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Ateitininkijos sąjūdžio šimtmetis:

žžvviillggssnniiss  įį  pprraaeeiittįį  iirr  aatteeiittįį

DIEVO DVASIA

Rūdija žalvaris, ir auksą metai ėda,
Sidabrą apneša tuštybių pelenai,
Nuo piršto pavagia safyro brangų žiedą, – 
Tik ji viena gyvena amžinai.

Sudyla rūbai šilko ir mašasto,
Karaliams krinta iš karūnų rubinai,
Nuo jūros krašto iki žemės krašto
Tik ji viena gyvena amžinai.

Garbė užgęsta, kaip blanki liepsnelė,
Nė žemės dulke ji nešvies tenai.
Tik ji viena didi ir visagalė,
Tik ji viena gyvena amžinai.

Bernardas Brazdžionis

Truputis istorijos

XX amžiaus pradžioje pirmoji Lietuvių katalikų studentų draugijos valdyba buvo
su daryta iš studijuojančių kunigų Louvaine, charakteringiausios jų savybės buvo dvi –
ka talikiškumas ir tautybė. Bet jie tuoj pat, kai tik galėjo, perdavė vadovavimą pa sau lie -
čiams Maskvoje, pirmininkaujant Pranui Dovydaičiui. Ateitininkai yra pasau lie čių or -
ganizacija ir sąjūdis, bet joje, dažniausiai kaip dvasios vadovai, dalyvauja ir dva siškiai.

Įkurta organizacija greit augo ir brendo, grupavosi į sąjungas pagal kartas, plėtėsi
ir šakojosi į įvairias veiklos sritis: auklėjimo ir ugdymosi, mokslo, meno, literatūros, kul -
tū ros, žiniasklaidos, visuomeninių darbų. Atgavus nepriklausomybę 1918 m., kaimy-
nams kėsinantis Lietuvos teritoriją užgrobti, jauni ateitininkai, daug jų tiesiog iš gim-
na zijos suolų, stojo į kariuomenę. Taip buvo įrodomas jų tautiškumas. Išlaikė jie ir kata-
li kiškumo egzaminą, nors, tiesa, tai savybei įgyvendinti nėra ribų. Ir kai kurie vadai su
lai ku pasigesdavo gilesnio dvasingumo, tad siūlydavo kelius. Taip Dovydaitis steigė eu -
cha ristininkus, o S. Šalkauskis – gyvosios dvasios sąjūdį. Kultūra buvo nemažas ateiti -
nin kų rūpestis. Iš ateitininkų gretų kilo nemaža įvairaus pobūdžio kultūrininkų: mok-
slo žmonių, rašytojų, menininkų. Raudonajai armijai okupavus nepriklausomą Lietuvą
1940 m., ateitininkų organizacija buvo uždaryta. Nemaža ateitininkų išvežta į Sibirą.
Da lis pasitraukė į Vakarus. Organizacija atkurta išeivijoje 1945 m. Vokietijoje, vėliau –
Šiau rės Amerikoje ir kituose kontinentuose, o atgavus nepriklausomybę, ateitininkai
bu vo atkurti ir Lietuvoje 1989 m. 

Ateitininkai Šiaurės Amerikoje nesitenkino Ateitininkų federacijos kongresu Lie tu -
vo je (rugpjūčio 5–7 d. Vilniuje), bet suruošė Ateitininkijos 100-metį mininčią šventę lap-
 kri čio 24–28 d. Čikagoje. 

Šimtmečio šventė Čikagoje

Susirinkę į šimtmečio jubiliejinę šventę Čikagoje, šv. Eucharistijos Auką Čikagos
ka  tedroje atnašaujant naujam vyskupui, Ateitininkų federacijos dvasios vadui Gintarui
Gru  šui, pirmiausia padėkojo Dievui už Jojo globą. Akademinė programa buvo konden-
suo ta, sukaupta. Ji siekė dviejų tikslų: pažvelgti į sąjūdžio praeitį ir nubrėžti ateities už -
da vinius. Dr. Kęstučio Girniaus ir ką tik Ateitininkų federacijos pirmininko kadenciją
už baigusio pirmininko Vyganto Malinausko įvadinės paskaitos šventės akademinei pro-
gra mai davė ,,toną”: remiantis praeitimi, mesti žvilgsnį į ateitį

Kone tik į praeitį buvo pažvelgta prof. Kęstučio Skrupskelio pirmosios, 1910–1940
m. ateitininkų istorijos studijos ,,Ateities draugai” knygos apžvalgoje (apžvelgė autorius
ir dr. Augustinas Idzelis). Pasigrožėta ateitininkų veiklos vaizdais apžvalginiame filme
,,Šim tas ateities metų”, taip pat – fotografijos parodoje apie praeities išeivių ateitininkų
veik  lą bei ateitininkų archyvinės medžiagos parodoje.

Simpoziumo sesijomis buvo siekiama nustatyti ateities uždavinius, kuriais tenka
at  siliepti į šių laikų iššūkius, žmonių poreikius, kliūtis, problemas, pavojus. Pa si nau do -
ta S. Šalkauskio formuluotais penkiais principais: katalikiškumu (vadovavo kun. dr.
Kęs  tutis A. Trimakas), tautiškumu (dr. Petras V. Kisielius), inteligentiškumu (dr. An -
drius Kazlauskas), šeimyniškumu (dr. Vita Aukštuolienė ir dr. Pranutė Domanskienė)
ir visuo meniškumu (Vytas Maciūnas).

Atgaivai penktadienį vakare buvo surengtas koncertas, kuriame pasirodė Dainavos
an samblio vyrų vienetas ir jaunimo kylančios vokalinės bei instrumentinės pajėgos. Šeš -
ta dienio apyvakaryje po akademinės programos šv. Mišių aukoje visi šventėje dalyva vu -
sie ji pasižadėjo atsidėti ateities uždaviniams.

Kelių ,,Kultūros” numerių puslapiuose bus pateikti šios šventės akademinės pro-
gra  mos tekstai, verti skaitytojų dėmesio.

Kęstutis A. Trimakas

Švč. Jėzaus širdies ir Švč. Marijos procesijų altorėlis, 
XX a. pirmoji pu sė, Geležių bažnyčia, Panevėžio raj.



Šimtmetį švenčia ne kiekviena organizacija. Pir -
 mie ji ateitininkų ideologiniai varžovai auš  ri -
nin kai, kurie buvo artimi liau di nin kams bei so -

cia listams ir su kuriais susiginčijęs atei tininkų kū rė -
jas Pranas Dovydaitis įkūrė ,,Atei tį,” neatlaikė val -
džios spaudimo ir nutraukė sa vo veikimą prezi den -
tau jant Smetonai. Sąjūdžio ir pirmaisiais at gau tos
ne priklausomybės metais bu vo įkurta daug naujų
jau nimo organizacijų – ge di minaičiai, aušrininkai,
mai roniečiai, atgaivintos ir tradicinės jaunimo orga -
ni zacijos. Bet dauguma ne įleido gilesnių šaknų.

Gyvuoti šimtą metų niekada nelengva. Tam rei -
kia įkvėpti bent keturias kartas. Iš sen ka pirminis en -
tu ziazmas, žmonės pa varg sta, idė jos pasens ta,
ieš koma ko nors naujo, kas la biau atitinka laiko
dva sią. Ateitininkai at si ra do ir išliko ne pa pras -
tai sunkiomis są ly go mis. Jie kūrėsi carų pries -
pau dos laikais, ša lies nepriklausomybė bu vo
pa siekta tik po de vy nerių metų, 1940 m. pra si -
dė jo nauja ir il ga oku pacijos naktis. Iš 100 me -
tų beveik 60 pa žen klinti okupacija. Ir nepri -
klau somybės me tais valdžia nebuvo palanki
atei  ti nin kams. 1930 m. buvo uždarytos visos
ne  va ,,po litiškai vi suomeninės” organizacijos,
to  kios kaip atei tininkai, paliekant vien skau tus,
ku rie tapo ne tiesioginiu tautininkų par ti jos fi -
lia  lu. Mok sleiviai ateitininkai buvo per se kio -
jami, kai ku rie išmesti iš mokyklos net 1939 m.
Bet jie li ko nepalaužti. Pagal įp ras tus ap skai -
čia vi mus, ateitininkų seniai ne tu rėjo būti. Bet
atei   tininkija liko gyva – ji gy va vo išeivijoje tol,
kol atsikūrė Lietuvoje.

Kiekvienas amžius yra savo laiko vaikas,
kal  ba savo kalba, grumiasi su savo proble mo -
mis, turi savo iššūkius. 1910 m. Lietuva nėra
šių dienų Lietuva, pasaulis irgi ne tas pats. Ir
baž  nyčia gerokai pakito, ypač po Antrojo Va ti -
 ka no susirinkimo. Būta didesnių pokyčių pra   ei -
ty je. Viduramžiais Bažnyčios dorovi nia me mo -
ky me buvo pabrėžiami kiti akcentai. Dau  giau
dė mesio buvo skiriama septynioms di  džiosioms
nuo dėmėms negu dešimčiai Die vo įsakymų. Ir
jos buvo įvardijamos kita tvar ka negu šiandien
– puikybė, pavydas, pyktis, go du mas, per si val -
gy mas ir persigėrimas, tin gė jimas ir pa leis tu va -
vi mas. Didesnėmis nuo dė mėmis bu vo laikomos
tos, kurios buvo su sie tos su dva sia, o ne kūnu,
ku rios pažeidė ti kin čiųjų visuo me nės so li da ru -
mą, raginimą my  lėti savo kai my ną, o ne ženk li -
no ne ge bė ji mą suvaldyti že miš kas ais tras.

Prano Dovydaičio straipsnis ,,Trys pa ma ti -
niai klau simai” nebuvo parašytas vakuume. Tai
ne šal tas akademiškas tekstas, ne mėgi ni mas
grum tis su ilgalaike filosofine problema, bet at -
sa kymas į kon krečius gyvenimo iššūkius. Atei -
ti ninkai kūrėsi kaip atsvara tebesitę sian čiam
ša lies, ypač švie suo me nės, lenkėjimui ir Rusi jo -
je studi juo jančių stu den tų laisvamaniškumui ar tie -
siog ate izmui.

XX a. pradžioje aukštoji lietuvių, tikriau ta riant,
lie tuviška kultūra buvo pradinėje kūrimo sta dijoje.
Kal ba, ypač mokslinė ir kultūrinė, ne bu vo iš si vys čiu -
si, kalėsi pirmieji aukštosios kul tū ros dai gai – te -
atrai, mu zikos ir mokslo draugijos. Kul tūra nėra
kuria ma iš nieko. Talentingas kaimo dū di ninkas ne -
su kom po nuos sonatos ar fugos, nes ne žinos, kas jos
yra. Kai mo bernas gal mokės ei liuo ti, bet nerašys
odžių, ba la džių, jam bus svetimi ei lėdaros principai.
Ne pa ra šy si romano, nė vieno ne paskaitęs. Prieš su -
kur dami sa vąją aukštąją kul tū rą, atgimstančios ar
be si ku rian čios tautos at sto vai turi praeiti tai, ką
vieni va di na ,,lervos” sta di ja, tai yra įsitraukti ir įsi -
gilinti į ki tos tautos auk štą ją kultūrą, ją pasisavinti.
Lie tu viams tai buvo len kų, estams, latviams ir
čekams – vo kiečių kul tūra. Čekų tautinio atgimimo
žadintojas Fran ti šek Palacky vokiškai parašė pirmąjį
savo ,,Če kų tau tos istorijos” tomą. Estų tautinio at -
gi mimo, ku ris prasidėjo anksčiau negu lietuvių,
šauk   liai tar  pu savyje kalbėjo vokiškai iki XX a. pra -
džios. Po 1905 m. revoliucijos jie pradėjo tarpusavyje
ben drau ti tik es tiškai. Egzistuoja didelis pavojus,
kad gim stančios tau tos nariai, įsijungę į vadovau jan -
čią vie tos auk štą ją kultūrą, joje pasiliks. 

