
Politikai 
 

novelė, kun. Stasio Ylos parašyta Stutthofo kacete 
 
   Stalo gale sėdi Jurgis Šulinis ir nerūpestingai traukia dūmą. Aplinkui jį likimo draugai, 
užsiėmę kur sau darbu - vieni skaito, kiti šachmatuoja, treti porina. 
 
   Kitame stalo gale susimetę, kaip du prieteliai, Kostas Sugintas ir kun. Kirstas. 
Alkūnėmis parėmę galvas, susiglaudę, jiedu dalinasi kažkokiomis paslaptimis. 
 
   Juris Šulinis užmeta akimis jų pusėn. 
 
   - Įdomu! - taria jis sau, ir pasigrįžta taip, kad galėtų juodu geriau stebėti. - Nieko sau 
bičiulystė! - galvoja jis. - Sugintas, žinia, laižosi kunigui. Tas vyras visuomet gaudė vėją. 
Ėjo, žaltys, su vienais, tarnavo autriems, o dabar nori persimesti į trečius. Žinia, kunigas 
lems jo karjerą, jei krikdemai laimėtų. 
 
   Jurgis pakyla, susiranda laikraštį ir prislenka arčiau šių dviejų. 
 
   - Čia šviežiau! - prataria pusbalsiu. 
 
   Akimis seka eilutes, o ausimis - draugų pokalbį. 
 
   - Atrodo, kad pasiseks, - nugirsta jis Sugintą. 
 
   Būtų gera! - atsako kunigas. 
 
   Ima veikti radijas. 
 
   - Wehrmachtherichtas! - sušunka Štubinkis, ir visi nutyla. 
 

_________________ 
 

   Kitą vakarą Jurgis Šulinis vėl mato tą pačią draugų porą, bežingsniuojančią kieme. 
Nuotaikos jų pakilusios, bet pokalby vėl kažkas slapta. 
 
   Jurgis atsisėda prie atdaro lango. Įsmeigia akis į tolį ir dedasi svajojąs. Iš tikrųjų, jis 
seka akimis porą, bando atspėti jų judesius ir nugirsti pokalbį. 
 
   - Ne, ne visi! - pabrėžtinai pasako Sugintas, praeidamas pro langą. 
 
   - Labai gaila! - atsiliepia kunigas. 
 
   - Kalkuliuoja kažką, žalčiai! - prataria sau Jurgis, ir pakyla nuo lango. - Eisiu ir aš 
pajudėt! 
 



   Vaikšto jis vienas pats ir dedasi nesidomįs dvejuke. Priartėja kartais prie jos iš paskos, 
kartais iš prieko, bet pokalbio pilnai suprasti jam nevyksta. Tik nuotrupos -  
 
   - Kaip dėl termino? - klausia kunigas. 
 
   - Nieko aiškaus! - atsako Sugintas. - Šiom dienom turės paaiškėti. 
 
   Jurgis ima erzintis. 
 
   Tiek metų sekė jis politinius savo priešus ir jų kombinacijas atspėjinėjo. 
 
   - Įtarinėjimas - pašvęstas politikos dėsnis! - sakydavo jam - jaunam partijos sekretoriui 
- senieji politikos vilkai. Ir jis įprato kiekvieną įtakingesnį žmogų sekti įtarimo akimis. 
Tokius laikė jis kun. Kirstą ir Sugintą. 
 
   - Kietas jis, žaltys, ir uždaras! - galvojo Šulinis apie Kirstą. - Iš jo neišgausi nieko. 
Geriau su Sugintu. Tas žmogus lošia dviem kortom. Užpulsiu, žaltį, turės pasakyti. 
 

________________________ 
 

   Jurgis Šulinis nutaria pasikalbėt su Sugintu. Laisvėje jiedu dirbo artimose žinybose. Ir 
medžioti kartais išvykdavo, nors artimi prieteliai niekad nebuvo. 
 
   - Kaip tu manai, Kostai, kas lems ateity politinį mūsų gyvenimą? - klausia jis Sugintą, 
išsitempęs jį pavaikščiot. 
 
