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KENTĖJIMAS YRA DIDYSIS ŽMONIJOS AUKLĖTOJAS. JIS 
ĮKVĖPĖ MENĄ, POEZIJĄ IR MORALĘ. JIS IŠUGDĖ HEROIZ
MĄ IR ATSIŽADĖJIMĄ. JIS DAVĖ VERTĘ GYVENIMUI, PA
LENKDAMAS AUKOTIS. SKAUSMAS ĮNEŠĖ DIDINGUMĄ IR 
Į MEILĘ. A. France

KENTĖJIMAI — TAI KAIP DEBESYS: JIE ATRODO LABAI 
JUODI, KAI DAR YRA TOLI, BET KAI UŽPLAUKIA ANT MŪ
SŲ GALVŲ, PAMATOME, KAD JIE TIK PILKI.

J. P. Richter

AKIŲ LĖLYTĖS TAMSOJE IŠSIPLEČIA IR SURANDA ŠVIESĄ. 
TAIP PAT IR SIELA DIDĖJA KANČIOJE IR PAGALIAU SU
RANDA DIEVĄ. V. Hugo

KAS NĖRA KENTĖJĘS — NIEKO NEŽINO: JIS NEPAŽĮSTA 
NEI TO, KAS GERA, NEI KAS BLOGA — JIS NEPAŽĮSTA NEI 
ŽMONIŲ NEI PATS SAVĘS. Fenelon

TIKIU, KAD DIEVAS YRA MEILĖ, IR SKAUSMAS JO RANKO
SE YRA TIK PRIEMONĖ, KURIĄ JO MEILĖ NAUDOJA MUS 
PERAUKLĖTI IR IŠGANYTI. E. Leseur
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GYVENIMAS APSPRENDŽIA TIKĖJIMĄ (II) A. GRAUSLYS

galingų jausmų, anot šv. Rašto, yra 
"nei šalti nei šilti", jie nepajėgia jokiu 
idealu įsiliepsnoti, juo persisunkti ir 
jam pilnai pasiaukoti. Šia prasme yra 
teisingi ir Pascal žodžiai, kad "nieko 
didelio nepadaroma be aistros". Tei
singas yra ir tas teigimas, kad šven
tieji buvo aistringi žmonės, bet jie sa
vo aistringumą pakreipė į tai, kas ge
ra, ir pajungė jį aukštiems uždavi
niams siekti.

Šiame straipsnyje kalbėsime tik 
apie nuodėmingą, neleistiną ir daž
niausiai siaučiančią kūnišką aistrą, 
kuri ir tikėjimą ir dvasios gyvenimą 
labiausiai sugriauna. Bet kuria kaina 
siekdama savo tikslo, tam viską auko
dama ir naudodama visas net ir nedo
riausias priemones, tokia aistra, tar
tum didelio masto žemės drebėjimas, 
sugriauna visų principų pastatus, išju
dina iš pagrindų visus buvusius įsitiki
nimus, sumaišo dorovinių vertybių są
vokas ir visiškai pakeičia dvasinį 
žmogaus veidą.

Šitokia aistra, tai, galima sakyti, 
yra lyg galingas, nelengvai proto kon
troliuojamas "apsėdimas", kuris, pa
vergęs visas sielos galias, padidinta 
jėga siekia savo tikslo. Tokį stovį Mau
passant labai gerai išreiškė, kai apie 
vieną įsimylėjusį pasakė, kad jis esąs 
savo meilėje uždarytas ir nieko aplink 
nemato, tam jis negali atsispirti, tas jį 
griauna ir tam jausmui jis priklauso, 
kaip degąs namas gaisrui.

Kad nuodėmingą kūno aistros pri
gimtį ir jos griaunančią įtaką dvasiai
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Aistra griauna dvasios gyvenimą

EI PASKIROS, dažniau kar
tojamos nuodėmės žmogaus 
tikėjimą gesina, tai dar la
biau jį gesina nuodėminga 

aistra. Tokia aistra, visas žmogaus 
dvasios galias nuodėmei pavergda
ma, dvasios gyvenimą ne tik religine, 
bet ir gamtine prasme gerokai ap
griauna.

Žodis "aistra", panašiai kaip ir 
"meilė", mūsų laikais yra labai su
kompromituotas. Kartais jam yra duo
damos tokios prasmės ir priskiriami 
tokie turiniai, kurie visiškai netinka. 
Juk aistra nebūtinai turi reikšti kažką 
kūniška, neleistina ir nuodėminga. 
Kas gi yra aistra? Tai išvidinis jausmų 
sujudimas, kurs atsiranda, kilus sielo
je jausminio gėrio ar blogio vaizdui, ir 
kuris paprastai yra lydimas vienokios 
ar kitokios kūno reakcijos, pvz., supy
kus pradeda širdis smarkiau plakti. 
Taigi, aistra yra tam tikras energijos 
pasireiškimas, kuriam dilginant, žmo
gus ieško ir siekia tikro ar tariamo gė
rio ir nugali įvairias kliūtis, kurios ne
leidžia gėrio pasiekti ar pikto išvengti. 
Tad aistra savyje nėra kažkas nedora. 
Ji net yra vertinga dvasios energija, 
kurią protas ir valia, ypač antgamti
nių motyvų įkvėpti ir vadovaujami, 
gali įkinkyti kilnių tikslų tarnybai. 
Taip, pvz., tiesos meilės ir jos nuolati
nio siekimo aistra sukuria mokslinin
kus su jų išradimais. Todėl žmonės be



labiau suprastume, turime prisiminti 
charakteringas tokios aistros savybes: 
jos nepasotinamumą, nepastovumą ir 
tą kančios stovį, kuriame panardina
mas aistra gyvenąs žmogus.

Kiekviena nuodėminga, ne tik kū
no, aistra yra nepasotinama, pvz., go
dumas. Ir šia prasme ji yra tragiška. 
Bandąs pasisotinti aistra yra panašus 
į tą išrinktąją tautą, kuri, anot Jeremi
jo, palikusi Dievą, gyvojo vandens 
šaltinį, išsikasė sau kiaurus šulinius, 
kurie negali savyje laikyti vandens 
(Jer. 2, 13). Giliausias žmogaus sielos 
ir jos jausmų analizuotojas šv. Augus
tinas, atsiminęs savo pasidavimą ais
trai nuodėmingoje praeityje, teisingai 
rašė: "Kokiais tuščiais dalykais aš ta
da mitau — ir jie manęs nemaitino! 
Mane laikė pavergtą ir kankino stip
rus įprotis pasotinti nepasotinamą gei
dulingumą" (Išpažinimai). Žadėdama 
pasisotinimą ir tik trumpam pasotin
dama, o po to dar didesnį alkį žadin
dama, nuodėminga aistra suvedžioja 
ir apgauna žmogų. Tą suvedžiojančią 
aistros savybę nusako ir Balzakas tvir
tindamas, kad pasinerdamas į malo
numo bedugnę, žmogus randa dau
giau smėlio negu perlų ir kad malonu
mas tai tartum tam tikri vaistai, kurių 
davinius vis reikia dvigubinti, kad pa
siektum tų pačių rezultatų, bet pasku
tiniame davinyje glūdi mirtis arba su
idiotėjimas.

Nuodėminga kūniškumo aistra yra 
nepastovi ta prasme, kad ji blaškosi. 
Ji blaškosi, kai ilgainiui tampa kadai
se, regis, mylėto žmogaus neapykan
ta. Ji blaškosi ir ta prasme, kad lieka 
visai abejinga buvusiam aistros ob
jektui. Tą nepastovumą gražiai išreiš
kia H. Hesse sakydamas, kad "jis ne
galėjo prisiminti tokios mylimosios, 
kurios pasiilgimas jo neapleistų kitos 
glėbyje". Taip pat tas pats rašytojas

sako: "Aš mačiau juos visus, tuos ais
tros žmones, tartum audros varomus, 
apsvaigintus ir į nežinią nešamus..., 
geismo apimtą vyrą, šiandien persiso
tinimo kankinamą, rytoj niūriai mylin
tį ir brutaliai meilę nutraukiantį, netik
rą dėl jokio palinkimo, jokia meile ne
sidžiaugiantį..." Viso to nepastovumo 
pagrindas yra tas, kad tokiai aistrai 
pasidavęs žmogus neturi jokio ant
gamtinio pakankamai autoritetingo at
ramos taško šalia savęs, nes visi prin
cipai yra nubraukti ir liko tik egoistiš
kas, kapryzingas geismas.

Nepasotinamos aistros augimas, 
kuris nekartą senatvėje pasiekia aukš
čiausią cinizmo laipsnį, ir tos aistros 
nepastovumas — tai nuolatinės kan
čios šaltiniai. Jautresnėms sieloms tą 
kančią dar padidina toji pavergimo 
savijauta, kurią toks žmogus pergyve
na. Nepripuolamai lotynų kalboje ais
tra ir kančia yra vadinamos tuo pa
čiu vardu — "passio".

Aistra kankina, nes pavergdama 
žmogų tik kūniškumui, paneigdama jo 
dvasinius reikalus ir siekimus, ji pa
stato žmogų į tokią padėtį, kurios jam 
neužtenka. Geriausiai tai išreiškia šv. 
Augustinas: "Bėda drąsuolei mano sie
lai, kuri, atsitraukusi nuo Tavęs, tikė
josi rasti ką nors geresnio. Sukausi ten 
ir atgal, ant nugaros, ant šonų, kniūbs
čias, bet vis buvo kieta, o juk Tu vie
nas esi poilsis" (Išpažinimai).

Aistra kankina ir pačia žmogaus pa
vergimo sąmone. Jau Bažnyčios Tėvai 
kalba apie "nuodėmės tironiją". Čia ir 
vėl negalime neišgirsti šv. Augustino: 
"Dūsaute dūsavau, surištas ne sveti
ma geležimi, tik savo geležine valia. 
Manąją valią turėjo paglemžęs prie
šas ir iš jos pasidaręs grandines, ku
riomis mane buvo surišęs. Mat, iškry
pus valiai, pasidarė aistra, o bever
gaujant aistrai, pasidarė įprotis, o ne
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sipriešinant įpročiui, pasidarė būtinu
mas" (Išpažinimai). Ar toksai pavergi
mas nedvelkia visiško asmenybės su
nykimo pavojumi? Neveltui ir Plato
nas sakėsi nusikratęs tirono, kai gilio
je senatvėje nurimo kūniška aistra.

Jau vien tos pagrindinės nuodėmin
gos aistros savybės leidžia nujausti, 
kaip ardančiai turi veikti tokia aistra 
į žmogaus tikėjimą ir į jo dvasinį gy
venimą. Aistros ardo dvasinį gyveni
mą, nes netiesioginiai ar tiesioginiai 
veikia protavimo blaivumą ir objekty
vumą. "Jei kas nori tiesą išvysti, lai 
pirmiausia susikuria ramybę savo vi
duje: jo dvasia turi pasidaryti tartum 
tylus ežero vanduo" (Carrel). Tad pro
tavimui reikia tos vidaus tylos, kuri 
yra vadinama susitelkimu. O aistros, 
blaškydamos, viduje nerimą ir triukš
mą keldamos, kliudo ramų galvojimą.

Norint dvasinį gyvenimą maitinan
čią tiesą pasiekti, reikia išvengti sub
jektyvumo, reikia nešališkumo, o aistra 
yra "chroniška egoizmo beprotybė" 
(Tolstojus). O iš visų aistrų kūniška 
aistra yra egoistiškiausia, tad kaip pa
siekti tokios aistros apimtai dvasiai 
protavimo nešališkumą? Jei vaizduotė 
daro didelę įtaką protavimui, jį klai
dindama, jei "simpatija ar antipatija 
pakeičia teisingumo veidą" ir dėl to 
"advokatui, kuriam iš anksto apmokė
ta, ginamoji byla atrodo teisingesnė" 
(Pascal), tai kaip apsisaugoti nuo tos 
vaizduotės įtakos protavimui, kai ais
tra kaip tik tą vaizduotę labiausiai su
žadina? Juk mąstyti tai reiškia nudras
kyti uždangas nuo visų iliuzijų (o ais
tros apimtas žmogus iliuzijomis ir te
gyvena!) ir pasilikti nejautriu jų ašarų 
akivaizdoje.

Nuodėminga aistra kliudo gilesnį 
ir rimtesnį galvojimą, nes sumaišo 
vertybių gradaciją. Žmogus, seksualu
mo apsėstas, kaip rodo patyrimas.

tampa abejingas visom kitom verty
bėm ir, anot Nietzsche, seksualumas 
impregnuoja žmogaus dvasią iki jos 
viršūnių. Reiškia, žmogus iš seksualu
mo taško pradeda žiūrėti į visą gyve
nimą ir iš to taško gyvenimą vertina. 
Nenuostabu, kad jo protavimo medžia
ga labai susiaurėja ir todėl turi pa
grindo visi didieji teologai, kurie pa
leistuvystės stovį gretina su protavimo 
sumenkėjimu (lot. astutia). Anot šv. 
Tomo Akviniečio, išmintis labiausiai 
paleistuvystės yra naikinama. Mūsų 
laikų rašytojas Bernanos, kurs savo 
žinomam veikale ("Kaimo klebono die
noraštis") nekartą kalba apie baisią 
ir slaptingą paleistuvystės įtaką pro
tavimo blaivumui ir tikėjimui, tarp ki
tų įdomių posakių yra parašęs ir šitą: 
"Pasidavimas kūno aistrai smegenis 
aptraukia debesimis ir uždusina galvo
jimą".

Nuodėminga aistra slopina žmo
gaus dvasingumą, o žmogus labiau
siai įrodo savo dvasinę prigimtį kaip 
tik kovodamas prieš neleistiną aistrą. 
Kiekvienas neleistinas nusileidimas 
aistrai yra gyvuliškos prigimties trium
fas žmoguje. "Aistros metu gyvuliška
sis žmogus pamina po savo kojomis 
dvasinį žmogų" (Tolstojus).

Aistros apimtas žmogus žino tik 
vieną "vertybę" — tai savo ir savo 
aistros bendrininko kūną. Kūno malo
numas nuolat svajojamas, ieškomas, 
medžiojamas. Toksai žmogus įsakymą 
mylėti Dievą visa siela, visa širdimi ir 
visomis jėgomis perkelia į kitą žmo
gų — savo malonumo įrankį ir tuo bū
du Dievą išstumia iš savo sąmonės: 
Dievo vietą užima stabas, nes "negali
ma dviem ponam tarnauti", sako 
Evangelija. Asmenybės centras perke
liamas iš dvasios į kūną ir tuo būdu 
asmenybė pasmerkiama skurdui ir su
nykimui. Ar tai ne žmogaus dvasios
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Ši “L. L.” numeri iliustruojame dar nie
kur nespausdintais šv. Kazimiero gyveni
mo vaizdais, kuriuos mums iš Romos at
siuntė Gregorianum universiteto profeso
rius T. P. Rabikauskas, S.J. Tai yra žino
mo XVII-jo amžiaus graviūristo Gaspard 
Bouttats vario raižiniai, kuriais buvo ilius
truota F. Nerrincq, S.J. knyga apie šv. 
Kazimierą, parašyta senąja flamu kalba 
1692 m. Minėtas dailininkas vertėsi Ant
verpene knygų iliustravimu. 1690-1691 m. 
jis buvo Antverpeno miesto šv. Luko me
nininkų draugijos dekanas.

