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GERASIS GANYTOJAS. (Vitalis Valiukevičius)

PASAULIS yra pakitęs. Žmogus savo mirtingose rankose laiko galią
panaikinti visokį žmogiškąjį skurdą, betgi ir visokią žmogišką gy
vybę. Tačiau tie patys įsitikinimai, už kuriuos mūsų proseneliai
kovojo, tebėra lemtingi, - tai įsitikinimai, pagal kuriuos žmogaus
teisė pareina ne nuo valstybės dosnumo, bet iš Dievo rankos.
Dabar ir vėl trimitas kviečia mus - ne kaip šauklys imtis ginklų,
nors ginklų mums reikia; ne kaip vadas stoti į mūšį, nors mūšiui
esame pasirengę, bet kaip kvieslys kovoti metai po metų tebesitę
siančios kovos prietemoje - „džiaugiantis viltimi, kantriai kenčiant
priespaudą“ - kovos su bendrais žmonijos priešais: tironija, skur
du, ligomis ir pačiu karu...
Tad, mano tautiečiai - amerikiečiai, neklauskite, ką jūsų kraš
tas gali padaryti jums, bet ką visi kartu galime padaryti žmonijos
laisvei. Pagaliau nesvarbu, kas jūs būtumėte - Amerikos ar pasau
lio piliečiai, reikalaukite iš mūsų tokių pat didelių pastangų ir
pasiaukojimo, kokių mes reikalaujame iš jūsų. Turėdami galvoje,
kad tyra sąžinė - vienintelis atlyginimas, o istorija - galutinis
mūsų darbų teisėjas, - vedame į priekį savo mylimą kraštą, prašy
dami Dievą palaimos ir pagalbos, betgi kartu žinodami, kad čia,
žemėje, Jo darbą ir mes patys turime vykdyti.
(JAV prezidentas Džonas Ficdžeraldas Kenedis)

[Kazimieras Šapalas]
VASARIO 16-0SI0S AKTAS
Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbė atstatanti nepri
klausomą,
demokratiniais
pagrindais
sutvarkytą
Lietuvos
valstybę
su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių
ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis (Lietuvos istorijos chrestomatija.
1972, p. 163).
Šiemet sukanka 60 metų nuo šio reikšmingo istorinio dokumento pa
skelbimo. Su juo siejasi pradžia naujo laikotarpio Lietuvos istorijoje - po
125 metų svetimos priespaudos posūkis į savarankišką gyvenimą.
Senoji Lietuvos valstybė, XIII a. pradžioje Mindaugo įkurta, 1795 m.
buvo likviduota. Nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų per 200 m. ji
kovojo nepertraukiamą žūtbūtinę kovą su Vokiečių ir Livonijos ordinais,
kurie, visos Vakarų Europos remiami, atkakliai siekė užgrobti lietuvių
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gyvenamas žemes ir sunaikinti Lietuvos valstybę. Tuo pat metu jai teko
dažnai susiremti su totoriais ir kaimyninėmis slavų tautomis.
Senovės lietuviai, gindami savo valstybę ir tautos laisvę, parodė nepa
prastą ištvermę, ryžtą ir išmintį. Patys būdami negausūs, tik savo valios
ir vadų talento bei išminties dėka gebėjo rasti talkininkų ir suorganizuoti
jėgą, kuri atrėmė ir nugalėjo keleriopai gausesnius priešus, nepaprastai
išplėtė valstybę ir ją išlaikė 560 metų (1236-1795). Netrumpas senosios
valstybės gyvavimas leido lietuvių tautai atskleisti nemažus organizaci
nius, karinius, diplomatinius ir administracinius gebėjimus, sulaikyti vo
kiečių veržimąsi į Rytus, pastoti totoriams kelią į Vakarus ir atlikti kitus
darbus, garsinusius lietuvių tautos vardą.
Ilgai ir sunkiai kovodami dėl valstybės egzistencijos, lietuviai didžiau
sias savo pastangas nukreipė stiprinti karinei galiai ir per vėlai susirūpi
no mokyklomis bei švietimu. Krikščionybę priėmė 400 metų vėliau negu
kaimynai slavai. Su krikščionybe buvo susijęs mokslas ir kultūra: vidu
ramžių supratimu ne valdovas, o Bažnyčia turinti pasirūpinti mokyklomis
ir švietimu. Vėlai Lietuvoje pradėtos statyti bažnyčios, vėlai atsirado mo
kyklos ir savas raštas. Ilgai neturint savo rašto ir atsilikus kultūros sri
tyje, sulėtėjo tautos vidinės galios augimas, susilpnėjo jos atsparumas ir
ji ėmė tirpti kaimyninių tautų trinama.
Po Liublino unijos glaudžiau susijungusi su Lenkija, Lietuvos valsty
bė pakrypo smukimo linkme. Nors ir toliau buvo dedama pastangų iš
laikyti savarankiškumą, bet Lietuvos bajorija, susižavėjusi lenkų bajorų
„aukso laisvėmis“, siekdama sulyginti savo teises su lenkų bajorų tei
sėmis, valstybės gyvenimą kreipė į didesnį suartėjimą su Lenkija ir skir
tumų valstybinėje organizacijoje panaikinimą. Lietuvos bajorija lenkėjo,
pamėgo puotas, ėmė didinti valstiečiams baudžiavos naštą, stengėsi vi
sai atsikratyti pareigų valstybei. Bajoriškoms laisvėms ginti įvestas libe
rum veto sutrikdė valstybės aparato veikimą, įsigalėjo netvarka, kuri
privedė abi valstybes prie suirimo. Kaimyninės valstybės (Rusija, Prūsija
ir Austrija) pasidalijo Lietuvos ir Lenkijos žemes, likvidavo pakrikusią
valstybę.
Vasario 16-osios aktas užsibrėžė tikslą atkurti buvusią Lietuvos val
stybę. Šis tikslas daug kam, ypač kaimynams, atrodė viršijantis lietuvių
tautos jėgas ir realiai turimas galimybes. Negalima sakyti, kad toks po
žiūris visai neturėjo pagrindo: Lietuvos teritorija buvo svetimos valstybės
užimta, tautos materialiniai ištekliai nedideli, šalis karo nusiaubta, ūkis
sugriautas, gauti materialinės pagalbos iš svetur perspektyvos menkos beveik jų nėra: kaimynai ne tik nėra pasirengę padėti, bet, priešingai,
laukia patogaus momento Lietuvą užimti ir ją prisijungti prie savo valsty
bės. Be to, tautinė inteligentija negausi, trūksta visų rūšių specialistų,
nėra savo organizuotos kariuomenės, kuri galėtų Lietuvos teritoriją išva
duoti ir ją apginti.
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Vasario 16-osios aktas iškėlė lietuvių tautai uždavinį, reikalaujantį mil
žiniškų pastangų, nes visko trūko, viską reikėjo surasti, suorganizuoti, pa
rengti ir sukurti, o ištekliai buvo menki. Bet tauta turėjo stiprų ryžtą, valią
ir Tėvynės meilę, kurią išugdė Valančius, Daukantas, Basanavičius, Kudirka,
Maironis, Vaižgantas ir kiti tautinio atgimimo pranašai ir veikėjai. Toji
dvasia ir viltis, jog išsipildys svajonė atkurti nepriklausomą valstybę, sutei
kė jėgų ištverti visus sunkumus, viską nugalėti ir atkurti Lietuvos valstybę.
Po 1918 m. Vasario 16-osios prasidėjęs Lietuvos valstybės kūrimosi
laikotarpis yra šviesiausias periodas lietuvių tautos istorijoje. Jo neužtem
dys niekas: nei bandymai jį išbraukti iš Lietuvos istorijos, nei svetimiems
dievams tarnaujančiųjų pastangos jį pažeminti ir suniekinti, keliant aikš
tėn pasitaikiusias klaidas bei rodant tuo metu atsiradusias šiukšles (jokia
didžioji statyba neišvengia šiukšlių!). Atlikti didžios reikšmės darbai visa
da kalbės patys ir žavės tautą. Nuolatos kartojami tą laikotarpį niekinan
tys žodžiai - tik įrodymas, koks didelis ir gyvas pasilikęs to laikotarpio
poveikis lietuvių tautai.
Per pirmuosius du savarankiško gyvenimo dešimtmečius atkurta Lietuvos
valstybė, suorganizuotas neblogai veikiantis administracinis valstybės apa
ratas, tautos ūkis, įsteigtos lietuviškos bendrojo lavinimo ir specialiosios
mokyklos, atidarytas Universitetas, Žemės ūkio ir Veterinarijos akademi
jos, Mokytojų, Prekybos institutai, Aukštieji karininkų, Kūno kultūros kur
sai, Konservatorija, Lituanistikos institutas, Operos ir Dramos teatrai, daug
kitų mokslo ir kultūros įstaigų, kurių anksčiau Lietuvoje visai nebuvo.
Išauginta nauja tautinė inteligentija, kūrybiškai pasireiškusi literatūroje,
moksle, ūkyje, administraciniame darbe ir kitose tautos gyvenimo srityse.
Parengta
mokslininkų,
kuriais
pasiremiant
buvo
steigiamos
aukštosios
mokyklos ir pradėtas mokslo tiriamasis darbas. Sunorminta lietuvių lite
ratūrinė kalba. Parengta atskirų mokslo šakų lietuviškoji terminija. įsta
tymiškai lietuvių kalba paskelbta valstybine kalba. Pačių tvarkoma valsty
bė sudarė sąlygas išsiskleisti tautos talentams, kurie praturtino ir iškėlė
lietuvių literatūrą, mokslą, muziką, dailę, Juozas Tumas-Vaižgantas, Vin
cas Krėvė-Mickevičius, Antanas Vienuolis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Ba
lys Sruoga, Kazys Binkis ir kiti rašytojai savo kūriniais iškėlė lietuvių
literatūrą į aukštą lygį. Anksčiau rusų kalba rašęs poetas Jurgis Baltru
šaitis ėmė kurti lietuvių kalba ir savo dideliu talentu turtino lietuvių
literatūrą. Petras Rimša, Juozas Zikaras, Adomas Varnas, Adomas Galdi
kas, Juozas Naujalis, Juozas Gruodis ir daugelis kitų iškilių talentų toli į
priekį pastūmėjo dailės ir muzikos meną. Pastatyta didingų rūmų, įsteigta
M.K. Čiurlionio dailės galerija. Mokslininkai ir kiti kultūros veikėjai, pe
riodinėje spaudoje ar moksliniuose veikaluose keldami ir nagrinėdami
tautos pašaukimo bei ugdymo problemas, brandino ir stiprino tautinę
savimonę. Ypač minėtinas prof. Stasio Šalkauskio veikalas „Lietuvių tauta
ir jos ugdymas“, kuriame nagrinėjama istorinio lietuvių tautos likimo
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ypatybės, tautinis auklėjimas ir lietuvių tautos pašaukimas. Per pirmuo
sius 2 nepriklausomo gyvenimo dešimtmečius atlikti darbai padėjo pa
grindus tolesniam lietuvių tautos kultūriniam augimui, labiau subrandino
jos sąmonę, sustiprino ryžtą laisvai ir savarankiškai gyventi.
Tautų ir valstybių gyvenimas ne visada eina vienodai lygiu keliu. Iš
kyla netikėtų įvykių, kelią pastoja nenumatytos kliūtys, tenka daryti vin
giai ir staigūs posūkiai. Praslinkus dviem nepriklausomo gyvenimo de
šimtmečiams, ne savo valia jai teko pasukti kitu keliu negu buvo nurodęs
Vasario 16-osios aktas. Iš pradžių kai kam atrodė, jog pasukus šiuo keliu
mažai kas pasikeitė, ankstesni laimėjimai nesunaikinti: pasiliko valstybė
bei administracinis aparatas, įstaigose ir mokyklose pasiliko lietuvių kal
ba, dauguma kultūrinių įstaigų toliau veikė, mokslui bei kultūrai neužkirstas kelias. Tačiau tolesnė įvykių raida parodė, jog 1940 m. birželio 15 d.
padarytas posūkis viską iš esmės keičia ir veda ne tuo keliu, kuriuo
norėtų eiti lietuvių tauta.
Valstybė, tiesa, pasiliko, bet jos suverenumas Tarybų Sąjungos konsti
tucijos tiek apribotas, jog savarankiškai tvarkytis jai teliko labai mažos
galimybės. Lietuva įjungta į Tarybų Sąjungą, jos ūkis - Tarybų Sąjungos
sudedamoji dalis, jis planuojamas ir plėtojamas sutinkamai su TSRS ūkio
vystymo uždaviniais bei kryptimis (Lietuvos TSR 1978 m. konstitucija, 139 str.).
Vadovavimas ir vairavimas Lietuvos visuomenei priklauso ne lietuvių tau
tai, o Tarybų Sąjungos komunistų partijai (Lietuvos tsr konstitucija, 6 str.). Tai
rodo, jog lietuvių tauta nustojo teisės savarankiškai tvarkytis ir jos ateitį
ėmėsi lemti svetimos jėgos. Be to, mokyklos, auklėjimo įstaigos ir net
tėvai įpareigoti jaunąją kartą ugdyti ne lietuvių tautine, o internacionali
ne dvasia (Lietuvos TSR liaudies švietimo įstatymas, 77 str.). Meilės lietuvių tautai
žadinimas, tautinių jausmų ugdymas, tautinės savimonės ugdymas trak
tuojamas kaip buržuazinio nacionalizmo apraiška, yra smerkiamas ir kaip
nusikaltimas sunkiai baudžiamas. 1940 m. posūkis neveda lietuvių tau
tos į „suklestėjimą“, į „šviesią ateitį“, kaip dažnai tenka išgirsti, o sudaro
didelį pavojų jos egzistencijai.
Istorinė lietuvių tautos patirtis rodo, jog Vasario 16-osios nurodytas
kelias yra vienintelis, kuriuo lietuvių tauta gali stiprėti ir augti. Visais
atvejais, kai tautos likimas buvo susiejamas su svetima valstybe, teko
mokėti labai brangią kainą. Susijungus su Lenkija - pražudyta valstybė,
o patekus į carinės Rusijos valdžią - vos neprarasta tautos gyvastis. Tik
iš liaudies kilęs susipratusių šviesuolių būrelis ją atgaivino ir prikėlė.
Būti susijungus su svetima valstybe lietuvių tautai yra pavojinga ypač
dėl to, kad ji nėra atspari svetimai įtakai ir, kaip prancūzų geografas
E. Rėkliu yra pasakęs, lengvai pasiduoda likimui ir nebando savo valios
pasiryžimu jį savaip pakreipti. Tik paskutinio reikalo prispirta, sako St. Šal
kauskis, ji staiga paplūsta nuostabiu įnirtimu ir ilgai krauta energija
išsiveržia su baisia galybe (St. Šalkauskis. Lietuvių tauta ir jos ugdymas).
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Carinės priespaudos metu, atėjus paskutinei valandai, tautos įniršis
paplūdo ir energija išsiveržė, bet ar tai pasikartos ir kitą kartą, - parodys
ateitis. Be to, ar nėra per didelė rizika laukti paskutinės valandos? Ener
gija su baisia galybe gali prasiveržti tik toje tautoje, kuri yra sveika,
moraliai tvirta ir pajėgi. XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje tokia
sveika ir pajėgi buvo mūsų liaudis ir iš jos kilusi inteligentija. Atėjus
lemtingai valandai lietuvių tauta galėjo parodyti įniršį, galėjo su baisia
galybe išsiveržusi energija prikelti tautą ir atkurti nepriklausomą valsty
bę. Šiandien lietuvių tauta jau ne ta pati, kuri buvo prieš 60 metų. Tau
tiniu požiūriu ji dabar labiau susipratusi, labiau apsišvietusi bei išsilavi
nusi, kultūros srityje aukščiau pakilusi. Tai pliusai, kurie tautą daro at
sparesnę išoriniam spaudimui. Tačiau moraliniu atžvilgiu yra didelių mi
nusų, kurie griauna tautą iš vidaus ir daro nepajėgią ryžtingesniam ir
didesniam veikimui, - tai girtavimas, venerinės ligos, moters garbės nieku
pavertimas, gimimų skaičiaus mažėjimas, atsakomybės ir pareigos jaus
mo sunykimas, nesąžiningumas, gobšumas ir kitos moralinio smukimo
apraiškos, kurios daugelį susirūpinusiųjų lietuvių tautos likimu veda į
neviltį. Todėl kyla klausimas: ar lietuvių tauta gebės atgauti tai, ką yra
praradusi, ar lemtingą valandą nebus išsekusios jos jėgos. Istorija yra
gyvenimo mokytoja. Ji pateikia nemaža pavyzdžių, rodančių, kad kai tau
tos moralė yra smukusi, niekas nebepajėgia išgelbėti jos nuo pražūties, nei gerai ginkluota kariuomenė, nei dideli turtai, nei aukšta kultūra, nei
kuri kita jėga. Kažin ar lietuvių tauta gebės pasimokyti iš šio vertingo
patyrimo?..
Šiandien lietuvių tautai nėra jokio kito tokio svarbaus ir reikšmingo
uždavinio, kaip tautos moralės pakėlimas ir smukimo sulaikymas. Tai
gyvybinės reikšmės reikalas, sprendžiantis, ar tautai skirta gyventi, ar
žūti. Šis uždavinys reikšmingas ir svarbus, bet sunkus įvykdyti. Nemaža
tautų šio uždavinio nepajėgė išspręsti ir išnyko iš istorijos arenos. Todėl
turime dėti visas pastangas ir panaudoti visas galimas priemones tautos
moralei pakelti. Šiuo atveju nereikėtų išleisti iš akių spaudos, radijo, te
levizijos ir valdžios administracijos. Nors šiam tikslui panaudoti šias prie
mones galimybės yra ribotos, tačiau įmanomos. Mūsų spauda, radijas ir
televizija imasi akcijos prieš girtavimą ir nusikaltimus. Administracija
tam nėra visai abejinga. Tą akciją reikia paremti, prisidėti prie jos išplė
timo ir poveikio sustiprinimo.
Svarbiausias moralės ramstis yra religija. Moralė taip artimai su reli
gija susijusi, kad be jos nustoja atramos ir nyksta. Praeitis ir šių dienų
gyvenimas tai aiškiai liudija: ten, kur yra gyvas, ne formaliai išpažįsta
mas, bet pačiu gyvenimu liudijamas tikėjimas, tvirtai laikomasi ir mora
lės. ir priešingai, kur įsigali religinis abejingumas arba religija visai pa
neigiama, blėsta sąžinės jautrumas ir nyksta moralė. Šv. Pranciškus Asy
žietis, savo gyvenimu liudijęs Kristų ir atgaivinęs religinę dvasią, sukėlė
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tokį sąjūdį, kad buvo sulaikytas moralinis smukimas ne tik jo tėvynėje
Italijoje, bet ir daugelyje Vakarų Europos kraštų. Vysk. Motiejus Valančius,
pasiremdamas religija, sulaikė žemaičius nuo girtavimo ir padarė juos
blaivininkais.
Religijos jėga moralei palaikyti yra labai didelė. Kol mūsų tėvynėje
pasiliks gyvo tikėjimo ugnis, tol neišnyks viltis pakelti tautą ir išsaugoti
jos gyvastį. Kokį didelį nusikaltimą daro tie mūsų tautiečiai, kurie prisi
deda prie religijos griovimo! Silpnindami religijos poveikį tautai, kartu
kerta ir tautos gyvastingumo šaknis.
Vasario 16-osios akto autoriai - garbingi mūsų tautos veikėjai dr. Jo
nas Basanavičius, Kazys Bizauskas, Mykolas Biržiška, Saliamonas Banai
tis, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinaus
kas, kun. Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, kun. Alfonsas Petru
lis, dr. Jurgis Šaulys, Kazimieras Šaulys, Jokūbas Šernas, Aleksandras
Stulginskis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, kun. Justinas Staugai
tis, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis, skelbdami Lietuvos valstybės atkūri
mą, troško sudaryti geresnes sąlygas lietuvių tautai stiprėti ir augti. Kai
kurie iš jų už tai pelnė kankinių mirtį (Kazys Bizauskas, Pranas Dovydai
tis, kun. Vladas Mironas) bei kančias kalėjime ir ištrėmime (Petras Klimas,
Aleksandras Stulginskis). Daug ir kitų mūsų tautiečių už tą idėją turėjo
mirti karžygių ir kankinių mirtimi, kęsti ir ištverti kankinimus kalėji
muose, koncentracijos stovyklose ir tremtyje. Minėdami Vasario 16-osios
60-metį, negalime jų užmiršti, nes nėra didesnės meilės Tėvynei kaip
paaukoti gyvybę ir iškęsti visas kančias, kurių reikalauja šviesesnė tautos
ateitis.
Tautos šviesesnė ateitis pasiekiama tik savarankiškumo keliu, kurį yra
nurodęs Vasario 16-osios aktas. Tačiau per 60 metų laikotarpį savarankiš
kumo sąvoka yra pakitusi. Tautos savarankiškumo sąvoka dabar supran
tama ne kaip visų ryšių su kitomis tautomis nutraukimas, kaip pasakyta
Vasario 16-osios akte. Ekonominis, politinis ir kultūrinis tautų gyvenimas
tarpusavy taip yra susijęs, jog nė viena tauta be glaudesnio ryšio su
kitomis tautomis apsieiti negali. Tautos savarankiškumas dabar supran
tamas kaip teisė tautai pačiai, o ne pašalinės jėgos verčiamai ir diktuo
jamai, spręsti, su kuria tauta ar šalimi ir kokiomis sąlygomis ji gali pa
laikyti glaudesnius santykius ir tvarkyti savo krašto reikalus. Tokio sava
rankiškumo siekti dabar ir skatina mus Vasario 16-osios aktas.
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TAUTOS DVASIOS MILŽINAI
L. Kovas [kun. Lionginas Kunevičius]
DIDŽIOJO GANYTOJO METAI
Nereikia mums kalbėti
apie žvakių mirgulius prie grabo,
nes Jurgio Arkivyskupo siela
kaip saulės spindulys gyva.
(J. Augustaitytė-Vaičiūnienė)
Šie, 1978-ieji, metai, atsimenant Jurgio Matulaičio gyvenimą, yra reikš
mingi tuo, kad šiemet sukanka 60 metų nuo jo konsekracijos vyskupu
Kauno katedroje (gruodžio 1 d.) ir 80 metų (gruodžio 19 d.) nuo įšven
tinimo kunigu Petrapilyje.
Sausio 27 dieną Kapsuko (Marijampolės) bažnyčioje, dalyvaujant vysk.
Liudvikui Poviloniui, nemažam būriui kunigų ir miniai tikinčiųjų, buvo
paminėtos arkivysk. Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus mirties 51-osios me
tinės, o balandžio 27-29 d., jo Vardo Globėjo dieną minint, - trijų dienų
susikaupimas (taip pat dalyvaujant vysk. Poviloniui) Karmelitų bažnyčioje
Kaune. Taigi šiais metais mes gyvai prisiminsime jo, kaip švento kunigo
ir didžio hierarcho, gimimą savo tautai. Kartu turime gerą progą labiau
apmąstyti dvasininkijos vaidmenį žmonijai ir tautai.
Tai, kas dezinformuotiems tautiečiams, ypač jaunimui, neaišku (Baž
nyčios kilmė, jos tikslai, kunigystės misija) ar net atgrasu (aukšti doro
viniai reikalavimai, religinė praktika, askezė), nušvis nauja šviesa susipa
žinus su arkivysk. Jurgio didžia asmenybe, jo idėjomis ir darbais.
Jurgis Matulaitis-Matulevičius į gyvenimą išėjo, galima sakyti, savo
paties
pasidarytomis
medinėmis
klumpėmis,
labai
trumpai
pavedėtas
tėvo rankos, ne ką ilgiau palydėtas ir motinos meilės (tėvas mirė palikęs
Jurgutį pusketvirtų, o motina - dešimties metų). Ir prasidėjo sunkus,
skausmingas našlaičio vargų kelias, kuriuo Jurgis ėjo kartais net ramen
tais pasiremdamas, tačiau visada su nepaprasta kantrybe ir dvasios
giedra.
Kokios gi buvo istorinės to meto sąlygos? Ilgaamžė carizmo naktis,
žandarų persekiojama lietuvybė ir katalikų tikėjimas. Po 1863 m. sukilimo
numalšinimo buvo 40-ies metų spaudos draudimo laikotarpis. Tokiu tad
metu Jurgis veržėsi į mokslo ir tikėjimo šviesą. Tuomet ir Marijampolės
mokykloje dėstomoji buvo rusų kalba. Lietuvių kalbos ir tikybos tebuvo po
vieną pamoką per savaitę. Ne tik pasaulietinės, bet ir religinės įstaigos
buvo nuožmioje žandarų priežiūroje. Štai Lenkijoje, Kelcų kunigų semina
rijoje, kurioje vėliau Jurgis mokėsi, kartą žandarai darė tokią smulkią
kratą,

