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PIETA. (Adolfas Viluckis)

TAU, ŽMONIŲ IR TAUTŲ MOTINA,
pavedame visą žmoniją su jos vargais ir viltimis.
Suteik mums tikros išminties bei šviesos,
vesk laisvės ir teisingumo keliais.
Kreipk visą žmoniją į vienybę ir taiką.
Padaryk, kad visi atrastų Kristų - Kelią, Tiesą ir Gyvenimą!
Padėk mums, Mergele Marija,
gyventi tikėjimu ir pasiekti amžinojo gyvenimo laimę.
O Geroji, o Malonioji, o Mieliausioji
Dievo ir mūsų Motina Marija! Amen.
(Popiežius Jonas Paulius II)

Kard. Vincentas Sladkevičius
DĖL BAŽNYČIOS PADĖTIES IR UŽDAVINIŲ
ŠIANDIENINIŲ PERMAINŲ AKIVAIZDOJE
Viltingos permainos ir skaudūs pėdsakai. Kelis dešimtmečius kata
likai ir kitų tikėjimų išpažinėjai mūsų krašte buvo išstumti iš viešojo
gyvenimo, apriboti bažnyčios sienomis, šventoriaus bei kapinių ribomis.
Dabar vykstantys visuomenės gyvenimo pasikeitimai kviečia bei ragina
mus - hierarchiją, kunigiją, tikinčiuosius - naujai pažvelgti į savo vietą
šiandieninėje Tautos istorijoje. Per kelis mėnesius nukrito daug žodžio
varžtų, buvo atšaukta daugelis tabu. Pasirodė, jog nėra tiesa, kad visuo
menė bemaž ištisai tapusi ateistiška ir kad krikščioniškosios vertybės jau
nebereikalingos.
Per porą pastarųjų metų kai kurie žymūs įvairių kitų tarybinių tautų
kultūros darbuotojai, o per šiuos - ir mūsų šalies žymūs kūrėjai garsiai
prabilo apie religinio tikėjimo reikšmę tautos dvasiai, jos moralei. Jau yra
viešai pripažinta, kad labai sužalojo mūsų tautos sielą ne tik prievartinė
žemės ūkio kolektyvizacija, nepalanki urbanizacija, bet ir beatodairiška
ateizacija. Sužalotos žmonių sąžinės, kai jie turėjo kalbėti ne tai, ką ma
nė, ir daryti ne tai, ką sakė; kai turėjo niekinti, kas jų tėvams, o gal ir
jiems patiems buvo šventa.
Dėkui Dievui, šviesaus proto asmenybės suprato ir iš aukščiausių tri
būnų ištarė: Šitaip toliau gyventi negalima! Nenorime! Ir prasiveržė srovė,
atidengdama daug netolimos praeities neteisybių, klaidų ir nusikaltimų,
reikalaudama bausmės už juos.
Kaip į tai žiūri Bažnyčia? Bažnyčia nepropaguoja keršto, nors ir pripa
žįsta, jog negalima lengvai užmiršti nusikaltimų žmoniškumui, nekaltų
žmonių laisvei ir gyvybei. Skatindama dvasinį visuomenės atsinaujinimą
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bei apsišvarinimą, Bažnyčia labiausiai laukia, kad prabustų sąžinės. Baž
nyčia, tikintieji gerbs tuos žmones, kurie patys atsisakys garbės vardų,
ordinų, privilegijų, gautų už tarnavimą nekaltų žmonių naikinimo apara
tui, o bausmę, jeigu kam ji teks, priims kaip apsivalymą.
Vargu ar buvo tikinčiųjų tarp tų žmonių, kurie organizavo ir vykdė trė
mimus, pasirašinėjo mirties ar ilgos nelaisvės nuosprendžius. Deja, buvo ir
gal dar tebėra tikinčiųjų - prigąsdintų, apgautų - gėdingoje skundikų, slap
tų informatorių armijoje, kuri talkino anoms baisybėms ir dabar tebetalkina
priespaudos aparatui. Šitokius tikinčius žmones, o ypač bažnyčių darbinin
kus, kuo rimčiausiai įspėjame: neapsigaudinėkite, neteisinkite savo silpna
dvasiškumo, atminkite skaudžią atsakomybę Dievui! Jokia kaina neturi būti
per didelė tam, kad galiausiai pasijustumėte laisvi doros sąžinės žmonės!
Šiuo metu nuolat minimi du pražūtingi šalies naujausios istorijos tarp
sniai: diktatoriaus asmens kulto ir sąstingio, arba stagnacijos. Kaip šie
laikotarpiai paveikė Bažnyčios gyvenimą?
Diktatoriaus asmens kulto laikais Bažnyčia kentėjo. Buvo suimta ir
įkalinta kas trečias Lietuvos kunigas ir keturi iš penkių vyskupų. (Vysk.
Vincentas Borisevičius sušaudytas, arkivysk. Mečislovas Reinys mirė kalėjime.) Įkalinta ir
ištremta daugybė katalikiškų organizacijų veikėjų, krikščioniškosios kul
tūros darbininkų, daug uolių tikinčiųjų; uždaryta visa katalikiška spauda,
mokyklos, organizacijos, brolijos, išvaikyti vienuolynai, uždaryta nemažai
bažnyčių ir 3 kunigų seminarijos, konfiskuotos vienuolynų ir seminarijų
bibliotekos. Bažnyčia skaudžiai kentėjo, bet ji liko anuo metu vienintelė
visoje šalyje institucija, negarbinusi diktatoriaus.
Per atoslūgį po diktatoriaus mirties daug gyvų likusių nukentėjusiųjų
grįžo į Tėvynę, bet nebuvo atkurta nei religinė spauda, nei mokyklos, nei
draugijos; net buvo vėl uždaryta bažnyčių, sistemingai naikinami pakelių
kryžiai ir koplytėlės. Sustiprinta kova su tikėjimu spaudoje ir mokyklose,
antireliginis spaudimas inteligentams, tarnautojams; grasinimais nuo al
torių nuvaromi vaikai ir jaunimas, o tam pasipriešinęs Vilniaus vyskupas
Julijonas Steponavičius ištremtas į Žagarę ir ligi šiolei negrąžintas eiti
savo pareigų.
Stagnacijos laikais buvo labai stengiamasi ir Bažnyčiai primesti su
stingimą. Per vadinamąją dvasininkų registraciją ir kitus kanalus ateistai
valdininkai nuosekliai rūpinosi, kad į miestų bažnyčias ir kitas svarbes
nes bažnytines vietas patektų kuo daugiau tokių kunigų, kurie sutiks būti
tylūs ir nejudrūs sielų darbe, kurie tegu ir atliks remontus, palaikys šva
rias ir spindinčias bažnyčių sienas, bet nesigrums už žmonių sielas. Trys
kunigai buvo nubausti laisvės atėmimu už vaikų katekizavimą, kiti trys už tai, kad „per anksti“ pradėjo viešumo erą.
Stagnacija per ketvirtį amžiaus suleido labai gilias šaknis ir šiuo metu
sąjunginė Religijų reikalų taryba ir kai kurie jos atstovai mūsų šalyje
sunkiai
persiorientuoja
į
dialogą su
Bažnyčia,
tebenori
diktuoti ir
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administruoti; aukšti pareigūnai tebeperša stagnacijos kandidatus į atsa
kingas vietas. Antra vertus, net ir dabar, ūžaujant gaiviems atsinaujinimo
vėjams kultūros ir informacijos srityse, daugelis Bažnyčios darbininkų
tebėra kupini baimės, netiki persitvarkymo rimtumu, todėl nesiryžta tarti
drąsesnio žodžio, nemėgina grįžti į išplėštas pozicijas.
Aktualūs dvasininkų ir tikinčiųjų uždaviniai. Istorija rodo, kad Baž
nyčia geba išgyventi esant įvairiausioms ekonominėms ir valstybinėms
sistemoms. Bažnyčia tačiau negali taikstytis su neteisingais jos veiklos
varžymais, su žmogaus teisių pažeidimais. Istorija rodo, kad niekam ir
niekad laisvė nebūna dovanojama, bet palankioms aplinkybėms susiklos
čius žmonės ir visuomenė turi patys imti elgtis kaip laisvi. Todėl šiandien
mes nebegalime ilgiau laukti: treji metai žadamų ir vis atidedamų naujų
įstatyminių aktų religijos ir Bažnyčios klausimu - lig šiol juk jokių pro
jektų neparodyta! Atsakingiausios instancijos jau pareiškė, kad ligšioli
niai nuostatai yra atgyvenę, ir mes juos tokiais laikysime. Todėl:
1. Vyskupų konferencija, vyskupai bei vyskupijų valdytojai ir Kunigų
seminarijos vadovai nuo šiol reguliariai informuos Religijų tarybos įgalio
tinį apie savo sprendimus, dvasininkų paskyrimus, kandidatų priėmimą į
seminariją, bet nelauks jo išankstinio sutikimo. Kadangi tarybinė Vyriau
sybė yra panaikinusi Lietuvos Respublikos konkordatą su Apaštalų Sostu
ir deklaravusi nesikišimą į Bažnyčios kanoninę veiklą, tai RRT įgaliotinio
įstaigos, rajonų valdžios ir kitų organų šių dalykų administravimas neturi
jokio juridinio pagrindo ir privalo liautis. Tik šitaip bus žengtas bažnyti
nėje srityje žingsnis į teisinės valstybės sukūrimą, kuriuo sielojasi nese
niai įvykęs reikšmingas forumas.
2. Kunigai, klebonai ir vikarai (bei jiems talkinantys kiti kunigai) vie
šai vykdys vaikų katekizaciją ir jaunimo religinį švietimą bažnytinėse
patalpose, kaip yra buvę 1945-1947 metais. Kunigai klebonai mokslo
metų pradžios ir pabaigos, žiemos ir pavasario atostogų metu, didžiųjų
švenčių ir panašiomis progomis rengs pamaldas besimokančiam jauni
mui, iš anksto tinkamai paskelbę. Nors mokykla atskirta nuo Bažnyčios,
bet tikintieji moksleiviai bei studentai jokiais įstatymais nėra nuo jos
atskirti, ir Bažnyčia turi pareigą vykdyti jų sielovadą (žr. CIC, can. 773-780).
Rekomenduojama katekizacijai panaudoti šiuolaikines audiovizualines prie
mones, rengti talkininkus iš pasauliečių (can. 779, 776).
3. Hierarchija, dvasininkija ir tikintieji nepaliaus reikalauti, kad būtų su
grąžinta tikintiesiems Lietuvos krikščionijos lopšys - Vilniaus Katedra ir nu
trauktas visiems brangios Vilniaus Šv. Kazimiero šventovės profanavimas;
kad greičiau būtų atkurta ir sugrąžinta Klaipėdos bažnyčia; kad būtų duoda
mi leidimai statyti naujas bažnyčias ten, kur hierarchijos sprendimu tikintie
siems jų reikia: naujuose miestuose ir naujuose didesnių miestų rajonuose.
Bažnyčias tikintieji statys savo aukomis, valstybės biudžeto neapsunkins.
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4. Nepaliausime klibinę visų atsakingų instancijų grąžinti laisvę reli
ginei spaudai. Tegul bus mums kasmet skiriamas pakankamas popieriaus
kiekis, atsižvelgiant į tikinčiųjų įnašą liaudies ūkyje, o toliau mes patys hierarchija ir tikintieji - spręsime, kokiems leidiniams, kokiomis propor
cijomis jį suvartoti. Prieš 40 metų nusavinusi šimtus bažnytinių pastatų
ir keliolika spaustuvių, valstybė tegul nesijaus daranti dovaną, o tik ati
taisanti didelę skriaudą, kai duos patalpas bažnytinei leidybai ir poligra
fijai, vyskupijų bibliotekoms, bažnytiniam muziejui, katalikų informacijos
centrui, tikinčiųjų klubams ir pan.
5. Veikiančiųjų bažnyčių klebonai sugrąžins normalų skambinimą var
pais. Kunigai viešai lydės mirusiuosius su religiniais ženklais tose vieto
vėse, kur nedraudžiamas pėsčiųjų eismas gatvės grindiniu.
6. Tikintieji pasauliečiai tebus pasirengę panaudodami kooperacines for
mas, steigdami neformalias grupes ir individualiai imtis senelių, invalidų,
našlaičių, ligonių ir kitų nelaimingųjų globos, tikinčiųjų šeimų vaikų ir
jaunimo laisvalaikio su maldingomis išvykomis ir blaivių vakaronių orga
nizavimo, maldingų bei pažintinių kelionių rengimo ir pan. Pritardami Vy
riausybės vedamai blaivinimo akcijai, raginame kunigus rodyti tikro blaivu
mo pavyzdį, rengti parapijose blaivybės dienas ir savaites, vyskupo Motie
jaus Valančiaus pavyzdžiu kurti bažnytines blaivybės brolijas. Tikinčiuosius
kviečiame visokeriopai prie šio gyvybiškai svarbaus reikalo prisidėti.
Raginame tikinčiuosius pasauliečius pagal Vatikano 11 Susirinkimo nu
tarimus (Dogminė konstitucija apie Bažnyčią, 36-37 str., Nut., 58-61) jiems prieina
mais būdais paremti visuomenės atsinaujinimo bei demokratizavimo pa
stangas ir atitinkamuose sąjūdžiuose atstovauti katalikų reikalams, kurie
čia išvardyti ir kurie dar iškils. Jeigu pasirodys, kad atsinaujinimo sąjū
džiuose dalyvaujantiems pasauliečiams reikia konsultantų teologų ar ka
nonistų, juos parinks Vyskupų konferencija.
1940 ir 1948 metais vienu ypu ir be saiko daug atimta iš Bažnyčios.
Būtų teisinga laukti, kad šiais persitvarkymo metais daug kas bus iš karto
grąžinta. Vis dėlto mes, hierarchija, ketiname būti kantrūs ir savo tikin
čiuosius raginame būti kantrius, nereikalauti visko išsyk, vengti priešiš
kumo nuotaikų ir neapgalvotų veiksmų. Neužmirština tačiau, kad tikin
čioji visuomenė galės būti kantri tik matydama daromus vieną po kito
konkrečius žingsnius.
P.S. Jau pernai savo pamoksle Krikšto jubiliejaus dienai vyskupai yra
pareiškę (žr. kkž - 88, p. 79):
Mes broliškai dėkojame visiems, kurie palankūs Bažnyčiai, - vi
siems, kurie dėl vidinių ar išorinių kliūčių jaučiasi negalį prakti
kuoti visų sakramentų, bet brangina Evangelijos vertybes, palaiko
krikščionišką dvasią elgesiu, žodžiu, kūryba, visiems, kurie savo
aplinkoje remia, globoja pavienių tikinčiųjų ir visos Bažnyčios
pastangas.
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Prie šių žodžių pridursime didelę padėką visiems mūsų tautos kultūros
darbininkams, kurie, teisingumo jausmo skatinami, vis garsiau kelia bal
są už krikščioniškas moralines bei kultūrines vertybes, prieš jų niekinimą
ir tikinčiųjų diskriminavimą.
1988 m. liepa
(Viešas pareiškimas, kardinolo Vincento Sladkevičiaus skaitytas Kauno kunigų semi
narijoje 1988 08 03 Įvykusiame simpoziume kunigams. Dalyvavo apie 250 kunigų)