Šiame ir gretimame puslapyje dedame 
paveikslus su flamiškais užrašais, lygiai 
taip kaip knygoje. Pirmame paveiksle at
vaizduotas šv. Kazimiero gimimas; jo do
rybėmis buvo apšviesti lietuvių ir lenkų 
kraštai. Antrame paveiksle — šv. Kazi
mieras auga dorybėse. Kitus paveikslus, 
sugrupavę po du, duodame be užrašų.

griuvėsiai, jei, anot R. Rolland, kažkas 
iš jo aprašomųjų "norėjo šaukti: Ne! 
Bet jausmai sušuko: Taip! Ir įkrito į tą 
geidulio bedugnę, išsikastą praėjusia
me gyvenime... Visą kūno, gyvenimo, 
valios jėgą ir laisvą sielos kvėpavimą 
joje paskandino".

Ir taip nuo Dievo aistros atskirta 
siela, smarkiai pažeidusi savo dvasios 
galias ir visą asmenybę, pradeda eiti 
iš niekšybės į niekšybę, virsdama 
žmogaus dvasios griuvėsiais. Vienas 
tokių niekšybės pasireiškimų nekartą 
yra neapykanta Dievui ir žiaurūs jaus
mai artimui. Tad visiškai teisingi yra 
Bemanos žodžiai, kad "nuodėmės yra 
rijūnės ir žiaurios kaip žiurkės. Ir tas, 
kas jas myli, yra lygiai kaip jos žiau
rus arba po kurio laiko tampa žiau
rus... Kiekviena aistra gali mums kurią 
nors dieną įspausti į rankas ginklą" 
(t. y. ginklą žmogžudystei ar savižu- 
dystei. A. G.). Gyvenimas tai patvirti
na, nes didieji kriminalai dažniausiai 
yra neleistinų ir nevaldomų aistrų pa
sekmė.

Baigdamas šį straipsnį, dar noriu 
jį pailiustruoti dviem pavyzdžiais iš li
teratūros. Pirmiausia paminėsiu di
džiausią Dostojevskio veikalą, vardu 
"Broliai Karamazovai". Kažin ar yra 
pasaulio literatūroje kitas genialesnis 
kūrinys, kuris įtikinamiau pavaizduo
tų kūniško aistros sukeltus žmogaus 
gyvenimo ir dvasios griuvėsius? Se
nasis Fiodoras Karamazovas yra ge
riausias tų dvasios griuvėsių pavaiz
davimas, prie kurių prieina aistringas 
kūno malonumų medžiotojas. Jis nuei
na taip toli, kad net pamiršta, jog turi 
neteisėtų vaikų. Jis visai nežino, ir tai 
jam neįdomu, kur yra palaidota jo tik
roji žmona. Apie švenčiausius dalykus 
jis nerimtai kalba ir viską teršia, ką 
tik paliečia. Vienas romano dalyvis, 
charakterizuodamas Karamazovą ir
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du jo sūnu, sako, kad toki žmonės kaip 
jie, pamilę moters kūną ar jo dalį, gali 
atiduoti savo vaikus, parduoti tėvą, 
motiną ir tėvynę... Romane taip pat 
vaizduojama, kaip tėvas su sūnum ko
voja dėl tos pačios moters kūno, pilni 
neapykantos, artimi vienas kito nužu
dymui. Jų visų elgesyje nėra jokios lo
gikos, nes besikaitalioją gašlumo jaus
mai virsta visokiais netikėtumais. Di
mitrijui žemyn galva kritimas į mora
linę bedugnę yra grožis... Jis pats save 
vadina gašliu ir žiauriu vabzdžiu. Kon
fliktų, įtempimų ir susikirtimų metu, 
anot autoriaus, tėvas ir sūnus atrodo 
tartum gyvatės, besirengiančios viena 
kitą praryti. Tėvo gašlumas yra taip 
didelis, kad nėra jam jokios biaurios 
moters nepriimtinos. Būdamas 55 me
tų, jis dar svajoja bent dvidešimt me
tų jei ne kuo kitu tai pinigais laimėti 
moteris, nes jis pats sako, kad nori sa
vo purve gyventi iki gyvenimo pabai
gos. Suprantama, kad ir tėvas ir jo du 
sūnūs yra ateistai.

Antra nuodėmingos aistros vaisių 
iliustracija — tai lenkų rašytojo S. Že
romskio asmeninis gyvenimas, atvaiz
duotas jo dienoraštyje. Trys dideli jo 
dienoraščio tomai prieš keletą metų 
yra išleisti Lenkijoje. Rašytojas, kaip 
iš dienoraščio matyti, buvo giliai tikin
tis ir praktikuojantis savo ankstyvoje 
jaunystėje, bet aistrai augant ir jai pa
siduodant, žūsta tikėjimas, ir jis tam
pa ciniškas, prieš Dievą piktžodžiaująs 
ateistas. Štai kai kurios to dienoraščio 
ištraukos.

"Mano Dieve, mano Viešpatie, su
stiprink mane, lai mirštu pasauliui, 
kad tik gyvenčiau ir maitinčiausi 
mokslu ir niekad, niekad neišskaity
čiau nieko, kas nuteiktų mane prieš 
Tave, kas nustumtų mane nuo Tavo 
kojų, nuo Tavo kryžiaus papėdės." Po 
trejų metų jau prasideda netvarka:

"Jau trečią dieną apleidžiu mokyklą... 
Pagrindinė priežastis — viena ponia 
viršininkė. Aistrai viskas nusileido. Vi
są savaitę jokios knygos neturėjau 
rankose. Nesirūpinu niekuo. Atrodo, 
kad subiaurėjau, suliesėjau ir pagel
tau" (1885 m.). Tą pačią dieną jis jau 
įrašo savo vidaus pasaulio keitimosi 
mintis: "Mano siela jau nemoka nusi
lenkti prieš jokią frazę, kurią žmonės 
vadina dorybe... Sugebu suangelinti 
kiekvieną biaurumą, nes myliu šešėlį. 
Norėčiau viską, kas šventa ir gera, 
suniekinti". Jo aistra vis auga: "O ma
no Dieve, iki ko daėjau! Seniau tai bū
tų buvusi šventvagystė, o šiandien yra 
būtinybė. Aistra mane pagavo ir nune
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šė. Aš ja gyvenu ir kvėpuoju. Nemo
ku kitaip kvėpuoti..." Jau po trejų me
tų netikėjimas, virtęs nihilizmu, užvieš
patauja jo sielą: "Ką aš tikiu? Nieko 
netikiu, nei Dievo, nei velnio, nei po
zityvizmo idealų... Esu pagonis" (1888). 
Liūdesys, savimi nepasitenkinimas, 
baisios vienatvės jausmas, vis dides
nis ir atviresnis klimpimas į aistrą su 
įvairiomis moterimis, suvedžiojimas, 
žiaurus apleidimas jį įsimylėjusių — 
tai vis labai atviri pasisakymai apie 
save. Ir taip atviri, kad cenzūra negali 
visko praleisti padorumo sumetimais. 
"Apie praeities dievus pamiršome, ir 
kai dabar žvalgausi aplinkui, matau, 
kad virtome kiaulėmis..." Ir kai jis pa
ima į rankas kai kuriuos beletristinius

veikalus, kalbančius apie religinius 
klausimus, sako, kad jį imąs tik juo
kas, kad tie rašytojai rašę tik dėl duo
nos, nes tos temos esančios visai ne
svarbios.

Kiekvienas, kurs to rašytojo dieno
raščius paskaito, negali nepastebėti to 
pamažu vykstančio dvasinių griuvėsių 
daugėjimo jo sieloje ir tikėjimo nusto
jimo, visiškai pasivedus aistrai.

Ar tie įvairūs čia išdėstyti svarsty
mai ir pavyzdžiai užtenkamai neįtiki
na, kad nuodėminga kūno aistra tai 
yra lyg ugnis, kuri sutirpdo visus kil
nius principus, nusistatymus bei idea
lus, ir kad dvasia, nustojusi tikėjimo, 
pasineria į beprasmiškumo ir nihiliz
mo tamsą!

ŠV. ROBERTAS BELLARMINO -
ŠV. KAZIMIERO BIOGRAFAS kun. dr. Jonas Bičiūnas

AU PATS FAKTAS, kad
vienas šventasis ir Baž

nyčios Daktaras aprašo kito šventojo 
gyvenimą, yra vertas ypatingo dėme
sio, juo labiau, kad apie tai mūsų vi
suomenėje yra beveik nežinoma, o vis 
dėlto šis aprašymas, tur būt, mūsų 
šventąjį labiausiai išgarsino visame 
katalikų pasaulyje.

Paskutiniaisiais metais jau daug 
šviesos įnešta į šio šventojo tautiečio 
gyvenimo istorines aplinkybes ir į jo 
dvasinį taurumą bei gyvenimo kilnu
mą, kuris jį iškėlė į altorių garbę, ta
čiau dabartinėse aplinkybėse reikėtų 
dar labiau pabrėžti jo stebuklingą pa

galbą, kad lietuviai su didesniu pasi
tikėjimu į jį kreiptųsi svarbiuose mūsų 
tautos reikaluose. Šiam tiksliu šv. Ro
berto Bellarmino veikalas būtų labai 
naudingas.

Nemaža turime užsilikusių biografi
nių žinių apie šv. Kazimierą ir iš anų 
jo kanonizacijos laikų, paskutiniaisiais 
metais plačiai ir kompetentingai pa
teiktų įvairiose studijose, tačiau čia 
mūsų minimas šventojo gyvenimo ap
rašymas yra labai reikšmingas keliais 
atvejais:

1. Mūsų šventojo gyvenimą aprašo 
mokslu ir šventumu garsus svetimtau
tis;
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2. Jis yra Šv. Kazimiero viešajam 
garbinimui paskelbimo Romoje (1602 
m.) autentiškas liudininkas;

3. Jis sėmė žinias iš asmens, bylos 
reikalais 1602 m. atvykusio iš Vilniaus 
į Romą;

4. Šventojo gyvenimo aprašymą jis 
įdeda į veikalą, kurį dedikuoja Lietu
vos - Lenkijos karaliui Vladislovui Va
zai, šalia kitų šventumu pagarsėjusių 
karalių;

5. Tame aprašyme kard. Bellarmi
no ypatingu subtilumu iškelia šv. Ka
zimiero kilnias dorybes bei stebuklus 
ir stato jį pavyzdžiu kiekvienam kata
likui valdovui.

Šventojo Kazimiero gyvenimą ap
rašo mokslu ir šventumu garsus sve
timtautis, šv. kardinolas Robertas Bel
larmino. Jis gimė Toskanoje, Italijoje, 
1542 m. Būdamas 18 m. amžiaus, tam
pa jėzuitu ir, baigęs mokslus, profeso
riauja Liuvene (1570-1576), Romos Gre
gorianumo Universitete (1576-1587), ta
da vadinamu Collegium Romanum. 
Nuo 1592 m. iki 1597 m. jis eina šio 
universiteto rektoriaus pareigas. Šis 
universitetas jau tada turėjo virš 2000 
studentų. 1597 m. jis skiriamas Šven
tojo Sosto teologu ir 1599 m. pakelia
mas kardinolu. Ilgus metus dirba įvai
riose Romos Kurijos kongregacijose. 
Miršta 1621 m., paskelbiamas palai
mintuoju 1923 m., o šventuoju — 1930 
m. Po vienerių metų (1931) paskelbia
mas Bažnyčios Daktaru ir Gregorianu
mo Universiteto globėju. Jo kūnas yra 
palaidotas šv. Ignaco bažnyčioje, Ro
moje. Jo teologiniai veikalai yra su
rinkti į šešis didelius tomus, pavadin
tus "Kontroversijomis", kuriuose pole
miniu būdu yra išdėstyta beveik visa 
teologija, ginant katalikų tikėjimą nuo 
protestantų. Tokiu metodu jis dėstė 
teologiją Gregorianumo Universitete, 
kur daugiausia studijavo Vakarų Eu

ropos studentai. Jo paskaitos tuo metu 
taip buvo pagarsėjusios, kad tuojau 
būdavo spausdinamos ir išsiuntinėja
mos visiems jėzuitams, kovojantiems 
prieš protestantų puolimus. Jomis nau
dojosi ir Vilniaus jėzuitai savo karšto
se diskusijose su protestantais. Tapęs 
kardinolu, savo gyvenimo pabaigoje 
yra parašęs daugelį asketinio ir mo
ralinio turinio traktatų, tarp kurių yra 
ir šv. Kazimiero gyvenimo aprašymas. 
Jau po jo mirties buvo išleisti 7 tomai 
jo pamokslų ir du didžiuliai tomai 
psalmių komentarų. Dar ir toliau yra 
leidžiami jo palikti rankraščiai, kurie 
yra saugojami Gregorianumo Univer
siteto archyve.

Kai 1602 m. Romoje iškilmingai bu
vo paskelbta, kad šv. Kazimieras yra 
leidžiamas viešai garbinti, šv. Rober
tas Bellarmino buvo šio įvykio liudi
ninkas, savo akimis jis tas iškilmes 
matė. Šventasis kardinolas, kuris dide
lę savo amžiaus dalį pašventė kovai 
su protestantizmu, be abejo, dideliu 
susidomėjimu sekė tėvų jėzuitų veiklą 
Lietuvoje, kur buvo kovojama su pro
testantais ir kur bendromis vyskupų, 
karaliaus bei didikų jėgomis buvo iš
gelbėta katalikybė. Jis siuntė į Vilnių 
savo "Kontroversijas", kurios buvo 
pradėtos spausdinti 1586 m. Ingolstate 
ir buvo baigtos 1593 m., kaip tik pa
čioje kovos įtampoje Vilniuje. Nėra 
abejonės, kad jis tiesioginiai ar netie
sioginiai davė ir Lietuvos jėzuitams di
rektyvas kovoje su protestantizmu.

Šventojo Kazimiero viešas popie
žiaus paskelbimas iškilmingam garbi
nimui ir jo paskyrimas Lietuvos ir Len
kijos globėju, be abejo, turėjo didelės 
reikšmės to meto kovai su protestan
tizmu Lietuvoje, o taip pat ir bendram 
katalikybės atgimimui. Nors oficialiai 
mūsų šventojo kanonizacija rūpinosi 
Vilniaus vyskupas Voina, karalius Zig
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mantas Vaza ir Katedros kapitula, ta
čiau tėvai jėzuitai ar tik nebus visa to 
iniciatoriai, nes tai matyti ir iš to, su 
kokiu rūpesčiu ir entuziazmu Vilniaus 
Akademijos studentai ir kitų jėzuitų 
mokyklų mokiniai dalyvavo šv. Kazi
miero garbei suruoštose iškilmėse Vil
niuje 1604 metais.