kad net išrengė klierikus. Radus patriotiškų knygų ir pastebėjus,
kad kai kurie klierikai nešioja Švč. Jėzaus Širdies škaplierius (ir tai buvo
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draudžiama!), seminarija buvo uždaryta. Jos kursą Jurgiui Matulaičiui teko
baigti Varšuvos seminarijoje.
Ir dabar nelengvas yra kelias iš ateistinės mokyklos į kunigų semina
riją. Sunkių abejonių, skausmingo svarstymo kovą turi ištverti ir šių die
nų jaunuolis, kol nugali ryžtingas ir drąsus jo pasiryžimas: būsiu kuni
gas! Prasideda nauja kova - dėl įstojimo į seminariją. Kai kam ji būna
netgi labai sunki, trunkanti 10 ir daugiau metų, pareikalaujanti nežmo
niškos kantrybės, ištvermės ir pasitikėjimo Dievo Apvaizda. Nelengva ir
seminarijoje, ypač gyvos, veiklios dvasios klierikams, kai maža religinės
literatūros, gerų dėstytojų, kai negalima pasitikėti draugais, kai pašalinių
jėgų priversta seminarijos vadovybė gali tave kiekvienu momentu pašalin
ti iš seminarijos.
Bet ir baigus seminariją vargai nesibaigia. Suvaržymų, slopinimų, drau
dimų, pažeminimų ir įvairiausių bausmių gniaužtuose reikia pasilikti ir
kunigišką darbą dirbant, ir net vyskupo pareigas einant. Ne vienam kar
tais pradeda atrodyti, kad mūsų laikais nebeįmanoma nei pačiam degti,
nei kitus uždegti šventumo ir veiklos ugnimi. Ne vienas ima rezignuoti
apkaltindamas vien blogus laikus.
Ką tad gali pasakyti mūsų dienų jaunuoliui - keliančiam sau hamle
tišką klausimą būti ar nebūti kunigu - ar klierikui, kunigui, vyskupui tas
ramios išvaizdos, malonaus veido Arkivyskupas, į kurį žiūrint atrodo, kad
jo nebuvo palietęs joks vargo ir kančios šešėlis? O jis visiems turi labai
daug ką pasakyti! Pirmiausia, kad būti geru žmogumi, geru kataliku, geru
klieriku, geru kunigu ar vyskupu visais laikais sunku ir visais laikais
įmanoma.
Ar galime arkivysk. Jurgio metą pavadinti gerais laikaisi Ar lengvos,
palankios jo siekimams ir troškimams įgyvendinti buvo jį supusios aplin
kybės? Atsiminkime, kad jam teko išgyventi visas Pirmojo pasaulinio karo
negandas ir 7-erių metų kančias Vilniaus vyskupo soste, kai karo audrose
viena kitą keitė vokiečių, bolševikų ir lenkų valdžios, kai vyskupo sostas
visą laiką stovėjo lyg ant veikiančio tautinės neapykantos vulkano, nuolat
spjaudančio į Ganytojo veidą ir širdį juodais melo, šmeižto, intrigų pele
nais ir atviros neapykantos ugnimi. O, nelengva buvo...
Štai kokiomis sąlygomis išaugo ir subrendo bene prakilniausia Lietu
vos Bažnyčioje arkivysk. Jurgio Matulaičio asmenybė, tikrai verta altorių
garbės. Taigi, ar galime laukti geresnių sąlygų ir mes savo gyvenimo
žygiui garbingai tęsti, savo Bažnyčios ir Tėvynės gerovei padirbėti, sau
amžinojo gyvenimo vainikui laimėti? Laukti nėra ko!
Prašykime gerąjį Dievą, kad Jis kuo greičiau suteiktų altorių garbę
Dievo tarnui arkivyskupui Jurgiui, mūsų laikų tautiečiui, kad iš altoriaus
pakilumos mums ryškiau spindėtų Jo gyvenimo šventumas ir pavyzdys
kovoje dėl gėrio.
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ISTORIJOS PUSLAPIAI
Jz. [kun. Juozas Šalčius]
KUNIGO ANTANO MACKEVIČIAUS
150-ąsias GIMIMO METINES MININT
Antanas Mackevičius gimė 1828 m. birželio 14 d. Morkių viensėdyje,
Raseinių apskrityje (dabar Kelmės raj.) bajorų šeimoje. Mokėsi Vilniaus
gimnazijoje, studijavo Kijevo universitete. Porą metų ten pastudijavęs, grį
žo į Lietuvą ir įstojo į Varnių kunigų seminariją galvodamas, kad tik
kunigu būdamas gali būti artimas žmonėms ir jiems padėti. Baigęs semi
nariją, 1853 m. buvo paskirtas į Krekenavos parapiją vikaru, 1855 m. į Paberžę (Panevėžio apskr.).
1861 m. panaikinta baudžiava, lažą pakeitė caro valdinių jungas. Tam
sa, neteisybė, skriaudos, lietuvio sielos alkis - toks svetimtaučių uždėtas
jungas. Nusikratyti dvaro ir caro jungo - su šia mintimi išžygiavo kun.
Antanas Mackevičius su 300, daugiausia dalgiais ginkluotų, vyrų. Išžy
giavo į kovą ne tik prieš vergovę, priespaudą, bet ir prieš lietuvio sielą
varžančius pančius, prieš despotizmą, slopinantį visus kilnesnius tautos
polėkius.
Kun. Mackevičius išžygiavo iš Paberžės, ir tuo tarsi iš čia buvo paleis
tas šūvis - ženklas visiems tą patį jungą nešantiems - rinktis, rikiuotis
ir stoti į kovą dėl žemės ir laisvės. Netrukus sukilėlių buvo visuose Lie
tuvos kampeliuose, išskyrus didesnius miestus, kur laikėsi caro kariuo
menė. Sukilėlių gretos kasdien augo. į jas stojo valstiečiai ir dalis bajo
rijos. Apie pusė žmonių buvo ginkluota, kita pusė - be ginklų, laukdama
jų iš kunigo Mackevičiaus (Vosscanįje v Litve i Belorusii, p. 268).
Pirmieji sukilėlių žygiai atrodė kaip iškilminga procesija. Kun. Mackevi
čius ir sukilėliai krašto gyventojų buvo su džiaugsmu sutinkami. Sutikdavo
juos su kryžiais, vėliavomis, giesmėmis, su duona ir druska. Kunigai su
rengdavo iškilmes: skambindavo varpais, bažnyčiose giedodavo Te Deum
laudamus, skaitydavo sukilimo manifestą apie laisvę kraštui ir žemę val
stiečiams. Pakeliui į Biržus skambėjo varpai, buvo giedamos giesmės baž
nyčiose, kunigai laimino sukilėlius. Salake mergaitės bėrė kelią ajerais.
Skapiškyje žmonės suklaupę ant kelių giedojo Dievas mūsų Gelbėtojas ir
Stiprybė...
Sukilimui malšinti į Lietuvą caras atsiuntė 144 000 kareivių (į kelis
kartus didesnę Lenkiją - tik 141 ooo) ir labai žiaurų generalgubernatorių Murav
jovą, kuris gyrėsi esąs ne iš tų Muravjovų, kuriuos karia, bet iš tų, kurie
patys karia. Liaudis jį ir pavadino Koriku. Jėga ir dideli žiaurumai stojo
prieš palyginti mažus sukilėlių būrius. Bajorų dalis tuojau davė ištikimy
bės carui pasižadėjimą, kiti su sukilėliais traukėsi į Prūsus, dar kiti buvo
sunaikinti ir išblaškyti.
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Pralaimėjęs mūšį ties Biržais, kun. Mackevičius su savo padėjėjais ban
dė pasiekti Prūsus, bet maždaug 4 km nuo Vilkijos link Seredžiaus jie
buvo rusų kareivių aptikti ir kun. Mackevičius suimtas. Jį suėmus, baigėsi
1863 m. sukilimas. Kovoje dėl žemės ir laisvės nuteista mirties bausme 129, į katorgą išvaryta - 972, į Sibirą - 1427, į artimesnes Rusijos
žemes - 1529, į kariuomenę (rekrūtus) 25 metams - 345, areštuota - 864,
ištremta, duodant žemės - 4096. Iš viso nubausta - 9361 sukilėlis, o kiek
kovose žuvo - niekas nesuskaičiavo. J užsienį pabėgo 1794. Sukilėliai su
reguliaria caro kariuomene kovėsi 247 mūšiuose.
Suimtas kun. Mackevičius, be kita ko, rašė tardymo komisijai - pulk.
Božerijanovui:
Sakykite, p. pulkininke, ar čia yra kokių machinacijų prieš valdžią.
<...> Gal galėjau neturėti teisės, bet aš esu šio krašto gyventojas
ir, mylėdamas jį, manau, kad ją turiu. Savo įsitikinimų negalėjau
išdėstyti jokiame leidinyje - tai aiškus dalykas. Nebent užsienyje,
bet ir tai būtų pasmerkta taip pat... <...> jūs, p. pulkininke, įsa
kote man nurodyti savo bendrininkus, bet kurgi jie yra? Ar aš
galėjau pasitelkti dvarininkus, taip pat kunigus, jaunimą ir liaudį?
Sakau, kad ne. Dvarininkų nepasitelkiau todėl, kad tai senieji lenkų
šlėktos, kurie mažai rūpinasi arba visiškai nesirūpina liaudimi. Be
to, jie daugiau lenkai ir tik vienas kitas lietuvis. Apsiribodavau
vien pareiškęs jiems savo idėjas dėl liaudies ateities... <... > Nega
lėjau pasitelkti ir kunigų, nes mačiau, jog daugelis iš jų yra fana
tikai, nepakenčiantys lenkiškumo bei šlėktų ir pasiryžę viską aukoti
tik Lietuvai, <...> arba besirūpinantys savimi ir vergiškai kelia
klupsčiaujantys šlėktos dvarui, arba visiškai abejingi viskam. <...>
Pačios liaudies, kaip neapsišvietusios, negalėjau panaudoti, taigi ir
padaryti jos sąmokslininke. Betgi ja naudojausi, ji veikė neįtarda
ma, jog aš propaguoju sukilimą ir įtikinėju, kad jis galimas, kai tik
kils Lenkijoje. <... > Baigdamas savo parodymus priduriu, kad man
netrūksta noro dirbti, dirbti liaudies gerovei, prisiekiu siela... <...>
O jus, didžiai gerbiamas p. pulkininke, prašau atsiųsti man kata
likų kunigą, kad pasirengčiau priimti Dievo man skirtą lemtį...
Tardomas kun. A. Mackevičius laikėsi tvirtai. Tai matome iš tardymo
protokolų:
(1863 12 16): Mano veiksmams vadovavo teisybės ir tautos meilė.
<...> Lietuvių tauta darbšti, teisinga, religinga, todėl užsitarnavo
mano didžiausios meilės. <...> Nejaugi toji mano tauta tokia ne
laiminga, jog jai, be vilties, nieko nebelieka iš tautų likimo? Betgi
tai keliamilijoninė tauta. Ir tauta <...> iki pamatų nesugadinta,
nors administracinė valdžia ir stengiasi ją sugadinti. <...> Suki
limas vyko kartu su manim ne dėl to, kad būčiau didis karys, bet
dėl to, kad liaudis manimi tikėjo, mane pažino ir mano šaukiama
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sukilo. Nors esu suimtas, nors sukilimas nuslopintas, bet sakau:
jeigu valdžia nesiliaus kerštauti ir plėšti, jei nepakeis savo elgesio
su liaudimi, tai atsiras kitas Mackevičius, kuris užbaigs mano pra
dėtą veiklą... <...> Kad mano pareikšta nuomonė teisinga, liudiju
dabartine savo padėtimi, kaip žmogus, kuris žino, ką daręs ir kas
jo laukia nepasisekus...
Tai buvo paskutiniai kun. Antano Mackevičiaus žodžiai tardytojams.
Net ir šiuo tragišku momentu, mirties akivaizdoje, jis neprarado tikėjimo,
kad tauta išsivaduos ateityje. Kun. A. Mackevičius visą sukilimo organi
zavimo kaltę prisiėmė tik sau. J mirties vietą - kartuves - jis ėjo kaip
nenugalėtasis: laimino žmones ir prieš mirtį palaimino mirtinę maršką...
Sukilimas, trukęs 10 mėnesių, buvo žiauriai numalšintas. Betgi tauta
parodė savo pribrendusį troškimą laisvės, išsivadavimo iš priespaudos,
tikėjimo, geresnio gyvenimo troškimą... Kun. A. Mackevičius suprato, kad
laisvė tautai yra didelė brangenybė. Tik laisva tauta sukuria gra
žiausius savo kultūros žiedus (V Mykolaitis-Putinas. Sukilėliai, p. 536).
Suprato, kad
krašto laisvė - svarbiausias tautos egzistavimo, kūtybiškumo ir dva
sinio atsinaujinimo pagrindas. Jis ir davė ženklą tautai sukilti. Jis
išjudino iš vergiško sustingimo žmonių jausmus ir mintis. Užguitą
kaimietį baudžiauninką jis paskatino ryžtis būti žmogumi ir stoti į
kovą dėl savo žmogiškų teisių. Jis įkvėpė jam narsos nenusigąsti nei
pono rykščių, nei žandaro rimbo, nei kareivio kulkos. Ar ne nuosta
bus žygis pakelti žmogų iš pažeminimo, iš gyvuliškos būsenos į ko
votojo, į šviesaus gyvenimo žadintojo aukštumas? (V. Mykolaitis-Putinas.
Raštai. T. 7, p. 146).
LITERATŪRA
1. A. Šapoka. Lietuvos istorija. 193'6.
2. M. Krupavičius, krikščionis demokratas. 1927.
3. J. Ochmanski. Historia Litwy. 1967.
4. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. 2. 1971.
1978 m. birželio 4 d., minint 150-ąsias gimimo metines, už kun. A. Mackevi
čiaus ir jo dvasios brolių sielas bus laikomos iškilmingos pamaldos Paberžėje.
* **
dieviškasis mokytojau,
Tu pasakei: Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.
Štai Tavo tarnas kunigas Antanas gyvenimą ir gyvybę už Tautą
atidavė. Tegul nepavergia ir mūsų tamsa bei dvasios skurdas. Te
nepritrūksta mums kilnumo ir didžiadvasiškumo. Uždek mūsų šir
dis didele meile Tau ir Tėvynei.
[Ses. Benvenuta]
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Birutė Pūkelevičiūtė
RAUDA
Dulce et decorum est pro patria mori.
Motina:
Aiman, sapnavos mano sūnui nuostabūs sapnai!
Žiemos speige pražydo raudonai žilvitis
ir jūroje banguoja kruvina puta.
Sukilo žemė!
Nakties miškais, keliu į Medininkus,
šuoliais lekia šešetas žirgų!
Jų karčiai supinti kasom.
Raudono medžio rogės kaustytos variu,
išklotos vilko kailiu.
Ant rogių Žemaičių žemės ženklas-,
statmenas brūkšnys, trimitas ir meška.
Ūmai suprunkštę, žirgai sustoja kryžkelėj,
garuoja jų įkaitę nugaros ir dreba drėgnos šnervės.
Dvylika petingų vyrų iškyla kryžkelės šešėliuos.
Ginkluoti dalgiais, penkiakampėm šakėm
ir išgaląstais kirviais už diržų.
Netarę žodžio, jie klaupiasi į mėnesienos sniegą.
Pakyla rogėse Žemaičių Vyskupas žegnoja dvylika sukilėlių...
Ir blizgančius jų dalgių ašmenis,
ir baltą tylią girią.
Aiman, neramūs buvo tie sapnai!
Kazoko rimbas, koriko virvės kilpa ir juodas paukštis:
slibinas-erelis, dviejų galvų kaklais praplyšęs į šalis...
Dvylika sukilėlių pakarta miško kryžkelėj,
šarmotą rytą, saulei netekėjus...
Aušros gaisre nušvinta eglių trikampiai.
Ir rūksta baltu dūmu, lyg rarotų žvakės.
Dvylika bebalsių juodvarnių
sutupia į apšerkšnijusį šermukšnį.
Byra, byra karčios medžio uogos
tarytum kraujo ašaros į sniegą.
Tą pačią naktį išeina paskutinis ir jauniausias brolis.
Pro kryžkelę ir kartuves
į baltus eglių trikampius...
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KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTIEJI
[Kazimieras Šapalas]
MOKSLO IR VALSTYBĖS VYRAS,
KURIAM IŠTIKIMYBĖ SĄŽINEI BUVO BRANGESNĖ UŽ GYVYBĘ
Šiemet sukanka 500 metų, kai gimė Tomas Moras. Jis yra plačiai žino
mas kaip rašytojas humanistas, garsiosios „Utopijos“ autorius, Anglijos
valstybės kancleris, nepalenkiamo tiesumo vyras, nesutikęs elgtis prieš
savo sąžinę ir už tai nuteistas mirti. Visi su pagarba jį mini, net tie, kurie
yra skirtingo ideologinio nusistatymo: katalikai jį gerbia kaip šventąjį, o
komunistai - kaip pirmtaką.
Tomas Moras gimė Londone teisėjo šeimoje. Motinai anksti mirus, iš
pradžių buvo tėvo auklėjamas. Tai buvo švelnus ir malonus berniukas,
vėliau atiduotas į kardinolo Mortono rūmus, kur išmoko gerų manierų,
lotynų ir graikų kalbų, dažnai susitikdavo su įžymiais žmonėmis. Kardi
nolas, kartu ir valstybės kancleris, pastebėjęs Tomo gabumus, pranašavo
jam didelę ateitį. Pristatydamas svečiams, jis sakydavo: Iš šio berniuko
bus nepaprastas vyras. Kas gyvens, tai pamatys (1).
Kai Tomui sukako 14 metų, tėvas išsiuntė jį į Oksfordo universitetą, kur
studijavo graikų kalbą, literatūrą ir gamtos mokslus. Šalia to dar domėjosi
ir teologija. Tėvas, nors ir buvo pasiturintis, sūnaus nelepino, pinigų duo
davo tik būtiniems reikalams. Po dvejų metų susigrąžino sūnų į Londoną
ir pasiuntė mokytis teisės. Studijuodamas Londone Tomas susipažino su
