes nuolat nestovime ant
tos lemtingos pasirinkimo ribos - pasirinkimo tarp gėrio ir blogio, tarp
principingumo ir prisitaikėliškumo, tarp laikinų įgeidžių patenkinimo ir
aukos? Tai anaiptol nėra privataus gyvenimo smulkmenos, kurios tik iš
arti matyti, kurios gal pridengtos kilniais, gražiais žodžiais, - tai plytos,
iš kurių mūrijame savo asmenybės pamatą. Kokie pamatai, toks bus ir visas
mūsų tautos miestas, tokie būsime mes - savo tautos dvasios kūrėjai.
Kaceto (ne tik vokiečių) sistema ardo ir naikina žmogaus asmenybę
greitesniu tempu:
Jautrumas tirpo nebe savaitėmis, bet dienomis. Prigimtis pati su
kūrė
apsaugos
priemones,
nes
jautriai
pergyvendamas
turėtum
išeiti iš proto. Nepasakytum, kad savotiškai gera matyti muši
mus, kankinimus ir nebejausti gailesčio, užuojautos, pasipiktini
mo. Net dar daugiau - būti pačiam mušamam, atlaikyti kirčius ir
nebeišgyventi skausmo, pažeminimo, ypač pykčio ir keršto. Keista,
kad viskas pasidaro taip reliatyvu, net, sakytum, natūralu. Jei iš
tavęs pareikalautų prisipažinti kaltu dėl ko nors ir žinotum, jog
už tai būsi žiauriai sumuštas, turbūt neberodytum jokio pasiprie
šinimo, kaip tai esti sovietuose. Žmogus nebesi žmogus, sutryptas
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ir nuasmenintas, parengtas bet kokiam netikėtumui ir piktumui.
Tik instinktas kartais dar ginasi - pats vienas savo jėgomis.
Kasdienis gyvenimas nužmoginimo tempą tiek sulėtina, kad visiškai
nusitrina riba tarp žmogiškosios didybės ir menkystės, kad nebejaučia
me bedugnės tarp idealo ir kasdienės būsenos. Ar dar gebame pajusti ir
išgyventi šiandienio žmogaus dramą, kuri nė kiek ne menkesnė, o gal
dar skaudesnė negu išgyventoji kacete? O gal mūsų širdis jau nebevirpa,
kai matome, kaip kovoje dėl būvio (šiandien tokioje rafinuotoje, kuri
reiškia aukštesnę kėdę, sotesnę ir prabangesnę buitį) žūsta asmens oru
mas, tautos orumas. O gal mes patys jau esame tos kovos aukos, ar
tebesame tylūs tautos dvasinės stiprybės liudytojai? Liudytojai, kurie
nešaukia aikštėse ir kalba ne žodžiais, o gyvenimu. Kam iš mūsų šian
dien galima pritaikyti Stasio Ylos žodžius apie jauną inžinierių Pilypą
Narutį:
Jis buvo nuostabiai ramus; galvojo ne apie save, o apie draugus.
Kacete jis buvo toks pat. Galėjai iš jo mokytis takto, išminties,
drąsos ir žmonių meilės. <...> Gyvenimo principus jis turėjo ne
stoiškus, bet religiškus. Ir jo religingumas vėl buvo vertas sekti:
tvirtas, gilus, pastovus, niekam nekliūvantis.
Šitokios rimties šiandien iš kiekvieno reikalauja laikas, prieštaringos
ir sunkios sąlygos, kurios tiek maža vietos palieka dvasios reiškimosi
laisvei. Kiekvienas žmogus kažką liudija - jo darbai, mintys, santykiai su
kitais, - o tai reiškia, kad liudydamas žmogus nuolat atsiduria kraštuti
nėje situacijoje, pasirinkimo situacijoje. Ne tokioje sunkioje, ne tokioje
žiaurioje, kaip Štuthofas, bet ne mažiau - o gal net daugiau - pavojingoje.
Pavojingoje ne išorinei, buitinei gerovei, bet vidinei laisvei. Ar galėtume
sau kaip priesaiką pakartoti kaceto lietuvių maldos žodžius:
Darbo sunkumus pakelsim su auka ir ryžtingumu, mielai ir su gera
nuotaika. Su Tavimi Viešpatie, nebus sunki jokia auka, nebus ne
pakeliamas joks bandymas. Būsime ramūs, kaip rami mūsų tautos
dvasia, ir giedrūs, kaip mūsų tautos dangus...
Kacete 46 lietuvių grupė savo kančia išpirko tautos garbę - Lietuva,
viena iš nedaugelio vokiečių okupuotų tautų, nesudarė SS legiono. Šian
dien tautos garbę išperka ir liudija kankiniai už laisvę ir tikėjimą - tie,
kurie vargsta kalėjimuose, ir tie, kurie dėl ištikimybės kenčia vidaus
tremtį. Todėl šiandien taip svarbu suprasti, jog lietuvių tautos garbė, jos
ištikimybė Kristui, tiesai ir laisvei priklauso nuo visų ir nuo kiekvieno
atskirai.
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Žiemys [kun. Jonas Lauriūnas SJ]
NEIŠGIRSTAS ŽYDRYNIŲ ŠAUKSMAS
Neseniai pasirodė Algimanto Žilinsko knygutė „Žemės šauksmas“. Au
torius, prieš keliolika metų metęs kunigystę, neblogai valdantis plunksną,
jautrios, poetiškos sielos žmogus. Beskaitant tas dailiai suregztas apy
braižėles, atskleidžiančias kunigiško gyvenimo ir autobiografinius mo
mentus, užkliūva kai kurie teiginiai, kuriais norisi suabejoti.
Svarbiausias dalykas, dėl kurio autorius paliko altorių, tas, kad religi
jos dogmos jam yra nesuprantamos. Gaila, kad jis tai suprato tik po
daugelio metų... Iš tikėjimo jis reikalauja žinojimo. (Paskalis pasakytų: Tu
neperpranti pats savęs, tau pasaulis yra paslaptis, o nori Dievą perprasti!)
Dantė sako: Paikas, kas tikisi žmogišku proteliu perbėgt begalybės
laukus (Skaistykla 3, 34).
Žymieji žmonijos mokslininkai tai suvokė ir lenkė galvas prieš tiesas,
kurių gelmės pranoksta žmogaus protą. Tačiau A. Žilinskas atsisako ieš
koti pasaulio priežasties, nes tai esą primityvu (p. 137-138): jam priim
tinesnė materijos amžinumo ir savaiminio vystymosi idėja.
Įdomu, kad taip kalbėti nedrįsta daugelis tų, kurie mokslo pasaulyje
yra ryškiausios žvaigždės ir kurių neapšauksi primityvumu. Maksas Plan
kas (1858-1947), sukėlęs fizikos pasaulyje perversmą, šalia fizinio regimojo
pasaulio pripažįsta ir dvasinį neregimąjį. Jis nesidrovi paslaptingąjį Kūrė
ją vadinti taip, kaip visos senos kultūros tautos per tūkstančius metų Jį
vadino - Dievu.