Sulenkėjimo grėsmė buvo reali, ypač tarp be si   -
mo  kančio jaunimo. Tuo metu apskritai mok slei vių
bu vo labai mažai, o lietuviai sudarė ma žu mą ne   lie -
tuvių jūroje. Pvz., Šiaulių mergaičių gim na zi jo je

1913–14 m. iš 390 lietuvių buvo 25, Tauragėje – 2 iš
61, ten berniukų buvo 25 iš 122. Apie Telšių mer  gai -
čių progimnaziją buvo rašoma, kad ,,tikrai su si pra tu -
sios, išsilavinusios mergaitės su žvake ieš ko tum visą
die ną, kol atrastum vieną.” Jei Lie tu va nebūtų iš ko -
vo jusi nepriklausomybės, lie tu viai galėjo sulaukti
bal tarusių (gudų) likimo, tai yra likti nesu sipra tusiu
et nosu, nepajėgiu virsti są moninga, mo der  nia tauta.

Antrąjį didįjį iššūkį metė kovingas materializ -
mas ir laisvamanybė. Tuometiniuose Rusijos uni ver -
 si tetuose didelį vaidmenį suvaidino re vo liu ci nės ir
lais vamaniškos nuostatos, gajus buvo ir scien tizmas,
įsi tikinimas, kad tik gamtos mokslai lei džia objekty -
viai pažinti tikrovę, kad jų metodais rei kia spręsti vi -
sus klausimus, kad jiems priklauso ga lutinis žodis.
Bu vo skelbiami įvairūs tariami Die vo nebuvimo įro -
dy mai. Antikatalikiškos, an ti kle rikalinės nuotai kos

bu vo plačiai paplitusios. Tuo metu daugelis liberalų
ir kairiųjų žiūrėjo į ka ta likybę taip, kaip da bar žiū ri -
ma į islamą, taigi kaip į tikėjimą ir galvojimo būdą,
ku ris ne su de ri na mas su moderniu pasauliu ir jo ver -
ty bėmis, su de mokratija. Jei žmogus buvo toks tam -
sus, kad ti kė jo katalikų mokymu, tai buvo jo privatus
rei ka las. Bet buvo raginama katalikybę iš stum ti iš
vie šo jo gyvenimo. Antikatalikiškos nuo statos buvo
to  kios įtakingos Amerikoje, kad kan di datuojantis į
pre zidentus John Kennedy turėjo imtis ypatingų
prie  monių įtikinti nekatalikus, kad jis nebus po pie -
žiaus tarnas ir atstovaus Amerikos, ne Va ti ka no in -
teresams. Anot Dovydaičio, buvo siekia ma, kad Lie -
tuvoje, kaip ir Prancūzijoje, ,,dievoti ka ta li kai vi są
laiką tūnotų bažnyčiose, o kunigai za kri sti jose”. Ši
nuo s tata buvo nuosekliai įgyven di na ma per sovietų
oku paciją, kai bažnyčia buvo izo liuo ta, o valdžia vi so -
mis išgalėmis siekė kunigus pa versti kul to tarnais.

Kai 1910 m. lapkričio 24 d. Dovydaitis, kuris bu -
 vo leidinio ,,Aušrinė” redakcinės komisijos na rys, iš -
spaus dino straipsnį apie tikėjimo vaidmenį žmo gaus
gy venime ir pažadėjo ateityje su pa žin dinti skai ty to -
jus su krikščioniškuoju požiūriu į įvai rius die nos
klau simus, redakcija de mon stra ty viai atsiri bojo nuo
straip snio. Supratę, kad ,,Auš ri nė” liks už dara krik -
ščio niškai minčiai, Do vy dai tis ir kiti ka ta likai in te li -
gen tai nutarė kurti savo drau giją ir leisti savo laik -
raš tį ,,Ateitis.” Po kelių mė nesių išėjo pir masis ,,Atei -
ties” numeris, kaip 50 ,,Draugijos” nu me rio ne mo ka -
mas priedas. Du treč dalius numerio sudarė Do vy dai -

čio straip snis, pasirašytas ne jo vardu, bet su pa rašu
,,Atei tininkai”.

Tie ,,Trys pamatiniai klausimai – kuo mi mes sa -
ve vadiname ir kodėl, ką mes ma to me aplink save,
mū sų priedermės (taigi pa reigos), siekiai ir keliai
prie jų” – ir Do vy daičio atsakymai į juos yra tiesiog
su sieti su religija. Esame ka  talikai, gyvename pa sau -
 ly je, kuriame lais vė, kultūra ir mokslas klai dingai su -
pran  tami ir paverčiami sta bais. Ne pri pa ži nus Die vo,
lais vė tampa ma dos ir blogų įpro čių vergija, kul tūros
var  dan įsi vieš pa tau ja barbarizmas (Dovy dai tis klau -
sia: ,,Ka da buvo didesni kraujo pra lieji mai?”), o mok -
s las, tiksliau tariant, scien tiz mas – lėk štų šūkių (pla -
katų) fi lo so fi ja. Žmogus iš si gel bės, tik sugrįžus prie
To, kas atmesta. O prie  dermė ar pareiga – vis ką at -
 naujinti Kris tuje, tapti krik ščio ni mis, tokiais, ko kie
bu vo pirmieji Kris taus Baž nyčios na riai. Cituo ju –

,,mes visi su sis pie tusieji apie ‘At ei  tį’ ti ki mes
suteikti vieni ki tiems prak tiš kus ir te  ore  tiš -
kus gink lus, kad kovoti už Die vo–Kri s taus
tiesą… su tel kti jiegas at skir ti kas gam tos,
istorijos, fi losofijos ir ki tuo se moksluose tie   -
sa, kas ne, tikimes prieš ateiz  mo katekiz mo
pa si ga minti tiesos pra džia mokslį.”

,,Trys pamatiniai klausimai” yra ku ria -
ma  sis programinis tekstas. Organiza ci jai su -
teik tas vardas, išsakytas ir šūkis – ,,Vi sa at -
naujinti Kristuje”. Bet straipsnyje ne buvo ir
ne galėjo būti užprogramuotas to lesnis įvai -
ria pusiškas ateitininkų są jū džio vystymasis.
Do vydaitis dar buvo jau nas, tik 24 metų.
Straip s nis turėjo pusiau po leminę už duotį –
su kurti leidinį ir or ga ni zaciją, ku ri suvienytų
ka talikišką moksleiviją ir stu  dentiją, atsvertų
lais vamaniškai nu si tei kusią ,,Auš rinę”, kuri
sie kė bendru tau ti niu pagrindu su telkti mok -
s lus einantį lietuvišką jau nimą. Do vy dai tis
ne sipriešino tautinei ,,Auš ri nės” orien ta ci  jai,
tad turbūt nejautė poreikio pa brėž ti lie tu vy -
bės svarbą. Religinė straipsnio orien ta  cija ne -
reiš kė abejingumo tautai. Ateitinin kai ma nė,
kad Lie tu va turi būti tautinė vals tybė, ku rio -
je turi šei mi nin kauti lietuviškai kalbanti et -
ninė ben  druo me nė, nors Šalkaus kis ir kai ku -
rie kiti gal vojo, kad tau tininkai per ver tin da -
vo tautos reik šmę. 

Sėkmė lydėjo ateitininkus. Bet ir sąlygos
ka ta likiškam jaunimo sąjūdžiui buvo pa lan -
kios. Mok sleivių ir studentų skaičius buvo
stul  binamai ma  žas. Pirmaisiais ateitininkų
me  tais buvo gal apie 2,000 moksleivių. 1911
m. lietuvių abi tu rien tų tebuvo 29; 1912 m. –
65; 1914 m. – 68, iš kurių 14 mokėsi ne Lie -
tu  voje. Aukštąjį mokslą baigusių stu  dentų
dar mažiau. 1912 m. – 17, neskaitant ku nigų;
1913 m. – 31. Įtikink dešimt ar dvidešimt
žmo    nių, sutelk juos bendram darbui – tai lyg
va   do vautum ma žai kariuomenei.

Pirmieji ateitininkai veiksmingai atliko
sa vo tuo  metinį pašaukimą – lietuvių švie suo -
me nės su krik ščioninimą. Ateitininkai sudarė

di delę Lie tu vos studentų dalį. 1932 m. beveik 600 iš
4,5 tūk stan čio užsiregistravusiųjų, nors Smetonos
val džia varžė stu  dentų ateitininkų veiklą. Atei ti nin -
kai dažnai su rinkdavo daugiausiai balsų, renkant
Stu  dentų at stovybę. Per pirmuosius rinkimus atei  ti -
nin kai lai mėjo trečdaliu balsų daugiau, negu bet kuri
ki ta grupė. Reikia prisiminti, kad tais me tais žydai,
su da rę didelį studentų procentą, turėjo sa vo orga ni -
za  cijas. Vyraujantį vaidmenį atei ti nin kai išlaikė per
vi sus nepriklausomybės metus. Jie tu rėjo 5 iš 18 at -
sto  vų paskutinėje 1938 m. iš rink to je Studentų at sto -
vy bėje.

Šalies intelektualiniame gyvenime atei ti nin kų ir
ka talikų įtaka didėjo, ypač humanitariniuose ir so -
cia liniuose moksluose – jie labiau suprantami ir su -
vai dina reikšmingą vaidmenį, formuojant gy ven tojų
sa vimonę, pasaulėžiūrą. Ne visi katalikų lai mėjimai
pri skirtini ateitininkams, bet atei ti nin ki jos vaid -
mens negalima neįvertinti. L. Ivinskis, A. Šapoka, A.
Ma ceina, S. Šalkauskis, B. Braz džio nis – visi buvo
atei tininkai. Leistina ilgesingai pri si minti aukso am -
žių, bet nevalia užmiršti, kad jis ne sugrįš. 

Kokia dabar padėtis, kokie iššūkiai, ką privalo
atei  tininkai daryti? Pokyčių daug. Vienas iš es mi nių
– tai, kad ateitininkai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir
ki  tur pasaulyje, ypač Amerikoje. Išeiviai ne be grįš į
Lie  tuvą, o naujoji emigracija didins čia gy ve nančių
lie   tuvių skaičių. Gyvenimas išeivijoje ir Lie tuvoje ga -
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nė tinai skiriasi, kad tai, kas itin svar bu čia, neturi to -
kios pat reikšmės Lietuvoje. Ir at vir kščiai. 

Vien tai, kad mes čia šiandien susirinkome, ro do
iš eivijos ateitininkų ryžtą toliau dirbti. Tad ky  la
klau  simas, kaip ateitininkai Lietuvoje ir gy ve  nantys
už jos ribų gali vieni kitiems padėti, pa ša  linant trū -
ku  mus, kovojant su iššūkiais.

