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„Netikiu prietarais, bet...“?!
Antanas SAULAITIS SJ

Šaltą žiemos rytą buvo sutarta po Mišių Bernardinų 
koplyčioje susitikti su jauna motina ir jai rūpimais klausi-
mais pasikalbėti. Spragsi malkos kampinėje krosnyje, jau-
kumo teikia ir Mišiose dalyvauti pripratusi balta katytė, tai 
pas vieną, tai pas kitą ant kelių įsitaisanti, o pamaldoms 
įpusėjus lakanti iš indelio rankoms plauti. Tačiau tą rytą 
katė sėdėjo tik ant jaunosios moters kelių – šiai atsistojus 
ar atsiklaupus vis nesiblaškydama pas ją sugrįždavo.

Gyvūnų jautrumą žmonių nuotaikai gerai žinome. 
Šuo nerimauja, urzgia ar cypia – ir štai pranešama, kad 
mylimas šeimininko dėdė numirė. Kaip šuniukas nujautė? 
Arba žmogus pajunta, lyg kažkas kojūgalyje praėjo, o ta-
da – žinia apie netektį. Kartais einame draugei paskambin-
ti būtent tą akimirką, kada ji jau mygtukus nuspaudusi.

Artimas man žmogus, trijų sūnų tėvas, sirgo vėžiu 
tolimame mieste. Grįžtu į savo kambarį, o čia ant pa-
galvės tupi naminis paukščiukas. Pirmoji mintis – Si-
monas numirė. Tik vėliau pamanau, kad tai kažkieno 
paukštelis, iš narvelio ištrūkęs ir paklydęs. Netrukus 
skambutis patvirtina nuojautą.

Spėju, kad mes visokiais neįprastais reiškiniais taip 
domimės todėl, kad labai trokštame Dievo palytėjimo: 
ne bendrų žodžių – „Dievas visus iš meilės sukūrė, visus 
myli“, o būtent man taikomo žodžio, įkvėpimo, ženklo. 
Net ir keistenybių ieškoma rūpinantis įsitikinti, jog Die-
vas yra Viešpats: nėra kito tarp tų, kur jo ieškočiau.

Mėgstantys skaityti šventųjų gyvenimus randa juose 
daugybę savotiškų ir nesuprantamų dalykų. Atsimenu 
abato šv. Pafnucijaus mokinį, kuris iš paklusnumo už 
uodegos partempė į vienuolyną liūtę. (Vargšas vaikelis 
šiandien per išpažintį su ašaromis gailisi patampęs katei 
už uodegos, o čia – liūtę!). Arba šv. Januarijaus kraują, 
keliskart per metus suskystėjantį, kai indelis priartina-
mas prie jo kaukolės. Ką tai reiškia – nežinia.

Mūsų pasąmonė daug galingesnė negu eilinis žmogus 
žino ar pripažįsta. Kai kurie žmonės, pvz., ekstrasensai, 
mediumai, pasąmonines galias tobulina ar „įkinko“. 

Vienas dėstytojas, jėzuitas mokslininkas, išeidamas už 
durų studentų paprašė paslėpti kokį nors daiktą kuriame 
nors suole, o jis grįžęs pasakysiąs, kur paslėpta ir kuris stu-
dentas paslėpė. Visi tylėjo kaip vandens į burną prisisėmę. 
Profesorius suėmė vieno studento delną į savo ranką ir 
eina tarp suolų. Ir surado tikslią vietą, kur buvo paslėpta 
knyga. Dar paėjėjo – pasakė, kas paslėpė. Tokia buvo svar-
biausia pamoka apie parapsichologinius reiškinius. Iš ko 

jis sužinojo? Už rankos vedamas studentas 
norom nenorom nejučia sukrutėjo, ir tą pa-
stebėjo pasąmonei jautrus dėstytojas. Kaip 
burtininkė iš kortų, žolių, stiklinio gaublio 
žino ką pranašauti? Kaip spiritistas nuvo-
kia, su kokiu mirusiuoju bendrauja ir ką jis 
gyviesiems sako? Lygiai kaip pokalbyje, kai 
pati klientė pasisako, išsiduoda pasąmonei jautriam asme-
niui. Mūsų dėstytojas galėtų ir stalą per atstumą iš vietos 
pajudinti, bet nenori savo pasąmoninės galios per daug 
naudoti, nes tai veda į psichikos pakrikimą. Sąmonė ne-
gali apglėbti ją peraugusios pasąmonės.

