Kun. Albertas Vijukų-Kojelavičius1).
(1609 — 1677).
P A M O K S L A S,
pasakytas Kauno Bazilikoje švenčiant 6-XII-27 jo 250 m.
mirties sukaktuves.
Ieškokite visupirma Dievo karalystės
ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta.
Luk. 12, 31.

Šie evangelijos žodžiai, m. KI., šiandieną ne vienam atro
do perdėti, statą žmonėms per aukštą ir neįvykdomą idealą.
Déliai to kai kurie ir mano, kad Dievo karalystę tera
sim vien numirę danguje, o žemėj, girdi, jos nesą ir negalį
būti.
Bet tai yra aiški klaida, nes tik ką paminėti evangelijos
žodžiai ragina mus ieškoti ne vien Dievo Karalystės, bet ir
D i e v o t e i s y b ė s , kurios po mirties būtų jau per vėlu
beieškoti.
Taigi iš mūsų paimto evangelijos teksto yra savaime aiš
ku, kad Kristus yr pataręs ieškoti Dievo Karalystės mums
dar žemėj begyvenant, to dėl ir Dievo Karalystė žemėj yra
ne kokia utopija, bet tikra realybė.
Klaidingos pažiūros į Dievo Karalystę žemėje daugiausia
plaukia iš to, kad ji daug kieno vaizduojamasi, kaip išorinė,
pašalinė, mums svetima materialinė galybė. Tai yra klaida,
kurią pats Kristus yr nurodęs tardamas: „Dievo Karalystė
yra jumyse“ (Luk. 17, 21).
Bet jei taip, jei Dievo Karalystė pirmiausia apsireškia
mūsų viduje, tai kyla klausimas: ko gi reikia iš mūsų šalies,
kad toji Dievo Karalystė mumyse atsirastų?
1)

Kun. Alberto Kojelavičiaus paveikslo nesuradom.
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Į tai atsakyti visai nesunku: Reikia čia vieno: p a s i 
r i n k t i s a v u o j u K a r a l i u m , pripažinti aukščiausiu
Viešpačiu ir visur visada savo gyvenime ištikimai pildyti jo
valią. Kitaip sakant, Dievo karalystės mumyse buvimo sąly
ga yra obalsis: D i e v a s , o n e a š , D i e v o v a l i a , o n e
m a n o n o r a i . Kur yra žmogus, pasirinkęs Kristų savo Ka
ralium ir rimtai pasiryžęs pildyti Dievo valią, ten jau yra
v i e n a s D i e v o K a r a l y s t ė s p i l i e t i s . O kadangi
tokių žmonių esama visuose kraštuose, tatai ir Dievo Kara
lystė žemėj turi daug valdinių ir sudaro didelę moralinę ir
realinę galybę pasauly. Tais Dievo Karalystės valdiniais, ga
lima sakyti, ir laikos pasaulis.

I.
Vienas iš tokių Dievo Karalystės piliečių ir buvo garsu
sis Lietuvos istorikas kun. A l b e r t a s V i j ū k ų K o j e 
l a v i č i u s , kurio šiandien ir minime 250 metų mirties su
kaktuves.
Kalbėti apie žmogų, gyvenusį prieš tiek metų, labai sun
ku, nes jo gyvenimo smulkmenos, visi gyvieji jo būdo bruo
žai yra dingę, užmiršti. To dėl aš čia nė nebandysiu paro
dyti jums, m. Kl., kun. Albertą Kojelavičių gyvą, koks jis yra
buvęs, bet patieksiu vien stambesnius jo gyvenimo ir veiki
mo nuotykius.
Gimęs jis yra 1609 m. Kaune. Pažymėtinas čia nuostabus
chronologiškas supuolimas: 1609 m. miršta didis Lietuvos
Apaštalas vysk. Merkelis Giedraitis; tais pat 1609 m. Dievas
siunčia Lietuvai naują katalikybės gynėją kun. Alberto Koje
lavičiaus asmeny, tarsi užpildydamas spragą, kurią vysk.
Merkelio Giedraičio mirtis buvo padarius Lietuvos bažny
čioje.
