Į Lietuvos nacionaline i
ĮM.Mažvydo biblioteka)

—

Prel. prof. Antanas Rubšys
Tautos pranašas su Dievo žodžių knyga rankose
KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Visą pusšimtį metų okupuota Lietuva neturėjo galimy
bės išversti Šventojo Rašto Senąjį Testamentą iš origi
nalo (hebrajų, aramėjų ir graikų) kalbų į lietuvių kalbą.
Tik 1990 metais Lietuvos vyskupai ir išeivių vyskupas
Paulius Baltakis oficialiai paprašė tam darbui gerai pa
siruošusį, tuo metu amerikiečių katalikų Fordham uni
versitete Šventąjį Raštą dėsčiusį kun. Antaną Rubšį at
likti tą milžinišką darbą.

xz

is sutiko ir jau 1996 m. atskiromis knygo
Rubšio laidotuvėse ir
mis buvo išspausdintas jo išverstas Senasis
pirmose mirties meti
Testamentas. Po dvejų metų, kai buvo pri nėse, 3) artimų asme
dėtas kun. Česlovo Kavaliausko iš graikų kalbos
nų prisiminimai apie
išverstas Naujasis Testamentas, pasirodė visas
jį, 4) paskutiniųjų ke
Šventasis Raštas lietuvių kalba.
lių metų interviu su
Po to kun. (vėliau pakeltas į prelatus) Anta
prel. Rubšiu žiniasnas Rubšys atvykdavo į laisvą Lietuvą dėstyti
klaidoje ir 5) jo pasku
Šv. Raštą visose kunigų seminarijose, Vytauto
tinieji straipsniai (ne
Didžiojo universitete ir Vilniaus pedagoginiame
publikuoti Lietuvoje).
„Pratarmėje” prel.
universitete. Besiruošiant vykti į Lietuvą 2002
m. vasaros gale, staiga jį ištiko insultas, patyrė
Vaičiūnas prel. Rubšį
komą, nebepagijo. Mirė rugpjūčio 27 d.
taip apibūdino: „Tarp
labiausiai nusipelniu
sių Lietuvos Katalikų
Prisimenant nepamirštamą
Bažnyčiai ir kultūrai
dvidešimtojo amžiaus
Šių (2006) metų pradžioje Lietuvoje iš spau
asmenybių drąsiai ga
dos išėjo 152 psl. knyga - Prisimenant prelatą
lima įrikiuoti prelatą
Antaną Rubšį. Ją, kaip Religijos mokslo žurnalo
profesorių
Antaną
Soter priedą, išleido Vytauto Didžiojo universite Rubšį. Jis pirmasis į
to Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katali
lietuvių kalbą iš origi
kų Bažnyčios istorijos centras. Šio leidinio su
nalo kalbų išvertė vi
darytojas yra Katalikų teologijos fakulteto Lie
są Senąjį Testamen
tuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centras. Šio
tą” (p. 7). Tai tiesa.
Vytauto Maželio nuotrauka.
leidinio sudarytojas yra Katalikų teologijos fa
Negalima pasitenkinti
Kre . Antanas Rubšys
kulteto dekanas prel. doc. dr. Vytautas S. Vaičiū
šios knygos sausa, kad ir
nas. Turinyje sutelkta ši medžiaga: 1) prel. Vainuodugnia recenzija. Tiek per pačias Rubšio idė
Prel. Antano Rubšio asmenybė
tiūno „Pratarmė” ir įvadinis straipsnis „Gyveni jas (sutelktas šioje knygoje), tiek per jam artimų
Apie prof. Rubšio asmenybę leidinyje byloja:
mas, atiduotas Dievo žodžiui”, 2) pamokslai prel.
žmonių prisiminimus - ši knyga mums atsklei
1) jo laidotuvėse pasakyti pamokslai ir 2) jį arti
džia, kas Rubšys buvo ir tebėra visai lietuvių
miau pažinusiųjų prisiminimai.
tautai. Ši knyga ir yra skirta pažvelgti į Rubšio
Pamokslai. Laidotuvėse ir mirties metinėse
gyvenimo kelionės viršūnę. Apie tai kalba jam
pasakyti pamokslai atidengė prel. Rubšio asme
artimi asmenys, o taip pat jis pats, to visiškai nei
5/O ŠEŠTADIENIO PRIEDO
nybės ir jo darbo bei gyvenimo prasmę tikėjimo
nenujausdamas. Jo reikšmę mūsų tautai liudija
šviesoje. Kardinolas Audrys Bačkis Vilniaus ar
PUSLAPIUOSE
šioje knygoje sutelkta medžiaga.
kikatedroje (2002. 09. 04) teigė, kad Velionis sa
Jau pačiame įvadiniame straipsnyje „Gyve
vo gyvenime atskleidė Dievo apreiškimo šydą, iš
nimas, atiduotas Dievo žodžiui” prel. Vaičiūnas
Prel. prof. Antanas Rubšys
vydo Jo veidą ir todėl sugebėjo visai mūsų tautai
pateikia prel. Rubšio svarbiųjų darbų apžvalgą,
• Dievas ieško žmogaus •
savimi pačiu liudyti gyvąjį Dievo žodį. Prel. Vy
tai jo akademinis darbas, kuris buvo dvišakis: 1)
tautas S. Vaičiūnas toje pačioje Vilniaus katedro
Šventojo Rašto dėstymas amerikiečiams studen
Lietuvių kultūros kursas •
je 2002.09.06 šiltais žodžiais palydėjo prel. Rubšį
tams JAV-ėse ir lietuviams seminaristams bei
Popiežiaus Leono XIII enciklikai—
kaip „brangų bičiulį, mokslininką ir Dievo Žmo
pasauliečiams studentams Lietuvoje ir 2) Senojo
115 metų • VII Vincės JonuškaitėsTestamento išvertimas į lietuvių kalbą iš origi gų”. Kadangi prel. Rubšys išeivijoje gyveno tarp
amerikiečių Krikščioniškųjų mokyklų Brolių
nalo
aramėjų, hebrajų ir graikų kalbų. Prel. Vai
Zaunienės dainininkių konkursas •
bendruomenėje (Brothers of the Christian
čiūnas šią apžvalgą užbaigė mintimi, kad visiš
Eglė Perednytė— Eilėraščiai
Schools), New York ir mirė, tad pirmiausia su juo
kai atsiduodamas tam darbui prel. Rubšys pa
atsisveikino amerikiečiai. Bendruomenės vado
siekė „gyvenimo ir mokslo sintezę” (p. 18). Leidi
vas
brolis Luke Salm prel. Rubšį apibūdino kaip
nyje sutelkta medžiaga šį teiginį vaizdžiai iliust
ruoja.
Nukelta į 2 psl.
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Rubšys
Atkelta iš 1 psl.
„mokslininką, kuris žinojo meilės
prasmę” (p. 34). Prel. Rubšio mirties
metinių pamaldose brolis Luke
Salm vėl kalbėjo; šį kartą jis pakar
tojo paties prel. Rubšio naudotą pa
lyginimą, kad krikščionio gyveni
mas yra tarsi Abraomo kelionė į pa
žadėtąją žemę, kurioje krikščionis,
kaip pats Kristus eina, vedamas vil
ties po mirties prisikelti ir amžinai
gyventi.
Artimųjų prisiminimai. Kita
me leidinio skyriuje buvo pateikti
prel. Rubšiui artimų asmenų prisi
minimai. Keturi iš jų buvo artimi gi
minaičiai: brolis Matas (Rubšys), se
suo Teresė (Rubšytė-Ūksienė), bro
lio Mato suaugę anūkai Artūras ir
Rasa, ir brolio Mato pažįstami Vio
leta ir Vytautas Neščiūnai, kurie
prel. Rubšį sutiko tik vieną kartą.
Jų prisiminimai atskleidžia jo gebė
jimą sukurti ir išlaikyti tamprų ryšį
su artimais ir tolimais asmenimis.
Prisiminimais pasidalino ir nuo
pat jaunystės geriausias prel. Rub
šio draugas prel. Stasys Žilys, su ku

riuo Antanas Rubšys stojo į kunigų
seminariją. Dvi buvusios amerikie
tės studentės savo prisiminimais
liudijo apie šio lietuvio, Šv. Rašto