Verneris fon Braunas (g. 1912), raketinės technikos pradininkas, sako:
Mano darbai kosminėje erdveje ne sumenkino, o tik sustiprino mano
tikėjimą į Dievą.
Mokslininkai kalba apie pasaulio raidą, bet kartu ir kelia klausimą, ar
negalėtų būti kažkokio išankstinio plano (Žakas Monodas, biologas, 1965 m.
Nobelio premijos laureatas). Kas šį planą galėjo sudaryti? Kalbėdami apie gy
vosios gamtos raidą, jie kelia abejones ir daro išlygas; sunku įsivaizduoti
ir sutikti, kad ameba galėtų būti žinduolių prosenele (biologas Joakimas Ilja).
Kitas Nobelio premijos laureatas, įžymusis šių dienų fizikas V Heizen
bergas (1901-1976) sako, kad pasaulio egzistencijos ir tvarkos negalima
paaiškinti gamtos dėsniais - egzistuoja kažkas aukštesnis už juos. Mak
sas Bornas (1882-1970), taip pat Nobelio premijos laureatas, rašo netikįs,
kad mokslininkai galėtų įrodyti pasaulio pradžią kaip natūralios evoliu
cijos rezultatą.
Iš šių kelių pavyzdžių matyti, kad mokslininkai atvirai prisipažįsta, jog
jiems yra pažįstama tik dalis realybės. Algimantas Žilinskas, kuriam nėra
Dievo, už juos daug drąsesnis. Jis rašo, jog seminarijoje nedrąsu reikšti
savo nuomonę, ginčytis: Nesišakok, nes tokius greit sutvarko - pro vartus
ir baigta. (Šių pastabų autorius taip pat mokėsi seminarijoje, netgi tuo pačiu metu, kaip
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A. Žilinskas, ir gerai atsimena, kaip klierikai diskutuodavo, netgi stengdavosi „sukirsti"
profesorių. A. Žilinskui turėtų būti žinoma, kad ir teologijoje yra ginčijamų klausimų.)

Knygoje rašoma: Šiandien Bažnyčia atsisako savo ankstesnio tvirti
nimo ir diplomatiškai išsisuka - Šventas raštas nėra gamtos mokslų
knyga.
Čia jau A. Žilinsko „atradimas“. V amžiuje šv. Augustinas rašė:
Evangelijoje nerandame nė vieno žodelio, kad Viešpats būtų pasa
kęs: „Aš siunčiu jums Guodėją, kad jis pamokytų apie saulės ir
mėnulio skriejimą“. [Kristus norėjo mus padaryti krikščionimis, o
ne fizikais ar matematikais.]
Dabartines savo pažiūras Žilinskas remia Danielio Didro autoritetu. Be
abejo, kritikuoti religiją, kaip tai daro Didro, nėra sunku. Didro turėjo
šmaikštų liežuvį, bet jo etika vargu ar gali mums imponuoti. Jis nepripa
žino jokių etikos vertybių: anot jo, galima ir meluoti, ir pasigerti, jei tik
nepadarysi žalos visuomenei. Jis nepripažino skaistumo, blaivybės, savi
tvardos, tiesos, leido melą, cinizmą. Šiuo atžvilgiu Didro nėra rimtas au
toritetas. (Ar A. Žilinskas drįstų jo etiką pateikti savo vaikams?)
Autorius kelia klausimą, ką daryti, kai kunigas nustoja tikėjęs? Pasi
likti prie altoriaus ir veidmainiauti?
Ar jam nežinoma, ko moralinė teologija reikalauja iš kunigo? Maksi
malaus moralinio tyrumo. Jam taip pat žinoma, kad kanonuose yra numa
tytas grįžimas į pasauliečių eiles, kad nesantys savo pašaukimo aukštu
moje kunigai pašalinami - suspenduojami, degraduojami.
Sklaidant „Žemės šauksmą“, krinta į akis jausmų, emocijų persvara.
Širdis rauda, - rašoma 35 puslapyje. Taip, gali būti. Bet kur valia? cha
rakteris? vyriškumas?
Žemės šauksmas šventas. Vardan šio šauksmo galima sau daug ką
leisti, galima pateisinti moralinę menkystę, ištižimą, donžuaniškus nuo
tykius, išdavystę. Autorius užmiršta, kad visur, o juo labiau kunigo kelyje,
reikia kovoti. Polis Buržė savo romane „Vidurdienio demonas“ rašo: Arba
gyvenk, kaip mąstai, arba mąstysi, kaip gyveni. Pažymėtina, kad šį po
sakį klierikams mėgdavo kartoti ir Jonas Ragauskas, kai dar buvo dvasios
vadas seminarijoje.
Kaipgi anksčiau to nepastebėjau?., (p. 150). Tai natūralu. Kol nebuvo
vidinio skilimo, nereikėjo ieškoti pasiteisinimo. Aš basas negaliu pasi
vaikščioti (p. 133), - verkšlena autorius. Apie Vaižgantą pasakojama, kad
jis basas eidavo vandens pasisemti į Nemuną. Niekas jam nedraudė, ir jis
dėl to nesiskundė.
A. Žilinskui atrodo, kad kunigas negali būti normalus, visavertis žmo
gus. Aš noriu būti žmogumi! Ir kunigu... (p. 95). Reikia būti žmogumi ir
gyventi pilnavertį gyvenimą (p. 156).
Istorija mums pateikia nesuskaičiuojamai daug asmenybių, kilnių ir
šviesių, gyvenusių visavertį gyvenimą esant kunigu. Tai Martynas
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Počobutas (Vilniaus universiteto rektorius), Tejaras de Šardenas (pasau
linio garso mokslininkas, kurio veikalai 1955-1965 m. išversti į 13 kal
bų, tarp jų ir į rusų kalbą), gamtininkas Jurgis Pabrėža, Antanas Mac
kevičius, Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Vaižgantas, Mairo
nis... Ar jie nenešė saulės, ar jos nerado? Jos nerandu (p. 183), skun
džiasi autorius. Kodėl? Reikėjo kovos ir aukos. Reikėjo mokėti savo
širdžiai pasakyti: ne!
Ir kas man ta žemė? Jos išsižadėjau.
Ir kas man tie žmonės, kuriuos pamylėjau? Aš numiriau jiems.
Taip rašo kun. Motiejus Gustaitis, pedagogas, poetas, vertėjas, žurna
listas, kelių monografijų autorius. Visi šie žmonės girdėjo žemės šauksmą,
bet jie išgirdo ir žydrynių kvietimą. Atrodo, kad A. Žilinskas nenugirdo
mėlynųjų tolių balso. Jis cituoja Janiną Degutytę:
Ak, visi, visi mes dideli,
Jei kovojame ir mylim - su svaja,
Jei nemirštame, o gims tam kovoje.
