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NAUJAS QYVENIMAS
Ar galima religini gyvenimą vadinti nauju gyvenimu? Juk religinis gyvenimas remiasi tiesomis, kurias mes paveldime iš praeitu kartu. Religijoje dideli vaidmenį vaidina seni papročiai ir kiekviena bažnyčia; tiek pas mus, tiek svetur yra pilna senienų — brangiu palaikų iš praeitų kartų kultūrinio gyvenimo. Atrodytų, kad religinis gyvenimas nėra naujas gyvenimas.Tačiau, nepaisant atsitiktinio ir išorinio religinio gyvenimo konserva- tiškumo, tikrą religini gyvenimą vis dėlto dera vadinti nauju gyvenimu.Religiniam gyvenimui savotišką senumo skraiste užmeta tas faktas, kad Bažnyčia visais laikais ir visais amžiais tiki tas pačias religines tiesas — dogmas, nieko iš jų neatmesdama ir nieko jose nepakeisdama. Jos, kaip kokie nepajudinami stulpai, remia Bažnyčios gyvenimą. Bet ar jos, suteikdamos religijai tvirtuma, nesuvaržo jos laisvės reikštis ivairiaįs naujais būdais?Norėdami rasti atsakymą i ši klausima, įsižiūrėkime i tai, kas yra pati dogma. Daugumas žmonių paskiausiais laikais nesugeba pilnu ir atviru žvilgsniu pažvelgti i dogma. Daugumas dogmą supranta tik kaip ribą, kaip taisykle: taip tikėti galima, o taip ne! Tai nėra pilnas dogmos supratimas. Dogma be savo ribinio charakterio turi ir savo begalini charakteri: savo amžinąją, giliąją ir šventąją dali. Ir ši jos dalis yra esmingiausioj! jos dalis. Reikia sugebėti ieiti pro siaurus dogmos vartus, ir tada atsidaro naujos erdvės, naujos gyvenimo galimybės. Kiekviena dogma savyje yra toks taškas, iš kurio, kaip iš kokios nuostabios žvaigždės, eina keliai neišskaičiuojamomis kryptimis ir i neišmatuojamas aukštumas. Bet kad pasiektume tą dogmos branduolį, reikia ieiti pro siaurus vartus. Jeigu žmogus norėtų dogmos lobių pasiekti neidamas pro siaurus vaitus, jei jis norėtų dogmos užtvara išversti ir pačią dogmą tariamai išlaisvinti, tai jis ją pačią sunaikintų.Bet, iš kitos pusės, jei žmogus prisiartina tik prie dogmos tvoros, tik jos ribotumą temato ir ji tekontem- pliuoja; jei jis nei eina per vartus 

gilyn, — didieji dogmos lobiai lieka jam uždari ir neprieinami. Reikia prie dogmos artintis su gilia pagarba, bet kartu ir su tam tikra drąsa; tik tada jis savo lobius atskleidžia. Tada ji pasirodo kiekvienai žmonių kartai su nauju grožiu ir naujomis gyvenimo vertybėmis. Dogmų tiesa nėra kokia negyva įstatymo raidė, bet nuolatinė išminties versmė, kurios niekada negalima išsemti.Kitose mūsų dvasinio gyvenimo srityse mes turime pavyzdžių tokių tiesų, kurios nors yra vis tos pačios, bet kartu ir vis naujos ir niekada neišsemiamos. Tokios tiesos yra tiesos, išreikštos meniškais simboliais. Apie simbolius paprastai sakoma, kad jie yra neišemiami, ir apie didžiuosius meno kūrinius, — kad jie nesenta. Kiekviena nauja karta didžiuosiuose meno kūriniuose randa tai, ko nerado senesnioji karta. Taip pasaulis vis iš naujo grįžta prie didžiųjų meno kūriniu, prie: Dantės, Servanteso, Mykolo Angelo ir šių kūrinių simboliuose randa kažką naujo, ko kiti laikai nebuvo pastebėją.Didžiųjų meno kūrinių simbolių turtingumas yra tik menkas šešėlis to turtingumo, kuri savyje slepia religinės tiesos. Tiek, kiek jos yra trumpos ir sausos savo išorine forma, tiek jos yra plačios ir gaivinančios pačios savyje. Būdinga, kad pirmieji religiniu tiesų rinkiniai iš pirmųjų) Bažnyčios amžių yra tiesiog vadinami Tikėjimo Simboliais. Šis senas pavadinimas, gal būt, jau nurodo ir tą išvidini religinių tiesų gyvumą bei turtingumą.Nedera religines tiesas vadinti senomis tiesomis. Jeigu reikia tinkamo vardo religinėms tiesoms, tai jos yra vadintinos ne „senomis", bet „amžinomis". Amžini dalykai nesensta. Jeigu didieji meno kūriniai nesensta ir yra visuomet nauji, tai juo labiau niekados nesensta ir yra visados naujos religinės tiesos. Amžinumas yra tikrasis dogmų vardas. Amžinumas yra ir religinio gyvenimo tikrasis vardas. Religinis gyvenimas savo esme nesensta ir niekada nesidaro atgyvenąs. Tačiau dabartiniame mūsų gyvenime amžinumas negali reikštis visa savo platybe ir turtingumu. Mes' ima