garsiuoju humanistu Erazmu Roterdamiečiu ir su juo artimai susidrauga
vo. Jų bičiulystė nenutrūko visą gyvenimą. Erazmas Roterdamietis iš to
turėjo didelės naudos - jis neatkrito nuo Katalikų Bažnyčios (1).
Tomas ir teisę studijavo su visu atsidėjimu. Domėjosi Bažnyčios Tėvų
raštais, ypač šv. Augustino veikalu „Dievo valstybė“. Buvo griežtas sau:
miegojo ant žemės ar suolo, pasidėjęs po galva pliauską; nešiojo atgailos
rūbą - ašutinę, kurią nusivilko tik prieš mirtį. Tai darė norėdamas apval
dyti audringą savo prigimtį. Kasdien dalyvaudavo šv. Mišiose. Prieš kiek
vieną svarbesnį reikalą priimdavo Komuniją. Į maldą žiūrėjo ne vien kaip
į pareigą, bet ir kaip į naujų malonių šaltinį.
Baigęs studijas, vertėsi advokatūra. Tuojau pagarsėjo ir, būdamas tik
26-erių, buvo išrinktas į Anglijos parlamentą. Karalius Henrikas VII prašė
parlamentą, kad paskirtų jo dukteriai Margaritai kraičio 90 000 svarų
sterlingų iš valstybės iždo. Parlamentas nenorėjo skirti tokios sumos, bet
ne vienas narys nedrįso to viešai pareikšti. Pasisakė tik Tomas. Kraitis
buvo paskirtas, bet daug mažesnis. Karalius įtūžo. Negalėdamas nubausti
Tomo savo pyktį išliejo jo tėvui: uždarė į Tauerio kalėjimą, iš kurio jis
išsipirko 100 svarų sterlingų (2). Tomas, vengdamas karaliaus keršto,
pasitraukė iš parlamento, užsidarė griežtos regulos kartūzų vienuolyne,
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kur išbuvo 4 metus. Atsidėjo mokslui ir dvasinėms pratyboms. Studijavo
istoriją, geografiją, muziką, išmoko prancūzų kalbą, kurį laiką lankė Liu
veno ir Paryžiaus universitetus. įgijo didelį išsilavinimą ir susidarė platų
akiratį. Viliojo jį vienuolynas, svajojo būti kunigu, bet pasiliko pasaulietis.
Mirus karaliui Henrikui VII, Tomas grįžo į Londoną. 1510 m. buvo
paskirtas teisėju, o kiek vėliau - Londono miesto šerifo padėjėju. Eidamas
šias pareigas, buvo išsiųstas su diplomatine misija į Nyderlandus. Išgar
sėjo 1517 m. nuraminęs Londono gyventojus, sukilusius prieš svetimtau
čius pirklius (1).
1510-1518 m. laikotarpis buvo laimingiausias Tomo Moro gyvenime.
Čelsyje, netoli Londono, įsigijo namą su sodu, vedė, susilaukė trijų duk
terų ir sūnaus, sukūrė gražų namų židinį. Sodo gale pasistatė naują na
mą, kur įrengė koplyčią, biblioteką, studijų kambarį ir meno kampelį. Čia
meldėsi, studijavo ir priiminėjo svečius. Kas rytą vakarą visa šeima mel
dėsi koplytėlėje. Labai pasitikėjo malda, kai jo žentas Roperis pradėjo linkti
į protestantizmą. įrodinėjimai ir įkalbinėjimai nepaveikė, padėjo tik malda.
Žentas prisipažino, kad jam staiga nušvito katalikų tikėjimo šviesa.
Tomo namai visus traukė. Juos lankė rašytojai, mokslininkai, valstybės
vyrai ir pats karalius. Tomas visus maloniai priimdavo. Jo namuose visa
da būdavo giedra ir jauki nuotaika. Šeimininkas su svečiais linksmas
krėsdavo pokštus. Juokaudamas įpindavo gilias mintis ir paliesdavo rim
tus gyvenimo klausimus. Jo įsitikinimu, dorybė negalinti būti niūri.
Dažnas tų namų svečias buvo Erazmas Roterdamietis; jis čia parašė
garsiąją savo satyrą „Pagiriamasis žodis kvailybei“ ir dedikavo Tomui Mo
rui (3). Tomas daug jautrios širdies rodė vargšams. Kaimynystėje sunkiai
gyvenančius kaimiečius kvietė į savo namus pietų. Išnuomojo atskirus na
mus seneliams ir vargšams. Jo duktė Margarita jais rūpinosi ir slaugė.
Tomas Moras kruopščiai studijavo antikinius autorius, Anglijos istoriją
ir įstatymus, parašė Ričardo III istoriją, domėjosi socialinėmis problemo
mis ir 1516 m. išleido „Utopiją“ - veikalą, kuriame dėstė drąsias, savo
epochą toli pralenkiančias mintis. Pirmoje veikalo dalyje jis kritikuoja to
meto Anglijos socialinę ir politinę santvarką, besiremiančią turtų ir luomų
nelygybe. Antroje dalyje pasakoja apie tariamai atrastą naują salą Utopiją
ir nuostabiai gerai sutvarkytą jos valstybę, kurioje nėra nei luomų, nei
privačios nuosavybės, bet jos gyventojai viskuo aprūpinti ir gražiai gyve
na. Saloje nėra veltėdžių, visi dirba, o pagamintas vertybes atiduoda val
stybei. Nors darbo dienos trukmė tik šešios valandos, bet visko pagami
nama tiek, kad valstybė patenkina visus gyventojų poreikius. Pinigų nėra.
Viską gyventojai gauna nemokamai. Auksas, sidabras, brangakmeniai ma
žai vertinami. Iš aukso gaminami naktipuodžiai, o perlais puošiasi ir
žaidžia tik vaikai (4). Visi gyventojai lygūs, bet vergų yra: jais tampa
didieji nusikaltėliai, kuriems pavesta atlikti sunkiausius ir nemaloniau
sius darbus. Valstybės santvarka demokratinė. Visi valdžios pareigūnai
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renkami. Pasibaigus kadencijos laikui, gali būti perrinkti. Valdovas, auk
štieji valdžios pareigūnai ir dvasininkai renkami iš mokslininkų. Be sena
to ir tautos susirinkimo išleistieji įstatymai laikomi kriminaliniu nusikal
timu. Įstatymų mažai, bet jų daug ir nereikia, nes gyventojai laikosi Dievo
nustatytų prigimtinių doros dėsnių, visi sąžiningai atlieka pareigas ir
vykdo įstatymus. Apie Kristaus mokslą jie sužino tik iš apsilankančių
europiečių. Jų tikėjimas nėra vienodas: vieni garbina Saulę, kiti Mėnulį,
bet didžiausia gyventojų dalis tiki vieną Dievybę, nuo kurios priklauso
visų daiktų pradžia, augimas, kitimas ir pabaiga. Laikomasi visiškos re
ligijos tolerancijos: kiekvienam leidžiama tikėti taip, kaip jam patinka,
nes nėra aišku, ar kartais Dievas nenori, kad Jį garbintų įvairiais būdais.
Nusikaltimas tolerancijai baudžiamas ištrėmimu.
„Utopijos“
veikale
pavaizduota
valstybė
sutvarkyta
komunistiniais
pagrindais. Didžiojoje tarybinėje enciklopedijoje pasakyta, kad „Utopijo
je“ primityvia forma genialiai pateikti komunistinės visuomenės bruožai
(5, p. 271). Tomas Moras laikomas komunizmo pradininku. Bet jo komu
nizmas iš esmės skiriasi nuo šių dienų marksistinio komunizmo, kuris yra
ateistinis, prievarta siekiantis visiems primesti materialistinę pasaulėžiū
rą, diktatūrinį vadovavimą valstybei pavedantis partijai. Tomo Moro ko
munizmas demokratinis, griežtai paisantis tolerancijos, gerbiantis prigim
tines žmogaus teises. Utopijos gyventojai ne ateistai, o religingi, tikintys
Dievo Apvaizda, žmogaus sielos nemirtingumu, įsitikinę, kad po mirties
už nusikaltimus laukia bausmė, o už gerus darbus - atlyginimas. Ne
žmogus ir ne valstybės valdžia yra aukščiausia visa ko sprendėja ir do
rovinių normų nustatytoja, o Dievas, ir ne pagal partijos nurodymus tvar
koma valstybė, o pagal gyventojų valią.
Visapusišku išsilavinimu, geru teisės pažinimu ir gabumais Moras at
kreipė į save karaliaus Henriko VIII dėmesį. Karalius klausdavo jo pata
rimų religijos, mokslo, valstybės valdymo ir kitais klausimais. 1518 m.
karalius pakvietė Tomą Morą į savo rūmų tarybą, paskyrė jį Slaptosios
tarybos nariu ir pakėlė į riterius. Sėkmingai atlikdamas diplomatines mi
sijas ir kitus pavestus darbus, Tomas Moras sparčiai kilo. 1529 m. jis
gavo aukščiausią valstybės tarnybos - lordo kanclerio vietą. Čia rado
daug netvarkos: kai kurių reikalų sprendimas buvęs užvilkintas keliolika
metų, bylų eigą labai lėmė pinigas. Tomas Moras uoliai viską tvarkė:
bylas sprendė neatidėliodamas ir žiūrėjo ne pinigo, o teisingumo; išnyko
papirkinėjimai ir reikalų vilkinimas. Valstybės kanclerio vieta jis nesi
džiaugė. Pradėdamas eiti pareigas pareiškė, kad ši vieta žada daug rūpes
čių ir nemaža pavojų: jei neteks karaliaus malonės, tai nuolatos jam grės
kaip Damoklo kardas, kabantis virš galvos (2).
Karalius Henrikas Vili buvo drąsus, energingas, pasižymėjęs medžioklė
se ir turnyruose. Domėjosi mokslo ir religijos klausimais. Palaikė draugystę
su drąsiais ir mokytais vyrais. Jaunas būdamas save laikė Bažnyčios gynėju.
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Kai prasidėjo reformacijos judėjimas, Henrikas VIII stojo ginti Katalikų Baž
nyčios. Paskelbė raštą, gindamas sakramentus; už tai popiežius jam suteikė
tikėjimo gynėjo titulą. Bet, užsigeidęs vesti rūmų damą Aną Bolein, Henri
kas VIII savo pažiūras smarkiai pakeitė. Jis buvo vedęs savo mirusio brolio
žmoną Ispanijos princesę Kotryną, su kuria jau gyveno 18 metų ir buvo
susilaukęs 5 vaikų, bet 4 iš jų jau buvo mirę, likusi tik viena duktė Marija.
Norėdamas išsiskirti su žmona ir vesti kitą, karalius kreipėsi į popiežių
Klemensą VIII, prašydamas leisti santuoką nutraukti, nes nesąs tikras, ar
nebuvusi padaryta klaida, kai popiežius jam davė dispensą vesti brolio
žmoną.
Popiežius Henrikui VIII buvo palankus. Pasiuntė į Angliją du savo le
gatus, kurie turėjo viską išaiškinti ir padarytą klaidą atitaisyti. Bet kara
lienė Kotryna atsisakė skirtis ir gynė santuokos teisėtumą. Legatai grįžo
į Romą santuokos nenutraukę. Nepatenkintas karalius už nesėkmę apkal
tino kanclerį Uolsį: atleido jį iš pareigų ir į jo vietą paskyrė Tomą Morą,
tikėdamasis, kad šis, kaip teisių žinovas, mokslininkas ir diplomatas,
suras būdą, kaip nutraukti santuoką su Kotryna. Tačiau Tomas visai ne
sirengė elgtis pagal karaliaus įgeidžius. Išstudijavęs Šventąjį Raštą ir Baž
nyčios Tėvus, priėjo išvadą, jog karaliaus santuoka tikra ir neišardoma.
Tomo Moro autoritetas buvo didelis, jo žodis daug lėmė. Karalius sten
gėsi jį palenkti savo pusėn. Kai Moras vis atsisakinėjo, karalius pareikala
vo, kad paklustų jam pagal priesaiką: Karaliui ir jo tautai ištikimai tar
naus. Tomas Moras atsakė, jog pats karalius jam pradedant eiti kanclerio
pareigas yra pasakęs: Pirmiausia reikia žiūrėti Dievo, o vėliau karaliaus.
Negavęs popiežiaus leidimo panaikinti santuoką, Henrikas VIII nu
sprendė nutraukti ryšius su Katalikų Bažnyčia ir pasiskelbti Anglijos Baž
nyčios galva. Tomo Moro įsitikinimai neleido paremti šių karaliaus sieki
mų ir jis, motyvuodamas sveikatos pablogėjimu, 1532 m. pasitraukė iš
kanclerio pareigų. Apsigyveno savo namuose Čelsyje laikydamasis toliau
nuo karaliaus rūmų ir politikos, atsidėjęs mokslui ir literatūrai.
Bet ramus gyvenimas truko neilgai. Tomas Kranmeris, karaliaus pa
skirtas Kentenberio arkivyskupu, 1533 m. sausį sutuokė Henriką VIII su
Ana Bolein ir ankstesnes jungtuves su Kotryna paskelbė negaliojančiomis.
Ročesterio vyskupas Džonas Fišeris naują karaliaus santuoką paskelbė
neteisėta, o popiežius pagrasino ekskomunika. Karalius neklausė ir Aną
Bolein vainikavo karalienės vainiku. Į iškilmes pakvietė ir Tomą Morą, bet
šis neatvyko. Tai palaikyta karaliaus įžeidimu, taigi buvo patrauktas į
teismą. Nei įkalbinėjimai gražumu, nei grasinimai neprivertė Tomo Moro
pripažinti vestuvių teisėtomis. Karalius užsirūstinęs norėjo tuojau paskelbti
nuosprendį, bet patarėjai atkalbėjo. Tomas iš teismo grįžo geros nuotai
kos. Žentas Roperis sutikęs jį taip nusiteikusį pasidžiaugė, bet Tomas jam
atsakė, jog grįžta linksmas ne todėl, kad būtų buvęs išteisintas, bet todėl,
kad pasiliko ištikimas savo sąžinei.
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Į Lambeto rūmus buvo sukviesti prelatai, vyskupai ir diduomenė pri
siekti karaliui. Pakviestas ir Tomas Moras. Kai atėjo jo eilė, išklausęs
perskaitytą priesaikos tekstą, jis pareiškė, jog nesmerkia tų, kurie prisie
kia, nes nežino motyvų, kuriais vadovaudamiesi jie tai daro, bet pats
prisiekti negalįs. Pasirengęs prisiekti tik tai teksto daliai, kurioje kalbama
apie teisę paveldėti sostą Anos Bolein vaikams, nes šį dalyką gali spręsti
parlamentas, bet tiems dalykams, - kad galioja santuoka ir parlamento
nutarimas paneigti popiežiaus aukščiausią valdžią, - jis negalįs prisiekti,
kol nori pasilikti ištikimas Katalikų Bažnyčios sūnus.
Susirinkusieji prašė Tomą Morą, kad jis savo nusistatymą dar persvar
stytų. Kiti dvasininkai ir didikai priesaiką davė. Tik Ročesterio vyskupas
Džonas Fišeris nesutiko to padaryti. Atsisakė prisiekti ir antrą kartą pa
kviestas Tomas Moras. Kai kurie karaliaus patarėjai siūlė pasitenkinti tik
daline priesaika, bet tam pasipriešino Ana Bolein: ji reikalavo arba visiš
kai prisiekti, arba eiti į kalėjimą. Tomas Moras pasirinko kalėjimą ir buvo
nugabentas į Tauerio bokštą. Prieš tai jo namuose padaryta krata ir pa
skelbta, jog visas jo turtas konfiskuojamas. Tomas tai sutiko ramiai, nieko
nekaltindamas ir niekuo nesiskųsdamas. Išlaikė gerą nuotaiką, net humo
ro neprarado: kalėjimo viršininkui pareiškė, kad nesiskųsiąs nei valgiu,
nei butu, nei elgesiu su juo. O jei šio pažado neišlaikysiąs, tai sutinkąs
be jokio pasigailėjimo būti išmestas už kalėjimo sienų.
Dar įvairiais būdais stengtasi paveikti Tomą, kad pakeistų savo nusi
statymą. Bet nei šeimos prašymai ir ašaros, nei draugų įtikinėjimai, nei
naujo valstybės kanclerio pažadai grąžinti turtą ir paleisti iš kalėjimo
nepaveikė: Tomas Moras pasiliko nepajudinamas kaip uola. Jo mylima
duktė Margarita parašė į kalėjimą laišką, prašydama pasigailėti šeimos ir
prisiekti. Jis atsakė, kad jeigu, Dievo malonės padedamas, anksčiau nebū
tų apsisprendęs, tai dukters laiškas tikrai jį būtų sukrėtęs, nes jam labai
skaudu, kad artimieji dėl jo turi gyventi didžiame pavojuje drebėdami dėl
besiartinančios nelaimės. Bet jis nieko daugiau negalįs, kaip tik viską
pavesti Dievui. Kancleris Kromvelis, norėdamas palenkti Tomą, leido jo
žmonai ir dukteriai Margaritai lankyti jį kalėjime. Žmona su ašaromis
prašė, kad pasigailėtų šeimos ir prisiektų. Tomas ją paklausė: Kaip manai,
kiek aš dar galėčiau gyventi? Žmona atsakė, kad mažiausiai bent 20
metų. jis tarė: Koks blogas pirklys esi, mieloji žmonele: už 20 metų turė
čiau netekti Amžinybės!
Tomo žvilgsnis buvo nuolat nukreiptas į Dievą. Dieną ir naktį jis mal
davo malonės ir ištvermės. Atgailaudamas ir mąstydamas apie Kristaus
kančią, jis pasidarė ištvermingas ir tvirtas. Kalėjime parašė straipsnį apie
mirtį. Baigė rašyti knygą „Paguoda kentėjimuose“. Pradėjo rašyti apie
Kristaus kančią, bet iš jo buvo atimtos rašymo priemonės. Daug kentėjo,
Krūtineje jautė skausmus, vargino kojų mėšlungis, kankino inkstų ak
menligė. Jautė kančią ir dėl šeimos, kuri, konfiskavus turtus, sunkiai

