
TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI
Metų sukaktys

Sukanka 95 metai, kai Rusių 
kaime, Žaslių valsčiuje, Trakų aps-
krityje, 1927 m. vasario 3 d. gimė 
Boleslovas Suslavičius, biologijos 
mokslų daktaras. 2005 m. parengė 
ir išleido knygą „Veprių žemesnioji 
žemės ūkio mokykla“.

♦ ♦ ♦
Sukanka 70 metų, kai Ukmergės 

rajone 1952 m. vasario 3 d. gimė Al-
girdas Kamliauskas, tautodailininkas 
medžio drožėjas. Gyvena ir kuria 
Vaikutėnų kaime, Utenos rajone.

♦ ♦ ♦
Sukanka 55 metai, kai Karališ-

kių kaime, Ukmergės rajone, 1967 
m. vasario 3 d. gimė Mindaugas 
Paknys, odininkas, Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos narys.

♦ ♦ ♦
Sukanka 85 metai, kai Varei-

kių kaime, Pivonijos apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1937 m. vasario 
6 d. gimė Laimutis Valeika, kalbi-
ninkas, pedagogas, habilituotas dak-
taras, knygų ir straipsnių įvairiais 
lietuvių ir anglų kalbos sintaksės 
klausimais autorius ir sudarytojas.

♦ ♦ ♦
Sukanka 55 metai, kai Ukmergė-

je 1967 m. vasario 8 d. gimė Evaldas 
Ignatavičius, Lietuvos diplomatas. 
Apdovanotas ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. Iš-
leido eilėraščių rinkinį „Laikinųjų 
reikalų patikėtinis“ (2008).

♦ ♦ ♦
Sukanka 70 metų, kai Bagužiš-

kių kaime, Pivonijos seniūnijoje, 
Ukmergės rajone, 1952 m. vasario 
8 d. gimė Alfonsas Pulokas, Lietu-
vos ir Pasvalio rajono savivaldybės 
politinis bei visuomenės veikėjas.

♦ ♦ ♦
Sukanka 70 metų, kai Ukmergė-

je 1952 m. vasario 8 d. gimė Jonas 
Bujokas, klebonas kunigas. Kauno 
arkivyskupijos tribunolo teisėjas, 
teologijos licenciatas.

♦ ♦ ♦
Sukanka 110 metų, kai Ukmer-

gėje 1912 m. vasario 11 d. gimė 
Vytautas Kazimieras Alseika, žur-
nalistas, teisininkas, Lietuvos ir JAV 
visuomenės veikėjas. Mirė 2002 m. 
spalio 18 d. Palaidotas Vilniuje.

♦ ♦ ♦
Sukanka 115 metų, kai Raguvoje, 

Panevėžio rajone, 1907 m. vasario 20 
d. gimė Jonė Deveikė (Deveikytė)-
Navakienė, teisės istorikė, teisės 
mokslų daktarė, visuomenės vei-
kėja. Mirė 1965 m. vasario 26 d. 
Paryžiuje. Ukmergėje ant namo, 
kuriame 1919–1924 m. ji gyveno, 
atidengta memorialinė lenta. 

♦ ♦ ♦
Sukanka 120 metų, kai Valtūnų 

kaime, Žemaitkiemio apylinkėje, 
Ukmergės rajone, 1902 m. vasario 
16 d. gimė Simonas Morkūnas, 
kunigas, prelatas. Mirė 1997 m. 
liepos 5 d. Su Sityje (JAV). 

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Virtualioje parodoje – sakralinio turinio paminklai
Ukmergės kraštotyros muziejus 

virtualioje parodoje siūlo prisiminti 
sakralinio turinio paminklus – 
kryžius. 

Lietuviškas kryždirbystės me-
nas yra unikalus, neturintis ana-
logų pasaulyje. Viena iš priežas-
čių – unikali kryžių simbolika. 
Kryždirbystės tradicija Lietuvoje 
susiklostė su krikščionybės atėji-
mu. Joje susiliejo pagoniškos kul-
tūros elementai ir savitai traktuotas 
krikščioniškas sakralinis menas. 