me amžinas vertybes ne visas kartu, bet vieną po kitos. Mes nesugebame visos amžinybės apimti išsyk. Tačiau Dievo Apvaizda taip veda viso pasaulio ir atskirų žmonių gyvenimą, kad jie ilgainiui viją amžinybe laimėtų.Šv. Jonas Apaštalas savo Apreiškimo Knygoje vaizduoja kaip tik pati žmonijos kovos už amžinybe vyksmą. Jis aprašo, kaip eina kova danguje ir žemėje už pasaulio išganymą. Šv. Jono Apreiškimas yra simboliškas pa. vaizdavimas, kaip ilgainiui iš nusi- kaltusios žmonijos ir pagadinto pasaulio kyla naujas pasaulis ir naujas žmogus. Yra būdinga, kad šv. Jonas savo nuostabia knygą baigia naujo pasaulio atvaizdavimu. „Tuomet aš mačiau naują dangų ir naują žeme." (21, 1) Ir toliau: „Štai aš darau visą 
nauja. Jis man tarė; Rašyk, nes tie žodžiai yra ištikimi ir tikri." (21,5)Po milžinišku kovu, po klaikių katastrofų šv. Jonas išveda savo skaitytoja i nauja dangų ir naują žeme. Į žmonijos atpirkimo vyksmą pagal šv. Jono Apreiškimą mes galime žiūrėti kaip Į žmonijos atnaujinimo vyksmą. Dėl to ir religinis gyvenimas yra, plačiausia ir geriausia prasme suprastas, žmonijos atsinaujinimo gyvenimas, kuris yra prasidėjęs amžių glūdumoje ir, kur jis turi baigtis, ribos jam niekas nėra nustatęs. Priešingai, Kristus yra nurodęs didžiąją žmonijos atnaujinimo programą, kuri veda... iki paties Dievo. „Būkite tobuli, kaip ir jūsų Dangiškasis Tėvas yra tobulas." Kol šitas tobulumas nėra pasiektas, tol žmonės turi teisę, ieškoti naujų gyvenimo sprendimų ir naujų atsakymų.Ypatingą palankumą naujų kelių ieškotojams rodo dabar Bažnyčią valdąs Popiežius Pijus XII. Jis sako pažodžiui:„Šių šaunių darbuotojų pastangas (kurie bando spręsti dar neišspręstus religinius klausimus) reikia vertinti ne tik pigiai pagal teisingumą, bet ir su meile. Apie šią pareigą turėtų pagalvoti visi kiti Bažnyčios sūnūs ir susilaikyti nuo to nelabai girtino uolumo, pagal kuri viskas, kas yra nauja, jau vien dėl to, kad yra nauja, reikia atmesti ar bent laikyti Įtartinu daly-