Peršasi mintis, kad autorius per mažai kovojo dėl savo idealo, kad visi
tie išvedžiojimai apie dogmų absurdiškumą yra tik siekimas pateisinti
savo valios ir jausmų minkštumą, kad nesuprato, jog
tikėjimas, - anot Romano Gvardinio, - tai gebėjimas įveikti abejo
nes. Tikėjimas - tai neturtas: tai nėra pilna šviesa, tai nereiškia,
kad mes viską žinome, bet reiškia, jog mes turime tiek šviesos, kad
galime įveikti savąją tamsą.
Perskaičius šią skaudžią ekskunigo išpažintį, pirmoji mintis, kilusi šir
dy, buvo sušukti su psalmininku: Benedic, anima, Domino! - Garbink,
siela, Viešpatį, kad man taip neatsitiko: nereikėjo taip vinguriuoti per
gyvenimą ir tokios knygos rašyti.,.

SKAITYTOJŲ MINTYS
L. Šermukšnis [Edvardas Šiugžda]
SUSIMĄSTYMAS APIE TĖVYNĘ
Ne laukai ir pievos sudaro Tėvynę.
Ne miškai ir upės sudaro Tėvynę.
Ne kuklios sodybos ir didingi pastatai sudaro Tėvynę. Tėvynę sudaro žmonių sielos.
Nuo mūsų jaunimo sielų skaistumo priklauso tautos dora. Nuo mūsų
vyrų ir moterų - tėvų ir motinų - sielų drąsos priklauso mūsų pasiauko
jimas Tėvynės labui. Nuo visų mūsų sielų taurumo priklauso Tėvynės
kultūros didingumas.
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Neseniai man teko būti liudytoju ginčo, įvykusio tarp dviejų garbingų
žmonių, patyrusių daugelį persekiojimų. Vienas jų stengėsi įrodyti, kad
dabartinėmis sąlygomis kova yra svarbiausia susipratusio lietuvio parei
ga, kitas įrodinėjo, kad tautos gyvenimui reikalingesnė auka. Klausyda
masis karšto jų ginčo, tiek iš kalbos, tiek iš jų gyvenimo, tiek iš daugelio
kitų besiaukojančių kovotojų žygdarbių supratau, kad kova ir auka yra du
neatskiriami dalykai, glaudžiai tarpusavy susiję. Be aukos negali būti
kovos. O kova yra visų didžiausia auka.
Aš žaviuosi Zigmantu Sierakausku, 1863 m. sukilimo vadovu. Jis tu
rėjo aukštą postą Rusijos imperijos generaliniame štabe. Turėjo puikią
mylimą žmoną. Bet jis pasiryžo ir išėjo kovoti ne dėl savo interesų, ne dėl
sotaus gyvenimo, kurį ir taip jau turėjo, bet dėl bendrų interesų, prieš
neteisybę ir priespaudą. Išėjo, kad žūtų vos 35-erių metų amžiaus. Bet tai
buvo prasminga mirtis.
Praėjusiais metais minėjome kito 1863 m. sukilimo vadovo, kun. An
tano Mackevičiaus 150 m. gimimo jubiliejų. Kodėl jis, būdamas Paberžės
mažos bendruomenės dvasiniu vadovu, pakvietė kaimo vyrus eiti su dal
giais į kovą prieš ginkluotą caro armiją? Kodėl jis, skelbdamas Dievo žodį
apie aukos vertę žmonijai, ėmėsi vadovauti vienam iš didžiausių sukilėlių
būrių? Todėl, kad kun. Mackevičius suprato, jog kova dėl tautos idealų ar ji baigtųsi pergale ar pralaimėjimu, - yra didžiausia auka. A. Macke
vičius žuvo jaunas. Tai buvo gyvenimo pradžia ir jis galėjo daug pasidar
buoti, šviesdamas valstiečius, bet pasirinko kovos, aukos ir ankstyvos,
tačiau labai prasmingos mirties kelią.
Kodėl Z. Sierakauskas, A. Mackevičius ir kiti mūsų tautos didžiavyriai
stojo į kovą su nenugalimu priešu? Aš manau, jog jie suprato ir visiškai
įvykdė Kristaus nurodymą: Išdalyk savo turtus, tada tu galėsi sekti pa
skui mane (plg. Mt 19, 21). Gyvybė - didžiausias žmogaus turtas, kurį ne
kiekvienas ir ne bet kada ryžtasi atiduoti. Reikia didžiulio ryžto ir valios,
reikia pareigos jausmo, reikia krikščioniškos meilės - tik tuomet pasiryši
tai didelei aukai.
Ėjau kartą su draugu nauja miesto gatve, pristatyta puikių dviaukščių
namų. Šios gražios pilaitės stovėjo apsitverusios viena nuo kitos tarsi
feodalų įtvirtinimai. Draugas tarė:
Visi šie žmonės, kurie gyvena šiose pilyse, žuvę tiek valstybei, tiek
tautai.
Aš jam pritariau. Ir pridūriau, kad suburžuazėjęs žmogus yra žuvęs ne
vien valstybei ir tautai, bet ir Dievui. Apsiribojantis savo interesais žmo
gus neturi jokių dvasinių idealų. Jo siekiai - tik materialistiniai, egoistiš
ki. Visas tokio žmogaus gyvenimas skirtas tik kaupimui materialinių gė
rybių, dažnai nesąžiningu būdu įgytų. Žmogus, besistengdamas turėti
atliekamo pinigo, užmiršta, kad jis privalo turėti dvasinį pasaulį, ieškoti
dvasinės prasmės, privalo gyventi visos tautos gyvenimą.
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Dažnai dabartinis žmogus Lietuvoje neranda būdo ir nemato reikalo
kovoti su blogiu. Jis teisinasi, kad tiek pats, tiek kaimynas sočiai gyvena,
jam nieko netrūksta, vaikams irgi davęs mokslo. Todėl jis, gal net sąmo
ningai, užmerkia akis prieš blogį. Blogis yra šalia mūsų, netgi mumyse.
Bet su juo nekovojama. Tačiau yra drąsių, kovojančių žmonių.
Prisimenu atsitikimą, įvykusį prieš 5-6 metus. Vieno nedidelio bažnyt
kaimio kleboną suėmė saugumo pareigūnai, prieš tai padarę pas jį kratą.
Kleboną išsivežė į saugumo rajono skyrių. Praeina viena diena - klebono
nepaleidžia. Praeina kita - nepaleidžia. Trečią dieną į rajono saugumą
atvažiuoja delegacija parapijiečių, vadovaujama 80-mečio senuko, buvu
sio knygnešio. Senukas, prasiyręs pro kelis jam kelią pastojusius saugu
miečius, įsiveržė į viršininko kabinetą ir pareikalavo išleisti kleboną. Kai
saugumietis pradėjo aiškinti, jog klebonas sulaikytas už tai, kad kratos
metu rasta neleistinos literatūros, senukas, pasirėmęs rankomis į saugu
miečio stalą, tarė:
- Tai kaip čia yra dabar, gal Stalino laikai? O gal Muravjovo?
