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KRISTUS KALĖJIME. (Kn. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra. Vilnius, 1963. T.1)

KUNIGE VIRGILIJAU,
nuo vaikystės Tu puoselėjai svajonę - būsiu kunigas.
Tačiau nežinojai, kiek daug kliūčių sutiksi šiame kelyje.
Tau daug metų KGB ranka uždarė seminarijos duris.
Ta pati ranka Tave įgrūdo į lagerį tik už tai,
kad mylėjai Bažnyčią ir Tėvynę.
Pabūgo kankintojai, kad Tu nenumirtum ties jų kojom,
ir vos gyvą išmetė Tave prie namų vartelių.
O Tu ir tada nepraradai vilties - būsiu kunigas.
Ir štai Tu prie Viešpaties altoriaus!
Į Kristaus kančios taurę Tu įdedi ir aukoji savo kančios dienas.
Visa tikinčioji Lietuva sveikina Tave ir linki:
aukok ir Kristaus, ir savo gyvenimo auką
už mūsų visų ateitį.
[Iš kun. Sigito Tamkevičiaus sveikinimo žodžio primicijose]

K. Tylenis [kun. Lionginas Kunevičius]
KALĖDŲ TIKROVĖ IR PASLAPTIS
Tikrovė ir paslaptis... Atrodo, jog tai dvi skirtingos, net viena kitą
neigiančios sąvokos. Tačiau tai yra dvi labai glaudžiai, neatskiriamai tarpu
savyje susijusios sąvokos, žyminčios būties, gyvenimo vienovę. Tikrovė tai paslapties paviršius, lyg ledkalnio viršvandeninė dalis. Paslaptis tikrovės gelmė, branduolys, pamatas. Be paslapties negali būti tikrovės, o
paslaptis tegali pasireikšti tik akivaizdžiais, tikroviškais bruožais. Taigi
mūsų tikrovė yra paslaptinga, paslaptys - tikroviškos, realios.
Religinės tiesos, iš prigimties būdamos giluminės, branduolinės, tikro
vės atžvilgiu dažnai vadinamos tiesiog paslaptimis. Bet ir jos turi savo
apčiuopiamą, akivaizdų, istorinį paviršių - tikrovę, kuri šaukia mąstantį
žmogų pažinti ir pamilti Paslapčių Paslaptį - Dievą.
Kalėdų tikrovė... Pirmiausia - tai Kalėdų švenčių laukimas, pasirengi
mas joms. Paskui - Kalėdų eglutė, Kūčių paplotėlio laužymas, Kūčių va
karienė... kelionė į šv. Kalėdų pirmąsias - Piemenėlių - Mišias. Bažnyčioje
dar geriau atsiveria mūsų protui ir širdžiai Kalėdų paslaptis, kai įsižiūri
me į vargingą Betliejaus tvartelį, kai klausomės nekalto grožio ir džiaugs
mo kupinų kalėdinių giesmių apie tyliąją naktį, Betliejaus žvaigždę, tvar
telyje gimusį Kūdikėlį Jėzų, Jo gerąją nekaltąją Motiną Mariją, šv. Juozapą,
piemenėlius ir gyvulėlius... Štai kunigo lūpomis prabyla amžinieji Šven
tojo Rašto žodžiai apie Išganytojo gimimą Betliejuje, atnešdami į mūsų
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dienas, tarsi sudabartindami, dviejų tūkstantmečių tikrovę - tokią nuo
stabią ir tikrą, gyvą ir jauną kaip ši diena, kupiną įsikūnijusio Dievo
gerumo ir meilės varganam žmogui, kupiną didžio džiaugsmo, kad atkur
ta didžioji Dievo ir žmogaus sąjunga, kad pats Dievas ateina į žemę gel
bėti žmogaus, apdovanoti jo dievišku malonės gyvenimu, mokyti, remti ir
vadovauti jo kelionei į amžinąją laimę.
Šitą Kalėdų tikrovės išgyvenimą apvainikuoja Kristaus atėjimas į žmo
gaus širdį, kai jis atlieka išpažintį ir priima šv. Komuniją. Ši išganingoji
Dievo ir žmogaus sąjunga, kuri dabar jau apima šimtus milijonų žmonių
visame pasaulyje (t. y. tuos, kurie pakrikštyti ir gyvena Dievo malonėje),
tikrai nutvieskia žmogų Viešpaties šlovės šviesa (Uk 2, 9). Tikintieji grįžta
iš bažnyčios nešdamiesi giedrą ramybę ir didį džiaugsmą, kuris apsigyve
na jų sielose, spindi akyse, kurį išreiškia vieni kitiems savo šventiniais
sveikinimais ir linkėjimais. Ramybė ir džiaugsmas skatina gyventi dorą ir
šventą Dievo vaikų gyvenimą. Taigi nuo religinių tradicijų, nuo Kalėdų
švenčių tikrovės paviršiaus - į Kalėdų paslapties gelmes!
Klysta, kas nevertina senųjų religinių tradicijų, papročių ir apeigų.
Visa tai svarbu. Ypač mūsų laikais, kai ateistai stengiasi religines tradi
cijas pakeisti bedieviškomis - civilinėmis apeigomis. Kas nusigręžia nuo
Kalėdų tikrovės, tam negali atsiskleisti ir Kalėdų paslaptis. Ir priešingai.
Štai atėjo moteris pas kunigą Kūčių paplotėlių. Kunigas pasiteiravo
apie jos šeimą, vaikus, jų religinį gyvenimą. Pasirodo, ji augina penkis
vaikus. Trims jau laikas eiti išpažinties ir Komunijos, bet tam dar nepa
rengti... Bažnyčioje jie buvę tik porą kartų. Kalėdų metu - nė karto. Na
muose nesimeldžia... Bet palaiko kai kurias religines tradicijas - rengia
Kūčias. Dabar ji kunigui pažadėjo parengti vaikus Pirmajai išpažinčiai ir
komunijai, o kunigas jai pažadėjo čia padėti. Atrodo, tas plonytis siūlelis,
kuris jungė šeimą su Bažnyčia, neliks bereikšmis tos šeimos gyvenime jis gali virsti tvirtu ryšiu su Dievu.
Šeimose reikia rūpestingai palaikyti gražius Kalėdų papročius ir tradi
cijas. Gražu, kai tėvai patvarko, kad eglutė būtų puošiama Kalėdų, o ne
Naujųjų metų išvakarėse; kai rengia Kūčių vakarienę (be mėsiškų valgių,
be svaigalų), laužo paplotėlį; kai Kalėdų proga apdovanoja vaikus kalė
daičiais, kai nusiveda į bažnyčią prie prakartėlės. Jei visa tai lydi gražūs
tėvų paaiškinimai ir širdingas gerumas - Kalėdų šventės mielos, atmin
tinos, laukiamos. Mielas pats Betliejaus Kūdikis, ne taip sunku bus Jį
aplankyti bažnyčioje, išmokti maldelę, melstis ir Jį mylėti.
Žinoma, neužtenka švęsti Kalėdų šventes paviršutiniškai. Ypač suau
gusiems. Juo labiau gėda religines šventes paversti vien proga pasisve
čiuoti arba net girtauti. Tai šventų dalykų profanacija, išniekinimas. Pro
Kalėdų šventės paviršių reikia žvelgti į jos gilumą. Suprantama, čia reikia
susitelkimo ir dvasinių pastangų. Atsiminkime Kristaus žodžius, kad tik
ieškantis randa ir tik beldžiančiam atidaroma...
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Mąstantis žmogus supras, kad Kalėdos - tai ne vien atminimas seniai
praėjusios istorinės tikrovės. Kalėdose reikia įžvelgti ne tik nuostabią
didžiosios reikšmės paslaptį - praeitį, bet ir amžinąją dabartį, kurioje ir
mes kiekvienas aktyviai dalyvaujame. Kristaus gimimas, kaip ir visas Jo
gyvenimas, yra ne tik istorinis, bet ir dvasinis amžinas vyksmas. Jis gim
sta ir gyvena, miršta ir prisikelia milijonų milijonuose viso pasaulio visų
kartų žmonių. Kaip Kristaus mirtį sudabartina šv. Mišių auka, taip Jo
užgimimą, atėjimą pas žmogų - Krikšto sakramento ir Švenčiausiojo sak
ramento priėmimas. O ir Mišių aukoje Kristus ateina tarp mūsų, nuženg
damas į duonos ir vyno pavidalus ant altoriaus. Ta prasme Kristui galima
taikyti Rabindranato Tagorės žodžius:
Jisai ateina ir ateina, jis visada ateina.
Kiekvieną mirksnį ir kiekvieną šimtmetį,
kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį
jisai ateina ir ateina,
jis visada ateina (Lyrika. 1972, p. 66).
Istorijos eigoje keičiasi tik asmenys, vienaip ar kitaip bendraujantys su
Kristumi. Taip ir Kristaus gimimo mistiniame vyksme pasikeičia tik asme
nys - piemenėliai, išminčiai, erodai ir kiti, - o amžinosios Kalėdos tebe
vyksta.
Štai mūsų dienose, galima sakyti, Kristų gimdo Motina Bažnyčia, esanti
ypatingoje Šventosios Dvasios ir Švč. Mergelės Marijos globoje. Šv. Juozapo
misiją vykdo Šventasis Tėvas. Angelo žodžius:
Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą... šiandien taria dvasininkų lūpos. Šių dienų piemenėliai - tie geros valios
žmonės, kurie Kalėdų naktį ar rytmetį skuba į Piemenėlių Mišias, eina
prie prakartėlės džiaugtis Kristumi ir Jį pagarbinti. Argi mes neturime
savo aplinkoje tikro Išganytojo, Žodžio, tapusio Kūnu ir gyvenančio tarp
mūsų altoriaus namelyje? Ar neužgimsta Jis ir mūsų širdyse? Ar negir
dime ir mes angeliško grožio kalėdinių giesmių, lyg aido angelų gies
mės: Garbė Dievui aukštybėse... Kuo šiandien dvelkia mūsų valdovų
sostai ir rūmai? Argi ne Erodo rūmų šalčiu ir klasta? Argi neapimti jie
baimės, kad Kristus, užgimęs žmonių širdyse, gali atimti iš jų pražūtin
gai žiaurią galybę, sugriauti jų sostus, pastatytus bedievybės ir neapy
kantos? Argi nesiunčia jie legionų savo karių - mokytojų, lektorių, ra
šytojų, poetų, aktorių ir kitų - nužudyti gimusio Kristaus mūsų ir mūsų
vaikų širdyse? Argi negirdime nelaimingų motinų dejonių, argi nemato
te jų ašarų, kai jos apverkia savo vaikų širdyse nužudytą tikėjimą ir
meilę Kristui, kai jos aprauda savo vaikus, tapusius bedvasiais pūvan
čiais doroviniais lavonais? Yra daugybė žmonių, kurie abejingi antgam
tinei tikrovei.
Bet ir mūsų dienose yra išminčių, kurie, kad ir toli nuo Kristaus gy
vendami, kelia savo žvilgsnį į dangų, tyrinėja nuostabiuosius ženklus,
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Šventąjį Raštą, ieško Kristaus ir Jį randa, atiduodami Jam savo kilnios
sielos ir talentų dovanas. Štai kaip giliai persmelkia ir mūsų istorinį
laikotarpį Kristaus paslaptis. Kartu ir kiekvienos šeimos, kiekvieno mūsų
asmeninį gyvenimą.
O kad mes būtume atidūs ir atviri šiai paslapčiai! Kad vis giliau su
voktume Kalėdų tikrovę, kad Betliejaus tvartely užgimęs Kristus vis la
biau praturtintų mūsų šaltą, tamsų ir skurdų dvasinį gyvenimą! Kad vi
sada būtume savo meto piemenėliai ir išminčiai, kad, Dieve gink, niekada
netaptume erodais ir jo klusniais kariais, žudančiais tai, kas nekalta ir
šventa, - žudančiais Kristų savo ir kitų žmonių širdyse.
Eidami Kalėdų naktį į Viešpaties namus, suvokime šiame žygyje viso
savo religinio gyvenimo esmę: Dievo neigimo naktį einame į Dievo garbi
nimo šviesą, iš nuodėmės tvartelio einame į dorybės dieviškus rūmus, iš
žmogiškumo - į dieviškumą, iš neapykantos pragaro - į meilės dangų.
O nuėję į šventovę sakykime Vaikeliui:
Jie triukšmauja ir kovoja, jie abejoja ir nusivilia,
jų vaidams galo nesimato.
Tegu Tavo gyvenimas ateina tarp jų...
kaip liepsnojanti šviesa, nevirpanti ir tyra,
ir palenkia juos nutilti.
Jie žiaurūs iš godumo ir pavydo,
jų žodžiai - paslėpti peiliai, kraujo trokštantys.
Ateik ir atsistok tarp jų...
ir žvelk taikiom akim į juos
kaip vakaro atlaidi ramybė virš dienos kivirčų.
Tegu pamato Tavo Veidą...
Ir taip tepažįsta visų dalykų prasmę;
tegu pamilsta jie Tave
ir taip jie mylės vienas kitą.
(Rabindranatas Tagorė)