Pasaulyje kryžiai paprastai reiš-
kia kančią ir tikėjimą, o Lietuvoje 
kryžius – ne tik religinis, bet lie-
tuvybės, kovos už laisvę simbolis. 

Kryždirbystė įamžina visos 
Lietuvos tikėjimą, gyvenimą ir kul-
tūrą. Nepaisant dažnai nepalankių 
istorinių aplinkybių, šis menas išli-
ko daugiau nei 400 metų. Kryžiai ir 
koplytėlės, pilnos meniškų liaudies 
meistrų sukurtų šventųjų skulptūrų, 
atitiko lietuvio pasaulėjautą, esteti-
nę sampratą.

Kryžiai – smulkiosios archi-
tektūros rūšis. Jie būna mediniai, 
metaliniai, akmeniniai, turi vieną ar 

kelias kryžmas. Kuriami drožybos, 
kalybos ir liejybos technika. Puo-
šiami profi liavimu, kiaurapjūvio, 
kontūrinio raižymo, reljefiniais 
ornamentais, polichromija, skulptū-
romis. Paplitę įvairiuose kraštuose 
(skiriasi formomis, proporcijomis, 
stiebų ir kryžmų profi liais, dekoru). 

Kryžiai statomi sodybose, lau-
kuose, pakelėse, miškuose, aikš-
tėse, bažnyčių šventoriuose, ka-
pinėse, kitose ypatingose vietose. 
Kiekviename Lietuvos etnogra-
fi niame regione jie skiriasi savo 
stiliumi ir dydžiu. 

Aukštaitijos kryžiai, tiek medi-
niai, tiek akmeniniai su žėrinčiomis 
geležinėmis viršūnėmis, yra vieni 
iš aukščiausių memorialinių Lietu-
vos paminklų. 

Horizontaliųjų kryžiaus šakų 
ilgis vidutiniškai atitinka trečdalį 
stiebo ilgio. Masyvūs ir aukšti 
Aukštaitijos kryžiai pasižymi gausia 
ornamentika ir savita kryžmų kom-
pozicija, išsiskiria monumentalumu. 

Rytinėje Aukštaitijos dalyje 
(Rokiškyje, Zarasuose, Ukmergė-
je, Utenoje) populiarūs kryžiai su 

kryžmose įkomponuotais atvirais 
baldakimo pavidalo altorėliais. Jie 
puošiami skulptūriniais elementais 
ir smulkiais ažūriniais drožiniais, 
jais paryškinami kryžmos ir stiebai. 

Dzūkijoje labiau mėgtos koply-
tėlės, Mažojoje Lietuvoje kryžiai 
buvo žemi, o koplystulpių meistrai 
visai nekūrė. Miškingiausiose Lie-
tuvos dalyse kryžiai ir koplytėlės 
būdavo tvirtinami prie medžių 
(jų galima pamatyti ir dabar, pa-
vyzdžiui, keliose Labanoro girios 
vietose). 

Suvalkijoje mėgtos kryžių de-
koracijos su augalų motyvais. 
Žemaitijoje kryžiai taip pat aukšti 
ir masyvūs, čia labiausiai išplėtotas 
mažosios skulptūros menas.

***
Kryždirbystės istorija Lietuvoje 

prasidėjo krikščionybei atėjus į 
mūsų kraštą (nežymus krikščiony-
bės skverbimasis į Lietuvos kraštą 
prasidėjo dar X a., tačiau sustiprėjo 
XIII a., kartu su Lietuvos valstybės 
iškilimu), nors patikimų, raštiškų, 
materialių to paliudijimų nėra išlikę.
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Ukmergės kraštotyros muziejuje eks-
ponuojamas Švč. Trejybės bažnyčios 
bokšto kryžius. XX a. pr. Metalas. 
56x29 cm.

Senovinės giesmės ir tradicijos keliauja užmarštin

Aliutė ir Genė laidotuvių giesmių išmoko vaikystėje. Autorės nuotr.

Aliutė ir Genė – laidotuvių 
giedotojos. Juokaudamos apie 
save sako: „Mes esame antikva-
ras“, nes gieda senoviniu būdu 
senovines giesmes. Šiuolaikinių 
giedojimo tradicijų moterys nesi-
vaiko. Deja, pastebi, kad jų pas-
laugų žmonės, laidojantys savo 
artimuosius, prašo vis rečiau.