1



2 psi. Naujasis Gyvenimas 1945 m. gruodžio 1 d.

ku." •) Šiais žodžiais šv. Tėvas ne tik 
pagiria pastangas tų, kurie bando 
spręsti religinius klausimus, bet taip 
pat pasisako apie naujumų vietą re
liginiame gyvenime iš viso. Naujumų, 
kaip ir senumų, yra visokių: ir ge
rų ir blogu. Ne viskas yra gera, kas 
sena, ir ne viskas yra bloga, kas 
nauja. Tačiau 'yra vienas didelis skir
tumas: už senumus ne mes esame 
atsakingi. Už papročius, kurie kyla iš 
protėvių, atsakys patys protėviai. O 
mes turėsime atsakyti už naujumus: 
už mūsų laikus, už mūsų dienas, 
už jų modernizmus-ir gerus, ir blogus.

Dievas kalba apie save žmonėms 
visada vieną, ir tą pat: — Aš esu

') Iš Pijaus XII enciklikos apie šv. 
Rašto studijas 1943 m. 

tas, kuris esu — bet. kiekviena žmo
nių karta tai girdi vis naujai, vis ki
tokiose nepakartojamose istorijos ap
linkybėse. Kiekviena kartą visai sa
votiškoje situacijoje atsistoja, kad Jo 
balsą išgirstų. Dėl to taip Įsakmiai 
ragina šv. Jonas savo perspėjimuose 
septynioms Azijos bažnyčioms: „Kas 
turi ausis, teklauso, ką Dvasia kalba 
bažnyčioms!" Kiekviena bendruome
nė, kiekvienas amžis, kiekvienas žmo
gus turi pats klausyti šio Dievo balso 
ir ji išgirsti. Jis turi išgirsti, ką jam 
dvasia kalba šiais laikais, o ne tik 
tai, ką ji praeitais laikais yra kalbė
jusi. Be abejo, tai nereiškia, kad Die
vas duotų kiekvienam laikui skirtin
ga ir naują apreiškimą, bet tai 
reiškia, kad visuotinysis apreiškimas, 
kuri Dievas davė per savo Sūnų, 
yra toks turtingas ir toks neišsemia

mas, jog kiekviena žmonių karta ja
me gali rasti sau be galo daug nau
jo. Dėl to Mūncheno archivyskupas 
kardinolas Faulhaberis savo vysku
piškame herbe galėjo išrašyti šūki: 
„Vox temporis-vox Dei". — „Laiko 
balsas yra Dievo balsas". Paaiškinda
mas tą savo šūki, jis sako: „Iš to, ko 
reikalauja laikai, galima • ir reikia 
Dievo valia išgirsti. Kas yra gimęs 
sunkiais laikais, iš tų sunkumų turi 
savo balsą išgirsti... Kiekvienas pri
valo dėl to savo laiką teigti, savo 
tautos šiandienai tarnauti. Gera, jei 
kai kurie žino ir praeitų šimtmečių 
istorija, savo tautos vakarykščią die
ną... Bet neleistina yra žiūrint atgal 
suakmenėti, kaip suakmenėjo atgal 
žiūrėdama Loto žmona .. . Šios die
nos Dievo šauksmas yra kvietimas 
imtis šios dienos uždavinių."