Gerardas Krolis
IŠMINČIŲ ŽVAIGŽDĖ
Istoriniai Luko minimo surašymo tyrinėjimai atveda mus į 7 m. pr. Kr.,
kaip į galimus Kristaus gimimo metus. Nuostabu, kad šie metai patvirti
nami ir kitais būdais.
Evangelistas Matas 2 skyriuje rašo:
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atke
liavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra
gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvy
kome jo pagarbinti“ (Mt 2,1-2).
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Erodui ištarti žodžiai nebuvo jų fantazijos vaisius. Įžymusis astrono
mas Jonas Kepleris, 1603 m. Prahoje pastebėjęs žvaigždyne nepaprastą
gamtos reiškinį, apskaičiavo tos žvaigždės pasirodymo laiką.
Čia kalbama apie Jupiterio ir Saturno planetų susitikimą grynai astrono
miškai - apie planetų konjunkciją. Jupiteris ir Saturnas susitinka apytikriai
kas 20 metų. Tačiau tai tik vienkartinis susitikimas. Dauguma tų konjunk
cijų nelabai ryškios, dažniausiai mums nematomos, o kartais, sukaupus
dėmesį, prieš saulėtekį arba po saulėlydžio matomos trumpą laiką. Kas 258
m. jos susitinka 3 kartus, tik vis kitame Zodiako ženkle. Triguba konjunk
cija tame pačiame Zodiako ženkle įvyksta tik kas 794 metai. Ir mūsų karta
1940-1941 m. naktimis ištisus mėnesius žavėjosi puikiu greta skriejančių
planetų reginiu. Tris kartus šis reginys buvo pasiekęs kulminaciją, kai tie
sioginėje konjunkcijoje ties Avino žvaigždynu susitiko Jupiteris ir Saturnas,
būtent 1940 m. rugpjūčio 15 d., spalio 11 d. ir 1941 m. vasario 20 d.
Šis nepaprastai retas dangaus reiškinys turėjo dar labiau kristi akysna
puošniame Rytų danguje. Nuo Keplerio laikų keliamas klausimas, ar tik
tokia triguba Jupiterio ir Saturno konjunkcija, vykusi Žuvų žvaigždyne 7 m.
pr. Kr., aniems Rytų išminčiams negalėjo reikšti didžio Palestinos kara
liaus gimimo? Ir dar - ar ji negalėjo būti jų kelionės į Jeruzalę priežastis?
Šią prielaidą parėmė kruopštūs išlikusių Babilonijos skaičiavimo lentelių
ir kalendoriaus fragmentų tyrinėjimai.
1925 m. orientalistui Pauliui Šnabeliui pavyko iššifruoti beveik 2000 m.
senumo Babilonijos dantiraštį. Molio plokštė padaryta Siparo observato
rijoje prie Eufrato. Joje sužymėti visi svarbūs astronominiai 7 m. pr. Kr.
reiškiniai. Pagrindinė žvaigždžių kalendoriaus tema - tų laikų mokslinė
sensacija - didžioji Jupiterio ir Saturno konjunkcija Žuvų žvaigždyne. Ke
letą mėnesių abi planetos įspūdingai skriejo dangumi, ir 3 kartus greites
nis Jupiteris pralėkė pro pat Saturną.
Astronominiais skaičiavimais ir lyginant su Sipare rastomis Babilonijos
efemeridėmis, kuriose pažymimi 11-10 metai pr. Kr. bei 8-9 metai po Kr.,
galima smulkiai aprašyti šiuos dangaus reiškinius. Jau 8 m. pr. Kr. nusilei
dus saulei vakarų danguje buvo matomi Jupiteris ir Saturnas, nutolę vienas
nuo kito 16°. Jupiteris dar Vandenio, o Saturnas - jau Žuvų žvaigždyne.
7 m. pr. Kr. abi planetos daugeliui savaičių dingsta Saulės spinduliuose.
Pirmasis Jupiterio pasirodymas, išminčių laukiamas reikšmingas įvykis, Se
leukidų eros 304 m. adaro mėn. 13 d. (7 m. pr. Kr. kovo 16 d.). Nisano - pirmojo
naujųjų 305 m. mėnesio 3 d. (7 m. pr. Kr. balandžio 4 d.) numatomas Saturno
pasirodymas. Jupiteris tuomet buvo 8° į vakarus nuo Saturno. Keletą atei
nančių savaičių astronomai kėlėsi prieš saulės tekėjimą ir stebėdavo, kaip
Jupiteris vis labiau artėja prie Saturno, kol pagaliau pasiekė jį yjaro mėn.
pabaigoje (7 m. pr. Kr. gegužės 29 d.). Tai buvo pirmoji Saturno ir Jupiterio
konjunkcija Žuvų žvaigždyne tik su vieno laipsnio skirtumu. Birželio pra
džioje abi planetos šiek tiek nutolo viena nuo kitos, nes greitesnis Jupiteris
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aplenkė Saturną. Antroje liepos pusėje abi planetos pirmą kartą sustojo ir
nuo tada pasuko atgal taip, kaip rodo tikslios dantiraščio datos. Jupiteris
ėmė tolti rugsėjo 15 d. ir kitą dieną jis sudarė opoziciją Saulei. Spalio 3 d.
jie susitiko antrą kartą. Vidurnaktį abu dar spindėjo meridiane. Kitas dvi
naktis marčesvano mėn. 20 ir 21 d. (7 m. pr. Kr. lapkričio 12/13 ir 13/14 d.) abi
planetos antrą kartą sustojo, vėl atsigręžusios gruodžio 5 d. jos susitiko
trečią kartą ir galutinai išsiskyrė. Tokie astronominiai Saturno ir Jupiterio
planetų konsteliacijos Žuvų žvaigždyne duomenys. Panašus reginys Žuvų
žvaigždyne pasikartojo beveik po 8 šimtmečių.
Dabar patyrinėkime evangelisto Mato tekstą. Pasakojimas trijose vieto
se kalba graikiškais to meto astronominiais terminais apie žvaigždę, jos
patekėjimą, pasirodymą ir sustojimą. Pirmiausia Matas tiksliai perteikia
išminčių žodžius: Mes matėme užtekant jo žvaigždę (Mt 2, 2). Graikiškame
tekste rašomas žodis anatole. Kalbininkai ištyrė, kad to žodžio vienaskai
tos forma turi specialią astronominę prasmę: jis reiškia vadinamąjį helia
kišką žvaigždės patekėjimą, t.y. žvaigždės pasirodymą priešaušriu, prieš
pat saulės tekėjimą. Šio žodžio daugiskaita turi geografinę prasmę ir reiš
kia Rytų šalį (Anatolion - Rytai).
Minimoje Evangelijos vietoje šis žodis pavartotas vienaskaita. Todėl
reiktų versti ne taip, kaip daugelį šimtmečių buvo daroma vokiečių verti
muose: Mes matėme jo žvaigždę rytuose, bet tiksliau: Mes matėme užte
kant jo žvaigždę.
Žvelgdami į vėlyvosios Babilonijos efemerides, matome, kaip nuostabiai
sutampa trumpa evangelisto pastaba su 7 m. pr. Kr. astronominiais faktais.
Jose nurodomas Jupiterio patekėjimo laikas (7 m. pr. Kr. kovo 16 d).
Karaliaus Erodo klausime išminčiams evangelistas vartoja veiksmažo
dį, tuomet turėjusį specialią astronominę prasmę.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklau
sinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą (Mt 2, 7).
Čia vartojamas žodis pasirodymas tuometine astronomine terminija
reiškė pirmąjį žvaigždės pasirodymą prieš saulėtekį. Kadangi ano meto
supratimu žmogui gimus užteka ir jo žvaigždė, Erodas paklausė, kada ji
užtekėjo, norėdamas nustatyti spėjamo sosto pretendento amžių. Ką iš
minčiai atsakė karaliui, evangelistas nutyli. Tačiau tai galima numanyti
iš karaliaus elgesio.
Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai įniršo ir, pasiuntęs
[kareivius], išžudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, dvejų metų
ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių (Mt 2,16).
Pagal Babilonijos kalendorių Jupiteris pasirodė dar Seleukidų eros 304
m. paskutinį mėnesį - adaro 13 d. (kovo 16 d.). Naujieji metai prasidėdavo
pavasarį, nisano mėnesį, kuris atitiko ir žydų metų pradžią. Kai išminčiai
atėjo į Jeruzalę, jau antri metai švietė Jupiteris, nes tuomet egzistavo
paprotys tik prasidėjusius metus skaičiuoti kaip pilnus. Ir karaliui pakako
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to, ką išminčiai pasakė apie žvaigždės užtekėjimo metą, kad duotų įsakymą
išžudyti berniukus tik iki dvejų metų amžiaus.
Kitas klausimas: kas paskatino šiuos vyrus iš Rytų (čia turi būti var
tojama Rytai, nes graikiškas žodis anatole pavartotas daugiskaita) atvykti
į Jeruzalę ir ten klausinėti apie gimusį Žydų karalių? Atsakymas tik vie
nas: tai buvo Dievo malonė, kuri susiejo tai su astronominiu įvykiu. Kad
toks ryšys yra įmanomas, galima tvirtinti remiantis pakankamais antiki
niais astronominės literatūros tyrinėjimais. Nuo to jokiu būdu nesumen
kės Dievo malonės reikšmė.
Kraštas tarp Tigro ir Eufrato senovėje buvo tipiška žvaigždžių stebėji
mo šalis. Terminu magoi (magai arba išminčiai), kuriuo graikiškajame
Evangelijos tekste vadinami atėję išminčiai, buvo vadinami žvaigždžių
stebėtojai. Jie tarnaudavo religijai ir valstybei. O ką antikinė astrologija
sako apie Jupiterio ir Saturno susitikimą Žuvų žvaigždyne? Senovėje Ju
piteris buvo laikomas pasaulio valdovo žvaigžde. Jupiteris - karaliaus
žvaigždė. Tai patvirtina 7 m. pr. Kr. imperatoriaus Augusto garbei Nilo
saloje Filėje pastatytas obeliskas, kuriame imperatorius, kaip pasaulio
valdovas, vadinamas Jupiterio vardu.
Graikiškajame Mato evangelijos tekste kalbama apie žvaigždę apskri
tai, o senasis sirų vertimas leidžia manyti, kad šiuo vardu vadinama
Jupiterio planeta. Senajame sirų variante vartojamas žodis kaukeba, ati
tinkantis babiloniškąjį (akadu) kakkabu. Vėlyvosios Babilonijos laikais
šiuo vardu buvo vadinama žvaigždė, kuriai buvo paskirta amurru šalis,
t. y. Sirija. Helenistinė astrologija Saturną vadina Žydų žvaigžde. Tokia
samprata išreikšta ir vienoje Senojo Testamento vietoje. Pranašas Amosas
smerkia pagoniškojo kulto įtaką izraelitų pamaldoms.
Neapkenčiu, bjauriuosi jūsų šventėmis, nerandu jokio malonumo
jūsų iškilmėse. <...> Ar davėte man kruvinas aukas ir grūdų at
našas per anuos keturiasdešimt metų dykumoje, Izraelio namai?
Išsinešite savo karalių Sakutą ir Keivaną, savo dievo žvaigždę stabus, kuriuos sau pasidarėte (Am 5, 21. 26). [Keivan - babiloniškas Saturno
pavadinimas.]
Dabar pabandykime kiekvieną reiškinį panagrinėti atskirai. Išminčiai,
pastebėję reikšmingą Jupiterio patekėjimą prieš auštant ir išgyvenę nuo
stabų reginį, kai Žuvų žvaigždyne skaisčiai spindinti Karaliaus žvaigždė
priartėjo prie Žydų žvaigždės, nustebo: Žydų šalyje gimsta didis karalius!
O kai liepos pabaigoje abi planetos pirmą kartą sustojo ir po kelių savai
čių tas reginys vėl pasikartojo, išminčiai ryžosi keliauti į amurru šalį.
Kodėl? Žinoma, Dievo malonė pastūmėjo juos, tuos žynius ir mokslinin
kus senojo šventyklos miesto prie Eufrato. Tačiau galėtume pridėti dar
vieną natūralią priežastį. Juo reikšmingesnės būdavo astrologinės išva
dos, išminčių daromos remiantis tam tikromis aplinkybėmis, juo kruopš
čiau jie ieškodavo atitinkamų palyginimų savo archyvuose ir skirdavo
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jiems daugiau dėmesio. Peržiūrėję senas skaičiavimo lenteles ir jose radę
ilgo laikotarpio duomenis, jie, matyt, nustatė šio reiškinio vienkartiškuv
mą: 7 m. pr. Kr. pažymėti ženklu, kurio nėra buvę datigelį šimtmečių.
Kelio ilgis į Jeruzalę per Palmyrą ir Damaską yra apytikriai 1200 km.
Išminčiai jon galėjo atvykti lapkričio pradžioje. Ir tada Jeruzalėje jie paklausė:
„Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę
ir atėjome jo pagarbinti“. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o
su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius ku
nigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.
Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu,
Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo
miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą - Izraelį“.
Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklau
sinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų,
tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite
man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau" (Mt 2,2-8).
Išminčiai matė: čia juos vedė ne keista fantazija, jų samprotavimai
kiekviename žingsnyje pasitvirtina. Įsitikinkime tuo ir mes. Vėl pažvelki
me į graikiškąjį Evangelijos tekstą, kurį reikia labai tiksliai pažodžiui
išversti. Matas rašo:
Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, ku
rią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta,
kur buvo kūdikis (Mt 2, 9).
Planetų sustojimu tuometiniame pasaulyje, kaip ir šiandien astronomi
joje, buvo vadinamas judančių planetų sustojimas kitų nejudančių žvaigž
džių fone. Šis terminas buvo taikomas tam reginiui, nes dar nebuvo žino
ma, jog tuo metu, kai atrodo, kad planetos stovi, jos ir Žemė artėja viena
prie kitos arba tolsta.
Dar kartą peržiūrėkime 7 m. pr. Kr. astronominius reiškinius, pateiktus
dantiraštyje (Britų muziejus - sp. n 142). Paskutinėje pirmosios pusės eilutėje
skaitome, kad Jupiteris ir Saturnas kitas dvi naktis, marčesvano 20 ir 21
(lapkričio 12/13 ir 13/14 d.), nejudėjo. Abi planetos suartėjo taip, kad nuotolis
tarp jų buvo mažesnis negu 1°, t. y. maždaug du mėnulio pilnaties skers
menys. Remiantis dabartiniais vietos sąlygų skaičiavimais, galima nustaty
ti šiuos smulkesnius faktus:
1) 7 m. pr. Kr. lapkričio 12 d. Jeruzalėje Saulė leidosi 17 val. 19 min.;
2) lapkričio 12 d. vakaro prieblandoje buvo matomas nepaprastai ryš
kus Jupiteris;
3)
Saulei nusileidus, planetų pora stovėjo pietų-pietvakarių dangaus
pusėje.
8
km kelias iš Jeruzalės į Betliejų eina beveik pietų kryptimi, vėliau
šiek tiek pasuka į vakarus. Tai senasis karavanų kelias į Hebroną. Vadi
nasi, jei išminčiai iš Jeruzalės iškeliavo pavakare pro Jafos vartus, tuomet
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Karaliaus žvaigždė Jupiteris su Saturnu kabojo pietinėje dangaus pusėje
lyg šviečiantis žibintas, rodydamas kelią, tad jie keliavo link žvaigždės
arba, kaip sako evangelistas, žvaigždė traukė pirm jų.
Toliau Matas pasakoja: Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi, t. y. jų
spėjimas virto džiugiu įsitikinimu, kad vyksta teisinga kryptimi. Tas
įsitikinimas vis stiprėjo. Netoli Betliejaus, prie Rachelės kapo, kelias
pasuko į rytus ir keliaujantiems atrodė, jog planeta stovi dešinėje pu
sėje, - geografiškai tariant - virš kalvos, kur stovėjo senasis Betliejus.
Matas rašo:
Žvaigždė traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis.
Įspūdis dar labiau sustiprėjo, nes tuo metu Karaliaus žvaigždė priartėjo
prie Žydų žvaigždės - taip nurodo dantiraštis apie 7 m. pr. Kr. lapkričio 12 d.
Belieka apmąstyti, ar galėjo Dievas savo pašaukimo malonę susieti su
tokiu astronomijos reiškinio aiškinimu? Senieji Bažnyčios mokytojai dėl
to nesipiktindavo, nors griežčiausiai kovodavo su astrologiniais prieta
rais. Ir šiandienis žmogus gali būti ramus: išminčių žvaigždė buvo dan
guje matoma realybė, negana to, - ji buvo ir Dievo Ženklas. Rytų išminčiai
stebėjosi ne tik dangaus reginiu: jie ir suprato šį Dievo Ženklą. Jie puolė
ant kelių ir pagarbino Žydų Karalių.
(Iš: Gerhard Kroli. Auf den Spurren Jesu. Leipzig. 1966
[parengė Eugenija Aladavičiūtė-Mažeikienė]).

POEZIJOS HORIZONTAI
Bernardas Brazdžionis
KALĖDŲ DOVANOS
Tau Kalėdoms dovanų, žmona brangioji,
Ieškau aš parvežt Paryžiuje visam,
Ko nespėji, ko nelauki, nesvajoji,
Kas tau šviestų šios tremties kely tamsiam.
Tau čia tūkstančiai žiedų papuošti pirštams,
Bet jie vieno mūsų žiedo neverti;
Tau brangių čia briliantų, kad užmirštum,
Kaip anie žiedai lelijų dar balti
Žydi tartum sutuoktuvių pirmą dieną...
O aš ją kaip vakarą menu...
Tau čia šilkas, kailiai lapių ir hienų,
Ir panterų - pilnos gatvės, aveniu...
O tu man graži be kailių ir be šilko Ne puošni madų lėlė ir ne žvėris,
Tavo sieloj visas mano džiaugsmas tilpo:
Mylima, sesuo, žmona ir moteris.
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Tau servizai čia ploniausio porceliano O jis dūžta apgaulingas ir trapus.
Tau languos kristalo taurės, bet jos mena
Tik iliuzijas, šukes, tiktai kapus...
Gal tau didelę ir skaisčią akį žiedui
Su penkiolika brangiųjų akmenų,
Tartum metų tiek su sningančiom Kalėdom,
Ir dienų - didžiausių Dievo dovanų?..
Tau Kalėdoms dovanų salonai siūlo,
Tartum pasakų princesei, batukus,
Išrašytus aukso ir sidabro siūlais...
Bet kaip eisi tu su jais tremties takus?
Kaip šilkuos regėsi tėviškę iš tolo,
Kur rubinai - kraujas, mirtys ir kančia?..
Tau muziejuj iš viduramžių mišiolo
Mintimis pavogsiu nuo minios slapčia
Vieną Kristaus Užgimimo žvaigždę šviesią,
Vieną spindulį Šventos Šeimos namų,
Vieną viltį eit per visą žemę dviese
Atspindžiuos dangaus padangčių tolimų.

Teresė [Teresė Vaitiekūnaitė]
TYLI NAKTIS
Tyli naktie, stebuklą neregėtą
Išvydo žemė po tavais skliautais.
Tai, kas prieš amžius buvo pažadėta Įvyko. Gieda garbę Dievui angelai!
Tvarte ant šieno mažas Kūdikėlis ilsis Tik tokį rūmą skiria Jam žmogus.
Bet, nors ir šaltos mūsų širdys,
Ištiesęs meiliai ranką Jis laimina visus.
Kas gali, Kūdiki, pamiršti Tavo meilę,
Kuri nuves Tave nuo šio tvartelio lig Golgotos akmenų?
Aš negaliu. Ir nugalėta Jėzaus meilės
Žadu mylėti amžinai ir eiti Jo keliu.
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RELIGINĖS FILOSOFIJOS ĮŽYMYBĖS
[Ada Urbonaitė]
ŽAKAS MARITENAS
(1882—1973)
Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Žako Mariteno [Jacques Maritain) mirties. Supažin
dinsime „Rūpintojėlio“ skaitytojus su šiuo bene žymiausiu katalikų filosofu, pateik
dami jo biografiją tokią, kokia ji yra knygoje „Protu ir tikėjimu“. (Tai Žako Mariteno
raštų rinktinė, kurią parengė užsienio lietuviai - Juozas Girnius, Antanas Maceina,
Stasys Yla ir kiti - ir Putname 1975 m. išleido JAV religinės literatūros leidykla
Krikščionis gyvenime.)