Taip pat nereikia abejoti, kad Vil
niaus kapitulos prelatas Svencickis, 
atvykęs į Romą, su prašymu ir reikia
ma dokumentacija kreipėsi į garsų ir 
labai įtakingą kardinolą Bellarmino, į 
kurį jį bus nukreipę Vilniaus jėzuitai. 
Tai įrodo ir tas faktas, kad dar tais pat 
metais, prelatui Svencickiui atvykus, 
buvo viskas, kas reikalinga, sutvarky
ta. Vadinas, turėjo kas nors čia Romo
je reikalą remti. O kaip matysime vė
liau, kardinolas atvežtus šiam reikalui 
dokumentus matė ir, jais pasinaudo
damas, parašė šv. Kazimiero biogra
fiją. Visai nenuostabu, kad kilnusis 
kardinolas buvo susižavėjęs šv. Kazi
miero gyvenimo aprašymais, pateik
tais dokumentais, todėl ir pats ėmėsi 
rašyti dar mažai žinomo Lietuvos ka
ralaičio biografiją, norėdamas ją pa
skleisti plačiame katalikų pasaulyje. 
Atrodo, kad kardinolui Bellarmino rei
kia priskirti nuopelną, kad šv. Kazi
miero garbinimas paplito Italijoje ir 
kituose kraštuose, nes tame baroko 
laikotarpyje mūsų šventasis buvo pa
rodytas kaip žvaigždė, šviečianti kata
likiškajai Europos visuomenei, pasken
dusiai pasaulietiškumo pompoje ir iš
vargintai nesibaigiančių kovų bei gin
čų su krikščioniškojo tikėjimo ir krikš
čioniškosios moralės "reformatoriais".

Šv. Kazimiero gyvenimo aprašy
mas yra kard. Bellarmino veikale "De 
officio Principis Christiani" (Apie 
krikščioniškojo valdovo pareigas), pir
mą kartą išleistame Romoje 1619 m., 
taip pat, tur būt, tais metais ir parašy

tame, nes nuo 1615 m. iki jo mirties 
kasmet vis yra leidžiami Romoje nauji 
religinio turinio darbai. Veikalas apie 
krikščioniškojo valdovo pareigas pa
dalintas į tris knygas. Pirmoje knygo
je yra išdėstomos valdovo pareigos, 
antroje — duodami Senojo Testamen
to valdovų pavyzdžiai, o trečioje — 
krikščioniškosios eros šventų karalių 
aprašymai. Šioje knygoje yra aprašy
tas ir mūsų šventasis Kazimieras.

Labai įdomu, kad kard. Bellarmino 
visą šį savo trijų knygų veikalą dedi
kuoja "Šviesiausiam kunigaikščiui 
Vladislovui, Zigimanto III, Lenkijos ir 
Švedijos karaliaus, sūnui". Šis faktas 
rodo, kaip gerai šv. Robertas Bellar
mino buvo informuotas apie Lietuvą 
ir Lenkiją: jis savo veikalo nededikuo
ja karaliui Zigimantui, tuo metu val
džiusiam (1588-1632), bet jo sūnui Vla
dislovui, kuris buvo laikomas sosto 
įpėdiniu (jis karaliavo 1632-1648 m.) ir 
buvo gerbiamas Lietuvoje ir Lenkijoje 
ne tik katalikų, kaip jo tėvas, bet ir 
protestantų bei pravoslavų. Senukas 
kardinolas iš Romos stebėjo ir gerai 
pažinojo Lietuvos bei Lenkijos padėtį. 
Tiesa, kad Zigimantas Vaza buvo ne
palaužiamo charakterio karalius, jis 
daug padėjo sulaikyti protestantizmą, 
sustiprinti ir išugdyti Vilniaus Akade
miją ir kitokią jėzuitų veiklą. Jo noras, 
kad visi valstybės piliečiai būtų ka
talikai, buvo didelis ramstis Lietuvos 
Brastos unijai, kuria slavų žemėse gy
venantieji pravoslavai susijungė su 
Katalikų Bažnyčia. Tačiau tai, kas iki 
šiol buvo padaryta, reikėjo išlaikyti. 
Reikėjo protingo ir didelių dorybių val
dovo rankos, kad krašte būtų taika ir 
ramybė, kad atsigavusi katalikybė 
nuolat stiprėtų, kad unitai nemaištau
tų ir pasiliktų vienybėje su Bažnyčia. 
Štai dėl ko šventasis autorius dedikuo
ja savo veikalą, skirtą visiems katali-
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kams valdovams, Lietuvos sosto įpė
diniui Vladislovui.

Toje labai gražioje dedikacijoje 
kardinolas sako, jog dėl to šį veikalą 
Vladislovui dedikuojąs, kad jis esąs 
pilname jaunystės pajėgume ir jau 
labai protingai įvairias krašto valdovo 
pareigas atlieka; jam priklausanti ne 
tik Lenkijos karūna ir Švedijos sostas, 
bet taip pat ir plati Maskvos kuni
gaikštija. Toliau kardinolas sakosi 
trokštąs, kad Vladislovo valdymas 
būtų visais atžvilgiais gražus ir pa
vyzdingas, todėl jis ir duodąs šventų 
karalių pavyzdžių, kuriuos sekdamas, 
jis galėsiąs būti saugus savo karalia
vimo kelyje. Tarp šių pavyzdžių jis pa
duodąs ir neseniai šventuoju paskelb
to šv. Kazimiero gyvenimą, kuriuo jis 
galįs sekti, nes ir jis pats (Vladislovas) 
esąs tos pačios karališkos giminės sū
nus. Baigdamas dedikaciją, kardino
las prašo didįjį kunigaikštį priimti šią 
mažą dovanėlę, tačiau su didele vilti
mi, kad jo valdymas bus laimingas že
mėje ir jis pats galės tapti amžinai lai
mingas danguje.

Skaitydamas šitą šv. Kazimiero bio
grafiją, tuoj pastebi gilų ir subtilų au
toriaus dvasinio gyvenimo pažinimą. 
Juk tai tas pats kilnus vyras, kuris bu
vo šv. Aloyzo dvasios vadovas, nuo
dėmklausis ir jo pavyzdingo gyveni
mo bei šventos mirties liudininkas; tas 
pats, kuris ne tik pamokslais ir raštais 
skelbė dorybių prakilnumą, bet ir pats 
jomis gyveno. Todėl nereikia stebėtis, 
kad nors ir labai trumpai aprašytas 
šv. Kazimiero gyvenimas yra lyg as
ketinio gyvenimo vadovėlis, kuriame 
yra realiai ir aiškiai aprašytos švento
jo praktikuotos heroiškos dorybės ir 
krikščioniškojo gyvenimo tobulumas.

Toje trumpoje biografijoje autorius 
nurodo šventojo kilmę, pradėdamas

nuo Gedimino ir aprašydamas visą jo 
šeimą. Kalba apie jo auklėjimą, pa
maldumą ir ypatingą dvasinio gyve
nimo meilę, pabrėždamas, kad daž
niau buvę galima šį jaunuolį rasti baž
nyčioje negu karaliaus dvare. Nurodo 
ir šventojo vartotas asketines priemo
nes: meldimasis prie uždarų bažnyčios 
durų, miegojimas ant grindų, vengi
mas karališkojo dvaro triukšmo, ypa
tingas Marijos garbinimas ir skaisty
bės branginimas.

Taip pat autorius aprašo ir švento
jo įtaką karališkame dvare, ginant Ka
talikų Bažnyčios teises viešuose vals
tybės reikaluose ir rodant dorybių pa
vyzdį kitiems dvaro gyventojams. Vi
sų jis buvo vienbalsiai laikomas šven
tumo ir angeliško skaistumo pavyz
džiu. Aprašo ir kai kuriuos jo stebuk
lus, pažymėdamas, kad kitus pralei
džia. Tiems, kurie norėtų plačiau apie 
tai pasiskaityti, pataria kreiptis į pre
latą Svencickį, kurio duomenimis ir 
jis pats naudojosi, rašydamas šią bio
grafiją.

Autorius sako, kad šv. Kazimieras 
miręs Vilniaus pilyje ir esąs palaido
tas Vilniaus katedroje. Dievo Motinos 
koplyčioje, kurią jis pats prieš mirtį 
pasirinkęs. Pagaliau rašo apie jo pa
skelbimą šventuoju. Karaliui ir vysku
pams prašant, specialus Apaštalų Sos
to nuncijus stropiai ištyręs jo gyveni
mą ir stebuklus, patikimi liudininkai 
tai patvirtinę, ir buvusi nusiųsta byla 
popiežiui Leonui X (1520 m.). Kitais me
tais, viską dar kartą stropiai patikrinus 
ir išegzaminavus, šv. Kazimieras buvo 
įrašytas į šventųjų skaičių. O vėliau 
(1602 m.) popiežius Klemensas VIII 
Apaštališka Breve leido jį iškilmingai 
garbinti kaip ypatingą globėją Lenki
jos karalystei ir Didžiajai Lietuvos ku
nigaikštijai.
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KRIKŠČfONYBĖS KELIAS LIETUVON ZENONAS IVINSKIS

XIII. Katalikų tikėjimo stiprinimas 
Lietuvoje

IETUVIUS pakrikštijus Vil
niuje 1387 metais, dar rei
kėjo sudaryti visą bažny
tinę organizaciją. Skelb

damas jauną katalikybę valstybės ti
kėjimu, Jogaila stengėsi ją apsaugoti 
nuo žymiai senesnės stačiatikybės, ku
ri buvo įsigalėjusi rytinėje Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos dalyje ir čia 
turėjo savo tradicijas. Ne tik didelė 
Lietuvos valstybės gyventojų dalis bu
vo stačiatikių tikėjimo, bet daugelis 
kunigaikščių, valdydami žemės sritis 
rusų kraštuose, čia priimdavo vietinių 
gyventojų tikėjimą. Ir Jogailos motina 
Julijona Tveriškė, kaip ir vyresnieji 
broliai, buvo stačiatikiai.

Šitokioje religinėje padėtyje turėjo 
būti padaryti reikšmingi žygiai, kad 
lotyniškasis krikštas rastų Lietuvoje 
gerą dirvą ir galėtų prigyti. Tad yra 
suprantama, dėl ko Jogaila 1387 metų 
vasario 22 dieną išleido dar vieną do
kumentą, kuriuo aiškiai uždraudė nau
jakrikščiams lietuviams vesti ruses ir 
tekėti už ruso, kol rusiškoji pusė nepri
ims katalikų tikėjimo. Dokumente bu
vo aiškiai pažymėta, kad jeigu kas 
anksčiau būtų vedęs rusę ar lietuvaitė 
būtų ištekėjusi už ruso, turi sugrįžti ka
talikybėn. Šiam įsakymui vykdyti gali 
būti vartojamos net kūniškos bausmės. 
Šitame akte Jogaila pabrėžė, kad jo 
broliams kunigaikščiams ir visiems 
Lietuvos didikams sutinkant, jis esąs 
įsipareigojęs visus lietuvių tautos gy
ventojus, kokios sektos jie bebūtų, "pa
traukti, pašaukti, net jėga priversti"

paklusti katalikų tikėjimui ir Romos 
Bažnyčiai.

Lotynišką krikštą padarydamas 
privalomu, privilegijuodamas katali
kus bajorus, drausdamas mišrias mo
terystes, vėliau Horodlėje suteikda
mas herbus tik katalikams didikams, 
Jogaila stengėsi lietuvius ištraukti iš 
rusų stačiatikių įtakos. Tokiais reikš
mingais potvarkiais ir žygiais Lietuvos 
valstybėje etnografinis lietuvių ele
mentas buvo apsaugotas nuo rytinių 
slavų. Užkertant kelią stačiatikybei, 
tuo pat buvo padarytas pylimas ir 
prieš rusinimą. Reikia atsiminti, kad 
XIX amžiuje lietuvius nuo visokiais bū
dais organizuojamo rusinimo kaip tik 
labai stipriai saugojo lotyniškasis 
krikštas. Ir vyskupui Valančiui kova 
prieš maskolius kaip tik labiausiai se
kėsi todėl, kad jis į žmonių galvas įka
lė saugotis klaidingos "vieros", t. y. 
pravoslavijos.

1387 metais lietuvių tauta galutinai 
buvo ištraukta iš rytų įtakos ir la
biau surišta su vakarais. Krikštas bu
vo pirmoji stipri grandinė, kuri Lietu
vą jungė su Vakarų Europa. Bet atlik
tasis Lietuvos krikštijimo darbas dar 
buvo reikalingas aukščiausios Bažny
čios valdžios patvirtinimo. Tačiau pra
sidėjo trukdymai ir, kaip reikėjo lauk
ti, didžiausias kliūtis statė kryžiuočiai, 
savo žygiais trukdydami Jogailai iš
vykti iš Lietuvos Krokuvon karūnuotis. 
Nuo 1385 m. jie vis dažniau pradėjo 
puldinėti Lietuvą. Vėliau buvo kalba
ma, kad ordinas plėšęs ir naikinęs lie
tuvių bažnyčias.

Kovoti prieš Jogailą kryžiuočiams 
padėjo ir Habsburgai, iškeldami bylą
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dėl Jadvygos moterystės su jos pir
muoju sužadėtiniu Vilhelmu. Vienas 
Jogailos pasiuntinys, vykstąs į Romą 
su pranešimu, buvo sulaikytas Habs
burgų žemėse ir įmestas į kalėjimą. O 
taip pat ir Romoje pirmajam Jogailos 
pasiuntiniui, Poznanės vyskupui Do
brogostui, kai 1388 m. jis pranešė apie 
tai, kas buvo padaryta Lietuvoje, tebu
vo pradžioje duoti tik labai atsargūs 
įgaliojimai. Dobrogostui buvo pavesta 
patvirtinti vyskupijos įsteigimą ir jai 
surašytus dovanojimus, jeigu viskas 
pasirodytų tikra. Ištyręs visą padėtį, 
Dobrogostas turėjo iš Vilniaus vysku
po Andriaus Vasilos paimti popiežiaus 
vardu priesaiką. Kryžiuočių propagan
da buvo padariusi tam tikrą įtaką. Va
karų Europai lietuviai buvo pristatomi 
fiktyviais, netikrais krikščionimis, o 
Romoje vokiečių ordino atstovas nesi
liovė veikęs prieš naujai pakrikštytą 
Lietuvą. Tačiau čia jo pastangos ne
turėjo pasisekimo. Kai Dobrogostas 
buvo padaręs viską, kas jam buvo pa
vesta, kai jis įkūrė Vilniaus vyskupijos 
kapitulą su dešimčia kanauninkų, pats 
popiežius Urbonas VI 1389 m. balan
džio 19 d. karštais žodžiais pareiškė 
savo pripažinimą. Jis sakėsi, kad iki 
tol todėl nerašęs Jogailai, kad nebuvę 
pasiųsta pasiuntinio, kuris būtų prane
šęs apie krikščioninimo darbą Lietuvo
je. Tokiu būdu Lietuva oficialiai tapo 
pripažinta katalikišku kraštu, ir kry
žiaus karų šauksmas savaime turėjo 
nutilti, nors kryžiuočiai iki pat Tannen
bergo kautynių vis krikščioniškajai 
Europai pristatydavo lietuvius kaip 
pavojingus rytų saracėnus. Saracė
nais tada buvo vadinami krikščiony
bės priešai turkai, prieš kuriuos Pales
tinoje du šimtmečius vyko kryžiaus 
karai. Bet visa tai greitai pasibaigė, ir 
Lietuva tapo tvirta katalikybės atra
ma rytų Europoje, toliausiai įterpta

tarp plačių stačiatikių ir protestantų 
plotų.