Saugumo viršininkas, pamatęs to senuko drąsą, atlyžo ir įsakė paleisti
kleboną. Argi tai ne nuostabi vienybės jėga?
Kažkada skaičiau vieno mūsų filosofo mintį, kad senieji lietuvių liau
dies šokiai-rateliai iš esmės buvo krikščioniški, priešingai negu dabarti
niai poriniai šokiai. Šokėjas, įeidamas į bendrą ratelį, susijungia su visais
šokėjais, t. y. būdamas atskiras individualus šokėjas, sudaro vienovę su
kitais ratelio draugais.
Taip turi būti tautoje. Žmogus tik tuomet bus naudingas tautai, jeigu
jis išeis iš savojo kiauto, jei išsivaduos iš savo individualizmo ir susikurs
glaudų ryšį su kitais individais, kartu sudarydamas vieną organizmą.
Suprantama, žmogus, savo interesus jungdamas su kitų interesais, tobu
lins savo asmenybę ir individualumą, tačiau ne užsidarydamas siaurų
savo interesų rate, o stengdamasis kitiems atiduoti daugiau negu pasiim
ti. Tik šitaip žmogus taps visavertis tautos narys.
Dabartinės sąlygos labai sudėtingos ir apgaulingos. Jaunas žmogus,
nepatirdamas jokių asmeninių nelaimių, nuoskaudų, gaudamas iš gerai
gyvenančių (o dažnai net vargingų) tėvų viską, ko tik įsigeidžia, kartais
pasimeta ir pasiduoda jį nešančiai srovei, nerodo atsparumo nei tautos
kovoje, nei tikėjimo reikaluose. Jis pasidaro abejingas bendriems intere
sams, o tai yra didelė blogybė.
Jau iš pirmųjų mokytojų jaunimas negauna reikiamo kryptingumo.
Atvirkščiai, mokytojai jaunoms sieloms dažnai stengiasi nuslėpti tiesą
apie mūsų tautą. Štai prieš keletą metų teko dalyvauti ekskursijoje.
Atvykome į Salomėjos Nėries gimtinę. Ten radome būrį III—V klasės mo
kinukų. Jie drauge su mokytojais lankė įžymias rajono vietas (aišku,
„revoliucines“), nes buvo laimėję konkursą. Kažkas paragino uždainuo
ti. Ir štai mokytojas pasiūlo Pachmutovos „Geologus“. Visi nustebome,
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įsivyravo nejauki tyla. Čia, žymios lietuvių poetės gimtinėje, dainuoti ne
savos tautos dainą! Argi tai ne šventvagystė? Ar tai ne pasityčiojimas,
kad ir iš šios poetės, jei ne iš tų nekaltų mokinukų? Vienas iš mūsiškių
išsprendė problemą:
- Gal geriau padainuokim „Nemune ledai išplauks“ pagal Salomėjos
Nėries žodžius?
Suprantama, mokytojas, kuris kitados buvo tikrai autoritetas, dabar jį
jau praranda, tokiais savo veiksmais atstumia ir gadina vaikus. Ką jis gali
duoti mokiniams ir juo labiau Tėvynei, jeigu nemoko auklėtinių branginti
savo literatūros, kultūros?
Neseniai teko įsikalbėti su profesinės techninės mokyklos mokiniais,
ką jie žino apie Praną Vaičaitį. Pasirodo, kad apie šį lietuvių dainių nė
vienas nieko nežinojo, nes mokytoja apie jį sakiusi tik tiek, kad jis rašęs
vadinamuosius socialinius eilėraščius. Eilėraštį „Yra šalis“ tik vienas ki
tas temokėjo. Vaikai nustebo, kai pasakiau, kad pagal šį eilėraštį yra
sukurta daina. Padainavau jiems pirmuosius posmus. Jie klausėsi labai
susidomėję, prašė dar padainuoti ir bandė pritarti. Taip iš jaunų, dar
nevisiškai sužalotų širdžių liejosi lietuviška daina. Bet ar ilgai ją prisi
mins?
Tikriausias tautos vargų supratimas, kovotojų aukos įvertinimas, užuo
jauta kenčiantiems galimi tik gerai suprantant krikščionybę ir gyvenant
pagal Kristaus mokslą. Deja, šiuo metu netgi didelė krikščionių dalis
nepakankamai supranta krikščionybę. Mano nuomone, čia yra trijų ka
tegorijų žmonės. Vieni, kurie jau perskaitė Šventąjį Raštą, kiti, kurie jį
dar perskaitys, o treti - kurie neskaitė ir niekada neskaitys. Pirmieji tie, kurie supranta Kristaus mokslą ir jį vykdo. Antrieji - kurie dar jo
nepažino, bet savo gyvenime juo vadovaujasi ir, susidarius tam tikroms
sąlygoms, puikiai supras. Tretieji - niekada Šventojo Rašto neperskaitys
ir Kristaus mokslo nesupras, juo labiau niekada juo nepasirems. Trečia
jai kategorijai gali priklausyti netgi tikintieji, kurie kartais nueina į baž
nyčią, net krikštija savo vaikus, tačiau jų tikėjimas tuo ir pasibaigia.
Todėl tikrai juos nuoširdžiai užjaučiu, nes krikščionybės prasmės jie
nesuprato: svarbu ne išorinis ritualas, bet jo prasmė ir svarbiausia aukos prasmė. O antrajai kategorijai gali priklausyti netgi visiškai neti
kintys, netgi ateistai, kurie tačiau Kristaus mokslu vadovaujasi sponta
niškai, intuityviai. Aš tikiu, kad ilgainiui jie supras krikščionybės esmę.
Be nuodugnaus Kristaus mokslo supratimo ir auka, ir kova dėl Tėvynės
negali būti tikra.
Kaip lauko gėlė puošia pievą, kaip medžių ošimas taurina tamsų miš
ką, kaip vandens čiurlenimas atgaivina upelį, taip žmogus puošia, taurina
ir gaivina Tėvynę. Ne Tėvynė atranda žmogų, bet žmogus - Tėvynę. Tik
dirbdamas Tėvynės labui žmogus įprasmina ir savo būtį. Ne tai, kad lie
tuvis gyvena Tėvynėje, parodo, jog jis Tėvynę myli, bet tai, kad supranta

RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 10

425

tautos viltis, siekius, uždavinius. Arba, kaip rašė mūsų kultūros puoselė
tojas filosofas Vydūnas:
Žmogus Tėvynėje tik tiek gyvas yra,
kiek ji jame, jo širdyje gyva!
Ir jeigu:
Lig šiol nėjai tikru keliu,
Tėvynę sau tik susirast norėjai...
Bet nepamirški niekados:
Žmogus Tėvynėn tenuein per širdį.