A. Kalnėnas [Antanas Patackas]
ŽVELGIANT Į ATEITĮ
Pradžioje buvo Žodis (Jn 1, 1)
Prieš 77 metus, kai Rusijoje mokslus einančios inteligentijos dauguma
nusisukusi nuo savo tėvų tikėjimo garbino svetimus dievus ir, skelbdama
liberalizmą bei ateizmą, silpnino Lietuvos žmonių tikėjimą, kartu silpnin
dama ir lietuvių kovą su rusifikacija, su carų politikos pastangomis nu
tautinti ir surusinti Lietuvą, Maskvos universiteto teisių fakulteto IV kur
so studentui Pranui Dovydaičiui kilo idėja leisti katalikišką laikraštį. Pra
džioje prie Kaune leidžiamo Aleksandro Dambrausko (Adomo Jakšto) žurnalo
„Draugija“ kaip priedas pradėjo eiti laikraštis „Ateitis“. „Ateities“ atsako
masis redaktorius buvo A. Dambrauskas-Jakštas, o faktiškasis - Pranas
Dovydaitis (taip buvo iki 1911-1912 m., nuo 1913 m. „Ateitis“ pradėjo eiti skyrium kaip
mėnesinis laikraštis).
„Ateities“ tikslus ir kryptį Pr. Dovydaitis išdėstė pirmame numeryje,
straipsnyje „Trys pamatiniai klausimai“. Jis išreiškė tokias mintis:
Matome žmogaus tragediją be Dievo, bedvasės kultūros grėsmę. <...>
Nenorėdamas nusilenkti prieš Dievą, žmogus „visas susikūprino“ prieš
susikurtus stabus, „mados kvailybes ir laiko prietarus". <...> Ka
dangi tikrą laisvę gali suteikti tik tiesa, „iš dvasiško ir doriško pu
vimo balos" žmoniją gali išgelbėti tik jos atsinaujinimas Kristuje.
Pasilikę Kristaus Bažnyčioje, mes prieš visą pasaulį ištariame: „ Viską
atnaujinti Kristuje, tai daugiau negu teoriškai skelbti Kristų, įro
dant Jo istoriškumą ir dieviškumą“. Teorijoje galima daug ginčytis
ir prie nieko neprieiti. Reikia padaryti Dievo tiesą savo gyvenimo
faktu. Kai bus galima su apaštalu tarti, jog ne aš gyvenu, bet
manyje gyvena Kristus, tada ir mes patys sau neprieštarausime, ir
prieš mūsų Kristų neturės jėgos jokie argumentai. (Cit. iš J. Girniaus
veikalo Pranas Dovydaitis. Čikaga. 1975, p. 354).
Tuo laiku, kai pasirodė „Ateitis“, Lietuvos mokslus einantis jaunimas
vaikėsi įvairių negerovių, moralinio pakrikimo. Buvo paplitęs alkoholiz
mas, rūkymas, kortavimas, atiduodama duoklė erotikai, madoms, flirtui.
Tačiau tenka pripažinti faktą, jog anuomet moraliai nesužaloto jaunimo,
nuoširdžiai praktikuojančio religiją, buvo žymiai daugiau negu dabar.
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Priežastis ta, kad carų laikais valstybė pripažino religijos vertę visuome
nės gyvenime, nors ir varžė Katalikų Bažnyčią bei palaikė stačiatikybę.
Dabar gyvename kitokiomis, liūdnesnėmis sąlygomis: oficiali valstybės
religija yra ateizmas, kuris prievarta skiepijamas jaunimui.
Apie „Ateitį“ susibūręs jaunimas ėmė vadintis ateitininkais. Jis ryžosi
visa atnaujinti Kristuje, tarnauti Dievui ir Tėvynei. Tautinis krikščioniš
kasis sąjūdis lietuvių tautoje buvo seniausias ir natūraliausias, atsirėmęs
į tautos kamieną - liaudį. Prieš gimstant ateitininkams, ta krikščioniškoji
tautinė veikla jau turėjo kultūrinės pažangos ir socialinės veiklos progra
mą. Tos programos kūrėjai buvo kunigai Aleksandras Dambrauskas-Adomas
Jakštas ir Jurgis Matulaitis-Matulevičius. A. Dambrauskas-Jakštas kultūri
nei pažangai parinko bazę, kur derintųsi religija, filosofija ir mokslai.
Jurgis Matulaitis (1987 m. paskelbtas palaimintuoju) atėjo su šūkiu: Organizuotis ne kuriam kitam tikslui, o atnaujinti Kristuje visus visuomenės dar
bus. Visa atnaujinti Kristuje! (Ateitininkų keliu. 1977, p. 30).
Reikia pabrėžti, kad krikščioniškas pirmųjų ateitininkų nusiteikimas
anaiptol nesmelkė jų lietuviško ryžto, tautinio nusistatymo. Jie buvo pa
siryžę iškovoti lietuvių tautai jai priklausomas teises. Šį savo nusistatymą
ateitininkai įrodė: kilus kovoms dėl laisvės, daug jų žuvo kovose dėl
Lietuvos nepriklausomybės.
Nuo 1911 m. ateitininkų vyriausią vadovybę sudarė Maskvos studen
tai su Pranu Dovydaičiu priešaky. Ateitininkai - tai pasaulietinis sąjūdis.
Apsisprendę už religiją, ateitininkai nepasidarė sodalicinė draugija, kaip
ne vienas sąjūdis Vakaruose, ir tai buvo nauja. Pradžioje ateitininkų va
dovybė buvo Maskvoje. O Lietuvoje ateitininkų centras buvo Kaune, kur
moksleivius ateitininkus organizavo Kazys Bizauskas (1892-1941) ir kiti.
Ateitininkų kuopelės įsikūrė Marijampolėje ir kituose Lietuvos miestuose.
Veikta slaptai, nes caro valdžia neleido veikti jaunimo organizacijoms.
Slaptumui išlaikyti susirinkimai buvo daromi nedidelėmis kuopelėmis, po
8-12 žmonių. Moksleiviai dažniausiai rinkdavosi pas mokyklų kapelio
nus. Organizuojantis ateitininkams, iškilo reikalas mergaitėms veikti at
skirai. 1912 03 31 įvyko pirmas mergaičių ateitininkių pasitarimas.
Kokius tautinius bei religinius uždavinius ateitininkai sau kėlė ir ko
kius dabar ateitininkai privalėtų sau kelti naujų laikų ir naujų sąlygų
akivaizdoje? - Ateitininkai domisi savo tautos istorija, siekiais ir likimu,
nes istorija yra geriausia tautos mokytoja. Išblėsinti jaunosios kartos is
torinę sąmonę, tolygu išrauti ją iš savo tautos. Todėl visu uolumu buvo
stengiamasi lietuvių tautos istoriją klastoti. (Dabar, esant persitvarkymui, prabilo
Lietuvos istorikai, rašytojai, reikalaudami, kad lietuvių tautos istorija būtų teisingai rašoma
ir mokyklose neiškreiptai dėstoma.)
Kalba yra viena didžiausių tautos, ypač lietuvių tautos vertybių. Ją
mūsų protėviai išsaugojo sunkiausiais negandų ir priespaudų metais. Be
to, ir šiais laikais tėvų kalba yra lemiama lietuvio žymė. Su kalbos
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praradimu lietuvis praranda ir lietuvišką savimonę, atitrūksta nuo savo
tautos. Ir šiais laikais, norint būti lietuviu, reikia gerai mokėti savo pro
tėvių kalbą ir vartoti kasdieniniame gyvenime. Be lietuvių kalbos nebus ir
lietuvių tautos, - taip dabar susumuojama kalbos reikšmė lietuvių tauty
bės išlaikymui.
Nepriklausomoje Lietuvoje ateitininkai veikė viešai, nors moksleivių
ateitininkų nuo 1930 m. veikla buvo uždrausta. Dar jie veikė vokiečių
okupacijos metais (1941-1944). Nuo 1944 m. ateitininkams veikti Lietuvoje
sąlygų nebebuvo. Nuo tada jie savo veiklą perkėlė į laisvąjį pasaulį ir
dabar veikia JAV Kanadoje, Australijoje ir kitur.
Ką Lietuvai davė ateitininkai? - Pirmieji ateitininkai buvo: Pranas Do
vydaitis, sąjūdžio įkūrėjas, 1941 m. deportuotas į Sibirą ir ten žuvęs; Alek
sandras Stulginskis (1885-1969), Lietuvos respublikos prezidentas 1920-1926
m.; vysk. Mečislovas Reinys (1884-1953), miręs Vladimiro kalėjime; kun. Pra
nas Kuraitis (1883-1964), filosofas, ilgametis ateitininkų dvasios vadas; kun.
Mykolas Krupavičius (1885-1970), žemės ūkio ministras 1923-1926 m., įvyk
dęs Lietuvoje žemės reformą; Stasys Šalkauskis (I886-1941), filosofas, atei
tininkų ideologas, 1939-1940 m. Kauno universiteto rektorius.
Be to, ateitininkai davė Lietuvai filosofus Antaną Maceiną, Juozą Gir
nių, mokslininkus prof. Kazį Pakštą (1930-1940 m. Ateitininkų federacijos vadas),
prof. Zenoną Ivinskį ir kt. Ateitininkai davė Lietuvai kardinolą Vincentą
Sladkevičių. Ateitininkai davė nemažai rašytojų ir poetų, iš jų minėtini:
Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Antanas Vaičiulaitis, Juozas Gru
šas, Salomėja Nėris (1924-1927 m. „Ateities“ redakcijos narė, vėliau nuo ateitininkų
nuklydusi) ir kt.
Kankiniais mirė ateitininkai: Stasys Tilinskas (g. 1920 m.) moksleivių
ateitininkų sąjungos pirmininkas 1940-1941 m., 1941 m. suimtas ir bir
želio mėn. sušaudytas prie Minsko; Harminegildas Žvirgždinas, Telšių
moksleivių ateitininkų pirmininkas, žymus sportininkas, 1941 m. birželio
mėn. nukankintas Rainių miškelyje, (jo testamentiniai žodžiai: Tos idėjos miršta,
dėl kurių niekas nemiršta.)
Šventumo garsą iš ateitininkų paliko inžinierius Antanas Šapalas
(g. 1911 m.) moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkas 1941-1943 m.,
miręs Štuthofo koncentracijos lageryje slaugydamas ligonius, sergančius
dėmėtąja šiltine, ir pats ja užsikrėtęs; kun. Alfonsas Lipniūnas, taip pat
miręs netoli Štuthofo 1945 m. kovo 18 d.
Laisvės kovose 1951 m. žuvo partizanas Juozas Lukša (g. 1920 m.), para
šęs atsiminimus iš partizanų kovų; žurnalistas Julijonas Būtėnas (g. 1913 m.),
žuvęs 1951 m. Kazlų Rūdos miškuose; studentas Bronius Krivickas (žuvimo
metai nežinomi). Tai toli gražu ne visi čia išvardyti ateitininkai ar ateitinin
kės, mirę kankiniais Lietuvoje, Baltarusijoje ar tolimame Sibire.
Iš moterų „Ateities“ organizacija davė Lietuvai pedagogių, visuomenės
veikėjų, žurnalisčių, rašytojų, mokslininkių. Iš jų minėtina dr. Ona Narušytė
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(pedagogė), dr. Karvelienė-Bakšytė (visuomenininke), Ona Baleckienė-Gaiga
laitė (žurnalistė), dr. Agota Šidlauskaitė (mokslininkė), Kotryna Grigaitytė
(poetė) ir kt.
Dabar pas mus veikia eucharistininkai (,Eucharistijos bičiuliai). Tad kas nors
gali paklausti: kam reikalingi ateitininkai? Atsakymo esmė turėtų būti ta,
kad dabartiniam lietuvių jaunimui reikia sujungti abu pradus - religinį ir
tautinį: reikia mylėti Dievą labiau už viską, kiekvieną žmogų - kaip save,
o Tėvynę - labiau už save. Ir ateitininkai, ir eucharistininkai yra pasiryžę
viską atnaujinti Kristuje. Jei eucharistininkai prie šio pasiryžimo dar pastu
dijuos lietuvių tautos istoriją, domėsis dabartinėmis Lietuvos problemomis,
tai jie bus ir lietuviai patriotai - ateitininkai. Ateitininkų sąjūdis turėtų
apimti vyresniųjų klasių moksleivius ir studentus, ateitininkais senjorais
gali būti mokslus baigusieji.
Po didelių žiemos speigų, kai apmirusią žemę pradeda šildyti artėjan
čios saulės spinduliai, nutirpsta ledai, atgyja žemė, pradeda rodytis pir
mieji gyvybės ženklai, sužaliuoja gamta, pražysta gėlės. Taip ir mūsų
tautos dvasinė gyvybė pradeda atsigauti, pradedame atsibusti, gydyti dva
sinės priespaudos padarytas žaizdas, gyventi visavertį gyvenimą.
Ateitį regim Tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą,
Dirbkim, kovokim dėl Lietuvos! (Iš Ateitininkų himno)

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE
TRAKŲ DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖ
1409 m. Vytautas Didysis savo tėviškėje Trakuose pastatydino Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, kuri išgarsėjo stebuklingu Mari
jos paveikslu, kaip tradicija sako, padovanotu paties Vytauto. Šį paveikslą
Vytautas buvo gavęs dovanų iš Bizantijos imperatoriaus Manuelio II Pa
leologo (1391-1425) savo krikšto proga. Manoma, kad tai yra tas pats pa
veikslas, kurį Bizantijos imperatorius Jonas Komnenas (1118-1143), nuga
lėjęs persus bei hunus ir savo pergales priskyręs Marijos užtarimui, grįž
damas į Konstantinopolį, iškilmingai įvežęs į miestą ant sidabrinio trium
fo vežimo, traukiamo keturių baltų žirgų.
Trakų bažnyčioje paveikslas tuoj ėmęs garsėti stebuklais. Vos 40 metų
praslinkus, paveikslas jau buvo gausiai apkabinėtas votais, paliktais dė
kingų žmonių už gautas malones. Stebuklų garsas plačiai plito ne tik
Lietuvos, bet ir gudų, ukrainiečių ir prūsų žemėse. Iš tolimų vietų pradėjo
keliauti maldininkų būriai į Trakus, ieškodami sielai ir kūnui sveikatos.
O kai kraštą ištikdavo didelės nelaimės - karai, badas, maras - visų akys
nukrypdavo į Trakus, imdavo šauktis Dievo Motinos užtarimo, maldauti
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atitolinti nelaimes. Taip Dievo Motina imta laikyti ypatinga Lietuvos Glo
bėja ir Užtarėja. Kai vyko karas su Maskva dėl Smolensko, 1611 04 12 į
Trakus atvyko karalienė Konstancija, lydima jėzuito Skargos, prašyti Ma
rijos globos karaliui Zigmantui Vazai ir išmelsti sėkmės karaliaus žygiui.
Ir tikrai, Smolenskas, kurį kariuomenė laikė apgulusi dvejus metus, po
trijų mėnesių buvo paimtas.
Kai 1603 m. Lietuvoje siautė maras, o paskui dėl liūčių ėmė grėsti
badas, Vilniaus vyskupas Benediktas Vainius (1556-1615) surengė iškilmin
gą procesiją iš Vilniaus į Trakus prašyti Dievo Motinos pagalbos. Pats
vyskupas atgailos ir nusižeminimo ženklan ėjo basas. Po to greitai baigėsi
lietūs, išnyko maras. Nuo tada iš Vilniaus į Trakus prasidėjo kasmetinės
procesijos padėkoti Dievo Motinai už malones. Procesijas rengdavo Vil
niaus akademijos studentai su profesoriais, brolijos ir net atskiros bažny
čios su tikinčiųjų būriais.
Kare su Maskva 1655 m. maskoliai užėmė Vilnių, Kauną ir Gardiną.
Jie miestuose viską plėšė ir naikino. Neaplenkė nė Trakų: bažnyčia buvo
sudeginta, tačiau stebuklingasis paveikslas buvo paslėptas ir nepateko į
jų rankas. Kai 1661 m. maskoliai buvo iš Lietuvos išvaryti, Vilniaus vys
kupas Aleksandras Sapiega liepė paveikslą pargabenti į Vilniaus katedrą
ir pakabinti Šv. Kazimiero koplyčioje. Iškilmingomis pamaldomis ir proce
sijomis su šiuo paveikslu buvo einama į kitas Vilniaus bažnyčias ir pra
šoma Marijos užtarimo bei pagalbos Lietuvai, saugoti ją nuo karo ir maro
nelaimių. Tačiau Trakų klebonas Judickis vis rūpinosi, kad paveikslas
greičiau būtų grąžintas į Trakus. Tai buvo padaryta 1667 09 08 su labai
iškilminga procesija. Procesijoje iš Vilniaus į Trakus vyko 4 vyskupai: Vil
niaus - Aleksandras Sapiega, Smolensko - Kazimieras Pacas, Gudijos Mikalojus Slupskis ir Vilniaus koadjutorius Gotardas Jonas Tyzenhauzas.
Taip plintant garsui apie patiriamas malones ir žmonių pamaldumui vis
didėjant, Vilniaus vyskupas Bžostovskis kreipėsi į Šventąjį Sostą prašyda
mas, kad Trakų Dievo Motinos paveikslas būtų apvainikuotas Vatikano
kapitulos vainiku, nors tuo metu paveikslas jau buvo papuoštas vainikais.
Beje, reikia paminėti, kad Trakų bažnyčios ižde kaip istorinė brangenybė
buvo saugomas brangus, pusketvirto svaro sveriantis gryno aukso, bran
gakmeniais išpuoštas vainikas, Vytauto padovanotas Dievo Motinai. (Matyt,
jis buvo nuimtas, kai reikėjo paveikslą slėpti nuo įsiveržusių priešų.)
Vyskupo prašymą Šventajam Sostui parėmė Lietuvos-Lenkijos protekto
rius kard. Albanis ir Vilniaus jėzuitas Savickis. Dar prisidėjo ir ta aplinkybė,
kad tuomet Romoje buvo apie 40 asmenų iš Lietuvos, kurie prisiekę paliudijo,
kad Trakuose žmonės tikrai patiria stebuklingų malonių ir kad prie to pa
veikslo procesijos vyksta iš visos Lietuvos. Vainikus, pagamintus iš aukso,
kurį suaukojo Lietuvos didikai, iš Romos parvežė minėtas jėzuitas Savickis.
Vainikavimo iškilmės tęsėsi ištisas aštuonias dienas (1718 09 04-12).
Kasdieną atvykdavo didžiausios minios žmonių. Nuo ankstaus ryto iki
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vėlaus vakaro per 100 kunigų nuolat klausė išpažinčių. Vienuoliai ka
tekizavo ketinančius priimti Sutvirtinimo sakramentą, kuris buvo su
teiktas per 10 000 žmonių. Kasdien nuo 3 iki 13 val. prie visų altorių
be pertraukos buvo laikomos šv. Mišios. Dievo Motinos vainikavimo iš
kilmės sutraukė į Trakus iki tol niekur nematytas žmonių minias, atvy
kusias daugiausia organizuotai. Ypač didelės procesijos atvyko iš Kauno
ir Merkinės.
Ir vėlesniais laikais Dievo Motinos paveikslas neturėjo ramybės. Pir
mojo pasaulinio karo metu Trakų klebonas Maliukevičius paveikslą išvežė
į miškuose esantį Žagarinės kaimą. Klebonas ir to kaimo žmonės prašė
miško sargą priimti į savo namus stebuklingąjį paveikslą. Sargas, užuot
priėmęs paveikslą į namus, pasiūlė tuščią tvartą. Tada ūkininkas Gra
kauskas paveikslui užleido savo gražiausią ir erdviausią kambarį. Čia prie
paveikslo buvo laikomos šv. Mišios, į jas susirinkdavo daugybė apylinkės
žmonių. Karo frontui praėjus, paveikslas buvo pergabentas į Vilniaus ka
tedrą, O po metų rugsėjo 8 d. vėl grąžintas į Trakus. (Liūdnas buvo Žagarinės
miško sargo, siūliusio paveikslui tuščią tvartą, likimas: plėšikai jį miške nužudė, o užpuolę
namus nudūrė žmoną ir kelis vaikus, namą padegė. Išliko gyvi tik tie vaikai, kurie buvo
pasislėpę tuščiame tvarte.)
Pamaldumas Dievo Motinai tapo ne vien privačių žmonių reikalas: kai
kraštą ištikdavo didesnės nelaimės, Švč. Dievo Motinos pagalbos šaukda
vosi visa tauta, vadovaujama dvasininkijos. Nors oficialiai to niekam ne
paskelbus, Trakų Dievo Motina tapo Lietuvos Globėja. Tik vėliau, pagar
sėjus Vilniaus Aušros Vartų paveikslui, Trakai buvo lyg ir primiršti, nors
prie paveikslo sukabinti votai liudija, jog Švč. Marija ir vėlesniais laikais
nenustojo dalijusi savo Sūnaus malonių ne tik paprastiems žmonėms, bet
ir istorijos veikėjams.
Paveikslas niekada nebuvo atidžiau tyrinėtas, nei galutinai atnaujin
tas. Vieni sako, kad jis pieštas ant kipariso medžio lentos, kiti - kad ant
skardos.
(Iš kn.: [Ada Urbonaitė], Stebuklingos Marijos šventovės Lietuvoje.
[Kaunas. Savilaida], 1988. 103 p.)

O. Valienė [Olga Kazlienė]
MEDITACIJOS MARIJOS SKAUSMŲ TEMA
Kas mena Kristaus kančią, tas prisimins ir Motinos skausmus. Kaip
apmąstant Kristaus kančią mūsų tikslas nėra kentėti Jo skausmus (tai ir
neįmanoma), o tik suprasti ir dėkoti už Dievo meilę mums (tuo mes pasiryž
tame gyventi Kristui, sekdami Juo, kad Jis savo dieviška šviesa pačiu Savimi perkeistų,
patobulintų ir išgražintų mus), taip ir apmąstydami Marijos, Motinos Mergelės,
skausmus, stengiamės suprasti Jos dieviškas dorybes, kurios padarė Ma
riją tobuliausia Dievo valios vykdytoja.
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Jau laikas, jau laikas o šito laiko tik minutė po to juk Amžinybė arba mirtis ledinė.
Iš tiesų mums jau laikas dvasiškai bręsti ir tobulėti, kas su Dievo
pagalba visiškai įmanoma tam, kad įeitume į Dievo džiaugsmą - į Amži
nybę. O mes turime tokią viltį, nes esame gyvi pačiu Dievu. Šitai gyvai
pajuntame, kai meldžiamės. Kas yra malda? Tai žmogaus sielos pastangos
pažinti save ir savo vietą paslaptingoje Dievo kūryboje, malda - tai dvasios
atsivėrimas gėriui ir pastangos suprasti ir tobulai vykdyti Dievo valią.
Malda mus stiprina nugalint visokį blogį gyvenime, nes ji padeda mums
sukoncentruoti proto ir jausmų galias, siekti užsibrėžtų tikslų. O tokia
maldingumo praktika, kaip Kryžiaus kelio ėjimas ir Marijos skausmų ap
mąstymas, žmogaus protui yra didžiausios Išminties pamokos.
Tad kokią naudą mums teikia šventų Asmenų gyvenimo įvykių apmąs
tymas? Mąstydami apie Jėzų ir Mariją, net patys to nejausdami, mes prisi
liečiame prie Amžinybės, t. y. stengiamės pasiekti Amžinybę, įsijungti į ją.
Jėzus - Dievo Sūnus - yra amžinas savyje ir amžinas kūriniuose, tobulai
vykdančiuose Jo valią. Pirmiausia čia mes prisimename Švč. Mergelę Mariją.
Ir nuostabi paslaptis slypi žmogaus pastangose priartėti prie Amžinybės su
Marija sekant Jėzumi Kristumi. Tai, ką žmonija savo išsigelbėjimui gavo
dovanai, dėl begalinės Dievo meilės ir gailestingumo per Kristaus auką,
Marija nusipelnė savo gyvenimu. Marijos asmenyje žmonija vėl atsigręžė
veidu į Dievą, tikėdama savo išsigelbėjimu. Marijai pirmajai iš visų žmonių
užgimė toji išsigelbėjimo viltis. Ta viltis buvo joje dar prieš pasirodant an
gelui - Sveika, Marija, Viešpats su Tavimi...
Skaisčiausia ir tyriausia Mergelė, nuo pat žmonijos pradžios kupina
dieviškų dorybių - tikėjimo, vilties ir meilės - buvo apvainikuota šventąja
Motinyste, kad ją tobulai iškentėtų tikėjime, viltyje ir meilėje. Marija savo
gyvenimu tarsi pastatė gyvą paminklą Dievui, nes Marija tobuliausiai iš
visų Dievo kūrinių įvykdė Jo valią. Geriausiai tai suprasime, apmąstydami
Švč. Mergelės - Motinos skausmus. Be to, apmąstydami Marijos skaus
mus, mes visada kartu galvojame ir apie Kristų, Marijos Sūnų. Šitai mus
daro artimesnius Dievui, nes mes taip pat esame tėvai, sūnūs ir dukterys
savo motinų, kenčiantys įvairius gyvenimo nemalonumus ir matantys sa
vo ir viso pasaulio sugedimą. Tik Marijos skausmas didesnis už bet kurio
kito žmogaus skausmą, nes Ji buvo visai be kaltės ir kupina dorybių.
Kodėl nekalto žmogaus skausmas didesnis? Todėl, kad blogis yra už jo
sąmonės ribų. Marijos siela buvo tyresnė už šaltinio vandenį, nes Ji buvo
tobuliausias Dievo kūrinys, tokia buvo Jos prigimtis - Marija buvo malo
nės pilnoji. Dievo malonėje būti nereiškia, kad esi ar būsi iškeltas iš visų
nemalonumų ar kentėjimų. Būti Dievo malonėje - tai būti Dievo valioje ir
tobulai ją įvykdyti. O Marija pilnoji malonės - pilnoji dorybių ir todėl
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neabejotinai tvirtai įvykdžiusi Dievo valią, supratusi ir laisva valia pripaži
nusi savo gyvenimo pašaukimą Dievo valios įvykdymui. Mergelė Motina pirmas žemėje žmogus, visiškai supratęs ir įvykdęs savo žmogišką pareigą.
Tegul būna garbinamas Dievas, kad buvo šitokia Mergelė! Tegul būna
garbinamas, kad Ji yra su mumis visados! Tai Žvaigždė, į kurią stiebiasi
visos žemės mergelės ir motinos.
Apmąstydami Švč. Mergelės sielos skausmus, palikime visas savo min
tis, atsiplėškime valandėlei nuo buitinių reikalų. Pabūkime tik su Marija.
Pakilkime ligi Jos skausmo ir pasistenkime Ją suprasti, suprasti Jos tvir
tybę, kuri galima tik tobulai pasitikint Dievu. Klasikinė maldingumo prak
tika žymi septynis Švč. M. Marijos skausmus. O kiek išbandymų ir ken
tėjimų turėjo išgyventi Švč. Marija per visą savo gyvenimą?!
Marija, būdama tyriausios širdies ir šviesiausio proto, suprato, kad
žmoguje ir tarp žmonių blogio neturi būti. Jai visada buvo gaila puolusio
žmogaus ir Ji suprato, kad štai šis puolęs žmogus pagal didįjį Tiesos
įstatymą jau eina prapultin, jei pats to savo nupuolimo nesupras ir dėl
jo nesigailės. Toks gyvenimo dėsnis. Ir šis puolęs žmogus eis prapultin,
jei nebus nuplautos jo kaltės, jei nebus atstatytas žmogų ir Dievą siejan
tis dvasinės gyvybės tiltas, kurį pats žmogus sugriovė pačiu pirmuoju
savo nusidėjimu. Bet žmonės nė negalvojo gailėtis dėl daromo blogio,
nes buvo akli ir kurti, kad pažintų savo darbus, lygiai taip, kaip ir
dauguma mūsų... Marija iškentė savo skausmą, žinojo, kur ir kodėl eina
Jos Sūnus. Iškentė, nors kaip žmogiška būtų buvę sušukti: Sustokite, Jis
nekaltas!
Mes gailimės su Marija. Dėkojame Motinai. O ką darome, kad būtų
mažesnės Kristaus kančios, kad ištesėtume savo pasiryžimus sekti Švč.
Motinos dorybėmis? Ar tikrai vertai maitinamės Duona, kurią gavome,
kad būtume gyvi Kristumi Dievo akivaizdoje?
Reikėjo Jos Sūnui mirti už žmoniją. Ir Jos žmogiška širdis labai drebėjo
prieš šią būtinybę. Marija žengė pirmąjį žingsnį į savo skausmą, paauko
jusi Dievui ką tik gimusį Kūdikėlį, pasiryžusi įvykdyti Dievo valią visur ir
visada bet kokiomis aplinkybėmis. Niekas kitas neatlygins tos neteisybės,
padarytos dėl žmogaus nedėkingumo, niekas kitas neatgręš žmogaus į
Dievą, kaip tik didi Dievo meilė žmogui ir Didžioji Auka.
Pirmasis skausmas - pirmasis Marijos žingsnis į pasaulio Motinos
sostą. Antrasis skausmas buvo tuomet, kai Šventoji Šeima, kad išsaugotų
Kūdikėlio gyvybę, buvo priversta gyventi Egipte, toli nuo gimtojo krašto.
Sunkus žmogaus gyvenimas tarp svetimųjų, prievartos ir persekiojimų. O
pavyzdžio toli ieškoti nereikia - argi negyvename kaip tremtiniai ir mes,
savoj Lietuvoj? Jau nekalbant apie ištremtuosius toli iš savo krašto...
Semkimės iš Dievo kantrybės taip, kaip sėmėsi nuolankioji Marija. Nes
daug reikia žmogui kantrybės ir pasiaukojimo, kilusių iš meilės, kad