Ž. Mariteno minties veikiamos brendo ir klostėsi daugybės šio šimtme
čio žmonių - dvasininkų ir pasauliečių - veiklos linijos. Iš jo raštų sėmėsi
sau įkvėpimo ir tokie žymūs lietuviai, kaip prel. Mykolas Krupavičius,
prof. Stasys Šalkauskis ir kiti iškilūs asmenys.
„Jie neatsako į mano klausimus“
Žakas Maritenas (Jacques Maritain) gimė 1882 m. Paryžiuje. Brolių ne
turėjo, tik vieną seserį. Jo tėvas buvo katalikas, o motina protestantė. Tėvas,
flegmatiškas advokatas, mažai tesirūpino religiniais dalykais. Abu vaikai Žakas ir Žana - buvo pakrikštyti protestantais. Po kelerių metų tėvai išsi
skyrė. Mėgstantis ramybę teisininkas išsikėlė į savo gimtinę Burgundijoje,
palikdamas vaikus žmonai. Jo vaidmuo sūnaus auklėjime buvo menkas.
Motina buvo nulipdyta iš visai kitokio molio. Ne veltui ji buvo garsiojo
prancūzų oratoriaus, valstybininko ir patrioto Žiulio Favro duktė. Iš jo
buvo paveldėjusi nenumalšinamą laisvės dvasią, karštą tikėjimą žmonijos
pažanga ir drąsų savo nuomonės gynimą. Nors gimė katalike, bet vėliau
perėjo pas liberaliuosius protestantus. Pakrikštydino savo vaikus tik to
dėl, kad buvo toks paprotys. Žakas ir Žana augo beveik be jokio religinio
auklėjimo. Motina ypač neapkentė katalikų tikėjimo, kaip tariamo pažan
gos stabdžio ir žmogaus laisvės varžytojo.
Tokie buvo tėvai. Niekas nebūtų tikėjęs, kad iš tokios šeimos išaugs
didis katalikų filosofas. Bet priežodis ne veltui sako: Žmogus šaudo, o
Dievas kulkas gaudo.
Žakas iš pat mažens pasižymėjo žinių troškimu ir proto veiklumu.
Gimnazijoje mokytojai jam priekaištaudavo dėl aistros diskusijoms bet
kuriuo klausimu. Mokykloje pateikti faktai jam visada sukeldavo norą
žinoti, kodėl taip yra. Bet į jo klausimus paprastai atsakydavo arba šyps
niu, arba išpūtę akis, arba bardami, kad drįsta klausti. Savo atsiminimuo
se Mariteno žmona rašo, kad 16-metis jaunuolis, nerasdamas į klausimus
atsakymo, kartais imdavo įtūžęs raičiotis namie ant grindų.
Pasaulio prasmė, gyvenimo tikslas, blogio problema - tai klausimai,
kurie nedavė ramybės žmonijai nuo pat jos lopšio. Į daugumą jų atsakyta
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ir atsakymai jau pradžios mokykloje mums įkalti į galvą. Todėl sunku
įsivaizduoti, kaip gaivališkai tokie klausimai gali kilti ir kyla jauniems
protams, bręstantiems be religinio auklėjimo. Žakas nekantriai laukė tos
dienos, kada peržengs Sorbonos universiteto slenkstį. Gimnazija juk buvo
tik parengiamoji mokykla, todėl negalima iš jos laukti, kad patenkintų
tiesos ir tvarkos ieškantį protą. Bet ten, pasaulinio garso universitete,
dalykai atrodys visai kitaip.
Kartus nusivylimas universitete
Sorbona smarkiai nuvylė Žako viltis. Nepamirškime, kad praėjusio
amžiaus pabaiga buvo pozityvizmo aukso amžius, o Prancūzija - jo
kūrėjo Ogiusto Konto (.Auguste Comte) tėvynė. Tarp kitų Konto savybių
buvo ta, kad jis pasišovė būti naujos religijos pranašu ir tėvu: užuot
garbinęs Dievybę, pasiūlo garbinti Didžiąją Būtybę, kuri yra ne kas kita
kaip žmonija. Suplanuoja naują kalendorių, kuriame šventųjų vardus
pakeičia didžiaisiais mokslo ir meno genijais - Leonardu da Vinčiu,
Kepleriu, Niutonu ir panašiais. Pasak jo, vieną dieną Paryžiaus Notr
Damo katedra bus virtusi didžiąja Vakarų pasaulio šventykla, kurioje
dabartinis Dievo altorius bus kaip papėdė statulai, vaizduojančiai žmo
niją. O iš tos katedros sakyklos jis pats, Ogiustas Kontas, vyriausiasis
žmonijos kunigas, skelbs savo filosofiją kaip vienintelę tikrą ir išsamią
religiją. Vienas jo mokinių kreipėsi į katalikus šiais žodžiais: Nebetoli
diena, kai jūsų šventyklos pasidarys tuščios. Tada mes įžengsime į jas,
nešdami aukštai iškeltą triumfuojančios žmonijos vėliavą. Naujojoje re
ligijoje kunigų pareigas perimsią mokslininkai. Tai logiška, nes Konto
tvirtinimu teologijai būtina užgesti prieš fizikos mokslo šviesą.
Mus juokas gali imti klausantis tokio „mokslo“. Tačiau turime nepa
miršti, kad tai buvo ne paskiro žmogaus samprotavimas, o to meto dva
sios raiška. Kam teko lankytis Paryžiuje, tas žino, kad garsiojo Sorbonos
universiteto aikštėje stovi tik viena statula ir ta statula yra Ogiusto Konto.
Šio amžiaus pradžioje jo filosofijos buvo gerte prisigėręs Prancūzijos mokslo
centras - Sorbonos universitetas. Tos filosofijos vardas - pozityvizmas,
parinktas paties Konto. Pozityvu, arba teigiama tai, kas apčiuopiama, ką
galima matuoti ir analizuoti instrumentais, suformuluoti gamtos dėsniais.
Visa kita yra negatyvu, neigiama.
Taigi pozityvizmo filosofijai būdinga, kad pripažįstami tik pojūčiais
arba instrumentais apčiuopiami daiktai, faktai. Iš kur jie kyla, kodėl tokie
yra, pozityvizmas nežino ir nesirūpina žinoti: tikslas, paskirtis - jo nuo
mone - yra juokingos žmonių išgalvotos metafizinės atotraukos. Nauji to
meto technikos ir chemijos atradimai dar labiau išstūmė metafiziką į
nepraktiškų, atgyvenusių dalykų sąšlavyną. Pažanga! - tai visur girdimas
šūkis. 1862 m. į prancūzų kalbą buvo išverstas garsusis Čarlzo Darvino
veikalas „Rūšių kilmė“. Prie žodžio pažanga prisidėjo kitas giminiškas

RŪPINTOJĖLIS. 1978. Nr. 7

279

žodis - evoliucija. Į tuos 2 dalykus imta žiūrėti kaip į raktus, kurie netru
kus turėjo žmogui atverti duris ne tik į biologinio gyvenimo, bet ir į
dvasios, netgi pačios Visatos paslaptis.
Sorbonos universitetas, kaip sakyta, pozityvizmo buvo gerte prisigėręs.
Savaime aišku, nė vienas iš Žako „klausimų“ nebuvo ten nagrinėjamas.
Kad ir kaip profesorių nuomonės skyrėsi kitose srityse, vienu dalyku visi
vieningai sutarė: tikrąja to žodžio prasme mokslas tėra galimas tik tyri
nėjant apčiuopiamus daiktus ir stengtis ką nors sužinoti už jų ribų reiškė
gaišinti laiką niekams. Kartą jauna studentė, busimoji Žako Mariteno
žmona, rado pakankamai drąsos pasakyti vienam iš savo profesorių, jog
visi tie laboratorijų duomenys - puikus dalykas, tačiau ji norėtų pažinti
gamtą kitokiu būdu: jos priežastį, esmę, paskirtį. Bet juk tai mistika! sušuko pasipiktinęs profesorius. Jau pats žodis tiesa tiems profesoriams
labai nepatiko ir niekada nebuvo tariamas nešyptelėjus.
Toji studentė buvo Raisa Umanosova. Ji gimė Rusijos žydų šeimoje ir dar
vaikas atvyko į Paryžių drauge su tėvais ir seserimi Vera. Ši labai protinga
mergaitė taip pat buvo įstojusi į Sorboną, ieškodama atsakymo į kankina
mus klausimus. Būdama panašios mąstysenos susidraugavo su Žaku Mari
tenu. Nors susižiedavo, abiejų proto sąmyšis didėjo, stumdamas į neviltį. Jie
nebuvo iš tų, kurie gali - kaip jų profesoriai ir daugelis draugų studentų išspręsti klausimus patraukydami pečiais ir po to ramiausiai skonėtis gyve
nimu. Kartą jiedu net planavo nusižudyti: jei jie tėra mašinos, nežinančios,
iš kur atsirado ir kur eina, gyvenimas atrodė absurdiškai beprasmis.
Du vyrai, pavarde „B“
Tie slegiantys nusiminimo ir abejonių debesys buvo staiga nuginti
šalin. Vienas iš jų draugų, rašytojas Šarlis Pegi, matydamas sužadėtinius
taip nusiminusius, patarė nueiti pasiklausyti filosofo Anri Bergsono pa
skaitų. Jie nuėjo ir grįžo pilni entuziazmo. Bergsono teikiama pozityvizmo
kritika, teigimas, kad protas negalįs suprasti tikrovės vienumo ir dinamiš
kumo, tarsi sunkų akmenį nuritino jiems nuo širdies.
Tačiau gaivinanti Bergsono intuicijos teorijos įtaka buvo tik laikina.
Ji atstatė Žakui ir Raišai metafizikos vertę, garantavo, jog žmogaus
protas gali pasiekti tiesą, bet pačios tiesos, taip karštai abiejų ieškomos,
nedavė. Todėl ir pirmasis Ž. Mariteno veikalas „Bergsono filosofija“ yra
griežta mokytojo minties kritika. Tiesą jis pasiekė tarpininkaujamas kito
žmogaus - rašytojo Leono Blua.
Kartą, netrukus po vestuvių, Maritenui su žmona atsitiktinai pakliuvo
į rankas knyga. Autoriaus nuoširdumas, gyvas tikėjimas ir uolus teisybės
ieškojimas padarė jiems didelį įspūdį. Savotiškas žmogus buvo tasai Blua:
be kompromisų ir be baimės jis atakavo politines, ūkines ir dorines pasau
lio negeroves. Lygiai drąsiai pliekė tai, kas buvo lėkšta ir atgyvenę Baž
nyčioje. Net aukščiausieji hierarchijos šulai neišvengė jo plunksnos, jei
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Blua aptiko, kad jie verti papeikimo. Tačiau iš kiekvieno jo raštų puslapio
dvelkė mylinti širdis.
Jaunavedžiai vėliau perskaitė keletą dienoraščių, kuriuose Blua aprašė
savo skurdą: buvo prisiglaudęs vargingoje palėpėje, gyveno iš dalies šelpia
mas. Jausdami pagarbą ir užuojautą tam Dievo piligrimui, kaip Blua save
vadino, jie pasiuntė jam truputį pinigų su nedrąsiu laišku. Jiems atrodė
skaudi neteisybė, kad toks plunksnos genijus turi taip skurdžiai gyventi.
Blua nuoširdžiai padėkojo (tą patį rytą jis turėjo skolintis pinigų iš kirpėjo,
kad galėtų su šeima papietauti) ir pakvietė Maritenus apsilankyti.
Taip gimė draugystė, atvedusi juos į Katalikų Bažnyčią. Tačiau tai neįvyko
staiga. Tapti katalikais juk reiškė grįžti į viduramžių „tamsumas“, - juk
Bažnyčia esanti nusistačiusi prieš žmonijos „pažangą“. Be to, toks žingsnis
būtų nutraukęs daug brangių pažinčių ir, kas blogiausia, atvertęs prarają tarp
jų ir tėvų. Blua nieko nedarė Maritenams atversti, įtikinti. Jis paprasčiausiai
iškėlė jiems šventumo grožį: garsiai skaitydavo iš didžiųjų mistikų veikalų,
iš šventųjų gyvenimo ir darbų. Klausydamiesi jie užsikrėsdavo Blua entuzia
zmu. Tačiau pirmiausia juos traukė ir žavėjo paties Blua gyvenimas.
Didžiausia kliūtis buvo prašytis krikšto: jaunavedžiai buvo klaidingai
įsitikinę, kad tapę katalikais turėsią amžinai atsisveikinti su bet kokia
proto kūryba. Bet nors širdis sruvo krauju, jie apsisprendė atsisakyti filo
sofijos dėl tiesos. 1906 m. trejetas - Žakas ir Raisa Maritenai ir žmonos
sesuo Vera - buvo pakrikštyti. Blua stovėjo šalia kaip krikštatėvis.
„Vargas man, jei neskelbsiu Akviniečio“
Dar tais pačiais metais Maritenas išvyko į Vokietiją tobulinti pradėtų
filosofijos studijų. Visų trijų naujakrikštų širdys buvo kupinos džiaugsmo.
Tačiau netrūko ir išbandymų. Kol kas niekam apie savo perėjimą į Kata
likų Bažnyčią jie nesakė: laukė tinkamos progos pranešti apie tai tėvams
kuo švelniau, jų neįžeisdami. Bet paslaptis nelauktai išėjo aikštėn. Mari
tenui teko skubiai sėsti į traukinį ir vykti į Paryžių aiškintis. Jo žmonos
tėvams abiejų dukterų krikštas reiškė ne tikėjimo aktą, o žydų tautos
išdavimą. Žako motinai žinia apie tai, kad sūnus tapo kataliku, irgi buvo
netikėtas smūgis - į tai ji žiūrėjo kaip į fanatikų kunigų suvedžiojimą,
kurį buvo pasiryžusi žūtbūt atitaisyti. Ne viena draugystė nutrūko. Tačiau
tą nuostolį greitai atlygino naujos pažintys su katalikais. Didžiai mūsų
trejeto paguodai Mariteno žmonos tėvai irgi tapo katalikais: tėvas - mir
ties patale, o motina - keletą metų ramiai apsvarsčiusi. Ir Žako sesuo
Žana perėjo į katalikų tikėjimą.
Grįžęs po studijų į tėvynę, Maritenas sudėjo dar vieną auką tiesai.
Įsigytas diplomas davė teisę dėstyti bet kuriame Prancūzijos universitete,
o gabus protas garantavo puikią karjerą. Tačiau jaunasis profesorius ma
tė, jog negalės laisvai dėstyti to, ką tikėjo. Kiek pasvyravęs pasiryžo at
sisakyti profesoriaus katedros ir pragyvenimui stojo dirbti į knygų leidyk
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lą. Gal šiandien ir nebūtume nieko žinoję apie Mariteną, jeigu jo gyvenimo
kelyje nebūtų pasirodęs dar vienas reikšmingas žmogus.
Konvertitai paprastai būna kupini užsidegimo. Skaitydamas šventųjų gy
venimuose apie dvasios vado vaidmenį, Maritenas pats panoro turėti dvasios
vadą. Jam buvo rekomenduotas dominikonas t. Umbertas Klarisakas. Pirmas
jo patarimas Žakui - skaityti šv. Tomą Akvinietį. Ėmus skaityti, Maritenui
nušvito akys: filosofija suderinama su katalikybe! Negana to - ji sujungė
visus dalykus į tobulą darną, kiekvienam nurodydama jo vietą gamtinėje ir
antgamtinėje Žodžio šviesoje - Žodžio, kuriuo visa sukurta. Pirmaisiais me
tais po krikšto Mariteno idealas buvo ramus, nuošalus gyvenimas. Dabar jo
šūkis pradeda skambėti visai kitaip: Vargas man, jei neskelbsiu šventojo
Tomo Akviniečio! Suprato, kad jo gyvenimo uždavinys buvo nešti šv. Tomo
mokslą už vienuolynų ir seminarijų sienų į modernųjį pasaulį.
1910 m. Žakas Maritenas parašė pirmąjį filosofinį straipsnį, pavadintą
„Modernusis mokslas ir protas“. Į jį įdėjo visą savo proto aistrą. Radęs
tiesą, jis dabar tiesiog šėlo, matydamas, kaip daugelis filosofų grabalioja
tamsoje, kai atsakymai čia pat, po nosimi. Jei jie neįstengia tos tiesos
pamatyti, jis pasirengęs ją įvaryti pro kaktą. Žurnalas Corespondent, kuriam
pasiuntė straipsnį, jį be didelių ceremonijų atmetė. Priežastis - toks rašinys
galįs suerzinti skaitytojus, kurie mėgsta raminamas temas ir taikų toną.
Straipsnis buvo išspausdintas kitame žurnale ir sužadino didelį dėmesį.
Rašė toliau panašius. Netrukus Maritenas buvo pakviestas dėstyti filosofijos
Versalio kolegijoje, paskui Paryžiaus Katalikų institute. Neretai praleisdavo iš
tisas naktis rengdamas paskaitas studentams. Tas naujoko uolumas praeis, šypsojosi kolegijos direktorius. Uolumas nepraėjo, bet pasidarė dar kietesnis.
Dingo tik aitrus, sarkastiškas stilius, palengva nuskaidrėjęs, ėmęs ieškoti ir
pripažinti, kur priešininkas teisus. Šventasis Sostas, įvertindamas jaunojo
dėstytojo ir rašytojo nuopelnus, 1917 m. suteikė jam garbės daktaro laipsnį.
Dokumente sakoma:
Apaštalų Sostas niekada nesiliovė rūpestingai žiūrėti, kad būtų
puoselėjami žmogiškieji ir dieviškieji mokslai. Tai laikė viena pir
mųjų savo pareigų. Todėl visada gyrė ir gerbė žymius žmones, kurie