dėstytojo, ypatingą asmeninį pa
trauklumą: tai sesuo Elizabeth
Johnson, kuri tapo viena didžiųjų
šių laikų amerikiečių teologių, ir
Cindy Kostma, vieno New York
banko viceprezidentė. Jos abi patyrė
jo artimą pagalbą, didelį dėmesį
joms, jų studijoms ir jų karjerai. Se
suo Elizabeth Johnson pati parodė
išskirtinį dėmesį profesoriui, - ne
tik gyvenime, bet jo gyvenimo pa
baigoje, ypač kai jis buvo komoje —
iki pat mirties. Ji pasakojo, kad ligo
ninėje ant stalelio prie prel. Rubšio
lovos ji padėjo jo verstą Šventąjį
Raštą priminti daktarams, koks
vertingas yra šis, dabar komoje at
siradęs, jų prižiūrimas ligonis. Se
selė ištikimai kone kasdien siuntė
trumpas žinutes elektroniniu paštu
broliui Matui į Lietuvą apie komoje
esančio prel. Rubšio padėtį - kol bu
vo nuspręsta dirbtinėmis priemo
nėmis nebepalaikyti jo vegatatyvinės gyvybės; leidinio rankraštyje
buvo sudarytas, visas tokių žinučių
rinkinys, bet matyt buvo nuspręsta
jų nespausdinti dėl jų tragiškai
skaudaus turinio.
Prof. Rubšys su dideliu pasi
šventimu dėstė ir Lietuvoje. Deja,
leidinyje nebuvo išspausdinta nei
vieno seminaristo ar pasauliečio
studento prisiminimų iš Lietuvos.
Rankraštyje buvo rinkinėlis kuklių
padėkos pastabų, - tokių, kuriais
studentai kartais išreiškia savo dė
kingumą dėstytojui. Tokių keliolika
buvo rasta ir pas prel. Rubšį. Jie li
ko neišspausdinti ir niekas kitas
svaresnio neužėmė jų vietos. Neabe
jojame, kad seminarijų ir universi
tetų studentai buvo ir tebėra dėkin-

Kun. Antanas Rubšys kalnuose — už jo matyti Montblano kalno viršūnė.

Ką reiškia tapti lietuviu? Kaip reikia
tapti lietuviu? Perimant savo tautos re
liginį ir tautinį kraitį - religinis kraitis
puoselėja žmogaus visuotinumą, o
tautinis duoda savitumą - „stubur
kaulį" asmeniui...
gi šiam iškiliam jų Dėstytojui. Ta
čiau negalime nuslėpti, kad šiame
prisiminimų leidinyje pasigendame
jų padėkos išraiškos.

Prisimenant
prelatą Antaną Rubšį

Prof. Rubšio pokalbiai su
žurnalistais
Įdomu pasekti prof. Rubšio at
sakymų turinį ir būdą spaudoje pub
likuojamuose pokalbiuose. Nors tu
rinys nemažai priklauso nuo pateik
tų klausimų, tačiau Atsakovas visur
išlaikė savitą stilių. Leidinyje iš
spausdinti trys tokie pokalbiai (in
terviu): 1999 m. - su Vaidile Jasulaityte (išspausdintas Katalikų pa
saulyje po jo mirtis 2002 m.); 2000
m. Romoje - su Andrium Gudausku
(labai nedidelė ištrauka panaudota
dokumentiniam videofilmui; visa ki
ta - „iki šiol nepublikuota”, 2006 m.
išspausdinta šiame leidinyje); ir
2001 m. gale - su Elona Gubavičiūte
(išspausdinta per du numerius XXI
amžiuje, 2001. 12. 14 ir 19).
Šių trijų žurnalistų klausimai

skirtingi: Jasulaitytės - lietė įvai
rias sritis, Gudausko - daugiau pro
giniai apie kelionių ir vietovių įspū
džius, Gubavičiūtės - labiausiai
koncentruoti, sutelkti apie Šventąjį
Raštą. Kiekvienu atveju prel. Rub
šys savo atsakymais vedė į gelmę.
Pavyzdžiui, į Gudausko klausimą
apie Šventąją Žemę, prel. Rubšys
atsakė: „Šventoji Žemė. Kokį įspūdį
ji man padarė kaip žemė? Žemė yra
daug kur skurdi, daug kur graži.
Kas padaro ją brangią? Žmonės, ku

rie ją myli...” (p. 110). Jasulaitytė
paklausė: „Ką šiandien žmonėms
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ma šeimoje” (p. 92).
Gubavičiūtės klausimai susilau
kė ilgiausių ir išsamiausių atsaky
mų. Klausimų nedaug, bet jie, ma
tyt, palietė Atsakovui opius rūpes
čius. Atsakymai buvo ilgoki, tad po
kalbis nusitęsė per du XXI amžiaus
numerius. Vienas klausimas (pora
mėnesių po teroristų išpuolio New
York) - apie islamą. Rubšys atsakė
(atsakymą trumpiname): Anot isla
mo, „Adomas buvo sukurtas kaip
Dievo kalifas - įgaliotinis žemėje
(...) Per Adomą žmonijai buvo duo
tas Etiškus įstatymas - islamas atsi
davimas Dievui (...) visi žmonės gim
sta kaip musulmonai: nekalti, tyri ir
laisvi (...) Kuo žmogus tampa po gi
mimo, priklauso nuo aplinkos ir išo
rinės įtakos (...) Kultūrinis Vakarų
pranašumas ir skirtingas islamo
valstybingumas - šiandienis islamo
tragizmas, kuris reiškiasi kraupiu
O. bin Laden „ai Qaeda” vulgariu is
lamu”. (p. 104). Ilgas buvo prel. Rub
šio atsakymas ir apie pranašų vaid
menį: „Pranašai - Dievo tautos są
žinė (...) Pranašai praneša, kad Die
vas yra ir kuria dabar, nes yra pa
šauktas iš Dievo šaukti žmogų ap
sispręsti dabartyje, kuriant ateitį
kartu su Dievu (...) Istorija - dviakė,
įvykiai turi ir datą. Savyje įvykis aklas, o žodis savyje - tuščias (...)
Pranašai žodžiu iš Dievo nusako
įvykio prasmę. Jie reiškėsi pervar
tos ir lūžių - istorinių suiručių metais (...) Pranašai primygtinai
kalba apie poreikį klausytis ir grįžti
prie Kūrėjo, kviečiančio kūrinį pri
imti savo trapų, bet orų žmogišku
mą be perstojimo judančioje nuos
prendžio kryžkelėje” (p. 99-100).
Kalbėdamas apie pranašo vaidmenį,
Atsakovas (nei pats nenujausda
mas) aiškino ir apie savo paties
vaidmenį lietuvių tautoje.

Prel. Rubšio mintys
apie Kristų
Knygoje išspausdinti paskuti
niųjų metų prof. Rubšio straipsniai,
rašyti Tėviškės žiburiuose Kalėdų
(1998 ir 2001) ir Velykų (2000, 2001
ir 2002) proga. Straipsniai tuo įdo
mūs, kad juose užtinkame prel.
Rubšio gilias teologines idėjas apie
Kristų ir jo vaidmenį žmonijoje. Pri
siminkime, kad jis išvertė Šventojo

Senąjį, bet ne Naująjį Testa
mentą, -1, y. ne tą Biblijos dalį, ku
Rašto

reiškia autoritetas?” Prel. Rubšys
atsakė: „Nepažįstu gerai Lietuvos,
bet autoritetas yra svarbus kaip fi
zinis alkis ar troškulys. Didžiausia
vertybė - daryti gera, vengti blogio
- yra žmogaus širdies poreikis, šei
mos poreikis. Svarbu, kad žmogus
pajustų tą autoritetą savo širdyje,
savo šeimoje, nes visuomenę valdo
ekonomika, politika. Dešimt Dievo
įsakymų ir yra šeimos bei žmogaus
širdies, sąžinės imperatyvas. Daryk
gera, venk pikta - labai stiprus mo
ralinis imperatyvas. Pagal postmo
dernistinę visuomenės mąstyseną,
yra daug tiesų, bet nėra vienos, to
dėl kur du lietuviai - ten trys parti
jos. Tad reikia neužmiršti, kad są
žinė yra autoritetas, ir ji puoselėja

Tarp labiausiai nusipelniusių Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir
kultūrai dvidešimtojo amžiaus asmenybių drąsiai galima įrikiuoti prelatą profesorių Antaną Rubšį. Jis pirmasis į lietuvių
kalbą iš originalo kalbų išvertė visą Senąjį Testamentą.

rioje rašoma apie Jėzų Kristų, Jo gy
venimą ir reikšmę. O tačiau šie
straipsniai rodo, kaip labai savas
jam yra Kristus, Jo tikrovė ir Jo
reikšmė žmonijai. Negalėdami per
daug išsiplėsti, jo žvilgsnį į Kristų
pailiustruosime tik vienu, jo ryš
kiausiu straipsniu.
2000 m. velykiniame straipsny
je „Kristus vakar, šiandien, visada”
prel. Rubšys aiškina Kristaus dvigu
bą vaidmenį: kaip žmogumi tapęs
Dievas, Jis yra „Dievo proveržis į vi
satą ir žmoniją, o kaip tikras žmo
gus, Jis yra „visatos ir žmogaus šuo
lis Dievop” (p. 124).
Dievas dalijasi Savimi su kūri
niais. „Dievo Savęs davimą per Jėzų
iš Nazareto visų pirma reikia laikyti
apreiškimu beribės Dievo meilės sa
vo kūrinijai. Visatos kūrimas ir Įsi
kūnijimas yra du momentai ir du
tarpsniai vieno vyksmo, kuriuo Die
vas duoda Save ir apreiškia (...) At
perkamoji jėga, nugalinti nuodėmę,
reiškiasi kaip tik Dievo dalijimusi
Savimi su žmogumi viršūnėje, per