Augo jaunas Albertas tai Kaune, tai jo tėvams priklau
siusiame V i j u k ų dvare, nuo kurio ir yra susidarius dvily
pė mūsų istoriko pavardė, Vijukas-Kojelavičius. Vijukų dva
ras ir to pat vardo kaimas yra išsilaikę iki šiai dienai netoli
Raudondvario, 9 kilometrai nuo Kauno.
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Alberto tėvai buvo turtingi bajorai, turėję ne tik savo
dvarą, bet ir namų ir plecių Kaune. Kas jie buvo per žmo
nės, kokios įtakos yr turėję vaikams, žinių neužsitiko. Isto
rija bendrai tik rodo, kad Lietuvos bajorų gyvenimas anais
laikais buvo toli ne pavyzdingas: dažniausiai jų dykinėta,
svečiautasi, puotauta, medžiota, bylinėtasi, keršyta, jokiais
rimtais darbais neužsiiminėta, nes visus jų ūkio darbus do
vanai jiems atlikdavo kaimiečiai baudžiauninkai. Ką vienas
kitatautis yr pasakęs apie anų laikų Lenkiją, kad čia „po
nams rojus, o baudžiauninkams pragaras“, tą pat buvo ga
lima tarti ir apie Lietuvą. Seniai Kojelavičiai buvo išimtis
tik ta prasme, kad jie matyti yr buvę geri ir maldingi kata
likai. To dėliai Albertas ir du jaunesniu jo broliu Kazimie
ras ir Petras iš namų ir iš mokyklos yr gavę gerą religinį
išauklėjimą.
Nėr abejonės, kad aplinkinių dvarų bajoraičiai yr bandę
traukti jaunus Kojelavičius prie savo tuščio gyvenimo, prie
vaišių, pramogų ir kitko. Bet greit patyrė, kad tie jaunikai
čiai yra visai kitokio tipo, su kitokiais palinkimais ir sie
kimais.
Šis dalykas dar labiau yra paaiškėjęs, kai 1627 m. Alber
tas Kojelavičius, turėdamas vos 18 metų įstojo Jėzuitų or
denan.
Lietuvos jėzuitai iš pradžių priklausė Lenkų jėzuitų pro
vincijai. Bet 1608 m., t. y. prieš pat gimstant Albertui K-ui,
buvo atskirti nuo Lenkų provincijos ir sudarė savo atskirą
Lietuvos Jėzuitų provinciją. Jon priklausė jėzuitų kolegijos,
įsteigtos istoriškos Lietuvos miestuose, tame skaičiuj ir Kau
ne. Ton tai Kauno kolegijon ir buvo priimtas jaunas Alber
tas K-us.
Stodamas jon, jis atsižadėjo aukštos karjeros pasauly, ku
rią savo gabumais būtų, be abejo, pasiekęs; atsižadėjo len
gvo poniško gyvenimo, pasirinkdamas nelengvą Kristaus se
kimo ir tarnavimo Jam, kaip vienatiniam savo Karaliui ir
Viešpačiui, pašaukimą.
Šis Alberto žingsnis be abejonės turėjo sukelti nemažo
nustebimo aplinkinėj bajorijoj. Dar labiau ji nustebo, kai
Alberto pėdomis yr pasekę ir du jo broliu: Kazimieras ir
13
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Petras. Tuo būdu visi trys broliai Kojelavičiai atsirado Jė
zaus Draugijoj Kaune. Tai Draugijai aukoja jie ne tik patys
save, bet ir savo turtus. Priklausantį jiems plecių Kaune ati
duoda jie Jėzaus D-jos nuosavybėn. Ant to pleciaus stato
savo lėšomis naują jėzuitų kolegiją ir bažnyčią prie jos. Pa
daryti tai jiems buvo nesunku, nes pas juos buvo viena sie
la, vienas tikslas, vienas idealas — praplėsti Dievo Karalystę
Lietuvoj.
Tai padarę ir nė kiek nesididžiuodami savo aukomis, jie
visi trys eina jėzuitų regulomis nustatytus teologijos ir filo
sofijos mokslus, kad ilgainiui galėtų geriau ir sėkmingiau
tarnauti Dievui ir savo kraštui.
II.