Neseniai Vilniuje išleistoje Tarybi
nės Lietuvos istorijoje katalikybės įve
dimas Lietuvoje yra atvaizduotas 
įprastais posakiais, turinčiais įrodyti 
tik tai, kas tinka komunistinei propa
gandai. Jau vien tik Lietuvos kultūrinį 
vystymąsi sekant, kiekvienas turi pri
pažinti, kad katalikybės įvedimas Lie
tuvoje reiškė didelį žingsnį pirmyn. 
Lietuvon atėjusios lotyniškosios Baž
nyčios formos buvo tampriai surištos 
su Vakarų kultūra. Juk ilgus šimtme
čius viduriniais amžiais Bažnyčios ir 
kultūros sąvokos beveik sutapo. Argi 
krikščionybės įvedimas ir tuo būdu 
pagonio ištraukimas iš gamtos reiški
nių vergijos turėjo reikšti jo išnaudoji
mą? Juk su krikščionybe Lietuvon atė
jo ir mokyklos, raštas bei spausdintos 
knygos. Visiems yra žinoma, kad Va
karuose ilgą laiką vienuolynai buvo 
vieninteliai mokslo židiniai, kur ne tik 
buvo vedamos kronikos, surašomi ar
ba kantriai perrašinėjami šventųjų gy
venimai ir kitos religinio pobūdžio 
knygos. Vienuolynuose gimė ir to me
to poezija bei dailioji literatūra, iš vie
nuolynų ėjo visas švietimas. Prie vie
nuolynų ir bažnyčių būdavo organi
zuojamos mokyklos. Raštingi žmonės 
paprastai tada būdavo tik vienuoliai 
ir dvasiškiai. Vienuolynuose ir bažny
čiose, kurios buvo viso ano meto žmo
gaus religinio gyvenimo ašis, kaupėsi 
ir meno turtai. Tad šitoji Vakarų Euro
pos, t. y. lotyniškoji, krikščionybė, ta
pusi vidurinių amžių civilizacijos ne
šėja, su krikščionybės įvedimu turėjo 
tapti ir Lietuvoje naujas krikščioniško
sios kultūros veiksnys.

Žinoma, lietuviai jau nuo Mindau
go laikų šiek tiek bendravo su Vaka
rais, tačiau galutinai įvestas lotyniš
kasis krikštas turėjo lietuvių tautą dar
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labiau surišti su Vakarų kultūra ir ne
davė įsigalėti bizantiškojo stiliaus ru
sų kultūrai. Pagoniškajame laikotar
pyje, kai ištisos kartos vedė egzisten
cijos kovą su kryžiuočiais, lietuvių kul
tūra buvo nuėjusi grynai militarine 
kryptimi. Ją atvaizdavo sumaniai 
įrengtos pilys, geras apginklavimas, 
po vandeniu padaryti kūlgrindų keliai 
ir t. t. Kai kraštas buvo virtęs nuolati
nio karo stovykla, nė tie energingieji 
valdovai, Gediminas, Algirdas, Kęstu
tis, negalėjo atsidėti ramiam kultūros 
darbui. Visa tai labai pasikeitė su ka
talikybės įvedimu. Tad katalikybės 
nuopelnai lietuvių tautai tikrai yra di
deli.

XIV. Medininku arba Žemaičiu 
vyskupijos įkūrimas

Lietuvos sostinėje įkūrus vyskupi
ją, Lietuva jau oficialiai skaitėsi kata
likiška, bet vis dėlto Žemaičių kuni
gaikštijoje, kuri ilgai naudojosi atski
romis Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
privilegijomis, atskira vyskupija tebu
vo įkurta tik po 30 metų, t. y. 1417 m. 
Ilgai ji buvo vadinama Medininkų 
vyskupija, nes tokiu vardu buvo vie
tovė prie Varnių, kitoje Varnalės upės 
pusėje. Medininkų arba Žemaičių vys
kupijos įkūrimas yra atskiras ir įdo
mus Lietuvos krikščioninimo epizodas. 
Tai bus, tur būt, vienintelė Bažnyčios 
istorijoje vyskupija, kuriai davė pra-
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džią Bažnyčios susirinkimas, sušauk
tas Konstancoje, prie Bodeno ežero. 
Tai vyskupijai teko ypatingas vaid
muo ilgiau negu penkis šimtmečius. 
Medininkų vyskupija (Dioecesis Med
nicensis), Romos Kurijos raštuose nuo 
18-jo amžiaus vadinama Žemaičių vys
kupija (Dioecesis Samogitiensis), buvo 
žymiai lietuviškesnė už Vilniaus vys
kupiją ir savo tikinčiaisiais ir ganyto
jais, kurių ji turėjo 40. Devynioliktame 
amžiuje, prie Žemaičių vyskupijos pri
skyrus daug aukštaičių parapijų, ji 
apėmė didžiausią lietuvių tautos dalį. 
Jai priklausė ir Kuršas. Tad vysk. Va
lančius valdė bent vieną milijoną ka
talikų. Net 1926 m., kuriant Lietuvos 
bažnytinę provinciją, kai Žemaičių 
vyskupija tapo padalinta į Kaimo, Tel
šių ir Panevėžio vyskupijas, kiekvie
nai jų teko nuo 9 iki 13 dekanatų su 
trimis ar keturiais šimtais tūkstančių 
tikinčiųjų.

Pažvelkime, kokia yra buvusi tos 
istoriškos vyskupijos pradžia. Į Žemai
tiją krikšto reikalais atvyko Vytautas 
ir Jogaila tik 1413 metų rudenį. Po Tan
nenbergo laimėjimo Tomo taika tas 
kraštas tebuvo pripažintas Jogailai ir 
Vytautui tik iki jųdviejų mirties. Ta
čiau juodu pasiryžo tą žemę stipriau 
sujungti krikščionybės ryšiais su visa 
kita Lietuva, juo labiau, kad su kry
žiuočiais įsiliepsnojo karštas ginčas ne 
tik dėl Žemaičių priklausomybės, bet 
ir dėl jų sienų. Dlugošas vėl gana pla
čiai aprašo, kaip minėtieji valdovai, 
atplaukę Nemunu ir Dubysa į Žemai
čių gilumą, čia įsakė kirsti šventuosius 
miškus ir užgesinti amžinąją ugnį. Ir 
čia buvo dalinamos dovanos. Vadina
si, buvo pakartota tai, kas kitados da
ryta Vilniuje. Lietuvos didieji kuni
gaikščiai žmonėms kalbėjo lietuviškai 
ir aiškino naują religiją. Toks aiškini
mas, be abejo, tereiškė įsakymą pri

imti tokį tikėjimą, kokį juodu išpažino. 
Krikštijimas užtruko tik kelias dienas, 
nes kunigaikščiai atplaukė į Žemaiti
ją lapkričio 12 d., o lapkričio 19 d. jau 
buvo Trakuose. Žinoma, Žemaitijoje 
galėjo krikštijimo darbą toliau tęsti jau 
lietuviškai pramokusieji kunigai, at
vykę iš Vilniaus. Bet šitoks trumpas 
Lietuvos kunigaikščių pasirodymas 
buvo daugiau politinis mostas, nes ta
da dar reikėjo apginti Žemaičių pri
klausomybę Lietuvai.

Reikėjo imtis įvairių žygių, kurie 
privestų prie laimingo susipainiojusių 
teisių išsprendimo. Kitados imperato
rius Fridrichas II buvo kryžiuočiams 
dovanojęs visas pagonių žemes, ku
rias jie užkariaus. Kai Lietuva dabar 
jau savo valia tapo katalikiška, kry
žiuočių privilegijos turėjo nustoti ga
lios. Lietuvos kunigaikščių prašymu 
popiežius Jonas XXIII (jis buvo netik
ras popiežius! Red.) jas ir panaikino 
Lietuvos valstybės plotuose. Jo delega
tas Prūsuose išgavo iš abiejų besivai
dijančių pusių pažadą, kad ginčą jos 
paves spręsti Konstancos bažnytiniam 
susirinkimui. Šis susirinkimas ir su
vaidino reikšmingą vaidmenį Žemai
čių krikšto istorijoje.

Jogailai ir Vytautui labai rūpėjo į 
savo pusę palenkti bažnytinio susirin
kimo nuomonę. Juodu rūpestingai su
darė bendrą delegaciją, kurioje daly
vavo Gniezno arkivyskupas Traba, 
Krokuvos universiteto rektorius Pau
lius Vladimiri ir eilė profesorių. Siek
dama pakirsti pačius ordino egzisten
cijos pagrindus, šitoji delegacija 1415 
m. liepos 5 d. posėdyje stipriai savo 
rašte atakavo kryžiuočius. Ji dėstė, jog 
negalima pagonims skelbti karo krikš
to reikalu, "nes krikštas yra laisvos 
valios ir Dievo malonės dalykas". Kry
žiuočiai lietuvius atgrasę nuo krikšto 
ir trukdę pradėtą Žemaičių krikščioni-
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nimą. Įspūdžiui sustiprinti Vytautas 
1415 m. lapkričio mėn. į Konstancą at
siuntė šešiasdešimt jau pakrikštytų že
maičių. Delegacijai vadovavo du Vy
tauto didikai: Jurgis Gedagaudas ir 
Jurgis Galminas, o taip pat ir Vytauto 
sekretorius Nikalojus Sapienskis. Dele
gacija, atvykusi iš tolimo ir beveik ne
žinomo krašto, labai sudomino susirin
kimą. Delegacija susirinkimui pateikė 
ilgą skundą prieš ordiną, vadinamą 
"Proposicio Samaytarum". Gana vaiz
džiai, nevengiant ir perdėjimų, buvo 
išdėstytos kryžiuočių skriaudos žemai
čiams, buvo papasakotos visokios jų 
nedorybės, įjungiant faktus iš 1404- 
1409 metų, kai kryžiuočiai visą penk
metį valdė Žemaitiją. Buvo pabrėžtas 
ordino godumas ir žiaurumas.

Čia pacituosime vieną posmelį, ku
ris turėjo parodyti, dėl ko žemaičiai il
gai nepriėmė krikšto: "Pažiūrėkime, 
kaip jie išmokė tikėjimo tiesų tuos, ku
riuos seniai yra nukariavę. Juos laiko 
kietoje vergijoje ir varinėja prie sun
kiausių darbų. Prūsai, kad ir krikštyti, 
labai maža ką težino apie krikščionių 
tikėjimą... Kai riteriai rengia žygius į 
svetimus kraštus, pirma kraujo lieti jie 
siunčia prūsus, taip išmokytus žudyti, 
deginti ir kitokių nedorybių, kad už 
juos nėra žiauresnių barbarų.." Kitoje 
žemaičių skundo vietoje skaitome: 
"Kryžiuočiai mus sunkiausiai spaudė, 
reikalaudami kasmet mūsų sūnų už
stato. O kai atsisakydavome duoti dėl 
to, kad jau pirmiau jie turėjo paimtų 
įkaitų, tada jie be jokio pasigailėjimo 
pagrobdavo mūsų žmonas, nepasiten
kindami tuo, kad jau jie turėjo paėmę 
įkaitais du šimtu mūsų vaikų. Tris žy
mius bajorus su dviem moterims su
degino, kitus su moterimis išvarė į 
Prūsus, mūsų dukteris ir seseris išnie
kino, nesidrovėdami kryžiaus ženk
lo..."

Baigę prieš ordiną savo graudų ap
kaltinimą, kuris susirinkimui padarė 
didelį įspūdį. Žemaičių delegatai pri
dėjo šį prašymą: "Įgalioti Jogailą ir 
Vytautą, kad juodu atvyktų į Žemaiti
ją, pasiėmę Vilniaus vyskupą Petrą ir 
Lvovo arkivyskupą Joną, ir mus pa
krikštytų, pastatytų mūsų krašte ka
tedrą ir bažnyčią". Nors ordinas savo 
taip pat ilgame atsakyme bandė 
griauti Žemaičių ir Lietuvos valdovų 
priekaištus, vis dėlto Konstancos susi
rinkimas paklausė Vytauto, Jogailos ir 
Žemaičių prašymo, duodamas plačius 
įgaliojimus Vilniaus ir Lvovo vysku
pams, kurie 1417 m. rugpiūčio mėnesį 
atvyko į Lietuvą. Juos pasitiko gausus 
aukštųjų bajorų būrys. O Kaune laukė 
pats Vytautas, kuris drauge su jais 
vyko į Žemaitiją. Jie ir įkūrė istoriškąją 
Medininkų vyskupiją.

Prašykime Dievą suteikti mums drau

ge su širdies meile ir tą dvasios meilę, 

kad būtume labiau linkę priimti kito žo

dį negu jį atmesti.

Prašykime, kad per žmogaus kalbos ir 

minties išraiškos netobulumus mokėtume 

pasiekti patį židinio centrą, kurs sukūrė 

ir mintį ir žodi.

Prašykime, kad, tarpininkaujant šiai 

dvasios meilei, išmoktume išeiti iš savęs 

ir pasiektume kitų šviesą, kad pasisemtu

me idėjinėse kovose jėgos iš tiesos, kuriai 

esame priešingi ir kurios mums trūksta.

P. G r a t r y

80



V E D Y B Ų  K L I Ū T Y S  
*   *   * 

PRANAS JOGA

AČIOJE Šv. Rašto pradžio
je aprašoma, jog Dievas, 
sutvėręs vyrą ir moterį, 
siuntė juos į žemę, liepda

mas — "augti, daugintis ir pripildyti 
žemę" (Gen. 1, 28). Kristus tai patvirti
no sakydamas: "Žmogus paliks tėvą 
ir motiną ir laikysis moters, ir du bus 
vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungė, 
žmogus teneperskiria" (Mato 19, 5-6). 
Tuo Kristus nusakė pagrindinius vedy
bų reikalavimus: vedybos galimos tik 
tarp vyro ir moters, kurie laisva valia 
pasižada visą gyvenimą kartu gyventi 
ir auginti šeimą.