(Prabočių šešėliai)
Žiūriu j žaidžiančius vaikus ir galvoju: žaiskite, krykštaukite, džiauki
tės... Ateis laikas, kai gyvenimas uždės jums savas problemas, savus
klausimus, kaip uždėjo juos man, kaip uždeda bet kuriam suaugusiam
žmogui. O nuo to, kaip gebame išspręsti tuos sunkiuosius gyvenimo klau
simus, kurių sprendimo nepadiktuoja jokios mokyklos, jokie universitetai,
jokie institutai, priklauso labai daug kas. Svarbiausia - nuo to priklauso
ateitis to krašto, kurį vadiname savo Tėvyne.
Žiūriu į tave, Lietuvos jaunime, ir klausiu: ar gebėsi drąsiai užstoti
skriaudžiamą žmogų, kaip tas 80-metis senelis?
J. M-tis [Jonas Ambraziejus]
75-METĮ NUO LIETUVIŠKOS SPAUDOS
DRAUDIMO PANAIKINIMO MININT
Šiais metais švenčiame Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų, bet
pradėti noriu nuo būsimos sukakties: po 8 metų švęsime Lietuvos krikšto
600 metų jubiliejų.
Pirmiausia dėl mūsų šalyje populiaraus termino prievartinis krikštas.
Jis vis dėlto nėra tikslus. Krikštą priėmė ir valdinius krikštijo teisėti
Lietuvos valdovai, kurie pagal to meto papročius atstovavo lietuvių tau
tai. Tai buvo aktas, sukūręs materialinę ir kultūrinę bazę krikščionybei
tapti ne tik politinio, valstybinio, bet ir visuomeninio bei asmeninio
gyvenimo faktu. Nereikia užmiršti, jog tauta yra ne paprasta žmonių
suma, bet šis tas daugiau. Tad nors 1387 m. didžioji lietuvių tautos
dalis, taip pat ir pakrikštytieji, savo pažiūromis tebebuvo pagonys, tuos
metus kaip posūkio tašką visiškai pagrįstai vadiname Lietuvos krikštu.
Kitaip tariant - pirmiausia krikščionybę priėmė Lietuva, paskui - lietu
viai. Apie šį posūkio tašką vėliau telkėsi visi mūsų tautos gyvenimo
įvykiai: visi jie turėjo užimti vienokią ar kitokią poziciją jo atžvilgiu, visi
turėjo su juo ryšį, nors kartais sunkiai pastebimą. Visuomeniniame gyveni
me jis pirmiausia reiškė pasukimą Vakarų kultūros link. Esmingą vietą
šiame kelyje užima mūsų 400-metis Universitetas, tikra Alma Mater Motina Maitintoja.
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Bet tai tik regimoji kultūros pusė, pati savaime ji būtų bereikšmė.
Krikščionybė,
įsišaknydama
visuomeniniame
ir
asmeniniame
gyvenime,
įgalino lietuvius matyti gyvenimą iš aukščiau ir jausti jį giliau, o tai ir yra
tikrasis kultūros pakilimas į aukštesnę pakopą.
Pagaliau galime pereiti prie lietuviškos spaudos draudimo. Reikia pa
sakyti, jog terminas - lietuviškos spaudos, lietuviško žodžio - nėra tikslus.
1865 m. buvo uždrausta ne lietuviška, bet lietuvių spauda lotyniškomis
raidėmis. Pati valdžia spausdino įvairius leidinius lietuvių kalba, bet...
kirilica. Savo gilumine prasme tai buvo lotyniško kelio paneigimas ir
bandymas nukreipti į bizantiškąjį. Juo buvo paneigtas ir Lietuvos kaip
kultūrinio dvasinio vieneto suverenitetas. Generalgubernatoriaus Kaufma
no 1865 09 23 potvarkyje netgi kalbama ne apie lietuvių kalbą, bet apie
lietuvių ir žemaičių tarmes.
Atsiriboju nuo lotyniškosios ir bizantiškosios kultūros bet kokių paly
ginimų vertingumo požiūriu - jos abi yra vertingos. Ir vienos, ir kitos
netekęs pasaulis būtų nuskurdintas. Universalia prasme kova dėl lietuviš
ko žodžio buvo ne kova dėl lotyniškojo raidyno ir kultūros, ne dėl bizan
tiškosios kultūros ir kirilicos, bet kova dėl dvasinio tautos ir atskiro žmo
gaus suvereniteto. Būtent šia prasme terminas kova dėl lietuviškos spau
dos yra visiškai tikslus. Tas terminas visai tinka ir tebevykstančiai kovai,
nes ir dabar spausdintas žodis siekiama paversti ne lietuvių kalbos ir
kultūros suvereniteto skleidėju, o tik tarmės reiškėju. Kartu tai prieš 600
metų padaryto sprendimo paneigimas, nes apsispręsti gali tik suverenas.
Lietuviškos spaudos draudimas truko 39-erius metus. Taip jau sutapo,
kad ir dabartiniam lietuviškos spaudos draudimui šiemet sukako 39 me
tai. Pirmoji kova buvo laimėta, antroji - tebesitęsia. Tikime, kad ir dabar
pasitvirtins Vilniaus generalgubernatoriaus P Sviatopolko-Mirskio 1903 m.
rašto vidaus reikalų ministrui Plevei išvada: Niekur ir niekuomet literatū
ra nebuvo skiriama vyriausybės. Plėtodamasi kartu su bendru dvasiniu
tautos augimu, literatūra visiškai priklauso nuo visuomenės.
Bet mūsų tik 3 milijonai. Kinų, indų vien tik metinis prieaugis 5 ir
daugiau kartų didesnis. Kokią gi reikšmę šios mūsų pergalės ir kovos turi
vis didėjančioje žmonių jūroje?
Tačiau juk tauta - tai ne kažkas šalia mūsų, bet mumyse. Lietuvišką
žodį spausdino ir spausdina, nešė ir neša ne abstraktūs lietuviai. Pakarti,
sušaudyti, nukankinti, amžinajame įšale palaidoti irgi ne lietuviai apskri
tai. Tai mūsų proseneliai, seneliai, tėvai, dėdės, broliai. Tautos istorija yra
tarsi sutelktinė mūsų biografija, ir jos klastojimas kartu yra ir tavo, ir
mano gyvenimo klastojimas. Tautos teisės yra neatskiriama žmogaus tei
sių dalis, ir šia prasme vienas lietuvis nėra mažesnė tauta už vieną rusą
ar kiną.
Tad lietuvių tauta kovojo ir kovoja ne dėl archajiškų atributų, brangių
tik saujelei keistuolių, bet dėl vertybių, bendrų visai žmonijai. Manau, kad

RŪPINTOJĖLIS. 1979. Nr. 10

427

ir naujasis, dabartinis ar būsimas Vilniaus ir visos Lietuvos generalguber
natorius (oficialiai - antrasis sekretorius) kada nors savo memorandume
parašys, jog jokiai valdžiai nėra lemta lietuvių tautą toje kovoje nugalėti.