   - Kas? Mes patys! - atsako šis. 
 
   - Žinia, mes patys! Bet kuri grupė? Juk demokratija laimės ir grupės vėl iškils. 
 
   - Galimas daiktas! 
 
   - Ką tu manai apie katalikus?  Jie, neabejotinai, stipriausia srovė. Jie norės apstatyti 
visus. Tu supranti - apetitai jų dideli. 
 
   - Taip, žmonių jie turi. 
 
   - Žmonių, sakei. O man rodos, masė politikoje dar ne viskas. Vadų - štai, ko jie neturi. 
Senieji išvežti, o jauni: - kokios ten galvos! Bet... kaip tau rodos, kodėl jie kratosi 
krikdemų vardo? Naujas jų politikos kursas ar taktinis manevras? Tu supranti - krikdemų 
vardas dabar nepopuliarus... 
 
   - Nepopuliarus, žinoma, bet... 
 
   - Tai tu manai, na, tu - manai ... 
 



   - Ką, būtent? 
 
   - Kad tarp krikdemų ir jaunųjų katalikų gali būt skirtumas? 
 
   - Aš taip galvoju... 17 metų tarpas skirtumų galėjo įnešti. 
 
   - Na, ne tu, o jie taip galvoja. 
 
   - Kas jie? - klausia, kiek nustebęs Sugintas. 
 
   - Ot tokie Kirstai! Kalbėkim atvirai - man rodos, jis didelis krikdemas ir kartu jaunųjų 
žmogus. 
 
   - Galimas daiktas! Nedrįsčiau nei teigti nei neigti. 
 
   - Nevaidink Jonelį durnelį. Man rodos jis tave jau perorientavo. 
 
   - Jurgi, tu nori man sveiką dantį užkalbėti. Gal jis ką ir perorientavo - tik ne mane. 
Politiniais klausimais dar nesam kalbėję. 
 
   - Tu suki, žalty. Apie merginas tik jau nekonferuojat taip dažnai ir paslaptingai. 
 
   Sugintas nusijuokia. 
 
   - Spevedojuos, Jurgi. Griešininkas esu - pažįsti gi mane. 
 
   - Nedumk akių! - kalbėjo Šulinis. - Pažįstu aš tave - taip. Tu laižaisi krikdemams - štai 
ką. Aš patarčiau tau būti atsargesniam.  Kunigas tave davatka padarys. Jis visus katalikais 
daro - poterius įvedė, o dabar ir mišias. Aišku, nuo katalikų iki krikdemų netoli tereikia 
eiti. 
 
   Kostas Sugintas neturėjo ką sakyti. Jo principas buvo - patirti, ką galvoja kiti, bet 
pačiam per daug neišsiduoti. Tai buvo jo būde - atsargiam ir uždaram. Kataliku jis save 
laikė - bent tikinčiu. Politiškai jam atrodė vistiek su kuo. Kunigui Kirstui, tiesa, jis rodė 
išskirtiną pagarbą. Vaišino jį ką gavęs iš savo siuntinių. Bet tik jį - kitiems jis nebuvo 
toks vaišingas. Ir aną vakarą, parėjęs iš Raudonojo Namo, jis patikėjo jam vieną paslaptį. 
 
   - Žinot, gauta telegrama. Įsakyta paruošti mus paleisti, - kalbėjo jis. - Šitaip pasakė 
mums telefonistė. Atrodo, kad pasiseks pagaliau iš čia ištrūkti... Mus nutraukė šanfureris. 
Rytoj ji žadėjo daugiau pasakyti. Laukit - painformuosiu. 
 
   Rytojaus dieną jis pasakė: 
 
- Važiuojam ne visi. Keletas, atrodo, liks. Terminas ne aiškus. 
 
   Jurgis Šulinis norėjo išgauti paslaptį. Sugintas bevelijo nieko nesakyti. 