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Aliutė Bačiulytė-Kilijonienė 
ir Genė Driukaitė-Radzevičienė 
pažįstamos nuo jaunystės. Abi 
priklauso Ukmergės neįgaliųjų 
sąjungai, lanko ansamblį „Daina“. 

Kartu giedoti susiėjo prieš šešerius 
metus. 

Aliutė kilusi iš Kildišių kaimo 
(dabar Kildiškiai), Žemaitkiemio 
seniūnijos. Genės gimtinė – tos pa-
čios seniūnijos Balandžių kaimas. 

Aliutė papasakojo, kad ją mama 
pradėjo vedžiotis giedoti paauglys-
tėje, maždaug šešiolikos metų. 
Pirmųjų giesmių išmoko iš diedu-
ko, būdama vos ketverių su puse 
„Iki šiol prisimenu – su dieduku 
užlipame ant „pečiaus“ ir sako: 
„Aliut, pagiedokim“ ir giedam 
abu“, – pasakoja moteris.  

Genė giedoti pradėjo panašaus 
amžiaus. Jų kaime buvo tokia gie-
dotoja Kizevičiūtė, kuri ir išmokė. 
Balsą Genė paveldėjo iš tėvo. 

Kaimas su kaimu susisiekdavo. 

Kizevičiūtė buvo nutekėjusi į Kil-
dišių kaimą, tad Aliutė ir Genė, vie-
na vaikščiodama giedoti su mama, 
kita – su savo mokytoja, ir susitiko. 

Aliutė prisimena pirmuosius 
kartus, kai teko giedoti. „Susirink-
davo visas kaimas. Vienas veda, 
kiti taria (atkartoja). Mano mamutė 
vesdavo, o aš drebančiu balsu 
atkartoju. Jaučiu, mama su alkūne 
duria į pašonę, kad ne taip. O man 
tokia „sarmata“ – atrodydavo, kad 
visi žmonės žiūri į mane ir girdi, 
kad aš ne taip giedu.“

Gavėnios metu ar per adventą, 
kai negalima linksmintis, šokti, 
dainuoti, ateidavo kaimynas su 
akordeonu, akomponuodavo ir 
kartu giedodavo giesmes, skirtas 
tam laikotarpiui. 

Viliojo į partiją
Aliutė, kai sukūrė šeimą, apsigy-

veno mieste, giedodavo tik tada, kai 
nuvažiuodavo į kaimą. Užaugino 
du sūnus. Ilgą laiką dirbo komando-
je, kur leidimų biure kilo pareigose 
iki viršininkės. Kartą viršininkas 
pasikvietė pasikalbėti ir liepė 
moteriai stoti į komunistų partiją, 
sakydamas: „Kadangi dirbi su gin-
klais, turi būti patikimas žmogus.“ 
Tačiau Aliutė atsakė, kad yra tikinti, 
lanko bažnyčią, todėl negalinti stoti 
į partiją, nes partiniai negali eiti į 
bažnyčią, o ji Dievo tikrai nekei-
sianti į partiją. Tą kartą viršininkas 
pavadino ją „durna boba“. Po kiek 
laiko išsikvietė paklausti, ar ji 
neapsigalvojo, bet Aliutė tvirtai 
laikėsi savo nuomonės. Taip ir liko 
dirbti, neįstojusi į partiją.  

Genė iš pradžių mokėsi septyn-
metėje mokykloje, paskui – Bal-
ninkų vidurinėje, kurią baigusi, 
norėjo stoti į Klaipėdos profesinę 
mokyklą, tačiau mamutė neišleido. 
Tad liko kolūkyje, kur dirbo mel-
žėja kartu su kitomis merginomis. 
Kartą kolūkio pirmininkas surinko 
visas melžėjas, vežė į rajono cent-
rą, kad stotų į komjaunimo organi-
zaciją. Tačiau parvežė neįstojusias. 
Tada merginos baiminosi, kad jas 
išvarys iš fermos, nebeleis dirbti, 
bet taip nenutiko. 