Amerikoje lietuvybės palaikymas yra bene svar -
 biau sia užduotis. Tokia ji buvo nuo 1950 m., bet ne
dėl to, kad katalikybė buvo nuvertinama. Ame  rika
bu vo ir tebėra religingas kraštas. Ap klau sos ro do, jog
70 proc. amerikiečių visiškai įsi ti kinę Dievo bu vimu,
60 proc. mano, kad Dievas yra asmuo, su kuriuo gali
tu rėti asmeninį ryšį, trys ketvirtadaliai tiki po mir ti -
niu gyvenimu. Re li gi jos klestėjimas ne reiš kia ka ta li -
ky bės klestėjimo. Ka talikų bažnyčia yra netekusi
dau giau savo na rių, negu bet kuri religinė ben druo -
me nė, iš dalies dėl to, kad neskuba pri sitaikyti prie
da barties ma dų. Gal koks trečdalis ka talikų šeimose
iš au gu sių jų paliko bažnyčią, nors jos gretas papildo
kon ver titai (vienas iš 40 katalikų yra konvertitas) ir
emi gran tai iš Pietų Amerikos. Kitose šalyse krik ščio -
nių ir katalikų skaičius smarkiai auga. Ap skai čiuo ta,
kad Kinijoje yra net 65 milijonai pro tes tan tų ir 12
mi lijonų katalikų. Keli žinovai mano, kad yra net 100
mi lijonų. Pietų Korėjoje krikščionių pro  centas dar di -
desnis. Tik Europoje nyksta reli gin  gumas.

Minėtinas ir kitas momentas. Nors didelė da lis

mok slininkų ir turbūt filosofų – ateistai, jie ne bru ka
sa vo įsitikinimų viešajame gyvenime, tarp stu dentų
ne vyrauja nuostata, kad tyčiojimasis iš re ligijos ir ti -
kin čiųjų yra beveik privalomas iš si la vi nusio žmogaus
bruo žas. Kovingi ateistai, tokie kaip Richard Daw -
kins ir Christopher Hitchens, yra išimtis, jų argu -
men  tai sutinkami su šypsena, kaip mėgėjiškas mė gi -
ni mas filosofuoti.

Nors negalima pro pirštus žiūrėti į ka ta li ky bės
sun kumus, nors katalikai tėvai negali žinoti, ar jų
vai kai nenutols nuo Bažnyčios, katalikai gali kreip tis
į įvairias nelietuviškas katalikiškas in sti tu cijas, ten
su laukti patarimų, paguodos, pa stip ri nimo. Panašių
lie tuviškumo ar tautiškumo uolų nė ra. Tik lietuviai
rū pinasi lietuvybe. Šioje srityje Lie tuvos ateitininkai
ga li daug nuveikti, pa dė da mi mūsų vaikams išlikti
lie tuviškai kalbančiais lie tuviais.

50 sovietų okupacijos metų nepraėjo be pa sek -
mių. Komunistai entuziastingai ir nuosekliai per se -
 kio jo bažnyčią. 1987 m. rudenį, kai Maskvoje jau pū -
 tė pertvarkos vėjai, ideologinis sekretorius Lion  gi nas
Še petys paskelbė straipsnį, nurodantį, kad reikia
stip rinti ateistinį auklėjimą. Komu nis tams pasisekė
pa sėti nepasitikėjimą Bažnyčia ir izo liuoti ją. 

Formaliai Lietuva tebėra katalikiškas kraštas.
Gal trys ketvirtadaliai piliečių laiko save ka ta li kais,
Baž nyčios populiarumo reitingai gana aukšti – tik
ug niagesiai ir Prezidento institucija po pu lia res ni.
Bet šie duomenys klaidinantys. Manoma, kad sek ma -
die nį bažnyčią lanko apie 10 proc. ti kin čių jų, didžioji
da lis – pensinio amžiaus žmonės. Pa sak kitų ap klau -
sų, pamaldose kiekvieną sek ma die nį dalyvau ja tik 5
proc. gyventojų.

Populiarumas – irgi sąlyginis, tai atskleidė re ak -
 ci ja, neleidus įnešti buvusio prezidento A. Bra zaus ko
kar sto į Katedrą. Pasitikėjimas bažnyčia smu ko nuo

62 proc. iki 47 proc., nors rugsėjo mė ne sį pakilo iki
55 proc. Daugelis lietuvių nori, jog Baž nyčia, kaip
ma   žas vaikas, būtų matoma, o ne gir dima, taigi ne -
reik  štų savo nuomonės opiais gy ve nimo klausimais,
ypač kai bažnyčios mokymas prieš tarauja vyrau jan -
čioms nuotaikoms. Vos ka ta li kai pasisako šeimos,
ver   tybių, dirbtinio ap vai si ni mo, abortų ar kitais jau -
triais klausimais, pa si pi la kaltinimų srautas. Net nu -
sis  kundimas, kad Ka ted ros aikštėje ruošiami ne tin -
ka  mi renginiai, su lau kė piktų priekaištų.

Ne mažiau svarbu tai, kad išaušus nepri klau so -
 my bės saulei, iš katakombų išėjo kito profilio ka  ta li -
kų bažnyčia. Tai nebuvo 1940 m. Bažnyčia, ku riai
pri klausę išsilavinę, savimi pasitikintys, su Va karais
ry šius palaikantys inteligentai turėjo sva rų vaid me -
nį, nubrėžiant šalies visuomeninio ir in telek tua linio
gy venimo gaires. Antrojo pa sau li nio karo pa baigoje
neproporcingai daug katalikų in teligentų pa si traukė
į Vakarus ar buvo ištremti, Baž nyčios inte lektualinės
pa jėgos buvo iš blaš ky tos, jei ne su nai kintos. 

Nusileido ne tik politinė, bet ir intelektualinė
,,geležinė uždanga”. Buvo nutraukti ryšiai su Va ka rų
pa sauliu, universitetais, krikščionišku pa vel du. Lie -
tu viai nedalyvavo katalikų pastangose su pras ti mo -
der nizmo iššūkius ir atsakyti į juos. Jie pa vir šu -
tiniškai susipažino su pokyčiais bažnyčios gy ve ni me
bei mąstyme ir įtariai juos vertino. Pa veik ti plačiai
pa plitusio priešiškumo Vakarams, jie ga na skeptiškai
ver tino daugelį vakarietiškų ver ty bių. Pa sauliečiai
in teligentai negalėjo prieiti prie krikš čio niškosios li -
te ratūros, savo aka de mi nė je veikloje tu rėjo slėpti sa -

vo įsitikinimus, net ne tiesioginės aliu zijos į krik ščio -
niš kas mintis pat rauk davo cenzorių ir ateistų da -
vatkų dėmesį.

Laiko reikalavimai irgi veikė. Reikėjo drąsių, ne -
 pa laužiamų ganytojų, žmonių, kurie buvo pa si ry žę
ri zikuoti savo laisve, gindami tikėjimą, o ne sub tilių
te ologų ar filosofų. Jų ir atsirado. Aš tun ta me ir de -
vin  tame dešimtmetyje kilus di si den ti niam judėjimui,
Lie  tuva leido daugiau savilaidos lei dinių, skai čiuo -
jant vienam gyventojui, nei kuri ki ta sovietinė res -
pub  lika. Bet inteligentai liko nuo šalėje, vos vienas ki -
tas ką nors parašė sa miz da tui ar viešai palaikė žmo -
gaus, religijos ir tautos tei ses ginančias organizacijas.
Ne į si vaizduojama, kad Lietuvoje būtų buvęs su kur -
tas Čekoslovakijos Char tos 77 atitikmuo ar kad disi -
den  tų gretas puoš tų toks žmogus, kaip akade mikas
A. Sa cha ro vas. 

Šiek tiek sutirštinant spalvas, galima teigti, kad
Baž nyčia ir inteligentija nuėjo savais keliais. Tai ne -
reiš kia, jog nėra inteligentų, kurie yra ka ta li kai. Bet
Lie tuvoje mažai žmonių save laiko ir lai ko mi ka ta li -
kais inteligentais. Juos beveik ga lė tu me su skai čiuoti
ant pirštų ir, deja, kai kurie iš jų yra gana kon tro ver -
siš ki. Dabartiniai katalikiškieji žur  nalai yra blankus
pir mojo nepriklausomybės lai  kotarpio inte lektualiai
gy vų leidinių atspindys. Net dabar spaus dinami kla -
si kos ir Vakarų mąs ty to jų vertimai, nes galbūt kitko
ne turima. Pa grin di nis leidinys ,,Naujasis Židi nys/Ai -
dai” turi tik tris šim tus pre nu meratorių, iš kurių gal
7–15 yra ku ni gai. Tai nėra džiuginantis reiškinys,
nes rodo, kad kunigų ir inte ligentų dauguma ne jau -
čia po rei kio dvasiniam penui. Reikia dar paminėti,
kad nė ra katalikiško univer si teto ar kito katalikus
in te li gentus telkiančio centro, koks ne pri klau so -
mybės me tais buvo Teologijos – Filo sofijos fa kul te -
tas. Jį lan kė daugelis ateitininkų, kurie klausėsi tų

pa čių pas kaitų, turėjo tuos pačius dėstytojus, skaitė
tas pa čias knygas, svarstė tuos pačius klausimus, tai -
gi išvystė dvasinį solidarumą ir bendrą supratimą.
Tai svarbu. 

Lietuvoje ateitininkai nėra įtakingi. Nežinau,
kiek yra studentų ateitininkų. Gal keli šimtai iš dvie -
 jų šimtų tūkstančių studentų. Taigi gal koks vie nas
iš tūkstančio, gal iš penkių šimtų. Spėčiau, kad dau -
gu ma dabarties studentų nežino, kas tie atei tininkai.
1938 m. beveik visi studentai buvo su si pa žinę su
atei tininkais

Stebuklingo ateitininkų atgaivinimo nebus.
Kaip jau minėta, dabarties jaunimas abejingas pa -
sau  lėžiūrinėms organizacijoms. Santariečiai moka
sa  ve gerai reklamuoti, bet tik Kaune jie turi stu den -
 tų grupę. Socialdemokratinių organizacijų irgi nė ra.
Prieš kelerius metus sukurta ,,Naujoji kai rė” ten ki -
na si proginiais straipsniais interneto por tale Delfi.lt.
Tau tininkų pakraipos or ga ni za ci jos – veik les nės, bet
jos krypsta į kraštutinumus. 

Sąmoningai daugiau kalbu apie studentus ir vy   -
res nio amžiaus ateitininkus. Juk ateitininkai yra ka -
ta likai, bet ne tik katalikai. Jie yra katalikai in  te li -
gen tai. Nemanau, kad ateitininkų pag rin di nė už duo -
tis – pamaldumo skatinimas. Tai turi da ry ti kunigai
ir šeimos, nors ateitininkai gali ir turi pri  sidėti. Kiek -
vie nu atveju ateitininkų indėlis pas to  ra ciniame dar -
be būtų kuklus. Kiti gali tą darbą pa  daryti taip pat
ge rai arba net geriau.

Ateitininkams labiausiai turėtų rūpėti ne Lie tu -
 vos katechizacija – bent jau tradicine prasme. Jie tu -

rė  tų teikti pirmenybę palankių ka te chi za ci jai sąly gų
su  darymui. Tai yra – viešosios erdvės at gai  vini mui,
pla  tesniam krikščioniškos minties ir mąs tymo at vė -
ri mui, instinktyvaus priešiškumo ne utraliza vi mui.

Galvoju ne apie populiarias televizijos laidas, se -
 ria  lus, melodramas, nesiliaujančius šokių ir dai nų
kon kursus. Tai būtų tik pūtimas prieš vėją. Ome nyje
vei kiau turiu pastangas paveikti viešąją nuo monę,
pa teikti nesukarikatūrintą katalikišką po ziciją svar -
biais visuomenės ir politikos klau si mais. Jei arki vys -
ku pija pradėtų atkakliai rei ka lau ti, kad jai būtų su -
grą žinta Šv. Jonų, taigi Vil niaus universiteto baž ny -
čia, arba kad jai būtų su teik tas lemiamas žodis jos
tvar kyme, universiteto va dovybė kritikuos arkivys -
ku piją, traktuos jos pra šymus kaip kėsinimąsi į uni -
ver siteto su ve re nu mą, primins, kiek jau baž nytinio
tur to atgauta ir t. t. Prezidentė palaiko universitetą.
Jos po zi ci jai pritars daugelis politikų, bet ne dėl to,
kad jie bū  tų gerai susipažinę su abiejų pusių ar gu -
men tais.