darbuojasi jų gynimui ir plėtimui. Tarp tokių neabejotinai yra ir
Žakas Maritenas. Giliai religingas, pasižymintis pamaldumu, pa
vyzdingos doros, girtinos pagarbos ir meilės Bažnyčiai, jau ne vie
nerius metus su tikru pasisekimu dėsto filosofiją, sekdamas šv.
Tomo Akviniečio dvasia ir metodu. Remdamasis Angeliškojo dakta
ro principais, tiek gyvu žodžiu, tiek savo raštais drąsiai griauna
modernistų klaidas, priešingiausias ir pragaištingiausias tikėjimui.
Todėl šios Seminarijų ir Universitetų Kongregacijos kardinolai su
dideliu malonumu sutiko patenkinti Paryžiaus Katalikų institutą
globojančių vyskupų prašymą ir nutarė apdovanoti garbės daktaro
laipsniu šį katalikų doktrinai taip daug nusipelniusį vyrą...
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Šuolis į žmoniją smaugiančias problemas
Taip prasidėjo dviguba Mariteno gyvenimo profesija: rašytojo ir lekto
riaus. Ilgoką laiką jis nagrinėjo tik abstrakčius dalykus: logiką, kritiką,
metafiziką. Gal prie jų ir būtų likęs, jei ne Action Française krizė, perjungusi
jo minties traukinį į kitus bėgius. Prancūzų akcija buvo politinis sąjūdis,
kuriam priklausė nemaža katalikų, net dvasininkų, suklaidintų sąjūdžio
vado Morą. 1926 m. sąjūdis buvo Pijaus XI pasmerktas. Faktas, kad Baž
nyčia - o jis buvo gyvas jos narys - galėjo kištis ir prireikus įsikišo į
politinius dalykus, pastūmėjo Mariteną susidomėti politine visuomenine
sritimi.
Kitais metais pasirodė pirmasis šios srities veikalas Primauté du Spi
rituel. Dabar Maritenas vis labiau krypo į praktinę filosofiją: dorinius,
visuomeninius, politinius klausimus. Žmonės pasidarė jo mąstymo cent
ras, krikščioniškasis humanizmas - jo pagrindinė idėja. O antrasis šio
amžiaus ketvirtis davė daug medžiagos mąstyti. Maritenas buvo didžiulės
ūkio krizės liudytojas. Matė, kaip Italijoje kilo fašizmas, Vokietijoje - na
cizmas, o Rusijoje įsitvirtino komunizmas. Buvo priverstas stebėti naujo
pasaulinio karo išsiveržimą ir baisumus. Pamatė Jungtinių Tautų (JT) įstei
gimą, taip pat pasaulio suskilimą į laisvas ir geležinės uždangos atitver
tas šalis.
Darbas naujame bare sukėlė nemažai priešų. Pasmerktosios Prancūzų
akcijos nariai kaltino jį kone kiekviena erezija, kokia tik buvo pasirodžiusi
Bažnyčioje nuo pat apaštalų laikų. Kai kas darė žygių, kad jo raštai būtų
Šventojo Sosto pasmerkti, o jis pats pašalintas iš Katalikų instituto. Nuo
to meto Maritenui tiek Bažnyčioje, tiek už jos ribų nestigo nei įtūžusių
kritikų, nei gerbiančių draugų.
Jo darbas nesiribojo Prancūzija - buvo kviečiamas skaityti paskaitų į dau
gelį kitų šalių: Angliją, Belgiją, Ispaniją, Vokietiją, Lotynų Amerikos respub
likas. 1933 m. pirmą kartą lankėsi JAV ir čia, kaip pats pasakoja, skaitė pirmą
paskaitą angliškai, nemokėdamas dar nė vieno tos kalbos žodžio. Pasiseki
mas buvo toks, kad kone kasmet buvo kviečiamas atvykti. Laimė, kad vieno
tokio lankymosi metu Antrasis pasaulinis karas Mariteną užklupo kaip tik
Amerikoje. Kitaip gal veikiai būtų išlėkęs dūmais pro koncentracijos stovyklos
krematoriumo kaminą: vokiečiams užėmus Paryžių, vienas pirmųjų gestapo
žingsnių buvo prisistatyti į Maritenų butą - padaryti kratos ir jį suimti. Mat
jis savo raštais buvo pataikęs į naciams sopamą vietą.
Karo metu Maritenas dėstė Kolumbijos bei Prinstono universitetuose
JAV ir Toronto Popiežiškame viduramžių studijų institute Kanadoje. Kartu
vadovavo Niujorko Laisvajai aukštųjų studijų mokyklai, apie kurią buvo
susispietę prancūzų ir belgų profesoriai, pabėgę nuo Hitlerio persekiojimų.
Prancūzijai išsivadavus, buvo paskirtas jos ambasadoriumi prie Šventojo
Sosto. 1947 m. vyko kaip prancūzų delegacijos pirmininkas į Meksikoje
sušauktą UNESCO konferenciją.
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Po trejų ambasadoriaus darbo metų Romoje grįžo į JAV, kurios jam
pasidarė tarsi antroji gimtoji šalis. Prisipažįsta, kad tą šalį seniai pamilo
ir laiko garbe dalyvauti jos kultūriniame gyvenime.
Notr Damo universitete Indianos valstijoje yra įsteigtas Žako Mariteno
centras, kur surinkti visi garsiojo filosofo veikalai. Sudaryta tarptautinė
komisija iš geriausių Mariteno žinovų jo minties turtui tvarkyti ir skleisti.
Kritikos kryžius
Taigi Maritenui nestigo kritikos, kartais labai skaudžios, nes neteisin
gos ir nepagrįstos, ypač kai ją skleisdavo broliai, priklausantys tai pačiai
Bažnyčiai, kurią visu protu ir visa siela pamilęs stengėsi kuo labiau remti.
Prie tos kritikos pravartu čia stabtelėti, nes ji neblogai atskleidžia Mari
teno dvasios platumą ir pastovumą (kartu kai kurių kritikų žvilgsnio
siaurumą ir nepastovumą).
Prieš Vatikano II Susirinkimą Ž. Maritenas dažnai buvo puolamas kaip
per daug drąsių ir pažangių pažiūrų liberalas. Čia geras pavyzdys - Romoje
leidžiamas žymus žurnalas Civilta Cattolica („Katalikiškoji kultūra“). Rodos,
toks žurnalas - kaip pats vardas sako - turėtų negailėti gero žodžio Mari
tenui, nes krikščioniškajai kultūrai jis yra tikrai daug nusipelnęs. Lietuvių
spaudoje tai yra nurodęs prel. Mykolas Krupavičius „Tėvynės sarge“ (1959, Nr.
1/16). Iškėlęs didžius katalikiškosios kultūros laimėjimus mūsų amžiuje ir
suminėjęs svarbiausius tos kultūros atgimimo darbuotojus, autorius sako:
Palygindami minėtų žmonių veiksmus ir nuopelnus katalikiškosios
kultūros atgimdymo ir iškėlimo darbe, neabejotinai galėsime sakyti,
kad Mariteno nuopelnas kalbamajame darbe yra didžiausias (p. 85).
Bet minėtas Romos žurnalas porą metų prieš Vatikano II Susirinkimą
stojo tos kultūros ginti. Nuo ko? Nuo Mariteno, kuris neva esąs jos priešas
ir ardytojas. Svarbiausias Mariteno veikalas apie krikščioniškąją kultūrą
„Tikrasis humanizmas“. Pagrindinė veikalo mintis ta, kad visas kultūros
gyvenimas, dėl įvairių priežasčių atsiskyręs nuo Dievo, turi būti vėl iš
pagrindų perimtas Evangelijos gaivos, kartu išvalius prisiplakusias šiuk
šles ir darniai įjungus istorijos pasiektą pažangą. O Civilta Cattolica, vie
tomis tiesiog iškreipdamas tekstus, kaltina Mariteną, kad jis atskiriąs
kultūrą nuo religijos, tvirtinąs religiją neturint jokios įtakos istorijai...
Po Vatikano II Susirinkimo (ir jam tebevykstant) prieš Mariteną pasipylė
priešingi kaltinimai: esąs per daug konservatyvus ir atsilikusių pažiūrų. Čia
geras pavyzdys yra jo knyga „Garonos kaimietis“. Joje jis drąsiai pasako, ką
galvoja apie dabartinį metą. Veikalui pasirodžius, imta kalbėti ir rašyti, kad
Maritenas esąs pasimetęs vadas, išsižadėjęs savo gintųjų idealų, palikęs
draugus. Kiti prilygino jį pusiau tesubrendusiam revoliucionieriui, tiesian
čiam gaires revoliucijai, bet išsigąstančiam, kai ji ateina...
Išsamiau susipažinusiems su Mariteno raštais kalba, jog jis pasikeitęs,
Primena anekdotą apie daiktų keitimąsi.
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Štai, sako senukas, adatos. Mano jaunystėje jos darytos su gerokai
didesnėmis skylutėmis, o dabar su tokiomis mažomis, kad tiesiog ne
bematai įverti siūlo... Taip pat anksčiau žmonės daug garsiau kalbė
davo, o dabar taip tyliai, kad nebegirdėti, ką kalba, nebent šauktų
arba pats arti prikištum ausį. Arba va laiptai. Dabar daromi su tokio
mis retomis ir aukštomis pakopomis, kad jau į vieną aukštą lipant
atima kvapą, o anksčiau būdavo tokios žemos ir taip tankiai sudėtos,
kad galėdavai bėgte užbėgti net į kelintą aukštą nieko nejausdamas.
Su knygomis ir laikraščiais dabar taip pat kažin kas pasidarę: turi
atitraukti kokį metrą nuo savęs, kad galėtum perskaityti...
Taigi aišku, kas iš tikrųjų pasikeitė: ne daiktai, o seno žmogaus pojūčiai.
Lygiai tas pats pasakytina ir apie „Garonos kaimietį“. Pasikeitė ne Maritenas,
o kritikų požiūris. Iš tikrųjų veikale Maritenas daugiausia kartoja savo anks
čiau skelbtus dalykus, nė vieno jų neatsisakydamas, o kai kur labiau išryš
kindamas. Taip pat drąsiai kerta tiems, kurie pasinėrę praeityje. Bet nesibodi
uždrožti ir pasimetusiems tarp dabarties naujovių. Pirmuosius veikale taikliai
vadina praeities atrajotojais. Bet ir antruosius šmaikščiai įvardija Panurgo
avinais. Panurgas, kaip žinome, yra vienas prancūzų rašytojo Rable veikėjų.
Pantagriuelio 8-ame skyriuje pasakojama, kaip tas Panurgas iškrečia pokštą
laivo avių pirkliui. Nusipirkęs iš jo aviną įmeta į jūrą. O avys, kaip jau
Aristotelio pastebėta, yra tokie gyvuliai, kad, kur viena, ten lekia ir kitos iš
paskos. Todėl paskui įmestą aviną bliaudamos sušoko į jūrą ir visos kitos.
Panaši būsena, sako Maritenas, dabar ištikusi ir daugelį paviršutiniškai gal
vojančių (arba visai nebegalvojančių) Bažnyčios kaimenės narių: vienam ką
pasiūlius arba ėmus daryti, ir kiti pametę galvas, būriais lekia iš paskos.
Taigi Maritenas kentėjo nuo abiejų: ir nuo atrajotojų, ir nuo avinų, kur
jo sakoma tiesa mynė ant kojos ir vieniems, ir kitiems. Bet tokia jau
rašytojo dalia, jo paties išreikšta žodžiais:
Nelengva būti kataliku. Nelengva būti rašytoju. O būti kataliku
rašytoju dvigubai sunkiau.
Keletas asmeninių bruožų
Ar snigtų, ar lytų, Mariteną kas rytą galėjai pamatyti su maldaknyge
rankoje skubantį į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose. To gražaus papročio lai
kėsi nuo pat savo atsivertimo dienų. Keistoka, kad tokį didį mąstytoją
mažai težavėjo gamta. Maritenas niekada nesijautė laimingas išvažiavęs
kur nors į gamtą, į kaimą atostogų. Visada laukdavo, kada galės pulti į
Paryžiaus, Niujorko ar kito didmiesčio veiklą. Gausios jo pažintys. Ilgus
metus Maritenų namai Paryžiuje kiekvieną sekmadienio popietę būdavo
atviri visiems, kas tik norėdavo ateiti. Ten galėjai sutikti ir Katalikų univer
siteto studentą, ir teologijos profesorių, ir menininką, kompozitorių, filoso
fą, poetą: Igorį Stravinskį, Polį Klodelį, Nikolajų Berdiajevą, ir ne vieną kitą
žymų asmenį. Maritenas paveldėjo šitą paprotį iš savo motinos, kuri kas
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ketvirtadienį sukviesdavo būrį draugų pietų, po kurių prasidėdavo visų
laukiamos pokalbių ir diskusijų valandos. To papročio Maritenų namuose
buvo laikomasi ir Niujorke. Bet oficialių ir ceremonialių vaišių Maritenas
nemėgo: jose lankydavosi tik tada, kai aplinkybės neleisdavo atsisakyti.
Jo dėmesio sritys lygiai plačios kaip ir pažintys. Geras pavyzdys yra
1953 m. pasirodžiusi jo knyga Creative Intuition in Art and Poetry („Kūry
binė intuicija mene ir poezijoje“). Čia skaitytojas mato, kad autorius yra iš
esmės susipažinęs su kiekviena kūrybos sritimi - literatūra, tapyba, skulp
tūra, architektūra nuo senovės iki dabartinio meto, nuo Azijos iki Amerikos
žemyno. Veikale diskutuojamos kritikų ir filosofų teorijos, pradedant Grai
kijos Platonu ir Kinijos Čuang Ču, baigiant Bergsonu ir moderniuoju menu.
Kur tik Maritenas ėjo, ten jį lydėjo dvi ištikimos draugės: žmona Raisa
ir svainė Vera. Raisa pati buvo gabi autorė, parašiusi per 10 knygų. Jos
sesuo Vera - ilgametė Mariteno sekretorė ir sumani šeimininkė, atsiskyrė
su šiuo pasauliu 1959 metais. 1960 m. iškeliavo į anapus ir Raisa. Pats
Maritenas į gyvenimo pabaigą pasitraukė į savo gimtąją šalį - apsigyveno
Mažųjų Jėzaus Brolių vienuolyne Tulūzoje. Čia 1970 m. pats tapo mažuoju
broliu. Mirė 1973 m. paskutinę Velykų oktavos dieną.
Penki atradimai
Peržvelgę Žako Mariteno gyvenimą galime sakyti, kad jo asmenį ir
darbą subrandino penki atradimai.
1) Maritenas atrado nuo Dievo nusigręžusios žmonijos skurdumą. Sor
bonoje pats patyrė, kokia klaikiai beprasmė yra „pažanga“ žmogaus, ei
nančio tolyn nuo Dievo. Štai kodėl jo raštuose taip dažnai nurodoma
tragedija humanizmo, kurio centre stovi ne Dievas, o žmogus.
2) Maritenas atrado tiesą. Blykstelėjo ji į jo jauną protą nusiminimo
gelmėse. Štai kodėl tiesa jo gyvenime užėmė svarbiausią vietą. Dėl jos jis
atsisakė profesūros, draugysčių, net paties mokytojo Bergsono, parodžiu
sio jam kelią iš Sorbonos labirintų.
3) Maritenas atrado Bažnyčią. Faktas, kad konvertitai daug giliau įžvel
gia ir išgyvena tikėjimo lobius. Štai kodėl jis taip primygtinai ragina mūsų
dienų krikščioniją dėti pastangas, kad visas kultūros gyvenimas būtų
persmelktas Evangelijos dėsnių gaivos. Paskutinis jo veikalas, kurį jis
suspėjo parašyti prieš mirtį, - „Kristaus Bažnyčia“.
4) Maritenas atrado šv. Tomą Akvinietį. Iš pat mažens jo protas troško
šviesos ir tvarkos. Štai kodėl šv. Tomo filosofija rado jame tokį stiprų atgarsį.
Tomo Akviniečio dėsnių taikymas pasauliui pasidarė jo gyvenimo uždavinys.
5) Maritenas atrado žmogų. Ilgokai jis gyveno tarp žmonių, nekreipda
mas į juos daug dėmesio, pasinėręs į atsajas metafizikos problemas. Pran
cūzų akcijos įvykiai pasuko jo galvoseną kita kryptimi. Štai kodėl Mari
teno pagrindinė tema pasidarė žmogus, o jo gal svarbiausias veikalas,
kuriuo pagarsėjo - „Tikrasis humanizmas“.
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MINTYS SUSIMĄSTYMUI
VIEŠPATIE, AŠ TURIU LAIKO
Viešpatie, aš išėjau ir pamačiau skubančius žmones.
Jie ėjo į vieną pusę,
skubėjo į kitą, lėkė, bėgo.
Lėkė dviračiai,
dūmė
mašinos,
skubėjo
sunkvežimiai,
bėgo gatvė, bėgo miestas, viskas skubėjo,
visi bėgo, kad neprarastų laiko,
bėgo laikui iš paskos,
norėjo jį pasivyti,
norėjo laimėti laiko.
- Viso geriausio, pone, atleiskit - neturiu laiko...
- Užeisiu kitą kartą, nebegaliu ilgiau laukti,
laiko...
- Tuo ir baigsiu šį laišką, nes neturiu laiko...
- Mielai jums padėčiau, bet neturiu laiko...
- Negaliu priimti tokio pasiūlymo, nėra laiko...
- Norėčiau pasimelsti, bet nėra laiko...