LITERATŪRA
1. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. 2.
2. V. Merkys. Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.). Vilnius,
1978.

RELIGINIS GYVENIMAS UŽSIENYJE
SPONTANIŠKOS ATGIMIMO FORMOS KRIKŠČIONYBĖJE
Jau 10 metų visame pasaulyje vyksta jaunimo sąjūdis, kaip niekada ir
niekur platus, dinamiškas ir intensyvus. Jame dalyvauja 15-20-mečiai
jaunuoliai, niekieno iš viršaus nesuburti. Sąjūdžio vardus sukūrė patys jo
dalyviai arba visuomenė. Tai Jėzaus revoliucionieriai, Naujieji krikščionys,
Krikščioniškieji hipiai, Gatvės krikščionys, Jėzaus driskiai, Didžiųjų kelių
krikščionys, Hipiai pagal Evangeliją, Tiesmuka liaudis, Dvidešimtmečiai,
vienykitės!, Bendruomenės branduoliai ir t. t.
Kas jis, tas sąjūdis, spontaniškai gimęs apie 1967-1968 metus Ame
rikoje ir greitai paplitęs ne tik visoje Šiaurės ir Pietų Amerikoje, bet pasie
kęs ir Europos šalis? Jis jungia apie porą milijonų įvairių rasių ir išsila
vinimo jaunimo. Šis sąjūdis atsirado ir plečiasi tarp įvairių profesijų jau
nimo, kurio nemaža dalis katalikiška. Sąjūdyje dalyvauja vyskupai ir ku
nigai. Jis pagauna net ir netikintį jaunimą, įsiurbia į save visus, kaip
pirmųjų amžių Jeruzalės krikščionių ugnis arba XV1-XV11I amžiuje šv.
Pranciškaus Saleziečio sąjūdis. Šie sąjūdžiai, kurių šūkis: Jėgas skirti
tam, kad gyventum, - siejasi su Vatikano II Susirinkimo mintimis. Ban
dydami naujai įgyvendinti krikščionybę, jaunuoliai jungiasi į 10-30 žmo
nių grupes, rengia sueigas, užsiėmimus, numato savo pareigas bei gyve
nimo būdą. Jie jaučiasi įsipareigoję globaliniu mastu priklausyti visuotinei
Bažnyčiai ir tą priklausomumą liudija konkrečiu gyvenimu. Nėra jokios
vadovybės, jokių privilegijų ar skirtumų tarpusavio santykiuose nei rasės,
nei užimamos vietos, nei lyties atžvilgiu.
1971 m. stambieji amerikiečių laikraščiai, pradedant dienraščiu „Ti
mes“, ėmė plačiai rašyti apie Jėzaus revoliucionierius. Po spektaklių „Die
viškieji kerai“, „Jėzus Kristus superžvaigždė“ visuomenė pamatė, jog jau
nimas spontaniškai pakilo grąžinti Kristų į gyvenimą. Spaudos suteiktas
Jėzaus revoliucionierių vardas turi ne alegorinę, bet tiesioginę prasmę, nes
jie patys pasivadino naujaisiais krikščionimis.
Kokie Jėzaus revoliucionierių veiklos bruožai duoda teisę jiems šitaip
vadintis? Ką gi reiškia jų revoliucija krikščionybės požiūriu? Jėzaus
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revoliucionierių sąjūdyje galima išskirti keletą srovių, kurių svarbiausios Krikščioniškieji hipiai ir Tiesmuka liaudis.
Krikščioniškieji hipiai - gausiausias, dinamiškiausias sąjūdžio spar
nas. Juos dažnai vadina Jesus Freales, kaip Amerikoje vadina visus nuo
visuomenės atitrūkusius hipius bei narkomanus. Šitas Jesus Freales arba
Jėzaus driskių, Jėzaus hipių sąjūdis gimė San Franciske, nuslūgus tikrųjų
hipių apogėjui. Jėzaus driskių kultūrinė revoliucija plėtėsi dviem pagrin
dinėmis kryptimis: 1) komuna; 2) masiniais koncertais. Vienos krikščio
niškos komunos buvo kuriamos toli nuo kultūros židinių, kitos - miestuose.
Kalifornijoje komunos stengėsi realizuoti tradicinį vienuolynų, indų aš
ram ar turistinių bazių tipą. Čia pratinamasi medituoti, tyliai melstis,
bendrai dirbti ir maitintis. Visa daroma su džiaugsmu, improvizuojant. Į
savo tarpą priimami ieškantys nuošalumo, branginantys maldą ir jautrūs
kolektyvui. Pragyvena iš smulkios daržininkystės ir parduodami įvairius
savo gaminius - ženklelius, kryželius, leisdami religinį laikraštėlį.
Miestų komunos tikslas - krikščioniška veikla tarp pačių hipių. Sąjūdis,
pasivadinęs gatvės krikščionimis, irgi prasidėjo Kalifornijoje ir greit paplito
visoje Amerikoje. Kiekviena grupė egzistavo savarankiškai, tačiau bendravo
tarpusavy, keisdamiesi patirtimi, žurnalais bei įvairiomis priemonėmis. Šios
komunos turi savo užeigos namus, kavines, kur gali užeiti kiekvienas.
Juose įrengti miegamieji, salė susirinkimams ir pamaldoms. Yra diskotekos.
Nemokamai duodama bealkoholinių gėrimų. Kiekvienas žino, kad čia gaus
materialinę ir moralinę paramą. Užeigos įrengiamos buvusiose smuklėse,
apleistose krautuvėlėse, garažuose, naktiniuose klubuose, landynėse. Jos
tampa Jėzaus kavinėmis. Užeigos puikiai sutvarkytos, turi įspūdingas iška
bas: „Katakombos“, „Aeropagas“, „Tėvo namai“, „Jėzus mumyse“, „Adatos
skylutė“, „Broliškos meilės užeiga“ ir t.t. Čia būriuojasi buvę narkomanai,
„amžini studentai“. Šie gatvės krikščionys, kurie visą gyvenimą atidavė
Jėzui ir dirba su nepaprastu veržlumu, gyvena kolektyviai, lėšas, gaunamas
iš savo darbo ir aukų, skiria krikščionybei skleisti.
Kitas naujųjų krikščionių sparnas - Evangelijos hipiai. Jie dalyvauja
visuose stambesniuose muzikiniuose renginiuose, čia susitinka su jau
nais narkomanais, padeda jiems pasveikti ir įjungia į savo eiles. Norėdami
greičiau sueiti į kontaktą su visuomenės padugnėmis, kai kurie patys
organizuoja savo orkestrus. Pavyzdžiui, Spokajaus Jėzaus driskiai įsijungė
į Mak Miklėjaus „Iš proto varančios muzikos ansamblį“ ir jį pakeitė gera
muzika Jėzaus Kristaus garbei.