198

RŪPINTOJĖLIS. 1978. Nr. 5

vertėsi. Reikėjo kovoti ir su savimi, kad nugalėtų besiartinančios mirties
baimę. Dukteriai Margaritai rašė:
Teatleidžia man Dievas! Prieš mintį, kad būsiu budelio nužudytas,
šiaušiasi visa mano prigimtis. Išgyvenau sunkią kovą, kai sukilo
prigimtis ir jutau pasibjaurėjimą kančia ir mirtimi. Bet, ačiū Dievui,
laimėjo dvasia. Aš gerai jaučiu savo silpnumą ir, prisiminęs Petro
išsigynimą, kasdien parpuolęs ant kelių meldžiu Dievą, kad Jis padė
tų išlaikyti šį pasiryžimą ir mane sustiprintų. Visiškai atsidaviau
Dievo valiai.
1534 m. lapkričio mėn. parlamentas priėmė įstatymą, pagal kurį kara
lius ir jo įpėdiniai laikomi Anglijos Bažnyčios galva, o visi, kurie nenorės
to pripažinti, bus laikomi karaliaus išdavikais. Šis įstatymas Tomui Morui
reiškė mirtį. Karališkoji komisija atvyko į kalėjimą jo prisaikdinti. Tačiau
Tomas Moras ir vysk. Džonas Fišeris atsisakė tai padaryti. Supykęs kara
lius komisijos narius išvadino kvailiais ir įsakė dar kartą pamėginti įtikin
ti, bet ir šį kartą abu pasiliko prie savo nusistatymo.
1535 m. liepos mėn. įvyko Tomo Moro teismas. Pražilęs, lėtai žengdamas,
pasiremdamas lazda, sargybos lydimas Tomas Moras atėjo į Vestminsterio
teismo salę. Jam vėl pažadėta dovanoti bausmę, jei prisieks. Jis atsakė:
Jūs turite suprasti, kad visuose reikaluose, kai liečiama sąžinė,
kiekvienas tiesus ir ištikimas valdinys turi labiau žiūrėti savo są
žinės ir sielos negu ko kito.
Teismas paskelbė Tomui Morui mirties nuosprendį, kurį jis sutiko ra
miai. Paskutiniame žodyje pareiškė, kad yra pasmerktas mirti, Dievas
žino, kokia teise. Kai karaliaus rūmai studijavo klausimą apie popiežiaus
vyriausiąją valdžią, jis irgi 7-erius metus studijavo šį klausimą, bet nera
do nė vieno teologo, kuris būtų teigęs, kad pasaulietis žmogus galįs būti
Bažnyčios galva. Prisiminė apaštalą Paulių, saugojusį drabužius tų, kurie
akmenimis užmušė Steponą, ir tapusį šventuoju, kaip ir Steponas. Išreiš
kė viltį, kad ir tie, kurie pasmerkė jį mirti, gal bus drauge su juo danguje.
Mirties išvakarėse pasiuntė dukteriai Margaritai savo ašutinę, plaki
mosi virvę ir laišką, kuriame išvardijo visus artimuosius ir kiekvienam,
neišskiriant nė tarnaitės, parašė po atsisveikinimo žodį. Liepos 6 d. buvo
pranešta apie mirties nuosprendžio vykdymą. Tomas apsivilko šilkiniais
drabužiais, kuriuos jam buvo dovanojęs vienas pirklys, ir pradėjo melstis.
Kalėjimo viršininkas, atėjęs išvesti Tomo, nesutiko, kad jis eitų į mirties
vietą puošniais drabužiais, nes pagal paprotį jie turį atitekti budeliui:
pareikalavo apsivilkti paprastai. Tomas nenoromis nusileido ir paprašė,
kad budeliui būtų atsilyginta auksiniu pinigu.
Kai bažnyčios laikrodis mušė 9 valandą, Tomas Moras pradėjo paskutinę
kelionę. Prieš jį ėjo budelis su kirviu, aplink grūdosi minios žmonių. Daugelis
balsu verkė. Ašarų nesulaikė jį vesdamas ir kalėjimo viršininkas. Suvargęs,
vos bepaeidamas Tomas žengė į ešafotą. Net lipdamas į ešafotą neprarado