Pirmasis baigia mokslus Albertas su teologijos daktaro
laipsniu. Tapęs kunigu, jis, pilnas jauno uolumo, pirmuoju
savo uždaviniu laiko ginti katalikų mokslą nuo protes
tantų priekaištų. Kaip žinom iš istorijos, didžiausio protes
tantizmo įsigalėjimo Lietuvoje būta XVIa. pabaigoj ir XVII a.
pradžioj. Taigi Alberto K-aus laikais protestantizmas Lietu
voje buvo dar galingas. Žymiausi Lietuvos aristokratai ir
ponai buvo virtę Kalvino sekėjais. Albertui savo jaunystėje
be abejo yr tekę girdėti iš jų nevieną katalikų tikybai da
romąjį priekaištą. Taigi pirmutine savo kunigiška pareiga jis
ir laikė katalikų Bažnyčios apgynimą, pateisinimą jos mokslo,
įrodymą, kad jis pilnai sutinka su paties Kristaus evangeli
joje paskelbtuoju mokslu.
Tam tikslui Albertas K. 1635 m. ir išleidžia lotynų kalba
pirmutinį savo veikalą: Teologo su p a s t o r i u m pašne
kesiai a p i e s k i r t u m u s t i k y b o s d a l y k u o s e t a r p k a t a 
l i k ų i r k a l v i n i s t ų . Vėliau tą pat veikalą jis išleidžia ir
lenkų kalba, kad net ir nemokyti galėtų iš jo išmokti pro
testantiškus priekaištus atremti. Tasai veikalas yr radęs ne
maža skaitytojų. Tai matyti iš to, kad jis po keletą kartų
buvo atspausdinėjamas.
Kadangi XVII a. be kalvinų buvo Lietuvoje ir kitų pro
testantiškų sektų, tai klausimas: kuri iš krikščioniškų tikybų
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yra tikra, anais laikais buvo labai aktualinis ir daug kas juo
buvo susidomėję. Albertas K., norėdamas tą klausimą giliau
nušviesti ir katalikų Bažnyčios tikrumą įrodyti, 1648 m. iš
leidžia irgi dviem kalbom lotyniškai ir lenkiškai naują vei
kalą: Pašnekesiai teologo su p o l i t i k u a p i e p r o t i n g ą
v i e n o s t i k r o s krikščioniškos tikybos p a s i r i n k i m ą .
Be protestantų kat. Bažnyčia Lietuvoje turėjo dar anais
laikais priešų ir iš rusų pravoslavų šalies. Lietuvos ir Len
kijos ribose gyvenantieji rusai pravoslavai XVI ir XVII am
žiuje buvo sukrutę ir pradėję rodyti gyvumo: organizavo
savo tikybines draugijas, steigė Vilniuj ir kitur savas spaus
tuves, leido religines knygas, kuriose puldavo ne tik nuo jų
atskilusius rusus unijotus, bet ir pačią kat. Bažnyčią. Ka
dangi tie pravoslavų raštai buvo leidžiami ne vien rusų, bet
ir lenkų kalba, tatai pravoslavų priekaištai veikdavo ir ka
talikiškąją lenkiškai kalbančiąją Lietuvos visuomenę, įnešda
mi jon abejonių ir sumišimo. Matydamas tai kun. Alber
tas K-čius laikė sau pareiga atremti tas pravoslavų prie
kabes ir apginti kat. Bažnyčios mokslą. Tam tikslui jis 1667
m. lotynų ir lenkų kalbomis yr išleidęs naują apologetišką
veikalą: T e o l o g o pašnekesiai su p r a v o s l a v u .
Be šių trijų kun. Albertas K-čius yr parašęs dar keletą
kitų polemiškų bei apologestiškų veikalų. Visuose juose jis
yr pasižymėjęs kaipo gabus teologas, sumanus polemistas ir
populiarus rašytojas, sugebąs painiausius dalykus išdėti aiškiai
ir suprantamai.
Įvertindama jauno vienuolio uolumą ir gabumą, jėzuitų
ordeno vyresnybė yr pakėlus jį, dar jam jaunam tebesant, į
profesorius. Profesoriavo jis iš pradžių Kražių gimnazijoj, o
vėliau Vilniaus Akademijoj.

III.
Mokytojaudamas Kražiuose, kun. Albertas K-čius įveda
naujieną: viešąjį gimnazijos šventėse vaidinimą. Buvo para
šytas tam tikras veikalėlis lenkų kalba su įmaišytais lietu
viškais žodžiais ir pirmą kart Lietuvoje pavaidintas. Tasai
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pirmas vaidinimas po teisybei ir reikėlų laikyti mūsų teatro
pradžia.