 
   - Pasikalbėsim apie tai, Jurgi, kitą kart, - tarė jis, ir atsisveikino su juo. - Šiandien turiu 
švaros tarnybą. 
 
   - Įtaringas žmogus, - galvojo Sugintas, likęs vienas. - Vaidenasi jam pinklės... Net čia... 
Įdomu, ką į tai pasakytų kun. Kirstas?  
 
Jis stovėjo arti jaunųjų. - Taip, jaunieji katalikai verti Šulinio baimės. Bet... gal jis ir 
neklysta. Jų planų mes nežinom. Įdomu, ką Kirstas į tai pasakytų... 
 
   - Pasitikėjimą jo, rodos, turim, - sprendė jis. - Galėtų jis išsipasakot. Bet kaip? Kaip prie 
jo prieiti? 
 
   Sugintas spėjo pažinti Kirstą. Laikė jį visam atsargiu, daugiau klausančiu nei kalbančiu! 
- Tiesiai iš jo nieko neišgausi. 
 
   Ir Sugintas nusprendžia eiti aplinkiniu keliu. 
 
   - Kunige, turiu jums naują paslaptį, - tarė jis Kirstui. 
 
   - Būtent? - susidomi jis. 
 
   - Turėjau vakar pasikalbėjimą. 
 
   - Išvažiavimo reikalu? 
 
   - Ne. Kitu. 
 
    - Įdomu! - laukia kunigas. 
 
   - Vakare ištempė mane pavaikščiot Šulinis. Žmogus susirūpinęs politinio mūsų 
gyvenimo ateitim. Jis bijo katalikų laimėjimo. Raminasi, kad jie neturi vadų, bet neaiški 
jam jaunųjų programa. Atsakyti aš jam neturėjau ką. 
 
   - O ką jam atsakyti? 
 
   - Žinant dalykus, būtų galima... Žadėjau dar su juo pasikalbėti. 
 
   - Manot, kad aš daugiau žinau? 
 
   - Jūs stovėjot arti jų. Turit geras pažintis. 
 
   - Pažinti - kai ką iš jų pažįstu. Bet mano akyse jie yra daugiau kultūrininkai nei 
politikai. 
 
   - Kultūrininkai - sakot. Bet ir jie turi savo politines pažiūras. 



 
   - Gal būt. Bet jos mane neinteresuoja. Pagrindinius principus, tiesa, žinau, bet tai nėra 
jokia paslaptis ir visiems. 
 
   - Būtų įdomu bent juos išgirsti. 
 
   - Tikiuos, galėsit. Akademija ruošia paskaitų ciklą apie ideologines sroves, ir man teks 
kalbėti apie kaltalikų. 
 

________________________ 
 

   Pro Šulinio akis nepraėjo nepastebėtas ir šis pasikalbėjimas. 
 
   - Nejau aš apsirikčiau? - galvojo jis. - Sugintas nebijo jokių priekaištų. Lyste lenda 
kunigui į glėbį. Net komunijos pradėjo eiti. Tas žmogus darosi nebesuprantamas. Kunigų 
akcija vis dėlto daro savo. 
 
   Ir Šulinis nutaria veikti. 
 
   Vieną vakarą jis pakviečia kun. Kirstą pavaikščiot. 
 
   - Girdėjau, sekmadienį vėl ruošiat pamaldas? 
 
   - Taip! - atsako Kirstas. 
 
   - Labai gražu! Bet... Mūsų aplinkybėmis pavojinga. 
 
   - Kodėl? - nustemba kunigas. 
 
   - Jei, sakysim, mus užtiktų... Religija čia blogiau vertinama nei pas bolševikus. 
 
   - Kas bijo - neina, o kas eina - tas nebijo rizikos. Pagaliau čia privatus reikalas. Kas 
kita, jei būtų viešai daroma. 
 
   - O vis dėlto... Aš bijau del jūsų padėties. 
 
   - Mano? Kodėl? 
 
   - Jums kristų visa atsakomybė. 
 
   - Jos aš nebijau - jei taip būtų. 
 