RŪPINTOJĖLIS. 1978. Nr. 5

199

giedros nuotaikos ir humoro. Uždėjęs ranką ant kalėjimo viršininko peties,
tarė: Pone, prašyčiau padėti man užlipti aukštyn, o žemyn nusileisti pasirū
pinsiu aš pats. Užlipęs ant pakylos norėjo tarti keletą žodžių susirinkusiems,
bet teisėjai tuojau jį pertraukė. Suspėjo tik pasakyti: Broliai, aš kviečiu jus
paliudyti, kad mirštu už Katalikų Bažnyčią kaip ištikimas Dievo ir karaliaus
tarnas (7). Atsiklaupęs sukalbėjo: Dieve, pasigailėk manęs.
Kai atsistojo, prie jo priėjęs budelis prašė jam atleisti. Tomas Moras jį
pabučiavo ir pasakė: Šiandien tu padarysi man didžiausią geradarybę.
Nesijaudink ir nebijok atlikti savo pareigą. Tai pasakęs atsiklaupė ir pa
dėjo galvą ant trinkos.
Taip ramiai sutikti mirtį galėjo tik gilaus tikėjimo, grynos sąžinės ir
didžios dvasios vyras. Katalikų Bažnyčia Tomą Morą 1886 m. paskelbė
palaimintuoju, o 1935 m. - šventuoju.
Tomas Moras gyveno didelių pasikeitimų ir vertybių perkainojimo lai
kotarpiu. Baigėsi viduramžiai ir prasidėjo naujųjų amžių epocha. Plito
renesansas mene, humanizmas literatūroje ir moksle, vyko reformacijos
judėjimas. Amerikos ir kitų žemių atradimas labai išplėtė europiečių eks
pansijos ribas. Feodaliniame ūkyje atsirado naujų kapitalistinės ūkio sis
temos elementų. Visa tai veikė ir formavo jo pažiūras ir įsitikinimus. Jis
buvo vienas iš labiausiai išsilavinusių to meto Europos vyrų. Gerai paži
nojo senovės autorius ir Bažnyčios Tėvų raštus. Studijuodamas Oksfordo,
Londono, Liuveno ir Paryžiaus universitetuose, turėjo progos gerai susi
pažinti su to meto mokslo laimėjimais. Jis palankiai vertino naujus sie
kius ir naujus sąjūdžius, bet energingai pasipriešino pastangoms paneigti
senas, pastoviąsias religines vertybes. Rėmė renesansą ir humanizmą.
Pats talentingai valdė plunksną ir buvo vienas žymiausių humanistų. Jo
raštų susidarė 6 tomai. Jo namai, kaip rašo Erazmas Roterdamietis, buvo
krikščioniškosios religijos universitetas, kur laisvieji mokslai jungėsi su
geradarybe ir pamaldumu. Tad koks neteisingas ir tendencingas prof.
Br. Genzelis, rašydamas, kad Tomui Morui svetimas krikščionybės propa
guojamas gyvenimo būdas ir kad, kitaip aplinkybėms susiklosčius, leng
vai būtų apšauktas eretiku (3, p. 20).
Tomas Moras buvo labai išsimokslinęs, užėmė aukštą postą valstybėje
ir kartu išlaikė tvirtą tikėjimą, gyveno kaip asketas, buvo paprastas ir
nusižeminęs. Net eidamas valstybės kanclerio pareigas, nesidrovėjo per
Mišias patarnauti kunigui (8). Lankė pavargėlius ir juos šelpė. Savo vai
kams sakydavo:
Lengva jums siekti dangaus, kai iš visų pusių gaunate gerus pata
rimus ir gražų pavyzdį. Bet jeigu jums teks sulaukti laikų, kai nie
kas gero patarimo neduos, kai dorybė bus baudžiama, o nuodėmė
gerbiama, tada reikės būti tvirtiems ir nuoširdžiai laikytis Dievo.
Tomas Moras savo mirtimi paliudijo tai, ko mokė kitus. Aukštą
visuomeninę padėtį, turtą, laisvę ir gyvybę paaukojo, kad išlaikytų
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ištikimybę sąžinei ir Dievui. Tai pavyzdys mūsų laikams, kaip rei
kia ginti šventus įsitikinimus ir atlikti pareigą.
Tomas Moras buvo vienas žymiausių pasaulio vyrų. Imperatorius Ka
rolis VI, valdęs Vokietiją, Ispaniją, Nyderlandus ir naujai atrastas Ameri
kos žemes, pareiškė, kad jeigu jam tarnautų toks žmogus kaip Tomas
Moras, jis sutiktų pralaimėti bet ką, tik ne jį.
Erazmas Roterdamietis, sužinojęs apie Tomo Moro mirtį, pasakė:
Mes buvome viena siela. Tomo mirtį išgyvenu tartum būčiau pats
miręs. Tokio kito genijaus Anglija nepažįsta ir vargu ar kada išvys.
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[Vysk. Liudvikas Povilonis]
MOTERS PASKIRTIS
(Mintys iš pamokslo)
Stabtelkime prie to, kas yra moteris Dievo planuose. Dievo paskirtis
moteriai toli pranoksta visa tai, kas jai priskiriama kaip žmonai ir mote
riai, kaip visuomenės veikėjai versle, ūkyje ir net moksle.
Pagelbėti - moters vaidmuo, kurį jai skyrė Dievas. Ir šis jos vaidmuo pagelbėti - moters vertės nemenkina, bet dar pakelia jos vertingumą.
Dievas norėjo, kad žmonės vieni kitiems pagelbėtų, o išganymo darbe
pagelbėtų net ir Dievui.
Tokios pagalbos ryškiausias pavyzdys yra Dievo Motina Marija. Marija
pagelbėjo Dievo Sūnui ateiti į šį pasaulį. Ji buvo Kristaus pagalbininkė
Betliejuje, kur Kristus gimė; Nazarete, kur Kristus augo; Kanoje, kur Kris
tus padarė pirmąjį stebuklą. Ji buvo pagalbininkė Kalvarijoje, kai Kristus
mirė žiauriausia mirtimi ant kryžiaus. Ten Marija pagelbėjo Jam kančioje.
Marija kaip Bažnyčios Motina padeda žmonėms eiti pas Dievą. Marija yra
kelrodis į moters stiprybę, kokią Dievas yra skyręs savo planuose mote
riai, kad ji būtų pagalbininkė ne tik žmogaus, bet ir Dievo išganymo
darbe.
Pirmiausia moteris gali pagelbėti pažinti Dievą. Šventojo Rašto Nauja
jame Testamente šv. Paulius taip rašo: įvairiais laikais Dievas daugeriopu
būdu kalbėjo per Sūnų. Ir šio prabilimo pradininkė yra Marija. Ji pagimdė
Dievo Sūnų - davė Jam žmogišką prigimtį ir taip tarsi padėjo Jam prabilti.
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Marija mokė Kristų žmogaus kalbos - ir taip moteris yra susieta su Dievo
Žodžiu kaip Jo pirmoji padėjėja.
Kristus parinko vyrus, kad jie skelbtų Dievo žodį, įpareigojo vyrus apaštalus ir jų įpėdinius - būti Evangelijos žodžio sargais. Vis dėlto širdžių
parengėja priimti vyrų skelbiamą Dievo žodį paprastai esti moteris. Prie
Jokūbo šulinio Kristus prisipažino samarietei esąs Mesijas, o toji paskleidė
žinią kaimo gyventojams. Samarietės dėka žmonės skubėjo pas Kristų, no
rėdami daugiau sužinoti apie išganymą. Apaštalai skelbė prisikėlusį Kristų,
bet pirmą žinią apie prisikėlimą jie sužinojo iš moterų, kurios, atėjusios
aptvarkyti Kristaus kūno, kapą rado tuščią, o prie jo angelas joms kalbėjo:
Skubiai duokite žinią Jo mokiniams - Jis prisikėlė iš numirusių!
Taip apaštalai toliau skelbė tikėjimo tiesą, kur jiems pagelbėjo mote
rys. Bažnyčios praeitis liudija, kad moterys labai daug yra prisidėjusios,
skelbiant Kristų. Šalių valdovai krikštijo savo valstybių žmones, kartais
ištisas tautas; kunigai pamokslavo, krikštijo, bet moterys net savo gyvy
bės auka papildė pastangas duoti žmonėms Dievo žodį.
Kalbant apie dieviškos gyvybės davimą tautai, būtina prisiminti vieną
iš tauriausių lietuvių moterų - Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą. Per
nai kovo 8 d. sukako 100 metų nuo jos gimimo. Ji mirė 1920 m., išgyve
nusi 53 metus, palaidota Žemaitijoje, Židikuose, kapinių koplyčios rūsyje.
Tai šventa mūsų tautos moteris.
Kuo gi Marija Pečkauskaitė buvo didinga? Ji dar jaunystėje iškėlė sau
šūkį: Lengvinti žmonėms gyvenimą ir pagelbėti pažinti jiems Dievą. Kil
nų charakterį daugiausia formavo jos motinos gyva krikščioniška dvasia.
M. Pečkauskaitė ir pedagoginiame darbe, ir literatūroje, ir visuomeninėje
veikloje skatino žmones tobulėti pagal krikščioniškojo gyvenimo idealus,
kurie šakojasi į religingumą, patriotizmą ir moralinį taurumą. Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos raštų išleista šeši tomai. Ji ir savo litera
tūriniais kūriniais, ir asmeniniu tauraus gyvenimo pavyzdžiu pagelbėjo
mūsų žmonėms pažinti Dievą. Tai sektinas pavyzdys visoms mūsų mote
rims. Tiesa, dabar ne kiekviena moteris gali tai padaryti viso krašto mas
tu, bet kiekviena gali taip apaštalauti savo namų ir darbo aplinkoje.
Antroji moters savybė - ji padeda susidaryti pažiūras. Štai Vatikano II
Susirinkimo atsišaukimo į moteris trumpa ištrauka:
Dabar moterys veržiasi į visuomenę ir pasiekia iki tol neturėtą
galią. Moterys, prisisėmusios Evangelijos dvasios, gali daug nu
veikti, kad sulaikytų žmonijos smukimą. Rūpinkitės, moterys, mū
sų ateitimi! Prilaikykite vyrus, kurie įsikarščiavę imtų griauti civi
lizaciją; savo sūnums ir dukterims perduokite mūsų tėvų gražų
palikimą, jūs, kurios stovite po Kristaus kryžiumi kaip Marija, ku
rios praeityje taip dažnai įkvėpdavote vyrus kovoti iki garbingos
pergalės, padėkite jiems ir dabar, kad jie ryžtųsi dideliems žygiams
ir kartu kantriai siektų kad ir mažos sėkmės.
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Moteris yra pirmoji augančių žmonių auklėtoja. Pirmiausia ji auklėja
savo vaikus. Šventasis Raštas mums liudija apie Makabėjų motiną, kurios
akyse buvo nukankinti 7 jos sūnūs. Šita motina padėjo jiems išlaikyti
ištikimybę Dievui ir neišsigąsti budelių kankinimų, nė mirties. Protingu
auklėjimu motina padeda vaikui susidaryti religines pažiūras, padeda ug
dyti krikščioniškas dorybes, išsiugdyti aukos dvasią, ištikimybę bei klus
numą Dievui. 1950 m. buvo kanonizuota - paskelbta šventąja italė Marija
Goreti. Ji nedaug žinojo apie savo tėvynę, neturėjo mokslo žinių, nemokėjo
gražiai kalbėti, tik gebėjo ginti savo dorumą ir mergystės garbę. Prieš
nuduriama peiliu, ji dar spėjo savo užpuolikui pasakyti: Tai nuodėmė, už
kurią gresia pragaras! Už savo tvirtą dorovinį nusistatymą ji užmokėjo
gyvybe. Bet iš kur jos, dar beveik vaiko (ji buvo tik 12-os metų) tokia
tvirtybė? Ji prisiminė motinos įspėjimą: Marija, galvok apie Dievą! Motina
jai įkvėpė, jog Dievas visada ją mato, jog Dievas yra vertesnis už viską.
Moteris yra ne tik savo vaikų auklėtoja: taip pat ji auklėja ir savo vyrą.
(Pirmoji moteris Ieva paveikė savo vyrą Adomą, kad jis nusikalstų.) Dėl to
Dievas nori, kad moteris prisidėtų kreipiant vyrus prie gero. Visų moterų
pavyzdys yra Dievo Motina Marija. Kai Kristus žengė į Dangų, Ji pagelbėjo
apaštalams Vakarienbutyje išlikti tvirto tikėjimo. Taigi moteris gali pagel
bėti vyrui saugoti ištikimybę Dievui. Moteris gali pagelbėti vyrui ir parem
ti jį kovoje su pagundomis, gali padėti vyrui apsispręsti vertinant dalykus;
gali paskatinti vyrą aukotis dėl Dievo. Moteris gali saugoti vyrą nuo jo
paties silpnybių.
Trečioji savybė, moteriai skirta Dievo nutarime, yra ta, kad moteris
pagelbsti Bažnyčios veiklai. Be abejo, pirmoji tokia moteris buvo Mergelė
Marija. Be to, Evangelija liudija, kad Kristų ir Jo mokinius lydėjo būrys
moterų, kurios jiems pagelbėjo. Iš Bažnyčios istorijos yra žinoma, kad jau
pirmaisiais amžiais buvo moterų diakonių. Jos turėjo tam tikrą tarnystę
Bažnyčioje. Kiekviena geros valios moteris visada ras Bažnyčioje vietą
savo gelbstimai veiklai, atitinkančiai jos pasiaukojimą, gebėjimus, išpru
simą. Dėl savitų moters savybių jai gyvenime yra skiriama išskirtinė veik
los vieta. Pavyzdžiui, ji visada yra gabesnė kalbėtis su vaikais, dėl to
moterys yra ypač pageidaujamos katekizuojant vaikus. Moteris yra jaut
resnė žmogaus skausmui, suvokia motinos ir kūdikio reikalus, todėl ji
gali daugiau prisidėti ir prisideda slaugymo srityje. Ligoninėse medicinos
seserimis yra beveik išimtinai moterys, merginos. Kiekvienoje parapijoje,
atsižvelgiant į vietos sąlygas, atsiras daug reikalų, kurie gali būti sėk
mingai moterų atliekami.
Čia trumpai peržvelgėme, koks yra moters vaidmuo, kokia moters pa
skirtis Dievo nutarimuose. Moters kilnybė yra ta, kad Dievas išsirinko ją
pagalbininke dėl žmonių išganymo. Ir pagelbsti moteris pažinti Dievą,
išsiugdyti pažiūras ir veikti Bažnyčioje.
[Pamokslą užrašė Gražina Trimakaitė]
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NE POETAI IŠRADO Motinystės didingumą. Tai ne bereikšmis idealas,
o šilumos kupina žmogaus gyvenimo dalis. Motinystės tyras didin
gumas nėra vien svajonių nuaustas, bet patirtas gyvenimo kasdie
nybėje. Motina pranoksta laiko ribas ir atspindi žemiškąją begaly
bę. Šimtmečiai praskrieja pro laimę ir vargą be pėdsakų, o motina
vis lieka gyvenimo tobulintojo: tyliai ir nepakeičiamai naują gyvybę
pradedanti, nešiojanti, gimdanti gyvenimui. Vien motina Žemė sa
vo pilnuma šiek tiek gali jai prilygti. Jos abi palaimintos.
Motinos kilnumas yra toks beribis, kad joks poetas nepajėgs
tinkamai jo aprašyti. Jis plaukia iš paties Dievo Širdies ir yra
viena iš gražiausių ir veikliausių Dievo apraiškų. Stovėdami prieš
Dievo stebuklą, mes tegalime stebėtis ir garbinti Jį, kad Jis sukūrė
motinos širdį.
(Kardinolas Mindsentis)

MINTYS SUSIMĄSTYMUI
JIE LAIKOSI UŽ RANKŲ...
Viešpatie, ačiū Tau už gegužį,
už žydinčius medžius,
už šiltus vakarus ir įsimylėjusiųjų poreles.
Jie laikosi už rankų,
veidai jų švyti.
Kai vakare einu su žmona pasivaikščioti,
tos šypsenos mus šildo ir džiugina
tarp ledinių, aštrių kaip durklas,
saldrūgščių žvilgsnių iš daugelio žmonių akių plyšelių.
Vadinas, dar yra žmonių,
kurie nevertina viens kito skaičiais,
kurie turi vienas kitam laiko,
kurie dovanoja vienas kitam dovanas,
atveria vienas kitam savo širdis,
atleidžia klaidas.
Kurie myli vienas kitą arba bent stengiasi mylėti.
Viešpatie, duok visoms toms jaunoms porelėms
parkuose vakare,
tamsiose gatvėse,
ant margų mopedų,
mažose kavinėse, duok malonę iš tikrųjų vienas kitą mylėti.
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Ne flirtuoti,
ne smaguriauti laiko praleidimui,
kad išsiskirtų po trumpo apsvaigimo,
sakydami, jog meilė tėra vien iliuzija.
Tegul jie iš karto supranta,
kad meilė tik tiek teturi vertės,
kiek žmonės pasirengę jai aukotis.
Duok jiems kantrybės, savitvardos,
humoro jausmo ir drąsos ryžtingiems darbams.
Nes reikia daug drąsos,
kad galėtum savo gyvenimą pasidalyti su kitu.
Pasilik su jais, kad jie visa tai ištvertų.
Ir padėk man, jau keletą metų tuo gyvenančiam,
kad, matydamas įsimylėjėlių poreles,
įgyčiau naujo humoro jausmo ir naujo ryžto.
O toms senoms poroms,
kurių šeimos laivas užplaukė ant seklumos,
kurie, žvelgdami į įsimylėjusius,
tiktai su užuojauta šypsosi,
padėk vėl pakelti sparnus.
Primink jiems ne tik tai,
kad jie kadaise gegužy vienas kitam prisiekė:
amžiną meilę,
amžiną ištikimybę,
nė vieną vakarą neatsigulti nesusitaikius.
Paaiškink jiems, kad tos priesaikos nebuvo kvailos,
kad jų pačių nepakankama meilė,
bailumas ir nuovargis
pavertė jų gyvenimą kvailyste.
Viešpatie, kiekviena tikra meilė
yra Tavo meilės atvaizdas.
Netgi ranka, laikanti kitą ranką, jau yra simbolis.
Leisk mums niekada to nepamiršti.
Šventosiose knygose savo meilę išrinktajai tautai
Tu pavaizdavai vyro ir moters meilės paveikslu.
Senojo Testamento Giesmių giesmė, viena gražiausių meilės giesmių pasaulinėje literatūroje, mato Dievo ir žmonių meilę vienu vaizdu.
O juk dabar mes esame Tavo išrinktoji tauta,
kurią Tu myli ugningiau,
su didesniu pasitikėjimu,
negu kada nors gali mylėti
vienas kitą du žmonės.

RŪPINTOJĖLIS. 1978. Nr. 5

205

Viešpatie, padėk, kad mūsų meilė
taptų Tavosios meilės atvaizdu!
Taip pat ir tų jaunų porelių meilė
gegužės vakarą.
(Iš kn. Visur Tave sutinku, mano Dieve)