RŪPINTOJĖLIS. 1988. Nr. 22

997

nenusidėtų mūsų širdis tuomet, kai patiriame gyvenimo neteisybę, kad
piktu neatmokėtume darantiems neteisybę.
Kas lieka meilėje, tas lieka manyje, o aš jame. - Nepamirškime, kad
žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės. Jei prašysime Marijos pagalbos
likti visuomet Dievo ramybėje, įgausime tvirtybės ir proto šviesos nugalėti
gyvenimo sunkumus ir priespaudą.
Aš gimiau Lietuvoje,
kur garbina Kristų,
kur Motinos vardas - Marija - - Lietuva, ne veltui apie Kristų ir Jo kančią dūmoji,
nes ant kryžkelės tartum ant kryžiaus
tavo kūną svetimšaliai kloja.
Lietuva, tu tokia, kaip ir aš, kai numirsiu - numirsi ir tu su paskutiniu lietuviu.
Bet jei aš neišduosiu
nei Motinos meilės, nei Kristaus kančios Lietuvėlė per amžius gyvuos!
Būk tu Kristaus, Lietuva!
Gana aukų,
gana brolžudiškų karų Dievo vaikų tauta viena - pasaulis visas - - O Kristus - Jis viduj Jisai Šviesa žmonių akių ir Duona.
Maldos praktikoje menamas trečias Motinos skausmas, kai 12-mečio
Jėzaus Marija su Juozapu 3 dienas ieškojo Šventajame mieste, minioje, o
rado Jį šventykloje tarp kunigų ir Rašto aiškintojų. Neaplenkė Marijos
jokie paprastos moters - motinos rūpesčiai.
Štai Tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome Tavęs! <...> ,Argi ne
žinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose!“ <...> Jėzus
iškeliavo su jais ir buvo jiems klusnus (plg. Lk 2, 48-51).
Prašykime tėvų ir vaikų tarpusavio supratimo, pagarbos ir meilės ma
lonės. Mokykimės iš Marijos. Tegul nenuliūsta mūsų sielos ligi nusivyli
mo, kai ištiks gyvenimo sunkumai. Ir nepamirškime, kad Dievui nereikia
mūsų kentėjimo ir užuojautos dėl Jo kančios. Kristaus ir Marijos atjauti
mas, nors ir tyriausių jausmų sukeltas, maža duoda mums naudos, jei
mąstydami atjautoje ir sustosime. Mūsų sielų tobulumui ir protų apšvie
timui būtina grįžti į save, kad apmąstytume savo poelgius - prasižengi
mus artimo meilei konkrečiais gyvenimo atvejais. Drįskime tarti:
Dieve, savo dangiška šviesa užpildyk mano skurdo bedugnę!
Dievas nori ir gali praturtinti mus Savimi, tik neatstumkime Jo savo
aistromis ir kėslais nešvariais. Dievo ieškokime visur, lyg gyventume Jo
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garbei ir džiaugsmui. Nieko nėra nuostabiau, kaip gyventi su Dievu, kurio
meilės negali užgesinti net kūrinių nedorumas!
Ketvirtas Motinos skausmas - kryžių nešantis Sūnus. Tai Motinos su
sitikimas su didžiąja žmonijos neteisybe. Kristaus kančios kelias išgrįstas
mūsų paklydimais. Kuo didesnis paklydimas - tuo sunkesnis Kristaus
kančios kelias, sunkesnis Jo kelias į mūsų širdis. Tai mūsų nuodėmės
privertė Motiną kentėti dėl Sūnaus! O dabar mes drįstame tarti:
Dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų, Marijos užtarimu išklausyk mus, Viešpatie!
Ir neliekame neišgirsti - per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Tiktai vie
nos ašaros atleistinos žemėje: kai iš didelio džiaugsmo dėkojame Dievui
už Jo begalinę meilę mums.
Kantriai pakęskime neteisybes taip, kaip jas pakentė Marija. Nors ne
teisybe mes dažnai vadiname ir tai, kas paprasčiausiai neatitinka mūsų
norų. Pakęskime dideles ir mažas neteisybes, siekime gėrio visomis savo
jėgomis ir atsiduokime Dievo valiai. Pamatysime, kaip keičiasi išorinis
pasaulis, o ir mes patys tuomet žengiame nors mažytį aukojimosi Tėvui
žingsnį. O mūsų klaidos nuolat nuplaunamos pačia švenčiausiąja Auka Jėzaus Kristaus kančia. Šviesa nesimaišo su tamsa, kad padarytų viską
pilka pilka. Ji apšviečia net tamsiausias kertes - ir tamsos lyg nebūta!
Neteisybė yra nuodėmės priežastis, kartu ir padarinys. Kristus priėmė
mūsų neteisybes, priėmė žmogaus prigimtinį kūno menkumą. Marija buvo
Motina, todėl gerai žinojo, kad Jame nebuvo neteisybės. Marija žinojo, kad
Jėzus - vien Gėris ir Meilė. Kristus priėmė buvusias ir būsimas mūsų
nuodėmes tam, kad neliktų to, kas skyrė Dievą ir žmogų. Bet toji netei
sybė - kenčiantis Sūnus - tokia akivaizdi Motinai! Nes Kristaus prikali
mas prie kryžiaus yra pačios Tiesos prikalimas, t. y. jos atsisakymas. Net
šitokiame didžiuliame žmogiškame skausme Marija liko ištikima - Jos
tikėjimas Dievu, Tiesa, Meile buvo nepajudinami! Tad ir mes nepasiduo
kime nusivylimui, kai esame bejėgiai sulaikyti sklindantį blogį. Tik tvirtai
tikėdami gėriu ir turėdami niekuomet neblėstančią viltį, galime išlaikyti
meilę ir tikėjimą; tai pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas.
Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? - šie Jėzaus ištarti
žodžiai buvo pats didžiausias Marijos tikėjimo išbandymas. Šie žodžiai
yra ir kiekvieno mūsų tikėjimo išbandymas. Šie žodžiai buvo Marijos
skausmo taurės pripildymo riba. Čia Marija pažino tikrą naktį: žmogaus
egzistavimas žemėje be Dievo yra ėjimas į nebūtį, į amžinąją naktį. Šis
dvasinis Marijos skausmas - didžiausias išbandymas, viršesnis už žmo
gaus pajėgumą. Marija jautė Kristaus kančią ir drauge su Juo kentėjo.
Būdama Motina, Ji iškentėjo ir vien tik savo kančią - Motinos kančią.
Bet tikėjimas ir viltis pakėlė Mariją virš šito skausmo. Kas Marijos vie
toje nebūtų sušukęs: Dieve, Tu neleisi šitam įvykti, nes tai neteisybė?
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Marijai buvo baisu kentėti, bet viskas Jai buvo Tiesa. Ji tobulai tikėjo
Dievu. Marija peržengė tai, kas, rodos, neįmanoma žmogui - Marija
peržengė didžiulį asmenišką Motinos skausmą. Nors atrodė, kad netei
sybė triumfuoja, - blogis laimi, nes žmogus pasmerkė Meilę, - bet Marija
išlaikė šį bandymą. Ir štai mes stebime paveiksle Mariją, laikančią Kristaus
kūną be jokių gyvybės ženklų. Netrukus neliks nė šio kūno, nes reikės
jį atiduoti žemei - palaidoti. Marija, kaip ir Kristus, galėjo ištarti: Atlikta.
Ji paaukojo visa, kas yra motinos esmė - Marija paaukojo meilę. Tary
tum išėmė iš savo širdies ir nieko jau nebeliko - vien tik skausmas. Bet
tikėjimas Dievu ir Jo valios vykdymas buvo Jos ištvermės gyvybinės
šaknys, kuriomis plūdo į Mariją Dievo malonė. O tikėjimas yra mūsų
dvasios gyvybės šaknis. Nes Dievo kūryboje reikia dviejų komponentų:
Dievo meilės ir žmogaus tikėjimo. Visa kita smulkmenos, - šie du daly
kai yra svarbiausi žmogaus kelyje į Dievą.
O kad mes atrastume ir turėtume viltį Kristuje, nuo kurio Marija ir
didžiausiame savo skausme nesitraukė! Ji tvirtai tikėjo Dievo valios išsi
pildymu. Didžiausioje netektyje ir skausme tikėjimas Mariją pavertė Dievo
meilės ir gailestingumo turtų valdytoja.
Vertai esi garbinama, Pasaulio Motina Marija! Ne vien tik Joną pavedė
Tau Kristus sakydamas: Štai Tavo Sūnus!..
Glaudžiasi žmogaus siela prie Motinos, kuri savo kūno ir sielos skais
tume visa įėjo į Dangų - Dievo karalystę, glaudžiasi, nes Marija - Teisin
gumo permaldavimas.
Priimki mus, o Motina, į savo bičiulystę - pažinti Gėrį trokštame!
Marija, kaip mums išreikšti savo padėką? - Mylėkit mano Sūnų,
viską darykit dėl Kristaus meilės!

Vynmedžio Šakelė
ŠVČ. MOTINA PRIE SŪNAUS KRYŽIAUS
Motina Sūnaus Aukščiausio,
Skausmų jūra Tu lydėjai
Sūnų savo Mylimiausią
Mirt ant kryžiaus Atpirkėju.
Į Jį merdintį žiūrėjai,
Su Juo merdėjai - kentėjai,
Kęsdama
Sūnaus
skausmuose
Visa Jo Širdies liepsnose...
Meilė Sūnaus Visagalė
Mato Tavo Meilės galią, Kaip save. Tau duoda žmonės,
Kelki, puošk visus malone...
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O Motina šventa, padėki
Pakilt žmonijai iš kalčių!
Per Jį atgimt, tikėt, mylėti,
Dėl Jo nebot skaudžių kančių.
(Iš kn.: Švč. Dievo Motinos Septyni skausmai. Kaunas. 1988. [Mašinraštis])