Atsidūręs Kražiuose, taip sakant, pačiam etnografiškos
Lietuvos vidury, kun. Albertas K. ima domėtis to krašto
praeitim. Pradeda jis nuo bažnytinės Lietuvos istorijos.
Renka dokumentus apie Lietuvos patronus, apie pasižymė
jusius savo šventumu lietuvius, apie stebuklingas Lietuvoje
vietas, apie katalikybės padėtį Lietuvoje, apie prasiplatinu
sias Lietuvoje sektas, apie Lietuvos vienuolynus ir gimnazi
jas, apie Lietuvos literatūrą ir k.
Sudaręs iš tų žinių didoką veikalą, kun. Albertas K. iš
leidžia jį 1650 m. lotynų kalba, pavadinęs „ Ž i n i ų r i n k i n y s
a p i e Bažnyčios padėtį L i e t u v o j e “ .
Šalia Lietuvos Bažnyčios rūpi jam ir Lietuvos istorija
apskritai. Jis atidžiai skaito senesniuosius autorius, rašiusius
apie Lietuvą, kritiškai jos įvertina, papildo trūkumus, kur
gali. Tuo būdu sukuria plačią Lietuvos istoriją lotynų kalba,
dvejuose tomuose. Pirmutinis išeina Dancige, 1659 m., antras
Antverpene 1669 m. Pirmame tome patiekta stabmeldiškos
Lietuvos istorija, antrame įdėta Lietuvos istorija nuo Lietu
vos krikšto iki Liublino unijos. Garsaus vokiečių istoriko
Schlozerio pasakymu, Kojelavičiaus Lietuvos istorija — tiek
kalbos, tiek istoriškos kritikos atžvilgiu yra vienas geriausių
XVII a. istoriškų veikalų.
Tuo savo kūriniu K. tikrai yr užsipelnęs nevystantį gar
bės vainiką. Tas nuopelnas yra juo didesnis, nes K. rašė
savo Lietuvos istoriją po Liublino ūnijos. Dėliai tos ūnijos
Lietuva buvo jau tuomet netekus savo nepriklausomybės, ta
pus Lenkijos dalimi. Sako, K-čių buvus palankų tai unijai.
Bet jei ir taip būtų, visgi jis rašydamas ne Lenkijos, bet
Lietuvos istoriją, yra išgarsinęs Lietuvos vardą vakarų Eu
ropoj tuo savo veikalu.
Žinodamas, jog Lietuvos istorijoj lemiančios reikšmės daž
nai turėdavo Lietuvos didikai, k. š. Radvilai, Katkevičiai, Sa
piegos, kun. A. K-čius rašo atskiras monografijas apie jų pra
eitį, jų nuveiktus valstybės darbus. Iš tų monografijų irgi
išeina aikštėn, kad politiški Lietuvos didikų nusistatymai buvę
visai kitoki, negu Lenkijos magnatų.
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Pats kilęs iš bajorų, kun. Albertas tyrinėjo ir Lietuvos
bajorų herbus. Herbais vadinas bajoriškųjų giminių garbės
ženklai. Tuos ženklus senovėje karaliai turėjo teisės teikti
vyrams, pasižymėjusiems savo narsumu mūšiuose su priešais
ar kitokiais garbingais darbais valstybės naudai. Taigi her
bais seniau buvo pažymimi užsipelnę valstybei asmenys, ne
lyginant, kaip kad dabar pažymimi ordenais. Skirtumas buvo
tik tas, kad ordenai yr vien asmeniškos pagarbos ženklai, o
gavęs herbą, turėjo teisės perleisti jį savo ainijai.
Paveldėję herbą, prisiimdavo morališką pareigą eiti pė
domis savo garbingo tėvo ar prosenuolio, kuris savo pasi
šventimu yr laimėjęs tą herbą. Vėliau toji herbų reikšmė
buvo užmiršta ir herbai yr virtę vien tuštybės pažiba, gau
nama net už pinigus. K-aus laikais herbai tebeturėjo dar
savo kilnią prasmę ir buvo aukštai branginami. Dėliai to ir
kun. K. jų tyrimui yr suvartojęs nemaža laiko ir pašventęs
jiems du storu veikalu, pažymėdamas juose skirtumą tarp
lietuvių ir lenkų bajorijos herbų.