K. [Felicija Kasputytė]
PALAIMINTI SKAISČIOS ŠIRDIES
Šis palaiminimas, ištartas dieviškojo Mokytojo lūpomis, skamba kaip
skaistybės apoteozė. Per ištisus amžius jis lydėdavo tuos, kurie, atsisakę
erotinės meilės ir paniekinę vylingus džiaugsmus, gaivindavo savo širdį
tyro ir kilnaus gyvenimo ambrozija.
Nors ir kažin ką prasimanytų žmonės apie gamtos grožį, apie žmo
giškųjų aistrų patrauklumą, apie nuodėmės vilionę, bet niekas ne
gali susilyginti su sielos skaistumu, kuris tol vers lenkti prieš ją
žmonijos kelius, kol iš viso gyvens pati žmonija (A. r.).
Apie neaprėpiamai didelį skaistybės vaidmenį kalbėjo daugybė filosofų
ir mąstytojų, sociologų ir visuomenės veikėjų. Žmonijos mąstytojai bei
auklėtojai įtikinėjo, jog gyvenimo džiaugsmas ir laimė priklauso nuo to,
kiek žmonės gerbia skaistybės idealą. Tai susiję ne tik su paskiro žmo
gaus likimu, bet ir su visos tautos likimu. Tik tyros širdys yra jautrios
savo tautos likimui ir tragiškai kiekvieno žmogaus daliai. Tik skaisčios
širdys pasiekia žmogiškąją didybę, laisvę ir išplėtoja savo protines bei
dvasines galias. Jeigu žmogus nesuvokia tos giliausios tiesos, jis liks tik
skurdus intelektualas, kuriam be galo tolimos žmogiškumo aukštumos ir
gilioji kosmoso prasmė pačiame žmoguje - jis niekada neišmoks skaityti
ir nagrinėti gamtos dėsnių ir žmogaus didybės paslapčių. Jeigu aš susiter
šiu sielą, tada negalėsiu įgyvendinti savo idėjos ir nepasieksiu aukštųjų
idealų, - sako Ibseno herojus.
Kol nenuslopinti žemieji proveržiai, tol užtverti visi keliai, vedantys
prie didelių dalykų ir prie asmenybės aukštumų.
(Rašytoja psichologė Airisė Merdok)
Daugelis rašytojų ir psichologų, kurie nuoširdžiai susirūpinę žmogaus
likimu, kviečia tyrai gyventi. Jie stengiasi atitraukti nuo purvo klano ir
priversti atsigręžti į save, surasti idėjas, kurioms galėtų atsiduoti visas
žmogus ir taip sukilninti bei sudvasinti fiziologinius proveržius. Jie ragina
nusigręžti nuo drumzlinos upės ir priartėti prie amžinai tyro šaltinio.
Jau žilos senovės laikais buvo tikima, kad skaisčios mergelės gali ap
saugoti kraštą nuo visokių nelaimių. Romėnai skirdavo mergeles saugoti
valstybės saugumą, joms buvo patikėtas Paladiumas, nuo kurio priklausė
valstybės likimas. Jos budėdavo prie aukuro deivės Vestos, kuri buvo šeimos židinio saugotoja ir skaistybės globėja. Vestos mergelėms - vestalėms
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skiriama didžiausia pagarba, jos laikomos šventomis. Netgi konsulai trauk
davosi joms iš kelio, o jei kas įžeisdavo, būdavo baudžiamas mirtimi.
Viename Romos muziejuje yra skaistybės deivės statula, atspindinti Ro
mos praeities didybę, dorumą bei tyrumą. Statula tiesiog apstulbina ta
rimtimi ir moteriška didybe, kuri spinduliuote spinduliuoja iš visos deivės
išvaizdos. Už savo galybę bei šlovę Roma daugiausia buvo dėkinga skais
tybės deivei, nes dorumas iškėlė Romos galybę.
Skaistybė neša palaimą tiek individui, tiek šeimai, tiek tautai. Ta do
rybe paženklinti visi epochiniai darbai ir žygiai. Ji spindi šventųjų aure
olėje. Tik tyros širdys suliepsnoja giliausiu religiniu jausmu ir didžiausia
meile žmonėms, tėvynei, pasauliui. Žana d’Ark išvadavo Prancūziją nuo
priešų ir pakėlė visą tautą į aukštesnę dvasinio gyvenimo pakopą todėl,
kad savo valią pajungė dieviškam skaistybės įstatymui, aukos bei atsiža
dėjimo principui. Jos karžygiškumas yra nušviestas mergelės esybe, gyve
nimo darna bei širdies tyrumu.
Vydūno herojė Magė simbolizuoja lietuvaitės tyrumą ir pasiaukojimą,
meilę tėvynei bei žmonėms. Magės lūpomis Vydūnas nusako, kokią neap
rėpiamai didžiulę svarbą turi skaistumas. Mano tauta svyruoja tarp gy
vybės ir žuvimo ir yra be apsaugos. O aš trokštu gyvenimo pilnesnio,
aukštesnio savo tautai. Ji įtikinėja mergaites: Jūsų skaistybė yra simbolis
jūsų dvasinio grožio. Skaistybė brangesnė už gyvybę. Ir Magė paaukoja
gyvenimą už šią didžiąją dorybę, tuo įrodydama savo žodžių tiesą.
O kaipgi šiandien mes gerbiame skaistybę, tą didžiausią dorybę, kuri per
ištisus amžius skambėjo kaip žmonijos didybės apoteozė? Kad ir keista,
šiandien mes bijome net ištarti šį žodį. Vien už tą žodį žmogus gali būti
apšauktas reakcionieriumi, atsilikėliu, tamsuoliu ir dar kitais žeminamais
vardais. Dabar skaistybė yra taip suniekinta, kad tas, kas bandytų ją ginti
ir grąžinti jai pirmapradį vaidmenį, gali būti netgi nubaustas. Praktiškieji
mūsų dienų protai nepajėgia prasiskverbti į dvasios sritį. Jie viską matuoja
vartotojišku požiūriu. Komerciniuose skaičiavimuose nedaug tesveria žmo
gaus vertybės išsaugojimo pradas. Todėl tenka suabejoti, ar lietuvės moters
sieloje dar tebėra tas gaivus Maironio apdainuotas lyrizmas bei skaistumas
ir didžiulis ilgesys gyvenimo slėpinio, apie kurį kalba Vydūnas. Į šį klausi
mą atsako rašytojas Juozas Grušas savo herojaus lūpomis:
Moteris daro stebuklus. Tai jos paslaptis. Ji yra šeimos karalienė.
Dabar viskas kitaip. Jūs kažką sumynėte. Ir jūsų merginos kažką
sumynė. Viską sumynė į purvą. Jos nebegali daryti stebuklų.
Gyvenimas, kuriame nebėra moters tyrumo, tapo baisus. Be moters
kuriamo stebuklo nėra namų, nėra šeimos židinio. Ir tai vyksta todėl, kad
paniekinta tyrumo dorybė, o gyvenimas paremtas seksualiniais malonu
mais bei erotika.
Daugelis mūsų moterų sumynė į purvą tą didžiąją lietuviško tyrumo
dorybę ir taip įsijungė į baisų dehumanizacijos procesą, į dvasinių vertybių
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sunaikinimą. Kai moteris paniekina tą savęs išsaugojimo vertybę, ji pra
randa ir laimę. Gana keistas tas moters apsisprendimas. Ji gali būti lai
minga, nes savyje turi didžiausius lobius, tačiau tuos lobius ji paniekina
ir pasirenka tik biologines funkcijas. Beieškodama paviršutiniškų link
smybių, erotinių bei seksualinių malonumų, ji pasiklysta vidinėje tuštu
moje ir skaudžioje neviltyje. Patenka tarsi į užburto rato pinkles: juo
labiau ieško malonumų ir džiaugsmo, juo greičiau džiaugsmas nuo jos
bėga.
Kadaise moteris buvo šeimos karalienė, mylimajam gaivinanti ryto
rasa, moralinių ir dvasinių jėgų skleidėja. Jos veikiamas vyras atlikdavo
žygdarbius ir garbindavo ją. Dabar moteris paniekino save ir savo meilės
galimybes. Ji nereikalauja, kad vyras dėl jos kovotų, atvirkščiai, yra len
gvai pasiekiama. Dabar vyrams nebereikia siekti ir kovoti dėl moterų
meilės, nes jos pačios laksto paskui juos. Dabartinė moteris, aistringai
besivaikanti erotinių bei seksualinių malonumų, negali turėti daug ką
bendra su anų laikų lietuvaite, kuri tiek šeimoje, tiek visuomeniniame
gyvenime atlikdavo vitalinį, dvasinį ir psichologinį vaidmenį, nuskaidrin
tą tyrumo bei pasiaukojimo.
Ir nereikia stebėtis, kad skaistybės idealas taip nutolo. Iš mūsų gyve
nimo jį išgujo filmai, teatro spektakliai, grožinė literatūra ir pagaliau visa
šios gadynės atmosfera, skelbianti, kad nereikia bandyti pakilti virš gy
vulio. Lietuviški filmai atėmė moteriai teisę įrodyti savo vertę bei reikš
mingumą, privertė demonstruoti „meilę“ ir „atsiduoti“. Kokia skurdi mo
teris ir jos meilė dabartinėje mūsų literatūroje! Kokios menkos tos psicho
logiškai nemotyvuotos meilės dramos! Kokios vulgarios ir prastos tos
moterėlės, lakstančios paskui seksualų gražuolį!
Istorija skelbia, kad valstybės ir tautos išsilaiko tik tais moraliniais
principais, kurie plaukia iš doros ir tyrumo kodekso. O didžiausias mora
linis įsakymas kalba apie skaistumą, apie žemųjų instinktų suvaldymą.
Šeimos židinys tik tada teiks palaimingą šilumą, kai jame skleisis meilė,
pagrįsta pasiaukojimu, ištikimybe, dora.
Palaiminti skaisčios širdies... Šie dieviški žodžiai skelbia, kad širdis
turi būti tyra ir skaisti, - tik tada būsi laimingas. Tik tyra širdimi galima
iškovoti vidinę bei išorinę laisvę ir įprasminti gyvenimą. Tyrumas ir skais
tybė - štai tie tylūs eteriški tonai, kuriais turi būti nuspalvinti visi troš
kimai, darbai ir mintys.
Tyrumo bei skaistumo siekimas turėtų būti tarsi malda, trokštant aukš
čiausios laimės. O tada ateis taika ir supratimas, meilė ir atleidimas,
Tyras ir doras gyvenimas perka ateitį. Už jį atlyginama laime, džiaugsmu
ir didele, tikra meile.
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MŪSŲ PROBLEMOS
K. Aušrys [kun. Lionginas Kunevičius]
KUR BLOGYBIŲ ŠAKNYS
Mūsų visuomenę partija pavadino „išsivysčiusio, brandaus“ socializmo
visuomene. Žmonių moralė, jų dorovinis tyrumas, dvasinis turiningumas
labiausiai lemia tikrąjį visuomenės subrendimą. Ar šiuo esminiu požiūriu
žvelgiant į mūsų visuomenę galima ją iš tikrųjų pavadinti brandžia, išsivys
čiusia? Neturėdamas net išsamios ir tikslios statistikos (jos labai vengiama),
o tik jausdamas kasdienį sąlytį su gyvenimu, kiekvienas sąžiningas visuo
menės narys pasakys, kad ją brandžia, dvasiškai išsivysčiusia galima pava
dinti tik sarkastine prasme. Visi, kurie atviromis akimis žiūri į tikrovę, mato,
jog doroviniu atžvilgiu žengiame tik blogon pusėn. Šią negatyvią visuome
nės raidą netiesiogiai turėjo patvirtinti ir TSKP CK nutarimai, ypač nukreipti
kovai su alkoholizmu ir valstybės turto grobstymu, raginantys susirūpinti
doroviniu visuomenės auklėjimu. Štai keletas duomenų, kurie atskleidžia
labai didelį tarybinės visuomenės moralinį nuosmukį (nors daugiausia jie
liečia mūsų respubliką, bet iš esmės būdingi visai Tarybų Sąjungai).
Per 1930-1965 metus alkoholikų skaičius Tarybų Sąjungoje padidėjo
daugiau kaip 50 kartų (Instrukcija tarnybiniam naudojimui). Lietuvoje tokia pa
dėtis: 1913 m. kiekvienam Lietuvos gyventojui teko vidutiniškai 1,62 1
degtinės; 1931 m. - tik 0,97 1, o 1934 m. - 0,72 litro. Palyginkime:
vengrai 1932 m. išgėrė 0,33 1, danai - po 0,35 1, o italai - vos po 0,22 1
per metus (iš Mokesčių departamento leidinio). 1940 m. kiekvienam Lietuvos
gyventojui teko 0,8 1 degtinės, o dabar - net po 17 litrų (be alaus)! Šiais
metais kiekvienam Lietuvos gyventojui užplanuota išgerti po 53 litrus
alaus! Lietuvą išgerto alkoholio kiekiu pralenkia tik Švedija, bet Švedijoje
tris kartus daugiau gyventojų negu Lietuvoje.
Tarybų Sąjungoje prasigėręs proletariatas ir valstietija. Iš inteligentijos
labiausiai prasigėrę tarybinio teisingumo darbuotojai, įvairūs pirmininkai,
kultūros darbuotojai, gydytojai ir pan.
Alkoholikai gydosi profilaktoriumuose. Mūsų respublikoje - Pravieniš
kėse yra 1200 lovų. Gydomi priverstinai visi chroniški alkoholikai, be to,
dar įvykdę nusikaltimus. Naujojoje Vilnioje - apie 1000 lovų. Į profilak
toriumus patekti sudaromos eilės. Šiauliuose moterų profilaktoriume 50
vietų. Visos nesutelpa, todėl siunčiamos į Estiją. Nepataisomi alkoholikai
ir kartu pavojingi kriminaliniai nusikaltėliai siunčiami į spec. psichiatrinę
ligoninę Černiachovske (ten laikomi ir politiniai kaliniai). Alkoholikų per
pildytos Kauno, Žiegzdrių, Utenos, Rokiškio ir kitos psichiatrinės ligoni
nės bei neseniai pradėti steigti narkologiniai skyriai.
Lietuvoje alkoholikų dispanserizuota apie 22 000. Lietuvos psichiatrų
nuomone, dispanserizuota tik trečdalis (prof. J. Šurkaus, Kauno medicinos instituto
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neurologijos ir psichiatrijos katedros vedėjo, duomenys). Blaivyklos statistika rodo
kasmet pastovius tūkstantinius duomenis. Jie pastovūs ne dėl efektyvios
antialkoholinės propagandos, bet paprasčiausiai - kad daugiau nebetelpa.
Pavyzdžiui, Kauno blaivykloje kasmet pabūna 12 000 asmenų (prof. šurkus).
Šiandien gydytojams jau nebe naujiena, kad į ligonines su baltąja karšt
lige atvežami net paaugliai.
Dar ne per seniausiai apie alkoholio plitimą išvis nebuvo kalbama. Da
bar jau suprasta, kad tai veda ne į gera. Vis dažniau pasirodo straipsnių,
kur išdrįstama parodyti ir vieną kitą negražų skaičiuką. Jeigu alkoholizmą
laikysime blogybių „tėvu“, tai jis yra išauginęs tikrai gausią šeimą. Prieš
1940 m. Lietuvoje buvo padaroma nuo 107 iki 250 žmogžudysčių; dabar
Tarybų Lietuvoje kasmet nužudoma 4000-5000 žmonių. Nusikalstamumas
tarp jaunimo nuolat auga. 1978 04 07 advokatų suvažiavime teisingumo
ministras Pranas Kūris pabrėžė, kad užtenka kalbėti, jog nusikalstamumas
šiandien nedidėja ar mažėja. Laikas jau pasakyti tiesą!..
Ikitarybiniais metais abortų Lietuvoje per metus būdavo apie 15 000,
o dabar maždaug 160 000. Vidutinis šeimos narių skaičius mažėja: nuo
3,6 (1959 m.) sumažėjo iki 3,4 (1970 m.) (Tiesa. 1978 03 30). Kasmet išsi
skiria 9000-10 000 šeimų.
1976 m. vyrų mirė 4 kartus daugiau negu moterų, o 20-40 m. amžiaus
grupėje beveik 8 kartus daugiau - dėl nelaimingų atsitikimų, autoavarijų,
apsinuodijimų alkoholiu (Ten pat).
Perpildytos ir venerinės ligoninės (gaila, kad neturime jų statistikos).
Kaune moksleiviai (ypač profesinių technikos mokyklų), sergantys vene
rinėmis ligomis, sudaro 5,7% visų Lietuvos venerikų, studentai - 3-4%
(doc. E Gailevičius, Odos ir venerinių ligų katedros vedėjas, 1977). Perpildyti taip pat
kalėjimai, jaunimo ir paauglių pataisos namai, kolonijos, psichiatrinės
ligoninės, invalidų, apsigimusiųjų, namai, vaikų namai (anaiptol ne todėl,
kad ten nemokamas išlaikymas).
Kuo visa tai paaiškinti? Juk sakoma, kad socializmas pakirto visuomeninio gyvenimo blogybių šaknis (nėra išnaudojimo), visuomenės gyveni
mas organizuojamas moksliniais pagrindais, jam vadovauja marksizmoleninizmo mokslu apsiginklavusi komunistų partija, geriausiai pažįstanti
visuomenės raidos dėsnius, klesti mokslas, ateizmas... Bet visa tai dar
labiau - iki absurdo - prieštarauja tarybinės tikrovės liūdniems dorovi
niams faktams. Kaltiname praeities atgyvenas. Taip, gali dar jų pasitaiky
ti. bet kiekvienam aišku, kad jeigu tarybinės santvarkos padaryti pakei
timai visuomenės socialiniame ir dvasiniame gyvenime apskritai yra tei
singi, teigiami, tai praeities atgyvenos neišvengiamai palaipsniui turėjo
išnykti, o jos priešingai - iš tarybinės santvarkos gavo neregėtai stiprų
impulsą augti ir klestėti! Tad kas čia yra?
Leninas apie religiją yra rašęs: Religija yra liaudies opijus, - (šis Mark
so posakis yra visos marksizmo pasaulėžiūros religijos klausimu kertinis
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akmuo). - Į visas šių laikų religijas ir bažnyčias, į visas ir visokias
religines organizacijas marksizmas visuomet žiūri kaip į buržuazinės re
akcijos organus, tarnaujančius darbininkų klasės išnaudojimui ginti ir
mulkinti (v Leninas. Raštai. T. 15, p. 368-369). Religija - rūšis dvasinės balta
kės, kurioje kapitalo vergai skandina savo žmogiškąjį pavidalą, savo rei
kalavimus bent kiek deramo žmogui gyvenimo (T. 10, p. 64-65).
Citavome keletą Lenino pasakymų apie religiją, nes manome, jog reli
gijos atmetimas yra didžiausia mūsų visuomenės blogybių priežastis. Tos
blogybės pirmiausia parodo dvasines tarybinio žmogaus negalias. O reli
gija žmogaus dvasią taurina. Religija pasiekia giliausią vidinį dvasinės
žmogaus prigimties klodą, kuris trokšta teisingiausios pasaulėžiūros, la
biausiai atitinkančios prigimtį ir labiausiai įprasminančios žmogaus egzi
stavimą žemėje. Religijos praktikavimas sujungia žmogų su visokio gėrio
šaltiniu - Dievu ir taip stiprina bei ugdo žmogaus dvasines galias.
Leninas Markso požiūrį į religiją išplėtojo iki cinizmo: Religija - blo
giausia dvasinės baltakės rūšis, - iki šėtoniškos neapykantos jai: Kiekvie
na religinė idėja, kiekviena idėja apie bet kokį dievulį, netgi bet koks
koketavimas su dievuliu yra neapsakoma šlykštybė (T. 35, p. 90). Aišku, kad
šitoks požiūris į religiją ryškiausiai rodo pagrindinę visos marksizmoleninizmo pasaulėžiūros klaidą - siaubingą žmogaus prigimties nesuvo
kimą, lėkštą, primityvų žvilgsnį į žmogaus dvasios pasaulį.
Liaudis sako: Ylos maiše nepaslėpsi. Taip yra ir su klaidingomis teori
jomis - jos „išlenda“ gyvenimo praktikoje. Gal negalima kaltinti marksiz
mo-leninizmo ir socialistinės valstybės kūrėjų bloga valia, žemais, egoisti
niais išskaičiavimais, bet šių dienų TSRS vadovus ir jų parankinius galima
kaltinti, jog jie sąmoningai užsimerkia, kad nematytų savos tikrovės, ypač
dvasinės (vergovės ir nedorovės), kuri per 60 m. pakankamai įrodė marksiz
mo-leninizmo dvasios ir raidės klaidingumą ir pragaištingumą žmonijai.
Net turint geriausius norus ir dedant didžiausias pastangas negalima su
kurti komunizmo kaip šviesaus, laimingo žmonijos rytojaus, nes šio užmojo
pagrindą bedievybė griauna pačiose žmogaus dvasios gelmėse.
Kodėl gi marksistai religiją vadina liaudies opijum? - Bendravimas su
Dievu, rūpinimasis pomirtiniu gyvenimu marksistams reiškia bevaisį, net
žalingą nusigręžimą nuo žemiškos tikrovės, nuo jos problemų sprendimo.
Bet tai - trumparegis požiūris. Tikintysis, tiesa, religinio akto metu tarsi
palieka valandėlei šią tikrovę, kad pabendrautų su jos Kūrėju, kad pa
žvelgtų į šios tikrovės esmę, pasiklausytų gyvenimo Mokytojo žodžių,
geriau įsižiūrėtų į žmogaus idealą, o po to, grįžęs į kasdienį gyvenimą,
galėtų tobuliau kurti savo laimę ir ateitį. Iš bažnyčios, iš maldos žmogus
sugrįžta jausdamasis didesnis, sąžiningesnis, darbingesnis, uolesnis ko
votojas už gėrį; grįžta praturtėjęs, kažko gavęs, kad galėtų pats daugiau
duoti gyvenimui. Dangus mums žadamas ne už tinginystę, bailumą, iš
naudojimą kito žmogaus, juo labiau ne už girtavimą, paleistuvavimą,
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žmogžudystes, o už visa tai, kuo remiasi ir žemiškojo gyvenimo tikroji
laimė. Kad tikintieji netobulai įgyvendina savo tikėjimo reikalavimus, yra
kalti jie, o ne religija.
Besaikis girtavimas rodo, kad žmogus tarybinėje santvarkoje išgyvena
sunkią dvasinę krizę, kad bedieviška tikrovė jo nežavi, jis jos nevertina,
todėl lengvai nuo jos nusigręžia, bėga ieškodamas džiaugsmo „kitame“
pasaulyje - alkoholio svaigulyje. Kartu tai rodo, kad tarybinis žmogus
netiki ir ateitimi - komunizmu, mažai suinteresuotas jos kūryba. Baisi
dvasinė naktis gaubia milijonus žmonių. Ir vis labiau į ją grimztama!
Sustabdyti šį pražūtingą procesą ateistinis marksizmas yra bejėgis. Nei
mokslu,
nei
darbu,
nei
juo
labiau
pigia,
nenuoširdžia
propaganda
(parduotuvės net kaimuose pilnos degtinės! Blaivybės sąjūdžiai draudžia
mi), nei valdžios nutarimais alkoholizmo nugalėti neįmanoma. Gyvenimo
faktai rodo, kad gerų rezultatų dvasiniame fronte galima pasiekti tik re
miantis religinėmis idėjomis ir priemonėmis. Tikėjimu rėmėsi Motiejaus
Valančiaus laikų blaivybė, religinį pagrindą turėjo musulmonų blaivumas,
Indijos ir kitų tautų blaivybė. Atėjo laikas suprasti, kad religingumas - ne
„opijus“, bet visų giliausios ir visų plačiausios prasmės blaivumas. Be
religijos žmogus netenka tikro pagrindo savo dvasiniam gyvenimui ir tada
jis pradeda grimzti į šlykščiausią, tikrąjį narkotiką - alkoholizmą, narko
maniją ir jų liūdnus padarinius.
Mūsų tautoje blaivumo viltis - kunigų ir tikinčiųjų blaivumas, jų pasi
aukojama kova dėl blaivios savo tautos ateities. Pirmieji žiedai jau yra Jaunimo blaivybės draugija! Turime įsisąmoninti, kad tikinčiųjų lietuvių
girtavimas šiais sunkiais Tėvynei laikais prilygsta viešam tikėjimo panie
kinimui ir Tėvynės išdavimui! Mes turime į ką remtis, todėl ir atsakomybė
mūsų didžiausia. Mes turime tvirčiausią atramą - katalikų tikėjimą, todėl
ir privalome atlaikyti alkoholizmo antplūdį, kad išgelbėtume savo Tėvynę,
savo palikuonių ateitį.
A. Kėkštas [kun. Jonas Lauriūnas SJ]
AR GALIMA TIESĄ PIRKTI MELU
Teatras yra savotiška šventovė: ten einame susitikti su tiesa, atsigai
vinti dvasia. Bet kartais išeiname iš jo sužeista siela.
Žiūrėjau Justino Marcinkevičiaus „Katedrą“. Šalia visų šviesių momen
tų paliko karčių nuosėdų vysk. Ignaco Masalskio asmenybė. Jį tokį sukūrė
autorius. Galimas daiktas, kad jis kaip dvasininkas ir nebuvo visai be
priekaištų. Bet negi jau toks tamsus, kad būtų galima bjauroti? Juk žino
me, kad jis Vilniuje 1775 m. įsteigė mokytojų seminariją. Tai buvo bene
pirmoji tokia mokykla Lietuvoje. Jis siūlė panaikinti baudžiavą, kai ku
riuose savo dvaruose baudžiauninkus padarė činšininkais - vadinasi, su
teikė tam tikro savarankiškumo. Jis siekė, kad Lietuva atsipalaiduotų nuo
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lenkų, pavyzdžiui, stengėsi, kad bažnytiniuose reikaluose lietuviai būtų
nepavaldūs lenkams (Gniezno vyskupui), o tiesiog priklausytų Romai. Jis
steigė mokyklas prie parapinių bažnyčių. Kai kam (architektui Laurynui
Stuokai-Gucevičiui) padėjo prasimušti į šviesą. Jo rūpesčiu turime Vil
niaus katedrą, Verkių rūmus. Gal nesmagu skaityti, kad jis Vilniaus vys
kupijos bažnyčiose 1778 m. įvedė lenkiškus Suplikacijų giedojimus, bet
tokia buvo laiko dvasia: juk lenkų kalba jau nuo 1697 m. oficialiai buvo
vartojama Lietuvos valstybinėse įstaigose (1). Jis, kaip Edukacinės komisi
jos pirmininkas, kaltinamas išeikvojimu, tačiau žinoma, kad daug tų išeik
vojimų padarė jo tarnautojai.
Kai Lietuvos ir Lenkijos bendra valstybė ėmė ristis žemyn, jis ir kiti
ieškojo būdų, kaip atsiskirti nuo Lenkijos. Šiuo tikslu užmezgė kalbą su
rusais. 1791 05 03 lenkai paskelbė vienalytės Lenkijos konstituciją, kur
Lietuva figūravo tik kaip jos provincija. Lietuvos senatoriai, tarp jų ir du
vyskupai - vilniškis Ignacas Masalskis ir livoniškis Juozas Kasakauskas nepasirašė šios konstitucijos. Abu vyskupai tapo tarsi opozicijos šiai len
kų klastai vadai. Kosciuškos sukilimo metu juos abu lenkai išsikvietė į
Varšuvą ir pakorė... Kažin ar tinka mirusius prikelti iš kapo tik tam, kad
jie būtų apspjaudyti... Ar garbinga matyti kitų tik neigiamybes ir nematyti
jų šviesių bruožų? Autorius, be abejo, ieškojo asmens, kuris simbolizuotų
ir įkūnytų valdžios idėją, bet ar šiam vaidmeniui būtinai reikėjo vyskupo
Masalskio, šitaip nujuodinto?
Kas į praeitį šaudo iš pistoleto, į tą ateitis šaudys iš patrankos (Rasulas
Gamzatovas). Mūsų praeitis ir taip skaudi, kaip skaudus ir paties Masalskio
likimas...
Eina „Mažvydas“. Įdomu ir malonu žvelgti pro istorijos uždangos kraštelį
ir stovėti prie lietuviško spausdinto žodžio versmės. Bet ir šį kartą užvaldo
dvilypis jausmas - iš spektaklio išeini kaip sumuštas... Kažin, jei prisikeltų
Mažvydas, ar jis neskubėtų gultis atgal į kapą, išvydęs save nupieštą Justino
Marcinkevičiaus, kuriam dvasininkas būtinai turi būti suvedžiojęs merginą
ir palikęs vaiką?! Gal to reikia dramatizmui sustiprinti, bet ar visada ši
priemonė yra tiesa? Ką tokia „tiesa“ šiandien duoda žiūrovui, ypač jaunam
žiūrovui, kai Bažnyčia yra mušama ir jai atimta teisė apsiginti?..
Matome girtą dvasininką, klausantį išpažinčių. Ar ne per pigus humo
ras, pasiskolintas iš kaimo bernų naktigonių? Niekas neneigia, kad buvo
bažnytinių smuklių ir kitokių negeistinų dalykų. Bet Bažnyčia seniai nu
simetė tas laiko dėmes. Buvo ir yra išgeriančių dvasininkų, bet tai tik
pavieniai atvejai, o scenoje regime kaip tipišką reiškinį. Tai jau melas.
Viešai juokiamasi iš išpažinties. Tai įžūlus tikinčiojo jausmų įžeidimas.
Taip daryti, rodos, draudžia tarybinis įstatymas, tai deklaruojama spau
doje. Ką autorius mano apie tikinčius žiūrovus? Ką žiūrovai pamanys apie
autorių? Juoktis iš išpažinties nedrįso net toks pašaipūnas kaip Volteras
(2). Apie išpažintį pagarbiai kalba Gėtė, sakydamas, kad ji neturėtų būti
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žmonėms atimta. Pedagogikos autoritetas Pestalocis sako, kad išpažintis
yra nepaprastai reikšminga tautos auklėjimui. Kažin ar per šiandieninės
epochos vėjus išneš savo širdyje Lietuvą tas jaunimas, kuris scenoje mato
pajuokiamą religiją? Ką šis žodis reikš tautai, įbridusiai į degtinės klaną?
Scenoje rodomas dvasininkas, kuriam kryžius ir knyga svetimi. Su
prask, - visi jie tokie! Argi? Kas mums įsteigė ir išlaikė universitetą
Vilniuje, seniausią Tarybų Sąjungoje? Kas parengė mums žodynus ir gra
matikas? Kas steigė mokyklas ir kolegijas XVI-XVII a.? Kas buvo mūsų
įžymieji botanikai, astronomai, istorikai, spaudos kūrėjai, knygnešių or
ganizatoriai, sukilimų dalyviai ir vadai, tautosakos rinkėjai, liaudies švie
tėjai? Visur matysime tą juodinamą dvasininką. Jam tiek paminklų prista
tyta mūsų krašte ir užsienyje! Jų vardu pavadinti mūsų universiteto kie
meliai (Sarbievijaus, Počobuto). XIX a. pradžioje etnografinėje Lietuvoje ir
Gardino gubernijoje iš 48 vidurinių mokyklų tik vieną išlaikė valdžia, o
visas kitas - vienuoliai (3). Lenkų istorikas J. Ochmanskis teigia, kad
1864-1882
m.
laikotarpiu
kultūriniam
sąjūdžiui
vadovavo
dvasininkai.
Mūsų istorikas R. Vėbra rašo, kad XIX a. galima išskirti dvi sroves: sti
chinį valstiečių priešinimąsi ir klerikalų veiklą (4).
Vadinasi, didelį įnašą į tautos kultūrinį gyvenimą yra įnešę ir dvasinin
kai. Beje, ir gražiausius vaisius išauginusi obelis duoda šiek tiek rūgščių
obuolių, bet dėl to ji nekertama. „Mažvydo“ autorius linkęs elgtis priešin
gai: per medžius nemato miško.
„Pelenuose“ rašoma, kad krikščionybė mokė mūsų tautą nuolankumo,
kad atsiklaupus galima tik mirti (cituoju iš atminties). Ar tikrai krikščio
nybė moko pasyvumo? Ar jos atstovai dvasininkai pasyvūs? Po 1863 m.
sukilimo vysk. Motiejus Valančius neteko 106 kunigų - jie buvo represuo
ti, o kai kurie net gyvybę paaukojo. Vokietijoje, Dachau vietovėje, yra
didžiausios pasaulyje katalikų kapinės - kapai 1106 kunigų, paskutinio
karo metais mirusių iš bado arba nunuodytų (5).
„Literatūroje ir mene“ (1976 05 08) rašoma apie italus, kaip jie karo
metais kovojo su vokiečiais ir slėpdavosi pas kunigus. „Komjaunimo tie
sa“ rašė, kad Čilėje Santjago vienuolyne slėpėsi sužeisti pogrindininkai ir
kad valdžios agentai tyrinėja, kokie vienuoliai ir dvasininkai padeda opo
zicijai (1976. Nr. io). Tas pats laikraštis rašė, kad Čilės dvasininkai kelia
balsą prieš žiaurias valdžios represijas politinių kalinių atžvilgiu (1976. Nr.
36). O 1977 m. Nr. 82 rašė, kad mūsų laikai didžiuojasi tokiais žmonėmis,
kaip Martynas Liuteris Kingas, Albertas Šveiceris, Bendžaminas Spokas.
Pirmieji du yra dvasininkai, apdovanoti už savo „pasyvumą“ Nobelio pre
mija. Pirmasis kovojo už negrų teises Amerikoje ir todėl 1968 m. buvo
nužudytas. Apie antrąjį, dirbusį Afrikoje, mirusį 1965 m., yra Maskvoje
išleista knyga Velikij gumanist dvadcatovo veka.
1966
m., gavęs arkivyskupo leidimą, iš Bogotos universiteto sociolo
gijos katedros pasitraukė profesorius kun. Kamilas Toresas ir išvyko į