Kasdieniniame gyvenime kartas 
nuo karto iškyla klausimas, ar vedy
bos gali būti panaikinamos? Atsaky
mas yra tik vienas — vedybos yra ne
nutraukiamas ryšys. Jei kada nors 
bažnytinis teismas, po ilgo ir atsar
gaus tyrinėjimo, paskelbia vedybas 
negaliojančiom, tai reiškia, jog vedy
bų iš viso nebuvo. Šiame straipsnely
je bus stengiamasi labai trumpai su
pažindinti skaitytojus su aplinkybė
mis, kurios vedybas padaro neleisti
nom arba negaliojančiom.

Pirmoji kliūčių rūšis vedybas pada
ro neleistinom, tačiau anksčiau suda

rytų vedybų nepanaikina. Iš tokių 
kliūčių pažymėtina: apžadai, teisinė 
giminystė ir religijos skirtumai.

Kiekvienas žmogus viešai ar pri
vačiai gali padaryti laikinus ar amži
nus apžadus atlikti darbus ar veiks
mus, kurie skirti didesnei Dievo gar
bei. Apžadai turi būti padaryti laisva 
valia ir protingai apgalvojus. Jų tiks
las gali būti įvairus: gyventi skaisty
bėje, daryti gerus darbus.

Vedybine kliūtimi laikomi tik tie 
apžadai, kurie savo prigimtimi yra 
priešingi šeimos paskirčiai. Čia pri
skaitomi apžadai gyventi skaistybėje, 
vengiant bet kokių veiksmų, kurie su
rišti su lytiniu pasitenkinimu, priimti 
aukštesniuosius šventimus ar įstoti į 
vienuolyną.

Laikinieji apžadai baigiasi, kai nu
statytas laikas praeina. Sąlyginiai ap
žadai netenka savo reikšmės, jei nu
statytos sąlygos neįvyksta. Nuo pa
prastųjų apžadų gali dispensuoti vie
tos vyskupas. Tačiau jei asmuo, bū
damas 18 metų, laisva valia be jokių 
sąlygų pasižada visą amžių gyventi 
skaistybėje arba įstoti į vienuolyną, 
tada dispensas duodamas Šv. Sosto 
Romoje.
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Teisinė giminystė, atsiradus įsūni
jimo - įdukrinimo keliu, yra tvarkoma 
valstybiniais įstatymais, prie kurių 
Bažnyčia prisitaiko. Tačiau iš prakti
kos žinome, jog įsūnintas asmuo auga 
šeimoje ir yra laikomas lyg būtų kilęs 
iš kraujo giminystės. Todėl vedybos 
yra retos, nes jaučiamas nepatogu
mas.

Tikybos skirtumu suprantama, kai 
vienas asmuo yra katalikas, o kitas 
krikščionis, priklausąs kuriai nors sek
tai. Kataliku skaitomas kiekvienas as
muo, kuris buvo katalikiškai pakrikš
tytas, nors jis dabar formaliai nebe
priklausytų Bažnyčiai. Nekataliku lai
komas kiekvienas, kuris nuo pat gimi
mo priklausė kokiai nors sektai arba, 
būdamas kataliku, formaliai atsiskyrė 
nuo Bažnyčios ir prisijungė prie bet 
kurios sektos. Čia reikia pažymėti, jog 
tie, kurie jokios religijos nepripažįsta, 
yra įskaitomi į kitą grupę, apie kurią 
bus kalbama vėliau.

Katalikų Bažnyčia griežtai prieši
nasi mišriom vedybom, nes vedybų 
pobūdis reikalauja, kad visos mate
rialinės ir dvasinės gėrybės šeimoje 
būtų bendros. Ši mintis daugeliu at
vejų yra pabrėžta Šv. Rašte. Paga
liau pats vedybų sakramentinis po
būdis reikalauja, kad abi pusės būtų 
katalikai ir vienodai įvertintų vedybi
nį gyvenimą. Mišrioje šeimoje susida
ro pavojus katalikiškai pusei, nes 
kartais ir nenorint susidaro sunkumų 
atlikti kasdieninę maldos praktiką, 
pasninką, pamaldų lankymą, sakra
mentų priėmimą. Vaikų auklėjimas 
yra apsunkintas, nes tėvų pavyzdys 
vaikams yra nesuprantamas. Sakysi
me, vaikai siunčiami į pamaldas, kai 
vienas iš tėvų visai nelanko pamaldų 
arba eina į kitos tikybos pamaldas. 
Vaikui kyla klausimas, ar jo lankoma 
bažnyčia yra tikra, ar gal kita geres

nė. Vedybos katalikui yra amžinas ir 
neišardomas ryšys, kai tuo tarpu ne
katalikui gali būti tik laikinas daly
kas. Taip gimsta neištikimybė ir sky
rybos.

Bažnyčia, rūpindamasi savo narių 
gerove, dispensą duoda labai neno
riai. Prieš gaunant dispensą, reikia 
pasirašyti raštą, kad vaikai bus auklė
jami katalikiškai. Jei būtų koks slap
tas susitarimas, kad bent vienas vai
kas bus auklėjamas nekatalikiškai, 
tai tada dispensas netenka reikšmės, 
ir susitarime dalyvaująs katalikas yra 
baudžiamas ekskomunika. Ta pati 
bausmė yra taikoma katalikui, jei jis 
savo duotą raštišką pasižadėjimą vė
liau sulaužo.

Be suminėtų kliūčių yra visa eilė 
kitų, kurios vedybas padaro ne tik ne
leistinom, bet ir negaliojančiom. Kitaip 
tariant, esant tam tikrom kliūtim, tikrų 
vedybų visai nėra, nors iš šalies žiū
rint atrodytų, kad jos egzistuoja. Pir
moje eilėje vyras ir moteris turi pilnai 
suprasti, kas yra vedybos ir kokios jų 
pareigos. Tam reikalingas fizinis ir 
dvasinis subrendimas. Priešingai rytie
čių papročiams. Katalikų Bažnyčia ne
leidžia vaikų vedybų, nes jie yra ne
pajėgūs išpildyti paties pagrindinio 
vedybų tikslo — vaikų gimdymo ir au
ginimo. Vaikystės amžių berniukai 
baigia apie 14 metus, o mergaitės apie 
12 metus. Bažnyčia yra nustačiusi am
žiaus ribą: vyrams — 16 metų, o mer
gaitėms — 14 metų. Valstybiniai įsta
tymai taip pat tvarko vedybinį amžių. 
Moterystės ryšys, padarytas prieš 
Bažnyčios nustatytą amžių, nėra jokios 
vedybos ir jos netampa galiojančiom, 
nė sulaukus nustatyto amžiaus. Ši ve
dybinė kliūtis yra pašalinama dviem 
būdais: sulaukiant reikiamo amžiaus 
arba dispensu. Dispensas duodamas 
labai sunkiai, ypač kur krašto papro
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Šv. Kazimieras su Marijos pagalba 
nugali visas pagundas

čiai nepripažįsta jaunamečių vedybų. 
Pažymėtina, kad šiltuose kraštuose 
jaunuoliai fiziniai anksčiau subręsta 
negu šalto klimato juostoje.

Kita priežastis, kuri padaro vedy
bas negaliojančiom, yra lytinis nepa
jėgumas. Tai reiškia, kad kuri nors 
viena pusė arba abi pusės yra fiziniai 
nepajėgios atlikti lytinio veiksmo. Ši 
kliūtis turi būti prieš vedybas, bet ne 
vedybinio gyvenimo metu atsiradus. 
Taip pat turi būti kliūtis, kuri yra ne
pašalinama medicinos keliu arba su 
labai dideliu pavojumi gyvybei. Šiuo 
metu vis labiau reklamuojamas dirbti
nis apvaisinimas yra neleistinas, to
dėl šios vedybinės kliūties nepašalina. 
Šioje vietoje pravartu priminti, jog

reikia skirti fizinį nepajėgumą nuo ne
vaisingumo. Nevaisingumas nėra kliū
tis vedyboms, nes Bažnyčia leidžia 
vedybas tarp vyresnio amžiaus asme
nų, kurie jau negali turėti vaikų.

Trečioji kliūtis yra esamas vedybi
nis ryšys. Vedybų nesuardomumas 
yra paties Dievo duotas įsakymas. Jei 
Senajame Testamente randame mi
nint daugpatystę, tai Naujajame Tes
tamente pats Kristus atstatė šeimos 
nesuardomumą (Mato 19, 3-12). Vedy
bos prasideda neatšaukiamu susitari
mu, kai vyras ir moteris prisiekia, jog 
priklausys vienas kitam. Susitarimas 
galioja iki vieno kurio mirties. Moteris 
priklauso vyrui ir vyras moteriai. Di
džiausias neteisingumas padaromas.
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kai priesaika sulaužoma. Padaromas 
nusikaltimas prieš Dievą, šeimą ir vi
suomenę. Šeimos nesuardomumo 
klausimas iškilo ir lietuvių tarpe, kai 
karo aplinkybės ir nužmogėjusi san
tvarka išskyrė šeimas. Metai slinko 
nežinioje ir kai kurių keliai susipynė. 
Kai kas ėmė galvoti apie naujas ve
dybas pasiteisindamas, jog per tiek 
metų nieko negirdėjau, galimas daly
kas, kad vyro ar žmonos jau nebėra 
gyvųjų tarpe. Tačiau spėliojimas ne
atleidžia nuo ištikimybės priesaikos. 
Naujos vedybos yra galimos tik tada, 
kai raštu arba dviejų liudininkų paro
dymu patvirtinama, jog vienas iš ve
dusiųjų yra miręs.

Vedybose yra skiriama du momen
tai: vienas — formalus, kai liudininkų 
akivaizdoje prisiekiama ištikimybė, ir 
kitas — faktiškasis, kai dviejų kūnų 
susijungimu atbaigiamos vedybos. 
Šventasis Sostas gali panaikinti for
malų vedybinį ryšį, jei vedybos atlik
tos tiktai formaliai, bet neatbaigtos. 
Tam turi būti rimtos priežastys. Iš jų 
paminėtina vieno arba abiejų apsi
sprendimas stoti į vienuolyną. Kitas 
atvejis — kai po formalaus vedybų 
atlikimo, aplinkybėms susidėjus, išsi
skiriama. Taip pat jei šeima sudaro
ma be dispenso su nekrikštytu, tai ta
da galima išsiskirti, pasinaudojant 
vadinama "Šv. Povilo teise".

Kiekvienas, kuris buvo katalikiškai 
pakrikštytas, nežiūrint ar vedybų me
tu jis priklauso Bažnyčiai ar ne, yra 
skaitomas krikštytu. Nekrikštytu skai
tomas kiekvienas, kuris nėra krikšty
tas vandeniu, visai neatsižvelgiant į 
jo religinius nusiteikimus. Jei numato
mas pavojus kataliko tikėjimui, įei
nant į vedybinį gyvenimą su nekrikš
tytu, tai tuo atveju dieviškuoju įsaky
mu vedybos yra neleidžiamos. Su dis
pensu padarytos vedybos tarp krikšty

to ir nekrikštyto yra tik formalus susi
tarimas. Pasikrikštijus antrajai pusei, 
vedybos tampa sakramentu.

Vakarų apeigų Bažnyčioje dvasiš
kių vedybos, pradedant subdijakono 
šventimais, yra negaliojančios. Rytų 
apeigų Bažnyčioje vedybos yra lei
džiamos, prieš priimant subdijakono 
šventimus. Jei vedęs asmuo būtų kon
sekruotas vyskupu, tai tokiu atveju jo 
žmona privalo stoti į vienuolyną. 
Aukštesniųjų šventimų kliūtis gali bū
ti pašalinama dispensu. Tačiau jokiu 
atveju vyskupas negali būti dispen
suojamas nuo šventimų, o kunigas ga
li būti dispensuojamas tik labai re
tais atvejais, dijakonas ir subdijako
nas — kiek dažniau. Nuo žemųjų šven
timų gali dispensuoti vyskupas, klebo
nas ir, mirties pavojuje, nuodėmklau
sis. Nežiūrint ar vedybos būtų sudary
tos civiline tvarka ar prieš kokį nors 
dvasiškį, jos užtraukia ekskomuniką 
vyrui ir moteriai, jei ši, žinodama apie 
šventimus, laisva valia sudarė šeimą. 
Tokioje šeimoje gimę vaikai yra ne
legalūs ir šventvagiški. Vedęs dvasiš
kis yra baudžiamas pačia didžiausia 
Bažnyčios bausme — degradavimu. 
Bet kokios turėtos pareigos vedybo
mis automatiškai atimamos.

Vienuolyno amžinieji skaistybės 
apžadai, padaryti kandidato, turinčio 
21 metus amžiaus, prieš tai atlikus lai
kinuosius apžadus tinkama forma, ve
dybas padaro negaliojančiom. Nuo 
amžinųjų skaistybės apžadų gali dis
pensuoti Šventasis Sostas, bet tai daro 
labai nenoriai. Be dispenso sudarytų 
vedybų pasekmės yra tokios pat, kaip 
ir sudarytų su aukštesniais šventi
mais.

Priešingai senam lietuviškam pa
pročiui parinkti vyrą ar žmoną savo 
vaikams ir net versti sudaryti šeimą 
su parinktu asmeniu, vedybos privalo

84



būti sudaromos laisva valia. Vedybos, 
sudarytos prievarta, esant sunkiai nu
sigėrus ar kokių svaiginančių vaistų 
įtakoje, nėra jokios vedybos. Mažiau 
civilizuotų tautų tarpe susiduriama su 
žmonų vogimu arba, paėmus į nelais
vę, norima išgauti vedybų sutikimą. 
Nežiūrint moters nusiteikimų, vedybos 
bus negaliojančios, iki moteris netu
rės pilnos laisvės. Taip pat vedybos 
yra negaliojančios, jei viena kuri pu
sė arba abi stengiasi vedybas panai
kinti skyrybomis arba net žmogžudys
te. Vedybos yra negalimos, nežiūrint 
ar viena ar abi pusės žinojo apie są
mokslą. Teoretiškai ši kliūtis gali būti 
dispensuojama, bet praktiškai Bažny
čia niekad neduoda dispenso, kur yra 
pasikėsinta prieš kito gyvybę.