   - Bet, ar jums neatrodo, kad kliūtų ir kitiems? 
 
   - Man neatrodo. Bet jei jūs tikrai laikot pavojingu dalyku, galim atsiklaust visų. 
Išdėstykit jūs savo, aš išdėstysiu savo nuomonę. 



 
   - Ne, to aš nenoriu! - staiga pastebėjo Šulinis. - Aš randu, kad mišios čia iš viso 
netikslingas dalykas. 
 
   - Kodėl? 
 
   - Man rodos, tai švento daikto profanacija. Nei čia liturginių rūbų, nei priemonių... 
 
   - Esmei rūbai nesvarbu. 
 
   - O man tokios mišios nedaro įspūdžio. 
 
   - Galimas daiktas. Bet tai skonio dalykas. 
 
   Pasikalbėjimas nutrūko. 
 
   Jurgis Šulinis gailėjosi iškėlęs šį klausimą. Bailiu dar palaikys, - galvojo jis. - Juk 
niekas dėl to nieko nesakė. Klausimą parengiau, rodos, tiksliai. Pavojaus atveju kunigai, 
sakome, yra bailūs. Geriau gal būčiau padaręs, parengdamas kitus. Baimei žmonės 
jautrūs. Jei dauguma būtų reikalavusi, kunigų propagandai būtų padarytas galas. Žmogus 
ir miršti ir mokaisi. 
 

_________________________________ 
 

 
   Akademija pradeda ciklą apie ideologines sroves. Kirstas dėsto krikščioniškos srovės 
pasireiškimą. Kitas sroves turėjo apibudint kiti - Jurgis Šulinis, Kostas Sugintas. Bet 
vienas ir antras atsisako. 
 
   - Tedėsto tas pats apie visas, - pastebi Jurgis Šulinis. - Aš papildysiu, jei reikės. 
 
   Kirstas kalba ir apie kitas sroves. Dėsto jų istoriją ir programą. 
 
   - Pažangieji, - sako jis, - savo ideologiją atsinešė iš Rusijos ir Lenkijos. Ši ideologija ne 
vieną nuvedė į komunizmą. Kitų pažiūros negalėjo sutapt su tautos daugumos ideologija, 
kuri buvo krikščioniška. 
 
   Kirstas baigia. 
 
   - Mane papildys Jurgis Šulinis, - pastebi jis. 
 
   - Iš anksto manęs nieks neįspėjo, - teisinasi Šulinis. - Ir oficialiai akademija man nieko 
nesakė. Politinių grupių istorijos nepažįstu. Žinau tik savo grupės programą. Man rodos, 
prelegento kalboj yra prieštaravimų. 
 
   Ir Šulinis ima ieškot tų netikslumų. 



 
   Jis galvojo: - Faktų atremti neturiu, o sumažinti klausytojo pasitikėjimą galima ir taip. 
Jei kalbėtojas nemoka logiškai galvot, ko vertas visas jo dėstymas. 
 

________________ 
 

   Vakare pareina iš tarnybos Kostas Sugintas. 
 
   - Žinai, - kreipiasi Šulinis į jį, - šiandien turėjom įdomias diskusijas. Gaila, kad tavęs 
nebuvo. 
 
   - Tikrai! 
 
   - Matai, krikdemai, žalčiai, ima pas mus atvirai reikštis. 
 
   - Būtent? 
 
   - Pradėjo dėstyti savo ideologiją - ją išgyrė. Paskui ėmė peikti kitas. 
 
   - O kur jūs buvo? Kodėl negynėt? 
 
   - Ką su jais pradėsi! Jie, sakysim, nori įrodyt, kad pažangieji savo programas skolinosi 
iš rusų narodovcų ir socialdemokratų. 
 
   - Ar pats kitaip įsitikinęs? 
 
   - Žinia, kad yra ryšio istoriškai. Bet kam tokius dalykus dabar kalti? Jų tikslai man 
aiškūs: Visa, kas rusiška - dabar nepopuliaru. Jie siekia, žalčiai, suduoti mums smūgį. Tu 
supranti. 
 