Nukelta į 8 psl.

eganti Dievo
meilė savo tautai
— žmogui - sykiu
yra atleidžianti meilė. Ji
tokia didelė, kad Dievą
nukreipia prieš save pa
tį, Jo meilė — prieš Jo
teisingumą. Krikščionis
čia įžiūri meilės slėpinį:
Dievas taip myli žmogų,
kad, pats tapęs žmogu
mi, eina paskui jį ligi
mirties bei taip sutaiko
teisingumą ir meilę.
Benediktas XVI,
„Deus Caritas ėst”
ąstau apie šių žodžių prasmę
ir gylį pritemingoje Dievo
Gailestingumo šventovės ty
loje, žvelgdama į stebuklingumu jau
garsėjantį šios mažos bažnytėlės alBažnyčios vidus
torinį paveikslą, vaizduojantį per pa
saulio erdves žengiantį Kristų. Daili
ninkas Jį nutapė taip nestandartiš
kai: žemyn (iš Dangaus aukštybių į
nuodėmingą Žemę) nuleistos akys,
dešinioji ranka pakelta laiminimui,
kairioji rodo į širdį, iš kurios dviem
pluoštais - spinduliais plūsta šviesa
— baltai auksinė ir skaisčiai raudo
na. Skaitau užrašą arkoje, skirian
čioje altorinę dalį nuo likusios šven
tovės erdvės. Jis skelbia: „Jėzau, pa
sitikiu Tavimi”. Viskas įpinta į Dievo
ALDONA ŽEMAITYTĖ
plano ir Dievo meilės tinklą: tie da
bartinio popiežiaus žodžiai, Jėzaus
Gailestingumo paveikslas kuklios melsvos, gelsvos ir rausvos spalvų papuošė Dievo Gailestingumo šven
šventovės prieblandoje, žmonės, klū- harmonijos nušviestas pulsuoja Jė tovę, kuri iki jos pašventinimo, įvy
pantys prieš jį maldoje ir tyloje, kad, zaus veidas, plečiasi aureolė aplink kusio prieš pora metų, buvo Švč.
rodos, girdi, kaip plaka paguodos jo galvą, juda lengvos drabužio klos Trejybės bažnyčia, savo istoriją skai
prašymų perpildytos jų širdys. Min tės. O šūkis virš arkinės sienos skel čiuojanti nuo XV amžiaus pabaigos.
Vilniuje siautusių gaisrų niokota,
tyse išplaukia Lietuvos kardinolo bia: „Jėzau, pasitikiu Tavimi”.
Jėzau, pasitikiu Tavimi - de vėliau atstatyta, perstatyta ir rekon
Audrio Juozo Bačkio žodžiai apie
gailestingąją meilę, jauno kunigo, šimčia kalbų (lotyniškai, angliškai, struota, priklausiusi dominikonams
šios šventovės rektoriaus kunigo lenkiškai, lietuviškai, vokiškai, ja ir Vilniaus Akademijos jėzuitams,
Vaido Vaišvilo susikaupimas, kas poniškai ir t.t.) prabyla sgrafito Rusijos carų režimo metais perdirb
dien čia aukojant Mišias pilnutėlėje plokštė kairėje šventovės sienoje. O ta į cerkvę, po Pirmojo pasaulinio
dešinėje - kita grafitinė plokštė, ku karo vėl pertvarkyta į katalikų baž
bažnyčioje...
- „Dives in misericordia” man rioje išraižyta Gailestingoji Dievo nyčią, sovietmečiu paversta sporto
yra viena gražiausių švento Tėvo Jo Motina su įrašu „Sub tuum praesi- sale, apleista taip, kad vieną 1968
no Pauliaus II enciklikų. Joje nėra dium confugimus”. Baltas fonas, metų naktį jos apsidė nugriuvo į Do
didelių teologinių išvedžiojimų, ta baltas drabužis, tik auksinės spin minikonų gatvę...
2004 metų gegužės mėnesį į šią
čiau čia giliai apmąstomas Evangeli dulių įstrižainės ir auksinis Marijos
jos sūnaus palaidūno santykis su tė veidas, rankos bei karūna. Taip dai vienanavę, unikalios erdvės bažny
vu. Tiksliau - tėvo mylintis žvilgs lininkė Nijolė Vilutytė savo menu tėlę, pavadintą Dievo gailestingumo
šventove, grįžo Dievas. Praėjusių
nis, skirtas sūnui, kuris nusikalto,
metų spalyje į ją atkeliavo ir pasiti
pridarė daug eibių, kurį reiktų baus
kėjimą
Jėzumi skelbiantis Eugeti, nes to reikalauja teisingumas. Bet
niuszo Kazimirowskio 1934 metais
tėvas atleidžia, nes myli; meilė pasi
nutapytas paveikslas, iki tol kabėjęs
priešina teisingumui, arba, anot Be
kaimynystėje esančios Šventos Dva
nedikto XVI-tojo, ,ji tokia didelė,
sios bažnyčios šoninėje sienoje. Pa
kad Dievą nukreipia prieš save patį,
veikslo
istorija susijusi su Faustina
Jo meilė - prieš Jo teisingumą”, Kowalska, kuri 2000 metais buvo
kardinolas komentuoja enciklikos
paskelbta šventąja. Helena Kowalsslėpinį. Kardinolas prisimena ir Be
ka, 1905 m. gimusi mažame Glogonedikto XVI laišką, skirtą gavėnios
wieco kaime, Lenkijoje, 1926 m.
metui, kuriame popiežius, cituoda
tampa
sesele Faustina Dievo Moti
mas savo pirmtaką, rašo, jog egzis
nos Gailestingumo kongregacijoje
tuoja „dieviškoji riba, nustatyta blo
Varšuvoje. Trejus metus (1933-1936)
giui”. Toji riba - Dievo gailestingu
sesuo Faustina praleido Vilniuje,
mas. Taigi išplaukia išvada, kad tik
dirbdama įvairius namų ūkio darbus
Dievo (ir žmogaus) gailestingumas
savo vienuolyne, kuris buvo įsikūręs
gali išgelbėti pasaulį iš blogio spąs
dabartinėje V. Grybo gatvėje esan
tų, kuriuose spurda žmonija, drasko
čiame name, pažymėtame 29a nu
ma karų, teroro išpuolių, neapykan
meriu. Ir čia ji turėjo regėjimus bei
tos grimasų, pavydo priepuolių, pra
vidinius pokalbius su Jėzumi, ku
mogų verslo šėlsmu, daiktų kulto ir
riuos ji patirdavo nuo ankstyvos jau
t.t.
nystės. Beveik beraštė mergaitė bu
Ir vėl prieš akis man švyti pa
vo apdovanota turtingu vidiniu veikslas, kuriame Kristaus figūra išdvasiniu - akiračiu. „O Jėzau, tapyta taip subtiliai, jog rodosi, kad
Kunigas Vaidas Vaišvilas