Daugelis gatvės krikščionių narių nekeičia savo buvusios išvaizdos laisvai želianti barzda, ilgi plaukai, kakta, perjuosta kaspinu, sandalais
apautos basos kojos, apdriskę, apsikarstę blizgučiais, primenančiais krikš
čioniškas
emblemas
(kryželiai,
medalionai,
žuvelės,
Jėzaus
atvaizdai).
Tiesa, nemaža dalis atsisakė buvusios aprangos, kaip ir praeities. Nau
jųjų krikščionių dalį sudaro vidurinių mokyklų moksleiviai, anksčiau
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nieko bendra su hipiais neturėję, savo išvaizda būdami priešingybė hi
piams ir bitlams.
Krikščioniškųjų hipių šūkiai: Jėzus mus išganys!; Mesijas mums at
siųstas!; Telaimina jus Dievas!; Nusišypsok, juk Dievas tave myli; Pagar
ba Viešpačiui; Jėzus mums padeda! Gatvės krikščionys turi emblemą - į
dangų pakelta ranka, rodanti pirštu j viršų. Šalia kryželis su užrašu:
Vienintelis kelias. Tai reiškia, kad Jėzus yra vienintelis Kelias, norint iš
laikyti savo asmenybę. Vieni kitus pažįsta iš sutartinių rankų judesių.
Tiesmuka liaudis - tai šimtai studentų iš vidutinių visuomenės sluoks
nių. Jie nepretenduoja laikytis hipių veiklos stiliaus, tačiau naudoja tuos
pačius šūkius ir simbolius. Nuo 1969 m. jie masiškai jungiasi prie sam
būrių, gyvenančių evangeliniu stiliumi tam tikrose stovyklose. Kita ver
tus, jie susibūrė į bendruomenes, kurios telpa tradicinėse Bažnyčios ribo
se. Iš jų stambesnės yra šios:
1) į Kryžiaus žygį už Kristų, [kurta 1951 m., o 1974 m. turėjo jau 450
stovyklų, kuriose pastoviai dirbo 3000 žmonių.
2) Petys petin, jaunime! Įkurta 1941 m.; jai priklauso per 1300 krikš
čionių jaunimo klubų.
3) Tarpuniversitetinė krikščionių draugija - veikia nuo 1970 m. Ilino
jaus universitete; jos suvažiavime 1974 m. dalyvavo apie 12 000 narių.
4) Jaunieji - Kristui, įkurta 1975 m.; ši bendruomenė veikė 2700 auk
štųjų mokyklų.
Visų stipriai susicementavusių grupuočių veiklą finansuoja turtingesni
tikintieji. Konkurencijos tarp bendruomenių nėra. Krikščioniškieji hipiai
arba Jėzaus driskiai veikia daugiau individualiai. Pasigavę auką, jie sten
giasi individualiai ją apdoroti, norėdami ištraukti iš nusikalstamo ar ne
sveiko gyvenimo būdo ir paversti veikliu krikščionimi. Tiesmuka liaudis
pirmiausia rūpinasi masiniais susirinkimais. Jie neatitrūksta nuo Bažny
čios veiklos formų bei stiliaus, tik prideda kontrkultūrinius reikalavimus:
jie reikalauja gyventi pagal Evangeliją.
Susirinkimams vadovauti kviečiami jauni populiarūs asmenys, gerai
žinomi visuomenei kovotojai su narkomanija, alkoholizmu, prostitucija
bei nepilnamečių nusikalstamumu. Susirinkimų poveikis milžiniškas. Juo
se išryškėja asmenybės, gebančios aktyviai reikštis stovyklose, mokyklo
se, periferijoje.
Tie sąjūdžiai trejopi: vieni studijuoja Šventąjį Raštą, kiti gilinasi į mal
dą, treti aktyviai skleidžia krikščionybės idėjas. Jtakingiausias iš jų Mums tik 20 metų arba Dvidešimtmečiai - į lenktynes!, įsteigtas 1958 m.
Pensilvanijoje. Jo įkvėpėjas D. Vilkersonas, jausdamas nesulaikomą norą
gelbėti Bruklino narkomanus bei nepilnamečius nusikaltėlius, ėmėsi visų
krikščionybės padiktuotų priemonių. Jo praktiškas ekumenizmas užkrėtė
beveik visus Jėzaus revoliucionierius. Jo ir jaunuolių giliu įsitikinimu,
krikščionybė - tai pirmiausia asmeninis santykis su Jėzumi.
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Šie sąjūdžiai nekuria naujos religijos, įvairių konfesijų jaunuoliams jie
netrukdo praktikuoti jų religiją. Netrukdo aktyviai reikštis savo parapijoje.
Jei kam Jėzaus revoliucionieriaus gyvenimas pasidaro per sunkus, gali
laisvai, niekieno nesmerkiamas pasitraukti.
Jėzaus revoliucionieriai ne tik stengiasi pažinti plačiuosius visuomenės
sluoksnius, bet nori sukelti atgimimą įvairių konfesijų viduje, nė vienos
jų neišskirdami. Jie nesikiša į jokią politinę veiklą. Jiems būdingas šventas
pasibaisėjimas materializmu ir ateizmu. Į savo veiklą jie pasineria be
jokių išlygų, visa fizine ir dvasine būtimi.
Radikaliausi yra Jėzaus driskiai. Jų moralė, mūsiškai tariant, yra kon
servatyvi: jie stoja prieš narkotikus, gimimų kontrolę bei ribojimą, prieš
abortus, prieš lytinio gyvenimo laisvę prieš ir po vedybų. Jų gretose dažnai
sutiksi katalikų vienuolių ir kunigų, kurie laiko save visateisiais sąjūdžio
nariais.
(Sutrumpinta iš: Tiesos kelias. Nr. 12)

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

Tradicinis žygis į Šiluvą. 1974 metais Eucharistijos bičiulių iniciaty
va įvyko pirmasis žygis iš Tytuvėnų į Šiluvą. Jame dalyvavo apie 300
žmonių.
1979 m. rugpjūčio 26 d. į tradicinį žygį susirinko apie 1000 žmonių,
tarp jų daugiausia buvo jaunimo. Nuo Tytuvėnų bažnyčios patraukėme į
Šiluvą, eidami kalbėjome rožančių, litanijas ir giedojome giesmes. Trum
pai pasimeldę koplyčioje, visi susirinkome į bažnyčią šv. Mišių; jas aukojo
žygyje dalyvavęs kunigas. Tūkstantinę minią vienijo viena intencija: per
maldauti eucharistinį Kristų ir Švč. Mariją už tautos nuodėmes, prašyti,
kad gelbėtų Lietuvą nuo alkoholizmo, ateizmo ir moralinio supuvimo,
kaip kadaise išgelbėjo nuo protestantizmo.