[Kun. Romualdas Dulskis]
GYVENIMIŠKAS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GARBINIMAS
Marijos metai eina į pabaigą. Daugybė nuostabių dalykų, netikėtų ir
džiuginančių permainų, Apvaizdos dovanų aplankė mūsų kraštą šiais pa
laimingais metais. Nors Marijos metai netrukus pasibaigs, nenuliūskime,
nes išganymo istorija tęsiasi ir mus guodžia Jėzaus žodžiai: Aš esu su
jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. O mes, baigdami šiuos su
Marija gyventus metus, išsineškime nuodugnesnį Marijos garbinimo su
vokimą. Apie tai ir bus šis mąstymas. Marijos garbinimas tepaskatina
mus apmąstyti Jos dvasinę būseną: kaip Ji mąstė, kaip Ji atjautė pasaulį,
ką matome Joje.
Broliai, jei tikrai mylime, tai sekime. Mes negalime geriau parodyti
savo meilės kaip sekdami Mylimuoju (Šv. Augustinas).
Šie žodžiai tinka ir Marijos garbinimui. Jei norime Ją pagarbinti, tai
sekime Ja. Aukščiausias Marijos pagarbinimas - tai garbinimas savo gy
venimu, kad Marija galėtų pasakyti: Štai šis mano vaikas stengiasi būti
panašus į mane. Kitaip sakant, stengiasi būti šventas. Ir tai būtų didžiau
sias Marijos pagarbinimas. Marijos garbinimo neišsemia kalbėjimas įvai
rių maldų, skirtų Marijai. Mariją garbina ne tas, kuris sukalba daug mal
dų Marijai, bet tas, kuris stengiasi Ja sekti.
Jei kreipiamės į Mariją, tai kreipkimės prašydami pamokymo Ja sekti
ir būti panašūs į Ją. O kas yra panašumas į Mariją? Tai ne koks nors
mėgdžiojimas. Marija gyveno kitokiomis negu mes sąlygomis, kitoks
buvo Jos temperamentas, charakteris, kitoks Jos gyvenimo uždavinys, be
to, Ji buvo nesugadinta nuodėmės. Kiekvienas žmogus turi būti šventas,
bet šventas savitu būdu, pagal savo prigimtį, savo pašaukimą. Šventu
mas - tai ne prigimties pakeitimas, o jos ištobulinimas. Kas, pavyzdžiui,
yra cholerikas, tas neturi pasidaryti kokiu melancholiku, tik privalo sa
vo choleriškumą nušlifuoti, ištobulinti. Kiekvienas tegul tobulina savo
prigimtį. Prigimties savybės - tarsi pamatas, ant kurio statomas asmens
tobulumas. Jokio dirbtinumo nereikia. Nereikia stengtis mėgdžioti nei
Marijos, nei kitų šventų žmonių, nes visi esame skirtingi ir kiekvienas
į šventumą turi žengti savitu keliu. Nieko nereikia kopijuoti. Galime
pasisavinti šventųjų dorybes, bet ne tų dorybių išorinį praktikavimą.
Dorybių pasireiškimas gyvenime visada priklauso nuo laiko uždavinių ir
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žmogaus individualybės. Todėl nekopijuodami Marijos gyvenimo galime
sekti Jos dorybėmis, Jos šventumu.
Kokias gi Marijos dorybes matome? Matome Marijos skaistumą, kan
trumą, nuolankumą, romumą, išmintį ir t. t. Kad būtume panašūs į Mariją
ir savo gyvenimu Ją garbintume, stenkimės įgyti tų dorybių. Negali žmo
gus tinkamai pagarbinti Marijos, jeigu jis turi vienokių ar kitokių ydų ir
su jomis nekovoja. Tuomet jo garbinimas, jo maldos Marijai būtų tik
žodžiai. Užuot sukalbėję keliolika maldelių Marijai, verčiau atsiklaupę
prieš Jos altorių pamąstykime kad ir taip: Ką matau? Matau Marijos
visišką atsidavimą Dievui, Jo valiai. O aš ar esu visiškai Jam atsidavęs?
Kas trukdo visiškai atsiduoti? Štai Marija prieš mane, Ji moko to atsida
vimo, Ji reiškia tą atsidavimą. Jei atsiduočiau Dievui visiškai, tai Marija,
be abejo, džiaugtųsi. Tuomet galėčiau sakyti: Štai aš tapau geresnis Dievo
vaikas, Marija. O jei sukalbėsiu keletą maldų Marijai, bet neatsiduosiu,
maža bus naudos.
Gal kai nusprendžiame atsiduoti, pamatome kliūtis, trukdančias visiš
kai atsiduoti, tada imkimės kalbėti kokią maldelę, prašydami, kad Marija
padėtų mums tas kliūtis įveikti. Gal toks mūsų pamaldumas būtų gyve
nimiškesnis? Panašiai galime apmąstyti ir kitas Marijos dorybes: nuolan
kumą, romumą; kaip niekas iš vėžių Marijos neišmušdavo; kaip Ji svarstė
visus nuostabius Dievo darbus savo širdyje; arba kokia buvo ištverminga,
kantri, sekdama paskui Kristų Jo kančioje; o kokia buvo Jos išmintis, Jos
nesiblaškymas tarp šio pasaulio ir Dievo.
Mūsų pamaldumas tebūna toksai: stengimasis įgyti Marijos dorybių.
Sekdami Marijos dorybėmis mes tobuliausiu būdu Ją pagarbinsime. Kiek
panašesni tampame į Mariją, tiek Ją ir pagarbiname. Todėl pirmiausia
prašykime Mariją ne kokio daikto, sėkmės ar sveikatos, bet kad būtume
panašūs į Ją.
Marijos garbinimas tebūna tvirtas, pastovus nusiteikimas siekti Jos
dorybių. Toks pamaldumas tebūna ne tiek jausmuose, kad štai aš Tave
myliu, bet kaip šv. Jokūbas sako: Jei tiki, tai parodyk darbais. Kai mes taip
jautriai sakome: Aš myliu Tave, Marija, aš tikrai Tave myliu ir noriu būti
Tavo, Marija gali su tokiu, įsivaizduokim, nuduotu abejingumu sakyti:
Įrodyk darbais. Mes turime darbais Ją mylėti, siekdami išsivaduoti iš visų
trūkumų ir stengdamiesi įgyti tokią dvasios pilnatvę, kokią matome Marijos
pilnatvę. Tada mūsų pamaldumas bus tikras. Mes atnešime Jai darbus.
Kaip tie maži vaikai, kurie skina dvasines gėleles Marijai savo mažais
darbeliais. Mūsų, suaugusiųjų, jau ir darbai turi būti rimtesni - savęs
tobulinimo darbai. Tai bus gėlės Marijai - tikros, nevystančios, amžinai
pasiliekančios mūsų sielose.
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KRIKŠČIONIS ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE
VYSKUPŲ SINODO PRANEŠIMAS DIEVO TAUTAI
(Susirinkimo pėdomis)
1. Įvadas. Baigdami Sinodą, mes - jo tėvai - būdami vienybėje su
Petro įpėdiniu, norime su visais pasidalyti tų dienų patirtimi.
Svarstymų tema buvo Pasauliečių pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir
pasaulyje 20 metų laikotarpyje po Vatikano II Susirinkimo. Mes leidomės
Jėzaus Dvasios vadovaujami ir kartu tyrėme bažnytinės bendruomenės nuo
taikas. Katalikų pasaulio balsas buvo girdimas ne tik iš Sinodo tėvų, bet ir
iš Šventojo Tėvo skirtų pasauliečių. Jų liudijimai ir siūlymai buvo visų
pasauliečių aidas. Taip mes išgirdome visų bažnyčių dabartį su jų kančia
ir baime, su gyvastingumu ir viltimi. Mes pajutome Prisikėlusiojo Viešpaties
buvimą, kuris šią reikšmingą istorijos valandą lydi savo Bažnyčią.
2. Susirinkimo pėdomis. Vatikano 11 Susirinkimas giliau mus įvedė į
Bažnyčios slėpinį. Jis pažadino naują dinamiką ir iš Dievo tautos pareika
lavo nauju būdu prisidėti ir dalyvauti misijų darbe. Taip radosi įvairios
grupės ir sąjūdžiai vesti dialogui ir bendradarbiauti. Sunkiomis sąlygomis
(tikėjimo laisvės varžymas) krikščionys išlaikė tikėjimą ir jį perdavė toliau, net
savo gyvybės kaina. Pirmojo evangelizavimo šalyse katechetai ir kiti pa
sauliečiai skelbė tikėjimą ir kūrė bendruomenes. Staigiai ir smarkiai be
sikeičiantis pasaulis kėlė vis naujus reikalavimus, o pasauliečių tikėjimas
neatleido jų nuo darbo. Vyrai ir moterys, kaip krikščionys, leidosi į kul
tūros, mokslo, technikos, darbo ir politikos sritis, norėdami pateisinti jiems
patikėtą valdžią. Laukiant atsakymo ant jų kelio Bažnyčiai atsivėrė nauji
horizontai su savo reikalavimais. Visiems, kuriems skirta ta Bažnyčios
atsakomybė, priklauso padėka, pasitikėjimas ir pagarba.
3. Pasaulietis Dievo tautos karys. Stengėmės geriau pažinti tikinčių
jų esmę, vertę, atsakomybę. Visi krikščionys - pasauliečiai, dvasininkai ir
vienuoliai - turi tą pačią vertę, kuri grindžiama Krikštu. Krikštu žmogus
įjungiamas į Kristų ir Bažnyčią, pašaukiamas į šventumą. Kas priima
Krikštą, Sutvirtinimą ir Eucharistiją, įpareigojamas sekti Kristumi ir liu
dyti Jį visu savo gyvenimu - ir darbe, ir pašaukime. Tasai asmeniškas ir
visuomeniškas sekimas yra ypatingoji Dievo dovana kitų gerovei. Didelė
tikinčiųjų dauguma gyvena srityse, kurias vadiname pasauliu - tai šeima,
darbas, visuomenė ir t. t. Visada ir dar labiau šiandien yra užduotis tas
tikrovės persmelkti Kristaus dvasia, tobulinti pasaulį ir su juo bendradar
biauti, kad tik į jį ateitų Dievo karalystė. Jie visi yra pašaukti skelbti
Gerąją Naujieną ir su visais žmonėmis rasti bendrą kalbą. Kai kurie tikin
tieji gauna šventimus; tuo jiems skiriama ypatinga vieta Bažnyčioje. Jie
Kristaus vardu gauna įgaliojimą būti ganytojais - žodžiu ir sakramentais
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maitinti bendruomenę ir saugoti joje vienybę. Kiti krikščionys yra pašauk
ti radikaliu būdu liudyti - jie gyvena pasauliečių institutuose arba vienuo
lynuose, laikydamiesi Evangelijos patarimų.
4.
Pašaukimas į šventumą. Visi mes esame pašaukti būti šventi,
kaip mūsų dangiškasis Tėvas, kiekvienas pagal savo pašaukimą. Širdyse
tikinčiųjų, kurie girdi Dievo šaukimą - gyventi su Kristumi ir pakeisti
pasaulį, - auga šventumo troškimas.
Šventoji Dvasia leidžia vis aiškiau mums suprasti, kad šiandien šven
tumas reikalauja teisingumo ir solidarumo su vargšais ir pažemintaisiais.
Visuomenės suformavimas pagal Dievo planą priklauso tikram tikinčiųjų
šventumui.
5. Šventosios Dvasios jėga. Mūsų jėga yra prisikėlęs Jėzus Kristus. Jo
Dvasia atnaujina pasaulį ir istoriją. Jėzus duoda mums savo dovanų, su
kuriomis žmonijos šeima suranda tą vienybę, kurios ženklas ir įnagis yra
Bažnyčia. Tikintieji, kaip Bažnyčios nariai, yra liudytojai ir įrankiai tos
vienybės, kuri kilusi iš Švenčiausiosios Trejybės ir Bažnyčios bendruome
nės. Dievo žodžio ir Sakramentų sustiprinti, kaip Bažnyčios bendruome
nės nariai, kunigų patarnavimo paremti, Kristaus tikintieji atskleidžia
dovanas, kuriomis mūsų Viešpats Jėzus gausiai juos apdovanojo Bažny
čios ir pasaulio tarnyboje. Mes, vyskupai, pripažįstame tas dovanas ir
charizmas. Iš jų išauga susivienijimai ir grupės, kurios atlieka didelį dar
bą Bažnyčios tarnystėje. Turime mintyje Katalikų veikimą, kuris daugelyje
kraštų sėkmingai darbuojasi ir vėl ima klestėti. Dėkojame ir visoms kata
likiškoms sąjungoms, kurios jau daug metų turi Bažnyčioje tvirtas pozi
cijas. Šventoji Dvasia atsiliepia į naujus reikalavimus, šaukdama į gyve
nimą naujus sąjūdžius, kurie naujai žadina Bažnyčioje džiaugsmą ir viltį.
Jų tikrumo ženklas - įsijungti į vietos bažnyčią, kad ją kartu su ganytojais
stiprintų meile.
6.
Pareigos ir tarnybos. Iš visų vietos bažnyčių sklinda džiaugsmo
balsai už tuos žmones, kurie drauge su kunigais ir vienuoliais visais
laikais įvairiose vietose statė bažnyčias, net nevengdami kankinystės. Ben
dras įsitikinimas apie tikinčiųjų teisę kurti naują pasaulį, kaip ir teologi
nis Vatikano II Susirinkimo požiūris, atvedė prie to, kad žmonės ėmė taip
plačiai dalyvauti Bažnyčios gyvenime ir jos veikloje.
7.
Šeima. Šeima, pagrįsta Santuokos sakramentu, yra pirmoji vieta
žmogui suformuoti; čia žmogus auga ir spinduliuoja kitiems. Šeima gali
tapti tikrąja namų bažnyčia, kur kartu meldžiamasi, kur pavyzdingai gy
vuoja meilės įsakymas, kur gyvybė priimama, vertinama ir ginama.
8. Jaunimas. Jaunimas - tikroji šių dienų ir rytojaus Bažnyčios jėga.
Savo ganytojiškame darbe žadame skirti jaunimui ypatingą dėmesį. Mes
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jam sudedame Kristaus sekimą Kryžiaus radikalume ir Prisikėlimo tikru
me - tai jaunimo įnašo Bažnyčioje šaltinis, gyvenimo matmenų ir patiki
mos vilties pagrindas.
9. Moteris Bažnyčioje ir pasaulyje. Pasirėmę Dievo žodžiu, teigiame
vyro ir moters lygią vertę - Jis juos sukūrė, vyrą ir moterį (Pr 1, 27). Dievo
tauta susidaro iš pakrikštytųjų, kurie turi lygią vertę ir paskirtį, nors jų
pašaukimai ir uždaviniai yra įvairūs. Nuodėmė aptemdė Dievo planą.
Atmetame diskriminaciją, kuri iš to seka ir kuri toliau pasilieka įvairio
mis formomis. Sveikiname, kad moteriai pripažįstamos jai priklausan
čios teisės, kurios leidžia jai atlikti savo pasiuntinybę Bažnyčioje ir pa
saulyje. Pirmiausia mes kreipiame žvilgsnį į Mariją, Dievo Motiną. Ji yra
moters orumo pirmavaizdis ir nelygstamas dalyvavimo Dievo veikloje
pavyzdys.
10.
Parapija. Tai įprasta vieta vyskupijoje, kur susirenka tikintieji,
idant augtų šventume, dalyvautų Bažnyčios pasiuntinybėje ir gyventų jos
bendruomenėje. Džiaugiamės, matydami, jog parapija darosi bendruome
nių bendruomenė, kad ji tampa gyvuoju centru tų bažnytinių grupių,
kurios ją stiprina ir kurias ji iš naujo apvaisina. Švęsdami Eucharistiją,
viso krikščionių gyvenimo centrą, tikintieji jungiasi su Kristumi ir esti
siunčiami šiam pasauliui tarnauti. Mes raginame tikinčiuosius aktyviau
dalyvauti parapijos gyvenime - skaitant Šventąjį Raštą, švenčiant Viešpa
ties dienas - įvairiais būdais aktyviai dalyvauti.
11. Įnašas socialinėje ir politinėje srityse. Persmelkdamas asmenį ir
visą jo gyvenimą, krikščionies gyvenimas nustato ir jo socialinės bei po
litinės veiklos kryptį. Jis reikalauja pagrindinio pasirengimo, kad duotų
reikiamą atsakymą į aplinkos klausimus. Tikėjimo ir gyvenimo darnumas
turi pažymėti tikinčiojo veiklą ne tik socialinėse-politinėse institucijose,
bet ir kasdieniame gyvenime. Tik tuo būdu galima skleisti Evangelijos
šviesą pasaulio struktūrose ir veikime. Pirmasis politinio gyvenimo reika
lavimas yra garbingumas - socialinis teisingumas, žmogaus teisių gerbi
mas visose srityse, laisvės apsauga ir jos gynimas, ypač šalyse, kur su
varžyta religijos laisvė. Čia prisideda nuolatinis rūpestis dėl taikos visame
pasaulyje. Su tokiu pat ryžtu tikintieji turi bendradarbiauti sveikatos ap
saugos, kultūros ir mokslo, technikos ir darbo srityse.
12. Dvasios ugdymas. Šiandien pasauliečiai rodo gyvą dvasinio gyve
nimo troškimą. Tai skatina juos apaštalauti, dalyvauti Bažnyčios misijų
veikloje. Tam veržimuisi būtinas subrendimas Dievo Žodžio šviesoje. Ne
mažesnis yra veiklus dalyvavimas Bažnyčios sakramentuose. Vidinis su
brendimas reiškiasi dažnesne išpažintimi ir dvasios vadovavimu. Toks
tikinčiųjų dvasinis ugdymas pirmiausia turi būti apsvarstomas pastoraci
niame darbe bei planuose.
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13.
Kreipimaisi. Tvirtai įsisąmoninę savo buvimą ir vietą pasaulyje,
kuriam priklausome kaip Dievo tautos nariai, nuolankūs Dievui, turime
jausti savo ypatingą atsakomybę. Būdami pakrikštyti, esame pašaukti
tapti vis stipresniu raugu pasaulyje. Ar pagalvojame, kad būsime teisia
mi pagal darbais parodytą meilę? Pasaulio tautos, suglumusios savo
garbėje, puolamos, kad laisvos, apiplėštos, sužeistos už savo tikėjimą,
beginklės prieš galinguosius, - Bažnyčia yra arti jūsų, ji nori su jumis
būti ir liudyti Kristaus meilę, to Kristaus, kuris mus išvaduoja ir sutai
kina su Tėvu.
Jūs, apleistieji ir nustumtieji į kampą mūsų vartotojų visuomenės; jūs,
ligoniai, vargšai ir alkanieji, emigrantai ir pabėgėliai, seneliai ir bedarbiai,
suimtieji ir vienišieji, apleistieji vaikai, karo ir visokios prievartos aukos, Bažnyčia jungiasi prie jūsų kančių, ji neša jas Viešpačiui, kuris jas priima
savo išganomoje kančioje; Jis dovanoja mums gyvenimą savo Prisikėlimo
Šviesoje! Mes pasitikime jumis, kad visam pasauliui parodytume, kas yra
meilė! Darysime visa, ką galime, kad jūs Bažnyčioje ir pasaulyje rastumė
te savo vietą!
Jūs, visos šeimos, jauskite savo gyvenimo jėgą ir vertę! Būkite namų
bažnyčios, kur žmonės atsiveria Dievo, brolių ir seserų meilei!
Jūs, jaunuoliai ir jaunuolės, esate vilties skleidėjai pasaulyje ir Bažny
čioje! Nesileiskite pasaulio gąsdinami! Tegul jūsų nestabdo patogumai ir
abejingumas. Žvelkite į Jėzų Kristų - Kelią, Tiesą ir Gyvenimą! Jis yra
naujo žmogaus pradžia. Jis jūsų šaltinis, kuriuo remdamiesi kūrybiškai
apipavidalinsite teisingesnį ir broliškesnį pasaulį!
Jūs, tikintieji ir visi geros valios žmonės, paduokite vieni kitiems ran
kas ir kurkite teisingą ir taikų pasaulį!
Jūs visi, vyrai ir moterys, vaikai ir jaunimas, ligoniai ir seneliai, visų
luomų, rasių ir kultūrų žmonės, jūs, visi pasauliečiai, diakonai, kunigai,
vienuoliai, kurie einate nauju keliu į busimąjį pasaulį, kurie mezgate
stiprius broliškumo ir sutarimo, teisingumo ir taikos ryšius, - Bažnyčia
vėl jumyse atpažįsta save ir šaukia: Nenustokite drąsos, nes viltis neap
gauna! (Rom 5, 5).
14. Pabaiga. Kaip krikščionys su jumis ir vyskupai dėljūsų (šv. Augus
tinas), dėkojame Viešpačiui Dievui, kad leido mums vieniems su kitais rasti
Kelią ir pagauti Jo žodžių tikrąją prasmę. Per tas dienas patyrėme, kad
tarp mūsų yra Prisikėlęs Kristus, kaip tie mokiniai kelyje į Emausą...
Visą savo viltį šiais Marijos metais sudedame Joje, mūsų Pavyzdyje ir
Motinoje!
(Hedwigsblatt. 1987. Nr. 47-48 [Iš vokiečių k. vertė kan. Stanislovas Kiškis])
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GYVENTI TIKĖJIMU
Kard. Alfredas Bengšas prieš mirtį paklaustas: Pasakykite, koks buvo gražiau
sias momentas Jūsų gyvenime?, nedvejodamas atsakė: Neužmirštamas ir pats gra
žiausias momentas mano gyvenime - tai dienos, kurias praleidau Lietuvoje. Šie
žodžiai leidžia mums tikėti, kad mes Amžinybėje įgijome rūpestingą Užtarėją ir prie
to, kad kardinoliškoji Lietuva turi savo Kardinolą, tikriausiai iš dangiškų aukštybių
jo nemažai prisidėta.
Paskaitykime pamokslą, kurį kardinolas Bengšas pasakė Berlyno tikintiesiems.

Kard. Alfredas Bengšas
APIE DIEVIŠKĄJĄ MEILĖS DORYBĘ
Įsakyta meilė. Mylėti neįsakysi - ir ačiū Dievui! Nes kartais susidaro
įspūdis, jog viskas, netgi įsitikinimai, laukia komandos! Tačiau niekas
neapsijuokdamas netvirtins galįs įsakyti mylėti. Šis laisvas mūsų širdies
taip neklauso jokios prievartos.
Bet kaipgi tada su pagrindiniu įsakymu: Mylėk Viešpatį Dievą visa
širdimi? Šitaip keliant klausimą, galima užmiršti dar svarbesnį dalyką, o
būtent: kaip iš viso įmanoma meilė tarp Dievo ir mūsų? Juk ori meilė turi
būti ir lygiavertiška. O mus nuo Dievo skiria dviguba bedugnė: bedugnė
tarp Kūrėjo ir kūrinio, bedugnė tarp Šventojo ir nusidėjėlio. Mes taip
dažnai kartojame žodžius: Dievas myli pasaulį, jog jie atrodo lyg ir savai
me suprantami.
Savaime suprantamas galėtų būti įsakymas bijoti Dievo ir Jį gerbti, o
ne mylėti. Savaime suprantama gali atrodyti tiktai žmogui, kuris Dievą
laiko panašiu į mielą gerą senelį, bet ne tam, kuris nors kiek jaučia Jo
didybę ir baugumą.
Dievo siekimas. Už šių žodžių slypi visa gailestingosios Dievo meilės
mums istorija, kaip Jis, mums nenujaučiant ir nelaukiant, siekė mūsų
meilės, kreipėsi į mus, pakėlė prie Savęs. Šito Jis siekė nepailsdamas,
kantriai, ištisus tūkstantmečius. Visa prasidėjo tada, kai pirmasis žmogus
rojaus laimėje patyrė Dievo artumą. Vos tik žmogus suklupdavo, prade
dant pirmuoju, kuris nusidėjo, Dievas kreipdavosi vėl iš naujo.
Jis išsirinko tautą, kuri turėjo tapti palaima visoms žemės tautoms,
artimą sau tautą: Aš būsiu tau Dievas, o tu mano tauta. Jis išvadavo
ją iš vergovės ir išvedė į Pažadėtąją žemę. Jis liko jai ištikimas, nors
tauta dažnai suklysdavo. Bet dar Jis buvo per toli, - žmonės vis dar
jautė juos nuo Dievo skiriančią bedugnę, stabai jiems buvo kūniškesni
ir artimesni.
Dėl neišmatuojamos savo meilės Dievas kreipėsi dar kartą, pasilenkda
mas prie pat žemės: Jis atsiuntė savo Sūnų, kuris priėmė žmogaus pavi
dalą. Kas Jį mato, mato Tėvą. Žmogumi tapęs Sūnus yra tiltas tarp Dievo
ir mūsų pasaulio. Jame mes tapome Dievo vaikais. Jis - paskutinis Dievo
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ir mūsų pasaulio. Jame mes tapome Dievo vaikais. Jis - paskutinis Dievo
kreipimosi žodis. Jis tapo vargšu Kūdikiu, kad galėtume Jį mylėti. Jam
reikėjo Motinos meilės. Pavargusiam Jam reikėjo pailsėti savo mokinių
valtyje. Jis leidosi pakviečiamas pietų, kad nusidėjėlė galėtų parodyti savo
gailestį, patepdama Jam kojas. Jis bijo mirties, todėl prašo savo mokinių
Alyvų kalne: Budėkite su manimi. Savo meilės dvasią Jis padarė matomą,
nuplaudamas mokiniams kojas. Ir dar matomesnė ji tapo ant kryžiaus: Ką
dar aš būčiau galėjęs padaryti, ko nepadariau?
Jo meilės istorija yra Dievo nusižeminimo, bet taip pat ir mūsų išaukš
tinimo istorija:
Jau nebevadinu jūsų tarnais, o draugais vadinu jus (Jn 15, 15).
Jo malonės dėka mes tapome lygūs su Juo. Štai kas slypi už pagrindi
nio įsakymo!
Meilė yra laisva dovana. Bet argi gali Dievas dar žemiau nusilenkti
žmogaus laisvei, žmogaus, negalinčio net kvėpuoti be Jo? Jis siekia mūsų
meilės savo Sūnaus perverta Širdimi, savo Sūnaus Krauju, kad tik galė
tume Jį mylėti.
Širdies atsakymas. Neklauskime, ar Jis gali reikalauti mano meilės
atsako, - klauskime Jo kryžiaus akivaizdoje, koks tas atsakas turi būti.
Įsakymas skamba: Visa širdimi. Dievas pažįsta žmogaus širdį, žino, kad
ne kiekviena širdis didelė ir kilni, užsideganti ir drąsi, radikali ir atsiduo
danti be jokių išlygų. Dievui žinomas mūsų širdies silpnumas, mažumas
ir skurdumas. Bet Jis nori šitos širdies. Turime Jam tarnauti tokie, kokius
Jis mus sukūrė. Mūsų lygiavertiškumas - ne nepaprastumai, ne rekordai,
ne patetiškos karštos kalbos ar iškilmingumas. Jis trokšta širdies.
O meilės paslaptis štai kokia: Su nepaprasta meile daryti paprastus
kasdienius darbus, rodyti draugiškumą ir kantrybę. Mes turime Dievą,
kuris pašaukė prie savęs mažus, vargšus, kenčiančius ir liūdinčius, kuris
supranta tiek patį menkiausią, tiek beprotiškiausią meilės ženklą. Niekas
negali sutrukdyti mylėti Dievą: nei mūsų jėgos, nei talentai, nei mažu
mas, nei vargas, nei niekas kitas. Tik mes patys galime atsiriboti, nesu
tikti, neatiduoti visos širdies.
Viešpats, atsisveikindamas su savo mokiniais, tarsi bijojo, kad jie vis
dar nebus supratę šito vienintelio svarbiausio dalyko. Juk jie taip dažnai
Jo nesuprasdavo. Ir štai Jis daugiau nebeaiškina, o rodo: nuplauna jiems
kojas. O kad jiems, likus vieniems, visada būtų aiškus jų kelias, dar
priduria: Ir jūs darykite vieni kitiems taip, kaip aš jums dariau. Meilės
kelias į Dievą eina per tarnavimą iš meilės mažiausiems broliams. Šito Jis
paklaus, kai ateis teisti.
Šv. Paulius sako, jog visus įstatymus apima šitas vienas, pagrindinis Dievo ir artimo meilės įstatymas. Po Paskutinės vakarienės valandos nebe
reikia aiškintis, kas yra meilė. Meilė yra tai, ką darė Jėzus. Tobulumas -
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elgtis taip, kaip Jis elgėsi. Taip, įsakyti mylėti negalima, bet meilė ateina
iš širdies laisvės. O kaip tada pagrindinis įsakymas? Įsivaizduok jį kaip
užrašą po paveikslu, kur Viešpats plauna Petrui kojas. Įsivaizduok jį kaip
lentelę ant kryžiaus. Tada jau nebebus įsakymas, o Geroji Naujiena: štai,
kaip Jis mylėjo, kad man būtų leista mylėti ir kad aš galėčiau Jį mylėti.
Taip Jis darė, kad ir aš galėčiau daryti kaip Jis - mylėti dieviška meile.
Apsivalymo kelias
Mieloji Marija!
Tavo laiškas - temperamentingas priekaištų ir džiaugsmo mišinys. Tik
dabar, rašai Tu, supratai, koks yra tikrasis krikščioniško gyvenimo maste
lis, t. y. kad būtent meilė yra didžiausias įsakymas, o todėl ir nusidėjimas
meilei yra didžiausia nuodėmė. Tiktai tai yra svarbu, reikia tik energingai
kovoti su beširdiškumu, o dėl viso kito galima per daug nesirūpinti.
Tu norėtum sužinoti, kodėl aš Tau šito nesu sakęs, teisingiau - kodėl
nesakiau Tau šito dažniau, kodėl labiau to nepabrėžiau, kodėl mano pa
tarimai liesdavo ne patį svarbiausią, o šalutinius dalykus: savitvardą,
mažus atsižadėjimus, Evangelijos skaitymą ir panašiai. Tavo toks jaus
mas, tarsi savo gerą valią ilgą laiką būtum kreipusi ne į esminius daly
kus, o aš tarsi būčiau vedęs Tave klaidingu keliu.
Tikriausiai nenustebinsiu: Tavo atradimas nėra naujas ir netgi aš
žinau, koks yra didžiausias įsakymas. Manau, Tu taip pat pripažinsi, kad
mes abu šnekame ne apie teoriją - kas yra didžiausia, o apie praktiką kaip tai daroma.
Tačiau ir teoriškai, ir praktiškai būtų neteisinga išskirti meilę iš visų
kitų dalykų, tarsi meilė galėtų egzistuoti viena pati. Nes kur Evangelijoje
kalbama apie meilę, visuomet, kiek žinau, būna parašyta: „Laikykis įsa
kymų!“ Apaštalas Paulius sako: „Meilė - tai įsakymo vykdymas“. O tai
reiškia: meilė parodoma būtent anais mažais dalykais arba tai nėra krikš
čioniška meilė, o tik neaiškus bendro palankumo jausmas. Ir atvirkščiai:
tie maži dalykai, kaip klusnumas, savitvarda ir kiti, daromi arba iš mei
lės, arba (čia Tu, žinoma, teisi) jie yra visiškai beverčiai.
Atleisk man, miela Marija, bet reikia būti blaiviems. Įsivaizduok, pa
vyzdžiui, santykius tarp žmonių. Be abejo, meilė yra daugiau negu man
dagumas. Saldaus mandagumo mes stengiamės atsikratyti, tačiau, kita
vertus, ir į nemandagumą nežiūrime per daug tragiškai, jeigu jį parodo
mus mylintis žmogus. Bet ar tai reiškia, kad jis gali būti šiurkštus ir
storžievis, jeigu mus myli? Ir apskritai, ar nėra kito kelio parodyti mums
savo meilę, išskyrus draugiškumą?
O tikrovė rodo, kad negalima priešpriešinti didelių ir mažų dalykų. Jie
egzistuoja kartu. Tu didžiai klysti, manydama, kad žmogus gali bręsti
Dievo ar artimo meilėje nesirūpindamas savitvarda. Štai kas yra saikingumo
dorybės vertė, kurią Tu ką tik paniekinai: ji padeda žmogui stipriau mylėti.
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Ji neleidžia mums atsiduoti vien tik malonumams, neleidžia mūsų silpnin
ti ar pavergti egoizmui, godumui ir visoms kitoms aistroms. Savitvarda
pažaboja mūsų fantaziją, mažos aukos lavina mūsų pasiaukojimą. Žodyje
meilė (ne kino žargono prasme) slypi būtent pasirengimas aukotis, išsiža
dėti savęs. Todėl nuolatinis saikingumas mažuose dalykuose nėra vien
treniruotė ar savimi pasitenkinimo praktika. Jis palaiko laisvę, iš kurios
vienos tegali gimti meilės darbai.
Yra viena moderni erezija, teisingiau pasakius, tuščia svajonė, galinti
nepaprastai sužavėti: meilė be aukos. Nesileisk įtikinama! Meilės vertė
matuojama vien auka, visa kita - tik apgaulė.
Štai kodėl aš visuomet šykščiai vartojau žodį meilė: apie didelius da
lykus daug nekalbama. Daug svarbiau nuolat stengtis bręsti meilei prisi
menant, jog nepajėgiame skristi, jog galime tik eiti, žingsnis po žingsnio.
Žinoma, lemiamą valandą Dievas gali žmogų įkvėpti dideliam meilės dar
bui, kai pakyli virš kasdienybės ir ribotumo. Tačiau įsidėmėk: Jis gali, mes ne! Taigi turime priimti kasdienybę su smulkiomis pareigomis ir užduo
timis, kurios atrodo tokios proziškos ir nuobodžios, niekuo neprimenan
čios nuostabaus didžiųjų darbų spindesio ir polėkio.
Reikia pridurti dar vieną dalyką, galbūt svarbiausią: tikroji meilė kyla
tik iš tyros širdies. Taigi saikingumas nėra, kaip Tu galbūt manai, pana
šu į miesčionišką padorumą, - tai neturi nieko bendra su šaltakraujišku
inertiškumu, vangumu, nerangumu. Saikingumas yra saugojimas to, kas
kuklu, drovu, tai pastangos išsaugoti vidinį tyrumą ir grynumą, be ko
neįmanoma dovanoti savęs.
Tačiau tyrumo esmės negalima apriboti vien sekso sritimi (kas irgi
blogai pagarsino saikingumo dorybę): daug svarbiau būti tyram nuo bet
kokio egoizmo, pasitenkinimo savimi, nuo bet kokios tuštybės, nuo visko,
kas nesusiję su meile, nes mylintysis gyvena kitam.
Tu tikriausiai man paprieštarausi: Evangelijoje kaip tik giriama meilė
nusidėjėlės Marijos Magdalietės, kuri atėjo pas Jėzų tikrai ne tyra ir ne
paliesta. Jau girdžiu Tavo argumentus: tačiau ji rado kelią, kas nepavyko
fariziejams, uoliai besistengiantiems būti tyriems įstatymų atžvilgiu.
Gerai, bet ar Tu tikrai tiki, kad Magdalena būtų atėjusi, jei nebūtų
jautusi savyje tyrumo poreikio? Nejaugi manai, kad ji būtų galėjusi pasa
kyti: „Nekalbėkime apie mano praeitį, ji čia niekuo dėta"? Argi nėra savai
me suprantama, kad jos kreipimasis į Viešpatį reiškė ryžtingą atsisakymą
tos praeities? Todėl Jis (ne ji) galėjo pasakyti: „Jai daug atleista... “
Žinoma, nė vienas iš mūsų negali mylėti Dievo tobulai tyra širdimi. Bet
jeigu bent pabandysime šitai, tai pirmas jausmas bus - aš nesu vertas
Dievo meilės. Ir pirmiausia rūpės būti tyriems. O ką mums reiškia Dievo
meilė, parodys mūsų rūpesčio nuoširdumas ir jautrumas.
Kas nenori eiti apsivalymo keliu, tas užmiršta, kieno akivaizdoje jis
stovi ir kas jis yra. Tik mažas vaikas gali pasakyti: „Myliu Dievulį visa
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širdimi“. Nes jis dar nežino šio žodžio prasmės, nežino to, ką mes priva
lome žinoti: kad tai yra tobulumas, kad tai yra ne tik sunku, bet be Dievo
malonės ir neįmanoma.
Gal dabar Tu mažiau ant manęs pyksi, kad daugiau kalbėjau apie
kitus mažus dalykus. Didžiojo tikslo aš nepamiršau, tik nepraleidau to, ko
Tu kai kada norėtum nepastebėti - kelio į Jį.
Puiku, kad prieš Tavo akis naujai atsivėrė visas krikščioniško gyvenimo
didingumas. Jis suteiks Tau džiaugsmo ir drąsos. Taip, drąsos prisipažinti,
kad dar nesu prie tikslo - esu tik kelyje. Šito Tau nereikia gėdytis, nes mes
visi dar kelyje. Tik mūsų tempas labai skirtingas, o Tavasis šiuo metu toks,
jog matau Tave dvasioje toli prieky savęs. Linkiu, kad išsilaikytum!
Tavo A. B.