neturiu

Vaikas dabar žaidžia, užsiėmęs, neturi laiko, vėliau...
Mokinys turi ruošti pamokas, jis neturi laiko... Vėliau...
Jaunavedžiai turi namus:
rūpinasi, kaip juos įrengti, nėra laiko... Vėliau...
Šeimos tėvas žiūri savo vaikus, neturi laiko... Vėliau...
Seneliai rūpinasi anūkais, neturi laiko... Vėliau...
Jie serga. Jie turi daug rūpesčių, nėra laiko... Vėliau...
Jie miršta, jie neturi...
Per vėlu... Jiems iš tikrųjų jau nebeliko laiko...
Taip žmonės bėga paskui laiką, Viešpatie!
Jie bėga per visą žemę,
skubėdami,
stumdydamiesi,
perkrauti darbu, paniurę,
susirūpinę, įsitempę,
ir niekad nepasiekia tikslo, nes trūksta laiko, nepaisant visų pastangų, jiems trūksta laiko,
jiems labai trūksta laiko.
Viešpatie, gal Tu suklydai, gal ne taip apskaičiavai?
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Kažkokia lemtinga klaida:
per trumpos valandos,
per trumpos dienos,
per trumpas amžius,
per trumpas gyvenimas.
Tu stovi už laiko ribų,
Tu šypsaisi, Viešpatie,
matydamas, kaip mes su juo plūkiamės,
ir Tu žinai, ką darai, Tu neklysti, kuomet skiri žmonėms laiką.
Kiekvienam žmogui Tu duodi laiko,
kad padarytų tai, ko Tu nori.
Bet negalima laiko prarasti,
negalima jo eikvoti, žudyti,
nes laikas yra dovana, kurią mums duodi,
tačiau praeinanti dovana,
dovana, kurios negalima sutaupyti.
Dieve, aš turiu laiko, mano laikas priklauso man, visas laikas, kurį man duodi:
mano gyvenimo metai, mano metų dienos,
mano dienų valandos viskas mano.
Mano pareiga pripildyti ramiai, neskubant,
bet pripildyti jas sklidinai pilnas
ir paaukoti Tau, kad jų beskonį vandenį
paverstum puikiu vynu,
kaip anuomet Kanoje, žmonių vestuvėse.
Viešpatie, šiandien vakare
neprašysiu Tave laiko padaryti šį ar tą.
Prašau tiktai malonės,
kad tuo laiku, kurį man duodi,
sąžiningai
padaryčiau
visa,
ko nori iš manęs.
(Iš kn.: Visur Tave sutinku, mano Dieve. Leipcigas. 1965, p. 51).
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ISTORIJOS PUSLAPIAI
Ign. [Kazimieras Šapalas]
JAUNIMO SĄJŪDIS, PASTOJĘS KELIĄ ATEIZMUI LIETUVOJE
Sąjūdžio pradžia
XX a. pradžioje Lietuvoje prasidėjo naujas mokslą einančio jaunimo
sąjūdis, gavęs ateitininkų vardą ir turėjęs labai didelę reikšmę. Prof. Stasys
Šalkauskis šį sąjūdį pavadino antruoju lietuvių tautos atgimimu (1, p. 22).
Sąjūdis kilo kaip protestas prieš lietuvių šviesuomenėje įsigalėjusį ateizmą
ir kaip ryžtas sulaikyti nukrikščionėjimo vyksmą Lietuvoje.
Caro valdžios metais nesant lietuviškų mokyklų Lietuvos jaunimas
buvo priverstas lankyti rusiškas, kur buvo įsigalėjęs materializmas, dar
vinizmas, pozityvizmas, socializmas ir kiti -izmai, turėję vieną bendrą
bruožą - neapykantą religijai.
Lietuvoje katalikų tikėjimas, - rašė poetas kun. Mykolas Vaitkus, buvo bevirstantis prasčiokėlių religija, nes tėvų tikėjimą išlaikiusių
inteligentų bebuvo likę tiek mažai, jog vienos rankos pirštų gal net
ir per daug jiems suskaičiuoti. Jeigu kuris retkarčiais užklysdavo į
bažnyčią, tuokart visa bažnyčia atsigręžusi stebėdavosi (2, p. 324).
Vysk. Justinas Staugaitis savo atsiminimuose rašė:
Suvalkų žemėje, galima sakyti, nebuvo šeimos, kuri nebūtų turė
jusi giminaičio inteligento:
gydytojo, juristo, studento, mokytojo
ar gimnazijoje, ar Veiverių mokytojų seminarijoje mokinio. Visi tie
šviesuoliai palaikydavo labai ankštus santykius su mūsų kaimu.
Vis tai buvo socialistų ar antireliginių idėjų apaštalai. Parvažiuo
damas iš Lenkijos Lietuvon, kiekvieną kartą galėjau konstatuoti,
kad drauge su tautiniu mūsų liaudies susipratimu vėsta jos tikė
jimas (3, p. 4).
Ateizmo banga, apėmusi mūsų inteligentiją, veržėsi į liaudį, su
darydama pavojų ne tik religijai, bet ir lietuvybei. Katalikybė Lie
tuvoje buvo lyg skydas, atremiąs rusinimo pastangas (4, p. 336).
Lietuvių liaudis neskyrė ruso nuo stačiatikio. Ji buvo griežtai nusista
čiusi prieš stačiatikybę, o kartu ir prieš rusinimą. Lietuviai inteligentai,
skleisdami liaudyje ateizmą, silpnino jos atsparumą rusinimui ir tuo pa
tarnavo vykdantiems rusinimo politiką. (Panašų patarnavimą atlieka ir mūsų
dienų ateistai, vesdami ateistinę propagandą.)
Ateizmo pavojų lietuvių tautai jautriausiai suprato mokslą einantis
jaunimas ir tvirtai pasiryžo pastoti jam kelią. Mintis sukurti mokslą
einančio
jaunimo
katalikišką
organizaciją
kilo
studentams
kunigams.
Tą mintį realizuoti pirmiausiai ėmėsi Pranas Kuraitis (vėliau prelatas, uni
versiteto profesorius) ir Mečislovas Reinys (vėliau vyskupas). Daugiausia juod
viejų pastangomis Liuvene (Belgijoje) 1910 01 19 buvo įsteigta Lietuvių
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katalikų studentų sąjunga. Tačiau katalikiška mokslo jaunimo sąjunga
pradėjo augti ir virto sąjūdžiu, apimančiu ne tik studentus, bet ir viduri
nių mokyklų moksleivius, tik pasirodžius žurnalui „Ateitis“, kuris pradėjo
eiti 1911 m., ir organizacijai ėmus vadovauti Maskvos studentui Pranui
Dovydaičiui.
Lietuvių moksleivijos organizavimasis buvo prasidėjęs jau anksčiau.
Rusijos ir užsienio aukštosiose mokyklose, kur buvo lietuvių studentų,
veikė lietuvių studentų draugijos, o daugelyje vidurinių mokyklų - moks
leivių mokymosi kuopelės. Bet šios organizacijos religijai buvo arba prie
šiškos, arba abejingos.
1910 m. sausio mėnesį kaip „Lietuvos žinių“ priedas pradėjo eiti „Auš
rinė“. Ją redagavo Maskvos studentai vėliau žymūs Lietuvos veikėjai Sta
sys Šilingas, Petras Klimas, Rapolas Skipitis. „Aušrinė“ siekė apie save
suburti visą Lietuvos mokslo jaunimą. Ideologinės krypties iš pradžių
„Aušrinė“ aiškiai nenurodė, bet religijai nepalankus nusistatymas tuojau
iškilo aikštėn. Studentas Pranas Dovydaitis įteikė „Aušrinei“ savo straips
nį „Tikėjimo elementas žmogaus gyvenime“. Jame kritikavo materialistinę
pasaulėžiūrą, teigdamas, jog religija priklauso prie kilniausių žmogaus
vertybių. Straipsnį „Aušrinė“ išspausdino, bet su ilgais redakcijos priera
šais. Išvadoje buvo pasakyta, jog redakcija nesutinka nei su straipsnyje
išdėstytomis mintimis, nei su išvadomis. Be to, buvo pareikšta abejonė, ar
iš viso panašaus turinio straipsniai bus čia spausdinami (4, p. 531). Šitoks
„Aušrinės“ nusistatymas paskatino Dovydaitį pradėti leisti katalikiškos
krypties laikraštį. Jis tuo reikalu anksčiau susirašinėjo su „Draugijos“
redaktoriumi kun. Adomu Dambrausku.
Gerai suprasdamas sunkumus, su kuriais teks susidurti pradėjus leisti
laikraštį, Pr. Dovydaitis prašė Dievo malonės šiai misijai. Kun. E. Paukštė,
tuomet kapelionavęs Maskvoje, savo atsiminimuose rašo, kad
1911
m. sausio pradžioje užėjęs studentas Dovydaitis pareiškė su
Maskvos studentų draugijos nariais negalįs surasti bendros kalbos,
kad reikia leisti savą (katalikišką) laikraštį ir kurti savo draugiją.
„O dabar, - prašė jis, - kunige, einam į bažnyčią, išklausysi mano
išpažinties“. Kitas tris dienas matydavau jį bažnyčioje besimeldžiantį
ir priimantį šv. Komuniją (2, p. 324).
Su tokiu dvasiniu nusiteikimu Dovydaitis pradėjo leisti „Ateitį“ ir kar
tu vykdyti misiją - kovoti už Kristų lietuvių tautoje. Pirmas „Ateities“
numeris kaip „Draugijos“ priedas išėjo 1911 m. vasario mėnesį. Vedama
jame - 3 pamatiniai klausimai. Pr. Dovydaitis rašė, jog Kristus atskleidė
Sos ir gyvenimo kelią. Kristų atmetusieji veda nuolatinę kovą prieš Jį.
Pasilikę Kristaus Bažnyčioje, - rašė jis, - mes prieš visą pasaulį
ištariame: „Instaurare omnia in Christo" - Visa atnaujinti Kristuje.
Reikia ne tik paliauti smilkyti svetimiems dievams, bet ir Dievo
tiesą padaryti gyvenimo faktu.
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Pr. Dovydaitis laikraštyje dėstė katalikiško jaunimo ideologiją ir nuro
dė jo misiją - sukrikščioninti Lietuvos šviesuomenę ir sulaikyti ateizmo
plitimą.
Dievas laimino Prano Dovydaičio pradėtą apaštalavimo misiją: „Atei
tis“ uždegė ir išjudino moksleiviją. Vidurinėse mokyklose sparčiai ėmė
kurtis katalikiško jaunimo kuopelės. Prasidėjo gyvas katalikiško jaunimo
sąjūdis, nuo „Ateities“ gavęs ateitininkų vardą.
Pradėjus eiti „Ateičiai“, lietuviškoji moksleivija suskilo. Susidarė dvi
srovės: aušrininkų - susispietusių aplink „Aušrinę“, ir ateitininkų - su
sibūrusių aplink „Ateitį“. Abi šios srovės žadėjo eiti Lietuvos keliu. „Auš
rinė“ savo motto pasirinko Maironio eilėraščio žodžius:
Į darbą, broliai, vyrs į vyrą,
Šarvuoti mokslu atkakliu.
Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu.
Ateitininkų himnas skelbė:
Ateitį regim Tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stosime drąsiai į kovą garbingą Dirbsim, krutėsim vardan Lietuvos.
Šias sroves skyrė pažiūra į religiją: ateitininkai religiją laikė savo pa
saulėžiūros pagrindu, o aušrininkai jai buvo abejingi arba visai priešiški.
Kiekviena iš šių srovių norėjo patraukti į savo pusę moksleivius. Prasidėjo
varžybos ir polemika. „Aušrinė" laikė „Ateitį“ lietuviškosios moksleivijos
vienybės skaldytoja ir puolė ateitininkus. Aušrininkai, pasak „Aušrinės“,
eina su mokslo ir gyvenimo pažanga, yra pirmeiviai, o ateitininkai, iškėlę
šūkį - Visa atnaujinti Kristuje, - grįžta į tamsiuosius viduramžius, stoja
prieš pažangą, yra atžagareiviai.
Juo toliau, juo labiau tarp jų aštrėjo polemika ir didėjo ideologiniai
skirtumai. Tolesnė šių krypčių raida parodė, jog tautybė be religijos nėra
pakankamas pagrindas pasaulėžiūrai. Ilgainiui aušrininkų pažiūros, ypač
karo ir revoliucijos veikiamos, sparčiai evoliucionavo kairėn. Vieni iš jų
savo principų pagrindan padėjo individualizmą ir nuėjo ne Lietuvos, o
Maskvos keliu (8, p. 1). Tik pirmos kartos aušrininkai liko ištikimi lietu
vių tautiniams idealams. Ateitininkų nei audros, nei sukrėtimai nepajėgė
iškreipti iš Lietuvos kelio. Jie nuo pat savo gyvavimo pradžios iki organi
zacijos uždarymo 1940-aisiais pasiliko ištikimi savo Tėvynei ir šūkiui:
Visa atnaujinti Kristuje.
Pradėjus eiti „Ateičiai“, Liuvene esanti Lietuvių katalikų studentų sąjun
gos vadovybė vadovavimą perdavė studentams pasauliečiams. 1911 m. su
šaukta konferencija išrinko naują valdybą iš Maskvos lietuvių studentų.
Valdybos pirmininku tapo Pranas Dovydaitis. Jis dabar stojo viso ateitinin
kų sąjūdžio priešaky, nes studentų valdyba vadovavo ne tik studentų, bet
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ir moksleivių kuopelėms (7, p. 112). Pr. Dovydaitis redagavo „Ateitį“, savo
straipsniais
formavo
moksleivių
pasaulėžiūrą,
gyvu
žodžiu
uždegdavo
moksleivius ištvermingai siekti užsibrėžtų tikslų. Daugiausia jis dirbo sa
vo kambaryje apsivertęs knygomis. Techninį organizacinį darbą atlikdavo
kiti. Ypač didelį veiklumą rodė Maskvos studentas medikas Eliziejus Drau
gelis (vėliau katalikų veikėjas, ministras), Kauno moksleivis Kazys Bi
zauskas (vėliau diplomatas, ministro pirmininko pavaduotojas) ir mari
jampoliečiai moksleiviai Vytautas Endziulaitis (vėliau gamtininkas, kata
likų veikėjas, anksti miręs), Magdalena Draugelytė (vėliau Galdikienė, Ka
talikių moterų pirmininkė) ir kt. Mes lyg kregždės skraidėm po Lietuvą,
kūrėm ateitininkų kuopas, instruktavom, - savo atsiminimuose rašė Eli
ziejus Draugelis (2, p. 364). Ateitininkų sąjūdis greitai plito. Beveik visose
vidurinėse mokyklose, kuriose buvo lietuvių moksleivių, susikūrė ateiti
ninkų lavinimosi kuopelės.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą lietuvių moksleiviją sudarė beveik išimti
nai kaimiečių vaikai, nes miestuose daugiausia gyveno kitataučiai. Kaimo
žmonės labai brangino religiją. Moksleiviams, augusiems religingose šei
mose, ateitininkų idealai nebuvo svetimi. Todėl pasirodžius „Ateičiai“ žy
mi dalis moksleivių pasitraukė nuo „Aušrinės“ ir pakrypo „Ateities“ pu
sėn. Moksleiviams imponavo pirmųjų ateitininkų idealizmas, jų energija,
drąsus gynimas religinių idealų, kuriuos tų laikų šviesuomenė laikė pa
senusiais, atgyvenusiais.
Ateitininkai nukonkuravo aušrininkus. Tai pripažino pati „Aušrinė“. Ji
rašė apie staigią moksleivių pažiūrų permainą, masinį virtimą ateitinin
kais. Kiek narių prieš Pirmąjį pasaulinį karą turėjo ateitininkų organiza
cija, tikslių duomenų nėra. Jų skaičius negalėjo būti didelis, nes tais lai
kais iš viso nedaug lietuvių telankė vidurines mokyklas. 1912 m. konfe
rencijoje buvo pranešta, kad organizacijai priklauso 250 narių, 1913 m. per 300. Studentų organizacija turėjo kiek daugiau kaip 50 narių. Ateiti
ninkų judėjimas daugiausia plėtėsi tarp vidurinių mokyklų moksleivių.
Ateitininkų organizacijos brendimas
Pirmojo pasaulinio karo metais Rusijoje
Didelį poveikį ateitininkų judėjimui turėjo Pirmasis pasaulinis karas ir
1917 m. kilusi revoliucija Rusijoje. Karo metu ateitininkų gretos išaugo,
jie geriau susiorganizavo, užsigrūdino ir išsiugdė ryžtingą bei kovingą
veikimo būdą.
1914 m. prasidėjus karui, sutriko mokyklų darbas. Vokiečių armijai vis
labiau slenkant į rytus, dauguma Lietuvos mokyklų evakavosi į Rusijos
gilumą. Daugelis moksleivių išvyko vieni, palikę tėvus Lietuvoje. Traukėsi
į rytus ir nemažai Lietuvos gyventojų, ypač iš tų vietų, kurios buvo virtu
sioss kautynių lauku. Išvykstančiuosius lydėjo nenutylantis patrankų griausv
mas, gaisrų pašvaistės, pabėgėlių ir iš fronto vežamų sužeistų kareivių
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ašaros bei aimanos. Tie vaizdai jaunų žmonių sąmonėje paliko neišdildo
mus pėdsakus. Kun. Motiejus Gustaitis, Marijampolės mergaičių progimna
zijos („Žiburio“) direktorius, apie progimnazijos mokines, atbėgusias į Tra
kus, kur buvo evakuota progimnazija, taip rašė:
Didžiuma mokinių atvažiavo be patalynės, baltinių, avalynės... Rei
kėjo kiekvieną motiniškai aprūpinti, pridengti, paguosti. Juoba kad
mokinių ūpas buvo labai prislėgtas. Vienos - tikros našlaitės, kitos
ką tik iš gaisro pasprukusios, karo siaubo įbaugintos, buvo visam
kam jautrios, kone isteriškai liguistos. Jų vaizduotėje dar neužgeso
degančių tėviškių liepsna, dar nenutilo patrankų šūviai, dejones...
Nei iš šio, nei iš to, žiūrėk, viena karštyje kliedi, kita nenuramina
mai verkia (Kun. M. Gustaitis. Trakai. [Rankraštis]).
Šių išgyvenimų sukrėsti moksleiviai pasidarė jautresni ir kitų ašaroms,
vargui bei skurdui. Tai atsiliepė jų pažiūroms, įsitikinimams ir santykiui su
žmonėmis.
Pasitraukusiais moksleiviais rūpinosi Lietuvių draugija nukentėjusiems