Tartis, derėtis ir kovoti, jei reikia, turi hierar -
chai, bet jie ne visada pajėgia visuomenei ge riau siai
pa aiškinti, ko Bažnyčia siekia ir kodėl. Bu vu sio pre -
zi  dento A. Brazausko laidojimo kon tro ver si ja parodė,
kad Bažnyčios viešieji ryšiai ne veik smin gi ir kad tai
ga li kenkti bažnyčiai. Hierarchai ne buvo pasirengę
pa sipiktinimo proveržiui ir vė liau tinkamai ne reaga -
vo. Būtų netektis, jei dėl to kai kurios dvejojančios
šei mos atitoltų nuo Baž ny čios.

Viešoji Lietuvos erdvė nėra itin palanki kata li -
 kams. Katalikai neturi veiksmingesnių vi suo me nės
vei kimo priemonių. ,,Naujasis židinys”, in ter ne to
por  talas bernardinai.lt, kai kurie kiti lei di niai turi
rė  mėjų ir skaitytojų. Bėda ta, kad šiuos, kaip ir pa -
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Spalio pabaigoje, sulaukęs 104 metų, mirė il ga -
me tis ateitininkas Juozas Meškauskas. Daž nai
jis man priekaištaudavo, kad aš do miuo si pra ei -

ti mi, o iš tiesų reikia žiūrėti į ateitį. Ir jis buvo tei sus:
pra eitis ir jos istorija man kur kas įdo mesnė. Ta čiau
ir istoriniai tyrinėjimai neišvengia mai atspindi tam
tik rą rūpestį ateitimi, šiuo at ve ju norą ateities atei ti -
nin  kus matyti vienokius, o ne kitokius. Manau, ma -
na  sis ateitininkų ideologijos supratimas atsispindi kai
ku  riuose knygos „Atei ties draugai” akcentuose.

Gyvendamas Amerikoje, neišvengiau Ame ri kos
kul tūros įtakos, ir ji atsispindi manoje ateiti nin kų is -
to rijoje. Kitur augęs, kitais rūpesčiais gy ve nantis bū -
tų parašęs kitokią istoriją. Tikiuosi, kad kitokių isto -
ri jų dar atsiras. Archyvinės me džia gos išliko nuo sta -
biai daug, nors karo metu bei so vietmečiu šis tas ir
din  go – iš tiesų dingo daug ma žiau, negu anksčiau
ma  niau.

Pirmas rūpestis. Šiuo metu Amerikoje religijos
var du garsiausiai kalba radikaliai antiintelektu alinis
re formacijos sparnas. Vyrauja mintis, kad re ligija ir
mok slas yra nesuderinami dalykai, kad esa me pri -
ver sti rinktis arba vieną, arbą kitą. To dėl, religijos
kri  tikų nuomone, vienoje pusėje – prie tarai, tamsu -
mas, atsilikimas, kitoje – mokslo švie sa, pažanga,
žmo nijos gerovė. Ateitininkai forma vosi laikais, kada
taip pat buvo pabrėžiamas ta ria mas mokslo ir religi-
jos karas. Tačiau jie nematė bū tinybės rinktis: jie
troš ko ir vieno, ir kito. Jiems svar bu buvo ir kata-
likybė – moderni, pritaikyta dvi dešimtojo amžiaus
sąlygoms, ir mokslas, nes be mok slo ir technikos
negalima kurti modernios Lietuvos valstybės.
Mokslo jie ne bijojo, nes tikėjo, kad tikras mokslas ir
tikras ti kė ji  mas vienas kitą remia.

Bijau, kad ir katalikai neužsikrėstų antiinte lek -

tu  alizmu. Todėl savo knygoje pabrėžiau, kad Do vy -
dai tis ir kiti ateitininkai buvo didieji mūsų mok slo
po puliarintojai.

Antras rūpestis. Mane gerokai erzina Ame ri koje
daž nai skelbiamas ekonominis individualizmas, va di -
na mosios laisvosios rinkos idealizavimas. Bijau, kad
ir Lietuvoje daug kas tuo už si krė tė, mažai tesusigau -
dy dami tikroje kapitalizmo išsi vystymo istorijoje. To -

dėl rašydamas pabrėžiau Le ono XIII vaidmenį, nes
jis savo laiku skelbė doktri ną, vadintą krikščionišku
so cializmu. Tai nėra tik ras socializmas, nes jis neat-
me ta teisės į priva čią nuosavybę. Tačiau pabrėžiama,
kad valstybė įpa reigota ekonominius procesus pri žiū -
rėti ir juos kreip ti taip, kad jie tarnautų bendrajai ge -
ro vei. Eko nominis individualizmas bendrąją gerovę
pa lie ka likimo valiai („trickle–down econo mics”), ti -
kė  damas, kad kažkokiu stebuklingu būdu viskas pa -
 si baigs gerai. O Leonas XIII reikalavo, kad valsty bė
tvar kytų ekonominį gyvenimą prigimtinės tei sės
(mo ralinių) normų šviesoje. Manau, ekonomi nis indi-
vi dualizmas ateitininkams buvo (ir tu rė tų būti) sve-
ti mas. Beje, Leonas XIII pripažino ir pri gimtinių
ben  druomenių svarbą, visų teisę burtis profesiniais
pa  grindais ir sutelktomis jėgomis rū pintis savo ge -
rove. �

Kęstutis Skrupskelis – filosofijos istorikas, dėstė filo sofiją
Uni  ver si ty of South Carolina ir Vytauto Didžiojo universitete. Aka de mi -
nė specia ly bė – Amerikos filosofijos isto rija ir filosofinių tekstų ty ri -
nė jimas bei re da gavimas. Paren gė JAV filosofo William James tekstus.
Do misi prieškario Lie tuvos intelektiniu gyvenimu bei spaudos istorija.
Pa rašė knygas „Vaikų žai dimas: ‘Dvidešimtojo amžiaus’ karika tūros”
(2008) ir „Ateities draugai” (2010). Bendra darbiauja spaudoje. 

KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

KELETAS PASTABŲ APIE KNYGĄ ,,ATEITIES DRAUGAI”

čios Bažnyčios leidinius, labiausiai skai to patys ka ta -
li kai ir jiems prijaučiantys. Bet ang liš kai tariant, tai
yra ,,preaching to the choir”, po kal bis su savai siais.
Rei kia įtraukti ir abejingus, net priešiškai nusi tei ku -
sius. 

Tai nėra beviltiška užduotis. Lietuvoje ne sun ku
bū ti išgirstam. Greit sužinoma apie įdomesnes min -
 tis ir geresnius straipsnius. Politinis, visuome ni  nis
eli tas yra lengvai pasiekiamas. Įtakingiausi in ter neto
por talai – jie svarbesni negu dienraščiai – siek dami
min ties įvairovės, pasiryžę spausdinti ka talikų
straip snius, jei jie turi ką pasakyti. Ne abe joju, kad
riš  liai kalbantys ir turintys ką pa sa ky ti žmonės būtų
kvie  čiami į populiarias diskusijų lai das. Deja, šiuo
me  tu nėra tiek daug katalikų ir atei tininkų, kurie ga -
lė  tų tai daryti.

Tai ne tik individualių gabumų klausimas. Svar -
 bu žinoti, kaip panašūs klausimai spren džia mi kitose
ša lyse, kokios ten diskusijos, ką sako iš ki lesni kata li -
kai, kokie jų argumentai ir aiš ki ni mai. ,,Geležinei už -
dan gai” pakilus, Vakarų pa tir tis vangiai skverbiasi
sau kelią į Lietuvą. Kadaise bu vo galima viltis, kad
Krik ščionių demokratų par tija, bendradarbiaudama
su savo užsienio ko legomis, galės atlikti tarpininko
vaid  menį. Bet par tija sužlugo arba buvo sužlugdyta,
ir vargu ar bus galima ją atgaivinti.

Platesnių žinių stoka yra akivaizdi, stokojama ir
žmo nių atvirumo joms. Tos patirties ir žinių turi išei -
viai, bet jie mažiau susipažinę su Lietuvos gy ve nimo
pe ripetijomis. Gal šiek tiek naivu, bet aš įsi  vaiz duoju,
kad išeivijos ir Lietuvos ateitininkai ga  lėtų ben dra -
dar biauti, siekdami papildyti vieni ki tų kom pe ten ci -
ją. Išeiviai galėtų surinkti ir pri sta tyti medžia gą apie
tai, kaip sprendžiama kokia nors prob lema, kokia yra
ki tų šalių patirtis ir ge riau sia praktika (,,best prac ti -
ces”), o Lietuvos atei tininkai ga lėtų deramai šias ži -
nias pritaikyti Lie tuvos ak tualijoms. Pvz., Lietuvoje
kar  tais aiš kinama, kad ka ta likai neturi primesti savo
įsi  ti ki ni mų kitiems, nors panašūs priekaištai nėra
tai  ko  mi liberalams. Ame rikoje šis klausimas seniai
svar   stomas, Lietuvos kata likams praverstų su si pa -
 žin ti su geriausiais argu mentais šiuo ir kitais svar -
biais klausimais.

Kai gyvenau Amerikoje, pastebėjau at ei ti ninkų
po linkį užsisklęsti savyje. Priklausiau dr. Pet ro Kisie -
liaus vadovaujamai federacijos va do vy bei, kuri 1977
m. rengė jubiliejinę stovyklą Pa lan gos konferencijos
pen kiasdešimtmečiui paminėti. Po ilgų diskusijų ir
svar stymų paskaitas skaityti pakvietėme tik savus
ve teranus. Gal per daug prisimename praeitį, per
ma  žai galvojame apie ateitį, siekiame išlaikyti sa vuo -
sius, o ne pritraukti kitus. Santariečiai į savo su va -
žia  vimus kviesdavo jaunus ateitininkus, vilda mie si
juos pritraukti. Ir gerai darė. Visur pasaulyje apstu
evan gelistų sektų misionierių, ieškančių konvertitų.

Net katalikiškoje Bavarijoje į mano namus pasibeldė
Je hovos liudytojai, o ne katalikai. Misionierių dvasia,
bū dinga Dovydaičiui, gerokai atslūgo. 

Ateitininkų galios ribotos, daug kuklesnės, negu
bu vo pirmuoju nepriklausomybės laikotarpiu. Vi suo -
me nės dvasia pasaulietiškesnė. Užuot nuleidus ran -
kas, reikia ieškoti kūrybingų būdų išnaudoti tą skir -
tin gą patirtį, kurią įgijo ateitininkai, gyvendami
abie jose Atlanto vandenyno pusėse. Galime vienas iš
ki to išmokti ir kartu ką nors reikšmingo pasakyti
tiems, kurie nėra ateitininkai ar katalikai. Ateiti nin -
kai gali prisidėti prie krikščioniškos minties sklei di -
mo, suteikti katalikiškesnį atspalvį viešoms dis ku si -
joms, priminti lietuviams, kokios yra tos ver tybės ir
ko dėl verta jų laikytis. Ir tai ne tik viešieji ryšiai, bet
ir mėginimas sukurti palankesnę aplinką mūsų idea -
lams („shaping the environment”, kaip dabar mėg -
sta ma sakyti). Ir šituo katalikybė užsiėmė nuo apaš -
ta lų dienų.