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTI TAUTIEČIAI
Vladas Nasevičius
ŽIUPSNIS PRISIMINIMŲ
IŠ KUNIGO STANISLOVO PUPALEIGIO GYVENIMO
Pažinojau kun. Stanislovą nuo 1930 - Vytauto Didžiojo - metų. Ėjo jis
Kaune, senamiesčio gatve su kan. Tumu-Vaižgantu. Abu nedidukai: kan.
Tumas apvalaus veido ir kūno, baltutėliais pražilusiais plaukais, su suta
na, lydėdamas savo kalbą gyvais gestais, o šalia jo - kun. Pupaleigis,
tokio pat ūgio, tik sausas, išblyškusio veido, susikaupęs, susimąstęs ir
vos retkarčiais nusišypsantis. Asmeniškai su kun. Pupaleigiu susipažinau
vėliau. O buvo taip.
Areštuotas 1951 m. birželio 21 d., stumdomas iš lagerio į lagerį, iš
kalėjimo į kalėjimą, atsidūriau Abezėje (pakely į Vorkutą, užpoliarės zonoje). Čia,
kalinių žydų marksistų padedamas, buvau priimtas dirbti vyriausiojo bu
halterio pavaduotoju. Turėjau progą pažinti visus lietuvius kalinius. Jų čia
buvo viršum trijų šimtų. Tai buvo Abezės lageris Nr. 1 (jų iš viso buvo 6).
Kalinių jame buvo per 3000. Šis lageris turėjo centrinę ligoninę, ir čia
buvo kalinių traukiamomis rogėmis atgabenami kaliniai ligoniai iš kitų
lagerių.
1951 m. lapkričio ar gruodžio mėn. atvarė kalinių etapą iš Leningra
do kalėjimo. Peržiūrėjęs etapo maisto tiekimo dokumentus (prodatestat),
valdiškų nuosavų rūbų sąrašus (armaturnaja knižka), radau lietuvišką pa
vardę - Pupaleigis Stanislovas. Buvo skaudu ir sunku lageryje sužino
jus, kad ir šis šviesus lietuvis kunigas atsidūrė šiose sąlygose. Per bu
halterijos langą akimis ieškojau kun. Stanislovo. Pamačiau: atsisėdęs
ant suolo - su ryšulėliu, sutinusiu kaklu, sužvarbęs, aptinusiu veidu žvalgėsi...
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Tą pačią dieną etapą varė į pirtį, ten suradau ir kun. Stanislovą,
pirtyje muilo būdavo retai, kiekvienam įpildavo po pusę dubens drumsto
vandens,
o
apsipraususiems
išduodavo
išskalbtus
apatinius
marškinius.
Stebėjau besiprausiantį Stanislovą. Ir nieko nelaukdamas nuėjau pas
azerbaidžanietį chirurgą Chalilovą. Atėjęs į pirtį chirurgas konstatavo,
kad būtina atlikti furunkulų ir karbunkulų operacijas. Stanislovas buvo
paguldytas į chirurgijos skyrių. Ir dar vienas laimingas sutapimas: prieš
dieną buvau gavęs iš gerb. rašytojo Antano Vienuolio siuntinį - penici
lino, streptomicino, askorbino rūgšties, iš kurios gaminome 5% sterilų
skystį. Gydytojas buvo labai nustebęs, kad tokio lagerio ligoninėje rei
kalui esant buvo gauta deficitinių vaistų, kurių neturėjo ir operacinė. Ir
pasakė: Vy, litovcy, drug drugu bratja! O aš jam atsakiau: I eto potomu,
čto my verim v Boga!
Po poros savaičių kun. Stanislovas, kiek įmanoma tokiomis sąlygomis
pasveikęs, buvo išrašytas. Barakuose visai kas kita: kalinių perpildyta,
tvanku, vagystės... Dabar reikėjo kaip nors jį įdarbinti buhalterijoje. Vis
arčiau savęs. Todėl vieną rytą, nunešęs lagerio viršininkui pasirašyti bu
halterines ar tos dienos apyskaitas ir radęs jį gerai nusiteikusį, užsimi
niau, kad man reikalingas padėjėjas, žmogus, galintis pagaminti buhalte
rinius blankus:
- Nes aš nebespėju!
- Paimk kokį senuką. Nes jie tik bezda barakuose!
- Aš jau pasirinkau darbštų ir gabų kalinį.
- Atvesk jį pas mane su pareiškimu!
Tuojau nuėjau barakan. Stanislovas parašė pareiškimą, kad jis sutin
kąs braižyti.
Na, ką jis galės tau padėti? - Ir paėmęs pareiškimą, nustebo dėl
gražaus Stanislovo braižo ir taisyklingos rusų kalbos.
- Kakoj nacionalnosti?
- Litovec!
- Kem rabotal na svobode?
- Rabotal i ostalsia ksendzom.
- A, značit, pop!
Pupaleigis dar kartą pabrėždamas patikslino, kad jis katalikų kunigas.
- Koks tavo išsilavinimas?
Caro laikais baigiau dvasinę seminariją Kaune, dvasinę akademiją
Petrograde, studijavau lyginamąsias kalbas Tomsko universitete ir Pary
žiaus Sorbonos universitete architektūros fakultete.
- O, koks mokytas! - Ir uždėjo rezoliuciją: Buhalteris. - Lietuviai kaip
žydai - vienas kitą tempia! Buvo 4 žydai, o dabar - 4 žydai ir 2 lietuviai,
o ruso - nė vieno...
Kaliniams buvo leidžiama parašyti du laiškus per metus - pavasarį ir
rudenį. Bet ir tie, užsigulėję lagerio cenzūroje, nepasiekdavo adresato.
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Todėl dalį laiškų išsiųsdavom per nadziratelius, į laisvę einančius kalinius
ar tremtinius. Pupaleigis tuojau parašė laišką savo senutei šeimininkei.
Po trijų savaičių gavo maisto siuntinėlį. Atėjęs švytinčiu veidu tartis, kaip
čia geriau išskirsčius lauktuves, atrodė žvalus ir linksmas.
Mielasis, pats esi kunigas ir gerai matai, kuriam reikia Tamstos
paramos.
- Vladai, bet ne tik lietuviams norėtųsi padėti.
Lagerio ligoninėje gulėjo Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atsa
kingi darbuotojai: fon Valenšteinas, daktaras Zomelis, Vokietijos pasiun
tinybės sekretorius Maskvoje Erdmanas, vokiečių kariuomenės divizijų
vadai, Vengrijos grafas Čakis ir daug kitų Čekijos, Slovakijos, Estijos,
Latvijos valstybininkų, apie 40 japonų, Kvantungo armijos karių. Mokėda
mas vokiečių, anglų, prancūzų, slavų ir latvių kalbas, kun. Pupaleigis
dirbo didelį darbą, klausydamas išpažinčių.
Buvo toks atsitikimas. Lagerio operatyvinis įgaliotinis vyresnysis lei
tenantas Šikalo (ukrainietis), išsikvietęs kun. Stanislovą, uždraudė jam da
lyti gaunamus produktus ir daiktus. O prieš kelias dienas Stanislovas
buvo atidavęs vienam lietuviui parapijiečių atsiųstą megztinį.
Pilieti įgaliotini, nėra įstatymo, draudžiančio kaliniui atiduoti savo
daiktus!
- Agitacija užsiimi? Trys paros griežtojo režimo karcerio!
Lagerio viršininkas Bobryšinas Vasilijus Nikolajevičius, Leningrado ru
sas, buvo tikrai neblogas čekistas. Pamačiau jį einant ir papasakojau
Stanislovo bėdą.
- Nasevičiau, tas kvailys paskutinę dieną dirba, o rytoj išeina atosto
gų. Tegu tas senukas pasėdi karcery vieną naktį, o paskui mes jį išlei
sim...
Suradęs Stanislovą liepiau šiltai apsirengti. Nelabai nusiminęs, sakė
pasiimsiąs rožančių, tai naktelė netruksianti prabėgti. Iš ryto ėjau jo pa
sitikti. Žiūriu, jau paleistas greitu žingsniu kut kut per sniegą... Visą
naktį neprisėdęs. Šitoks šaltis... Tačiau viskas baigėsi laimingai. Stanislo
vas nesusirgo, ir gyvenimas tekėjo sena vaga.
Dar vienas mūsų gyvenimo epizodas. Vakarais prieš gulant vykdavo
vakariniai patikrinimai. į baraką įeina nadziratelis-.
- Na linejku!
Visi išsirikiuoja lauke po keturis. Stovėjau šalia kunigo Laurenčiko iš
Dusetų. Tai buvo aukštas vyras šiltais veltiniais, kailinukais, kepure. Vi
sada turėdavo nemažas lašinių atsargas, bet kartą pasiguodė:
- Dėde Vladai, bėdoj! Užpuolė šunvotės ir ant pusiaujo, ir kitur, guliu
ant pilvo...
Atsisuko priekyje stovėjęs Stanislovas:
- O tu žinai, Laurenčikai, kodėl jos tave taip mėgsta? Čia Dievo rykštė:
skūpumas per uodegą lenda...
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Pats tuo metu penicilino neturėjau. Teko porą kilogramų Laurenčiko
lašinių paaukoti chirurgui Chalilovui. Penicilinas buvo gautas iš ligoninės
fondų. Po trejeto savaičių per patikrinimą padėkojęs kun. Laurenčikas
pasidžiaugė, kad naujų šunvočių jau nebėra, o senos nyksta.
Kun. Pupaleigis buvo santūrus, bet retkarčiais atskleisdavo savo gyve
nimo paslaptis iš Petrapilio laikų. Jis ten nuoširdžiai bendravo su kun.
Blažiejumi Česniu, kuris pažinojo daugelį Petrapilio dvasinės akademijos
profesorių stačiatikių. Dažnai jie kviesdavo prof. Česnį į svečius, į aske
tines vaišes. Čia ateidavo ir pasauliečių rusų mokslininkų, ir net impera
toriaus Nikolajaus II dukterys, Petrapilio institutų ir universiteto studen
tai. Tarp jų buvo ir kalnų inžinerijos studentas V. Skriabinas, vėliau tapęs
revoliucionieriumi ir pasivadinęs Molotovu. Bendraujant Molotovas stebė
josi visapusiška Česnio ir Pupaleigio erudicija. Pats Skriabinas buvo Per
mės dvasininko sūnus.
Baigęs akademiją, dėl nesutarimų su lenkuojančiu arkivyskupu Ciep
liaku, Pupaleigis išvyko klebonauti į Tomsko parapiją. Čia susipažino su
Tomsko universitete lyginamąsias kalbas studijuojančiu Kazimieru Būga
iš Užpalių. Uoliam studentui tikrai nelengva buvo verstis. Dažnai jausda
vo stygių. Kun. Stanislovas apgyvendino jį klebonijoje, rėmė pinigais, rū
pinosi jo senkančia sveikata.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir įsteigus Lietuvos pasiuntinybę
Maskvoje, pasiuntinys poetas Jurgis Baltrušaitis, susitaręs su Lietuvos
užsienio reikalų ministru, paskiria Pupaleigį Lietuvos konsuliniu atstovu
visam Sibiro kraštui.
Po Lietuvos Brastos sutarties įsigaliojimo 1920 m. kun. Pupaleigiui
pavedama duoti pažymas lietuviams ir visiems kitiems gimusiems Lietu
vos teritorijoje. Pagal šias pažymas buvo leidžiama išvažiuoti iš Rusijos
į savo gimtą kraštą. Tokių pažymų buvo išduota tūkstančiai. Besibai
giant repatriacijos terminui, kun. Pupaleigis buvo ČK organų areštuotas,
įgrūstas į Tomsko kalėjimo rūsius, kur jį sekino šaltis, utėlės ir badas.
Rūpintis kun. Stanislovu nebuvo kam, išskyrus 14-metį jo brolį Antanu
ką ir senąją šeimininkę. Jokio maisto, jokios pagalbos jis negavo. (Prisimin
kime, kad 1915-1916 m. caro organų skirtas lageris karo belaisviams buvo Tomske, kur
religinius patarnavimus katalikams atlikdavo kun. Pupaleigis. Jo sesuo - ji buvo už kun.
Stanislovą jaunesnė - iš Tomsko pabėgo su karininku austru. Belaisviai stebėjosi lietuvio
kunigo išmintimi, protu ir širdimi. Vėliau, dar būdamas Tomske, kun. Stanislovas gavo iš
Austrijos-Vengrijos vyriausybės aukšto rango žymenį.) Dabar brolis Antanukas su

maisto ryšulėliais kas rytą stovėdavo prie ČK durų. Vieną šaltą rytą jam
bestovint priėjo trys aukšto rango Čekistai (jie dėvėdavo pilko karakulio kepures)
ir paklausė:
- Ko lauki, berniuk? Sušalsi!
- Čia mano brolis kun. Pupaleigis jau keli mėnesiai sėdi, o siuntinio
perduoti vis neleidžia.
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Užkalbinęs jį čekistas dar kartą paklausė kunigo pavardės ir ar jis nebuvo
Petrapilyje. Antanukas atsakė, kad jis baigęs Petrapilio dvasinę akademiją.
- Malčik, idi domoj, tvoj brat segodnia verniotsia.
Tai buvo Skriabinas, vėliau pasivadinęs Molotovu, ypatingasis įgalio
tinis visam Sibiro kraštui. Jis turbūt prisiminė kun. Pupaleigį akademijos
profesorių vaišėse.
Tuo tarpu tos stebuklingos dienos rytą trys čekistai išvarė kun. Pupa
leigį iš kalėjimo rūsio, viela surišo jam rankas už nugaros ir varė per
Tomską už miesto miško link. Šalčio buvo per 20°, čekistų budionovkos ir
arkliai apšarmoję. Kareiviai keikėsi, kad jiems reikia šalti. Stanislovas
nušalo veidą ir rankas.
- Supratau, kad esu vedamas sušaudyti. Meldžiausi, nujausdamas greitą
mirtį. Priartėjus prie miško, išgirdau šauksmą: Stojte, vosderžites', vernî
tes'! Atjojęs raitas kareivis mus visus sugrąžino ir - stebuklas! - čia pat,
kalėjimo kieme, paleido mane namo. Kokie nuostabūs, Viešpatie, Tavo
keliai! Dėkodamas Dievui, parašiau į Maskvą Lietuvos pasiuntiniui Jurgiui
Baltrušaičiui, prašydamas parūpinti leidimą grįžti į Lietuvą. Po trijų savai
čių gavau atsakymą, kad Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Rytų de
partamento direktoriui Pupaleigiui leidžiama išvažiuoti iš Tomsko. Lydi
mas trijų čekistų, atvažiavau į Lietuvos pasiuntinybę Maskvoje. Čia mane
pasitikęs J. Baltrušaitis pasiūlė apsivilkti naujus viršutinius drabužius,
bet aš atsisakiau. Grįžau nuskuręs ir nususęs. Rygoje mane pasitiko Už
sienio reikalų ministerijos atstovai, pagerbė dūdų orkestru ir išlydėjo į
Kauną. Kauno stotyje pasitiko užsienio reikalų ministras Petras Klimas ir
kiti pareigūnai. Gavau darbą Rytų departamente. Po tiek išgyvenimų, su
tokia savijauta man šios pareigos buvo svetimos. Juk buvau kunigas ir
jaunimo auklėjimui labiau reikalingas negu diplomatiniam darbui. Pasita
ręs su prof. Česniu, paprašiau ministrą P Klimą, kad mane iš tų pareigų
atleistų.
Stebint kun. Pupaleigį iš arti, gyvenantį žiauriausiomis sąlygomis Užpoliarėje - kenčiant badą, šaltį, ligas, jo dosnumą ir užuojautą visiems
žmonėms, visų tautų kaliniams, dėkojau Dievui, kad Lietuvos žemėje bu
vo tokių kunigų - Sacerdos in aeternum\
Tikiu, kad kiti kunigai iš Kurijų archyvų atskleis daugiau šviesių jo
gyvenimo metų, kuriais stiprino Katalikų Bažnyčios pagrindus Lietuvoje
ad majorent Dei gloriam !..
Kunigas Stanislovas Pupaleigis gimė 1887 m.
Kunigu įšventintas 1910 m.
Mirė Papilėje 1967 m.
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LIETUVIŲ DORINĖ KULTŪRA
A. Kazimieraitis [Aleksandras Žarskus]