M

Dievas ieško
žmogaus

meldėsi ji, - kiekvienas tavo šventa
sis atspindi vieną tavųjų dorybių, aš
trokštu atspindėti tavo gailestingą
ir gailesčio kupiną širdį, trokštu ją
šlovinti. Tavo gailestingumas, o Jė
zau, tebūna įspaustas mano širdyje
ir sieloje kaip antspaudas, o tai bus
mano ženklas šiame ir būsimajame
gyvenime”. Ji žinojo savo ateitį ir
ruošėsi jai nuolankumu, pasninku ir
malda. Faustina Kowalska savo
dvasios akimis išvydo paveikslą,
kurį Jėzus jai liepęs nupiešti. Pade
dama savo nuodėmklausio kun. Michelo Sopočkos, ji surado dailininką
E. Kazimirowskį, gyvenusį Rasų
gatvėje, viename name su minėtu
kunigu. Pagal jos pasakojimus dai
lininkas, iki tol gyvenęs bohemišku
gyvenimu, nupiešė paveikslą, kurį
dabar matome Dievo Gailestingumo
šventovėje. Paveikslo kopijos paplito
visame pasaulyje, o Dievo gailestin
gumo kultas - Faustinos Kowalskos
gyvenimo tikslas - apima vis plates
nius pasaulio katalikų sluoksnius.
Vilniškį paveikslą puošia jau ke
turi votai, išreiškiantys žmonių pa
dėką už stebuklingą išgijimą, už su
teiktas malones, už sugrąžintą svei
katą... Dailininkas, piešęs paveikslą
daugiau kaip prieš 70 metų, nebuvo
didžiai religingas žmogus. Bet Die
vas jį pasirinko savo įrankiu, kaip ir
seselę Faustiną, kaip ir kunigą M.
Sopoką. Piešdamas E. Kazimirowski tikriausiai manė, kad tik vykdo
užsakymą, bet paveikslą jis tapė at
vira širdimi. Ir Jėzus įėjo į tą širdį.
Paveiksle nėra ypatingų meninių
pasiekimų, bet jis stulbina savo es
me, savo visuma: Jėzaus veidu (žino
vai teigia, kad jis nepaprastai pana
šus į veidą Turino drobulėje), šviesotamsos efektu, kuris Jėzaus figūrą
padaro tarsi gyvą.
Lietuvos kardinolo rūpesčiu pa
veikslas atsidūrė toje mažoje, oku
pacijų metais nuskriaustoje švento
vėje. Jos rektoriumi tapo vos trejus
metus kunigaujantis Vaidas Vaišvi
las, į šią bažnytėlę įžengęs tik prieš
pora metų ir iš sykio patraukęs žmo
nes, ypač jaunus, savo pamaldumu,
atvirumu, paprastumu, idealizmo
kupina, veiklia iniciatyva. Taigi pra
ėjusių metų spalio 25 dieną ši šven
tovė iškilmingai priėmė Gailes
tingojo Jėzaus paveikslą. „Ta diena
man priminė Velykų rytą”, - sako
kunigas Vaidas. Jis žinojo šventosios
Faustinos gyvenimo istoriją ir jos lū
pomis ištartą žinią, kad žmogus, ku
ris melsis prie šio paveikslo ir prašys
Dievo gailestingumo, visada bus iš
klausytas.

atyt, Dievo planuose buvo
numatyta, kad Vaidas Vaišvi
las, indiferentiškų miestiečių
tėvų vaikas, savo vaikystės vasa
leistų pas senelius Dzūkijoje. Graži,
tiesiog poetiška gamta, lietuviškas
patriotizmas (seneliai gyveno netoli
buvusios demarkacinės linijos ir tu
rėjo ką prisiminti iš savo jaunystės
kovų dėl lietuvybės), gilus jų reli
gingumas padarė poveikį jautriam
vaikui, paskui jaunuoliui. Mokyda
masis vidurinėje mokykloje vienu
metu net buvo sumanęs tapti vie
nuoliu. Bet... užteko nevykusio pa
mokslo, išgirsto iš turbūt menką pa
šaukimą teturinčio kunigo, kad Vai
dui praeitų noras stoti į vienuolyną.
Baigęs vidurinę jis negalvojo stoti į
kunigų seminariją. Dievas jį vėl pa
šaukė per senelius, kuriems jau rei
kėjo nuolatinės globos. Iš Klaipėdos
jaunuolis persikėlė į Dzūkiją, o čia
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GIEDRIUS SUBAČIUS

PLB Lituanistikos katedros UIC profesorius
LB Lituanistikos katedroje
(Illinois universitete, Chica
go) Lietuvių kultūros kursą
bakalauro laipsnio siekiantiems
studentams dėstau jau 12 metų.
Daug idėjų, daug dėstomosios me
džiagos, daug patarimų iš pradžių
gavau iš prof. Violetos Kelertienės,
Lituanistikos katedros vedėjos, kuri
tą kursą prieš mane buvo dėsčiusi
maždaug dešimtmetį - čia noriu jai
nuoširdžiausiai padėkoti už visoke
riopą ir nuolatinę pagalbą.
Įvairių buvo metų, įvairių ir
studentų. Iš pradžių, 1994-aisiais,
kai tik ėmiau dėstyti Čikagoje, turė
jau 16 studentų. Iš jų gal koks treč
dalis buvo lietuviai arba lietuvių
kilmės studentai. PLB Lituanisti
kos katedrai šimtai lietuvių aukojo
pinigus, norėdami sudaryti galimy
PLB Lituanistikos katedros UIC 2006 metų pavasario semestro studentai su prof. Giedriumi Subačiumi.
bę visų pirma savo vaikams ar vaikaičiams studijuoti lituanistines
disciplinas aukščiausiu - universi
tetiniu lygmeniu. Į tai ir orienta
vausi rengdamasis paskaitoms iš
pradžių - juk iš tikrųjų lietuvių kilmės ar lietuvių studentai tada su
darė nemažą dalį klausytojų.
Tačiau laikui bėgant daug kas
keitėsi. Viena, augo studentų skai šymas ar kokia pavienė perskaityta tinti tuo, kad Amerika
čius - per keletą metų išaugo iki 46 knyga apie lietuvius. Visų pirma da nesuteikė jam poli
(tik tiek studentų talpinančią audi lį Lietuvių kultūros kurso sudaro tinio prieglobsčio, ir
toriją gaudavau, nors prašydavosi pamatiniai lietuvių kultūros teks reikalauti, kad toliau
ir daugiau studentų). Vėliau paban tai, kurie nenustojo ir turbūt negrei tokie laisvės siekian
džiau dėstyti didesnėje auditorijoje, tai nustos savo vertės: Šovųaus mi čių žmonių grąžinimai
vieną semestrą priėmiau 90 studen tas, Eglė žalčių karalienė, Jono Bi nesikartotų - taip pat
tų, ir vis tiek liko netilpusių. Dabar liūno Brisiaus galas, Juozo Apučio buvo pakeistos, patik
jau keletą metų kas semestrą dės Horizonte bėga šernai (kadangi kur slintos Amerikos pa
tau 60-iai Lietuvių kultūros kurso sas skaitomas angliškai, galima krančių vandenų ap
naudotis tik tais tekstais, kurie iš saugos taisyklės. Apie
studentų.
Antra, keitėsi studentų sudėtis. versti į anglų kalbą).
Kudirką net serijinį
Lietuvių ar lietuvių kilmės studen
filmą Hollywood buvo
lgainiui dėstydamas pastebėjau, pastatęs. O kur dar
tų mažėjo (dabar paprastai turiu
kad studentams būna įdomiau- Jono Jurašo laiškas
tris, keturis, penkis ar pan. lietuvių
sia (tad ir padaro didžiausią po prieš cenzūrą ir įsikū
kilmės studentus kas semestrą).
veikį), jei studijas jie gali susieti surimas Vakaruose? Vi
Studentai dabar yra vos ne viso pa
saulio tautų atstovai: afrikiečiai- savo patirtimi. Todėl ėmiau vis dau sa tai Lietuvių kultū
amerikiečiai, alžyriečiai, amerikie giau įtraukti dalykų iš lietuvių išei ros kurso studentams
čiai, asirai, baltarusiai, bulgarai, vių kultūros, ypač išeivių į Jungti būna nauji dalykai,
filipiniečiai, graikai, indai, indėnai, nes Amerikos Valstijas. Lietuva stu bet daug artimesni,
dentams - dažnai tolimas, nepažįs nes susiję su jų gyve
italai, japonai, kinai, korėjiečiai,
laosiečiai, lenkai, makedoniečiai, tamas kraštas, o Amerikos lietuviai nimu vakarinėje At
meksikiečiai, norvegai, pakistanie - geriau apsidairius pastebimi kai lanto pusėje. Pavyz
čiai, rumunai, švedai, tailandiečiai, mynai. Pavyzdžiui, studentai pa džiui, jie daug geriau
vietnamiečiai, vokiečiai ir turbūt prastai nieko nežino apie Tadą Kos linkę atsiminti tai,
dar daugelio kitų čia neišvardytų ciušką (Amerikos ir Lenkijos - Lie kad vienas iš įdomiau
tautybių. Tad ir misija dėstyti Lie tuvos nepriklausomybės kovų hero sių ir kūrybingiausių
tuvių kultūros kursą ėmė šiek tiek jų), bet kai pastudijuoja - nustem Jurašo potyrių buvęs
keistis: ne tik lietuvius mokyti savo ba, o sužinoję, kad Kosciuškos pa darbas su Illinois uni
kultūros, bet ir visam pasauliui pa minklas stovi Čikagos centre - išsi versiteto Urbanoje stu
rodyti, kokie yra lietuviai, kaip jie žioja - dar nė vienas paklaustas dentais (jie patys stu
Illinois universitetas Čikagoje
mąsto, kaip gyvena, ką ir kaip ku pats nepasakė, kur tas paminklas dijuoja Illinois univer
ria. Dėstyti Lietuvių kultūros kursą stovi. Bet išgirdę, kad tai raitelis su sitete!), negu tai, kad
studentams ateityje. Jie, nors ir pri
pamažu ėmė reikšti tapti kultūros iškeltu kardu prie Shed akvariumo Jurašo „Barboros Radvilaitės” spek trenkti, visada pataria filmą rodyti.
„misionieriumi” - skleisti lietuvių - visi, dar net nespėję susičiaupti, taklis 1972 metais buvo uždraustas Studentai pamato 1990 metų Lietu
ima linguoti galvas, kad matę tą rai Lietuvoje (kas ta Barbora Radvilai vos nepriklausomybės kainą, ku
mintis ir gyvenimo būdą pasauliui.
Iš viso suskaičiavau, kad per telį.
tė, taip sunkiai ištariama pavarde - rios jų tėvai nei galėjo iš amerikie
Arba Upton Sinclair aprašyti sužiba klausiamai studentų akys).
tuos visus metus Lietuvių kultūros
tiškos žiniasklaidos pajusti, nei ga
kurso išklausė ne mažiau kaip'500 lietuviai emigrantai romane Džiun
Studentai pamato ir filmų apie lėjo jiems perpasakoti.
(pusė tūkstančio!) studentų. Kaip glės, romane, kuris privertė Ameri Lietuvą bei lietuvius. Dažnai jiems
Parodau studentams ir skaidrių
minėjau, tam tikra jų dalis buvo lie kos Kongresą sugriežtinti maisto ir rodau juostą apie Vilnių - „Vilnius - apie lietuviškas Čikagos vietas. Jie
tuvių kilmės, bet didžiausia dalis - vaistų kokybės tikrinimo įstatymus. naujosios Europos simbolis” (auto dažnai nusistebi - mes šią vietą
Arba jūrininkas Simas Kudirka, iš riai Thomas Wilbur, David Burgess esame matę daug kartų, bet nežino
daugybės kitų tautų atstovai.
Universitete dėstomas kursas pažeminimo ir nevilties peršokęs iš ir kt.), apie Čikagą - „Lietuviai Či jome, kad tai lietuvių emigrantų
visada sudaro daug daugiau gali sovietų į amerikiečių laivą - siekda kagoje” (WNNW, „Chanel 11’ laida), kultūros dalis - pvz., paminklas Da
mybių pažinti Lietuvą nei savaran mas laisvės, privertęs Amerikos apie Mariją Gimbutienę - „Ženklai riui ir Girėnui Marųuette parke, Šv.
kiškas atsitiktinis interneto panar- prezidentą Richard Nixon pasipik be vietos” (autoriai Donna Read, Kryžiaus ligoninė, Dievo Apvaizdos
Starhawk ir kt.), apie 1991 metų bažnyčia 18-ojoje gatvėje ir kt. Ir
sausio 13-osios naktį Lietuvoje ir kai kaip architektas Jonas Mulokas su
kuriuos kitus Lietuvos istorijos as gebėjo iš plytų padaryti tokią uni
Lietuvių kursą
pektus - „Naktis Lietuvoje’ (auto kalią lietuvių Vyčio, Čiurlionio pa
reikšti tapti
- riai Arvydas Reneckis ir kt.). Paro veikslo „Miestas” motyvais, mozai
dęs sukrečiančius filmo vaizdus apie ką? Ir kas nugriovė Šv. Jurgio baž
sausio įvykius Lietuvoje, visada nyčią Bridgeport 1993-iaisiais? Ir iš
skleisti lietuvių
ir gyvenimo
klausiu studentų, ar jie rekomen kur ten dabar išdygo eglė? Ar lietu
duotų man šitą filmą rodyti kitiems vių kultūroje ne tik už žalčių ištepasauliui.