Vėliau Panevėžio linų kombi-
nate Genė įgijo audėjos specia-
lybę, kurį laiką ten ir dirbo. Kai 
susituokė, persikėlė į Ukmergę. 
Iš pradžių dirbo „Lelijos“ fabrike 
– pakeisdavo visus, ko nebūdavo 
darbe, mokėjo visas operacijas. 
Vėliau darbovietės keitėsi: „Ko tik 
nedirbau, ko tik nedariau. Vargas 
visko išmoko.“

Nukelta į 8 p.
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Virtualioje parodoje – 
sakralinio turinio paminklai
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Po 1863-iųjų sukilimo drauge su 
spaudos draudimu keturiasdešimt 
metų neleista statyti naujų kryžių 
ir remontuoti senųjų nešventintose 
vietose, tai yra ne bažnyčių švento-
riuose ir kapinėse. Nekalbant jau apie 
sovietmetį, kada ne tik draustas kry-
žių statymas, bet ir naikinti senieji.

***
XIX–XX a. pr. – kryždirbystės 

klestėjimo laikas, bent apie jį daugiau-
sia žinoma. Tuo laiku, ypač kylant 
tautiniam atgimimui, buvo pabrėžia-
ma, kad kryžius yra ne tik religinio, 
bet ir tautinio identiteto išraiška.

***
Kryžius sodyboje, ypač XIX–

XX a. pirmoje pusėje, atspindėjo 
ir tam tikrą socialinę padėtį.

***
Kryžiais Lietuvoje, bent jau 

kaimuose, įprasta vadinti visus krikš-
čioniškojo sakralinio turinio statinius 
– kryžmiškus ir stoginius kryžius 
arba stogastulpius, koplytstulpius, 
išskyrus koplytėles, kabinamas 
medžiuose ir statomas ant žemės.

***
Neatsitiktinai tarp sodybos ko-

plytėlėje ar koplytstulpyje esančių 

skulptūrų būdavo ir šeimininkų 
šventųjų globėjų atvaizdai.

***
Dvikryžmiai kryžiai, vadinamieji 

karavikai ar benediktiniai, statyti 
prašant apginti nuo didžiųjų grės-
mių – epidemijų ir kitų negandų.

***
Tarpukariu tradiciniai sakra-

liniai paminklai neretai būdavo 
dedikuojami ir įvairioms tautos 
sukaktims paminėti. Sovietiniais 
draudimų metais kryžiai statyti 
vien bažnyčių šventoriuose, nes tik 
ten buvo įmanoma juos apsaugoti 
nuo sunaikinimo. Atgimimo ir at-
gautos Lietuvos nepriklausomybės 
metais ypač daug kryžių atsirado 
tremtiniams, partizanams atminti.

***
Lietuvos kryždirbystė 2001 m. 

UNESCO pripažinta pasauliniu ne-
materialaus paveldo šedevru. 2008 
m. ši tradicija buvo įtraukta į Repre-
zentatyvųjį žmonijos nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą, o Lietuva 
yra gavusi Kryžių žemės vardą.

Senovinės giesmės ir tradicijos 
keliauja užmarštin

Atkelta iš 7 p.

 Audėjos amatas pravertė – atsiga-
beno stakles, audė audinius, kurių 
ir ligi šiol turi. Per tą laiką užaugino 
du sūnus ir vieną dukrą. 

Aliutė sako, kad jos sūnūs 
negieda, o Genės dukra ir anūkė 
paprašo kartu pagiedoti.

Senosios tradicijos
Giedotojos mena senąsias laido-

tuvių tradicijas kaimuose. 
„Kai pradėjau eiti su mamute 

į laidotuves, man būdavo įdomu, 
kaip pašarvota“, – sako Aliutė. 

„Šarvodavo namuose, laidotuvių 
biurų nebuvo. Pirmą naktį numirėlį 
guldydavo ant lentų, nes karsto taip 
paprastai, kaip dabar, nenusipirksi. 
Reikėdavo jį užsakyti, kad pagamin-
tų. Dar reikėdavo prigaminti maisto 
– pjaudavo paršą ar veršiuką. Todėl 
ir numirėlį laikydavo tris paras. 
Numirėliui maudavo tik kojines, 
batų neturėdavo. Tik turtingesni ap-
audavo batus“, – pasakoja abi gie-
dotojos, viena kitą papildydamos.  