dėl karo šelpti. Lėšų jie gaudavo iš Didžiosios kunigaikštytės Tatjanos
komiteto pabėgėliams šelpti, kuris buvo valdžios įsteigtas. To komiteto
pirmininkas buvo lietuvių atstovas Valstybės dūmoje Martynas Yčas. jo
rūpesčiu lietuviams pabėgėliams šelpti iš Tatjanos komiteto buvo skiria
mos milijoninės lėšos (12, p. 115). įvairiose vietose, kur daugiausia buvo
lietuvių pabėgėlių, Lietuvių komitetas įsteigė moksleiviams bendrabučius;
čia jie gavo visą išlaikymą. Voroneže veikė Martyno Yčo berniukų ir mer
gaičių gimnazijos, „Saulės“ mokytojų kursai, dvi dviklasės mokyklos,
Tambove - „Žiburio“ mergaičių gimnazija, Jaroslavlyje - „Žiburio“ pro
gimnazija, Petrapilyje - Suaugusiųjų kursai. Lietuvių moksleivių skaičius
smarkiai pašoko, nes, gaudami bendrabučiuose išlaikymą, gebėjo mokytis
net ir tie, kurie prieš karą dėl lėšų stokos negalėjo eiti mokslo. Susidarė
palankesnės sąlygos ir moksleivių organizacijoms veikti, nes gyvenant
bendrabučiuose buvo lengviau susiburti ir nuo policijos akies apsisaugoti.
Todėl visur, kur tik buvo daugiau moksleivių, susikūrė ateitininkų ir auš
rininkų organizacijos.
Ateitininkų kuopos įsisteigė Voroneže, Petrapilyje, Maskvoje, Soročin
cuose, Charkove, Jekaterinoslavlyje, Žitomire, Bogorodske, ]urjevkoje, Kry
mo Stanicoje, Jekaterinodare. Ateitininkai turėjo apie 700 narių. Nariu
galėjo būti moksleivis, sulaukęs 15 metų. Žemesnių klasių moksleiviams
buvo kuriamos atskiros kuopelės. Vienur jos vadinosi jaunesniųjų ateiti
ninkų, kitur, pvz., Voroneže - kanklininkų vardu.
Didžiausia ir geriausiai organizuota kuopa buvo Voroneže, kuris karo
metu virto svarbiu lietuvių židiniu. Čia veikė kelios lietuvių vidurinės
mokyklos, įsteigta spaustuvė, kur buvo spausdinami lietuviški laikraščiai
ir knygos. Susitelkė nemažas būrys lietuvių inteligentijos. Mokyklose dės
tė Pranas Mašiotas, Jonas Jablonskis, Juozas Balčikonis, Konstantinas
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Šakenis, Marcelinas Šikšnys, Zigmas Žemaitis, Juozas Vokietaitis, Sofija
Čiurlionienė ir kiti žymūs pedagogai. Dešimtyje bendrabučių išlaikymą
gavo arti 1000-čio moksleivių. Susidarė palanki aplinka moksleiviams
organizuotis ir veikti.
Ateitininkų kuopa Voroneže turėjo 20 lavinimosi kuopelių, kuriose bu
vo po 15-20 žmonių. Kuopelės susirinkimus šaukdavo maždaug kas dvi
savaitės.
Susirinkimuose
skaitydavo
referatus
pasaulėžiūros
klausimais,
mokydavosi Lietuvos istorijos, susipažindavo su lietuvių rašytojais, dekla
muodavo eilėraščius, skaitydavo literatūros kūrinius. Referatui parengti iš
anksto būdavo paskiriami 2 žmonės - referentas ir oponentas. Oponentas
turėjo pasirengti kritikuoti referentą, numatyti priekaištus, kuriuos būtų
galima iškelti. Susirinkimuose pirmininkaudavo visi kuopos nariai iš ei
lės. Pabaigoje susirinkimo pirmininkaujantysis būdavo kritikuojamas, nu
rodomos padarytos klaidos. Kuopelėse buvo pratinamasi viešai kalbėti ir
vadovauti susirinkimams.
Žinioms plėsti ir gebėjimams pagal savo polinkius ugdyti buvo steigia
mos sekcijos. Veikė visuomenės mokslų, istorijos, filosofijos, gamtos, dra
mos, dailės ir politinė-organizacinė sekcijos. Sekcijų nariai susipažindavo
su atitinkamos srities literatūra, susirinkimuose skaitydavo savo pačių
parengtus referatus. Dailės sekcijos nariai mokėsi piešti, dramos sekcija
rengdavo scenai veikalus, kuriuos statydavo savo ir viešuose vakaruose.
Veikė ir stygų orkestras. Politinėje-organizacinėje sekcijoje buvo skaitomi
politiniai pranešimai, kuriuos dažnai darydavo kun. Mykolas Krupavičius
ir studentas Vytautas Endziulaitis. Tuos susirinkimus lankydavo ne tik
sekcijos, bet ir visos kuopos nariai, nes pranešėjai buvo iškalbingi, kalbė
davo gyvai ir įdomiai. Sekcijoms priklausė tik norintieji, o lavinimosi
kuopelėse dalyvauti buvo privaloma.
Akiračiui plėsti ir pasaulėžiūrai ugdyti visiems kuopos nariams buvo
rengiamos paskaitos. Jas skaitydavo gyd. Eliziejus Draugelis iš medicinos
srities, studentai Vytautas Endziulaitis ir Leonas Bistras - pasaulėžiūros
klausimais, kun. Mykolas Krupavičius ir advokatas Antanas Tumėnas visuomeniniais klausimais. Paskaitininkai nagrinėjo aktualius pačių na
rių iškeltus klausimus. Kai kurios paskaitos buvo išspausdintos „Ateities
Spinduliuose“ (1918 m., pvz., buvo išspausdinta L. Bistro „Ateitininkų religinė praktika“,
..Valios disciplina ir tikyba" ir kt.).
Nariai buvo pratinami dirbti visuomeninį darbą. Voroneže gyveno nema
žai lietuvių pabėgėlių. Būdami toli nuo tėvynės tarp svetimųjų, lietuviai
pabėgėliai troško išgirsti lietuvišką žodį, išsipasakoti, išlieti susikaupusį
tėvynės ilgesį, pasiskųsti savo vargais, sulaukti užuojautos, o dažnai ir
paramos. Įsisteigė ateitininkų kuopelė, kuri įsipareigojo rūpintis pabėgė
liais. Pasidaliję miestą į atskirus rajonus, jos nariai lankydavo pabėgėlius,
susipažindavo su jų gyvenimo sąlygomis, išklausydavo pasipasakojimus,
guosdavo, ramindavo ir, kuo galėjo, padėjo. Nunešdavo ir paskaitydavo
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lietuviškų laikraščių ir knygų, rengdavo jiems vakarus ir gegužines su lie
tuviškais vaidinimais, kuriuose dalyvaudavo ir moksleiviai ateitininkai. At
sidūrusiems didelėje bėdoje suorganizuodavo materialinę pašalpą. Bendra
vimo rezultatai pasirodė 1917 m. vasarą, renkant atstovus į Rusijos lietuvių
Seimą. Iš Voronežo buvo siunčiami 4 atstovai. Išrinko 3 krikščionis demo
kratus ir vieną nepartinį - kun. J. Jesienskį. Kairieji neprastūmė nė vieno
savo kandidato, nors agitavo smarkiai.
Voronežo ateitininkai ėmėsi iniciatyvos suburti Rusijoje išsiblaškiusias
ateitininkų kuopas. 1916 m. vasarą Voroneže sušaukta ateitininkų konfe
rencija, kuri priėmė naujus organizacijos įstatus, išrinko Centro valdybą
su būstine Voroneže, nutarė leisti savo organą „Ateities spinduliai“, kurių
pirmas numeris pasirodė 1916 m. rugsėjo mėnesį, įsteigė ateitininkų sa
višalpos fondą. Po konferencijos kuopų veikimas visur pagyvėjo, nes Cen
tro valdyba siuntinėjo instruktorius, kurie nurodydavo, kaip reikia darbą
dirbti.
1917
m. vasarą Voroneže buvo sušaukta kita konferencija, jau viešai,
nes buvo įvykusi Vasario revoliucija, po kurios visi galėjo naudotis vi
siška laisve. Konferencija tęsėsi 11 dienų, pasižymėjo dalyvių gausumu,
karštomis kalbomis ir dideliu ryžtu veikti. Pasmerkė karą, paragino at
eitininkus įsijungti į visuomeninį darbą, padėti kelti švietimą, gerinti
materialinę liaudies būklę, kovoti su ydomis - girtavimu, rūkymu, ištvir
kavimu (10, p. 29).
Po 1917 m. Vasario revoliucijos Rusijos visuomeninis gyvenimas kun
kuliavo kaip verdantis katilas. Salėse, gatvėse ir aikštėse vyko nuolatiniai
mitingai, atkakli kova už mases. Kiekviena politinė grupė stengėsi pa
traukti liaudį į savo pusę. Mokslą einantis jaunimas nedarė išimties - jis
taip pat iki kaklo pasinėrė gyvenimo sūkuryje. Metėsi į tą sūkurį ir atei
tininkai. Mitinguose, susirinkimuose jie karštai pasisakė už nepriklauso
mos Lietuvos valstybės sukūrimą, demokratinę santvarką, socialines re
formas. Gynė Vyriausią lietuvių tarybą Rusijoje, kurios nenorėjo pripažin
ti lietuviai bolševikai ir kairieji socialistai liaudininkai. Rėmė Krikščionių
demokratų partiją, Katalikų liaudies sąjungą, o kai kuriose vietose ir Tau
tos pažangos (tautininkų) partiją. Bet laisvas visuomeninis veikimas ne
ilgai truko. Po 1917 m. Spalio revoliucijos tie, kurie nepritarė tarybinei
santvarkai, buvo apšaukti kontrrevoliucionieriais, liaudies priešais, ku
riuos reikia likviduoti.
Ateitininkai nestojo kovoti su tarybų valdžia, į Rusijos vidaus kovas
nesikišo, bet jų ideologija nesiderino su bolševikų ir kairiųjų socialistų
revoliucionierių ideologija, kuri rėmė tarybų valdžią, todėl ateitininkai ir
pateko į liaudies priešų kategoriją. Rusai turėdami didelių savo rūpesčių
lietuvių organizacijomis mažai domėjosi. Iniciatyvos susidoroti su ateiti
ninkais daugiausia ėmėsi aušrininkai, kurių nemažai stojo dirbti tarybi
nėse įstaigose ir, tapę komisarais bei revoliucinių komitetų nariais,
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suvedinėjo sąskaitas su savo idėjiniais priešininkais - ateitininkais, su
iminėjo juos.
Tarybų valdžia įsteigė Lietuvos reikalų komisariatą su Vincu Micke
vičiumi-Kapsuku priešakyje ir jam pavedė tvarkyti lietuvių reikalus. Ko
misariatas
nusprendė
likviduoti
kaip
kontrrevoliucinę-buržuazinę
įstai
gą Vyriausią lietuvių tarybą Rusijoje, kurios būstinė buvo Voroneže.
1918
02 24-25 naktį moksleiviai aušrininkai V Griškelis, Pr. Valaitis ir
visuomenininkas St. Bendorius, raudonarmiečių lydimi, padarė kratą ir
suėmė Vyriausios lietuvių tarybos narius: M. Yčą, M. Sleževičių, kun.
J. Jasinskį, J. Vailokaitį, E. Draugelį ir Z. Žemaitį (11, p. 180). Tarybos
narį J. Jablonskį kaip ligonį paliko namų arešte. Jablonskis su panieka
sutiko lietuvius moksleivius, atėjusius jo suimti. Kai atėjusieji kreipėsi
į jį lietuviškai, jis pareiškė:
Neponimaju, neponimaju, govorite po ruski. S žandarmami ja vseg
da razgovarival tol’ko po ruski.
Po to buvo suimta ir daugiau lietuvių veikėjų. Areštų įbauginti vietos
lietuviai nedrįso rūpintis suimtaisiais. To darbo ėmėsi ateitininkai. Vasario
28 d. jie sušaukė lietuvių susirinkimą, kuris pareikalavo paleisti suimtuo
sius. Buvo suimti susirinkime aktyviai reiškęsi ateitininkai J. Zubrickas, J.
Petrušauskas, R Jočys, A. Kubilius, J. Gražulis, A. Mikšys ir ateitininkams
nepriklausęs K. Pašys, kai kurie net sumušti. Ateitininkai rūpinosi kaliniais,
nešė maistą ir kitaip jiems padėjo. Kovo mėnesį visi suimtieji buvo paleisti
ir vėliau grįžo į tėvynę.
Voronežo revoliucinis tribunolas, kuriam didelę įtaką turėjo lietuviai kai
rieji socialistai revoliucionieriai, nuteisė kun. Mykolą Krupavičių mirties
bausme. Atėję jo suimti pareigūnai bute nerado: jis, moksleivių ateitininkų
lydimas, slapta pabėgo iš Voronežo ir kiek vėliau grįžo į Lietuvą.
Sunkias dienas išgyveno Krymo Stanicos ateitininkai. Stanicą užėmu
siems raudonarmiečiams vietos aušrininkai pranešė, kad ateitininkų kuo
pa esanti kontrrevoliucinė organizacija. Nuspręsta visus kuopos narius
sušaudyti. Tačiau komisarui (kairysis socialistas revoliucionierius) studentui R Ba
liui įsikišus, jie liko gyvi, buvo suimtas tik V Čėpla. Jekaterinodare auš
rininkams J. Kirliui ir Juozui Žiugždai (dabar akademikas) įskundus buvo
suimtas ateitininkas Latonas. Du ieškomieji spėjo pabėgti (7, p. 133).
Suimtų ir ieškomų ateitininkų buvo ir kitose vietose.
Lietuvos reikalų komisariatas likvidavo Lietuvių draugiją nukentėjusiems
dėl karo šelpti ir pats ėmėsi tvarkyti pabėgėlių šelpimą. Voroneže mokslei
vėj šelpimas buvo pavestas pačių moksleivių renkamai tarybai. Bet tuojau
Paaiškėjo, kad rinkimų būdu daryti „pažangią tarybą“ neįmanoma. Pirmą
kart renkant moksleivių tarybą, ateitininkai gavo 291, o aušrininkai su
visuomenininkais - 251 balsą. Kadangi taryboje daugumą turėjo ateitinin
kai, tai ji kaip „buržuaziniais pagrindais sudaryta“ tuojau buvo paleista ir
sušauktas kitas susirinkimas tarybai rinkti (11, p. 198). Bet ir šiame
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susirinkime ateitininkai sudarė daugumą. Ginčai vyko dėl antrojo lietuvių
pabėgėlių suvažiavimo nutarimų pripažinimo. Už ateitininkų pateiktą rezo
liuciją buvo 156 balsai, o už kairiųjų - 91. „Pažangieji“ iš susirinkimo išėjo
ir tarybos rinkimai neįvyko. Moksleivių taryba buvo sudaryta „revoliuciniu
būdu“ vien iš aušrininkų ir visuomenininkų (11, p. 199). Moksleivių tary
bos rinkimai parodė, jog ateitininkai Voroneže turėjo didesnę įtaką mokslei
viams negu aušrininkai, taip pat išryškino, kaip praktiškai vykdomas kai
riųjų garsiai reklamuojamas demokratiškumas.
Po revoliucijos Rusijoje tvarka iro, pinigų vertė krito, maisto produktų
kainos kilo, o skiriamos lėšos pabėgėliams ėjo vis mažyn. Moksleiviai,
gyvenantys
bendrabučiuose,
atsidūrė
labai
sunkiose
sąlygose:
gaudavo
tik liesos sriubos ir mažą gabalėlį duonos. Vyresniųjų klasių mokiniai
stengėsi verstis uždarbiaudami. Aušrininkams ir visuomenininkams ne
buvo sunku įsikurti tarybinėse įstaigose, bet ateitininkams kaip „kontrre
voliucionieriams“ durys visur buvo uždarytos. Labiausiai vargo žemesnių
jų klasių moksleiviai. Jie slankiojo išalkę, apiplyšę, basi. Kalbininkas Ka
zys Būga Voroneže, Gruzavos bendrabutyje pietų metu stebėjęs, kaip mai
tinami mokiniai, nesusilaikė garsiai nepadejavęs: Kaip šie vaikai dar vaikšto
gyvi?! Jekaterinodare iš bendrabutyje gyvenusių 25 berniukų 5 susirgo
džiova (7, p. 133).
Po Spalio revoliucijos Rusijoje praleistos dienos ateitininkams buvo jų
tvirtumo išbandymo metas. Ištikimybę savo principams jie išlaikė. Pusba
džiu gyveno, bet dėl duonos kąsnio savo įsitikinimų neatsižadėjo. Buvo
apšaukti
buržujų
gynėjais,
kontrrevoliucionieriais,
liaudies
priešais,
ne
vienam teko gyvenamą vietą pakeisti ir net kalėjimą pamatyti. Tačiau
organizacija savo veikimo nenutraukė. 1918 m. sausio mėnesį Voronežo
kuopa sušaukė atstovų pasitarimą darbui Lietuvoje aptarti. Nutarta rūpin
tis, kad Lietuvos mokyklose būtų įsteigtos ateitininkų kuopos, dirbama
tarp jaunimo, šviečiama liaudis, plečiama kooperacija, skleidžiama blaivy
bė, prisidedama prie Lietuvos atkūrimo. Buvo paraginta, kad kiekvienas
ateitininkas tuos uždavinius vykdytų savo iniciatyva, nelaukdamas para
ginimo. Centrui pavesta deleguoti 2 asmenis, įpareigotus vos pasitaikius
progai grįžti į tėvynę, užmegzti ryšį su Lietuvoje pasilikusiais ateitinin
kais ir kartu sudaryti Centrą, kuris rūpintųsi išplėsti ateitininkų veikimą
Lietuvoje.
Praleidę karą ir revoliuciją Rusijoje, ateitininkai praėjo gerą gyvenimo
mokyklą. Savo akimis jie matė, kaip demokratizmo ir tautų laisvės šūkiai
žodžiais yra garsiai skelbiami, o praktiškai niekais paverčiami. Užsigrū
dinę, įgiję didelį savarankiškumą ir nemažą organizacinį patyrimą, grįžo
į Lietuvą ne tuščiomis, bet parsiveždami planą, ką kiekvienas dirbs tėvy
nėje. Grįžo labai pasiilgę Lietuvos, degdami ryžtu prisidėti prie laisvo ir
nepriklausomo Lietuvos gyvenimo kūrimo. Ir tą ryžtą ištesėjo.
(Tęsinys kitame numeryje)
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ASMENYBĖS UGDYMAS
K. [ F e l i c i j a K a s p u t y t ė ]