P

Lietuvių kultūros kursas
Lituanistikos katedroje Illinois universitete Čikagoje
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kančios merginos gali virsti eglė
mis, bet ir bažnyčios? Kartais stu
dentų klausimams nebūna galo...
aip pat supažindinu su Mi
kalojaus Konstantino Čiur
lionio paveikslais, su netikė
tais jo gamtos, suasmeninimais,
simbolių universumu, su nutapyta
muzika. Kai išgirstu kokį architek
tūros studentą pasakantį, kad ir jis
pabandysiąs tapyti muziką - su
prantu, kad Čiurlionis užgauna ne
vieno studento sielos stygas. Pa
prastai studentams labai patinka
Čiurlionio „Ramybė”, „Karalių pa
saka”, „Tiesa”. Ar ten drugeliai ar
angelai dega tiesos liepsnoje? Ar ten
laivai ar rykliai matyti tuoj užliesi
mi „Jūros sonatos” galutinėje dalyje?
Lietuvių kultūros kursą iš Lie
PLB Lituanistikos katedros UIC 2005 m. rudens semestro studentai.
tuvos po vieną semestrą buvo atvy
kę dėstyti ir prof. Egidijus Alek
sandravičius, dr. Dalia Čiočytė,
ių metų Lietuvių kultūros kur bius. Nepakartojamas kultūrų susi
noraštis neskelbtas, bet prieinamas
prof. Rūta Marcinkevičienė, dr. Al
so naujiena - studentų video lietimas - abiem pusėm palikęs neiš
Lietuvių kultūros kurso UIC tinklamantas Samalavičius, prof. Vladas
projektai apie lietuviškas Či dildomus įspūdžius, netikėtą atradi
lapyje). Kodėl profesorius nemėgsta
Sirutavičius. Taip pat bent po vieną
mo džiaugsmą. Ištraukos iš studen
kagos vietas. Video projektai buvo
kugelio ir cepelinų, nors senatorius
paskaitą įvairiu metu yra buvę
Diek Durbin juos taip giria? Kaip rengti kartu su Amerikos lietuvių te tų filmuotos medžiagos bus parody
kviesti paskaityti prof. Darius Fur juos galima pasigaminti?
levizija (Arvydas Reneckis, Karilė tos artimiausioje ateityje per Ameri
monavičius, rašytoja ir Laisvės ra
Studentai gauna galimybę susi Vaitkutė). Sunku ir nusakyti, koks kos lietuvių televiziją. Ar per televi
dijo darbuotoja Eglė Juodvalkė, dr.
organizuoti „savitarnos” ekskursiją įspūdis buvo Maironio šeštadieninės ziją laidas rodys lietuviškai? Ar mes
Neringa Klumbytė, prof. Gintautas
po lietuviškas vietas Čikagoje. Kas mokyklos mokytojams, kai video in suprasime, ką rodys? Ar bus subtit
Mažeikis, prof. Randy Richards,
pasirenka Balzeko lietuvių kultūros terviu su jais įrašinėti atvyko du stu rai? Ar pasakysite mums, kada ro
Rokas Zubovas ir kt. Tai studen
muziejų, kas Racine Bakery, kas dentai - asiras (iš Irako) ir indas - dys? Klausimų daug.
tams gera proga pamatyti daugiau
Nors semestras dar tik pasibai
Healthy Food restoraną. Visi būna bei klausinėjo vien apie lietuvių kul
lietuviškų veidų ir išgirsti įvaires
patenkinti ir nustebę, kiek ir kokių tūrą - mokslą, meną, politiką. Nu gė, vasara prieš akis, bet visos 60
nių minčių, jie visada labai laukia
įdomių atradimų patiria sau tarsi filmuoti buvo net ir iš Toronto vai numatytų Lietuvių kultūros kurso
svečių. Dabar mes jau visada atpa
taip gerai pažįstamame mieste. Pro dinti spektaklio atvykę lietuvių vai vietų rudens semestrui užimtos jau
žinsime lietuvišką akcentą, kada
ga išeiti iš auditorijos ir pamatyti, kai. Arba Stanley Balzekas jaunes dabar. Beldžiasi ir daugiau norin
išgirdę, komentuoja studentai.
paliesti, užuosti lietuvių kultūrą iš nysis labai linksmas pasakojo bulga čių. Ką gi, belskite, ir jums bus atida
Stengiuosi po truputį kursą
arčiau, ne per knygų puslapius, stu rių bei indžiu laikomiems mikrofo ryta!1^
keisti. Atsirado galimybė padaryti
nams apie lietuvių muziejaus lo
dentus visada vilioja.
to kurso interneto tinklalapį (žr.
www.uic.edu/classes/lith/lith 115) tai išplėtė bendravimo su studen
tais galimybes, ir kartu dalį kurso
medžiagos padarė prieinamą daug
įvairesniems lietuvių kultūros
smalsautojų sluoksniams, ne tik
studentams.
Dažniausiai studentai, greta
semestro vidurio ir pabaigos egza
atkūrė veiklą Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos krikš
rieš 115 metų, 1891 metų gegužės 15 dieną,
minų, atlieka savarankiškus kūry
čionims demokratams vadovauja Valentinas Stunpopiežius Leonas XIII paskelbė encikliką Rebinius darbus. Pavyzdžiui, kartais
dys.
rum Novarum, kuri pradėjo Katalikų Bažny
jie rašo kursinį darbą apie pasi
LKD biuro informacinė tarnyba
čios socialinių enciklikų tradiciją bei davė impulsą
rinktą lietuvišką knygą (susijusią
krikščioniškajai demokratijai kurtis viso
su lietuvių kultūra, istorija ir pan.).
je Vakarų Europoje.
Esu davęs palyginti Balio Sruogos
Enciklikoje akcentuojama aktyvi val
Dievų mišką su kita jų pačių išsi
stybės veikla socialinėje srityje bei socia
rinkta knyga apie Antrąjį pasaulinį
linio teisingumo būtinybė. Dokumente at
karą. Amerikiečių koncentracijos
skleidžiamos kapitalizmo bei socializmo
stovyklos japonams, Vietnamo ka
ydos. Anot popiežiaus, socializmas yra ne
ras, Anna Frank atsiminimai buvo
tinkama priemonė gydytis nuo kapitaliz
lyginami su Balio Sruogos patirti
mo figų, nes ji laisvę ir teisingumą paver
mi.
čia nesutaikomais varžovais. Laukinis
Yra rašę ir darbų apie lietuvių
kapitalizmas vėlgi griauna socialinį tei
kultūros bruožus, pagal medžiagą,
singumą. Valstybei, nesirūpinančiai so
kurią galima rasti internete - te
cialiniu teisingumu, gresia visų karo su
mos pasirinktos kuo įvairiausios:
visais būsena.
lietuvių vestuvės, muzika, dailė,
Lietuvos krikščionys demokratai sa
bažnyčios, kalba, Vilnius, Kalėdos,
vo nuostatas ir veiklos gaires grindžia
medicina, ekonomika, krepšinis ir
Bažnyčios socialiniu mokslu, kuris skel
apskritai sportas, maistas, festiva
biamas popiežiaus Leono XIII enciklikose
liai. Net Lietuvos konstitucija ir
Rerum Novarum ir Graves de communi,
kriminalinė padėtis. Taip pat jie tu
popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikose
rėjo lyginti prof. Randy Richards
Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis
Vilniaus dienoraštį su kokia kita
ir kituose Katalikų Bažnyčios dokumen
pasirinkta lietuvių kultūros knyga
tuose.
(profesorius yra verslo etikos dėsty
Džiugu, kad krikščioniškasis sociali
tojas St. Ambrose universitete Danis mokymas jau prigyja kai kurių Lie
venport, Iowa; jis kasmet - jau pen
tuvos universitetų studijų programose.
kerius metus iš eilės -vyksta mėne
Šios doktrinos dėstymas ypač populiarus
siui į Vilniaus universitetą dėstyti).
Vokietijoje, Italijoje, Skandinavijos šalyToks palyginimas buvo didelis pa
se.
sisekimas - Richards dienoraštis,
Lietuvos krikščionys demokratai
rašytas pirmą kartą į Vilnių nu2004 m. šventė 100 metų jubiliejų nuo
skridusio amerikiečio akimis ir
pirmos programos sukūrimo, kurios auto
rankomis, leido studentams pa
riais buvo vyskupas Petras Pranciškus
tiems pasijusti profesoriaus kailyje
Būčys, prel. Jonas Mačiulis-Maironis ir
- mintimis nukeliauti į Vilnių ir
prel. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas.
patirti visus naujo atvykėlio į
Atgimimo metais, 1989 m. vasario 16 d.,
Lietuvą potyrius (profesoriaus dieLietuvos krikščionių demokratų partija