Iš kitų K. istoriškų veikalų pažymėtinas jo pasakojimas
apie atsitikimus Lietuvoje per kazokų karą
ir trijų anais laikais pagarsėjusių jėzuitų biografijos, būtent
Pranc. Kajetano, Laurino Bertilio ir Alfonso Rodrig u e z ’ o . Kajetanas miręs 1601 m., teišgyvenęs vos 21 metus,
bet užtat pasižymėjęs dideliu šventumu. Bertilis buvo garsus
XVII a. religinis poetas, kurs giedodamas savo sudėtas giesmes
yr atlikęs kelionę į Rymą. Pagaliau Alfonsas Rodriguez’as buvo
bemokslis, išbuvęs mažne visą amžių vienuolyno vartininku,
bet pasiekęs tokio aukšto dvasiškos tobulybės laipsnio ir jos
supratimo, kad yr parašęs puikių veikalų apie dvasiškąją to
bulybę, kurie dar ir šiandien daug kieno yra skaitomi. Visi
trys jie yra mirę XVII a., dėliai to kun. Albertas ir yra pa
rašęs jų biografijas, kaipo savo bendralaikių.
IV.
Lieka dar tarti keletą žodžių ir apie kun. Alberto peda
gogiškąjį veikimą. Kaip minėjom, jis yr mokytojavęs Kražių
gimnazijoj. Bemokytojaudamas jis čia yra daugumą savo is-
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toriškų veikalų sumanęs ir spaudon rengęs. Bet galutinai
juos užbaigęs ir išleidęs, tik Vilniaus akademijon patekęs.
Vilnius XVII a. buvo vienatinis lietuvių kultūros centras,
o Vilniaus akademija vienatinė aukštoji Lietuvos mokykla.
Kun. Alberto K-aus mokslui ir nepaprastiems jo gabumams
atsidarė čia labai plati dirva. Vilniaus akademijoj jis dėsto
filosofiją ir saviems klausytojams gamina A r i s t o t e l i o
e t i k o s v a d o v ė l į . Atskiroj monografijoj kritikuoja Aris
totelio pažiūras į tuštumą. Vėliau tapęs Vilniaus akademijos
Rektorium, jis rašo kalbas pasakytas aukštiems svečiams Aka
demiją belankant, jauniems teologams aiškina teologijos mokslą,
baigia rašyti ir spausdina seniau pradėtus savo veikalus. Iš
Vilniaus skambąs jo gyvas žodis pasiekia ne tik Lietuvą, bet
ir tolimus užsienius.
Tuo būdu, atsidavęs mokslui, literatiškai kūrybai ir savo
vienuoliškoms pareigoms, jis praleidžia Vilniuj visą savo li
kusią gyvenimo dalį. Ketvirtais prieš mirtį metais (1673) jis
prirengia spaudai knygą: Pavyzdžiai ir p e r s p ė j i m a i n a u 
d i n g i m a l d i n g a m g y v e n i m u i i r l a i m i n g a i mirčiai. Tai
buvo paskutinis jo veikalas. Rašydamas jį matyt ir pats au
torius rengėsi mirti. Ir ištikrųjų mirtis buvo jau nebetoli.
Spalių 6 d. 1677 m. kun. Albertas K-čius apleido šį pasaulį.
V.
Pradžioj šio pamokslo mes esam paminėję, kad kun. Al
bertas K-čius yr buvęs tikras Dievo karalystės ieškotojas,
pasirinkęs Kristų savo karalium ir viską jam pašventęs — ir
savo turtus ir save patį. Dabar pažiūrėkim, kaip kun. Al
berto gyvenime yr išsipildęs Dievo karalystės ieškotojams
Kristaus duotas pažadas: „o visa tai bus jums pridėta“.
Kaip kiekvienam žmogui, taip ir Albertui K-ui už vis bran
gus buvo jo laisvas jaunystės gyvenimas. Jis jo išsižada, nu
miršta pasauliui. Bet Dievas, priėmęs tą auką, prideda jam
ilgo amžiaus, nes miršta jis sulaukęs 68 metų.