Žmonėms yra prigimta, jog tarp tos 
pačios šeimos narių yra išugdomas 
natūralus gėdos jausmas ir tuo pačiu 
erotinė meilė labai retai tepasireiškia 
tarp tos pačios šeimos narių. Kraujo 
giminystės vedybos veda į išsigimi
mą. Bažnyčia neleidžia vedybas iki 
trečios kartos. Šalia kraujo giminys

tės dar yra giminystė, įsigyjama vedy
bų keliu. Šioje giminystėje vedybos 
neleidžiamos iki antros kartos. Paga
liau yra dvasinė giminystė, kuri atsi
randa tarp krikšto tėvų ir krikštijamo
jo. Trumpai tariant, giminystės klausi
mas yra platus ir komplikuotas. Jo šio 
straipsnelio rėmuose neįmanoma pa
liesti. Kai kurios kliūtys gali būti dis
pensuojamos. Tačiau reikia pastebėti, 
jog dispenso procedūra kartais yra 
gana ilga. Bažnyčia, prieš skelbdama 
sprendimus, atsargiai ištyrinėja visas 
aplinkybes ir tik tada taria savo ga
lutinį sprendimą. Kai kada, iš šalies 
žiūrint, atrodo vienaip, ir nereikia nu
stebti, kad Bažnyčios sprendimai kar
tais gali atrodyti kitaip. Bažnytinė tei
sė vedybas traktuoja lygiai taip pat 
turtingo, kaip ir beturčio; kaip kilmin
gojo, taip ir paprasto, nes moterystės 
sakramentas yra paties Kristaus įsteig
tas ir yra lygus visiems. Gyvenime 
arba literatūroje pasireiškiąs kriticiz
mas, jog turtingiesiems vedybų atžvil
giu yra taikomos lengvatos, neturi jo
kio pagrindo.

AIKŲ būdui, jų sielos gero
sioms ir blogosioms ypaty
bėms tarpti turi didelę įtaką 
visa aplinka. Tad labai yra 

svarbu, kokie žmonės ir kokie daiktai 
augantį vaiką supa. Mūsų vaikų sielą 
veikia ir gyvenamo laiko nuotaika. 
Priaugančiąja kartą labai veikia tai, 
kas aukšta, gražu ir kilnu, bet gal dar 
labiau tai, kas žema ir bloga. Bet vis 
dėlto svarbiausia vieta vaikų auklėji
me tenka tėvams. Jų įtaka vaikui yra 
pati didžiausia, Bet šis teigimas tinka

tik tada, kai tėvai skiria pakankamai 
laiko savo vaikams. Tik nuolat su sa
vo vaikais bendraudami, tėvai gali 
būti jų dvasios ugdytojais. Ypatingai 
čia yra svarbi motinos pareiga. Mo
tina turi rasti tiesiausią kelią į savo 
vaiko širdį ir panaudoti visą savo ge
rąją įtaką. Tam tikslui pasiekti vienas 
geriausių būdų yra dažni tėvų pasikal
bėjimai su vaikais. Toki pasikalbėji
mai labai suartina ir suriša tėvus su 
vaikais. Jeigu nėra laiko ilgesniam 
pasikalbėjimui, tai reikia su vaiku
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bent vakarinę maldelę sukalbėti. Tai 
turi labai didelės reikšmės, ką rodo 
daugybė gyvenimo pavyzdžių.

Vienas vokiečių pedagogas pasa
koja apie motiną, kuri nepraleido nė 
vieno vakaro drauge nepasimeldusi 
su savo sūneliu, kai tik jis pradėjo kal
bėti. Ta trumpa maldos valandėlė 
abiem būdavo šventa. Po tokios mal
dos atsiverdavo vaiko širdis, ir jis iš
pasakodavo savo mamytei viską, ko
kius džiaugsmus ar liūdesius patyrė 
tą dieną. Taip toji motina tapo geriau
sia savo sūnaus draugė.

Ir tada, kai sūnus jau buvo suau
gęs, paskutinė jo dienos valandėlė 
būdavo skiriama bendrai maldai drau
ge su motina. Po maldos būdavo ilgas 
pasikalbėjimas apie tai, ką jis tą die
ną pergyveno. Jeigu jis dieną turėjo 
sunkių kovų ir pagundų, tai vakare 
palengvėdavo jo širdis, kai motinai 
viską išsipasakodavo. Motina žinojo 
visus jo širdies užkampius.

Tas jaunuolis 1914 m. baigė gimna
ziją ir tais pačiais metais buvo paim
tas kariuomenėn. Jis buvo puikus jau
nuolis. Dar gimnazistas būdamas, jau 
daug rašė, buvo gabus teatro kriti
kas. Po pusantrų metų jis grįžo iš karo 
lauko su karininko laipsniu, bet sun
kiai sužeistas. Grįžo namo pasveikti ir 
pailsėti. Ir dabar kiekvieną vakarą jis 
sukalbėdavo su motina maldas. Išvyk
damas į paskutinį karo žygį, kuriame 
jį sutiko mirtis, pasakė: "Kaip aš esu 
dėkingas savo motinai, kad ji rado 
laiko kas vakarą su manimi pasi
melsti".

Tėvai, kurie moka tapti geriausi 
savo vaikų draugai, visada gali jiems 
padaryti tokią įtaką, kuri nugalės vi
sas kitas aplinkos įtakas. Patyrimas 
rodo, kad žmogus tik tada gali labiau
siai kitus paveikti, kai yra laimėjęs jų

širdyse stiprų pasitikėjimą. Todėl ir tė
vai tik tada galės savo patarimais ir 
nurodymais palenkti savo vaikus į no
rimą pusę, jeigu nuolatiniu ir nuošir
džiu bendravimu bus įgiję pilną jų pa
sitikėjimą.

Viena studentė pasipasakojo savo 
mokytojui tokį atsitikimą: "Niekada 
nepamiršiu, kaip kartą mano motina 
išmintingu patarimu atvėrė man akis 
ir parodė, kas žmogaus doriniame gy
venime yra svarbu ir esminga, o kas 
menka ir neturi jokios didesnės reikš
mės. Tai buvo pirmaisiais mokslo me
tais. Vieną dieną aš pamiršau namie 
sąsiuvinį ir trintuką ir dėl to gavau 
papeikimą. Kadangi aš buvau labai 
uoli ir sąžininga mokinė, tai tas papei
kimas man buvo labai skaudus. Na
mie slankiojau nedrąsi ir susirūpinusi 
iš kampo į kampą, vengdama klau
siančių motinos žvilgsnių, tarsi būčiau 
kokį didelį nusikaltimą padarius. Pa
galiau vakare aš to nebegalėjau pa
kelti. Kai atėjo mama prie mano lovos 
drauge pasimelsti, ašarodama išpasa
kojau jai savo sunkų rūpestį. Tada 
mama atsisėdo prie manęs ir pa
klausė:

— Kaip tu manai, ar Dievuliui la
bai skaudu, kad tu pamiršai savo trin
tuką?

— Ne, — atsakiau nedrąsiai.
— Jeigu tu būtum pamelavus, — 

kalbėjo motina, — tada tai tikrai būtų 
ko liūdėti. Tad dabar ateityje stenkis, 
eidama į mokyklą, nieko neužmiršti.

Šitie motinos žodžiai nuvertė nuo 
mano širdies sunkią naštą ir padarė 
tokį neišdildomą įspūdį, kad vėliau 
panašiuose atsitikimuose aš juos visa
da atsimindavau ir pagal juos pasi
elgdavau. Tai geroji sėkla, kurią ma
no motina pasėjo. Jai visai nežinant, 
toji sėkla manyje sudygo ir atnešė 
vaisių".
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SIELOS TĖVIŠKĖS ILGESYS
*   *   *

DR. JUOZAS PRUNSKIS

MŽIAIS žmonių atmintyje 
užsiliksiąs poetas Byron 
savo bičiuliui Hoppner ki
tados rašė:

— Noriu, kad mano duktė būtų Ro
mos katalikė, nes šią tikybą laikau ge
riausia iš visų kitų. Ji yra seniausia 
krikščionybės forma.

Didis pedagogas F. W. Foerster, 
jaunatvėje dirbęs su laisvamaniška 
etine draugija, savo pasaulėžiūra la
bai priartėjęs prie katalikybės, kal
bėjo:

— Tikėkite man, manyje dega tikra 
"passio catholica", gilus sielos tėviš
kės ilgesys, ilgesys pamaitinti krikš
čioniškąją sąžinę, ilgesys prasmingų 
papročių, geležinės lotynų kalbos, am
žino tikrumo, šventųjų bendravimo, ry
šio su šimtmečiais, iki pat kankinių at
minimo.

Šitokį katalikybės ilgesį pergyvena 
daugelis kitatikių, ir daugelis iš to pa
daro reikiamas išvadas. Vienas tokių 
asmenų yra Theophilus Lewis, "Inter
racial Review" redaktorius, žurnalo 
"America" dramos kritikas, rašytojas. 
Jis yra vienas iš negrų ekonominės, 
socialinės ir kultūrinės pažangos sie
kiančio sąjūdžio vadų.

Jis gimė Baltimorėje 1891 m. Tėvai 
anksti mirė, ir jį auklėjo teta. Norėda
mas namiškiams pagelbėti, jau nuo 
mažens jis uždarbiavo, pardavinėda
mas laikraščius. Dėl neturto turėjo nu
traukti pradžios mokyklą ir eiti į dar
bą. Tik uoliu skaitymu prasilavino ir 
rado kelią į negrų intelektualų tarpą. 
Pamėgęs teatrą, jis pradėjo rašyti tuo 
klausimu kiekvieną savaitę į Niujorko 
laikraštį "Amsterdam News".

Jį sudomino katalikų sąjūdis, kovo
jąs dėl geresnio sugyvenimo tarp įvai
rių rasių. Jis pats, dar nebūdamas ka
talikas, jau 1936 m. įsijungė į Katalikų 
Tarprasinės Tarybos leidžiamo laik
raščio "Interracial Review" redakciją. 
1946 m. tapo "America" žurnalo dra
mos kritikas. Jo raštai yra spausdina
mi daugelio žurnalų. Jis yra kviečia
mas skaityti paskaitų ir sakyti kalbų 
per radiją apie dramą, negrų kultūrą 
ir istoriją.

Savo gyvenimo istoriją jis pasipa
sakoja straipsnyje "It's Safer Inside", 
išspausdintame kolektyviniame veika
le "Where Dwellest Thou". Čia jis pri
simena, kad buvo išauklėtas protes
tantizme. Jo tėvai buvo baptistai, pri
žiūrėjo, kad sūnus jau nuo pat mažens

87



lankytų religines sekmadienio pamo
kas. Tėvai mirė, jam tebesant 10 m. 
amžiaus.

Nuo mažens jis jautriai pergyveno 
tą išskyrimą, kurį turėjo patirti negrai: 
jų neįsileisdavo į daugelį kino teatrų, 
jie negalėdavo gauti valgyti padores
niame restorane, negalėdavo net 
Coca-Cola nusipirkti kitur, kaip tik 
negrų kvartaluose. Jam augant, buvo 
skaudu jausti, kad žmonių prietarai 
verčia negrus gyventi specialiose zo
nose, imtis tik sunkių ir atstumiančių 
darbų.

Materialistinėje laiko srovėje

Jis pasiryžo vykti į Niujorką, kur 
atmosfera atrodė skaidresnė. Čia jam 
padėjo negrų jaunimo organizacijos, 
ir per keletą savaičių jis visiškai pasi
juto kaip namie. Jo draugai Niujorke, 
kaip ir jis pats, buvo prisigėrę mate
rialistinių pažiūrų ir nebuvo linkę 
plaukti prieš tokią laiko srovę. Vis dėl
to Zolos veikalų skaitymas atkreipė jo 
dėmesį į tai, kad ši srovė plaukia klai
dinga kryptimi ir gali nuvesti į civili
zacijos griuvėsius. Lewis paėmė skai
tyti Zolos knygą, vardu "Liurdas". 
Nors Zola buvo ateistas, bet vis dėlto 
nuoširdus rašytojas, kurs stengėsi 
žmogų pilnai atvaizduoti. Tame veika
le aprašomas kunigas Pierre ir inva
lidė mergaitė Marie, vežama prie ste
buklingojo Liurdo šaltinio. Pats Lewis 
rašo, kad "Pierre ir Marie buvo pirmie
ji katalikai, kuriuos aš kada nors suti
kau ir kurie bent dalinai padėjo man 
suprasti, ką katalikų tikėjimas gali 
reikšti žmogaus gyvenime; visą metų 
eilę tie knygos charakteriai buvo vie
ninteliai mano pažinti katalikai."

Tiesa, katalikų jis buvo matęs ir 
seniau, bet jie nedarė jam įspūdžio:

— Aš buvau matęs tūkstančius ka
talikų, bendravau su tūkstančiais jų

tose vietose, kur gyvenau ir dirbau; 
aš gimiau ir jaunystėje daugiausia 
gyvenau mieste, kur buvo didelis ka
talikų gyventojų skaičius; keletą metų 
gyvenau apylinkėje, kur buvau vie
nintelis vaikas, neinąs Mišių klausyti. 
Tačiau daugumos katalikų elgesyje aš 
nieko nemačiau, kas juos skirtų nuo 
protestantų ar net nuo paslaptingų 
masonų.

Lewis prisipažįsta, kad net ir Re
nano raštų skaitymas jam turėjo tei
giamą įtaką — tas rašytojas perteikė 
simpatingą žmogiškąją Išganytojo pu
sę, aprašydamas Kristaus gyvenimą. 
Renano sukurtas išmintingo, gailestin
go, kilnaus Jėzau paveikslas, tiesa, ne 
Atpirkėjo, vis dėlto pagyvino jo susi
domėjimą evangelijomis. Jis vėl pra
dėjo skaityti šv. Raštą, daugiausia do
mėdamasis literatūriniu grožiu ir isto
rine verte.

— Mano smegenis skalavo viso
kios rūšies materialistai ir netikintieji, 
pvz., Darwin, Haeckel, Lester Ward, o 
net ir toki priešreliginiai neūžaugos 
kaip Ingersoll, tačiau Renanas mane 
įtikino, kad šv. Raštas, net jeigu ir ne
būtų Dievo žodis, yra gera literatūra 
ir vertinga istorija.

Paruošta širdis

Netrukus po to Lewis sutiko James 
Randolph, kurio brolį, pasižymėjusį 
darbo unijų veikime, jis pažinojo jau 
daug metų. James buvo metodistas, 
jo tėvas buvo tos sektos dvasiškis, ta
čiau pats James buvo pamilęs katali
kybę. Jis ir savo draugą Lewis pradė
jo vesti į Mišias ir vedžiotis po bažny
čias net šiokiadieniais. Lewis pastebė
jo, kad katalikų bažnyčiose, ne taip 
kaip protestantų, vis kas nors meldžia
si. Maldą jis buvo įpratęs vertinti jau 
iš Zolos ir Renano raštų. Dabar jis pra
dėjo labiau gerbti kunigus, vienuolius,
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Pastovus dorybių ugdyme

o taip pat ir kitų tikybų dvasiškius bei 
pasauliečius. James jo nepadarė kata
liku, nes pats staiga mirė, nespėjęs 
pasikrikštyti, tačiau anksčiau minėti 
skaitymai ir miręs draugas James vis 
dėlto jau buvo paruošę jo širdį. Tada 
jis lyg jautėsi esąs dvasinis atsiskyrė
lis: palaipsniui jis buvo atsikratęs klai
dingų moderniojo pasaulio vertybių ir 
tuštybių, tačiau dar nebuvo priėmęs 
tikybos tiesų.