T

Š

Popiežiaus Leono XIII enciklikai — 115 metų
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Septintojo Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso laimėtojos (iš kairės): Viktorija Stanelytė, Jurgita Pavalkiūtė, Viktoryia Yanko, Lauryną Bendžiunaitė.

VII Vincės Jonuškaitės-Zaunienės
dainininkių konkursas
aplinkos diktuojamą tempą, nebe
randa laiko paklausyti upelio čiurle
nimo ar paukščių čiulbėjimo...
Šiemet klausytojus savo balsais
džiugino aštuonios akademijos dai
ražią 2006-ųjų m. balandžio
6-osios popietę Lietuvos Mu nininkės, išbandžiusios savo jėgas
konkurse. Jos atliko arijas iš operų,
zikos ir teatro akademijoje,
įvairių kompozitorių bei lietuvių
Vilniuje, įvyko Vincės JonuškaitėsZaunienės dainų konkursas. Kas liaudies dainas. Kaip ir kasmet,
met šis renginys sulaukia vis dides konkurso laureates išrinko kompe
nio populiarumo ir dėmesio. Tuo be tentinga komisija, kuriai pirminin
kavo fil. Birutė Vizgirdienė.
lieka tik žavėtis, kai aplink visi vis
Po vertinimo komisijos pasitari
labiau pasineria į bendravimą, nau
dojantis informacinėmis technolo mo išgirdome konkurso rezultatus,
kurie skelbė, jog laureatėmis tapo
gijomis ir nebespėja gyventi pagal

RAMUNĖ MATULEVIČIŪTĖ
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šios dalyvės: I premija bei pagyrimo
raštas už lietuvių liaudies dainą
įteikta Viktorijai Stanelytei (dėsty
toja prof. Regina Maciūtė, koncert
meisterė Elina Maslakova); II pre
mija — laureatei Jurgitai Pavalkiūtei (dėstytoja doc. Irena Argustienė,
koncertmeisterė Giedrė MuralytėErikson); III premija — laureatei
Viktoryiai Yanko (dėstytoja asist.
Asta Krikščiūnaitė, koncertmeiste
rė Jurgita Umaraitė); diplomas —
Laurynai Bendžiūnaitei (dėstytoja
prof. Regina Maciūtė).
Konkurso laureačių ir diplo

mantės koncertas surengtas ba
landžio 7 dieną Lietuvos Muzikos ir
teatro akademijoje, Vilniuje. Tai jau
septintasis Vincės Jonuškaitės-Zau
nienės dainininkių konkursas. Su
sidomėjimą juo puikiai atspindėjo
klausytojų gausa — LMTA didžioji
salė buvo pilna žiūrovų.
Renginį sveikinimo žodžiais
pradėjo Muzikos ir teatro akademi
jos kadenciją baigęs rektorius prof.
dr. Juozas Antanavičius, vertinimo
komisijos pirm. fil. Birutė Vizgirdie
nė ir Studentų skautų korporacijos
„Vytis” bei Akademinės skaučių
draugovės atstovas fil. Aurimas
Pautienius.

o nuostabaus koncerto laurea
tės, dėstytojai bei koncerto
svečiai vaišinosi skanumy
nais, fotografavosi ir dalinosi įspū
džiais apie pasibaigusį konkursąkoncertą. Ir, regis, ne vieno širdyje
jis paliko dalelę šilumos, gerumo,
stiprumo jausmą, kuris sklido iš ap
link esančių žmonių.
Šis konkursas - koncertas skir
tas vienai žymiausių Lietuvos ope
ros solisčių, mezzosopranui Vincei
Jonuškaitei-Zaunienei (1902.01.22
- 1997.05.18). 1919 metais ji daina
vo pirmojoje lietuviškoje operoje —
Miko Petrausko operoje „Birutė”.
Nuo 1937 m. buvo Akademinės
skaučių draugovės garbės narė.
Gastroliavo užsienio teatruose: Pa
ryžiuje, Rygoje, Taline, Prahoje, Bu
enos Aires. 1944 m., artėjant antra
jai bolševikų okupacijai, pasitraukė
į Vakarus. Gyveno Kanadoje, JAV,
ten rengė lietuviškos vokalinės mu
zikos koncertus.
Nuo 2000-ųjų metų konkursą

P

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkurso-koncerto programos atlikėjos ir svečių dalis Lietuvos Muzikos ir teatro akademi
jos salėje, Vilniuje š.m. balandžio 7 d.

Nukelta į 8 psl.
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Laiškai
Parašysiu Tau laišką —
Laišką, sklidiną medžių šlamėjimo, lietaus ošimo, saulės
kaitros ir pavėsio ramybės.
Parašysiu Tau laišką, sklidiną jūros bangų, erškėtrožių
kvapo ir fleitos melodijos.
Ir įmesiu tą laišką į jūrą, ir paleisiu jį skristi pavėjui, kad tik
niekas jo neskaitytų - tik Tu vienas, tik Tu.
Lauksiu tavo atsakymo - Tavo, kuris esi didesnis už gyveni
mą, Tavo, kuris žvelgi iš dangaus, Tavo, kuris Meilė esi.
Atsakysi man - taip, pirmaisiais žibuoklių žiedais, strazdo
daina pavasarį, kačiukų šakelėmis-----Atsakysi, nes Meilė
negali tylėti.
Lauksiu Tavo laiškų, Mylimasis.