_____________________ 
 

   Jurgis Šulinis painformuoa ir kitus kurie dirba įstaigose ir akademijose nedalyvauja. 
 
   - Krikdemai, žalčiai, kelia galvas! - sako jis Mykolui Rupeikai. 
 
   Šis žmogus buvo karštas, impulsyvus, greit linkęs užsidegt, į barikadas išeit. Pats jis 
save laikė nepartiniu ir organiškai partijų nekentė. 
 
   - Krikdemai siekia suniekinti kitus - ruošia dirvą ateičiai! - kalbėjo užsidegęs Šulinis. 
 
   Rupeikai užvirė kraujas. 
 
   - Krikdemai, žinoma!.. Ir Dievą norės paimt į savo monopolį. Viskas turi būti jų... 
 
   Pyktis susitelkė prieš Kirstą. 



 
   - Kunigai nieko daugiau nežino - tik krikdemus perėti. O jų tarnyboje - visos davatkos, 
- ironizuoja jų kunigą ir akimis permeta tuos, kuriuos jis laikė artimesnius jam. 
 
   - Ar ne perdaug garbės darote kunigams, - neiškenčia Kirstas. - Taip pat ir krikdemams. 
 
   - Ne aš, o jie save garbina. Jie viską monopolizuoja... Be jų nei išganymas, nei 
tikėjimas. 
 
   Diskusijos išsiplečia. Įsitraukia į jas ir daugiau. 
 
   - Graži idėja - nieko sau, - atsiliepia kažkas iš kertės. - Įsirašyk tik į krikdemus ir būsi 
išganytas... 
 
   - Krikdemai, ko gero, Bažnyčią nukonkuruotų , - įsikiša iš kitos kertės naujas balsas. 
 
   - Neprileisk, Rupeika, tu gerą darbą darai, - šaukė iš trečios kertės. - Tu gini šventą 
tikėjimą nuo krikdemiškos erezijos. Bravo! 
 
   - Juokai juokais, - įsiterpia vėl Kirstas. - bet krikdemai su katalikybe, rodos, ne daug ką 
bendra turi. 
 
   - Žinoma, nedaug, - atsikerta Rupeika. - Krikdemuose nebuvo nei žydų, nei čigonų, o 
tik katalikai. 
 
   - Bet ir pats esi, rodos, krikštytas? - klausia vėl vienas iš publikos. 
 
   - Krikštytas - tai kas! 
 
   - Reiškia, ir pats krikdemas. 
 
   Šita frazė Rupeiką suerzino. 
 
   - Su jumis negali susikalbėt. Tik jūs išmintingi. 
 
   Ginčus nutraukia skambutis gulti. 
 
   - Ačiū Dievui! - taria sau Kirstas. - O tai galo būtume neradę. 
 
   - Pagaliau! - atsikvepia ir Rupeika. - Davatkų geriau neliesti. Viena už kitą stoja kaip 
širšės. 
 
   Jis ilgai dar galvoja ir erzinasi, kol nusikankinęs užmiega. 
 
   Atsikėlęs, jis išeina darbo į Raudonąjį namą. 
 



   - - Žinot ką! - dabar paaiškėjo, kas pas mus tie krikdemai, - sako jis darbo draugams. 
 
   - Paliesk tik vieną, tuoj išlys ir kiti. 
 
   - Na, kas tau rados? - klausia Sugintas. 
 
   Rupeika ima lenkt pirštus vienos rankos. Pristinga. Pradeda antros. 
 
   - Dvylika! - visi, kurie garsiai poterius kalba ir uoliai mišias klauso, - baigia jis. 
 
   - O Kirstą užmiršai, - juokėsi Sugintas. 
 
   - Jo ir skaityti nereikia. Kaip gi be kunigo bus krikdemai. 
 
   - Velnio tuzinas! - pastebi vėl Sugintas. 
 
   Rupeika nesidavė išvedamas į juokus. 
 