Po šimto metų atsakymai į pamatinius klau si -
mus gal nėra tokie sudėtingi. Ir dabar, kaip tada, esa -
me ateitininkai. Aplink matome katalikybei ganė ti -
nai abejingą visuomenę, tačiau ji paveikiama ir už -
tek tinai atvira. Mūsų pareigas, kurias nurodo pen ki
prin cipai, galima įvairiai suprasti. Vieną šių parei gų
su pratimą ką tik pasiūliau. �

Kęstutis K. Girnius įgijo daktaro laipsnį Čikagos universitete.
Buvo il galaikis Laisvosios Europos (Laisvės) radijo tarnautojas, lietu-
vių redakci jos bei centrinio žinių ir analizės departamento direktorius.
Dėsto Vil niaus universiteto Tarptautinių santykių ir politinių mokslų
institute. Pa ra šė knygą ,,Partizanų kovos Lietuvoje” bei mokslinių
straipsnių filosofijos, istorijos ir politologijos klausimais.

TRYS PAMATINIAI KLAUSIMAI
Atkelta iš 3 psl.

Diskusijos su autoriumi Kęstučiu Skrupskeliu. Jono Kuprio nuotraukos



D R A U G O  Õ E Õ T A D I E N I N I S  P R I E D A S

Su skaitytojais noriu pasidalyti žiniomis
apie katalikų liaudies pamaldumo prakti -
kas Lietuvoje, kurios buvo švenčiamos mū   -
sų senelių bei tos, kurios šiandien dar yra
gy  vos ir rusena mūsų širdyse. 

Adventas

Graikų kalbos žodis Epiphaneia reiškia apsi -
reiš kimą, lotynų kalbos žodis adventus –
„atė  jimas” (gr. Parusia). Pagonys lygiagre -

čiai su šia švente švęsdavo metinę dievybių šventę
Ad ventus Augusti – jų įžengimo į sostą dieną. 354
m. Filokalo kalendorius mini imperatoriaus Kons -
tan tino dieną Adventus Divi („Įžengė kaip Die -
vas”). Adventas reiškia „laukimą”. Jo pra -
džia – tai bažnytinių kalendorinių metų pra -
džia. 

Šv. Rašte, Vulgatos vertime, žodis ad -
ven tus sie jamas su Jėzumi, kuris priėmė
žmo   gaus kūną ir atėjo pas mus pradėti Me -
si jo amžių, kuris tęsis iki pasaulio pabaigos
(an troji Parusia). „Adventas tu ri dvejopą po -
bū dį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada
pa garbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis
atė jimas pas žmones, ir kartu prisiminimą,
jog rei kia laukti Kristaus antrojo atėjimo pa -
sau lio pa baigoje. Dėl šių dviejų priežasčių
ad ventas yra mal dingo ir džiugaus laukimo
me tas. Adventas pra sideda šv. Andriejaus
die na arba artimiausiu po jo sekmadieniu ir
bai giasi prieš Kristaus Gi mi mą”. Advento iš -
raiš ka: maldos ir giesmės, skirtos Švč. M.
Ma rijos Nekaltajam Pra sidėjimui, skaitiniai
iš Evangelijų, litur giniai drabužiai bei drau -
di mas tikintie siems rengti pasilinksmini -
mus, kel ti vestu ves. Europoje adventas buvo
šven čiamas įvairiai. Vakarų Europoje – tai
link smas, net triukš mingas metas. Lie tu vo -
je, kaip jau minėta, šiam laikui būdingas su -
si kaupimas, dvasinis ir ritualinis susilaiky-
mas. Ad vento metu Bažnyčia ragina ne reng -
ti triukš mingų pasilinksminimų ir juo se ne -
da lyvauti, vengti svaigalų, penktadieniais
su  silaikyti nuo mėsiškų valgių. Vidur am -
žiais tuo lai ko tarpiu dėmesys buvo skiria-
mas at gai lai. Šiais lai kais į adventą žiūrima
kaip į Kris taus gimimo laukimą ir vyraujan-
ti rimtis siejama su besilau kiančios Mergelės
Marijos džiugiu, bet tyliu lau kimu.

Bažnyčioje ant altoriaus dedamas
advento vai  ni kas – amžinybės, žiedo, Die vy -
bės simbolis. Ap  link jį statomos keturios žvakės:
trys violetinės, vie na raus va. Jos reiškia keturias
ad vento savai tes.

Kiekvieną advento sekmadienį uždegama po
vie ną žvakę. Pirmąjį – viena, antrąjį – dvi, trečiąją
– trys, o paskutinįjį – keturios. Žvakės simbolizuoja
ti  kėjimą, laukimą, budėjimą, primena pranašus,
lau  kiančius Išganytojo. Kuo arčiau Kristaus gimi-
mo diena, tuo daugiau šviesos.

Lietuvoje jau nuo seno gyvuoja tradicija šalia
pa  prastų žvakių ant centrinio altoriaus statyti vie -
 ną didesnę žvakę, perrištą baltu, žydru arba mė ly -
nu kaspinu. Ji vadinama „rarotine” ir simbo lizuoja
Ma riją, kaip prieš Jėzaus gimimą užte kan čią Auš ri -
nę žvaigždę, kuri skelbė, kad greit bus aušra – gims
Kris tus. Posakis „Šviesu kaip per ra ro tus” greiči-
ausiai susijęs su žvakių deginimo ceremonija, kuri
bu vo atliekama per rarotines Mi šias. 

Nuo seniausių laikų Lietuvos bažnyčiose ad -
ven  to sekmadieniais buvo laikomos ankstyvosios
Mi šios, skirtos Marijos garbei, kurios prasideda žo -
džiais Rorate coeli ir vadinamos Rarotinėmis. Tai
iš kilmingos votyvinės Marijos Mišios, laikomos la -

bai anksti, dar prieš aušrą, dažniausiai prie Marijos
al toriaus ar jos paveikslo, jų metu gie da mos Švč. M.
Ma rijos valandos. Pats Rarotų lai kas simbolizuoja
Ma rijos pasirodymą žemėje ir jos Nekaltąjį Pra si dė -
ji mą. 

Lietuvoje Rarotos buvo labai mėgstamos. Nors
ir vykdavo ankstyvą, šaltą gruodžio mėnesio sek-
ma dienio rytmetį, iš kiekvienų namų į jas vis kas
nors išsirengdavo. Nedalyvauti buvo laikoma di de -
liu apsileidimu. Ir pasipildavo keliais bei takeliais
bū reliai vyrų ir moterų, dažniausiai iš anksto susi-
ta rusių drauge keliauti, į bažnyčias pagarbinti Tos,
ku ri iškelta virš visų kūrinių, kuri yra dangaus ir
že mės Karalienė. Lietuviai, lankydami Ra rotas, ati -
duo davo pagarbą Marijai, kaip Nekaltai Pradėtajai.

Pirmoji žinia apie ankstyvąsias rarotines Mi -
šias advento metu Vilniaus katedroje siekia 1501
me tus. Tais metais Didysis Lietuvos kunigaikštis ir
Len kijos karalius Aleksandras išsiuntė Vilniaus
pre latą bei kleboną Erazmą Cioleką į Romą. Vil -
niaus vyskupas karaliaus pasiuntiniui pa vedė iš rū -

pin ti iš popiežiaus Aleksandro VI Vil niaus ka tedrai
pri vilegiją per adventą laikyti Mi šias anks ti, dar
prieš aušrą. Šią privilegiją pop. Aleksandras VI su -
tei kė 1501 metais kovo 15 die ną. Vilniaus ka tedros
pa vyzdžiu pasekė ir kitos Lie tuvos baž nyčios. 

Romos liturgijoje Rarotos nežinomos, tačiau
Baž nyčios įstatymai papročių, neprieštaraujančių
ben  drosioms Bažnyčios nuostatoms ir nuo seno
prak tikuojamų, nedraudžia. Rarotos buvo žino mos
ir Vokietijos provincijose, kurios ribojasi su Len kija
bei Lietuva. Petrikavo provincijos sinodas 1628 m.
Ra rotas mini kaip senąjį liaudies pamaldumo pap -
ro tį. Sinodo nutarimas, kad visose Len kijos ir Lie -
tu vos bažnyčiose advento sekmadieniais, prieš auš -
rą, turi būti giedamos Rarotos, arba Mišios Švč. M.
Mer gelei Marijai, patvirtintas pop. Urbono VIII.
To dėl 1628 m. Lenkų sinodas apie ankstyvąsias Mi -
šias – Rarotas – advento sekmadieniais bei prieš pat
Mi šias giedamas Švč. M. Mari jos valandas kalbėjo
kaip apie seną paprotį. Raro tas Lietuvoje ir Len -
kijoje patvirtino ir popiežius Grigalius XV. Taip
liau dies pamaldumo praktikoje gruodis tapo Dievo
Mo tinos, Nekaltai Pradėtosios, garbinimo mėnesiu. 

Reikia manyti, kad akstiną Nekaltai Pradė to -
sios kultui susiformuoti gruodžio mėnesį davė ir
gruo džio 8 dieną švenčiama Švč. M. Marijos Ne kal -
to jo Prasidėjimo šventė. Ši šventė, tik kitu – Ne kal -
to šv. Onos Prasidėjimo – vardu Rytuose šven čiama
jau VII a. Vakarų Bažnyčioje tikruoju vardu (Ne kal -
to jo Marijos Prasidėjimo) imta švęsti pirmiausia
Pie tų Italijoje ir Airijoje IX a., Anglijoje – XI a.,
Pran cūzijoje ir Vokietijoje – XII a. Lenki joje apie ją
ži noma nuo 1396 metų, kai įsakė švęsti provincijos
si nodas. 

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė Lietu vo -
je užfiksuota 1439 m., kai į Bazelio susirinkimą
(1431–1443) Vilniaus vyskupas Motiejus pasiuntė
sa vo pasiuntinius, kurie parvežė žinią, kad Susi rin -
ki mas 1439 m. rugsėjo 17 d. nusprendė, jog ti kė ji -
mas Nekaltuoju Marijos Prasidėjimu atitinka Baž -
ny čios mokymą, Šventąjį Raštą ir remiasi svei ku
pro tu, todėl visų turi būti priimtas ir išpažįstamas;
kar tu draudžiama skelbti tam prieštaraujan čias te -
o rijas. Remdamasis Susirinkimo įsa ku, vys kupas

Mo tiejus įsakė visoje savo vys kupijoje švęsti
Ma ri jos Nekalto Prasi dė jimo šventę. Tuo
pačiu Susi rin ki mo dekretu gruodžio 8-oji
diena paskelbta Ne kal to jo Prasidėjimo
švente.

Viduramžiais ne tik katalikų, bet ir
grai kų–slavų bažnyčiose buvo tikima ir mel -
džia masi Nekaltajai Švč. M. Marijai. Ga lu ti -
nai šią šventę apro bavo pop. Sikstas IV
1476 m., o pop. Kle mensas XI 1708 m. įsakė
ją švęsti visoje Baž nyčioje.

Iš XV a. turime žinių, kad tuo laiku Ne -
kal  tai Pradėtosios kultas Lietuvoje jau buvo
ži    nomas. Pa ti seniausia Lietuvos baž nyčia,
pa   švęsta Nekal tojo Prasidėjimo garbei, ku -
rią 1477 m. (tais metais pop. Sikstas IV ap -
ro   bavo Nekaltai Pradėtosios Mi šias ir Švč.
M. Marijos valandas) pastatė Žemaičių vys -
ku   pas Baltramiejus Svierenkavičius bū si -
mo   je Žemaičių vyskupų rezidencijoje Alsė -
džiuose. Vil niaus vyskupijoje pirmosios šio
var    do bažnyčios atsirado XVI a. Kitos Lie tu -
vo   je statytos bažnyčios tuo vardu pavadin-
tos XVII a.