„Kartą laidotuvėse buvo pa-
kviesti ne tik giedotojai, bet ir 
raudotojai. Vieni gieda, kiti rauda, 

– apie didžiausią įspūdį palikusią 
apeigą pasakoja Aliutė. – Raudo-
tojai „riktuoja“, koks tas numirėlis 
geras buvo ir rauda, kaip reikės be 
jo gyventi, o aš galvoju, ką jie čia 
daro, gi ne tos šeimos žmonės.“

Vienos laidotuvės įsiminė ir 
mieste, kai laidotuvių procesija 
velionį lydėjo per visą miestą nuo 
„Vienybės“ fabriko iki pat Vaižganto 
kapinių su iškilmingu orkestru. „Vie-
ną posmą mes giedame, kitą groja 
orkestras. Net šiurpuliai per kūną 
ėjo“, – dalijasi prisiminimais Aliutė. 

Pasak moterų, seniau žmonės 
rodydavo didesnę pagarbą miru-
siajam. Atėję prie mirusiojo bū-
tinai atsiklaupdavo. Klaupdavosi 
ir vaikai, ir senoliai. Prie karsto 
nesikalbėdavo, laikydavosi rimties. 

Kaimuose karstą lydėdavo pės-
čiomis nuo namų iki bažnyčios, 
nuo pusės kelio pradėdavo skam-
bėti varpai, po šventų Mišių vėl ly-
dėdavo nuo bažnyčios iki kapinių. 
Visą kelią būdavo giedama. Karstą 
veždavo: žiemą – rogėse, vasarą 
– ratuose (vežime). Kolūkio dar-
bininkai, pro šalį einant procesijai, 
atsistodavo, nusiimdavo kepures. 

Taip pagerbdavo mirusįjį.
Svarbi tradicija – šermenų pietūs. 

Valgiai būdavo paprasti – kopūstų 
ar burokėlių sriuba, troškinta mėsa.  
„Kokie žmonės bebūdavo „biedni“, 
visada darydavo pietus. Jeigu ne 
mėsos, tai bent kiaušinienės duo-
davo. Ar kaimynai atnešdavo. Tai – 
paskutinė mirusiojo dovana tiems, 
kas išlydėjo į paskutinę kelionę, 
padėjo artimiesiems“, – pasakoja 
abi moterys, pastebėjusios, kad 
dabar dažnai atsisakoma gedulin-
gų pietų. Vaišinti degtine nebuvo 
įprasta. Prisimena vieną kunigą, 
kuris atsisakydavo daryti metines, 
jei sužinodavo, kad per laidotuves 
būdavo duodama „arielkos“. 

Iš maldaknygių
Abi giedotojos žino tiek gies-

mių, kad jų užtektų du vakarus gie-
doti ir trečią dieną išlydėti mirusįjį 
ir nebūtų pasikartojančios.

Giedojimas būdavo neatidėliotina 
pareiga. „Net per bulviakasį palieki 
darbą ar stalo ruošą ir eini“, – sako 
Genė. Kadangi laidotuvės trukdavo 
kelias dienas, tad ir giesmių reikė-
davo žinoti daug. Vakarais būdavo 

Kunigas R. Taučius: jei įmanoma, prisidėkime prie donorystės stebuklo

Yra pasaulyje dovanų, kurios 
keičia žmonių gyvenimus, kurios 
nenuperkamos už jokius pinigus, ku-
rias gavę žmonės lieka dėkingi visam 
gyvenimui. Su broliu pranciškonu, 
Kretingos parapijos kunigu Rolandu 
Taučiumi kalbame apie prasmin-
giausią – donorystės – dovaną. 

Kokie Jums buvo praėję metai? 
Patyriau daug žmonių gerumo. 

Turėjau sveikatos problemų ir 
pajutau didelį žmonių – medikų ir 
parapijiečių – rūpestį, palaikymą. 
Tai man liudija, kad yra daug vil-
ties. Pandemija mums atnešė daug 
iššūkių, bet žmogiškumas išlieka. 
Dėkoju Dievui už tą gerumą. 