Išsižada jis šeimyninio gyvenimo, bet Dievas pašaukdamas
vienuolynan ir kitu du jo broliu, padaro tai, kad jie visi trys
vėl gyvena drauge, naujoj kilnesnėj ir platesnėj šeimynoj.
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Paaukoja jis Dievui savo turtus, bet Dievas prideda jam
daug brangesnių dvasios turtų - proto gabumų, valios ener
gijos, kūrybos talentų.
Atsisako jis garbės, kurią būtų pasiekęs pasaulinėj karje
roj, bet Dievas prideda jam daug didesnės garbės, plaukian
čios iš nuveiktų jo darbų ir iš paliktų veikalų.
Prieš 300 metų, kai Albertas K. stojo į jėzuitus, buvo daug
bajoraičių vieno su juo amžiaus ir vienokių gabumų. Kas nuo
jų šiandien beužsiliko? Gi absoliučiai nieko. Tuo tarpu Alberto
K. vardas ne tik šiandieną po 300, bet ir po 600 ir 900 metų
bus su pagarba minimas, kol gyvuos Lietuva, kaipo jos žymaus
istoriko. Ir mes, m. KI., susirinkom čia ne kam kitam, tik šiam
garbiam nabašninkui pagerbti. Tai gražu ir girtina. Bet
da gražiau bus, jei mes ne tik pasimelsim už a. a. kun. Al
bertą K., bet ir imsime iš jo sau gyvenimo pavyzdį.
Pavyzdį gi jis yr mums palikęs ne vieną. Pirmiausia, jis
yr mums pavyzdys, kaipo žmogaus, savo gilia broliška meile.
Pas mus, deja, ji šiandieną yra gan retas dalykas. Užuot bro
liškos meilės, mes kur kas dažniau matom tarp brolių ne
sutikimų, barnių, peštynių, tąsimosi po teismus dėl turtų
pasidalinimo. Kojelavičių gyvenime mes nematom nieko pa
našaus. Buvo jie trys broliai, bet visų trijų buvo viena šir
dis, viena siela, vienas tikslas — Dievo karalystė. Mielas jau
nime, kurs čion esi atėjęs, pamilk ir tu, Kojelavičių pavyz
džiu tą brolišką meilę ir pasiryžk su savo broliais ir sese
lėmis gyventi visada pilniausioj santaikoj ir vienybėj.
Tujen gi, dvasiškasai jaunime, imk pavyzdį iš Alberto K.
kaip kunigo. Jis ne tik mokė anų laikų žmones, bet ir buvo
savo pamoksluose ir teologiškuose raštuose visada kuo ak
tualiausis. Atsirado protestantai, jis kovoja žodžiu ir plunk
sna su jais; pakėlė galvą pravoslavai, jis ir prieš juos stoja
apsišarvojęs mokslu. Visuose savo tikybiniuose raštuose jis
gvildeno anų laikų klausimus. To aktualumo labai reikia ir
šiandieną. Pakreipti gyvenimas geron pusėn tegalima v i e n
j į p a l i e t u s . Taip yr daręs Kristus, taip yra darę ir šv.
Tėvai. Pav., Kristaus pamoksluose atsispindi visa Palestina
— su jos gamta — augalais, medžiais, kalnais, kloniais su jos
gyventojais — žvejais, muitininkais, šv. Rašto mokovais, su
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jos politinėmis partijomis — fariziejais, sadukiejais, herodijo
nais. Dėliai to Kristaus pamokslai buvo visiems įdomūs ir
taip veikė klausytojus.
Šv. Tėvai taipgi ėjo tuo pat keliu. Savo pamoksluose ir
raštuose visada kreipė jie dėmesio į anų laikų gyvenimą, į
anų laikų klaidas ir atskalas. Taigi reiktų turėti tai omenyje
ir šiandieną tiek sakant pamokslus, tiek rašant dvasiškas
knygas.
Protestantizmo ir pravoslavijos, su kuriais kovoja kun.