Kai kuriose parapijose Švč. M. Marijos
va  landos buvo giedamos net prieš rarotines
Mi šias, po Votyvos ir Sumos, prieš vakari nes
Mišias ir po va ka rinių Mišių, o kai kur ir
Mišių metu.

Nuo seno Švč. M. Marijos valandas Lie -
tu  voje atlikdavo bažnyčios choras ir liaudis –
prie Švč. M. Marijos altoriaus, paveikslo
arba „bo binčiuje”. Šias maldas bei giesmes
žy  gių metu ir stovyklose giedodavo kariai,
di  duomenė – savo namuose (jas kasdien kal -
bė  jęs ir karalius Zig mantas III), maldininkai
ke  liau dami, amatininkai dirbtuvėse bei na -

muose: „Kai anksti ryte moterys ruošdamos ry ti -
nius valgius arba dirbdamos kasdienius darbus gie -
do davo jas bei sodžiuose anksti ryte sekmadieniais
iki pusry čių šeima keldavosi atgiedoti ‘adzy nų’, o
ad vento metu – vakarais dirb dami darbus.” Taip
pat advento metu, pavalgius pasninko valgių, būda-
vo pagiedama kuri nors Švč. M. Mari jos valandų
gies mė.

Adventas siejamas su tamsa, nebūtimi, miru -
sių jų pasauliu, todėl nestebina žmonių bendravi-
mas su mirusiaisiais. Jų bijomasi, už juos meldžia-
ma si – giedamas rožinis, Valandos. Šitaip rengia-
ma   si šviesos atėjimo metui, saulės grąžai – Kalė -
doms. 

Švč. M. Marijos valandos, be advento ar šven-
ta dienių, bažnyčioje dar giedamos: Žemaitijoje
prieš Gegužines pamaldas prie lurdų bei per Žo linę
– prieš vakaro Mišias (užbaigdavo Marijos Dan  gun
ėmimo atlaidus).

Švč. M. Marijos valandų semantika glaudžiai
su  sijusi su advento laikotarpiu, kai prasideda nau ji
Baž nyčios kalendoriniai metai. 
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1895 m. Švč. M. Marijos paveikslas 
Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje.



Raudondvaryje (Kauno rajonas) gyvenantis
An  tanas Ruškys savo gyvenime jau su skai -
čia vo daugiau nei aštuonias dešimtis metų,

ta čiau vis dar veiklus, energingas. Kilęs iš Auk so -
rų kaimo, Endriejavo valsčiaus Klaipėdos kraš te,
ta čiau jo širdies gerumo pakanka abiem šioms jam
bran gioms vietoms. Pokario pasiprie šinimo oku-
pan tams dalyvis, politinis kalinys ir tremtinys, ta -
čiau pokalbiuose daugiau kalba apie šią dieną,
prob lemas ir, žinoma, kūrybą. Jis – ne pailstantis
me džio drožėjas, koplytstulpių meistras, surengęs
jau trisdešimt savo kūrinių parodų, o skulptūros,
kry žiai, koplytėlės yra išsibarstę po visą kraštą.
Tai darbai, skirti mūsų karaliui Min daugui, lietu-
viš kos spaudos platintojams jos drau dimo laiko-
tar piu, partizanams, žuvusiems už Lie tuvos laisvę
at minti, Lietuvos Atgimimui, arki vys kupui kanki -
niui Mečislovui Reiniui, sovietų su nai kintam gim-
ta jam kaimui. Jo kūriniai priskirtini naiviajam
me nui, kai herojaus išorinis panašumas reiškia
ma žiau už autoriaus mintį.

Vienas iš ryškiausių Antano Ruškio kūrinių –
kop lytstulpis arkivyskupui M. Reiniui atminti –

sto vi Skapiškyje, Kupiškio rajone, žinomos publi-
cis tės dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje. Pa sta -
tytas 2007 metais, minint M. Reinio 100-ąsias ku -
ni gystės metines. Darbas sudarytas iš trijų dalių:
vir šutinė – skulptūra, vidurinė – išraižytas pa veik-
slas su prasmingu tekstu, žemutinė – lauko ak me -
nų postamentas. Nuo to laiko, kai koplytstulpį pa -
šven tino vyskupas Juozas Preikšas, čia vyksta
ren giniai, buvo pažymėtos vyskupo 125-osios gi -
mi mo metinės, ateina daug jaunimo, šiuo darbu
su sidomėjo ukrainiečiai, lankėsi šios šalies am ba -
sa dorius. 

Laisvalaikiu Antanas eiliuoja.

Aš medyje išdrožt eiles galiu,
Ten atradau pasaulį tau ir sau.
Vargus, skausmus skobiau peiliu –
Taip širdį kenčiančią vis medy raminau.

(„Mano pasaulis”)

Likimas šiam žmogui nepagai -
lė jo išbandymų ir kančios. Ruškiai
– iš senos miškininkų giminės, pas -
kui buvo valstiečiai, šviesūs žmo -
nės, augino vaikus, ruošė juos gy ve -
ni mui. An tano tėvelis Anta nas–
Pra nas, jau turėdamas trisde šimt
pen kerius, 1905 metais per prie -
var tą tapo Rusijos caro karei viu ir
iš siųstas į Tolimuosius Rytus ka -
riau ti su Japonija. Sugrįžęs pa ma -
tė, kad ūkis praskolintas, tad ne -
ma tė kitos išeities, kaip pasi sko li -
nus kelionei dar du šimtus auk si -
nių rublių su draugo Jono Jur gai -
čio šipkarte iškeliauti uždarbiauti į
Ame riką. Pits burge šeše rius metus
ka sė ang lį, siuntė namo pinigėlius
sko loms padengti. Sako, žmogus
taip ilgėjosi Lietuvos, kad paskui
jau ir naktimis nemiegojo... Su grį -
žęs į Lie tuvą, skubėjo kurti šeimą,
au ginti vaikus. Deja, pirmoji jo mo -
te ris Barbora Gaižauskaitė, gimdy-
da ma dukrelę Barborytę, mi rė. Te -
ko žmo gui skubiai ieškoti ki tos
žmo  nos. Rudgalvių kaime pasi pir šo

Iza belei Labokaitei, darb -
ščiai, bal singai „pely tei”, su
ku ria su silaukė pen kių vai -
kų. Ta čiau ir jiems gy ve ni -
mas buvo ne rožėmis klotas:
atė jo 1914–ieji, jau 44 metų
su lau kusiam vyrui vėl rei kė -
jo eiti kariauti caro Ru sijos
pu sėje. Pas kui vokiečių ne -
lais vė, net teismai už ... tė vy -
nės Vokie ti jos išdavystę... Iš -
gel bėjo Iza belės išra din gumas,
kai ji į teis  mo sa lę Tilžėje atgužėjo su būriu
vai kų...

Antanas Ruškys, dabar kalbėdamas
apie Motiną, visada pamini ir jos brolį ku ni -
gą, vėliau kanauninką Juozapą Labo ką, vys -
ku po Motiejaus Valančiaus mokinį, Kauno
ku nigų seminarijos profesorių, ne kar tą
baus tą okupantų už lietuvybę, kai gyveno
Vil niuje ir buvo šv. Onos bažnyčios klebonu.
Tai jis jau buvo ruošiamas vys ku pu, o juo ne -
tapęs tik per lenkų intrigas. De ja, už savo lie -
tu viškumą Vilniaus lenkų ir okupantų rusų
per sekiotas, pasiekęs net Pe terburgą, o į Lie -
tu vą sugrįžo 1918 metais pa  sikeitus su Ru si -
ja... belaisviais. Mirė dar 1921 metais. Pa lai -
do tas Vilniuje, Rasų ka pi nėse, šalia Jono Ba -
sa navičiaus... Deja, kartais jau taip atsitinka,
kad ilgus metus ka nauninko kapas buvo ap -
leis tas ir tik 2006 metais, minint šio patrioto
150-ąsias gimimo metines, kapas ir pamin-
klas restauruo ti.

Žinome, visi žinome Lietuvos istoriją.
Ta čiau Antano Ruškio gyvenimas – tai tarsi
su trumpintas jos variantas... 

Po mano kojom tėviškės gaisrai netemo,
Kada pašauks? Aš laukiu kaip karys!
Krauju mazgojo priešai gimtą žemę,
Nešiojo pelenus tik rytmečio šiaurys...

(„Kario partizano keliai”)

Jam teko ragauti karčios Lietuvos partizano
duo nos. Antanas prisimena, kad dar 1939 metų
ko vą jų šeima stebėjo įvykius, kai Lietuva mobili -
za vosi lenkų ultimatumui atremti. Pristatė ka -
riuo  menei savo išaugintą žirgą su balnu, kur tar-
na vo brolis Stasys, leitenantas. 1940 metais En -
drie javo žemė tapo pasienio zona, rusai ūkininkus
va rė iš namų, statė bunkerius, niokojo laukus,
žmo  nės masiškai traukėsi į Vakarus. Prasidėjo ka -
ras... Paskui atidundėjo senasis okupantas vėl.
An tanas išėjo į Kosto Ticiaus partizanų būrio
Vaiš vilo grupę. Buvo sužeistas, sugipsuotam teko
slap stytis pas žmones, vėliau slėptuvėje netoli tė -

viš kės. Išdavė mokyklos klasės draugas, stribas
Sta  sys Liniauskas. Dešimt metų kalėjo Kara gan -
dos lageryje, vėliau išsiųstas į tremtį Krasno jarsko
kraš te, kur už sūnaus pasipriešinimą okupantai
jau buvo atgabenę tėvus. Į Sibirą buvo išvežtos
An tano seserys su šeimomis: Endriejavo viršaičio
žmo na Barbora Dausynienė, darbštuolė Sta nis lo -
va Venslauskienė, o brolis Vytautas slapstėsi, ta-
čiau susirgo džiova ir jaunas mirė.

Antanas Ruškys Tėvynės nematė penkiolika
me tų. Jis mano, kad turi Aukščiausiojo priesaką
ap  rašyti visa, ką matė ir kentėjo, pasakyti Lie tu -
vai, kad Laisvė yra šventa, nepavergiama, nenuga -
li ma. Jau 1988 metais su pirmuoju tremtinių cho ru
ban dė gaivinti ir kelti Lietuvą, su bendramin čiais
ieš kojo žuvusių partizanų kūnų, užkastų grio viuo -
se, duobėse, žvyrduobėse, rinko jų kau lelius ir išk-
il mingai laidojo kapinėse, drožė kry žius. Ir visa tai
už rašė, kūrė eiles. Išleido tris eilė raščių rinki nė -
lius, dar keturias knygas apie trem tį, savo krašto
is toriją. Paskutinioji knyga – jo darbų albumas
„Pra kalbinti ąžuolai” (2009 m.). Pir moji – „Rau -
do nosios katorgos keliai” (1994 m.).

Žmogus iki šiol džiaugiasi, kad knyga, kančių
ir vilties istorija „Endriejavo žemė” (2002 m.)
Tau tos Fondo ir Partizanų Globos Fondo 2003 m.
ko vo 30 d. buvo pristatyta Lietuvių dailės mu zie -
ju je Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Ilinojaus
val stijoje JAV. Visos jos surado savo skaitytoją ne
tik tėviškėje ar pakaunėje, o keliauja po visą Lie -
tu vą. Juo labiau, kad daugelį savo knygų Antanas
Ruš kys mokykloms, bibliotekoms dovanoja. 