Metai nebuvo lengvi, bet džiau-
giuosi ir dėkoju tiems žmonėms, 
kuriuos sutikau, kurie man padėjo, 
kuriems aš padėjau. Tai priimu kaip 
dovaną. Kaip gražiai buvęs popie-
žius Benediktas XVI yra pasakęs: 
„Caritas in veritate“, išvertus iš 
lotynų kalbos tai reiškia „Meilė 
tiesoje“. Žmogus turi dovanoti. 

Dovanojimas yra krikščioniškojo 

gyvenimo pagrindas. 
Kai dovanoji nesitikė-
damas naudos, gauni 
šimteriopai. Yra gražus 
posakis: „Kai duodi ne-
sitikėdamas, tau Dievas 
atlygina šimteriopai.“ 

Organų donorystė 
taip pat yra dovanoji-
mas, nesitikint atlygio, 
pačių brangiausių daly-
kų – sveikatos, gyvybės 
– dovanojimas. Tačiau 
vis dar yra abejojančių, 
ar bažnyčia pritaria 
organų donorystei.

Bažnyčia visada pa-
laiko organų donorystę 
ir kalba apie dovanoji-
mą, pagalbą kitam. Be 
kito žmogaus buvimo 
mes negalime egzis-
tuoti. Ir turime steng-
tis, kad ir kiti žmonės 
jaustųsi gerai. 

Bažnyčia moko vi-
sada padėti kitam. Tai 

– būtina, kiekvieno mūsų pareiga 
yra prie to prisidėti. Jei kam kyla 
abejonių, pagalvokite apie tai, kiek 
gyvybių gali išgelbėti vienas orga-
nų donoras, kiek daug žmonių jis 
gali padėti vėl džiaugtis gyvenimu. 
Tie žmonės niekada nepamirš tokio 
nepažįstamųjų jiems dovanoto ge-
rumo. Noriu visus padrąsinti, jei tik 
įmanoma, prisidėkime prie dono-
rystės stebuklo, kurkime stebuklą. 

Organų transplantacijos nesu 
patyręs, tačiau man yra prireikę kitų 
žmonių paaukoto kraujo. Esu jiems 
dėkingas, tik jų dėka šiandien aš 
galiu vaikščioti, džiaugtis ir gyventi. 
Donorystė yra neįkainojama dovana. 
Donorystė dovanoja viltį, o tai yra 
krikščioniško gyvenimo pagrindas. 

Statistika rodo, kad 27 proc. ar-
timųjų Lietuvoje atsisako paaukoti 
savo artimųjų organus donorystei. 
Ką patartumėte dvejojantiems?

Tokioms šeimoms galėčiau pa-
linkėti nebijoti. Žinoma, netekties 
skausmas yra didelis, jis kartais 
užgožia viską ir trukdo priimti 

teisingus sprendimus, bet jūs galite 
išgelbėti kitus žmones, jų gyvenimas 
prasitęs. Kartu su jais, prasitęs ir jūsų 
artimųjų gyvenimas. Dievas jums 
išties pagalbos ranką, savo tyliu 
buvimu padės išgyventi skausmą.

Šventasis raštas byloja, kad 
Dievas savo mylimą viengimį sūnų 
Jėzų paaukojo žmonijai, nebijokime 
ir mes dovanoti. Įprasminkime savo 
artimųjų netektis ir atmintį gerais 
darbais. Padovanoti mirusio arti-
mojo organus donorystei yra labai 
prasminga ir graži dovana. 

 Šiuo metu transplantacijos 
laukia keli šimtai žmonių. Ko 
jiems palinkėtumėte?

Kai suteikiu ligonio sakramentą, 
visada sakau: Dievas tave myli, 
savo skausme ir ligoje tu nesi vie-
nas, tyloje šalia tavęs visada yra ir 
Dievas. Tai yra vilties ženklas. Ti-
kėjimas yra labai svarbu. Kai žmo-
gus yra tikintis, jis kitaip žvelgia į 
savo ligą, savo kančias. Tikintys 
žmonės kitaip reaguoja į sunkumus, 
jie išlaiko vidinę ramybę.