RŪTA
O nemari tavo žalių šakelių, rūta,
Gležnuos lapeliuos slypinti galia.
Dėl to sesutės pasirinko tavo žalį
Pasidabint kasas, pagražinti darželį,
Kad tu gyvybės ženklas - kas tik būtų,
Ar šalnos kanda, sniegas dengia - vis žalia!
(J. Aistis)
Nagrinėjant lietuviškumo esmę, lietuvišką savimonę, dorinę baltų kultūrą,
anksčiau ar vėliau iškyla rūtos įvaizdis, kaip mūsų gyvastingumo šaknis,
versmė, iš kurios amžiais mūsų protėviai sėmėsi gyvybės vandenį. Nepapras
ta pagarba rūtai ir išskirtinė jos paskirtis mūsų tautosakoje daug ką pasako.
Rūta vienaip ar kitaip minima kas trečioje liaudies dainoje (17, p. 241).
Dar šio amžiaus pirmojoje pusėje rūtoms būdavo skiriama garbingiausia
darželio vieta: Rūtų viena lovelė būdavusi pačiame darželio vidutyje (16, p.
306). Mergelės, eidamos į bažnyčią, būtinai nešdavosi gėlių puokštę, kurio
je pagrindinė gėlė, ypač iš kvietko pakraščių, būdavusi rūta (17, p. 307).
Ką reiškia lietuvio savimonei rūta? Kur slypi gležno rūtos lapelio ne
marumas?
Mūsų protėviai visa esybe jautė amžinai žalios rūtos ir lietuviškumo ta
patumą, todėl ją gerbė ir mylėjo. Mes to jau nebejaučiame. Mums jau reikia
aiškintis šito gyvybės ženklo slėpinį arba nūdieniškai tariant - rūtos simbo
liką. Bene geriausiai tai galima padaryti tiriant liaudies dainose ir vestuvių
papročiuose atspindėtą rūtose, rūtų vainikėlyje slypinčios galios nemarumą.
Rūtų, rūtų vainikėlio simbolika, būdama susijusi su žmogumi, nėra
vienos prasmės. Kaip su žmogumi susijusi simbolika, ji turi vertikalųjį
matmenį. Kūniškoji branda - žemiausias rūtų vainiko įvaizdis. Nagrinė
damas lietuvių liaudies dainų poetiką, rūtų vainikėlio simboliką yra ap
taręs Balys Sruoga ir padaręs išvadą: Vainikas - vainikėlis - nekaltybės
simbolis (19, p. 211). Šios pernelyg siauros išvados jis laikėsi netgi susi
dūręs su akivaizdžia logine nesąmone, kurią ir sukėlė vienaprasmiškai
nusakyta rūtų vainikėlio simbolika. Minėtoje studijoje B. Sruoga pateikia
T. Brazio harmonizuotos dainos Vai tu, diemed diemedėli ištrauką:
Tu palikai vainikėlį
Už baltų skobnelių:
- Jau negrįšiu, motynėl,
Pas tave atgaliau.
Aš palikau vainikėlį
Jaunesnei seselei (19, p. 213).
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Kaip galima palikti vainikėlį jaunesnei seselei, - nesupranta B. Sruoga, jei jis nekaltybės simbolis? Apkaltinami dainos kūrėjai: Tik mergiškas
samprotavimas, - rašo B. Sruoga, - gali taip nušnekėti: kokiu gi būdu ji
savo vainikėlį galėjo seseriai palikti? Aiškus dalykas: T. Brazys harmoni
zavo, kaip gryną pinigą, suterliotą dainą (19, p. 213).
Dainų, kur kalbama apie vainikėlio grąžinimą, yra ir daugiau (žr., pvz.,
jsd, 901; žt, 164; td, m, 471). Mažojoje Lietuvoje yra išlikusių dainų su abe
jomis šakomis - bernelio ir mergelės, kuriose apdainuojamas vainikėlio
grąžinimas. Pasirodo, kad ne tik mergelė perduoda vainikėlį, bet ir berne
lis palieka pentinėlius jaunesniajam broleliui:
Grįžte nebsugrįšiu,
Grįžte nebsugrįšiu,
Slaugyt nebslaugysiu,
Slaugyt nebslaugysiu,
Parsiuntysiu pentinėlius
Parsiuntysiu vainikėlį
Mažiausiam broleliui.
Mažiausiai seselei.
Nešiok, brolutėli,
Nešiok, sesužėle,
Mano pentinėlius,
Mano vainikėlį,
O aš jaunas bernelis
O aš jauna mergelė
Į vargus įpuoliau.
Į vargus įpuoliau (td, vii, i 8).
Pentinėliai, žirgelis, kepurėlė, kaip ir seselės vainikėlis, yra brolelio
pagarsinimo (pakėlimo) į martus ar marčias, brandos apeigų - iniciacijos
išoriniai ženklai, kuriuos jis, kaip seselė vainikėlį, liūdėdamas palieka perduoda jaunesniajam broleliui. Šios dainos primena iniciacijos apeigas,
kurios vykdavo vestuvėse, pagarsinant į martus ar marčias jaunojo jau
nesnįjį brolelį ar nuotakos jaunesniąją seserį: vestuvėse vainikėlio perda
vimas įvykdavo tikrąja žodžio prasme.
Kupiškėnų vestuvėse, atlikus nuotakos nuometavimą: Jaunąją užgau
bus nuometu, didysis pamergys, išpirkęs jaunosios vainiką iš mitulio [vy
riausias pajaunys], atiduoda jį jaunosios jaunesnei seselei, uždedamas tą
vainiką ant galvos. <...> Jaunosios pajauniai - vedžiai pasodina apvai
nikuotą jaunosios seserį vidury gryčios kėdėn ar suolelin. Ji aprėdyta
apeigiškai, kaip ir jaunoji prieš gaubimą, su kalpoku ir su jaunosios rūtą
vainiku ant galvos. Tuo metu aplink vainikuojamąją stovintieji šviečia
pušinėmis balanomis ar lajinėmis žvakutėmis. Pajauniai - vedžiai, paėmę
kėdę su sėdinčia joje mergaite, kelia ją aukštyn ligi lubų šaukdami: „Ka
rūnavojam ant vienų metų!" Jei mergaitė labai jauna, tai šaukia ant
daugiau metų. Vadinas, linki jai per tiek metų ištekėti (2, p. 246).
Dzūkų vestuvėse pati nuotaka, atsisveikindama su rūtų darželiu, per
duoda rūtų vainikėlį jaunesniajai seseriai, palydėdama tai tokiais žodžiais:
„Dovanosiu jai vainikėlį nuo savo glotniosios galvelės, kad ji skaisti ne
šiotų, kad ji skaisti dėvėtų dieną vakarėlį, kad žaliai rūtai nuvysti neleis
tų, kad mano gailias ašarėles parinktų, jomis žalią rūtelę palietų!“ - Čia
sodelin įeina nuotakos sesuo, jei yra jaunesnė, ir priima iš jaunosios
vainiką (10, p. 41).
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Pasirodo, jog vainiką galima perduoti ir jaunosios jaunesniajam bro
liui. Kuri jaunoji neturi seserų, tai vietoj sesers karūnuojamas jaunosios
brolis, jaunesnis už vedusius brolius (2, p. 247).
Atsisveikindama su seserimi, nuotaka išsako žodžiais tai, kas buvo
atlikta apeigomis: Sesutyta, mano jaunolala, palieku tau darželį ir rūtų
vainikėlį. Saugok mano rūtų darželį, gražiai užlaikyk mano rūtų vainikėlį
(2, p. 257).
Šiose pagarsinimo į marčias ar martus apeigose labiausiai pabrėžiama
rūtų vainikėlio simbolikos biologinė, buitinė žmogaus plotmė - vainikėlis
šiose apeigose pirmiausia simbolizuoja seselės ar brolelio kūniškąją bran
dą, t.y. jų tinkamumą tekėti ar vesti.
Pažymėsime, kad rūtų vainikėlio simbolika, kaip ir žmogus, yra ne
daloma. Iškilus į pirmą vietą vienai iš simbolikos prasmių, kitos (šiuo
atveju aukštesnės) prasmės lieka kontekste, tai ir rodo minėti nuotakos
žodžiai perduodant vainikėlį: <... > skaisti nešiotų, kad ji skaisti dėvėtų
(10, p. 41).
Jaunų nerūpestingų dienų - seserystės vieta vainiko simbolikoje
Kylant
hierarchine
linija
aukštyn,
atsiveria
bendruomeninė-kultūrinė
žmogaus raiškos plotmė. Jai iškilus į pirmą vietą, vainikėlio simbolikoje
vyrauja jaunų, nerūpestingų dienų - seserystės prasmė. Ši prasmė vaini
kėlio simbolikoje, kaip ir bendruomeninė-kultūrinė žmogaus raiška, daž
niausiai pasitaiko vestuvių apeigose ir dainose:
Verk seselė iš tikros širdelės,
Pagailėjo žaliųjų rūtelių,
Pagailėjo žaliųjų rūtelių,
Pagailėjo jauniįjų dienelių (jsd, 478).
Piršlys prie jos prieidamas, •
Jai širdelę drąsindamas:
- Nesigailėk rūtelių,
Nei jaunųjų dienelių:
Nepabūsi po rūtelėmis,
Reiks tau permainyti dieneles,
Reiks permainyti dieneles,
Reiks padėti rūteles (jsd, 378).
Piršlybose, jei abi pusės sutardavo, mergelė įduodavo berneliui į ske
petą suvyniotą rūtų puokštę, idant parvežtų būsimai anytai. Tai būdavo
ženklas, kad mergelė ketina tekėti. Jeigu vėliau žvalgytuvėse vestuvės
iširdavo: <...> tada jaunikis grąžindavo skarelę su rūtomis sakydamas:
„Aš grąžinu tavo dovaną ir jaunas dienas“ (11, p. 571).
Šie pavyzdžiai akivaizdžiai rodo, kad rūtelės, rūtų vainikėlis simboli
zuoja ir jaunas, nerūpestingas dienas - seserystę, ko B. Sruoga nesuprato.
Su tuo sutinka ir „Lietuvių tautosakos apybraižos" autoriai, tvirtindami,
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kad rūtų vainikėlis, rūtelės yra jaunų dienų simbolis (12, p. 178), tačiau
ir šios apybraižos autoriai, panašiai kaip B. Sruoga, rūtų vainikėlio
simboliką riboja viena prasme.
Piršlybų dainose dažnai minimas žirgo pririšimas prie rūtų darželio,
tvorelės išlaužimas ir žalios rūtelės išmindžiojimas. Su kuo tai sietina?
Pasekime piršlybų papročius: Piršliai prisirišdavo arklius prie rūtų darže
lio arba klėties pastogės, tuo duodami ženklą apie savo atvykimo tikslą
(18, p. 570). Piršlyboms pasisekus, prarandamos rūtelės - jaunos dienos,
ką vaizdžiai nusako rūtų darželio išmindžiojimas. Svarbu pažymėti, kad
piršlybose ne tik mergelė praranda jaunas dieneles - rūteles, bet kartu ir
bernelis praranda jaunas dienas - bėrą žirgą:
Oi sūnyti, tu jaunasis,
Kad nujosi prie mergelės
Nedaryk falšelę:
Neverk vartus iki galo,
Neduok žirgui visą valią,
Nemindyk rūtelės!
Išvilks tau pilkus švarkus,
Atims ir tavo bėrą žirgą Bus tau iškadėlė (td, vii, 36).
Šiuo atveju bernelio žirgelis, kepurėlė ar pentinėliai, kaip ir mergelės
vainikėlis, rūtelės, simbolizuoja seserystę [plg. vedų kultūroje šaišava, pirmasis
žmogaus gyvenimo tarpsnis (21, p. 26)]. Ne tik bernelis nuima mergelei vainikėlį jaunas dienas, bet ir mergelė užkliuvus pentinėliams, nuima jaunas die
nas - kepurėlę. Piršlybų dainoje dainuojama:
Ei užklius, užklius
Tavo
pentinėliai
Už naujųjų staklužėlių,
Už naujųjų staklužėlių,
Už naujųjų staklelių,
Už plonų drobelių,Nuimsiu kepuružėlę,
Nuimsiu kepuružę (jsd, p. 49).
Kad berniokui kepurė - tas pats kas ir mergiotei vainikas - ta pačia
prasme, pažymi ir B. Sruoga (19, p. 217). Ypač tai ryšku dainose, išlaikiusio
se abi linijas: bernelio ir mergelės. Tiek bernelis, nulaužęs rūtų šakelę, pra
randa juodbėrėlį, tiek mergelė, nutvėrusi už kamanėlių [sutikusi tekėti, mergelė
šerdavo piršlių žirgus (12, p. 167); su tuo papročiu susijęs ir vainiko, rūtelių sušėrimo žirgui
įvaizdis, kaip seserystės praradimo simbolis], praranda vainikėlį - jaunas dienas. Nors

dar yra žirgelių tėvo stainelėj ir daržely rūtelių, bet nebėra valužės:
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- Nelaužk, berneli,
Rūtų šakelę Nustoksi juodbėrėlį.
- Kad ir nustoksiu,
Ir kitą gausiu Dar yra tėvo strėjelėj.
- Oi kad ir būtų
Tėvo strėjelėj Valužės nebturėsi.
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- Netverk, mergele,
Už kamanėlių, Nustoksi vainikėlį.
- Kad ir nustoksiu
Ir kitą gausiu, Dar yra darže rūtelių.
- Oi kad ir būtų
Darže rūtelių Valužės nebturėsi.
(TD, VII, 45; plg. dar: ŽT, 24).

Labai dažnai lalavimo ir piršlybų dainose minimas šiaurus vejas, nu
pučiantis mergelei vainikėlį. Gyvą ir daugiasluoksnę vainiko simboliką
sutapatinęs su negyva viena prasme, B. Sruoga nesupranta ir šio įvaiz
džio. Ir vėl jis kaltina dainos kūrėjus: Vadinas, vainikas, kaipo simbolis,
nustoja savo prasmės, liaudies dainininkams darosi nebereikalingas. Apie
jį dainuojama inercijos būdu, nebenusimanant esmės. Todėl ir dainos
motyvas apie vainikėlį pasidaro nebegyva abstrakcija (19, p. 216). Argi iš
tikrųjų taip yra? Pamėginkime suprasti šį gyvą poetišką dainos kūrėjų
įvaizdį.
Margam tėvo dvarely tarp brolelių ir seselių auga mergužėlė. Nerūpestin
gos, tyros jaunystės metas - seserystė. Nelauktai ateina brandos metas kritinis žmogaus gyvenimo taškas. Virsmas, susijęs su jaunų, nerūpestin
gų dienų praradimu ir perėjimu į naują socialinę padėtį - moterystę. Kaip
gražiau išreikšti nežinią ir nerimą, kylantį gyvenimo kryžkelėje, jei ne
šiauraus vėjo gūsiu? Pirmąjį šiauraus vėjo pūstelėjimą mergelė pajunta
pagarsinant ją (brandos apeigose) į marčias, todėl lalose ir minimas šiaurus
vėjelis:
Vai ir užaugo žalia rūtelė\ Vyneli vyno Žaliasai, [kartojama po kiekvienos eilutės]
Tai ji suskynė rūtų vainikėlį - ...
Ir užsidėjo sau ant galvelės
Vai ir papūtė šiaurus vejelis
Vai ir nupūtė rūtų vainikėlį (1, p. 96).
Jau visai rimtai grasydamas žaliajai rūtelei - jaunoms dienoms, papu
čia šiaurus vėjas, kai prie rūtų darželio pririšami piršlių žirgai:
Man besemiant vandenėlį,
Ir ištiko šiaurus vėjas.
Ir ištiko šiaurus vejas,
Ir nupūtė vainikėlį.
Ir nupūtė vainikėlį
Į jūrelių gilumėlį (jsd, 78).
Nors šiaurus vėjas - piršliai nupūtė vainikėlį, tačiau atlėkęs gulbinėlis
neša vėjo nupūstą vainiką (Ir D. Sauka, panašiai kaip ir B. Sruoga, mato šioje dainoje
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nenuoseklumą ir prieštaringumą. Jis netgi pasijuokia iš vėjo nupūsto vainiko: Anoks ten ir
vainikas, kurį vejas kartą jau nupūtė, - būta kuo puikuotis ir gailėtis!) (17, p. 247)), kur
močiutės daug dukrelių - reikės pagarsintiįj marčias jaunesnę ištekančio
sios seserį. Į tą dvarą, kur gulbinėlis atnešė vainikėlį,
Susijojo daug bernelių
Pas tą vieną mergužėlę (jsd, 79).
Bernelių pulko susijojimas pas tą vieną mergužėlę reiškia, kad piršliai
atvyko galutinių sutartuvių - užgertuvių, nes dar XIX a. į galutinę piršly
bų fazę jaunasis atjodavo su palyda (liudininkais) (9, p. 255). Kad šiaurus
vėjas nupūtė vainikėlį, visai nereiškia, jog mergelė jį prarado - prarastos
tik jaunos, nerūpestingos dienos. Jį ant sparnelių atnešė gulbinėlis - vai
niko simbolika čia dar ne visa, kaip matysime vėliau, su juo nesiskiriama
ir moterystėje.
Nors bernelis į piršlius jodavo ir savo iniciatyva, tačiau tai neturi
reikšmės: šiaurus vėjelis - piršlybos ir jam, kaip ir mergelei, pražudo
jaunas dieneles - nupučia pentinėlius į juodą purvynėlį:
Vėjeliui pučiant,
Šakelėms linkstant,
Nupučia
pentinėlius
į juodą purvynėlį.
- Prapuolė mano jaunos dienelės,
Lai prapuol ir pentinėliai (td, vii, ii).
Priėjome nuoseklią išvadą: liaudies dainose dažnai minimas žirgo pri
rišimas prie rūtų darželio, rūtų išmindžiojimas, rūtų vainiko žirgui sušė
rimas, vainikėlio nupūtimas mūsų racionalios, apribojančios vainiko sim
boliką viena prasme, mąstysenos siejamas su mergelės nuskriaudimu,
t. y. kūniškos nekaltybės praradimu, težymi tik vestuvių pradžią - piršly
bas, pražudančias jaunas, nerūpestingas dienas - seserystę.
Dainose dar minimas vainikėlio prauliavojimas karčemėlėj. Tai lieka
nos seno, turėjusio svarbią prasmę papročio, ypač paplitusio Dzūkijoje,
kur bernelis, prieš pradėdamas piršlybas, užgerdavo mergelę karčemoje:
Nusistatęs dėl vienos kurios, turi reikalo anksčiau ar vėliau nei imti jai
pirštis ją užgerti. <...> Užgeria paprastai šventadieniais, susekęs baž
nytkaimy ar miestely pasirinktą mergaitę, kviečia ją vieną ar su drauge
smuklėn ir vaišina. <...> Užgėręs mergą, ten pat tariasi dėl piršlių pa
siuntimo (10, p. 17-18).
Iš senesnių žmonių žinome, kad lietuviai, sudarydami kokį sandėrį,
visada užgerdavo. Šiandien mes jau tik laistome ar geriame magaryčias.
Tai yra tos pačios, kadaise turėjusios svarbią sakralinę prasmę apeigos
likutis, virtęs prietaru. Tačiau dar prieš gerą šimtmetį šios apeigos prasmė
buvo gyva žmonių sąmonėje. L. Jucevičius aprašydamas baigiamąją pirš
lybų dalį — sugertuves, sako: Alaus [nors čia minimas tik alus, tačiau išlikę papročiai, pvz., jaunųjų sutikimas su vandeniu, dar tebepraktikuojamas Dzūkijoje (4, p. 360) rodo,

RŪPINTOJĖLIS. 1988. Nr. 22

1021

jog anksčiau sugertuvėse būdavo užgeriama tyru vandeniu] sugėrimas yra kaip ir
sutarties patvirtinimas. Užtat tuo atveju, kai katra pusė netesi sutarties,
lietuviai sako: „Išgėriau su juo indą, bet jis neišlaikė švenčiausios prie
saikos“ (9, p. 259). Todėl sugertuvių, kaip minėta, jaunasis atvykdavo su
palyda - liudininkais, o nuotakos tėvai savo ruožtu kviesdavosi liudinin
kais kaimynus. Sukviestieji kaimynai skirstydamiesi ir dainuodami šūka
liojo: Jau pragėrėme mergelę, išleisime ją svetimon šalelėn (10, p. 27).
Matome, kad ir vainikėlio prauliojimas reiškia piršlybų pradžią arba, kaip
šiuo atveju, sėkmingą piršlybų pabaigą, t. y. tų pačių jaunų, nerūpestingų
dienų praradimą.