Kitas jėzuitas, teologijos profesorius, vasarą talkino 
Tyrolio parapijėlėje. Ūkininkai sukruto kamantinėti apie 
persikūnijimą – reinkarnaciją. Vietoj sudėtingų svarsty-
mų, pvz., apie žmogaus atsakomybę už savo veiksmus, 
Kristaus Prisikėlimą ar tai, kaip vakariečiai iškraipo Rytų 
religijas, profesorius ūkininkų paklausė: „Ar tada, kai va-
karais melžiate čia, Alpėse, besiganančias savo karves, pa-
galvojate, jog kuri nors yra persikūnijusi jūsų uošvė?“

Garbė žmogui būti sąmoningam, turėti sąmonę, o ne 
pasąmonę, kuri šiek tiek būdinga ir visai kitai kūrinijai, 
panašiai į minėtą katytę bei šunį. Beveik kasdien parapi-
joje vyksta krikštynos ar kūdikėlis dalyvauja pamaldose. 
Tėvai įsitempę, kad tik vaikelis nezirstų, o jo pasąmonė – 
sąmonės turi dar nedaug – jaučia nerimą tėvų, bijančių 
tikinčiųjų pasipiktinimo jų mylima atžala. Ir vaikučiui 
baisu, kad suaugę žmonės kažko – kitų pamaldžių ka-
talikų – baisiausiai varžosi ir yra susikaustę.

Per kalėdojimą Brazilijoje neretai būdavome prašomi 
pašventinti namus, esą juose girdisi garsai, krenta indai, 
kažkas bilda: „Gal čia kas buvo nužudytas, gal vaikštinėja 
neramios be Mišių išleistos vėlės, gal kas užkerėjo, gal mes 
nusidėjome?“ Žinoma, pasimeldę kartu su šeima pašlaks-
tydavome švęstu vandeniu. Bildukai – gerai žinomas reiš-
kinys namuose, kur gyvena paauglių: jų galinga pasąmonė 
gali ne tik tėvams kelti nervus, bet ir daiktus kiloti.

Daug kas iš tų mano klausytų paskaitų išgaravo iš 
atminties, bet prisimenu esminius dalykus: mūsų pasą-
monė galinga; žmogui garbė turėti sąmonę, jam būtina 
sąmoningai gyventi (ir tuo skirtis nuo gyvūnų); geriau-
sias mokslinis aiškinimas visuomet yra paprastas; kaip 
tik todėl nėra reikalo apraiškų aiškinti, pvz., mirusiųjų 
veikimu (kaip daro spiritistai), nes esama paprastes-
nio atsakymo.
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Kartais žmonės mano, kad juos kažkas prakeikė, 
užkerėjo, užbūrė, todėl jiems nesiseka, nuolatinės ne-
laimės, liūdesys. Tokia galvosena labai tiktų tada, jei iš-
pažintume du lygiaverčius dievus: vieną – gerą, kitą – 
piktą. Tačiau Abraomo palikuonys – žydai, krikščionys 
ir musulmonai – tiki tik į vieną Dievą, Visatos Viešpa-
tį. Mes, krikščionys, vis kartojame, kad Jėzus Kristus 
nugalėjo nuodėmę ir mirtį amžinai. Tad kokie burtai 
ar prakeikimai galėtų prilygti tokiai pergalei? Nebent 
pritartumėte vienam kunigėliui, sakiusiam: „Netikiu 
prietarais, bet žinau, kad jie veikia“...

Čia vėl tiktų paprastas paaiškinimas. Jeigu auklėto-
jai namuose ar mokykloje vaikučiui kartoja, kad jis toks 

pat niekam tikęs, kaip jo tėvas ir tame pačiame suole 
sėdėjęs senelis, tapęs jaunuoliu save tokį ir įsivaizduos 
be jokio atskiro užkalbėjimo, rupūžės mirkalo ar kitos 
priemonės. Arba smurtą jaunystėje patyręs asmuo gali 
nemokėti taikiai su kitais bei šeima bendrauti, kol ne-
sulauks pagalbos ar pats nesusivoks.

Mums gerai žinomi ir katalikų religine prasme su-
prantami reiškiniai ar elgesys, kuriuos galima aiškinti 
kaip tiesioginį Dievo poveikį, psichinį įvykį ar net ligą, 
arba dar kažkaip kitaip. Mat taip norime prisiliesti prie 
Dievo ar būti Jo paliesti, kad stengiamės kuo tyriau į 
viską žvelgti, suprasti ir priimti.