Sparnai
Kregžde, kregždele, padovanok man sparnus - aš taip
noriu išskristi!
Man nepakanka šios žemės, niekada nepakaks.
Noriu-----pasinerti į debesis. Noriu skiesti lėtai virš laukų.
Noriu visą pasaulį apglėbti savo sparnais.
Angele, mano sarge, dovanok man sparnus. Pasiilgau na
mų - tų tikrųjų Namų pasiilgau. Trokštu Viešpaties veidą
regėti.
O begaliniai paukščių, pulkai, begaliniai —
Kur jūs keliaujat? Palaukit! Nepalikit manęs ! Aš skrisiu
kartu!
Tu sparnų neturi.
Aš-----turėsiu!
Angele, mano sarge, dovanok man sparnus-----

Mažųjų Viešpats
Ji sėdi bažnyčioje ištisas valandas.
Senas kryžius, ant jo - nukryžiuotasis - tylus ir nuolankus
Kristus.
Žvelgia į senolę ir šypsosi. O ji šnabžda ir šnabžda: sveika,

Marija, malonės pilnoji-----Tėve mūsų, kuris esi danguje Lauke klega vaikai, garsiai ginčijasi suaugusieji. Jos niekas
nepasigenda. Ji nieko neturi - tik Tą, kuris žvelgia nuo
kryžiaus perverta širdimi.
Šalia jos klūpo angelas. Gaila, kad ji jo nemato - ne taip

liūdna šnabždėti: Tėve mūsų----Kas žino - galbūt ši tyli malda išgelbės pasaulį.
Tu esi mažųjų Viešpats, d Kristau.

Algio Jakšto nuotrauka

Ne vienas
Apkabink medį. Apkabink jį tada, kai nėra prie ko
prisiglausti, kai nei vienas žmogus nesupras, ko taip tuščia
širdy, ko taip vieniša ir neramu —
Jis tylės, neišduos paslapties - tavo medis - liaunutis
berželis ar galingasis ąžuolas. Gal gėlė, tyliai šnabždanti
vėjyje: verta gyventi, gal žolė, prisiglaudus prie tavo delnų

Atitrauksi rankas - viskas bus pasikeitę - vėl ramybė širdy,
vėl viltis, kad ne vienas, ne vienas esi. Jau galėsi sugrįžti
namo - vėl pas žmones, kurie laukia tavęs. Jau pajėgsi
gyventi toliau.
Neužmiršk šito medžio, neužmiršk jo gruoblėtos žievės,
neužmiršk, ką šnabždėjo: gyvenk!
Visada bus prie ko prisiglausti ir į ką atsiremti, net jei medį
nukirstų ir išdeginta būtų žolė, net jei upė nusektų - tik
ieškok - atsiras vienas draugas - ir atgis vėl širdis.

Žmogus, kuris laukia

Sniegena delnuose
Sniegena delnuose - mano mažytė širdis naktyje.
Pūga siaučia ir siaučia----Ir nė vieno žmogaus, ir nė vieno takelio pirmyn.
Ieškau rankos - Tavo rankos - ir nerandu.
Šauksmas naktyje: Dieve, jeigu Tu esi Meilė - padėk!

Ligoninė. Rankos. Jo ir jos. Susitinka.
- Pasiilgau tavęs. Grįžk namo.
Vaistų kvapas, balsų ūžesys —
Jie nieko negirdi - atrodo, vidury dykumos susitiko dyku
mos susitiko dvi rankos, dvi širdys, išsiilgę artumo, ir jau
nieko nereikia - tiktai prisilietimo šviesos.
- Sveik greičiau.

Vis giliau ir giliau į tą pūgą, vis giliau į tą tamsą, giliau
Sniegena delnuose - mano mažyte širdie, ką tu jauti?

Ji pasveiks. Ji sugrįš į namus, kol yra dar žmogus, kuris
laukia..
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Dievas ieško
žmogaus
Atkelta iš 3 psl.
pat buvo Vilnius su savo kultūrinė
mis ir religinėmis tradicijomis, su
katalikiška inteligentija ir Šv. Juo

zapo kunigų seminarija, kurioje dės
to geri profesoriai. Seminarija jį iš
mokė bendruomeniškumo, ištikimy
bės Bažnyčiai, suteikė daug žinių ir
plačią, nepaviršutinišką pasaulė
žiūrą. Po įšventinimo Vilniaus arki
katedroje, kuris įvyko 2003 m. vasa
rio 22 dieną, jis tapo vikaru čia pat,
Katedroje, tik trejais metais vyres
nio, bet savo gabumais ir pašaukimu
garsėjančio klebono Ričardo Dovei
kos globoje. Jaunystėje jam įspūdį
darė Kretingos pranciškonai, dabar
(nors Vaidas tebėra jaunas ne tik sa
vo dvasia, bet ir amžiumi) - kardino
las A. J. Bačkis, anot Vaido, į Lietu
vos gyvenimą įnešęs daug šviesos,
šv. Jono broliai (vienas iš jų semina
rijoje buvo Vaido dvasios tėvas), se
minarijoje dėstę filosofiją, ir, žinoma,
šviesios atminties popiežius Jonas
Paulius II-asis. Taigi jaunasis kuni
gas iš karto pateko į tą šviesos srau
tą, kuriame telkiasi daug idealistiš
kai nusiteikusio jaunimo, kuris skli
dinas pamaldumo, pasiaukojimo ir
tikėjimo, anot Vaido, „apimančio vi
są tavo gyvenimą - nuo ryto iki va
karo”. Ir jo tvarkomoje Dievo Gai
lestingumo šventovėje nuo ryto iki
vakaro vyksta tylus Jėzaus adoravi
mas: pavieniui, kai meldžiamasi prie
stebuklingo paveikslo, minioje, kuri
kasdien užpildo bažnyčią pamaldų
metu. Pilna jaunimo - ir lietuviško,
ir lenkiško, nes čia formuojasi tas
Gyvosios Dvasios sąjūdis, apie kurį
svajojo profesorius Stasys Šalkaus

kis prieš 70 metų (koks sutapimas tuo pačiu metu seselės Faustinos re
gėjimai Vilniuje ir prof. St. Šalkaus
kio vizijos Kaune).
Bet ar šiuolaikinis žmogus ištve
ria tą tikėjimo įtampą - nuo ryto iki
vakaro? Ar jis nenori atsipalaiduoti,
viliojamas pramogų verslo kvieslių?
- Šiuolaikiniam žmogui tikėji

mas gali būti labai nuostabus atradi
mas, - sako kunigas Vaidas. - Toks
žmogus mato tą gyvenimo pusę, ku
rią jam siūlo dabartinis pasaulis.
Mato vartotojišką buitį, pilną bai
mių, nežinios, netikrumo. Atradęs ti
kėjimą Dievu, toks žmogus pažvelgia
ir į kitą, visai naują gyvenimo pusę,
ir atranda naują pasaulį, į kurį žiūri
nuo vartotojo baimių išlaisvintu žvil
gsniu. Ne tik jaunas, bet ir vyresnis

žmogus vieną dieną gali stabte-lėti ir
pasigilinti, ką tai reiškia būti tikru
krikščioniu. Tai nėra tas pavir-šutiniškas katalikas, kuris lanko Mi
šias net šiokiadieniais, o iš bažnyčios
išeina su tuo pačiu sielos drabužiu,
kuriuo vilkėjo ateidamas. Mišių au
ka neperkeičia jo sielos, kaip perkei
čia žmogaus, kuris į tikėjimą panyra
nuo ryto iki vakaro.
- Koks tokiu atveju kunigo vaid
muo?
- Jis tik įrankis Dievo veikimo
plane.
- O koks Gailestingojo Jėzaus
paveikslo vaidmuo?
- Paveikslo perkėlimas į mūsų
šventovę iš Šventos Dvasios bažny
čios ir dėl to kilęs sąmyšis parodė,
kad tarp žmonių maža gailestingu
mo. Tai, deja, yra mūsų sielos žaiz
dos, kurias turime patys gydyti, pa
dedant Dievo malonei.
- Romain Rolland, didis prancū
zų rašytojas, humanistas, vadino
krikščionis liūdesio ir kančios dai
niais. Kaip yra iš tikrųjų? Juk varto
tojui, ypač jaunam, nepatogi tokia
gyvenimo filosofija, kurią propagavo
Faustina Kowalska, savo gyvenimu
išaukštinusi kančią...
— Dievas nenori, kad mes kentė
tume, jis kviečia džiaugtis gyveni
mu. Žmonės tą džiaugsmą atranda