Jobo bandymų prasmė
Prof. A. Maceina

Jobas atstovauja žmogui, kuris gy
vena Dievuje, kuris tačiau yra apsu
pamas ne tik laimės, bet ištinkamas 
ir kančios. Laimė ir kančia, džiaugs
mas ir skausmas yra Įprasti šios ti
krovės reiškiniai. Jie nuolatos praeina 
jie pakeičia vienas kitą, jie yra ne
pastovūs ir nenuolatiniai, kaip viskas 
šioje žemėje nėra pastovu ir amžina. 
Todėl Jobas yra būdingas ne tuo, kad 
jam tenka ši žemės nepastovumą pa
tirti: ji patiriame mes visi. Jobas yra 
būdingas tuo, kad šitas nepastovumas 
jam yra specialiai skiriamas, kaip jo 
nusistatymo bandymas. „Huso šalyje 
buvo vyras, vardu Jobas" — prade
da Šventraštis jo charakteristiką. — 
„Tai buvo žmogus paprastas ir tiesus, 
bijąs Dievo ir bėgąs nuo blogo" (1, 1). 
Pats Dievas poemos prologe apibūdi
na Jobą, kaip teisųjį, „Į kuri nėra 
žemėje panašaus" (1, 8). Ir štai, dėl 
šito teisiojo kaip tik ir prasideda gin
čas tarp Dievo ir velnio. Vieną dieną, 
kai Dievo vaikai buvo suėję pagar
binti Viešpaties, tarp jų pasirodė ir 
velnias. Iš kur tu čia?" — paklausė 
Dievas velnią. „Apėjau žemę ir visą 
ją išvaikščiojau" — atsakė velnias — 
„O ar matei mano tarną Jobą?" — 
paklausė Dievas. Ir čia pat pridūrė, 
kad Jobas yra „paprastas ir teisus 
žmogus, bijąs Dievo ir bėgąs nuo blo
go" ir kad i ji nėra „žemėje pana
šaus" (Pig. 1, 6—8). Tada velnias kaip 
tik ir pradėjo ginčą: „Ar manai, kad 
Jobas veltui bijo Dievo? Argi ne Tu 
saugai ji, jo namus ir visą jo turtą. 
Tu palaiminai jo rankų darbus, ir jo 
gėrybės išaugo žemėje" (1, 9—10). 
Velnias čia nurodo, kad Jobo susiji: 
mas su Dievu yra pagristas ne gryna 
meile, bet tik' dėkingumu už visoke
riopą gėri, kurį jis yra iš Dievo ga
vęs. Lyg patvirtindamas šį velnio tei
gimą, Jobo poemos autorius anksčiau 
buvo išskaičiavęs, kad Jobas turėjo 
„septynis sūnus ir tris dukteris" (1,2), 
„septynis tūkstančius avių ir tris tūk

stančius kupranugarių, penkis šimtus 
jungų jaučių ir penkis šimtų asilų" 
(1, 3), o jo tarnų ir padėjėjų buvo 
labai daug: „muitą nimis" (1, 3). Jo 
sūnūs ir dukterys gyveno ne tik ge
rai, bet ir linksmai, Kiekvieną dieną 
jie keldavo puotas kuriose dalyvau
davo jų broliai, seserys ir tarnai. 
Viešpaties rankos palaima iš tikro 
buvo justi Jobo gyvenime. Velnias 
todėl ne be pagrindo kėlė skeptišką 
klausimą: „Ar manai, kad Jobas vel
tui bijo Dievo?"

Ir čia pat jis pakišo Dievui pasiūly
mą Jobą išbandyti: „Bet ištiesk tik 
truputi savo ranką ir paliesk jo gė
rybes, ir pamatysi, jei jis Tau nepik
tažodžiaus". (1, 11). Pasiūlymas nebu
vo neprasmingas. Mes iš patyrimo ži
nome, kaip dažnai susijimas su Dievu 
yra pergyvenamas utilitariniu atžvil
giu. Kadangi Dievas yra viso ko kū
rėjas ir palaikytojas, kadangi jo ran
kose yra ne tik mūsų gyvenimas, bet 
ir šito gyvenimo aprūpinimas, todėl 
neretas žmogus glaudžiasi prie Dievo, 
kaip prie savo geradario, neretas Jį 
garbina ir Jam meldžiasi tik dėl to, 
kad iš jo patiria įvairių malonių. Net 
pats žmogus dažnai nežino, koks pra
das glūdi jo santykiuose su Dievu. 
Net pats žmogus dažnai yra neapsi
sprendęs, kaip jis pasielgtų, jeigu 
Dievas atitrauktų savo ranką nuo jo 
gyvenimo, jeigu, užuot ji laikęs „sa
vo sparnų šešėlyje" (Psal. 16, 8), kaip 
sakoma psalmėje, paleistų ji i šios ti. 
krovės neprasmingus ir nesąmoningus 
sūkurius. Ir tik tada, kai iš tikro 
šitie sūkuriai žmogų paliečia, kai jis 
gauna iškęsti ne tik egzistencijos kas
dieninius šešėlius, bet ir visą klaikią 
jos tamsą, tik tada jis ir pats patiria, 
kas jis Dievui buvo: romėniškasis 
klientas ar ištikimas jo sekėjas ligi 
galo. Todėl D1,ievas velnio pasiūlymo 
išbandyti Jobo ištikimybę neatmeta, 
kaip Kristus padarė dykumoje. Jis 
nelaiko šito pasiūlymo gundymu, ku