Rūtos ir skaista
Prieš važiuodami į bažnyčią, jaunieji pasikeisdavo rūtų vainikais. Šioje
apeigoje būdavo sakoma vainiko padavimo oracija. Viena iš A. Juškos už
rašytų vainiko padavimo oracijų prasideda kiek netikėtais žodžiais: Liauki
tės kalbėti, griežti, šokti, nutilkite nors Marijos minutėlę [Marijos minutėlė adynėlė - minima ir kitų tautosakos rinkėjų užrašytose vestuvių oracijose (žr., pvz., 15, p. 172;
p. 175; 6, p. 222)], klausykitės mano bylos (11, p. 325). Matyt, tie paprasti,

neapsišvietę, tačiau vidujai taurūs Lietuvos kaimo žmonės regėjo ar bent
nujautė tai, ko mes jau nematom, nejaučiam: šią valandėlę skaisti nuo
taka labiausiai panaši į Mariją. (Kartu tai pavyzdys - ir toli gražu ne vienintelis tobulo lietuvybės ir krikščionybės esmių suaugimo.) Šioje apeigoje į pirmą vietą
iškyla dvasinė žmogaus raiškos plotmė, o vainikėlio simbolikoje visu gar
sumu suskamba skaistos motyvas.
Kad teisingai būtume suprasti, aptarsime sąvokų prasmę. Balio Sruo
gos vartota ir dabar neretai vartojama nekaltybės sąvoka nevartotina kaip
skolinys iš svetimos mums tabuistinės kultūros. Jos nevartojo ir mūsų
protėviai. Akademiniame Lietuvių kalbos žodyne nepateikta nė vieno sa
kinio iš gyvosios kalbos nekaltybei iliustruoti. Nebuvo ji vartojama ir
vestuvių oracijose. Keturiose A. Juškos užrašytose vainiko padavimo ora
cijose nuotaka nė karto nepavadinta nekalta, užtat net dvylika kartų nuo
taka ir rūtų vainikas pagerbti žodžiu skaistus.
Be žodžio skaistus, turime dažnai tautosakoje ir gyvojoje kalboje var
tojamą žodį tyras (šaltas vandenėlis, tyras vandenėlis), kuris dar reiškia
ir tyrlaukį, neliestą pirmapradę gamtą. Taigi tyruma, tyra reikštų pirma
pradę, natūralią skaistą seserystėje. Savaime aišku, kad pereinant iš se
serystės į moterystę, pažeidžiama prigimtinė skaista - tyra. Tyros prara
dimas mūsų tautosakoje perteikiamas bene poetiškiausia metafora. Jaunų
nerūpestingų dienų praradimą vaizduoja vėjo nupūstas vainikėlis, o tyros
netekimas nusakomas kaip rūtų, rūtų vainikėlio gaivumos - rasos nukrė
timas: Pučia vėjelis iš visų pusių, krečia rasytėlę nuo rūtytėlių (d) Pl. (Lkž,
xi, 182); Krenta raselė nuo rūtytėlių (d) Dglš.: Pūtė vėjelis iš vakarėlių,
krėtė raselę nuo rūtaitėlių (d) Ud (lkž, xi, 1033). Tolesnis skaistos išlaikymas
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jau siejasi su tautos kultūra ir žmogaus dorine sąmone. Skaista kaip
sukultūrintoji tyra yra nauja būsena, pasiekta dvasinėmis žmogaus pa
stangomis, atremtomis j doros kultūrą. Ją galima pavadinti antrąja tyra,
antrąja nekaltybe (o. Milašius) arba sąmoninga tyra. Tyra santykiauja su
skaista taip, kaip natūra su kultūra.
Vainiko padavimo oracijose randame aukštos doros pamokymų, pa
tvirtinančių rūtų vainikėlio - skaistūs simboliką: Mes atnešame <...>
šitą gražų vainikėlį, kurį davinėsim iš rankų į rankas su slavinimu ir
palaiminimu <...>. Slavina tave, gražioji nuotaka, tas rūtų vainikėlis.
Tu gali būti prilyginta žvaigždelei dangaus aukštybėse (plg. Marijos įvaizdį Aušros žvaigždė) (11, 361-362). Imk iš pavierytų rankų mano, sek ant
galvos savo, tegu tau rodo amžiną vienybę su paskirtu tavo širdžiai
berneliu (11, p. 362). Vainikėlis patol neperstos kvepėti, pakolei viež
lybai gyvensita judu. Ir aš atnešiau tą rūtų vainikėlį <...> idant vi
siems šviestumėt savo gražiu elgimos, kaip rožės ir lelijos kad šviečia
savo gražumu ir skaistumu visame darželyje (11, p. 363). Mylėkitaus
judu ne tik prigimta ir kūniška meile, bet reikia mylėtis šventa ir dva
siška meile (11, p. 364).
Panagrinėkime seną, dar Simono Stanevičiaus užrašytą vestuvių dai
ną Ko sėdi, broleli, ko rymai? Šioje dainoje, kuri dainuojama atsisveiki
nimo vakarą (per jaunojo išleistuves ir mergvakarį), pasiekiama tikrai dramatiš
ka įtampa:
O kur mūsų brolelis sėdėjo,
O kur mūsų seselė sėdėjo,
O kur mūsų jaunasis rymojo,
O kur mūsų jaunoji rymojo,
Ten išdygo žalias diemedėlis,
Ten išdygo balta lelijėlė,
Ašaružių žemužė nekėlė.
Ašaružių žemužė nekėlė (SDŽ, XVII).
Bet tokia įtampa, - rašo D. Sauka, - yra per daug netikėta ir aštri,
minėtos strofos organiškai nepritampa prie stereotipinės kompozicijos, o
toliau vėl taip pat nesurandama tinkamo minties tęsinio: priduriama kon
taminuota pabaiga, iš tiesų prieštaraujanti visai dainos minčiai - brolelis
(lyg niekur nieko!) klausia žirgužėlį, ar jį lydės, mergelė klausia vainikėlį
(17, p. 254).
Dainos kompozicijoje D. Sauka neranda logikos. Kur kalbama apie
dorinį - dvasinį vyksmą, logikos (racionaliąja jos prasme) nėra ir negali
būti. Logika čia iracionali, pagrįsta prieštaros sprendimu - perėjimu į
naują plotmę, t. y. kokybiniu virsmu.
Graži to vestuvėse vykstančio virsmo iliustracija yra giesmė Iš verks
mo stojos linksmybė, kurią mūsų protėviai, pažymėdami vykstantį skaus
mingą virsmą iš vienos kokybės į kitą (iš seserystės į moterystę) giedodavo
kritiniais vestuvių momentais (2, p. 245 ir 268). Arba plg. E. Gizevijaus
vestuvių apraše randamą sakinį: Verksmas pasiliovė, visos raudos bai
gėsi kaip kirste nukirstos ir dabar iš visų akių tryško džiaugsmas (13,
p. 162).
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Dainos pabaigoje, kaip rašo D. Sauka, lyg niekur nieko! (plg. iš verksmo stojos
linksmybė) bernelis klausia žirgelį, o mergelė - vainikėlį:
- Žirgužėli, juodbėrėli mano,
- Vainikėli, žaliukėli mano,
ar tu eisi su manim drauge?
ar tu eisi su manim drauge? (sdž, XVII).
Tiek berneliui žirgelis, simbolizuojantis jo taurų skaistumą, tiek mergelei
vainikėlis, išreiškiantis jos šventą skaistą - žada lydėti juos ir po vestuvių:
- Aš papratęs su tavim eiti
aš papratęs kelužį keliauti (sdž, xvii, plg. jsd, 486).
Ta pati mintis išsakoma ir Oracijoje brolio, vainikus paduodančio: Nu
skink jaunam jaunikaičiui tą brangią rūtų šakelę arba aukso žiedą lelijos.
Kaipo šviesi saulė malonę rodyse, taip ir tu girsies ja iki smerčio savo (15,
p. 211).
A. Juškos aprašytose veliuoniškių vestuvėse, svočiai keliant jaunuo
sius, vestuvininkai dainuoja:
- Kelkis, mergužėle,
- Kelkis, bernužėli,
Ilgai miegi,
Ilgai miegi,
Mano lelijėle,
Mano dobilėli,
Ilgai miegi;
Ilgai miegi:
Nėra
vainikėlio
Nėra
pentinėlių
Ant galvelės,
Ant kojelių,
Aukso
žiedužėlių
Kiaunių
kepurėlės
Ant rankelės.
Ant galvelės.
Traukis, bernužėli,
Traukis, mergužėle,
šalbierėli,
šalbierėle,
Tebėr
vainikėlis
Tebėr
pentinėliai
Ant galvelės.
Ant kojelių.
Tebėr
vainikėlis
Tebėr
pentinėliai
Ant galvelės,
Ant kojelių,
Aukso
žiedužėliai
Kiaunių
kepurėlė
Ant rankelės.
Ant galvelės (n, p. 337).
Vainikėlis nuimamas, bet ir pasilieka! Ar tai prieštaravimas? Vainikėlio
simbolika visa tai apima. Nebėra vainikėlio, kaip jaunų nerūpestingų die
nų - seserystės simbolio, bet jis pasilieka, eina kartu kaip doros kultūros
kūrinys - skaistos simbolis.
Dainų žodžius, kad vainikėlis kaip skaistos principo išraiška pasilieka
ir po vestuvių - moterystėje, patvirtina net paskutinių, jau XX a. II pusėje,
vykusių etnografinių ekspedicijų užrašai. Varėnos apylinkėse į jungtuves
jaunoji vykdavo su rūtų vainikėliu ant galvos ir rūtų puokšte rankose: Po
jungtuvių puokštę padėdavo ant altoriaus, o nuo galvos nusegtą vainikėlį
sutuoktinė laikydvo pakabintą ant sienos arba kraitskrynės prieskrynyje
(7, p. 236). Esmingiausia vainikėlio saugojimo prasmė jau buvo primiršta,
bet štai Panevėžio apylinkėse (apie 1960 m.) dar buvo žinoma, kad kuri
vainikėlį po vestuvių ilgiau išsaugodavo, tai apie tą kaimo žmonės
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kalbėdavo, kad žmogui gerai sekasi, vainikėlį taip ilgai išlaikė. Jei vaini
kėlis nebesaugomas, tai geriau jį sudeginti <...>, nes jis šventas (7, p.
236). Vestuvių vainiku gydydavę, ypač vaikus. Informatorė E. Lankelienė
(Varėnos aps.) dar apie 1957 m. šutino vaistams savo vestuvinį vainiką,
išlaikytą skrynioje 53 metus (7, p. 236).
Atidžiau pažvelgę į vestuvinius papročius ir tautosaką, susijusią su
rūtų vainikėliu, prieisime iš pirmo žvilgsnio lyg ir paradoksalią, tačiau
nenuneigiamą išvadą - vainiko nuėmimo apeigos senosiose mūsų ves
tuvėse nebūdavo. „Svotbinėje rėdoje“ neminima vainiko nuėmimo apei
gos, tačiau jis jau bandomas nuimti, bet dar nenuimamas - nuotaka
apgaubiama kartu su vainiku (11, p. 367-368). XX a. pradžioje apie Bir
žus, Žagarę, Kupiškį jau buvo susiformavusi atskira vainiko, kaip jaunų
dienų simbolio, nuėmimo apeiga, kuri nebuvo siejama su sugultuvėmis
(žr. 2, p. 244-246). J. Mickevičiaus „Žemaičių vestuvių“ apraše vainiko
nuėmimas jau siejamas su sugultuvėmis, tačiau, kaip pažymi J. Mickevi
čius, seniau vainikus nusegdavo tik po visų vestuvinių apeigų <...>, o
šventintuosius bažnyčioje savo vainikus susituokusieji labai gerbdavo ir
laikydavo dėžutėse iki mirties (14, p. 88). Blėstant vainikėlio simbolikos
prasmei, vainiko nuėmimo apeiga rutuliojosi toliau ir Užnemunėje atsira
do naujas paprotys - vainiko deginimas (3, p. 373). Nors sudeginimas
reiškia ne sunaikinimo, o sakralų veiksmą (plg., lavono, šventų daiktų degini
mas), perkeičiant ugnimi jau nebesaugomas šventenybes į kitą substanciją
ir tuo būdu jas išlaikant, tačiau toks sprendinys yra seklus - išsaugoda
mas sakralumą, paneigia vainiką kaip gaivos, amžino žalumo idėją,
todėl neretai vainiko deginimas naujoje, desakralizuotoje tautosakoje ri
bojasi su ironiška dviprasmybe, lėkštu sąmoju.
Eidami nuo minėtos A. Juškos aprašytos gaubtuvių apeigos į priešingą
pusę, panirsime į rūtų vainikėlio simbolikos gelmes. V Krėvės-Mickevičiaus
aprašytose (xx a. pradžioje) „Dzūkų vestuvėse“ (10) nerasime nė užuominos
apie vainiko nuėmimą. Vainiko nuėmimo nemini ir J. Čepienė, 1970 m.
aprašiusi šiuolaikines dzūkų vestuves (4). O pasak Daukanto, ant galų galo
jaunajai nusegė vainiką ir, kasas nukirpus, nuometu galvą aprutulo, kuri
tačiau vainiką ant nuometo dėvėjo iki sūnų pagimdanti (5, p. 82). Nors
vainiką pakeisdavo nuometas, tačiau kaip šventenybė jis būdavo saugomas
visą gyvenimą.
Skaista moterystėje yra krikščioniškosios santuokos idealas
Apie ją kalba pop. Pijus IX enciklikoje Casti conubii - Skaisti santuoka.
Vatikano II Susirinkimo nutarimuose skelbiama, kad sutuoktinių skaisty
bės laikymasis susijęs su gyvybės pratęsimo atsakomybe (20, p. 162163).
Mūsų tautoje, kiek galima spręsti vien iš čia paminėtų faktų, skaisti
santuoka buvo savaime suprantamas dalykas, o paskirais atvejais pasitaiko
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ir dabar: 1986 m. Panevėžio apylinkėse mirusi 11 vaikų motina prieš mirtį
paprašė palaidoti ją su rūtomis, kaip išlaikytos skaistos ženklu.
Kaip saugomas rūtų vainikėlis, t. y. skaista vedybiniame gyvenime,
galima tik numanyti kad ir iš šios sukeltuvių ir nuometavimo dainos:
Ne ugnužėj sudegė
Nei vandeny paskendo,
Nei kelužiu nubėgo, Tik bernužis nuėmė.
Tas mano vainikėlis
Aukso kubkoj laikomas,
Aukso kubkoj laikomas,
Rincku vynu mirkomas (jsd, 665).
Vainikėlio saugojimas nebuvo beprasmis - vainikėlis visą laiką gyvas:
žaliuoja, vysta, pelija ar yra atgaivinamas vandeniu (plg. TD, VII, 101).
Skaisti meilė rasoja, t. y. ji nuolat turi būti palaikoma, gaivinama žmo
gaus esmės, jo sielos. Skaistos rasa minima ir dainose. Kai ypač stipriai
reiškiasi skaistos motyvas, dainuojama apie rūtelių sidabro rasą:
Eisim, seserėlės,
Į rūtų darželį,
Sidabro krint rasa,
Ant žalių rūtelių (8, p. 259).
Skirtingų lyčių meilė reiškiasi visose žmogaus gyvenimo srityse: kū
no, jausmų - minčių ir dvasios. Tačiau skaisčią ją išlaiko tik nepaliau
jamai krintanti dvasinės gaivos rasa. Darna tarp visų žmogaus gyveni
mo sričių ir hierarchinio principo išlaikymas (kai visoms žmogaus apraiškoms
vadovauja žmogaus esmė, jo siela) skaistina žmogų. Skaistus žmogus tampa
nepriklausančia nuo išorinių įtakų, save kuriančia asmenybe su vyrau
jančiu dvasiniu-kūrybiniu lygmeniu. Vis labiau reiškiantis nemirtingajai
žmogaus esmei-sielai, peržengiamos laiko ir erdvės ribos. Taigi skaista
yra kelias į tapsmą asmenybe, į nemirtingumą, o rūtų vainikas, kaip
tvirtina ir L. A. Jucevičius: Vainikas Lietuvoje yra laikomas nemirtingu
mo simboliu (9, p. 20), - amžino žaliavimo, nemirtingumo ženklu.
Belieka pridurti, kad žodis rūta reiškia ne tik darželio rūtą. Visų pirma
jis priklauso pačių abstrakčiausių žodžių eilei, kaip antai: darna, dora, tau
ra, skaista, rasa ir pan., kuriais mūsų protėviai išsakydavo savąją gyvenimo
sampratą. Šiandien mes juos vadintume filosofinėmis kategorijomis. Darže
lio rūta taip gerai išreiškia rūtos esmę, kad netgi tapo šios sąvokos pakai
talu. Prieš keletą metų Eugenija Šimkūnaitė „Valstiečių laikraštyje“, daugelio
pasipiktinimui, teigė, jog darželio rūta, kuri yra atvežtinė, nėra tikroji rūta
ir kad senieji lietuviai rūta vadindavo meškauogę. Ir, matyt, ji savaip yra
teisi, nes, mūsų nuomone, bet kuris amžinai žaliuojantis augalas gali būti
vadinamas rūta, kaip sąvokos, kurią mūsų protėviai įvardijo žodžiu rūta,
įvaizdis, kurio esmingiausioji prasmė tebelieka iki galo neatskleista.
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Santrauka
Rūtų vainikėlio, rūtelės simbolika apima visus žmogaus raiškos lyg
menis: kūniškąjį, bendruomeninį-kultūrinį ir dvasinį. Todėl rūtos simbo
lika gyva ir daugiasluoksnė. Joje įvairiai susipindami, stipriau ar silpniau
nuskambėdami, tačiau organiškai reiškiasi visi trys rūtų vainikėlio įvaiz
džiai: kūniškosios brandos, jaunų dienų - seserystės, tyros ir skaistos.
Jeigu mūsų protėvių doros kultūroje žemesnieji rūtų simbolikos ele
mentai atskirais atvejais galėdavo nusilpnėti iki visiško išnykimo, tai
skaistos motyvas visada išlikdavo.
Kai rūtų simbolikoje vyrauja dvasinis - kūrybinis žmogaus lygmuo,
skaista - vainikas tampa nemirtingumo, amžino žaliavimo ženklu. Dabar
vestuvių papročiuose aiškiai regima rūtų vainikėlio prasmės desakraliza
cija - nuo rūtų vainiko kaip šventenybės išsaugojimo visą gyvenimą iki
papročio deginti vainiką vestuvėse - atspindi gyvos ir daugiasluoksnės
vainiko simbolikos atminimą. Ji rodo mūsų dorinės sąmonės seklėjimą.
Rūtų vainikėlio simbolika išreiškia tiek paskiro žmogaus, tiek žmonių
bendruomenės dorovinės sąmonės lygį.
Esmingiausioji sąvokos rūta prasmė kol kas slepiasi po užmaršties šydu.
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JAUNŲJŲ KŪRYBA
G. Saulius [Gintaras Pluščiauskas]
LIETUVA
Liūdesys tebevirpa ant pirštų
Ir viltis tebevysta delne.
Kur ėjau, kur buvau - tuoj užmiršiu,
Tik palik amžinybei šalia.
Tavo lietūs ir vėjo rudenio šiaurumas,
Sniego marškos ir pusnys žiemos vidury
Begalinis pavasario žalis ir vasaros lėtas vaiskumas - - Pajautimas, jog Tu negali
Mus palikt, pasimetusius laikmečių šėlsmo aidėjime,
Daugkart klydusius ir išdavusius daugkart Tave;
Abejingus, beprasmybėn įspraustam skubėjime
Ir žiaurius nuo mirčių kelyje.
Gal dar leis pasiimti Tave visą visą
Su mirčių gimimu ir gimimų mirtims,
Su viltim, jog šviesa nugalės
Ir mūs meilės jau tamsa užslopint nepajėgs.
Neišeik! Nors buvimo seniai jau nebesam verti,
Dar palik apšerkšnijusio gluosnio tylėjime,
Dar paliki rūke, sunkiame ramume Giesmėse išsilydžiusių žodžių skambėjime.
* * *
Mes užaugom. Kitaip negalėjom.
Tik užaugome meilei Tavai svetimi!
Nepažinę tylos,
Nei alsavimo vėjo,
Nuo beprasmių kalbų sužeista širdimi.
Nebematėme svirčių, palinkusių ties šuliniais,
Sklidinais lyg vandens paprastumo
Ir meilės vaiskumo,
Kryžkelių kryžių medinių su liūdinčio Dievo veidais,
Pilko rytmečio vieversio skrydžio didumo.
Mums nebuvo kada pažiūrėti į dangų
Šaltą žiemą nakty, pasipuošusioj medžių tyliuoju šerkšnu, Tokį šviesų ir tyrą,
Paslaptingai nebylų,
Išdidžiai karūnuotą žvaigždžių vainiku.
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Nepajutome skonio rudenio lietaus
Akimis atvertoms nuoširdumui.
Abejingi nurudusioms pievoms,
Laukams išartiems
Ir pakvipusio duona vienkiemio dūmui.
Mes augom. Atrodo, kitaip negalėjom.
Abejingai išdidūs. Kaltai nekalti.
Nepažįstantys nieko Nei medžio, nei upės, nei vėjo.
Nebemylintys - ir todėl palikti...
Aš jaučiu - Tu dar būsi
Tik ne mūsų laike, tolimoj praeity...
Su vienkiemio dūmu,
Su kryžiais mediniais
Su tyliuoju šerkšnu šviesiojoj nakty...
* * *
Tarp dienos ir nakties.
Nevilties ir vilties.
Vėl Tavęs pasiklydęs ieškosiu.
Bus šviesa ir tamsa,
Melas bus ir skaista Visa tai susirinkęs klajosiu.
Ilgesy ir skausme,
Viltyje ir džiaugsme
Dar paliki tikėjimo žeme.
Tyloje, laukime,
Rimtyje, ėjime Dar pajuski, kiek žodžiai Tavieji
mūsų rytmečiams lemia...
* * *
Lietuva. Ar esi dar šalia?
Ar seniai jau išėjusi miršti?
Kelias pilkas, upės mėlynos ir pieva kol kas dar žalia,
Bet kvėpavimo Tavo, atrodo, nėra, Ir nėra tarp išdavusių Tavo delno pirštų...
Lietuva! Vėl bežode malda
Mes prašysim Tavęs sugrįžimo.
Tu pareik. Su manąja lietuvių kalba,
Su žydrais ežerais, upių mėliu, skaista
Ir įpilki į širdis troškimo mūsų augimui.
(1988 05 10)
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STATIKOS PRAKEIKIMAS
Skiriu tyroms akims
nekenčiančioms apgaulės.
Kada gi baigsis šis laukimas?
Kada gi pagaliau ateis
Tas ilgai lauktas pabudimas
Ir viską mumyse pakeis?
Kada mūs lūpos nemeluos
Ir akys mūsų neapgaus?
Kada bus galima be baimės
Prie nepažįstamo priglaust
Nuvargusias svajas ir liūdesio vaiskumą,
Paklydusius džiaugsmus ir skausmą netekties?
Kartu pajusti glaudime lengvumą,
Sukeltą virpesio minties,
Jog nieko nėr geriau, kaip lauktas prabudimas
Ir jo esmė, sustingus mumyse,
Ištrynus melą, niekšingumą lūpose,
Sudeginusi apgavystę akyse.
* * *
Savy paklydusius priglausk.
Rimties, vilties ir meilės duok.
Ir rytmečio rasoj tikėjimo šviesa
Nuo pykčio, melo, nedoros atpalaiduok.
Žodžius beprasmius panaikink.
Esybėn einančius paremk.
Skaistos įpilki .kiekvienon širdin.
Suteik jėgų kasdieną Tavimi gyvent.
* * *
Paklydę grįšim pas Tave,
Suklupę lauksim atleidimo.
Viena šviesa, viena tiesa
Tartum saitu suvienyti likimo.
Laukimo rytmečiuos ilguos
Sustingusio skausmuos ir netekty.
Tavęs. To tikro Uosto. Atramos Ieškosim. Kupini vilty
Dar esančios gaivos ir gėrio šauksmo,
Doros, kamuojančiai sunkios kely...
Meldžiu: Priimk visus - kas laukia, nebelaukia,
Beprasmiškai klajodamas nakty.
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Ses. Aistė [ Olga Kazlienė]
BAŽNYČIA
Ateikit tie, kurie nebuvot niekad,
ateikit, kurie smerkiat,
ateikit, kurie buvot,
bet lankėtės tiktai iš pareigos ateikite suprast, ką reiškia
Jos Linksma Naujiena ateikite išmokt gyventi Amžinybei,
nes per šmeižtų ir paskalų daugybę
nežinom apie ją teisybės...
Ką žinom apie Kristų? Stebuklus darė ir mirė Jis ant kryžiaus.
Kodėl Jis prisikėlė?
Iš ko Jis mus vaduoja?
Kodėl maitina savo Kūnu, Ir kas yra Šventa Dvasia žmoguj?
Įsiklausyk gerai j Tėve mūsų
Ir atsiskleis tau paslaptis Tikiu,
Ir nebestulbins „keistos“ apeigos,
Kai tarnas Jo vardu duos išrišimą.
Ateikite visi, kas trokštate teisybės!