Bekovodamas dėl negrų teisių, 
Lewis susipažino ir susidomėjo Katali
kų Tarprasine Taryba Niujorke. Čia 
jis sutiko mokytą jėzuitą LaFarge ir 
antrą įtakingą kataliką George Hun
ton, minėtos tarybos sekretorių. Juodu 
trumpai jam nupasakojo katalikų lini
ją rasių problemose. Minėtoji taryba

Kaip gyveno, taip ir mirė

leido žurnalą "Interracial Review". Jo 
redaktorius Hunton norėjo surasti as
menį, kurs galėtų rašyti teatro klausi
mais. Draugo patartas, jis ir pasikvie
tė Lewis. Laikraščio reikalams vado
vavęs tėvas LaFarge naujam bendra
darbiui paaiškino, kad jisai turi laisvę 
rašyti, apie ką randa reikalinga: ir 
apie negrus ir apie baltuosius scenoje. 
Tokia laisvė ir pasitikėjimas jį malo
niai nustebino.

Lewis, besikalbėdamas su LaFarge 
ir Hunton, susipažino su jų simpatin
gomis pažiūromis rasių klausimu, o 
taip pat su jų įsitikinimais kitais žmo
nijos klausimais ir su jų pažiūra į visa
tą. Lewis išėjo iš jų raštinės su jaus
mu, kad sutiko dvi aukštos kultūros 
asmenybes. Tai sužadino jo susidomė-
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jimą Katalikų Tarprasiniu sąjūdžiu.
Taip jis praleido ištisus metus, 

drauge dirbdamas su tais nuoširdžiais 
katalikais. Beveik nė vienas iš jų ne
kalbėjo apie katalikybę, būdami labai 
užsiėmę tarprasinio socialinio teisingu
mo ugdymu. Tik vieną kartą pripuola

mai apie tai užsiminė tėvas LaFarge, 
bet Lewis jam atsakė, kad nėra dar 
pasiruošęs galutiniam sprendimui.

Nulėmė pavyzdys

Praslinko metai, ir Lewis apsispren
dė. Kaip jis pats sako, viską nulėmė 
stebėjimas katalikų, dirbančių Tarpra-

sinėje Taryboje ir besistengiančių sek
ti Kristų. Toliau jis taip pasakoja:

— Žiūrėdamas atgal į savo vin
giuotą kelionę, vedančią į Bažnyčią, 
kur tarpais aš buvau padedamas, kaip 
Chesterton sako, netikinčiųjų liudiji
mo, atsimenu tėvo LaFarge posakį, 
kad Šventoji Dvasia turėjo su manimi 
sunkų darbą...

Tačiau pagaliau buvo apsispręsta, 
ir jis tapo kataliku, savo žingsnį apibū
dindamas trumpais žodžiais:

— Dievo malonės dėka štai aš esu 
savo Tėvo namuose, jausdamas lyg aš 
čia visada priklausiau.

S o n ė  T o m a r i e n ė

P E R G A L Ė

Kankinys prieš mirtį prakalbėjo šviesiai 
Replėm, laužo liepsnai, kardo ašmenim:
Palieku jums kūną, kruviną ir vėsu, —
Mirdamas nešuosi sielą su savim.

Palieku jums lūpas, akmeniu užkeiktas,
Ant liežuvio šviną, gerklėje šarmas, —
Pasiimsiu arfas, vargonus ir fleitas,
Odes, kantatas, himnus ir poemas.

Palieku jums šaltus laužo pelenynus,
Geležų rūdis ir kaulu pelėsius, —
Aš gi susirinksiu nuo skliautu žvaigždynus 
Ir žiemių pašvaistės blizgesius šviesius.

Mūs keliai ši rytą mirtimi atskirti:
Jūs nakty sustojat, o išaušta man.
Aštrūs ir įnirtę skubat jūs i mirtį,
Aš — aušrų taku einu gyveniman!
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Jau apaštalai, vykdydami Kristaus va
lią, iškeliavo i visus pasaulio kraštus, 
skelbdami Evangeliją. Juos pasekė tūks
tančiai kitų skelbėju. Daugelis jų nusipel
nė kankinio vainiką. Kiti buvo paskelbti 
šventaisiais. Misijų darbas tęsiasi iki šių 
dienų.

Čia dedame keletą įvairių kraštų paš
to ženklų, vaizduojančių žymesnius misi
jonierius ir jų darbus.

1. Čekoslovakija — Pragos vyskupas 
Šv. Vaitiekus - Adalbertas, prūsų nužudy
tas 997 m. (1947);

2. Suomija — vyskupas Henrikas, suo
mių nužudytas 1155 m. (1955);

3. Bulgarija — slavų apaštalai šventie
ji Kirilas ir Metodijus, mirę 869 ir 885 m.
(1937);

4. Portugalų Indija — Šv. Pranciškus 
Ksaveras (1506-52), indų misijonierius 
(1952);

5. Ispanų Gvinėja — misijonierius Af
rikos juodukų tarpe (1958);

6. Mozambikas — “misijonierius”, čia
buvių išdrožinėta statulėlė (1953);

7. Kolumbija — tėvas Bartolome de las 
Casas (1474-1566), ispanų misijonierius, 
atvykęs į Amerikos žemyną su Kristupu 
Kolumbu jo trečios kelionės metu (1953);

8. Brazilija — tėvas Josė de Anchieta 
(1533-97), portugalų misijonierius tarp 
indėnų (1941);

9. USA — tėvas Jokūbas Marquette 
(1637-75), tyrinėtojas ir misijonierius 
tarp indėnų (1898);

10. Vatikanas — germanų apaštalas 
arkivyskupas Šv. Bonifacas, fryžų nužu
dytas 754 m. (1955);

11. Italija — kard. C. Massaia (1809- 
89), kapucinų misijų įsteigėjas pietinėje 
Abisinijoje (1952).
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KATALIKO SANTYKIAI SU Y.M.C.A.
*  *  *

JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

Gerbiamas Redaktoriau,
Prašyčiau paaiškinti, kokia turėtų 

būti kataliko laikysena santykiuose su 
Y.M.C.A. Su šia organizacija mums, 
lietuviams, o ypač jaunimui, dabar 
tenka dažnokai susitikti. Mieste, kuria
me aš gyvenu, YMCA turi keletą sa
lių, sporto aikščių ir maudymosi ba
seinų. Kasmet ji rengia jaunimui vasa
ros stovyklas, į kurias ir vienas kitas 
lietuvis leidžia savo vaikus. Mes, lietu
viai studentai, taip pat kartais naudo
jamės šios organizacijos patalpomis 
susirinkimams ir sportui. Girdėjau, 
kad Katalikų Bažnyčia draudžia ben
drauti su YMCA. Mano tėvai labai ne
patenkinti, kad aš kartais nueinu su 
draugais pasportuoti į šios organizaci
jos salę, bet iš kitų esu nekartą girdė
jęs primetant Katalikų Bažnyčiai, kad 
jos pažiūros šiuo atžvilgiu yra trupu
čiuką per siauros. Juk YMCA yra tik
rai naudinga organizacija, daranti tiek 
gero jaunimui ir fizinėje ir dvasinėje 
srityje. Labai būčiau dėkingas, kad 
man paaiškintumėte, kaip aš turėčiau 
ateityje elgtis. Kartais pagalvoju, kad 
gal jau aš esu ekskomunikuotas, kad 
bendrauju su YMCA.

Jus gerbiąs
R o m a s

Mielasis Romai,
Pirmiausia noriu Tave nuraminti — 

tikrai nesi ekskomunikuotas, jeigu kar
tais nueini pažaisti ir pasportuoti į mi
nėtos organizacijos sales bei maudy
mosi baseinus. Tačiau Tavo iškeltas 
klausimas yra svarbus ir aktualus, to
dėl čia plačiau apie tai pakalbėsime.

Nėra išleisto jokio Bažnyčios doku
mento, kuriame būtų kalbama apie 
kokią nors ekskomuniką, tačiau 1920 
m. yra išleistas disciplinarinis dekre
tas, kuriuo įpareigojami viso pasaulio 
vyskupai įspėti ir visokiais būdais sau
goti tikinčiuosius, kad jie nesirašytų į 
šią organizaciją, nes jos pagrindiniai 
principai veda į racionalizmą ir indi
ferentizmą.

Bet ar Bažnyčia, drausdama katali
kams priklausyti šiai organizacijai, 
neparodo savo pažiūrų siaurumo ir 
perdėto griežtumo? Juk visiems yra ži
noma, kad YMCA yra paplitusi ne tik 
angliškai kalbančiuose kraštuose, bet 
beveik visame pasaulyje ir jos socia
linė veikla yra verta didžiausios pa
garbos bei pripažinimo.

Niekas negali neigti labai didelių 
šios organizacijos nuopelnų socialinė
je srityje. Be abejo, YMCA yra verta
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didelės pagarbos. Bažnyčia draudžia 
katalikams prie jos priklausyti tik dėl 
to, kad ji yra ne tik socialinė, bet ir 
religinė protestantų organizacija. Savo 
religinius principus ji stengiasi per
duoti savo nariams. Tad katalikas, į 
šią organizaciją įstodamas ir priimda
mas jos mokslą, savaime paneigia 
Katalikų Bažnyčios mokslą, kuris daug 
kuo skiriasi nuo protestantų skelbiamų 
tikėjimo tiesų. Juk ir žydai, ir maho
metonai, ir stambeldžiai yra daug ge
ro žmonijai padarę įvairiose srityse, 
bet ar dėl to katalikai turėtų tapti šių 
tikybų nariais?

Kad YMCA yra aiškiai religinė 
protestantų organizacija, nėra jokio 
abejojimo. Pažiūrėkime, ką šiuo klau
simu sako patys žymiausi jos vadai. 
Vienas pagrindinių šios organizacijos 
direktorių, Owen E. Pence, kuris yra 
parašęs ilgą straipsnį apie YMCA 
1949 m. "Encyklopedia Americana" 
laidai, taip apibrėžia šią organizaciją: 
"Tai yra organizacija, susidedanti iš 
jaunų vyrų, kurie yra susijungę drau
gėn, kad padėtų dvasiniuose, intelek
tualiniuose, socialiniuose ir fiziškuose 
jaunimo reikaluose." Toliau jis rašo, 
mesdamas žvilgsnį į šios organizacijos 
istoriją ir primindamas, kad ji buvo 
įsteigta George Williams 1844 m. Lon
done. Jau pačioje pradžioje jos tikslas 
buvo dvasiškai ir morališkai padėti 
jaunimui, gyvenančiam toli nuo savo 
namų. Jis pabrėžia, kad ši organizaci
ja labai daug dėmesio kreipė į bibli
jos studijas ir religinius susirinkimus. 
Ji pasižymėjo labai dideliu religiniu 
uolumu. Toliau jis apžvelgia šios orga
nizacijos socialinę veiklą, pasireiš
kiančią įvairiais būdais ir įvairiose sri
tyse, ir savo straipsnį užbaigia šiais 
žodžiais: "Religinė organizacijos dva
sia buvo vyraujanti nuo pat pradžios. 
Rūpinimasis jaunimo gerove buvo ne

kas kita kaip religinės dvasios išreiš
kimas... tai išskiria šią organizaciją iš 
įvairių berniukų klubų, socialinių susi
grupavimų, skautų ir kitų panašių or
ganizacijų, kurios taip pat rūpinasi 
jaunimo gerove". Tad čia yra labai 
aiškiai pabrėžiamas šios organizacijos 
religinis pobūdis, išskiriąs ją iš kitų 
jaunimo organizacijų.

Kitas žymus šios srities autoritetas, 
Howard Hopkins, parašęs šios organi
zacijos istoriją Amerikoje, išleistą pa
čios organizacijos lėšomis 1951 m., 
žengia žingsnį toliau, aiškindamas 
YMCA organizacijos religinį pobūdį. 
Jisai sako, kad teorijoje ir praktikoje 
YMCA pripažįsta esminę Kristaus Baž
nyčios vienybę ir yra pasiryžusi išties
ti draugiškumo ir meilės ranką kiek
vienam, kuris myli Kristų, nesvarbu 
kaip jo tikybinė grupė vadintųsi ir ko
ki būtų skirtumai tarp įvairių sektų. 
Taigi, svarbu tik išpažinti ir tikėti Kris
tų, o į kitus tikybinius bei dogmatinius 
skirtumus nekreipiama dėmesio. To
dėl tikromis pripažįstamos visos tiky
bos ir visos sektos, kurios kokiu nors 
būdu garbina Kristų. Tai yra religinis 
indiferentizmas, kurio visiškai nepri
pažįsta Katalikų Bažnyčia, nes ji mo
ko, kad Kristus įsteigė tik vieną Baž
nyčią su aiškiu mokslu ir aiškiomis 
tiesomis. Todėl įvairios krikščioniškos 
sektos, kurių mokslas kartais viena 
kitai prieštarauja, negali visos būti 
tikros. Tegali būti viena tikra Kristaus 
įsteigtoji Bažnyčia.

Tos tikėjimo tiesos, kurios skiria 
protestantus nuo katalikų, YMCA or
ganizacijai atrodo neesminės, o kata
likams jos yra esminės. Visai be rei
kalo yra prikišamas Katalikų Bažny
čiai "pažiūrų siaurumas", visai be rei
kalo ji vadinama "pilna puikybės", 
jeigu ji sako, kad Kristus įsteigė tik
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vieną Bažnyčią su viena nekeičiama 
doktrina, kuri yra saugojama aukš
čiausiojo Bažnyčios autoriteto žemėje
— šv. Petro įpėdinių. Visai neteisingai 
Katalikų Bažnyčiai primetama, kad ji 
smerkianti, niekinanti ir su didele ne
apykanta puolanti nuo jos atskilusius 
protestantus. Bažnyčia juos myli, nes 
pats Kristus yra įsakęs mylėti kiekvie
ną žmogų, ji neturi prieš juos jokios 
neapykantos, jai tik gaila jų, ji lau
kia, kad jie grįžtų į tą pačią avidę. 
Jeigu kartais žodžiu ar raštu prasiver
žia prieš protestantus neapykanta ko
kio nors atskiro asmens kalboje ar 
straipsnyje, tai tokį faktą reikia tik ap
gailestauti. Tai tokia yra Bažnyčios 
mintis protestantų atžvilgiu. Bažnyčia 
nėra siaura, neesminių dalykų ji esmi
niais niekuomet nelaikė ir nelaikys. 
Esminiais tikėjimo dalykais ji nelaiko 
nei kunigų celibato, nei pasninko, nei 
lotynų kalbos liturgijoje. Dabartinėje 
Bažnyčios disciplinoje katalikai turi 
šių grynai disciplinarinių nuostatų lai
kytis, bet jie jokiu būdu nebuvo ir ne
bus kliūtis susijungti pravoslavams ar 
protestantams su Katalikų Bažnyčia. 
Esminiai tikėjimo dalykai, nuo kurių 
negalima nė per nago juodymą nu
krypti, yra tik paties Kristaus apreikš
tos ir tikėti įsakytos teisos. Jų keisti 
neleidžiama nei popiežiui, nei katali
kams, nei protestantams.