ASMENYBĖS

UGDYMO

PROBLEMA

(Tęsinys)
Straipsnio pradžioje, kalbant apie asmenybės požymius bei sąvokas,
buvo pabrėžta, kad asmenybė - tai gilių minčių, didelių troškimų ir švie
sių jausmų monolitas. Ryškiausias asmenybės požymis - minčių bei jaus
mų gelmė ir troškimų dimensijos. Asmenybė apvaldo savo minčių tėkmę
ir, nukreipdama jas aukštumų link, saugo nuo banalybės. Asmenybė gru
miasi su minties atrofija. Todėl išlaiko kaitrią nerimo ugnį, meilę gėriui
bei grožiui ir aukštiems idealams. Kiekviena dabarties mintis yra kertinis
akmuo ateities jausmams, nuotaikai ir asmenybei.
Rytoj tu būsi toksai, kokios tavo mintys yra šiandien, sakė Blezas Paskalis. Šiuo savo teiginiu didysis filosofas nusako minčių
poveikį asmenybės ugdymui.
Su minčių tėkme glaudžiai siejasi dvasinis aktyvumas ir išgyvenimo
ryškumas. Mintys, kurios dažniausiai mąstomos, virsta tikrove kūne ir
dvasioje. Mes absorbuojame kitų ydas, jei apie jas mąstome. Brangus
dalykas - geros mintys. Jeigu mintys yra gilios, šviesios ir geros, tada
žmogus pajunta vidinį išgyvenimo virpesį ir, nors šiokiadieniai būtų šiurk
štūs bei skaudūs, jis regi šviesią džiaugsmo ir laimės viziją.
Daug, kas mums atsitinka, yra išdava minčių, kurios dažnai buvo
užvaldžiusios mūsų būtybę. Reikia stengtis būti linksmam, laisvam ir
kupinam vilties. Jeigu nepajėgsi išlaikyti tokios nuotaikos, melskis, kad
Dangus ją suteiktų. Jeigu gebi nukreipti savo mintis ir svajones ten, kur
nori, arba nustoti galvoti apie tai, kas bloga, prasta arba nereikalinga, esi
stiprus. Jeigu kokia pikta, negera mintis lenda į galvą, surask ką nors
gero ir gražaus, kas galėtų pakeisti tą piktą mintį. Rytą pabudus reikia
pagalvoti apie ką nors gero, reikia pasimelsti. Pamaldžios mintys nuspalvins
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visą dieną. Tik geros mintys ugdo vidinę žmogaus kultūrą, jo jausmus,
pasaulėjautą. Kas giliai mąsto ir giliai jaučia, tas randa egzistencijos
paslaptį ir įprasmina savo dienas. Taurios mintys ir gilūs jausmai nušvie
čia gyvenimo takus, nugali rūstųjį likimą, išperka dvasios laisvę.
V. Mykolaitis-Putinas sako, kad tik tada nudžius skausmo ašaros, kai
šviesūs jausmai pripildys širdį. Tie šviesūs jausmai padeda sukurti paprastus
kasdienius džiaugsmus ir pakelia nuotaiką. Geros nuotaikos nenupirksi už
didžiausius pinigus. Ją galime įgyti doromis mintimis ir šviesiais jausmais.
Minties polėkis, būdamas pakilęs virš daiktų, niekada negali pasi
tenkinti vien daiktų pasauliu ir veržiasi į dvasines aukštumas, sako Žakas Maritenas. Minties polėkis apima ne tik aplinkos daiktus, ne
tik regimuosius plotus, bet ir dvasinę tikrovę, kur atsiveria begaliniai
horizontai. Savo minties polėkiu žmogus veržiasi iš prieblandos į ryškes
nę šviesą. Mintis, valia ir jausmas turi perspektyvą, kur neretai atsisklei
džia galutinė tiesa ir aukščiausias gėris.
Mintys suformuoja veido bruožus, gestus ir laikyseną bei manieras. Tą
tiesą skelbia ir rašytojas V. Mykolaitis-Putinas sakydamas, jog išraiška, eise
na, laikysena sutampa su tikrąja žmogaus esme, su jo mintimis ir jausmais.
Nuo to nepabėgsi ir niekaip negalėsi apsimesti, nes ir pats apsimetimas tave
išduos. Laikysena ir gestai kalba apie tai, ką galvojame ir ką mąstome. Taigi
gražią laikyseną ir eleganciją pirmiausia reikia sukurti savo širdyje.
Mintys nuspalvina judesius, laikyseną, gestus. Jokiais papuošalais,
jokiais drabužiais negalima paslėpti vidinio savo pasaulio, - sako
Malfordas. - Tauriomis mintimis ir stipria valia sukurtas dvasinis
grožis yra pats didžiausias ir svarbiausias laimėjimas ir pasiekimas.
Pyktis kenkia grožiui, - skelbia mūsų liaudies išmintis. Tą patį tvirtina
psichologai ir fiziologai. Jie vieningai teigia, kad pyktis, minorinė nuotai
ka ir liūdesys nuodija kraują, kartu darko išorinį grožį. Negalima nusakyti
to blogio ir skausmo, kurį skleidžia pykčio iškreiptas veidas.
Todėl svarbu, kad mintys būtų geros ir nuspalvintos humaniškų jaus
mų bei didelių siekių. Grožio ir gėrio minčių pastovumas nulemia visą
gyvenimą. Kas į savo mintis įsileidžia bent truputėlį klastos, apgaulės,
veidmainystės arba paradiškumo, tas neišvengiamai tampa klastingas ir
apgaulus. Reikia nuolat ir nepertraukiamai siekti savo idealo, nes taip
įdiegsime savyje geruosius bruožus.
Niekad negalvok apie save, kad esi nelaimingas, kad esi negabus ir
nevykęs, sako psichologas Kerfernas, norėdamas įspėti tuos, kurie galvoja apie
save blogai: tomis mintimis jie kaupia ir traukia prie savęs kenksmingus
griaunamuosius elementus. Didysis psichologas atkreipė dėmesį į tai, kad
esi toli nuo asmenybės:
jei tave pavėjui gena smulkūs vargai ir nesėkmės;
jei tave kamuoja savos ir svetimos menkystės;
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jei kasdienybės rutina užgožia žmogiškuosius siekimus ir nerimą;
jeigu nepajėgi atsikratyti kasdienybės rūpesčių ir nerandi laiko pa
mąstyti apie gėrį ir grožį;
jeigu smulkios ir piktos mintys graužia tavo sielą;
jeigu nepajėgi atsikratyti baimės, melo ir klastos;
jeigu tavo svajonės nepakyla virš smulkių buitinių rūpesčių;
jeigu nesugebi laisvai ir kilniai eiti gyvenimo keliu;
jeigu nenugali savo aistrų ir įnorių;
jeigu nepakyli virš laikinumo ir beprasmybės.
Tie jeigu rodo, kad nesi visavertis žmogus - asmenybė, kad esi tik
vidutinybė.
Gilios ir karštos mintys vadinamos troškimais. Tokios mintys materia
lizuojasi ir virsta realybe. Tik reikia diena po dienos kantriai ir ištvermin
gai mąstyti apie tai, kuo norėtum būti ir ko norėtum pasiekti. Tokios
mintys sužadina gyvybingumo jėgas ir sukelia dvasinį aktyvumą. Kai
pradedame ko nors visa širdimi norėti, tada sukuriame jungtį tarp savęs
ir to trokštamo objekto. Šioji jungtis yra tuo stipresnė, kuo karštesni ir
gilesni jausmai bei troškimai.
Troškimai gali kilti iš sąmonės ir pasąmonės. Sąmonės troškimai užval
do mus, neturėdami ryšio su mūsų intymiuoju aš, su giliausia mūsų būty
bės dalimi. Pasąmonės troškimai kyla iš slapčiausių mūsų dvasios gelmių
ir gyvybinių sielos šaltinių. Jie yra tarsi sielos aidas. Tik nereikia jų slopinti,
skolinant iš aplinkos nuomones ir etalonus. Gilios minties žmogus trokšta
išsamesnės tiesos, kad ja gyventų ir su ja sietų savo likimą.
Gilūs ir dideli troškimai dažnai prasiveržia malda. Tokios maldos visada
būna išklausomos. Tai religinė tiesa, pagrįsta psichologijos ir filosofijos mokslu.
Ko aiškiai ir nepaliaujamai trokštame - visa tai pasiekiame.
Nerasime nė vieno pamaldaus žmogaus, kuris būtų skundęsis, kad
malda jį apvylė, sako rašytojas G. Bernanos, pagrįsdamas šį teologų teiginį religiniu turiniu
ir metafizine prasme. Maldos esmė yra neaprėpiamai didi ir galinga. Ji stip
rina, tyrina, guodžia. Ji išlaisvina sielą iš žemės nakties pančių.
Karšta malda kaip ugnis nudegina visas sielos rūdis, sako teologas Raulis Pliu (Raoul Pluss). Maldos metu siela atsiveria švie
sos srautams, maldos valandos šviesios ir džiaugsmingos. Tačiau į maldą
reikia įjungti gėrio bei grožio troškimus.
Gilaus mąstymo pradas yra kontempliacija. Kontempliacija - tai minčių
tyluma; tai poilsis nuo rūpesčių, tai ramuma po audros. Kontempliacija
išvaduoja mintis nuo įkyrių egzistencijos rūpesčių. Kontempliacija parodo
gyvenimą tokį, koks jis iš tikrųjų yra, išsklaido iliuzijas ir vylingus žemės
pažadus. Kontempliacija išryškina materialinių ir dvasinių vertybių santykį.
Jei bent valandėlę tikrai susikaupsi ir pakelsi žvilgsnį aukštyn, visos
gyvenimo negandos bus nuspalvintos džiaugsmo spindulio.
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Menas, gėris, grožis,
pa artimi ir suprantami.

dvasiniai

lobiai

kontempliuojančiam

žmogui

tam

* **
KIEKVIENAS TIKINTYSIS gerai žino, kad visi žmonės bus teisiami jis pats ir visi kiti. Tačiau nei jis, nei kitas nėra Dievas, kad galėtų
žmones teisti. Koks kiekvienas yra prieš Dievą, nežino nei vienas, nei
antras.
Čia visa savo jėga tinka Evangelijos įspėjimas: „Nolite iudicare",
neteiskite. Mes galime spręsti tik apie idėjas, tiesas ir klaidas, ge
rus ir blogus veiksmus, charakterį, temperamentą ir koks mums
atrodo vidinis žmogaus nusistatymas. Tačiau mums absoliučiai už
drausta vertinti širdies paslaptis, tą neprieinamą centrą, kuriame
asmuo diena po dienos audžia savo paties likimą ir mezga ryšius,
siejančius jį su Dievu. Čia mums galima daryti tik viena: visa
palikti Dievui. Meilė artimui kaip tik to reikalauja iš mūsų.
(Žakas Maritenas)
* * *
Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasida
vę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūz
gentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Bet
tu būk visame kame apdairus, kentėk vargus, dirbk evangelisto
darbą, atlik savo tarnystę (2 Tim 4, 3-5).

VEIDAI
Jz. [kun. Juozas Šalčius]
NAUJAS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VADOVAS
1978 m. spalio 16 d. visų pasaulio šalių kardinolai pagal nustatytą
tvarką išrinko dabartinį popiežių, kilusį iš Rytų Europos, komunistų val
domos šalies, Krokuvos kardinolą Karolį Vojtylą.
Jis gimė 1920 05 05 darbininkų šeimoje, Vadovicų miestelyje, 40 km
nuo Krokuvos, 30 km nuo Čekoslovakijos sienos ir 30 km nuo Osvencimo,
kur hitlerininkai karo metais buvo įrengę koncentracijos stovyklą. Karolio
motina mirė dar jam tebesant kūdikiu. Tėvas vedė antrą kartą, susilaukė
dviejų vaikučių, bet jie mirė jauni; mirė ir jų motina. Tėvas žuvo Antra
jame pasauliniame kare.
Gimnaziją Karolis baigė gimtajame Vadovicų miestelyje. Pradėjo studi
jas Krokuvos Jogailos universitete; studijavo literatūrą, bandė reikštis
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poezijoje. Dėl prasidėjusio karo studijas teko nutraukti. Porą metų dirbo
šachtoje ir chemijos fabrike darbininku. Giliai sukrėstas hitlerininkų vyk
domų žiaurumų Osvencime Karolis suprato, ką reiškia žmogui būti be
Dievo. Jis ryžosi tapti kunigu, kad geriau galėtų padėti žmonėms eiti prie
Dievo.
1942 m. Karolis Vojtyla įstojo į slaptą Krokuvos kunigų seminariją.
1946
m. įšventintas kunigu, toliau studijuoja teologiją ir filosofiją. Ben
drauja su studentais, atostogų metu darbuojasi tarp darbininkų Prancū
zijoje, Belgijoje, Olandijoje. Kurį laiką buvo vikaru Negovicų bažnytkaimy
je ir pačioje Krokuvoje. Vikaraudamas tebetęsė studijas, įgijo teologijos ir
filosofijos mokslo doktoratus. Dėstė moralinę teologiją Krokuvos ir Liub
lino universitetuose. Rašė mokslinius straipsnius į Prancūzijos ir kitus
žurnalus (tai darė ir būdamas Krokuvos arkivyskupu).
1958 m. gavo vyskupo sakrą ir paskirtas Krokuvos arkivyskupo padė
jėju. 1963 m. popiežius Paulius VI paskyrė jį Krokuvos arkivyskupu met
ropolitu, o 1967 m. - Krokuvos kardinolu. Būdamas Krokuvos arkivysku
pu, jis kėlė balsą: reikalavo iš komunistinės Lenkijos valdžios duoti laisvę
katalikiškai spaudai ir religiniam judėjimui. Aktyviai dalyvavo Vatikano II
Susirinkime, dirbo Vatikano Kurijoje.
Taigi dabartiniam popiežiui teko dalia - gimti darbininko šeimoje, likti
našlaičiu, dirbti eiliniu darbininku, gerai pažinti darbininkų psichologiją
ir buitį, tapti kunigu, vyskupu, kardinolu... Jonas Paulius II yra švelnus,
ramaus būdo. Principų - tikėjimo, dorovės, teisingumo - laikosi griežtai,
bet juos vykdo nuosaikiai. Geros sveikatos, sportininkas - alpinistas. Ar
timųjų teigimu, jis gali dirbti ir melstis 20 val. per parą.
Popiežiaus Jono Pauliaus II inauguracija (1978 10 22) buvo viso pasaulio
dėmesio centre. Į iškilmes atvyko 125 kardinolai, 100 valstybių vadovų karaliai, prezidentai, ministrai, Konstantinopolio ir Maskvos ortodoksų
Bažnyčios vadovai, anglikonų Bažnyčios vadovas, organizacijų ir grupuo
čių delegatai, 25 asmenų užsienio lietuvių delegacija, iš Lenkijos su spe
cialiais lėktuvais atvyko 5000 žmonių. Iš Lietuvos - vyskupai Liudvikas
Povilonis ir Romualdas Krikščiūnas.
Per pasaulio televizijos stotis iškilmes galėjo stebėti milijonai žmonių.
Popiežiaus inauguracinė kalba graži, šilta. Tarp sveikinimų kitomis kalbo
mis popiežius pasveikino ir lietuvių kalba: nuoširdus pasveikinimas bro
liams LIETUVIAMS! BŪKITE laimingi IR ištikimi KRISTUI. Popiežių pasvei
kinti ir jam kaip Kristaus Vietininkui nusilenkti ėjo delegacijos, tarp jų ir
lietuvių delegacija, kurią popiežius nuoširdžiai sutiko tokiais žodžiais:
pusė mano širdies Lietuvoje. Audiencijoje vysk. L. Poviloniui ir vysk.
R. Krikščiūnui popiežius pareiškė, kad Lietuvos katalikų padėtis jam gerai
žinoma. Padovanojo po kieliką kaip vienybės ženklą maldoje.
Popiežius yra lankęsis Seinuose. Čia dvi lietuvaitės, apsirengusios tau
kiais drabužiais, įteikė jam dovaną - gražiai papuoštą Aušros Vartų
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Gailestingumo Motinos paveikslą su atitinkama invokacija. Su šiomis
lietuvaitėmis jis ir nusifotografavo.
Inauguracijos išvakarėse popiežius išreiškė savo Credo. Prašė visų insti
tucijų ir visų atidaryti duris Kristui, kad Kristus atneštų meilę, broliškumą,
teisingumą.
Katalikai, - kalbėjo popiežius, -yra lygūs piliečiai su kitais. Dėl to
ir katalikai turi teisę naudotis tomis pačiomis laisvėmis kaip kiti
piliečiai: religijos, spaudos, radijo, televizijos...
Apgailestavo, kad šiandien - XX amžiuje - dar yra šalių, kur už Kristų
žmonės kankinami kalėjimuose ir kenčia įvairias diskriminacijas. Popie
žius pareiškė, kad yra ne tik teisė, bet ir pareiga reaguoti į melagingas
informacijas.
Keliais atvejais popiežius pareiškė, kad jis sieks Vatikano II Susirinki
mo nutarimų įgyvendinimo, ypač nutarimų dėl Bažnyčios religinės prak
tikos, kad neleis kraštutiniškai reikštis nei novatoriams - reformistams,
nei konservatoriams. Popiežius pasiryžęs išplėsti vyskupų teises ganyto
javimo srityje, toliau plėsti ekumenizmą, tęsti dialogą su geros valios
žmonėmis. O su blogos valios žmonėmis vesti dialogą nėra prasmės.
Inauguracijos išvakarėse popiežius paskelbė, kad rytojaus dieną daly
vaus spaudos konferencijoje. Tokio dalyko popiežių istorijoje niekada nėra
buvę. Susirinko apie 2000 žurnalistų, reporterių. Susirinkusieji manė, jog
popiežius kalbės iš balkono. O jis - visų nuostabai - nusileido žemyn tarp
žurnalistų. Kadangi popiežius moka pagrindines pasaulio kalbas, tai su
daugeliu žurnalistų kalbėjosi be vertėjo.
Tą pačią dieną popiežius aplankė savo pirmtakų - Jono XXIII, Pauliaus
VI ir Jono Pauliaus I kapus. Aplankė ir lietuvių Kankinių koplyčią. Atidžiai
apžiūrėjo jos altorių ir sienas.
Krokuvos arkivyskupo kard. Karolio Vojtylos išrinkimas popiežiumi su
kėlė tikrą sensaciją. Tačiau Katalikų Bažnyčia yra visuotinė, universali. Ji
apima visas žemės tautas, ir Kristaus Vietininkas Bažnyčioje gali būti kilęs
iš bet kurios tautos. Pirmasis Kristaus Vietininkas šv. apaštalas Petras buvo
galilėjietis, antrasis popiežius - šv. Linas (67-76) - romietis, šv. Anakletas
(76-88) - graikas iš Atėnų, šv. Evaristas (97-105) - iš Sirijos, šv. Viktoras (189199) - iš Afrikos, šv. Kalikstas, buvęs Kampoforo vergas (217-222) - romietis,
Šv. Melkiadas (311—314) - iš Afrikos (prie jo 313 m. išleistas garsusis Milano
ediktas - tikėjimo laisvės ediktas), šv. Damazas (366-384) - ispanas, šv. Teodoras
(642-649) - iš Jeruzalės.
Vėliau iš įvairių karalių fundacijų susidarė bažnytinė valstybė, suside
danti iš įvairių tautų. Iš jų ir buvo renkami popiežiai. Kadangi didelės
valstybės vadovas ir Bažnyčios galva buvo viename asmenyje, pradėta dėl
popiežiaus sosto varžytis ir kelti kovas. Karaliai įgijo tam tikrą poveikį
popiežiui. 1309 m. popiežius Klemensas V, Prancūzijos karaliaus Pilypo
spaudžiamas, neva dėl Romoje vykstančių neramumų persikėlė į Avinjoną
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Prancūzijoje. Čia popiežius pateko dar didesnėn karaliaus įtakon. Bažny
čiai tai buvo žalinga. Popiežiai suprato blogą Bažnyčios padėtį Avinjone
ir tą laikotarpį (1309-1417) pavadino biblinių vardu - Babilono vergija.
Popiežių grįžimui į Romą lemiamą poveikį padarė Vokietijos imperatorius
Karolis IV ir stigmatizuotoji šv. Kotryna Sienietė. Tačiau dar ilgai po to
renkant popiežių vykdavo ginčai ir intrigos: bijota rinkti prancūzą, kad
nedominuotų nacionalinis prancūzų elementas. Nuo XVI a. iki šių laikų
popiežiumi būdavo renkami tik italai. Dabar - lenkas.
1929 m. sudaryta popiežiaus valstybė - Vatikanas, viena iš mažiausių
pasaulio valstybių. Jos plotas 41 ha. Tą plotą užima Šv. Petro Bazilika, po
piežiaus rezidencija ir bažnytinės institucijos. Taigi dabartinis popiežius nėra
nei Lenkijos, nei Italijos, o Vatikano pilietis. Vatikano valdovo - popiežiaus
autoritetas turi įtakos visam pasauliui. Jo jėga, jo poveikis - moralinis.
Popiežius kilęs iš tautos, kur krikščionybė įvesta daugiau nei prieš
1000 metų ir yra giliai įsišaknijusi, pastaruoju metu stipriai atgijusi, pra
turtinusi Bažnyčią nauju šiuolaikiniu šventuoju - Osvencimo kankiniu,
palaimintuoju Maksimilijonu Kolbe.
Išsimokslinęs, protingas, taktiškas, labai humaniškas, karo metu iš
gelbėjęs daug žydų, didelio pastoracinio patyrimo ir tokio pat uolumo,
gerai pažįstantis marksizmą ir teoriškai bei praktiškai - komunizmą, Po
piežius teikia daug vilčių Bažnyčiai šiuolaikiniame pasaulyje. Katalikų
pareiga melsti Dievą savo Vyriausiajam Ganytojui globos ir pagalbos.
Dar būdamas Krokuvos arkivyskupu, Popiežius rūpinosi arkivysk. Jur
gio Matulaičio beatifikacijos procesu. Tai mums duoda vilties, kad jo
pontifikato metu Garbingajam Dievo Tarnui Jurgiui bus suteikta altorių
garbė.