Per Lietuvą ritasi dvasinio atgimimo banga. Vis daugiau jaunų žmonių
pakyla kovai dėl dvasinių vertybių. Mes prašėme Mariją, kad Ji su Kristumi
stovėtų šio sąjūdžio priekyje, kad laimintų mus, teiktų jėgų ir išminties
nelengvoje kovoje. Prašėme Ją pagalbos ugdant kiekvieno mūsų dvasinį
gyvenimą. Nes veiklos sėkmė priklauso nuo mūsų vidinio nusiteikimo,
nuo intencijos grynumo. Žygiai į Šiluvą nėra išorinė demonstracija. Jų
vertė priklauso nuo mūsų maldų nuoširdumo, nuo to, kiek mes būsime
pasirengę pasinaudoti Viešpaties malone.
Žygyje dalyvavęs kunigas ragino mus kovoti su pačia didžiausia mūsų
amžiaus blogybe - alkoholiu, kuris skatina ir kitas blogybes. Šita kova
gali pareikalauti didelių ir skaudžių aukų, tačiau tai neturi sumažinti
ryžto.
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Baigėsi pamaldos, nuskambėjo paskutiniai giesmės Marija, Marija žo
džiai. Prie Marijos kojų liko sudėtos mūsų gėlės, svajonės ir pasiryžimai.
Bet žygis nesibaigė. Jis tik prasidėjo. Išsiskirstėme po Lietuvą, nešdamiesi didelę svajonę: kovoti dėl savo pačių dvasinės pažangos, kovoti su
didžiuoju priešu - alkoholizmu. Tegul auga blaivi ir dora jaunoji Lietuvos
karta, ištikima Kristui ir Marijai. Tai bus gražiausios gėlės prie Viešpaties
kojų. O kai bus sunku, kai pavargsime, kai ims pagunda pasukti lengves
niu keliu, geroji mūsų Motina kvies mus iš klystkelių, teiks jėgų būti šio
pažangaus sąjūdžio priekyje.
G. B-nė [Stasė Belickienė]

Arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos intencija. Lenkijoje do
minikonų bažnyčioje Vroclave įvyko maldų diena prašant greitos Dievo
tarno, arkivyskupo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus beatifikacijos. Šv. Mi
šias lietuvių kalba koncelebravo kun. Alfonsas Jurkevičius ir kun. magis
tras Alfredas Rukša, kuris pasakė homiliją apie Vilniaus arkivyskupo
gyvenimą ir veiklą. Iškilmėse giedojo choras. Dalyvavo atvykusi iš Poz
nanės 82 metų arkivyskupo giminaitė vienuolė, Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijos vyresnioji Janina Matulaitytė
(Matulaitis).
Arkivysk. Jurgis Matulaitis buvo aktyvus visuomenės veikėjas XX a.
pradžios krikščionių demokratų judėjime. Reformavo ir atnaujino kunigų
Marijonų kongregaciją. 1918 m. įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją. Jo beatifikacijos procesas pra
dėtas Romoje 1953 metais.
Vyskupas Paulius Marcinkus Lenkijoje. Gegužės mėnesį Lenkijoje
lankėsi lietuvis vyskupas Paulius Marcinkus. Varšuvoje su lenkų valdžia
jis aptarė popiežiaus vizito klausimus. Vyskupas apžiūrėjo visas vieto
ves, kurias popiežius turėjo aplankyti. Jį priėmė Varšuvos vyskupas ko
adjutorius Zbignevas Kraševskis ir saugumo įgaliotinis - vidaus reikalų
ministras.
Vysk. Paulius Marcinkus dalyvavo organizuojant ir popiežiaus Pauliaus VI
keliones, o 1970 m. Filipinuose sukliudė pasikėsinimą prieš popiežių.
Popiežiaus susitikimas su jaunimu Lenkijoje. Į popiežiaus vizito
Lenkijoje programą įėjo susitikimas su jaunimu. Valdžia mėgino sukliudy
ti, bet turėjo nusileisti. Sekminių sekmadienio (1979 06 03) rytą minios
jaunimo pripildė aikštę prie Šv. Onos bažnyčios Varšuvoje. Buvo numaty
ta, kad dalyvaus keletas tūkstančių, bet susirinko pusė milijono. Popie
žiaus kalba buvo pertraukiama ilgų plojimų. Staiga tarsi pagal komandą
pakilo į dangų daugybė kryžių. Popiežius juos palaimino. Pasigirdo gies
mė: Mes trokštam Dievo.
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Lenkijoje televizija stengėsi nuslėpti šiltą popiežiaus priėmimą. Retai rodė
jaunimo būrius: filmavo dažniausiai senus žmones, vienuoles bei kunigus.
Varšuvoje Pergalės aikštėje buvo pastatytas 20 m aukščio kryžius.
Lurdą aplankė per 4 milijonus žmonių. 1978 m. Lurdo stebuklavietę
aplankė per 4 milijonus maldininkų. Prieš 10 metų per metus čia atvykdavo
apie 2,5 milijono. Padidėjo maldininkų ligonių skaičius. Per 1977 m. apsi
lankė daugiau kaip 60 000 ligonių. Iš jų beveik du trečdaliai užsieniečių.
Kiek diakonų pasaulyje. Nuo tada, kai Vatikano II Susirinkimas įvedė
diakonatą, į diakonus įšventinta arti 5000 vyrų. Tarptautinio diakonato
centro Fryburge (VFR) žiniomis, 1979 m. sausio mėn. pasaulyje buvo
4877 diakonai. Daugiausia nuolatinių diakonų turi JAV kur darbuojasi
3087 vyrai. Vidurio ir Pietų Amerikoje yra 530 diakonų. Kanadoje - 140.
Dvylikoje Azijos kraštų jų yra 70, Australijoje ir Okeanijoje - 37.
Naujoviška Šventojo Rašto laida. Pirmą kartą Biblijos kinų draugija
gavo iš Kinijos valdžios leidimą spausdinti Šventąjį Raštą, išverstą ir
perrašytą lotyniškomis raidėmis. Šito „romanizuoto“ Šventojo Rašto tira
žas tik 5000 egzempliorių.
Dokumentas apie išsiskyrusiųjų sielovadą. Italijos Vyskupų konfe
rencija, įvykusi 1979 m. balandžio 26 d., svarstė išsiskyrusių šeimų nau
jos santuokos klausimą. Daugelio komitetų pareikštas dokumentas patvir
tinta santuokos neišardomybę. Vyskupai nurodo, kad jiems nepriklauso
teisė spręsti apie išsiskyrusiųjų sąžinę, kurią mato tik Dievas, ir tik Jis
gali teisti. Jie konstatuoja, kad išsiskyrusieji ir vėl susituokiantieji nėra
išskirti iš Bažnyčios, tačiau neranda galimybės tokius išsiskyrėlius susi
tuokėlius leisti prie Atgailos sakramento ir šv. Komunijos.
Kalkutos Teresė. Japonijoje pagamintas
Teresę, didžiąją labdarę ir vienuolijų steigėją.
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