per Jėzų. Ligos, skausmas, kančios tai mūsų klaidos. Tenka išsikalbėti
su žmonėmis, kurie į Dievo Gailes
tingumo šventovę ateina prašyti
sveikatos ir pyksta, kad Dievas jų
neišklauso, arba kaltina Dievą ne
gailestingumu dėl jų negalių. Aš
jiems aiškinu, kad ligas mes patys
prisišaukiam, nesaugodami gamtos
ir užteršdami orą, žemę ir vandenį,
valgydami ir gerdami kas papuola...
Mus baudžia ne Dievas, o netikęs
mūsų gyvenimo būdas. Jėzus kviečia
žmogų ateiti pas jį, pasitikėti juo, at
rasti naują gyvenimo būdą. Mūsų
šventovėje iš tikrųjų renkasi daug
jaunimo. Daugiausia tai sielos atsi
vertėliai. Jie blaiviai žiūri į savo ir
savo bičiulių gyvenimą, tai tikri bro
liai ir seserys Kristuje, nes padeda
vienas kitam, nepalieka bėdoje vieni
kitų.
Kunigas Vaidas yra dėkingas
Lietuvos kardinolui už paramą Die
vo Gailestingumo šventovei, tiki,
kad Dievo Gailestingumo kultas plis
Lietuvoje, kaip plinta ir pasaulyje.
Taip pildosi seselės Faustinos ir jos
nuodėmklausio kun. Michelo Sopoč-
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PRIEDAS

kos vizijos apie Dievo Gailestingu
mą. Kardinolas A. J. Bačkis, vienas
iš tų ketinių kardinolų, kurie Lagiewnikuose (Krokuva), prie šv.
Faustinos kapo, pašventino didžiulę
baziliką, prisipažįsta, kad iki tol ma
žai ką žinojo apie nuolankiąją lenkų
vienuolę, Vilniui padovanojusią ste
buklingąjį paveikslą. Ir tada jam ki
lo mintis globoti šį paveikslą, kardi
nolas ėmė rūpintis Dievo Gailes
tingumo šventovės likimu. Faustina
reikalavo, kad paveikslas kabėtų
centriniame altoriuje. Restauruoja
moje Švč. Trejybės bažnytėlėje buvo

įrengtas toks altorius ir numatyta
vieOžta paveikslui. Kai kimų lenkų
bendruomenės narių nenoras ir pa
sipriešinimas, kad paveikslas būtų
perkeltas į Dievo gailestingumo
šventovę, trukęs daugiau kaip metus
laiko, tik sužadino didesnį žmonių
dėmesį ir šv. Faustinos gyvenimui, ir
pačiam paveikslui. Taigi Dievui svar
būs dalykai visuomet išeina į gera.

Atkelta iš 2 psl.
Įsikūnijimo įvykį ir galop kulmina
ciniame taške - per Jėzaus Kryžių ir
Prisikėlimą” (p. 126-127). Antra ver
tus, Jėzus yra „visatos ir žmogaus
šuolis Dievop”: „Visame Jėzaus
Kristaus žmonijos vardu tartame
"Taip!’ - jo proveržyje, pasiekusiame
kulminacinį tašką ant kryžiaus, sly
pi ir visatos “Taip’, tartas per milijar
dus metų Dievui, kuris dalijasi Sa
vimi su kūrinija. Įsikūnijimas ir Pri
sikėlimas... (yra) kūrimo atbaigimo
taškas - viršūnė” (p. 125-126).

Prof. Rubšio mintys apie
lietuvių tautą
Savo pamoksle kardinolas Au
drys Bačkis citavo prel. Rubšio du
teiginius apie lietuvių tautą: 1) kaip
tapti lietuviu ir 2) lietuviai myli Die
vo žodį.
„Ką reiškia tapti lietuviu? Kaip
reikia tapti lietuviu? Perimant savo
tautos religinį ir tautinį kraitį - re
liginis kraitis puoselėja žmogaus vi
suotinumą, o tautinis duoda savitu
mą - ‘stuburkaulį’ asmeniui... Var
gas ir kančia mūsų tautos istorijoje
subūrė tautą ateičiai... Beje, vargas
ir kančia gundo nuleisti rankas ir
nustoti vilties tikėti Dievu - Ateities
ir Staigmenos Viešpačiu... Laikas
jau pajusti, kad dabartis kreipiasi į

Duona delnuose - Tavo kūnas.

organizuoja ir premijas steigia Aka
deminio skautų sąjūdžio Vydūno
fondas Čikagoje. Jis buvo įsteigtas

Jėzau, šviesos karalijoje, Jėzau.

Leisk man mylėti Tave......................

šių dienų jaunąją kartą iššūkiu tikė
ti Ateitimi... Kviečiu jaunąją kartą
būti drąsios vilties kojomis, ranko
mis, širdimi...”.
Antras prel. Rubšio teiginys:
„Mūsų tauta myli Šv. Raštą - Dievo
žodį. Kas galėtų visapusiškiau iš
reikšti Dievo žodžio pagrindinę temą
- Dievo rūpestį žmogumi — kaip lie
tuvių pakelės Rūpintojėlis!” Šis opti

mistiškas žvilgsnis tikriausiai jam
pačiam teikė jėgų ir ištvermės įvyk
dyti savo gyvenimo didįjį darbą kruopščiai išversti Senąjį Testamen
tą į lietuvių kalbą.

Pranašas lietuvių tautai
Iš šiame straipsnyje aptarto lei
dinio — iš jame sutelktų prisiminimų
ir paties prel. Rubšio idėjų - mato
me, kad jis buvo ne vien Dievo Raštų
vertėjas į lietuvių kalbą, bet ir Dievo
žodžio pranašas, Dievo žodį skelbęs,
aiškinęs, o svarbiausia - jį įkūnijęs.
Savo gyvenimu ir darbu jis įrodė,
kad, bendradarbiaujant su Dievu,
žmogus sėkmingai kuria save ir tą
visatos dalį, kuri yra Kūrėjo jam pa
vesta. Prel. Rubšys itin artimai ben
dradarbiavo su Kūrėju ir jam pasi
sekė sukurti save pilną svetingumo
kitiems. Dėkingi esame Dievo Ap
vaizdai, kad Jis išrinko lietuvių tau
tą būti ta visatos dalimi, dėl kurios
šis Jo žodžio pranašas darbavosi.

Dainininkių konkursas
Atkelta iš 6 psl.

Veidas, kuris šviečia pro miglą.

— Aš supratau, kad paveikslas
turi priklausyti ne vienai parapijai,
o būti prieinamas visiems, - sako
kardinolas. Bažnyčią restauruoti pa
dėjo Amerikos marijonai, garbinan
tys Dievo Gailestingumą, o Gailes
tingumo idėja darosi vis aktualesnė.
Pasaulyje jo labiausiai trūksta, kai
žmonės kalba tik apie savo teises,
apie būtinybę ginti jas, kovoti už jas,
bet niekas negalvoja apie gailestin
gumą. Mes nemokam užmiršti
mums padaryto blogio. Gyvenam pa
gal dėsnį: „Aš tau atleidžiu, bet ne
užmirštu”. Tokiems žmonėms sū
naus palaidūno istorija turi būti tik
ra gailestingumo pamoka.
Ir vėl grįžtu prie to, nuo ko pra
dėjau šį tekstą. Dievo meilė yra to
kia didelė, kad ji susipriešina su jo
teisingumu. Gailestingoji meilė nu
gali teisingumą ir gyvena su juo dar
noje. Jonas Paulius II neveltui teigė,
kad gailestingumas yra paskutinė
užtvara blogiui.

Prel. Antanas Rubšys

Po Komunijos
Meilė, kuri ištveria viską.
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remti studijuojančius. Vėliau veikla
išsiplėtė į leidybą, leidžiant daugiau
sia leidinius istorinėmis temomis.
Šią veiklą Lietuvoje Vydūno fondas
vykdo beveik nuo pat Atgimimo Są
jūdžio metų.
Renginį ruošti, su Vydūno fondo
įgaliotiniu fil. Edmundu Kulikausku

priešakyje, padeda Studentų skautų
korp. „Vytis” ir Akademinė skaučių
draugovė. Šios organizacijos nariai

— studentai skautai, studijuojantys
universitetuose keturiuose didžiuo
siuose Lietuvos miestuose: Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Pri

sidėdami prie šio renginio organiza
vimo, akademikai bent iš dalies atsi
lygina Vydūno fondui už jiems skiria
mas metines stipendijas. Be viso to,
tai puiki atgaiva tarp darbų ir kas
dieninių paskaitų universitete.