Viena moteris, gyvenusi Alytu-
je, pakvietė mane suteikti jai ligo-
nio sakramentą. Ji sirgo sunkia liga. 
Paklausiau jos, kaip ji jaučiasi, o ji 
ramiai atsakė: „Man svarbiausia, 
kunige, kad aš susitaikiau su Die-
vu.“ Ji nepyko dėl ją užklupusios 
ligos, jautėsi pasiruošusi iškeliauti, 
ji paruošė tam savo vaikus. „Kiek 
Dievas duoda, tiek aš turiu gyventi. 
Aš negaliu nebegyventi, aš turiu 
gyventi tiek, kiek man duota“, – 
sakė ji. 

Norėčiau ligonius padrąsinti gy-
venti tiek, kiek duota. Gyvenkite, 
džiaukitės net paskutine akimirka. 
Gyvenimas yra nuostabus. Net ir 
skausme galima pamatyti saulės 
spindulį, išgyventi Dievo artumą, 
galima džiaugtis savo artimųjų 
buvimu šalia.

Sakoma, kad kai serga vienas 
žmogus, serga visa šeima. Kur 
stiprybės semtis artimuosius 
slaugantiems šeimos nariams?

Lankydamas ligonius dažnai pa-
stebiu, kad kartais artimieji daugiau 

giedama po 2–3 
valandas, lydint  
– apie 2 val. Jei 
karstas būdavo ne-
šamas į bažnyčią, 
ir čia giedodavo. 

„Mes giedam 
senoviškas gies-
mes, iš maldakny-
gių – apie Mariją, 
Kristų, šventuo-
sius. Kai kurios 
persirašytos iš 
„kantičkų“, pa-
veldėtų iš tėvų ar 
senelių. Jų melo-
dijos sudėtingos. 
Dabar tokių nie-
kas nebegieda“, – 
sako  Aliutė. Tie-
sa, naujose mal-
daknygėse yra tas 
pats giesmynas, 
kaip ir „kantič-
kose“, tik žodžiai nebe senoviniai, 
dabartiniai, nes kitaip sunku būtų 
suprasti.  Giesmės buvo pritaikytos 
dabartiniams laikams.

Giedotojų teigimu, dabar tradi-
cijos pasikeitusios. Jas pakviečia 

per mėnesį kartą ar du. Dažniau 
kviečiami „muzikantai“, o ne 
giesmininkai. „Melodijos – kaip 
pasaulietiškų dainų. Kartais net 
ploti norisi kaip kokiame koncer-
te“, – sako Aliutė.

stresuoja nei patys ligoniai. Kartais 
patys sunkiai sergantys turi guosti 
ir padėti savo artimiesiems. Taip 
neturėtų būti. Žinau, kad yra sunku, 
kad baisu. Bet neužstrikime baimėje. 
Baimė trukdo sveikti, trukdo gyven-
ti, trukdo džiaugtis. Turime rasti išeitį 
iš baimės. Tikėjimas gali padėti. 

Kur pats sunkiomis akimirko-
mis ieškote stiprybės?

Esu labai dėkingas Tėvui Stanis-
lovui už jo ištartus žodžius, kuriuos 
išgirdau dar būdamas paauglys. 
„Mielas vaike, tvirtai įsikibki Vieš-
paties rankų ir jų nepaleiski, pasi-
tikėk“, – per pamokslą mišių metu 
sakė jis. Jau praėjo dvidešimt metų, 

bet visuomet, kai man skauda ar 
liūdna, aš prisimenu šiuos žodžius. 
Nepaleiskite Dievo rankų, jis nėra 
abejingas jūsų skausmui. Tai man 
suteikia stiprybės.

Išgyvenantiems netektį, neži-
nantiems, ką daryti, netekus arti-
mųjų, noriu pasakyti: tvirtai įsikib-
kite Viešpaties rankų, pasitikėkite, 
darykite stebuklus, dovanokite, 
jūs neprarasite savo artimųjų, jūs 
kaip tik juos įprasminsite darydami 
gerus darbus.

Kretingos parapijos kunigas R. Taučius.