   - Jei šitie žmonės valdys kraštą, kaceto neišvengsim dar kartą. Visi, kas nesižegnoja ir 
poterių gerai nekalba, yra jų priešai. O su priešais jie mokės apsidirbti.  
 
   Su Rupeika ėmė jaudintis ir kiti. 
 
   - Žinia, mes nepritapsim prie jų. 
 
   Sugintas bandė padėtį švelninti. 
 
   - Man rodos, velnias ne toks baisus... Pagaliau, ar ne per anksti imam jaudintis. 
Krikdemų bamba išversta. Juodašimčių bamba vos matosi. 
 

__________________ 
 

   Kai tą vakarą Rupeika kirtosi su Kirstu ir kitais, Jurgis Šulinis tylėjo. 
 
   - Tegu! - galvojo jis. - Rupeika mane pakeičia. Kitados jis mane patį puolė... Žaltys, turi 
liežuvį... 
 
   Nepatiko jam tik viena, kad Rupeika neturėjo kuo atsikirst į paskutinį priekaištą. 
 
   - Ir tu gi krikštytas... Nori, žalčiai, įrodyt, kad katalikai nieko neturės bendra su 
krikdemais. Suprantu! Katalikais gali būt visi - partijos nesvarbu. O paskui ... pažiūrėsim. 
Nuo katalikų lygi krikdemų netoli tereikia eiti. 
 
   - Įdomu, kaip Kirstas šitai pagrįstų, - galvojo jis toliau. 
 
   Ir rytą, kaip Rupeika išėjo į Raudonąjį Namą, Šulinis paima už rankos Kirstą. 



 
   - Gal pajudėsim? Oras šįryt neblogas! 
 
   - Kodėl ne! - pasidžiaugia Kirstas. 
 
   - Kaip jums vakardienos diskusijos? - klausia Šulinis. 
 
   - Nieko nepaprasto. Rupeika dažnai pagyvina mūsų gyvenimą. 
 
   - Žinia... Bet iškilo vienas klausimas. 
 
   - Klausimas - sakot! 
 
   - Taigi. Formaliai nei jūs, nei kiti iš čia esančių nėra krikščionys demokratai. Bet... 
 
   - Faktiškai taip - norite pasakyt! - įsiterpia Kirstas. 
 
   - Ne, to aš nesakau. Bet politikoje reikia skaitytis ir su faktine padėtim... 
 
   - Būtent? 
 
   - Aš noriu kalbėt atvirai. Imkim visokias tretininkes, pavasarininkus ir ateitininkus. Jie 
nekrikdemai - aišku. Bet jei būtų kokie rinkimai, už ką jie atiduotų savo balsus? 
 
   - Suprantu. Jūs norit pasakyt: katalikiškasis - bažnytinis, gyvenimas patarnauja 
politikai. 
 
   - Aš tai netvirtinu. Noriu tik išsiaiškint... Juk yra tokių priekaištų. 
 
   - Taip, jų yra. Bet jum bus žinomos ir išvados... 
 
   - Kokios būtent? 
 
   - Sunaikinti patį religinį gyvenimą. Pačias net religijos šaknis išrauti. Nieko neturi likt, 
kas patarnautų tikrai ar tariamai krikščioniškai politikai. 
 
   - Žinia, yra tokia. Bet ar jie neturi kartais pagrindo? 
 
   - Jei visi politinių partijų mastu viską matuotų... ir tik politiką laikytų aukščiausiu 
tikslu. Kas laiko save tikinčiu, religijos nedarys priemone. Religija šalia ir virš politikos. 
 
   - Tame grožis - suprantu. Bet ar daug tokių tikinčių? 
 
   - Procentais nenuskaitysi. Bet nei tretininkės, nei pavasarininkai, nei dauguma kunigų ir 
ateitininkų nesutiks pasidaryti politikos vergais. Čia manau ir skiriasi mūsų galvojimas. 
Mes nenorim, kad religija būtų politinių kovų objektas. 


