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Mieli „Artumos“ bičiuliai!

Jūs, ištikimieji mūsų skaitytojai, iš žurnalo 
viršelio turbūt jau supratote, apie ką kalbėsime 
šiame numeryje – taip, pirmiausia apie gavėnią. 
Labai lietuviškas šis Aleksandro Vinkaus 
(1832–1912) medžio raižinys „Kristus tarp 
kankinimo įrankių“. Tai ne mazochistinis 
mėgavimasis kančios vaizdiniais. Juk netiesa, kad lietuviai kata-
likai krikščionybėje temato kančią, užmiršdami jos prasmę. Man 
regis, šis sakralaus meno kūrinys yra bandymas skaidriai apmąstyti 
Viešpaties auką ir tai, ką ji byloja mums. Argi nenuostabus šis 
atvaizdas, grubiai išraižytas medyje, primityviai paspalvintas, 
tačiau kokiais – paprasto tikėjimo bei tikros vilties – potėpiais?! 
O jeigu dar pažvelgtume meilės kupinu žvilgsniu, kaip šių metų 
gavėnios laiške mus kviečia Benediktas XVI, gal pamatytume, 
koks artimas dabartiniam popiežiui jau prieš šimtą metų buvo 
lietuvis menininkas katalikas! Bet gal aš klystu?..

Kita mūsų Jums pažadėta tema – patriotiškumas, arba meilė 
tėvynei. Po ką tik nuskambėjusių patriotinių kalbų per valstybi-
nius minėjimus, rinkimus ir apskritai – po pastarųjų -niolikos metų 
vos ne kasdienio postringavimo ką gi nenuobodaus apie tai dar 
gali bepasakyti? Jei tie žodžiai netapo patyčių objektu, tai bent 
jau mandagiai nutylimi. Kaip neatremiamas nūdienio mūsų nepa-
triotizmo įrodymas čia dar galėtų nuskambėti rūsčioji statistika 
apie kone visuotinį tautos kraustymąsi iš tėvynės... O gal būtent 
mums skirti pranašo Jeremijo žodžiai: „Tauta, išlikusi nuo kalavijo, 
rado malonę dykumoje. <...> Nustok aimanavusi, nusišluostyk 
ašaras, nes laukia atpildas už tavo vargą, – tai Viešpaties žodis, –  
jie sugrįš iš priešų krašto! Yra vilties tavo ateičiai, – tai Viešpaties 
žodis, – tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!“ (Jer 31, 2. 16-17)

Antra vertus, susimąsčiusiam apie tėvynę krikščioniui 
turėtų iškilti dar baisesnė dilema, nes Bažnyčia juk buvo viena 
didžiausių mūsų tautos laisvės gynėjų... O apaštalas Paulius 
nedviprasmiškai skelbia: „Daugelis <...> elgiasi kaip Kristaus 
kryžiaus priešai. Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas ir jų garbė –  
gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus. Tuo tarpu mūsų tėvynė 
danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į 
savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia“ (Fil 3, 
18-20). Šia labai gavėniška ir labai savotiškai patriotiška mintimi 
šįkart ir atsisveikinsiu su Jumis, linkėdamas, pirmiausia sau, dar 
labiau mylėti savo Tėvynę!

Darius chmieliauskas

P. S. Anąsyk prašiau Jūsų pagalbos, o dabar pranešu rezultatus: 
Don Kamilis sugrįžta! Jo šalininkų pasirodė esą penkis kartus dau-
giau... (apgailestauju dėl penktadalio mažumos, tačiau viliuosi, 
kad Jums patiks kitos, naujos mūsų žurnalo skiltys). Nuoširdžiai 
dėkoju visiems, atsiliepusiems ir išsakiusiems savo nuomonę, –  
Jūsų pastabų laukiame nuolat!