214

RŪPINTOJĖLIS. 1978. Nr. 5

kalnus pas partizanus kovoti su nehumanišku Kolumbijos režimu. Po ke
lių mėnesių jis žuvo. Jo mirties minėjimas nubangavo per visą kraštą, net
per kitas Pietų Amerikos valstybes, žadindamas teisingumo idėją.
Pietų Afrikoje, Rodezijoje, juodaodžiai laikomi antrarūšiais piliečiais.
To fakto akivaizdoje dvasininkai nėra per daug „nuolankūs“. Štai rezul
tatai. 1976 m. gruodžio mėn. nužudytas metodistų dvasininkas Eliša
Kuvana su žmona. Tą patį mėnesį nužudyti katalikų vyskupas Adolfas
Šmitas, kunigas Vegartneris ir vienuolė Bergą. 1977 m. vasario mėnesį
Musamio vietovėje, netoli Salsberio, į bendrą kapą nuleisti septynių bal
tųjų misionierių palaikai. Umtalio vyskupas Donalas Lamontas nuteistas
10 metų kalėti. Grupė dvasininkų - katalikų ir nekatalikų - yra įkalinti
trumpesniam laikui. 1974 m. Izraelio valdžia nuteisė 12 metų kalėti Je
ruzalės katalikų arkivyskupą sirą Hilarioną Kapučį už tai, kad jis palaikė
palestiniečių laisvės mintį.
Čia tik kruopelytė iš daugelio faktų. įžymus XX a. mokslininkas Alber
tas Einšteinas savo atsiminimuose rašė:
Aš niekada nesidomėjau Bažnyčia, bet dabar jaučiu jai didelę pa
garbą ir palankumą, nes tik viena Bažnyčia turi drąsos ir ištvermės
ginti tiesą ir žmogaus laisvę. Būdamas laisvės mylėtojas, maniau,
kad, Hitleriui paėmus valdžią Vokietijoje, bent universitetai gins
laisvę, nes jie juk yra tiesos skleidėjai. Bet universitetai tylėjo. Tada
maniau, kad laisvę gins laikraščių redaktoriai, kurie dažnai rašy
davo ugningus straipsnius už laisvę. Tačiau po keleto savaičių ir jie
nutilo. Tiktai Bažnyčia visą laiką stovėjo skersai kelio Hitleriui,
norinčiam užgniaužti tiesą ir sunaikinti laisvę...
Šiukšlių yra kiekviename name, bet vieni mato šiukšles, o kiti - ir tai,
kas pozityvu. Einšteinas gebėjo pamatyti ir pripažinti tai, kas pozityvu.
O gal ateizmo dozė yra išpirkos mokestis, norint įvesti scenon lietuviš
ką mintį? Bet ar galima tiesą pirkti melu? Ar melas nėra neapykanta
tikrumui ir garbingumui? Ar tai nėra tulžinga pajuoka visko, kas matuo
jama sąžine? Ar šitaip negrimztama nužmogėjiman, palaiduman, ištiži
man, gyvenimo netvarkon (6)? Tikri poetai neprekiauja sąžine ir tiesa. Jie
turi drąsos ir nenuolankiauti. Taip darė vysk. Antanas Baranauskas, ku
ris, atvykęs dirbti į Seinus, pirmiau prabilo lietuviškai, o tik paskui len
kiškai - tai buvo neįprasta tiems laikams - ir kuris didžiavosi, kad jo
krūtinės nėra palietęs joks caro valdžios ordinas.
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SPAUDOS APŽVALGA
[Kazimieras Šapalas]
Filosofinis mąstymas veda prie Dievo
Prof. Antanas Maceina išleido naują veikalą „Filosofijos kilmė ir pras
mė“. Jame autorius teigia, kad filosofinis mąstymas yra žmogaus kelias
į Dievą. Anot autoriaus, pati filosofijos esmė liudijanti Dievo buvimą.
Dievas atsiskleidžia ne kuriame nors pasaulio objekte ar pasaulio visumo
je, o filosofavime kaip tam tikrame pažinimo būde. Filosofavimas savo
esme yra interpretavimas, aiškinimas, kurio galutinis tikslas - atskleisti
būtj. Interpretuoti gali ne daiktas, bet būtybė, o būtybė yra kūrinys. Jei
būtybė yra kūrinys, tai pati jos sąvoka reikalauja Kūrėjo ir čia savaime
atsiveria kelias Dievop, nes Dievas yra Būtis, o būtybė - Dievo-Būties
kūrinys. Taigi filosofavimas yra kelias Dievop.
Vis tiek iš kur filosofija būtų kilusi, - ar iš nuostabos, ar iš abejonės,
ar kančios, - vis tiek kuriuo keliu ji prie Dievo eitų, - visada jos esmė
pasiliks interpretacija ir būties atskleidimas. Ji bet kuriuo keliu Dievą
pasiektų, jeigu iki galo eitų.
Savo galimybe atskleisti Dievą filosofija išsiskiria iš visos žinijos. Nė vie
nas atskiras mokslas, nagrinėjantis savo atskirą, apibrėžtą objektą, nepajėgia
būti nuoroda į transcendenciją, į Dievą. Tai padaryti pajėgia tik filosofinis
mąstymas. Tuo filosofinis pažinimas ir pranoksta kitas žinijos sritis.