Albertas K. šiandieną pas mus maž beliko. Bet užtat yr at
siradę naujos sektos, naujos srovės, niekinančios ne tik Kri
stų, bet ir patį Dievą. Nieko apie tai neminėti mūsų pamok
sluose ir raštuose būtu nedovanotinas apsileidimas. Aktualu
mas pamoksluose šiandieną yra būtinas. Mokykimės jo iš to
pat kun. Alberto K. Neprošalį būtų jums paskaičius ir jo
brolio Kazimiero veikalas: „60 pamokslų sakymo būdų“. Yra
tai vienas originaliausių homiletikos vadovėlių.
Bet ne tik kaip žmogus ir kunigas, Albertas K. statytinas
mums pavyzdžiu dar ir kaip lietuvis patriotas. Šiandieną,
kuomet Lietuvos išdavikai pakėlė galvą ir parsidavę aršiau
siems mūsų priešams rengia pražūtį mūsų tėvynei, kun. Al
berto K. pavyzdys turėtų pažadinti visus lietuvius karščiau
pamilti Lietuvos nepriklausomybę ir visomis jėgomis jos
ginti. Būdamas bajoras, išauklėtas lenkų kultūroj ir gyven
damas po Liublino unijos, kuomet Lietuva buvo nustojus
nepriklausomybės Lenkijos naudai, kun. Albertas K. ne tik
nestoja lenkų pusėn, bet anaiptol pasirodo karštu Lietuvos
patriotu. Jis rašo ne triumfuojančios Lenkijos, bet nuskriau
stos Lietuvos istoriją. Visai Vakarų Europai jis parodo, Lie
tuvą nebuvus ir nesant Lenkija, bet sudarant visai atskirą
kraštą su atskira aristokratija, atskira bajorija ir atskira
liaudim.
Galop kun. Albertas K. gali būti mums pavyzdžiu ir kaip
rašytojas-kūrėjas. Jis visą savo gyvenimą triūsė rašė, kreip
damas savo bendralaikių dėmesį į gyvuosius anų laikų klau
simus. Mokykimės iš jo ir mes rašyti ne tai, kas mums ant
seilės užeina, ar kur mus fantazija ar fanaberija traukia,
bet tai, kas tuo momentu yra Lietuvai reikalingiausia ar
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naudingiausia. Atsiminkim, kad k ū r y b a y r n e v i e n t e i 
s ė , b e t i r p a r e i g a . Toji pareiga yra mums uždėta paties
Dievo. Dievas yra didis Kūrėjas, sukūręs dangų ir žemę. Bet
sukurdamas ir mus savo paveikslu ir panašumu, jis suteikė
mums kūrybos pajėgų ir norėjo, kad ir mes taptumėm maži
kūrėjėliai, Dievo Kūrybos žemėje papildytojai. Taigi ir nau
dokimės Dievo mums suteiktąja kūrybos galia ir kurkim ne
tik literatūros srity, bet ir moksle, ir technikoj, ir ūky, ir
valstybės sutvarkyme. Kurkime net ir patys save, tobulin
dami savo gyvenimą, darydami save žmonėmis, kaip reikiant,
naikindami savy visus kampuotumus, šiurkštumus, nelygi
nant, kaip menininkas ilgu kalinėjimu iš beformio marmu
ro gabalo padaro dailią žmogaus stovylą. Tuo mes ir skiria
mės nuo gyvulių, kad jie nieko nauja nesukuria ir savęs nei
kiek nepatobulina, o mes, turėdami kūrybos pajėgų, galim
net sukurti ištisą kultūrą. Tokiu kultūros kūrėju ir yra bu
vęs kun. Albertas K. ir teesie jam garbė už tai.
Bet kadangi viena iš kultūros žymių yra dėkingumas mi
rusiems kūrėjams, taigi ir atsidėkokim a. a. kun. Albertui
ne tik jo vardą savo atminty išlaikydami, bet ir krikščio
niškai jo pasigailėdami. Tiesa, turim pamato manyti, kad šis
garbus nabašninkas yr jau už savo kilnius darbus gavęs am
žiną užmokestį iš Dievo. Bet kadangi ir jis buvo žmogus ir
turėjo savo silpnybių, ir Dievo teisybė mums nežinoma, ta
tai jungdamies su Bažnyčia sukalbėkim už jį bent šią grau
dingą maldelę: Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amži
noji šviesa tegu jam šviečia per amžius. Amen1).

1)

„Tiesos Kelias“, 1927 m., II t., 23—30 psl.