M. P. [kun. Marijonas Petkevičius MIC]
OSKARAS MILAŠIUS IR LIETUVA
Tas ne lietuvis, kurs Tėvynę
Bailiai kaip kūdikis apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė
Per amžius milžinų keliais (Maironis).
Pastaruoju metu, naujovių ir neonų reklamoms mirgant ir greit kei
čiantis, Oskaro Vladislovo Milašiaus poezijos ryški šviesa ne tik negęsta,
bet dar skaisčiau žėri ne vien prancūzų, bet ir Vakarų kultūros padangėje.
Didelis susidomėjimas Milašiaus kūrybiniu palikimu Vakaruose rado
atgarsį ir Lietuvoje. „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ O. Mi
lašiui nebuvo skirta nė vienos eilutės, o dabar, visiems minint Milašiaus
gimimo 100 metų sukaktį, lietuvių tarybinė spauda pateikė keletą jo po
ezijos vertimų bei trumpų jo biografijos žinių. Kaip tik tas siauras šviesos
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ruoželis ir paskatino mus dar kartą grįžti prie Milašiaus, iškelti jo nuo
pelnus mūsų tautai ir valstybei.
Manoma, kad Milašiaus proseniai į Lietuvą atsikėlė iš Serbijos ir Lietuvos
didžiojo kunigaikščio buvo maloniai priimti. Jie išgyveno netoli Kauno Babtų ir Labūnavos valdose - net kelis šimtmečius. Yra žinių, kad O. Mila
šiaus senelis Artūras dalyvavo 1831 m. sukilime ir buvo sužeistas. XVIII a.
vienas Milašių, būdamas artimas didikų Sapiegų draugas, nupirko iš jų
Čerėjos dvarą Gudijoje ir pastatydinęs gražius rūmus ten apsigyveno. Taip
Milašių giminėje radosi gudiškoji šaka.
Čerėja buvo ir poeto gimtinė (gimė 1877 m.). Mokslą ir studijas ėjo
Paryžiuje, kuris tapo jo antrąja gimtine, o po mirties - jo šlovės miestu.
Baigdamas universitetą 1899 m., išleidžia prancūziškai pirmąją savo
poezijos knygą. Po to išeina viena po kitos daugiau kaip 10 gilios filo
sofinės-mistinės poezijos knygų bei garsioji misterija „Miguelis Manja
ra“. Šios knygos jam pelnė ne tik prancūzų skaitytojų, bet ir pasaulinės
kūrybinės bei intelektualinės sferos atstovų dėmesį, interesą, pagarbą ir
gėrėjimąsi.
Kadangi O. Milašius visur skelbėsi esąs lietuvis ir Lietuvą laikė savo
tėvyne, domėjimasis Milašiumi, poetu ir intelektualu, kartu skatino domė
tis ir susipažinti su Lietuva, jos kultūra. Pasirinkti Lietuvą jį paskatino
Pirmasis pasaulinis karas, susipažinimas su lietuvių tautos atgimimo są
jūdžiu, ypač pažintis su kunigu Vilimu.
Milašius didžiavosi savo tėvyne, prancūzus sudomino garsia lietuvių
tautos praeitimi, kalbos senumu ir nuostabiu Lietuvos folkloro pasauliu.
Pavyzdžiui, 1928 m. La Revue de Françe išspausdino jo talentingai iš
verstas 24 lietuvių liaudies dainas (3 dainos buvo išverstos į senąją
kalbą). Prancūzų rašytojas Mlomandras (F. de Mlomandre) taip išreiškė
susižavėjimą:
Jos gyvos, guvios, nuolaidžios ir išdidžios; jos panašios į mūsų
dainas, kurių mus mokė auklė ir kurios labiau praveria sielą negu
klasiškieji didžiųjų rašytojų šedevrai. Aš matau Lietuvą, jos dvasią,
jos baltąjį Vytį, jos druidiškąjį Krivį, jos miškus be galo be krašto,
jos snieguotas lygumas, jos mąslią šypseną.
Tačiau šalia Milašiaus poeto ir lietuviškojo romantiko paveikslo iškyla
labai mažai kieno pastebėtas ir nušviestas Milašiaus kovotojo už Lietuvą,
politiko bei diplomato portretas. Tuo metu, kai karų ir okupacijų nunio
kota Lietuva pradėjo didįjį žygį į nepriklausomybę ir valstybingumą, kai
Lietuvai taip trūko inteligentų, intelektualų ir valstybininkų, Milašius,
pajutęs seną bajorų skolą savo kraštui, įsijungė į tautos atgimimo sąjūdį
ir Lietuvai atidavė visas savo jėgas. Jau 1919 m. jis - nepriklausoma
valstybe pasiskelbusios Lietuvos atstovas Paryžiuje. Čia visose konferen
cijose ir delegacijose, Tautų Sąjungos forume jis žodžiu ir raštu kėlė ir
gynė jaunos valstybės interesus, kovojo dėl jos teisių, sienų, ateities...
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Ypač sunkią politinę diplomatinę kovą jaunajai Lietuvai teko kovoti su
lenkais. Dėl senųjų valstybinių ir kultūrinių ryšių su Lenkija Lietuvoje
visą laiką buvo stiprus sulenkėjusios bajorijos sluoksnis. Į tautinį lietuvių
judėjimą ji visada žiūrėjo šnairomis ir svajojo apie išsivadavimą iš rusų
tik kartu su Lenkija. Karo metu dauguma dvarininkų buvo pabėgę į Rusiją
ir ten dėjosi prie lenkų akcijos. Vokiečių okupuotoje Lietuvoje veikiantiems
lietuviams jie mėgino visaip kliudyti ir reikalavo, kad Lietuva jungtųsi
prie tuo metu atkuriamos Lenkijos, kad Vilnius būtų Lenkijos miestas.
Daugelis jų po karo sugrįžę į Lietuvą stojo Lenkijos kariuomenėn ir tapo
stipriausia parama visai Lenkijos politikai, siekiančiai atkurti savo valsty
bę senosios Žečpospolitos - Lenkijos respublikos ribose. Tuo tarpu Euro
pos likimą sprendė karą laimėjusioji Santarvė. Prancūzija, visada reikšda
ma savo palankumą lenkams, stengėsi atkurti Lenkiją kaip galingą val
stybę prieš vokiečius (anksčiau tą vaidmenį turėjo carinė Rusija), o ypač
prieš tuo metu iškilusią naują grėsmę - bolševizmą. Iš Lietuvos pabėgę
dvarininkai pūtė baubą, kad „mužikų“ kuriama Lietuvos valstybė jau da
bar esanti bolševikiška.
Todėl teisingas senųjų bajorų balsas buvo itin reikalingas ir naudin
gas. Taip Milašius Paryžiuje, o grafas Tiškevičius Londone stengėsi išblaš
kyti lenkų šmeižtus bei pretenzijas ir įrodyti, kad Lietuvos tautinis sąjūdis
turi savo inteligentiją ir valstybininkus, kad yra pajėgus spręsti politines
problemas bei ginti savo valstybės suverenumą ir jos integralumą.
Jau 1918 m. Oskaras Milašius Lvovo laikraštyje teigė:
Pripažįstam Lietuvą savo Tėvyne ir trokštam, kad ji tapdama nepri
klausoma pastoviai klestėtų. Lenkai yra mūsų kaimynai, jiems mes
draugiški, tačiau politiškai nuo jų nepriklausomi.
1919 m. Taikos konferencijoje Milašius dalyvavo ir gynė Lietuvos val
stybės reikalus nuo nepagrįstų Lenkijos pretenzijų. Jis prancūzų visuome
nei demaskavo lenkų šovinizmą, suktybes, o Prancūzijos politikams pri
kišdavo protekcionizmą ir įrodydavo lenkų blogą valią, sutarčių nepaisy
mą ir militarizmą.
Kai Lenkija nesugebėjo savo agresyvių norų įvykdyti politinėje diploma
tinėje plotmėje ir perėjo į atvirą smurtą bei agresiją, sulaužydama savo
pačios pasirašytas sutartis, Milašius aliarmavo Tautų Sąjungai ir jos foru
me nenuilstamai kovojo už Lietuvos gyvybinius reikalus. Pateikdamas fak
tus jis pasaulio opinijai demaskavo Lenkijos klastą ir apgaulę (mat Lenkijos
diplomatai gynėsi sakydami, kad generolo Želigovskio agresijos jų vyriau
sybė nesankcionavo, kad tai esąs Želigovskio savavališkas aktas), taip pat
atskleidė lenkų terorą ir žiaurumus okupuotame Vilniuje ir visoje Rytų
Lietuvos teritorijoje. Šitai nepaliko be pėdsakų net tarp pačių lenkų. Pavyz
džiui, senas Pilsudskio draugas Mykolas Riomeris stojo ginti lietuvių pozi
cijų, vėliau jis ėmė dėstyti Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir net tapo
rektoriumi, ginančiu Lietuvos pozicijas tarptautiniame forume.
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Pasaulinei politinei opinijai Oskaras Milašius įrodė Lietuvos valstybės
gerą valią ir taurų riteriškumą. Kai ginkluotame konflikte lenkai nebeteko
pirmykštės sėkmės, - ties Širvintomis ir Giedraičiais lenkai katastrofiškai
pralaimėjo ir Vilniaus atgavimas buvo valandų klausimas, - tada Tautų
Sąjungos komisija pasiūlė kovas sustabdyti ir išspręsti konfliktą taikiomis
derybomis. Lietuvos valstybė, pasitikėdama Tautų Sąjungos bešališkumu,
kovas sustabdė, parodė gerą valią ir taikius savo tikslus. Tačiau Lenkija
ir toliau varė Lietuvos atžvilgiu nedraugišką, netaikią ir suktą, apgaulią
politiką. Ir Milašiui, ir kitiems Lietuvos politikams teko iš arti pamatyti
lenkų išsisukinėjimus nuo Tautų Sąjungos nutarimų ir įpareigojimų su
rengti okupuotoje teritorijoje laisvą plebiscitą (išvedus lenkų kariuomenę),
vėliau būti liudytojais, pavedus Hymansui sudaryti projektą, išspręsti kon
fliktą. Po daugelio bergždžių derybų ir kitų tarptautinių instancijų mėgi
nimų pasaulis pagaliau suprato, jog Lenkija tyčia ignoruoja sprendimus ir
yra linkusi Vilniaus konflikte laikytis jėgos ir smurto pozicijos.
O. Milašius, atstovaudamas Lietuvai, įrodė lietuvių tautos aukštą kultū
rą, politinį brandumą bei garbingumą, o kartu ir gebėjimą kovoti ryžtingą
diplomatinę kovą dėl savo Tėvynės laisvės, gyvybinių interesų ir likimo.
Minint Lietuvoje Oskaro Milašiaus 60 metų amžiaus sukaktį, Lietuvos
Vytauto Didžiojo universitetas už literatūrinius filosofinius kūrinius sutei
kė jam garbės daktaro laipsnį. Tačiau jo kovos dėl Lietuvos valstybingu
mo, laisvės, garbės ir likimo, jo kaip gilaus krikščionio gyvenimas, jo
mistika, pranašystės ir Lietuvos adoracija iš dabarties lietuvių kartos,
kovojančios rezistencinę kovą dėl Tautos laisvės ir likimo, laukia didesnio
įvertinimo ir pagarbos. Mūsų ištikimybė Lietuvai bei jos likimą globiančiai
Rūpintojėlio rankai tebūna šviesus paminklas ir seną bajorijos skolą grą
žinusiam Tautos sūnui - Oskarui Vladislovui MILAŠIUI.

VINCO KUDIRKOS GIMIMO 120 METŲ SUKAKTIS
1978 12 31 sueina 120 metų, kai gimė įžymus XIX a. lietuvių tautinio
atgimimo veikėjas, rašytojas dr. Vincas Kudirka. Šią sukaktį minėjo Len
kijoje leidžiamas lietuvių žurnalas „Aušra“ (1978. Nr. 3), išspausdinęs apie
Vincą Kudirką gražų Jono Stoskeliūno straipsnį.
Pateikęs biografinių duomenų, J. Stoskeliūnas rašo, kad Kudirkai ne
mažą poveikį yra padaręs lenkų pozityvizmo skelbėjas, publicistas Alek
sandras Sventochovskis, siekęs reformuoti lenkų dvasią ir lenkų visuome
nę. Tautai, netekusiai laisvės, jis propagavo rinktis ne pataikavimą, bet
kovą. Jis piršo racionalizmą, mokslo patyrimu paremtą požiūrį į pasauli,
buities gerinimą, papročių švelninimą, pramonės, prekybos plėtimą. Ais
tringai polemizavo nevengdamas pašaipos, sąmojo. Panašių pažiūrų lai
kėsi ir Varšuvoje mokslus einantys lietuviai studentai, tarp jų ir Vincas
Kudirka. )ie turėjo savo Lietuvos draugiją, kuri buvo užsibrėžusi platinti
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švietimą, leisti knygas, laikraščius, kelti tautiškumą, žemės ūkj, amatus,
prekybą. Kai sustojo ėjusi „Aušra“ ir užgeso „Šviesa“, 1889 m. Varšuvos
studentai pradėjo leisti „Varpą“, kurį redagavo Vincas Kudirka. „Varpas“
tęsė „Aušros“ darbą, bet varpininkų siekimai buvo platesni. Jie nagrinėjo
ir ekonominius reikalus; jų žvilgsnis krypo į ūkininkų luomą.
Lietuviškas pozityvizmas, - rašo J. Stoskeliūnas, - negalėjo remtis
miestiečiais kaip lenkų Sventochovskis, nes nei miestai, nei dvarai
nebuvo lietuviški.
1897 m. statistika rodo, kad Kaune tebuvo tik 6% lietuvių, o Kauno
gubernijoje 40% žemės buvo sulenkėjusių dvarininkų rankose.
Ano meto sąlygomis varpininkai galėjo remtis viduriniu ūkininkų sluoks
niu kaip lietuviškiausiu, ekonomiškai pajėgiausiu, iš kurio buvo galima
tikėtis atkutimo po ilgos baudžiavinės priespaudos. Vidutinė ūkininkija
tegalėjo būti atrama lietuviškiems miestiečiams ugdyti. Kai Amerikos lie
tuvių laikraštis „Apšvieta“ prikišo „Varpui“, kad jis paliekąs nuošaly dar
bininkų klausimą, Vincas Kudirka atsakė, jog darbininkų klausimas ir
lietuvystė nėra identiški dalykai: gali būti sujungti ir gali būti skyrium.
Jeigu mes būtume išsyk užsiėmę varyti darbininkų klausimą, - rašė
V. Kudirka, - tai ne tik nieko nebūtume padarę lietuvybės reikalams,
bet būtume jai visai užstoję kelią.
V. Kudirka pripažino darbininkų judėjimą kaip natūralų istorijos procesą,
bet neteikė darbininkijai vadovaujamo vaidmens tautų išsivadavimo kovoje
prieš carizmą. V. Kudirka buvo jautrus socialinės priespaudos reiškiniams.
Visa lietuvių tauta, - rašo Stoskeliūnas, - jį priėmė kaip gilaus
humanizmo, jautrios sielos, kilnų žmogų, pasišventusį vien tik vi
suomenei ir tautai, išsižadėjusį asmeninės naudos.
Kudirka rašė:
Kiekvienas iš mūsų turi žinoti, kur lietuvis verkia, o kur džiaugiasi,
kur vargsta, o kur turtuose, kur apleistas ir nuskriaustas, o kur
liuosas ir laimingas, idant matytume, katrą brolį reikia gelbėti, o
katro prašyti pagalbos, <...> idant aišku būtų, ant ko galima
remtis, norint apginti savo tėvynę ir suteikti jai laimę.
Kudirka norėtų kryžkelėje išrašyti pavardę gydytojo lupiko, kuris nuo
vargdienio paėmęs penkrublį.
Vincas Kudirka buvo talentingas lietuvių publicistikos pradininkas. „Var
po“ skyriuje „Tėvynės varpai“ gvildeno aktualias temas. Rašydamas straips
nius įdėjo daug širdies, atmiešdamas humoru, kandžia satyra. Kudirka
ugdė lietuvių tautą. Priminė jai menką tautinį susipratimą, nesirūpinan
čius savo tautos reikalais inteligentus vadino šiaudadūšiais, zuikiadū
šiais. Pajuokdavo lietuvių nevieningumą, skaldymąsi dėl neesminių daly
kų (pvz., dėl to, kad vienų kelnės skersai dryžos, kitų išilgai). Pašiepė tuos
inteligentus, kurie, pabūgę tautinio judėjimo sunkumų, gauna chronišką
kinkų drebėjimą.
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Savo straipsniuose bei satyrose V Kudirka daug vietos skyrė carizmo
priespaudai išryškinti, parodyti caro valdininkų biurokratizmui, nedoru
mui. Kovą be atodairos jis laikė vieninteliu laimėjimo laidu, nes pagal
paties caro pripažinimą, kad valdžią daryti reformas verčia tik opozicija,
o ne tie, kurie baimingai laukia ir tyli, Vincas Kudirka tvirtai tikėjo, kad
caro valdžia žlugs, o lietuviai laimės. Savo mažai sesutei sakė:
Žinai, tu dar jaunutė; tau išsipasakoti negaliu, tik kelis žodžius
pasakysiu - tu jų neužmiršk: ateis tokie laikai, kada maskolių čia
nebebus, bus Lietuva. <...> Kai dabar nueini į kromelį ko nusipirk
ti, tai viršuje parašyta rusiškai, o paskui bus lietuviškai, <...>
dabar maldaknyges draudžia, o tada galėsi laisvai rūtų šakelę įsi
dėjusi neštis rankoje.
Vincas Kudirka auklėjo lietuvių tautą ir literatūros kūriniais. Rašė ei
lėraščius, satyras, vertė klasikų kūrinius. Yra išvertęs Šilerio „Orleano
Mergelę“, „Vilių Telį“, Bairono „Kainą“, Krylovo pasakėčias, Adomo Mic
kevičiaus „Vėlinių“ III d. ir kitus veikalus.
Eilėraščius rašė iškilmingomis progomis. Steigiant Lietuvos draugiją
parašė „Gražu, gražiau, gražiausia“, pradedant leisti „Varpą“ - „Kelkite,
kelkite!“, Varšuvos universitetą baigusiems lietuviams išleistuvių proga „Labora“. Jo Tautiškoji giesmė virto lietuvių tautos himnu.
Eilėraščiai, - rašo J. Stoskeliūnas, - atspindi Kudirką kaip geleži
nės valios žmogų, įtaigiais žodžiais raginantį išsižadėti asmeni
nių patogumų, imtis visuomeninio darbo, nenusilenkti despotiz
mui, nepabūgti.
(Parengė J. M-tas [Kazys Šapalas])