A. Ūžuolas [Antanas Patackas]
Vincas Čepinskis apie mokslo krizę ir religiją
Dabartinė spauda, įrodinėdama, kad mokslas nesiderina su religija, ne
sivaržo vieną ar kitą mokslininką pavadinti ateistu, nors jis toks ir nebuvo.
Prie tokių mokslininkų priklauso žinomas fizikas ir chemikas Vincas Čepin
skis, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto profesorius ir rektorius.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija rašo, kad V. Čepinskis moksliniame
darbe ir paskaitose laikėsi ateistinių pažiūrų (T. 2. 1977). O Ieva Dundulytė
teigia, kad jis visą gyvenimą buvęs ateistas (Mokslas ir gyvenimas. 1968. Nr. 1).
Tai nėra tiesa. Prof. V. Čepinskis straipsnyje „Mokslo krizė“ rašė:
Šių dienų fizikos pasaulis labai neramus, pilnas griežtų prieštara
vimų ir didelių neaiškumų. Todėl gal ir netenka stebėtis, kad kai
kas iš mokslininkų, ypač iš didžiųjų astronomų, ima ieškoti dingu
sio pasaulio Kūrėjo, tačiau užmiršdami, kad Jis dingo ne kieno nors
kito, o pačių astronomų pastangomis. Reikšminga, kad mechanisti
nės teorijos krizė paskatino šių dienų filosofus ir mokslininkus ieškoti
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dvasinio prado. Vis dažniau ir dažniau tenka susidurti su nuomone,
kad Visata turi ir materialinį, ir dvasinį aspektą (Židinys. 1938. Nr. 8, p.
204). Pasirodo, kad psichiniai reiškiniai Visatoje nėra medžiaginių
procesų epifenomenai [reiškinių priedai], bet pasižymi bent tokiu pat
savarankiškumu kaip ir medžiaginiai procesai (Ten pat, p. 198).
Antropomorfinė pasaulėžiūra ir mechanistinė teorija nustojo au
toriteto, nes nebeatitinka mokslo atsiekto žinojimo laipsnio. Dėl
stokos vientisinės pasaulėžiūros, apimančios visą žinojimo sritį, ne
vien tik mokslinį žinojimą, pakriko ir etinis žmonijos gyvenimas.
Taigi reikalinga nauja etika ir tos etikos sankcija, nauja kosmolo
gija, pagrįsta visu žmonijos žinojimu, moksliniu, meniniu ir religi
niu, nes tik toksai žinojimas tegali duoti pilnesnį Visatos vaizdą,
tikriau atvaizduoti realybę <...>. Atsižvelgiant į dvasinį Visatos
aspektą, gamtos mokslų ir net psichologijos ir socialinių mokslų
duomenų naujai kosmologijai sukurti neužtenka, nes visi tie moks
lai atvaizduoja tik dalį realybės. <...> Taigi mokslų sintezės rezul
tatų suderinimas su meninio ir religinio patyrimo rezultatais kos
mologijai yra būtinas (Ten pat, p. 210).
Pasikalbėjime su „Naujosios Romuvos“ redaktoriumi Juozu Keliuočiu
prof. V Čepinskis yra pareiškęs:
Esu iš esmės religingas žmogus. Mėgstu lankyti šventas vietas. 1924 m.
aplankiau šv. Prano Asyžiečio gimtinę. Visa Vakarų kultūra yra giliai
krikščioniška. Krikščionybė jai suteikė dinamizmo, laisvės ir artimo
meilės dvasios. Visados buvau religingas žmogus ir dabar toks tebe
su. Gimiau dievotoje šeimoje. Socialistu pasidariau savarankiškai,
beskaitydamas Evangelijas ir jų tiesas bederindamas gyvenimui, stu
dijuodamas gamtos ir matematikos mokslus ir skaitydamas Kautskio,
Markso ir kitų raštus. Man socializmas - priemonė didiesiems Evan
gelijos reikalavimams pasiekti. <...> Gimnazijoje ir dar kai kurį stu
dentavimo laiką buvau grynas marksistas, bet, gilindamasis į gyve
nimo problemas ir rimčiau studijuodamas, nutolau nuo brutalaus
materializmo ir nuo ortodoksinio socializmo ir dabar daugiau esu
linkęs prie Oueno, Šen Simono ir Furjė socializmo krypties negu prie
marksizmo. Niekur kitur tiek didelių tiesų ir tiek aukštų idealų nėra
kaip Evangelijose; ir Evangelijų tiesa yra man aukščiausias tikslas idealas, o socializmas - priemonė, todėl sakau, jog socializmas pade
da krikščionybės idealus realizuoti (Naujoji Romuva. 1932. Nr. 7).
Ar teisinga tokių įsitikinimų mokslininką vadinti ateistu?
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KNYGŲ RECENZIJOS
ARKIVYSKUPAS MEČISLOVAS REINYS.
(Čikaga, 1977. 245 p.)
Turtėja literatūra apie įžymiuosius mūsų tautos vyrus. Dr. Juozas Gir
nius yra parašęs puikią monografiją „Pranas Dovydaitis“, prof. Juozas
Eretas - „Kazys Pakštas“ ir „Stasys Šalkauskis“, Petras Maldeikis - „Ku
nigas Mykolas Krupavičius“, Andrius Baltinis - „Vyskupo Borisevičiaus
gyvenimas ir darbai“. 1977 m. išleista monografija apie arkivysk. Mečis
lovą Reinį yra vertingas šio sąrašo papildymas.
Įvado žodyje Vytautas Bagdanavičius rašo, kad knyga yra parengta Lie
tuvoje, bet dėl suprantamų priežasčių jos autorius neskelbiamas ir ji galėjo
pasirodyti tik svetur, Čikagoje. Veikale yra įterpta įvairių asmenų atsimini
mų ir dokumentinių raštų. Knyga duoda ryškų vaizdą Vyskupo asmenybės,
stovėjusios Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo centre. Tai buvo žymus,
plataus masto veikėjas, ėjęs atsakingas pareigas Lietuvos politiniame ir
bažnytiniame gyvenime, imponavęs savo dideliu išsimokslinimu, pareigos,
valios ir principų žmogus, santykiuose su kitais nuoširdus, kuklus, nusiže
minęs ir jautrus. Veikalo autorius rašo: Daugelio nuomone, arkivyskupas
M. Reinys - ryškiausia žvaigždė po Dievo tarno Jurgio Matulevičiaus (p. 18).
Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Madagaskaro vienkiemy
je, Utenos rajone. Pradinį mokslą ėjo Antalieptės ir Mūrinės Ašmenos (Vil
niaus krašte) mokyklose. Gimnaziją aukso medaliu baigė Rygoje. 1905 m.
baigęs Vilniaus kunigų seminariją, įstojo į Petrapilio dvasinę akademiją,
kurią baigė 1909 m. teologijos magistro laipsniu. Savo jaunystės draugo
kun. J. Čepėno remiamas, tų pačių metų vasarą išvyko į Belgiją tęsti
studijų. Liuveno universitete išklausė atskirų filosofijos šakų, teologijos,
fizikos, chemijos, biologijos, fiziologijos, mineralogijos, geologijos ir pri
gimtosios teisės kursus. Parašęs disertaciją apie Vladimiro Solovjovo do
rovės pagrindus, 1912 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1913-1914 m.
Strasbūro universitete gilino apologetikos žinias. Čia dar klausė paskaitų
iš religijos filosofijos, taip pat apie naujųjų laikų kultūros problemas.
Studijuodamas Belgijos, Vokietijos universitetuose, dar aplankė Angliją,
Olandiją, Švediją, Prancūziją, Šveicariją, Austriją, Italiją. Trejas atostogas,
dirbdamas pastoracinį darbą, praleido Danijoje. Studijuodamas buvo gru
pėje iniciatorių, kurie įkūrė mokslą einančio jaunimo katalikišką ateitinin
kų organizaciją.
Į Lietuvą grįžo Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus. Iš pradžių buvo
paskirtas Vilniaus Šv. Jono bažnyčios vikaru, o vėliau - Vilniaus lietuvių
gimnazijos kapelionu ir kunigų seminarijos profesorium. Uoliai dalyvavo
lietuvių tautiniame veikime, buvo švietimo draugijos „Rytas“ vicepirmi
ninku, parašė naują krikščionių demokratų partijos programą, į lietuvių
kalbą išvertė Čelpanovo psichologijos vadovėlį.
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Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Vilnius ėjo iš rankų į rankas.
Raudonarmiečiai 1919 m. traukdamiesi iš Vilniaus paėmė lietuvių inteli
gentų įkaitus, tarp jų ir kun. prof. Mečislovą Reinį. 3 mėnesius jis išbuvo
Smolensko kalėjime. Lietuvos vyriausybei pasikeitus kaliniais su Tarybų
valdžia, 1919 m. liepos mėn. buvo paleistas iš kalėjimo ir grįžo į Vilnių,
kur tęsė profesoriaus darbą kunigų seminarijoje.
1922 m. buvo pakviestas dėstyti psichologijos Kauno universitete, Teo
logijos-filosofijos fakultete. Čia profesoriavo iki 1940 m., kol fakultetas
veikė. 1925-1926 m. ėjo užsienio reikalų ministro pareigas, nuo 1926 m.,
net būdamas Vilkaviškio vyskupu koadjutoriumi, nenustojo dalyvavęs vi
suomeniniame gyvenime ir domėjęsis politiniu. Kaip užsienio reikalų mi
nistras, 1925 m. priėmė į Kauną atvykusį Tarybų Sąjungos užsienio rei
kalų komisarą Čičeriną ir parengė Lietuvos valstybės sutartį su TSRS.
Sunormino Lietuvos santykius su Vatikanu ir prisidėjo prie Lietuvos baž
nytinės provincijos įsteigimo. Gyvai sekė katalikiškųjų organizacijų veik
lą: beveik visada dalyvaudavo jų suvažiavimuose, konferencijose, pasita
rimuose ir tardavo žodį. Jis daug prisidėjo prie katalikiškų organizacijų
gairių nustatymo ir jų organizacinio darbo tobulinimo. Energingai gynė
moksleivių ateitininkų organizaciją, kai vyriausybė buvo pasiryžusi ją
likviduoti. Lietuvos Episkopatas 1932 m. rengėsi atidaryti Katalikų uni
versitetą. Jo rektorium buvo numatytas vyskupas Mečislovas Reinys. Buvo
parengtas universiteto statutas, darbo planai, bet vyriausybė neleido uni
versiteto atidaryti. Jis sekė spaudą, pats neblogai valdė plunksną, bendra
darbiavo „Draugijoje“, „Židinyje“, „Tiesos kelyje“, „Logos“, „Soter“, „Lie
tuvos mokykloje“ ir daugelyje kitų laikraščių bei žurnalų. Jo parašytų
straipsnių, recenzijų ir atskirai išleistų veikalų sąraše yra daugiau nei
šimtas pavadinimų.
Atgavus Vilnių, 1940 07 11 vysk. Mečislovą Reinį popiežius pakėlė
arkivyskupu ir paskyrė Vilniaus arkivyskupo padėjėju. Lenkijos ambasa
dorius prie Vatikano pareiškė protestą, o Vilniaus arkivyskupas Romual
das Jalbžykovskis (lenkas šovinistas, lenkybės idėjas skleidęs per bažny
čią, viename pamoksle viešai pasakęs, jog pirmiau jis gimęs lenku, o tik
vėliau tapęs kataliku) arkivysk. Reinį priėmė ne tik šaltai, bet ir visai
ignoruodamas. Arkivysk. R. Jalbžykovskis gyveno ištaiginguose trijų auk
štų rūmuose, bet arkivysk. Reiniui juose vietos neatsirado. Neskyrė jokių
pareigų, taip pat ir lėšų pragyvenimui. Arkivysk. Jalbžykovskis nesiskaitė
ne tik su arkivysk. Reiniu, bet ir su Lietuvos valdžia, neleido įvesti lietu
viškų pamaldų bažnyčiose, nors į Vilnių jau buvo atsikėlę daug lietuvių.
Tik popiežiaus nuncijui Centozai įsikišus, savo taktiką šiek tiek pakeitė.
Arkivysk. Reinys iš pradžių apsigyveno viešbutyje Pilies gatvėje. Vėliau
savo bute jį priglaudė Šv. Mikalojaus parapijos klebonas kun. Kazimieras
Čibiras, kuris faktiškai jį ir išlaikė. Prasidėjus karui ir vokiečių kariuome
nei užėmus Vilnių, tarybinė aviacija 1942 03 23 subombardavo tą namą.
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Kun. Čibiras rastas po griuvėsiais žuvęs, o arkivysk. Reinys sužeistas.
Grįžęs iš ligoninės, jis apsigyveno kurijos namuose, nes vokiečiai 1942 03 12
arkivysk. Jalbžykovskį buvo ištrėmę į Marijampolę ir arkivysk. Reinys
perėmė vyskupijos valdymą.
Dirbti buvo labai sunku. Varžė vokiečių karinė valdžia ir daug nema
lonumų darė pasilikusi lenkiškoji kurija. Lenkai rašė Vatikanui skundus,
kad arkivysk. Reinys pažeidžiąs lenkų teises, ir jam teko nemaloni pareiga
aiškintis. Knygoje pateikta dokumentų, vaizdžiai parodančių, koks negar
bingas buvo kai kurių kurijos narių elgesys ir kokie nepagrįsti skundai.
Arkivysk. Reinys kiekvienai tautybei buvo vienodai lygus, teisingas ir
stengėsi atitaisyti skriaudas, kurios anksčiau buvo daromos lietuviams ir
baltarusiams.
Vokiečių kariuomenei pasitraukus iš Lietuvos, arkivysk. Jalbžykovskis
grįžo į Vilnių ir perėmė valdyti vyskupiją, grąžindamas senąją tvarką ir
arkivysk. Reinį atstumdamas nuo visų darbų. Bet valdė neilgai. 1945 m.
jis repatrijavo į Lenkiją, apsigyveno Balstogėje. Išvykdamas sušaukė ka
pitulą ir jos akivaizdoje pareiškė, jog arkivyskupijos dalį, esančią Lietuvos
teritorijoje, palieka valdyti arkivysk. Reiniui, o kitą dalį, esančią Baltaru
sijos ir Lenkijos srityje, pasilieka sau.
Kan. Edmundo Basio atsiminimai, vyskupų raštai ir kiti monografijoje
įdėti dokumentai parodo aplinkybes, kuriomis, grįžus Lietuvon tarybinei
valdžiai, teko valdyti ir rūpintis tikinčiųjų reikalais arkivysk. Reiniui ir
kitiems Lietuvos ganytojams. 1947 m. birželio mėn. arkivysk. Mečislovas
Reinys buvo suimtas. Tų pačių metų gruodžio mėn. jis išgabentas į Vla
dimiro kalėjimą, kur 1953 11 08 mirė, spėjama, nuo didelio kraujospū
džio. Kun. dr. Čepėno ir giminių pastangomis buvo norima pargabenti jo
palaikus į Lietuvą, bet nepavyko.
Vladimiro kalėjimas buvo skirtas aukštesnio rango kaliniams. Čia kalėjo
vysk. Teofilius Matulionis, buvęs ministras pirmininkas Vladas Mironas,
prel. J. Laukaitis ir kiti. Į darbus kalinių nevarydavo ir patiems prašant
dirbti neleisdavo. Tame kalėjime buvusių kalinių atsiminimai, išspausdinti
monografijoje, šiek tiek atskleidžia arkivysk. Reinio laikyseną kalėjime. Vie
nas kalinys savo atsiminimuose rašo, kad sėdėti su arkivysk. Reiniu vienoje
kameroje jam neteko, nes buvo didelė retenybė, kad vienos tautybės kali
nius laikytų vienoje kameroje, bet kiti jam pasakoję, kad tai aukšto mokslo
ir geros širdies žmogus. Gavęs iš Lietuvos siuntinį, dalydavosi su kitais, o
tai tarp kalinių buvo retas reiškinys, nes alkanam nėra lengva atitraukti
nuo savęs kąsnį. Arkivysk. Reinys elgėsi kitaip; kaliniams tai darė didelį
įspūdį ir jiems atrodė, lyg jis būtų žmogus ne iš šio pasaulio.
Vokietijos užsienio reikalų ministro tarėjo G. Štarkės atsiminimuose sakoma:
1950 m. spalio mėnesį pirmą kartą susitikau su Vilniaus arkivysku
pu Reiniu, su kuriuo vienerius metus išgyvenau toje pačioje kameroje.
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<...> Be arkivyskupo, ten buvo ir kitų žymių asmenybių. Tarp jų
Šulginas - buvęs Rusijos Dūmos vadas ir vienas plačiausiai žinomų
rašytojų emigracijoje, Dubinas - žydų frakcijos pirmininkas Latvijos
Seime, Sabata - įžymus japonų ekonomistas iš Pietų Mandžiūrijos, visi trys labai svarbūs ir verti dėmesio žmonės. Už juos visus dides
nis buvo arkivysk. Reinys, žinoma, ne fiziškai. <...> Jo gyvenimas
tikrai pažymėtinas ir kilnus. Jis dažnai melsdavosi už savo tikinčiuo
sius, giliai susirūpinęs jų kančiomis dalydavosi. Kai apie juos kalbė
davo, jo akys šviesdavo; kai prisimindavo savo mylimą motiną ir
seserį, jos taip pat nušvisdavo. Už pinigus, kuriuos jis reguliariai
gaudavo iš sesers, paprastai nupirkdavo cukraus ir duonos savo
kentėjimų draugams. Gavėnios metu paprastai sau nieko nepasitik
davo. Nepristatydavo tik tabako, nes manydavo, kad tabakas kenkia
sveikatai. Kai vienas mandžiūras kažką iš jo pavogė, nieko nesakė,
tik per kitas dalybas jam davė dvigubai. Tada žmogus verkdamas
prisipažino ir prašė atleidimo.
Arkivyskupas buvo tikras ištikimasis Viešpaties tarnas. Jis daug
melsdavosi įvairiais dienos tarpais. <...> Kadaise jis mokė Lietu
vos universitete, o dabar aš mokiausi iš jo ištisus metus be atosto
gų, kaip dėkingas studentas. Jis buvo persiėmęs neoscholastine fi
losofija, kurios ten buvo mokoma pagal šv. Tomo „Summa Teologi
ca" ir moderniuosius mokslus. <...> Kai 1951 m. arkivyskupas
turėjo išeiti iš mūsų kameros, mes visi buvome labai sujaudinti. Jis
mūsų mažoje bendruomenėje buvo nuoširdžiai gerbiamas ir laiko
mas autoritetu. <...> Jo autoritetas sklido pro kalėjimo sienas iš
vienos griežtai izoliuotos celės kiton. Aš pats daug gavau iš tos
prakilnios asmenybės, kurioje jungėsi tvirtas tikėjimas, didelis moks
las, krikščioniška meilė ir nusižeminimas. Jam išeinant aš, prote
stantas, paprašiau suteikti man palaiminimą, ir tai jis padarė gi
liai susijaudinęs, kartu su neužmirštamu visos krikščionijos „Una
Sancta".
Autorius, parašęs šitą knygą, atliko didelį ir gerą darbą.
(Parengė J. M-tas [Kazimieras Šapalas])