ris priimtas suardytų dieviškąją tvar
ka ir pati Dievą palenktų velnio 
valdžiai. Jis sutinka atiduoti Jobą vel
nio žinion, kad šis įtrauktų ji į še
šėlingąją gyvenimo pusę, kurioje Jo
bo prisirišimas prie Dievo arba užges, 
arba dar skaidriau suspindės. „Gerai“, 
tarė Dievas, „visa, ką jis turi, yra ta
vo rankose. Tačiau jo paties neliesk" 
(1, 12).

Ir čia prasideda Jobo mėginimas. , 
Vieną dieną, kai jo vaikai puotavo 
vyriausiojo sūnaus namuose, atbėgo 
tarnas pas Jobą ir pranešė, kad 
užpuolę sabejai, pagrobę galvijus, o 
tarnus nužudę. Šiam bekalbant atbė
go antras ir papasakojo, kad ugnis 
nukritusi iš dangaus ir sudeginusi 
avis ir piemenis. Antrajam dar nebai
gus savo žodžių, atėjo trečias ir pra
nešė, kad chaldejai pagrobę kupranu. 
ganius ir tarnus nužudę. Netrukus 
prisistatė ir ketvirtas, kuris papasa
kojo, kad visiems vaikams bepuotau- 
jant ištikęs nepaprastai smarkus vė
jas, sugriovęs namą ir visus prislėgęs 
V.isi sykiu su Jobo vaikas žuvę, 
Išbėgęs tik jis vienas (pig. 1, 13—19). 
Galimas daiktas, kad literatūriniu at
žvilgiu šitoks smūgių sukrovimas į 
vieną beveik akimirką ir nėra visiškai 
vykęs. Bet čia mums rūpi ne-tiek li
teratūrinė Jobo poemos kritika, kiek 
filosofinė jos analizė. Šitais sutirštin
tais vaizdais autorius nori pasakyti, 
kad Jobas neteko visų išviršinių gė
rybių. Jis neteko savo vaikų ir savo 
turto. Iš kitos pusės, šitas sutir- 
štinimas kaip tik pavaizduoja aukščiau 
minėtą mūsų teigimą, kad Jobą išti
kusieji smūgiai nėra normalaus že
miškojo gyvenimo išdava, bet specia
liai skirti Dieviškosios Apvaizdos jam 
išmėginti. Todėl nors jie ateina Visi 
sykiu, tačiau dėl to savo prasmės jie 
nenustoja. Velnias pasinaudojo Dievo 
leidimu ištikti nelaimėmis Jobą ir su
naikinti visam, ką jis buvo iš vir
šaus įsigijęs. Jobui pasiliko tik jo pa-
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ties asmuo, kuri paliesti Dievas buvo 
uždraudęs.

Dabar tad ir ateina toji valanda, 
kada Jobas turi parodyti, kuo buvo 
pagristi jo santykiai su Dievu. Ateina 
valanda, kada turi paaiškėti, ar vel
nias buvo teisingas, sakydamas, kad 
Jobas neveltui yra dievobaimingas. 
Jeigu jis buvo tik dieviškasis klien
tas, naudojęsis savo patrono gėrybė
mis, jeigu jis garbino Dievą tik dėl 
to, kad šis gausiai palaimino jo ran
kų darbus, tai dabar pasirodys tikra
sis jo veidas. Dabar jis, netekęs savo 
santykiams pagrindo, turės juos vie
naip ar kitaip nutraukti arba bent pa
rodyti nepasitenkinimą Dievo nušigri- 
žimu nuo jo gyvenimo. Todėl Jobo 
reagavimas i šita pirmutini smūgi 
mums yra labai Įdomus ir reikšmin
gas.