„Kaip brangiausio, gražiausio kampelio prie
Bal tijos krantų, nepamirškime savo Tėvynės. Šau -
ki mės Aukščiausiojo apšviesti mus, įkvėpti meilės
sa vo kraštui, sugrįžti namo išvykusiems ir pasilik-
ti čia, pavirsti į gimtosios žemės smiltelę, iš kurios
pa kilome. Tegu išauga nauja karta, stipresnė už
Tė vynę paliekančius, jei reikės, tegu tampa jie Tė -
vy nės gynėjais. Tegu vadina Lietuvą brangiausiu
že mės kampeliu, kaip senieji karaliai, kunigaikš -
čiai, gynę ją, knygnešiai ir savo kalbos gynėjai, pa -
trio tai, saugoję mūsų šaknis...” Taip šiandien sako
tau todailininkas ir poetas Antanas Ruškys. �
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STANISLOVAS ABROMAVIČIUS

Drožinėjantis ir eiliuojantis žemaitis

A. Ruškio darbų albumas ,,Prakalbinti ąžuolai”.

A. Ruškio ,,Gediminas”.
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Lapkričio 15 d. Mažeikių biblioteka pakvietė
į vieno iškiliausių kraštiečių – Henriko Na -
gio 90-mečio minėjimą bei knygos apie jo se -

se rį Zinaidą–Verą (Liūnę Sutemą) pristatymą.
Ren ginyje dalyvavo Merkelio Račkausko gimna zi -
jos moksleiviai, kurie skaitė abiejų kūrėjų eilėraš -
čius, palydėtus tos pačios gimnazijos mokytojų at -
lie kamomis žemaičių liaudies dainomis. Programą
pa rengė mokytojai Onutė Kelpšienė ir Martynas
Ja nuška. 

Renginyje dalyvavusi šio straipsnio autorė
pri  statė savo knygą apie Ziną Nagytę-Katiliškienę
bei kalbėjo apie H. Nagio gyvenimo ir kūrybos ke -
lią, pasakojimą iliustruodama vaizdine archy vi ne
me džiaga, saugoma Maironio lietuvių litera tū ros
mu ziejuje. Renginio metu prisiminimais dali josi
Au gustinas Mylė, gyvenęs Kanadoje ir nuo 1952
m. artimai bendravęs su H. Nagiu, šiuo metu su -
grį žęs į Viekšnius. 

Henrikas ir Zina Nagiai, gimę Mažeikiuose,
gy  veno daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių (tė -
vas buvo geležinkelietis). Vėliau buvo likimo ve da -
mi per Vokietijos, Austrijos, Amerikos bei Kana -
dos miestus. Gyvendami svetimoje žemėje minti -
mis nuolat ir nuolat sugrįždavo į savo tėvo Augus -
ti no tėviškę – Buknaičių kaimą, kuris buvo ir liko
jų išsvajota žemė.

Z. Nagytė, netekusi artimųjų, viena gyvena
Le  monte, Čikagos priemiestyje. Gėrisi ją supančia
gam ta, lesina šilumos pasiilgusius paukščius, mai -
ti na benamius katinus, įžūlius meškėnus ir at -
klys  tančias laukines stirnaites. Jos dienos nuspal -
vin tos šviesia viltimi ir giliu tikėjimu. Ant stalo
nuo lat atverstos knygos – aistra skaitymui neiš -
blė  so iki šių dienų, šalia – ištikima draugė plunks -
na: kartkartėmis rašo eilėraščius. 

Knyga „Liūnė Sutema: gyvenimo ir kūrybos
ke liais” suteikia galimybę išsamiau susipažinti su
iš kiliąja menininke. Šioje publikacijoje, pasitelkus
ar chyvinę medžiagą, norėtųsi ati -
džiau žvilgtelti į jos brolį – Sakalą.

„Širdie, ar tu kartais nesi
vėjo malūno sparnai?”

Henrikas Nagys – iškilus poetas,
ver  tėjas, meno ir literatūros kriti -
kas, egzilyje gyveno daugiau nei pen -
kias dešimtį metų. Trokšdamas bro -
liš   kai padėti artimui, kaip ir jau nys -
tėje pamilti herojai Didysis Mol nas ir
Ges ta Berlingas, negailėjo sa vęs, iš -
tie sęs ranką ir atvėręs širdį skubėjo į
pa galbą. Jis rašė: „Nesu her metiškos
po ezijos adeptas ir nie kad nerašau tik
sau. Negyvenau dram blio kaulo bok -
šte, neišsijungiau telefono, kad lie tu -
viai ir šešta die ni nės vargo mokyklos
ne trukdytų ma no parnasinės ra my -
bės.”

Pasitraukęs iš Lietuvos puoselėjo
vil tį sugrįžti į laisvą Tėvynę: „Lietuva
bus laisva; Lietuva turi būti vėl ne -
pri klausoma; mes turime laimėti –
mes mažosios tautos... bet savo širdy
aš tada nežinojau kaip įvyks visa tai,
– aš tik žinojau, kad taip turės būti:
bol ševikų nešamas pragaras sutrupės
ir kelsis naujas pasaulis...” – įrašas
die noraštyje, Naujųjų 1945-ųjų metų
nak tį.

Begalinė viltis ir tikėjimas stip ri -
no gyvenimo keliuose. Entuziastingai
da   lyvavo visuomeninėje veik loje, imdavosi įvairių
dar  bų, kurie nebuvo pel ningi ir anaiptol nežadėjo
šlo vės. Gyvenimas svetur nelepino: ne vieną kartą
tek   davo kaip don Kichotui kautis su vėjo ma lū -
nais. Puoselėjant ir saugojant svetur lietuvybę au -
ko jo savo laisvalaikį. H. Nagys buvo talentingas

pe dagogas: dėstė Mon realio universitete, buvo
auk štesniųjų lituanis tikos kursų vedėjas, lietuvių
li teratūros dėstyto jas, studentų mylimas ir lau kia -
mas. „Su jaunimu, čia, svetur, praleidau beveik vi -
są savo išeivišką dalią. Dėsčiau, buvau jų su va žia -
vi muose, jų sto vyklose, jų laužų programose skai -
čiau savo eiles ir nežinau, kiek kartų kalbėjau
jiems ir su jais apie literatūrą, apie visas lie tu viš -
kas problemas ir Lie tuvą.”

Visuomeninė veikla buvo įvairiapusė: įkūrė
Mon realio lietuvių akademinį sambūrį „Lithua -
nia”, buvo jo pirmininku. Beveik kasmet važiuo -
da vo į ,,Santaros-Šviesos” suvažiavimus skaityti

pas kaitų (nuo 1958 m. išrinktas garbės filisteriu),
bu vo Kanados LB Kultūros fondo pirmininkas, įs -
tei gė V. Krėvės premiją, organizavo parodas. Ar ti -
mai bendravo su Monrealio dramos teatro studijos
na riais, įkūrė Knygos klubą bei kartu su li te ra tū -
ros kritiku Vytautu Jonynu ir jo žmona Monika

ak tyviai dalyvavo jo veikloje. Ben dra darbiavo žur -
na le „Aidai”, laikraštyje „Nepriklau soma Lie tu -
va”, kurį pats ir redagavo Kanadoje, buvo veiklus
,,Lie tuvių enciklopedijos” bendra autorius. 

H. Nagys rašė straipsnius, vertė iš vokiečių,
an glų, latvių kalbų savo mėgstamus autorius:
Frie drichą Hölderliną, Richardą Dehmelį, Stefaną
Ge orgą, Ernstą Stadlerį, Paulą Celaną, Carlą
Sand  burgą, Thorntoną Wilderį, Karlį Skalbę, Janį
Rai nį, Zinaidą Lazdą. Ypatingas ryšys siejo su
drau gais dailininkais Vytautu Ignu, Telesforu Va -
liu mi, Romu Viesulu.

Labiausiai širdį skaudėjo dėl kūrybos: siekė
me niškumo ir estetiškumo. H. Nagys
iš leido še šias poezijos knygas, ver ti -
mų knygą, parašė žo džius kan tatai
„Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva” (mu -
zi  ką sukūrė A. Stankevičius). Sėk -
min  gai de biu  tavo 1946 m. Vokietijoje,
Ins bruke, rotoprintu at spausdinta
kny  ga „Eilėraščiai”, pelniusia lei dyk -
los „Pat ria” premiją. Po metų Frei bur -
ge pa sirodė antrasis rinkinys „Lap kri -
čio nak tys”. Kanadoje ir Ame ri koje iš -
lei do „Sau lės laikrodžius” (1952),
„Mė lyną snie gą” (1960), „Bro lius bal -
tus ait va rus” (1969; LRD premija),
„Pri  si jau kin siu sakalą” (1978; Vinco
Krė vės pre mija). Lietu voje išėjo rin k -
ti nė „Grį žu las” (1990; Jot vingių pre -
mi ja) ir „Sa kalų valan da” (1996; po
po eto mir ties). 

Sulaukęs džiaugsmingos valan -
dos, H. Nagys atvyko į Nepriklausomą
Lie tuvą. Tačiau ir čia, beatodairiškai
pa sitikėdamas artimu, buvo įskaudin -
tas. Buknaičių kaime, vienkiemio vie -
to je išvydęs vienišą šlamantį ąžuolą ir
pats pasijuto vienišas, bestovįs gy ve ni -
mo pagairėje. Laiške literatūros kri ti -
kui R. Pakalniškiui rašė: „Esu, kaip ir
ma no sesuo, niekieno žemėje: ne pri -
im tinas nei katalikams, nei cicili kams,
nei visokiems kitokiems „ikams”. Ir
tuo ne tiktai esu patenkin tas, bet be -
veik didžiuojuosi.”

Vartant archyvinę medžiagą, skai -
tant pageltusius dienoraščio bei laiškų

la pus, atsiveria jo kūrybingas, ais trin gas darbas,
gėrio ir grožio puose lė ji mas, lietuviško žodžio
saugo jimas. Ta čiau čia pat išvystame ir be ribiu liū -
de siu bei skausminga vienat ve nu spal vin tą poeto

Nukelta į 8 psl.

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

Lietuvių rašytojų draugijos tremtyje nariai. Pirmas iš kairės – H. Nagys. Augsburgas, 1946 m.

Debiutinė knyga, 1946 m.
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pa veikslą. 1945 m. dieno raštyje rašė: „Šir die, ar tu
kar tais nesi vėjo ma lūno sparnai?” 

Išsaugota archyvinė medžiaga tampa ne by -
liais laiko ženklais, atsakančiais į šį klausimą. 

„...ar plaktų širdis, jei nebebūtų
jokios vilties...”

H. Nagys mokėsi daugelyje Lietuvos miestų ir
mies telių, sėkmingai baigė Kėdainių gimnaziją. Jo
li teratūros mokytojas Viktoras Katilius bei Kė dai -
nių gimnazijos direktorius, rašytojas Juozas Pauk -
š te lis džiaugėsi auklėtiniu. Septyniolikmetis jau -
nuo lis pradėjo spausdinti savo originalią kū ry bą ir
ver timus iš vokiečių bei latvių kalbų nepri klau so -
mos Lietuvos spaudoje – „Ateityje”, „Moks lo die -
no se”, „Židinyje”, „Naujojoje Romu voje”, al ma na -
chuo se – „Pirmieji žingsniai”, „Varpai”.