Palyginti neseniai mirė šv. Pijus iš Pietrelčinos 
(1887–1968). Jis buvo trečias istorijoje žinomas vyras, 
turėjęs Kristaus žaizdas – stigmas. Vyrų buvę trys, o 
moterų – daugiau kaip 50. Kodėl ne lygiai? Arba kodėl 
mums žinomiausiuose Marijos apsireiškimuose – Lur-
de, Fatimoje, Šiluvoje – buvo vaikų, paauglių?

Stebuklingus, išskirtinius reiškinius Bažnyčios vado-
vybė tiria labai kruopščiai. Esu skaitęs apie Mergelės Ma-
rijos pasirodymą Šimonyse ir vyskupų tyrinėjimus. Net 
tokiam griežtam žmogui, kaip šio straipsnelio autorius, 

atsiliepimai byloje atrodė pernelyg kieti ir negailestingi.
Tas pats principas tinka susidūrus su skaudžiais atve-

jais, vadinamais piktosios dvasios apsėdimu. Pirma ieško-
ma atsakymų medicinos, psichologijos, psichiatrijos sri-
tyse – paprastesnio, ne antgamtinio aiškinimo. Atsimenu 
susitikimą Vilniuje, Žvėryne, kai su šimtais gan jaunų su-
augusių buvo numatyta kalbėtis apie Šventosios Dvasios 
dovanas. Veik visi klausimai buvo apie apsėdimą!.. Spėju, 
kad jeigu galima nederamą elgesį priskirti pašaliniam vei-
kėjui, pvz., skeltanagiui, kaip jį vadina žemaičiai, nelabai 
kuo beliks kaltinti save ar kitą mylimą asmenį...

Žmogus yra sudėtingas ir vientisas – susiję jo kūnas, 
dvasia, jausmai, atmintis, ryšiai su kitais, paveldas, juslės ir 

t. t. Juk nėra atskirų skyrelių kūnui be 
dvasios, dvasiai be kūno, sielai be ry-
šių. Nenuostabu, jog katalikybė vadi-
nama žemiškiausiu tikėjimu. Bereikia 
tik užeiti į senovinę bažnytėlę. Arba 
Vatikane – į Šv. Petro baziliką, kurio-
je jo statulos koja nuzulinta tūkstan-
čių pamaldžių bučinių. Viską mums 
reikia paliesti, užuosti, apšlakstyti, 
pasmilkyti, suskaičiuoti, pamatyti, 
išgirsti, paragauti... Su kokiu pasiten-
kinimu Rožinį suka jį išradę budistai, 
iš jų sau pritaikę musulmonai ir mes, 
krikščionys: juk tai taip apčiuopia-
ma – ir žmogiška, ir dangiška. Kokie 
reikšmingi visose religijose vanduo, 
ugnis, medis... Ir kaip taikliai Vieš-
pats sau bei savo veikimui atminti ir 

misijai tęsti patikėjo apčiuopiamus sakramentinius ženk-
lus – paprastus, kasdienius. Ir nėra juose jokios magijos, o 
tikėjimo akimis žvelgiant – vien Dievo palytėjimas.

Kai kurie dalykai – tiek šventi, tiek savotiški – sun-
kiai paaiškinami arba taip ir lieka mįslingi, kad ir kaip 
tyrinėjama būtų dabar ar ateityje. Dvasinėje literatūroje 
teisingai sakoma, kad nėra reikalo išaiškinti viską iki ga-
lo: reikia išgyventi slėpinį. Kaip ir šeimoje – vienas kitą 
kaip nuluptą pažindami, net po 60 metų nuo vedybų 
dienos sutuoktiniai lieka vienas kitam paslaptis.

Gyvenimas ir mirtis bei visa, kas tarp jų, krikščionio 
akimis ir širdimi prišaukia tą pirmąjį ir pagrindinį tikė-
jimo išpažinimą – Jėzus Kristus yra Viešpats. Tikėjimo 
akimis žvelgiant viskas gali liudyti maloningąjį Dievo 
gailestingumą ir dosnumą. Niekas negali žmogaus at-
skirti nuo jam duodamos Dievo meilės. Net ir visokie 
burtai, vaidenimaisi, užkerėjimai, seansai, keistenybės, 
sutapimai, juodos katės, porinis skaičius gėlių, laimės 
ir nelaimės – visa tai gali būti netgi labai įdomu, tačiau 
Dievo ryšys su žmogumi ir bendruomene visuomet 
nuoširdus ir paprastas.

Egidijaus Darulio nuotrauka