2mogaus reagavimas i nelaime vi
sados yra susietas su jo reagavimu i 
džiaugsmą, susietas ne tapatybės, bet 
priešginybės dėsniu. Kaip žmogus re
aguoja i džiaugsmą, taip — tik prie
šingai — jis reaguos i nelaime. Jeigu 
džiaugsme jis matė tik džiaugsma, 
todėl tiktai džiaugėsi, tai nelaimėje 
jis matys tik nelaimę ir todėl tiktai 
liūdės. Tačiau jeigu džiaugsme jis 
jautė ir tam tikrą liūdesio šešėli, be 
kurio neišsiverčia nė vienas šios ti
krovės džiaugsmas, ir dėl to savo 
džiūgavimą pavertė daugiau susimą
stymu, negu linksmumu, tai jam ir ne
laimė nebus tiktai gryna nelaimė, nes 
ir joje jis matys prasmę ir todėl tu
rės vilties. Kas absoliutiniu mastu ne
matuoja šios žemės džiaugsmo, tas 
juo nematuos nė nelaimės. Jobas kaip 
tik priklauso prie šitokių reliatyvistų 
žemiškųjų gėrybių atžvilgiu.Jo reagavi. 
mas i ji ištikusius smūgius, kaip netru
kus matysime,yra labai saikingas ir ra
mus, Tačiau šitas saikingumas ir ra
mumas turi savo šaknis jo reagavime 
į ankstesnę jo laimę. Poemos autorius 
nepaprastai prasmingai pasakoja, kaip 
Jobas sutikdavo savo sūnų puotas. 
Nėra jokios abejonės, kad jis buvo 
patenkintas geru savo vaikų gyveni
mu. Tačiau „jis, keldamasis rytą, au
kodavo už savo sūnus, sakydamas: 
Gal kartais nusidėjo mano vaikai ir 
savo širdyse piktažodžiavo Dievui.Taip 
darydavo Jobas kiekvieną diena" (1, 5). 
Jobas savo laimės akivaizdoje susi
mąstydavo, kad kartais jo sūnūs ne
būtų nusidėję Dievui. Jis nuolatos 
jausdavo, kad žemėje mes vaikščio
jame bedugnės pakraščias, kad prie 
laimės labai dažnai šliejasi nuodėmė, 
kaip didžiausia nelaimė. Todėl savo 
džiaugsmą dėl savo vaikų gero ir 
linksmo gyvenimo jis pavertė malda 
ir savotišku susirūpinimu. Jis aukojo 
už juos Dievui aukas, jis meldė už 
juos Dievą, neišleisdamas iš akių 
žemiškosios egzistencijos reliatyvumo. 
Vaikų laimė kėlė jam ne tik džiaugs
mo, bet ir rūpesčio. Jobo psichikoje 
aiškiai jausti savotiška baimė, kuri 
paprastai lydi jautresnes sąžines tada, 
kai žmogui tenka pergyventi gero ir 
laimingo gyvenimo tarpsni. Tai nėra
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Jo Šventybe Pijus XII atjaučia lietuvius 

tremtinius
l. s.

„ „ . ,. „. . Iš Vatikano Rumu 1945. IX. 16.
Secretana ai Stato

di Sua Santita
Nr. 5690/45 Jo Ekscelencija Kauno Arkivyskupas Juozapas Skvi

reckas yra gavęs iš Vatikano toki oficialų raštą:

P. T.

• Apaštalinė Nuncijatūra Šveicarijoje 
persiuntė Jo Šventybei Popiežiui Jū
sų ir Jūsų Pagalbininko, taip pat ir 
Vilkaviškio Vyskupo Auxiliaro šių 
metu liepos 19 dienos laiška, liečian
ti lietuvių tremtinių Vokietijoje pa
dėti.