Virginija [Virginija Juciūnaitė]
QUO VADIS?
Užgesinkite
rampos šviesas! Pasiilgau tylos.
Už lango tamsu...
Tegu liūtys
nuplauna man grimą...
Aplinkui tvyros dykuma,
tiktai vėjas dainuos...
Tavęs išskubėsiu ieškoti
vargšu piligrimu.
Man sako dar žemė šalta,
nepražydę laukai ir smelkias erškėčiai
kertelėj širdies
ligi kraujo...
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Nuo viesulu
lekiančių metų
pražyla plaukai...
Tik saulės nepasiektos
šaukia pakilt
vis iš naujo!
Ir šiandien tikiu išnešiot reikia
skausmo žymes,
kad tavo tvirtumą
ištyrintų
strėlės ugninės.
Prie žemės prigludę
suprantam
pasaulio žaizdas,
Ir savo pramintus takus,
ir žingsnius pašaukimo...
Ne, ne vėlu! Virš tylinčių laukų
mėnulio pilnatis
dar neprinoko...
Ir nesustojo
smėlio laikrodžio
trapi srovė.
Ištiesti kruvinus kelius kaskart pradėt
iš naujo
mokais...
Štai po audros
pakyla
dar viena gėlė.
Dar ne vėlu tau prometėjiška šviesa
liepsnoja
pašaukimas aiškesnis
negu pirmąkart, kadais...
Širdim jauti gyvenimą, tą didįjį
laukimą,
dažnai apglėbiantį
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šaltais
kančios sparnais.
Nušvis
dar ne viena aušra
kantrybės diademom,
kol smėlio laikrodžio
srovė
tyloj ištirps...
Dar ne vėlu.
Skubėsi eit
per degančias ražienas,
kur tyliai šaukia
begalybės ilgesys.
ATRIŠKIT SPARNUS!
Išleiskit mane į tyrus!
Išleiskit išlaisvinti širdį!
Išleiskit tylos atsigerti,
sugrįžti prie medžio Vilties!
Tik vieną minutę - maldauju norėčiau pažvelgti iš naujo
į dangiškų tolių zenitą,
į pėdsaką savo žvaigždės.
Atverkite vartus į tyrus suprasti, ko žemė vaitoja,
iš naujo širdim išmatuoti
gyvenimo džiaugsmo vertės.
Išbėgsiu per robotų triukšmą įkvėpti pavasario oro,
išgydyti skaudančių randų,
pajust begalybės erdvės.
Sargyboj - šalti manekenai.
Stovės jie - beveidžiai, bedvasiai...
Aš noriu turėt gyvą širdį!
Atriškit! Atriškit sparnus!
CREDO
Juk reikia ugnies,
kad užgrūdintų plieną liepsna,
ir reikia širdies,
užsidegusios meile kilnia.
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Juk reikia lietaus,
kad atgytų žolelė sausa,
ir - kartais - tamsos,
kad labiau išryškėtų šviesa...
Nauja diena - nauja pradžia,
tarytum naujas atgimimas.
Taisau sparnus, senas klaidas
į MEILĖS gelmę paskandinus.
Žvaigždžių takai, erdvių aidai,
beribiai toliai moja, kviečia - - Pražys gyvybe pelenai,
pakils į Tavo skaidrią šviesą!
Tikiu - yra slaptinga valanda,
kada žiedų kalba laukus pripildo,
kai pilkas pakelės akmuo
staiga pajunta savo gyvą širdį!
Pabunda snaudžiantys laivai,
į tolimą kelionę šaukia.
Nebesustos, nebenugrims gelmėn!
Tikiu - ir laukiu...

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE
Kardinolo Vincento Sladkevičiaus vizitacija Kauno Katedroje. 1988 m.
rugsėjo 25 d. įvyko iškilminga vizitacija Kauno Katedroje. Kardinolas ce
lebravo šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Tai pirmas atvejis Kauno Katedros
istorijoje, kai ją aplanko kardinolas lietuvis. Po pamaldų Kardinolas
aplankė Kauno kunigų seminariją.
„Rūpintojėlio“ krikštatėvio ir didžiojo globotojo netekus. 1988 m.
rugsėjo 25 d. (sekmadienį), vos rytui brėkštant, mirė jubiliatas kun. Juozas
Šalčius. Velionis buvo gimęs 1900 01 13 d. Prieš 64 metus (1924) čia,
Marijampolėje, vysk. Antano Karoso jis buvo įšventintas kunigu. Šiandien
(09. 28, trečiadienį) prie to paties altoriaus aukščiausieji hierarchai - kard.
V. Sladkevičius ir arkivysk. L. Povilonis su kitais hierarchais bei kunigais
celebravo šv. Mišias jo laidotuvėms. Tikinčiųjų prisirinko pilna bažnyčia,
bet būtų buvę dar daugiau, jei būtų buvusi reikiamu laiku ir tiksli infor
macija tiek Kauno Katedroje, tiek per Vatikano radiją. Velionis palaidotas
Marijampolės kapinėse šalia kitų kunigų. (Apie velionio asmenį ir kūrybą
bus kitame numeryje.)
Marijampolėje šv. Mišios spalio 25 d. 12 val., minint 30-ą dieną po mirties.
Garliavoje, gimtojoje velionio parapijoje, šv. Mišios spalio 26 d. 19 val., minint
64-ąsias Kunigystės šventimą metines.
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Šventasis Tėvas užbaigė Marijos metus. Jis įspėjo apie iškilusią žmo
nijai grėsmę ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio ir kad reikia maldauti
Marijos globos visam pasauliui. Kaip tik tame laikotarpyje, kai didžiuoja
masi „neįsivaizduojama pažanga“, žmonės turėtų savo akis pakelti į Ma
riją, - sakė Šventasis Tėvas Šv. Petro Bazilikoje rugpjūčio 15 dieną. Pernai
tą dieną Marija buvo iškelta kaip Bažnyčios Pirmavaizdis. Reikia ir atei
tyje Jos garbinimą skleisti visame pasaulyje.
Kontaktai tarp Romos ir Maskvos. Šventasis Sostas jau nemaža metų
rūpinasi užmegzti tiesioginius ryšius su Tarybų Sąjunga. Kard. A. Kaza
rolio susitikimas su Michailu Gorbačiovu birželio 13 d. visų laikomas
istoriniu įvykiu. Šio susitikimo metu, žurnalistų užklaustas dėl Šventojo
Tėvo apsilankymo Tarybų Sąjungoje, Gorbačiovas atsakė, kad tam dar
reikia daug padirbėti, o užsienio reikalų ministras Ševarnadzė išsitarė:
Mūsų planai dideli, tam ateis laikas.
Kardinolas Chaimė Sinas rugpjūčio mėn. ilgesnį laiką lankėsi Lenki
joje. Jį buvo pakvietęs kard. Glempas, ten jis pašventino naują bažnyčią
Sopoto vietovėje. Aplankė Krokuvą, Gniezną, Čenstakavą. Pernai jis lankė
si Tarybų Sąjungoje ir buvo susitikęs su rusų-ortodoksų Bažnyčios vado
vais (taip pat apsilankė ir Vilniuje bei Kaune).
Motina Teresė atidaro namus Kijeve. Tarybų valdžia davė oficialų
leidimą Motinai Teresei atidaryti prieglaudą Kijeve. Ten greitu laiku bus
paruoštas namas, - pranešė Romoje gyvenąs slovakų vyskupas R Haili
ca, kuris toms seserims teikia dvasines paslaugas. Tiktai tarybiniai or
ganai nori, kad naujoji įstaiga būtų vadinama „Vienišų vyrų ir moterų
namai“, o ne „Socialiai silpnųjų prieglauda“, kaip anksčiau planuota.
Netrukus Kijeve apsigyvens seserys. Tuo tarpu leidimas duotas trejiems
metams.
Daugiau nei 3,5 milijono afrikiečių 1986 m. tapo katalikais. Ti
kėjimui platinti kongregacijos žiniomis šis prieaugis yra 2 mln. didesnis
negu katalikų prieaugis Europoje, Amerikoje ir Okeanijoje kartu pa
ėmus. Ten taip pat smarkiai didėja ir kunigų, klierikų bei novicų skai
čius. Vien tik Azija katalikų prieaugio dydžiu pralenkė Afriką. Kongre
gacijos pranešimu, du trečdaliai visų katechetų, t. y. 200 000, darbuo
jasi Afrikoje.
Vakarų Berlyno katalikų skaičius padidėjo 1987 m. 3000 ir dabar
yra 284 525 katalikai; rai sudaro daugiau kaip 15,37 % miesto gyventojų.
Šį prieaugį daugiausia nulemia atvykėliai iš kiti) kraštų.
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Kubos vyriausybė davė leidimą 20 kunigų įvažiuoti iš užsienio ir
darbuotis jų krašte. Tai sužinota iš Havanoje gyvenančių katalikų. Šiuo
metu ten yra 110 kunigų, 214 vienuolių ir 82 broliukai. Iš 10 mln. Kubos
gyventojų 90% prisipažįsta esą katalikai.
Siono seserų kongregacija Jeruzalėje buvo įsteigta 1843 m. tėvo
Ratisbonės, atsivertusio žydo. Jis su savo broliu ir pastatė vienuolyną
Ecce Homo. Jo įsteigtos vienuolijos gyvenimą laiko trys stulpai - tai tar
navimas Bažnyčiai, atsidavimas žydų tautai ir nešimas pasauliui teisin
gumo, taikos ir meilės.
Pirmiausia reikėjo mokyti ir auklėti jaunas žydaites. Vėliau buvo įsteig
tos dvi senelių prieglaudos, dvi ligonių stotys ir meno mokykla. Mes pri
valome savo širdis plačiai atverti, nedaryti jokių skirtumų tarp lotynų ir
graikų, tarp musulmonų ir žydų. Visus apglėbti meile, - tokia dvasia
daugiau nei 1000 Siono seselių darbuojasi 22-juose kraštuose. Jos labai
jautrios visur, kur reiškiasi kokia nors neteisybė. Žydų tautos istorija
padeda mums ypatingai rūpintis mažumų teisėmis, vargšų ir gyvenančių
mūsų visuomenės pakraštyje globa (iš Konstitucijos).
Siono seserys daug dirba socialinėje srityje: Brazilijoje jos švelnina
vargą, Anglijoje - globoja senelius, Kanadoje - moko vaikus, Australijoje remia čiabuvius, kurie kovoja dėl savo teisių. Jų tikslas nėra vien mažinti
visokį skurdą, bet pirmiausia pamokyti, kaip kenčiantieji gali išlaikyti
egzistenciją, ginti savo teises ir kurti ateitį.
Jeruzalėje netoli Alyvų kalno yra įsteigtas hebrajų universitetas, kurio
tikslas - ugdyti arabų ir žydų tarpusavio supratimą. Ten mokosi arabų ir
žydų jaunimas, suaugę vyrai ir moterys. Daug dėmesio skiriama Siono
seserų novicėms parengti. Jeruzalėje šį darbą atlieka vokietė sesuo Matilda.
Novicės atsidėjusios studijuoja Biblijos tekstus.
Neakivaizdinis
teologijos
mokymas
Budapešte.
Katalikų
teologijos
fakulteto neakivaizdinės teologijos vedėjas Tomas Nyiris pareiškė pasiten
kinimą dėl pasiektų šioje srityje laimėjimų. Pasaulyje gyvenantys tikintieji
jau 10 metų, kai gali gauti teologinį švietimą. 1987/88 m.m. yra užsirašę
281 studentas, kurių 54% - moterys. Pusė studentų yra 18-30 metų am
žiaus. Baigę daugelis dirba katechetais. Studijos trunka trejus metus.
Vyskupo
įšventinimas
Bulgarijoje.
Ypatingasis
popiežiaus
nuncijus
arkivysk. F. Kalasuonas sekmadienį, liepos 31 d., įšventino vyskupu kun.
Jurgį Jovcevą, paskirtą apaštaliniu administratoriumi Sofijos ir Plovdivo
vyskupijai. Šventinimo apeigose dalyvavo Nikopolio vyskupas (šiaurės Bulga
rija), Rytų apeigų katalikų egzarchas Bulgarijoje vysk. N. Stratievas; koncelebrantais buvo 14 Bulgarijos kunigų, tarp jų du unitai, Slovakijos ir Ita
lijos kunigai iš Berlyno. Plovdivo katedra, kur vyko šios iškilmės, buvo
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perpildyta tikinčiųjų. Tarp svečių buvo Bulgarijos ortodoksų Plovdivo met
ropolitas Arsenas, valdžios delegatai.
Pietų Bulgarijos katalikai gavo vyskupą. J. Jovcevas, 38 m. amžiaus,
gimęs 1950 m., kunigu įšventintas 1976 m., teologiją studijavo Romoje ir
teisę Rytų institute. Bulgarijoje yra dvi vyskupijos: Nikapolio ir SofijosPlovdivo. Kunigų seminarijos nėra - vyskupai ir kunigai parenka kandi
datus ir juos parengia.
Mano gyvenimas - tai Kristus, - toks naujojo vyskupo šūkis. Besibai
giant savaitei po šventimų (rugpjūčio 6 d., šeštadienį), vysk. J. Jovcevas suteikė
kunigo šventimus vienam jaunam vyrui. Tai pirmas atvejis po 1976 m.,
kai jis pats buvo įšventintas. Dabar savo vyskupijoje jis turi 9 kunigus ir
50 000 tikinčiųjų.
Jėzuitai ir švietimas. Dabar jų universitetus bei kitas aukštąsias mo
kyklas lanko 1,8 mln. studentų ir moksleivių; tas skaičius vis didėja. Iš
viso jėzuitai turi 177 universitetus ir fakultetus, 363 gimnazijas, 54 aka
demijas, 787 kitas mokyklas. Tose švietimo įstaigose darbuojasi 6225
jėzuitai ir 63 000 pasauliečių (su kitų ordinų vienuoliais) profesoriais ir moky
tojais. Be to, jėzuitai vadovauja auklėjimo įstaigoms, kurios yra Bažny
čios, valstybės ar privačių asmenų rankose. Tokių yra 683 dešimtyje Lo
tynų Amerikos kraštų, jose 12 000 mokytojų auklėja 300 000 jaunimo.
Nuo 1982 m. moksleivių ir studentų pagausėjo 20%, o studentų skaičius
nuo 198 000 išaugo iki 460 000.
Belgijos vyskupai paskelbė Šeimos metus nuo 1988 rugsėjo iki 1989
rugsėjo. Bažnyčia stengsis surengti šalyje naują evangelizaciją. Katalikų
sąjūdžiai, draugijos ir mokyklos aktyviai dalyvaus tuose Šeimos metuose.
Krista Njues, atsivertusi į katalikų tikėjimą mokslininkė ir publicistė,
iškėlė viešą kaltinimą moterims motinoms, kad jos yra priežastis tų 3
mln. abortų, kurie Vakarų Vokietijoje buvo padaryti per paskutinius 12
metų. Šis motinystės smukimas yra didžiausias šių laikų pavojus, - pa
reiškė mokslininkė viename ekumeniniame suvažiavime. Juk be mylinčių
motinų žmonės negali mylėti, atleisti ir mokytis būti ištikimi.