Vytauto Didžiojo universitete studijavo litua -
nis tiką, germanistiką, meno istoriją. Čia, dr. Juozo
Gir niaus dėka, atsivėrė filosofijos erdvės. Henri -
kas lankė ir privatų filosofijos seminarą, kurį pro -
fe sorius rengdavo savo bute Žaliakalnyje. Laiške
R. Pakalniškiui H. Nagys rašė: „Jo paskaitos, ypač
jo asmeniškas seminaras, kuris vykdavo jo bute,
ma ne supažindino ne tiktai su tuometine filoso fi -
ja, bet atskleidė tikrosios filo sofijos rūpestį: žmo -
giš  kosios buities santykio su būtimi, ieškoma
Kier  kiegaardo, Jasperso ir Hei deggerio. Šio šimt -
me čio žmogaus tragiško dvily pumo dialektikos ap -
mąs tymai tame baisiame vokiečių okupacijos ir
An trojo pasaulinio karo sker dynių, nužmoginimo
fo ne buvo sukrečiantys ir nepamirštami. Girnius
su gebėjo visa tai per duoti taip, kad kiekvienas
mū  sų buvome atviri toms laikmečio problemoms
ir jautėme asmenišką atsakomybę jas rimtai per -
mąs  tyti. Gal ne viską supratome, bet viską jautė -
me, visa savo jauna esybe.” (1992 m. spalio 31 d.)

Egzistencinė filosofija H. Nagiui tapo artima
ir, pasak jo, „privertė angažuotis ir gyvenime, ir
po  ezijoje”.

H. Nagys buvo aktyvus literatūros seminaro
lan kytojas ir dalyvis – skaitė savo kūrybą, klausė
ki tų pradedančiųjų rašytojų. Čia susibičiuliavo su
Ju liumi Kaupu, kuris studijavo mediciną ir kūrė
pa sakas. Vilniuje brendo gabieji literatai, skleidėsi
jų kūrybos žiedai. H. Nagys dienoraštyje rašė: „...
bu vo suorganizuoti trys didžiuliai literatūriniai
va karai. Dviejuose jų dalyvavau. Ten susitikau vi -

sus mano draugus –
vieni šus, ra šančius ir
toliau susi rū pi nu sius
Lietuvos likimu. Nei
vie nas neabejojo, kad
va  lan dai atėjus reikės
eiti ko von ir ge riau
mir ti, nei dar kar tą
ver  gauti, bet jau ta da
bu vo aiš ku, kad bol -
še vikams ar tė jant,
ne  bus kaip stoti ko -
von. Taip ir įvyko.

Tuose vaka ruo -
se bu vo ir Vy tautas
Ma  čer nis, ir Leonas
Šve  das, ir Bronius
Kri  vic kas, ir Mamer -
tas In driliūnas, ir
Ka  zys Bra dūnas, ir
Eug. Ma   tu  zevičius.
Bu vo juo se taip pat
prof. My kolaitis-Pu -
ti nas, Faus  tas Kirša,
An  ta nas Miš ki  nis, B.
Bra z   džionis, S. Sant -
va  ras, J. Jankus, K.
Inčiūra, P. Jurkus, P. Vai čiūnas ir dar ke li.

Salė buvo tikrai niekad an ksčiau nematyto kul -
tū  rin gu  mo ir subrendimo: re aguo janti į kiekvieną
tik rą ir gyvą žo dį. Vytauto eilėraš čiai su kėlė audrą
pa siten ki ni mo: tai buvo jo naujieji sonetai iš
„Metų” rin kinio. [...] Aš klausiausi visų jų žodžių
– ir iš tų vakarų bu vo aišku – jaunoji lyrikų karta
bu vo ne abe jo ti nai stipri, originali, nau ja. Mūsų ly -
ri kai negrėsė smu kimas į menka vertį mėg džio ji -
mą.” (Iš Die no raš čio, 1945 m.)

Istorinės sąlygos pakoregavo daugelio talen -
tin gų kūrėjų gyvenimus. 1944 metų vasarą į Va ka -
rus pasitraukė ir Henrikas su broliu Marty nu.
„Sun kus, pilnas vargo ir skaudaus nusivylimo ke -
lias už manęs. Esu nebe Berlyne. Ir aplinkui ma -
ne dabar kalnai. Dabar mes visai nebe toli vienas
ki to. [...] Kartais mane apima toks bega linis il ge -
sys namų, kad, rodos, būčiau likęs tenai – kaip ten
be būtų, vis būtų namai. Lyg sapnas dabar atrodo
tai, kad yra kažkur miestai ir kai mai, kur kalba
ta vo kalba ir kur visa taip sava ir taip tikra: esu
vėl geležinkelietis. Nieko geresnio nesugalvojau –
pa galiau ir jėgų nėra. Ar ne vis vien? Esu visai vie -
nas. Čia nėra nei vieno lietuvio.”

Penkeri metai, praleisti Vokietijoje ir Aus tri jo -

je, užgrūdino ir padėjo tvirtus pamatus tiek Hen -
ri ko, tiek Zinos tolesniam gyvenimui. Abu stu di ja -
vo Insbruko, Freiburgo universitetuose. Henrikas
dės tė vokiečių kalbą V. K. Jonyno įstei g toje Menų
ir amatų mokykloje, lankė dailininko T. Valiaus
gra fikos studiją. 

H. Nagį traukė jauni, kūrybingi žmonės: mė -
go kalbėtis su jais, diskutuoti. Laiške A. Vai čiu lai -
čiui rašė: „Prieš savaitę buvau prie Baden eže ro,
stu  dentų stovykloj, ir, taip man rodos, tai buvo
man pats didžiausias įvykis visų beveik ketu rių
me  tų laikotarpy čia, Vokietijoje. Aš mačiau ten
daug saulės, vandens, mačiau senas pilis, atsi spin -
din  čias skaisčiai žaliam vandeny, mačiau baltus
lai vus, žuvėdrų mirgančių debesų palydi mus, ir
nak timis sukritusias rugpjūčio žvaigždes juodam
van deny. [...] Ir tiktai tokiom valandom, kai staiga
ta rytum visa nušvinta skaudžiai akinančia šviesa
ir kai pamatai save ir visus kitus išblaškytus ir ne -
rei kalingus po visą žemę, tada imi suprast, koks
bai sus likimas ir kokia nežinia supa mus ir mūsų
tė viškę: tėvus, draugus, artimuo sius.”

Tęsinys kitame numeryje

Atkelta iš 7 psl.

Henrikas ir jo mylimos moterys. Iš kairės: žmona Birutė, mama, sesuo Zinaida. Lemontas,
Illinois.

Švč. M. Marijos valandos
Kilmė

„Teskamba šventa giesmė Mergelei skaisčiau-
siai, visada tebus garbė Motinai kilniausiai.” 

Nuo pat krikščionybės pradžios Lietuvos baž -
ny čiose šie žodžiai skambėdavo ankstyvais advento
šven tadienio rytais. Tai pirmieji Švč. M. Marijos va -
lan dų, paprastai vadinamų „gadzinkomis” arba
„adynomis” (lenk. godzinki – „valandėlės”), žo-  -
džiai, išreiškiantys liaudies tikėjimą Nekaltai Pra -
dė tąja. 

Švč. M. Marijos valandų istorija susijusi su dog-
ma tiniais teologų ginčais dėl tikėjimo Marijos Ne -
kal tuoju Prasidėjimu. Manoma, kad Valandos buvo
pa rašytos XV a. antroje pusėje. Ilgą laiką ma nyta,
kad jų autorius yra jėzuitas šv. Alfonsas Rodrigesas,
bet paskutiniais tyrimais nustatyta, kad jas parašė
pran ciškonas Bernardinas de Bustis (1450–1513),
gar sus pamokslininkas, gar binęs Mariją. 

1476 m. pop. Sikstas IV aprobavo Nekaltai
Pra dėtosios Mišias ir patvirtino, jog tikėjimas Ne -
kal tuoju Marijos Prasidėjimu atitinka Bažny čios
mo kymą ir Šventąjį Raštą.

Kaip ir pranciškonai, jėzuitai visada pripažino
ir gynė mokymą apie Nekaltą Marijos Prasidė jimą.
Jė zuitas Alfonsas Rodrigesas [†1617] (ilgą laiką

ma nyta, kad jis yra Švč. M. Marijos valandų auto-
rius) kasdien kalbėjo šias maldas ir skleidė jas tarp
drau gijos vienuolių.

Iš pradžių per adventą, prieš šventadienio pa -
mal das, jas giedodavo bažnyčiose specialiai pa mo -
ky ti žmonės, vėliau, vargonininkams vado vau jant,
– visi žmonės, nes Švč. M. Marijos valandos yra
skir tos liaudžiai.

Apeigos
Tradiciją Švč. M. Marijos valandas giedoti baž -

ny čiose įvedė kunigai, vienuoliai, vargo ninin kai,
špi  tolninkai, namuose – pamaldūs žmonės. Pa gal
tra diciją Bažnyčia per adventą nerekomenduoja
gro  ti muzikos instrumentais. Vargonais pa maldose
gro jama tik pritariant giesmėms. Liau dis, nors ir
bu vo sakoma, kad „šv. Andriejus nu karpo (mu zi -
kan tams) striūnas”, grojo liaudies mu zi kos instru-
men tais. Į ankstyvąsias Rarotų Mišias žmo nės iš
ato kesnių kaimų ir sodžių giedoti Švč. M. Marijos
va landų buvo kviečiami rago ar medinio trimito
gar sais. 

Giedant Švč. M. Marijos valandas gegužės mė -
ne sį Žemaitijoje joms pritariama kanklėmis.

Laikantis liaudies tradicijos, Švč. M. Marijos
va landos pradedamos ir baigiamos atsiklaupimu ir
per sižegnojimu: bažnyčioje – prie centrinio ar Ma -
ri jos altoriaus bei paveikslo, namuose – prie Švč. M.
Ma rijos paveikslo. 

Švč. M. Marijos valandos giedamos antifo niniu
bū du, t. y. gieda dvi giedotojų grupės – vyrų ir mo -
te rų. Gali būti giedama keliais būdais: gies mes ir
him nus veda du vedantieji (pirmininkai) – vienas
vy ras ir viena moteris; pritaria vyrai – vyrui, mo te -
rys – moteriai; kreipinius ir maldas ve da kiekvien-
as iš giedotojų ratu pagal saulės rodyklę; atliepus
at sa ko visi kartu. Gražu, kai giesmei, himnui ir
mal dai pri taria visa bažnyčia. Kitas būdas: vyrai
sėdasi prie Švč. M. Marijos altoriaus ar paveikslo,
moterys – už jų nugarų; maldas ir krei pi nius kalba
tik va do vai – vienas vyras ir viena moteris, atliepia
– visa baž nyčia; giesmes ir himnus veda vadovai,
pritaria – giesmininkai bei bažnyčios ben-
druomenė. Švč. M. Ma rijos valandas giedant namie:
vadovas – tėvas ar mo tina, giesmininkai – visa
šeima. Žemaitijoje giesmėms ir himnams pritaria-
ma kanklėmis.

Tradiciškai žmonės mėgsta Švč. M. Marijos va -
lan das giedoti pagal liaudies melodijas, nors vi -
siems gerai žinomos 1906 m. į giesmynėlį įtrauktos
kom pozitoriaus Juozo Naujalio aranžuotos Švč. M.
Ma rijos valandų giesmės. Jei bažnyčioje giedodavo
Su mos choras – tai „pagal Naujalį”, jei „bobinčius”
– tai pagal liaudies melodiją. Namuo se ir prie lurdų
žmo nės Švč. M. Marijos valandas gieda pagal liau  -
dies melodiją, kurios mokė tėvai ir sene liai. 

Chorai bažnyčioje Švč. M. Marijos valandas
gie  da pagal kompozitoriaus Juozo Naujalio aran -
žuo tas melodijas, todėl neįmanoma giedoti vi siems
baž nyčioje besimeldžiantiems. �

Atkelta iš 5 psl.

Advento laikotarpis