Pirmiau YMCA buvo šiek tiek skir
tinga religijos atžvilgiu nuo dabarti
nės. Ankstesniuose dokumentuose vi
suomet buvo pabrėžiama, kad šiai or
ganizacijai gali priklausyti tik "evan
geliškų bažnyčių nariai", vadinas, pro
testantai. Paskutiniu metu jos religinė 
doktrina tapo liberališkesnė — dabar 
į ją įstoti jau yra atidarytos durys ir 
katalikams bei pravoslavams. Bet ar 
tai yra girtinas reiškinys? Priešingai—

labai peiktinas! Juk šitas "pažiūrų pla
tumas" yra šiais laikais vis labiau ir 
labiau pasireiškiančio religinio indi
ferentizmo vaisius. Šis religinis indi
ferentizmas, kuris tvirtina, kad visos 
religijos yra vienodai geros, yra labai 
paplitęs Amerikoje, bet jis pradeda 
užkrėsti ir mūsų tautiečius. Iš pirmo 
žvilgsnio kai kam gali atrodyti, kad 
tai yra tolerancija ir pažiūrų platumas, 
bet iš tikrųjų tai yra nusikreipimas nuo 
bet kokios religijos. Jeigu pradedama 
skelbti, kad visos religijos yra vieno
dos, tai tuoj nesilaikoma nė vienos ir 
tampama praktišku ateistu, nors teori
joj ir pripažįstama kažkokia neaiški, 
nesuprantama dievybė.

YMCA šią religinio indiferentizmo 
doktriną paskutiniu metu labai pamė
go ir ją uoliai platina savo raštais bei 
kalbomis. Nuo jos nėra išskiriamos nė 
jaunimo stovyklos. Todėl yra aišku, 
kad katalikas negali savo vaikų leis
ti į šios organizacijos vedamas sto
vyklas, negali į šią organizaciją rašy
tis arba būti joje kokiu nors vadovu, 
nes tokiu būdu ir jis pats bus užkrės
tas tomis klaidingomis idėjomis ir bus 
priverstas jas skleisti kitiems.

Tačiau nedraudžiama su YMCA 
bendrauti grynai materiališkai, t. y. 
naudotis sporto salėmis, maudymosi 
baseinais ar net stovyklavietėmis, jei
gu ten visą programą tvarko savi va
dovai. Negalima drausti nei darbinin
kui dirbti kokį nors fizinį darbą šios 
organizacijos įstaigose, kaip nedrau
džiama dirbti pas žydą ar kitos tiky
bos asmenį. Tačiau, jei galima, reikia 
ir tokių darbų vengti, nes gali būti pa
vojus, kad, nuolat ten esant ir su tos 
organizacijos nariais bei vadovais su
sitinkant, pamažu pradės skverbtis ir 
jų skelbiamos idėjas.

Redaktorius
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Juozas Vaišnys, S. J.

SLEEPING BEAUTY

Kai kam gali atrodyti, kad nėra pro
porcijos tarp šio net pilnai pusantros va
landos nesitęsiančio filmo ir septynerių 
metų darbo bei šešių milijonų išleistų do
lerių. Bet Walt Disney, imdamasis tokio il
go darbo ir leisdamas milijoną po milijo
no, žinojo, kad tas darbas jam bus atly
gintas ir išleisti milijonai griš su kaupų. 
Kas gi čia ypatingo — tai tik Brolių Gri
mų pasaka apie miegančią karalaitę, at
vaizduota judančiais piešiniais ir parody
ta dideliame Cinemascope ekrane. Bet šio 
filmo pasirodymas yra sveikintinas. Tai 
yra tikrai graži dovana Amerikos ir kitų 
šalių vaikams, kurie dažnai yra verčiami 
tenkintis tik kaubojiškais televizijos fil
mais. Šios pasakos turinys yra labai pa
prastas, bet vaikui gal įstrigs į jauną šir
dukę mintis, kad vis dėlto pasaulyje lai
mi gėris, jeigu tik žmogus to nori.

Nuostabiai didingi yra šios paprastos 
pasakos filme parodyti vaizdai, bet įspū
dinga yra ir muzika, parašyta pagal Čai
kovskio “Miegančios Karalaitės baletą”.

Prie šio filmo yra rodomas įdomus 
priedas — “The Grand Canyon”. Pro žiū
rovo akis vienas po kito pralekia majes
totiški gražiausio Amerikos slėnio vaiz
dai, be jokių žodžių, be jokių aiškinimų, 
palydėti tik nuotaikingos ir originalios 
muzikos. Šie du filmai apie miegančią

karalaitę ir apie mieganti karalių — di
dingą Grand Canyon slėnį — sudaro 
harmoningą vienetą ir seka mums nuo
stabią pasaką — pasaką žmogaus ir gam
tos.

THE BLACK ORCHID

Tai yra gana įdomi ir simpatinga dvie
jų jaunų našlių istorija. Tarp jųdviejų 
buvo kažkoks panašumas, kuris gal taip 
juodu vienas prie kito ir traukė. Našlio 
(Anthony Quinn) žmona, pagimdžiusi 
dukterį, prarado protą ir jo neatgavo iki 
mirties. Našlės (Sophia Loren) vyras bu
vo valkata ir tapo nužudytas savo sėbro. 
Ji labai liūdėjo ir krimtosi dėl vyro tra
giškos mirties, nes manė, jog ji pati savo 
charakteriu pastūmė vyrą nueiti tais ke
liais. Jis turėjo jau besirengiančią tekėti 
dukterį (Ina Balin), o ji — dar nedidelį 
sūnų (Jimmie Baird), mažą nusikaltėlį, 
kuris buvo išsiųstas i tokiems berniu
kams skirtą ūkį, nes buvo sugautas, kai 
vogė centus iš gatvėse esančių automobi
liams pastatyti automatų.

Abudu vaikai, išgirdę apie planuoja
mas tėvų vedybas, nebuvo patenkinti. 
Ypač našlio duktė taip jaudinosi, kad 
protesto ženklan užsirakino savo kamba
ryje Ir Išeidavo tik tada, kai reikėdavo 
valgyti. “Argi tu imsi tą moterį, valkatos 
žmoną?” — buvo jos priekaištingi žo
džiai. Bet pagaliau, kaip paprastai būna
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filmuose, viskas taip susidėstė, kad jie 
visi susitaikė, ir tą liūdinčią našlę —- juo
dąją orchidėją pamilo net ir našlio užsi
spyrusi duktė.

Vaidyba labai gera ir natūrali. Filmas 
patariamas visiems.

AUNTIE MAME
Čikagos priemiestyje Evanstone gimęs 

ir augęs Patrick Dennis, grįžęs iš antrojo 
pasaulinio karo, pradėjo rašyti knygas. 
Labiausiai jo vardą po Ameriką ir po pa
saulį išgarsino knyga, vardu “Auntie 
Mame”, kurios 1955 m. buvo išparduota 
apie pustrečio milijono egzempliorių. 
Knygoje atsiminimų forma buvo auto
riaus fantazijos sukurta ekscentriška ir 
labai turtinga teta, kuri jį išauginusi nuo 
dešimt iki dvidešimt metų.

Pagal šią knygą tuoj buvo parašyta 
komedija ir pradėta vaidinti Broadway 
teatruose. Iš viso buvę virš šešių šimtų 
vaidinimų įvairiuose Amerikos miestuose, 
o taip pat ir užsienyje. Po tokio didelio 
pasisekimo scenoje, ir filmų pramoninin
kai nesnaudė — pritaikė šią komediją 
ekranui ir dabar rodo perpildytose kino 
salėse.

Teatro scenose tetos Mame vaidmeny
je žiūrovams teko matyti Įvairias artistes, 
bet daugiausia ovacijų yra susilaukusi 
Rosalind Russell, kuriai teko šis vaidmuo 
ir filme. Ši nepaprastų vaidybinių gabu
mų moteris, judri ir gyva kaip gyvasis si
dabras, yra viso filmo centras, nors jos 
vaidyba ir labai ekscentriška. Filmas kaip 
tik daugiausia ir imponuoja tuo išoriniu 
neįprastu ekscentriškumu, kuris dažnai 
nuslopina ir mintį ir kai kuriuos morali
nius principus. Viską susumavus, vis dėl
to filmas yra gana įdomus, bet suaugusių
jų lygio.

SOME CAME RUNNING
Kai koks nors nelabai švarus romanas 

užkariauja tokia skaityba bemintančių 
amerikiečių knygų rinką, filmų pramoni
ninkai tuoj pasiryžta “padaryti biznį”, 
statydami tuos veikalus ekrane. Bet ka
dangi Amerikoje filmų cenzūra kai ku

riais, kartais gal ir ne visai esmingais, at
žvilgiais yra gana griežta, tai daug kas 
išmetama, iškerpama, išvaloma, ir paga
liau beveik nieko nelieka. Gal panašiai 
atsitiko ir su James Jones romanu, iš ku
rio filme teliko vienas kitas spontanišką 
juoką sukeliąs posakis ir įdomus aktorės 
Shirley MacLaine sukurtas smuklėse bei 
menkos vertės kabaretuose savo jaunystę 
praleidusios mergaitės tipas.

Šis filmas tikriausiai nebus pasiūlytas 
konkursui, kai bus renkami geriausi šių 
metų filmai, bet MacLaine gali būti ir pa
siūlyta ir išrinkta geriausia artiste. Jos 
vaidyba labai originali, nors ir vaidmuo 
gana dėkingas. Kai kam patinka ir Frank 
Sinatra, bet daugeliui jis nepatinka. Šia
me filme jis vaidina prasigėrusį rašytoją. 
Girtuoklio vaidmeniui jis labai tinka, bet 
rašytojo — gal netiek.

RALLY ROUND THE FLAG, BOYS!
“Chicago Tribune” apie šį filmą trum

pai parašė: “Silly but funny”. Tai gal ir 
viskas, ką apie jį galima pasakyti. Joanne 
Woodward vaidyboje pasitaiko neblogų 
momentų, bet keista, kad jos vaidyba yra 
vienokia, kai ji užsideda akinius skaity
mui, ir visai kitokia — kai nusiima. Ne
žinia, ar tyčia ar ne, ji čia sukuria du 
visai skirtingus tipus. Joan Collins — 
tikras gašlumo ir koketės įkūnijimas. Gal 
vienintelė naudinga šio filmo mintis yra 
ši: kai motina dalyvauja visuose mieste
lio komitetuose, o tėvas retai namie, tai 
vaikai auga ir auklėjasi tik prie televizi
jos, todėl visai nenuostabu, kad jie dau
giau panašūs ne į vaikus, bet į mažus žvė
riukus ir savo tėvams nejaučia jokios pa
garbos.

PERFECT FURLOUGH
Visa “didžioji” filmo istorija sukasi 

apie tai, kaip kareivis (Tony Curtis), be
atostogaudamas ir beišdykaudamas Pary
žiuje, tampa nelegalių dviejų vaikų tėvu. 
Labai lėkštas filmas tiek savo turiniu, 
tiek vaidyba, tiek pastatymu. Niekam ne
patariame leisti laiko veltui ir eiti jo žiū
rėti. Tikėkite — tikrai neįdomu.
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A t s i ų s t a  p a m i n ė t i

Albinas Baranauskas. KALVOS IR LANKOS. Tolimo 
Suvalkijos kampelio žmonės ir gamta. Knygyno “Spau
da” leidinys, 1959 m. 154 psl., kaina 2 dol.

GIMTOJI KALBA. Bendrinės kalbos laikraštis. Nr. 2, 
spalis-gruodis, 1958 m. Redaktorius dr. P. Jonikas. Lei
džia JAV LB Kultūros Fondas. Šiame numeryje, kaip 
ir praėjusiame, yra nemaža naudingų kalbos dalyku. Be 
abejo, skaitytojai pageidauja, kad šiuo laikraščiu būtu 
galima šimtu procentu pasitikėti kalbos dalykuose, to
dėl jame negalima pakęsti nei korektūros, nei neapsi
žiūrėjimo klaidu, bet tiek pirmame, tiek antrame nu
meryje yra palikta viena kita klaidelė, pvz., 22-me pus
lapyje rašoma: “Apie nelietuvius arba nelaikančius 
save lietuviais čia nekalbama”. Turi būti: “...nelaikan
čius s a v ę s  lietuviais...” Šiaip spaudos darbas gana 
rūpestingas ir švarus.

Svarbus administracijos pranešimas

Jeigu kuris nors skaitytojas praėjusiu metu gruodžio mėn. arba šių metu 
sausio mėn. siuntė “Laiškams Lietuviams” pinigų prenumeratai arba ki
tiems tikslams ir negavo atsakymo, būtinai yra prašomas skubiai pranešti, 
kada ir kiek pinigu pasiuntė. Taip pat tepraneša, kokiu būdu siuntė (money 
order, čekiu ar pinigais), kieno vardu ir kokiu adresu.
Kas dar neatnaujino prenumeratos, maloniai prašome kaip galima greičiau 
tai padaryti. Čikagoje gyvenantieji visada gali prenumeratą sumokėti Jau
nimo Centre arba “L. L.” administracijoje, 2345 W. 56th St.

Skelbiama Spaudos Diena

JAV Liet. Bendruomenės Centro Valdyba, tikėdama, kad kova dėl Lietu
vos laisvės kultūrinėmis priemonėmis šiuo metu ir mūsų sąlygom gali Tė
vynės pavergėjui suduoti pačius tiksliausius ir skaudžiausius smūgius, atsi
mindama lemianti spaudos vaidmenį mūsų tautinio pabudimo laikotarpy ir 
ypačiai pagerbdama Didžiojo Žadintojo Vinco Kudirkos, kurio 100 metų 
gimimo sukakti vis dar nenustojame šventę, plunksnos nuopelnus ir siek
dama nukreipti mūsų knygą ir laikrašti į lietuvio rankas ir širdį, kad jis 
nežūtų savo tautinei šeimai ir netaptų bėgliu iš laisvės kovos lauko, nutarė: 
kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadieni skelbti Spaudos Dieną visiems J.A.V. 
lietuviams. Tą dieną kiekvienas lietuvis teatlieka pareigą sau, tautinei kul
tūrai ir laisvės idealams, nusipirkdamas lietuvišką knygą arba užsiprenu
meruodamas laikrašti.

JAV Liet. Bendruomenės 
Centro Valdyba
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