Šv. Tėvas nors jau iš kitur žinojo 
nelaiminga ir prislėgtą jų likimą, 
tačiau Jūsų aprašytos nelaimės ne
galėjo skaityti nepajusdamas naujo 
širdies skausmo. Todėl Šv. Tėvas 
duoda žinią, jog jis skaudžiai atjau
čia kietą jūsiškių likimą, nes jiems 
karas yra padaręs tiek daug vargų. 
Šv. Tėvas, savo tėviškos meilės ska
tinamas, darė ir tebedaro visus žy
gius, kiek tat yra jo galioje, kad 
jiems padėtų.

Jo Šventybė turėjo nemaža 
džiaugsmo, gavęs iš Jūsų žinių, kad 
tų gerų katalikų tikėjimas nelaimėje 
ne tik nesumažėjo, bet dažnai dar 
tvirtėjo ir, Vokietijos Vyskupų pade
dami. Jūsų tautiečiai tremtiniai nau
dojasi savų kunigų lietuvių kalba tei
kiamu religiniu patarnavimu.

Vyriausias Bažnyčios Ganytojas vi- , 
suomet ir visiems Jo mylimiems ka- 

baimė dėl to, kad šitas tarpsnis pasi
baigs, Nei Tai yra gili išvidinė baimė, 
kad mūsų laimė yra sumišusi su ne
laime ir kad šita nelaimė tyko kaž
kur visiškai arti. Ji yra neregima tik 
dėl to, kad ją pridengia savo skraiste 
dabartinė laimė. Bet jautresnės sąži
nės ją regi -pro' laimės skraistę ir to
dėl nerimsta.Laimingas gyvenimas kelia 
žmogui nerimą savo paslėptu nelaimįin- 
gumu.Baimė ir rūpestis laimėje yra šios 
tikrovės neišvengiami palydovai, ku
rie atskleidžia mūsų egzistencijos dvi
lypumą ir sykiu niekados neatbaigtą 
pilnumą. Jobas aukoja Dievui dėl to, 
kad jis bijo, jog po vaikų laime gali 
slypėti nuodėmė. Nuodėmės ir laimės 
artimumas Jobo yra .ryškiai jaučia
mas, kaip vienas iš irracionalinių 
mūsų gyvenimo pradų. Todėl jis ir 
džiaugdamasis šaukiasi Dievo, kad šis 
padėtų jo vaikams sėkmingai perga
lėti šitą irracionalini artimumą ir kad 
pro jū džiaugsmą neprasiskverbtų pa
grindinis ir esminis žmogaus liūdesys, 
būtent: atsimetimas nuo Dievo.

Nesunku numanyti, kad, šitaip 
reaguodamas i džiaugsma ir i laimę, 
Jobas nekitaip sutiks ir savo gyveni
mo smūgius. Iš tikro, išklausęs savo 
tarnų pranešimus, „Jobas pakilo, per
plėšė savo drabužius, nusikirpo plau
kus ir, puolęs ant žemės, pagarbino 

talikams teikia savo padrąsinimus, 
kad jie tvirtai nugalėtų, visus šių lai
kų žiaurumus ir netikrumus, nes Die
vas neapleidžia nė vieno, kuris pats 
nuo Jo nenutolsta, o teisingiesiems, 
kada juos slegia neteisingi vargai, 
slapčia ruošia nematomų ir puikių 
dovanų.

Šv. Tėvas nors rūpinasi visais savo 
sūnumis, bet dar labiau rūpinasi tais, 
kuriems tenka skaudžiau kentėti.

Gi kunigams, vienuoliams, vienuo
lėms, jauniesiems levitams, kurie tu
rėjo palikti savo Tėvynę, Šv. Tėvas 
reiškia tėviškos meilės jausmus ir 
pageidavimą, kad jie maldomis, pa
vyzdžiu, darbais iš vieno eitų su sa
vaisiais ir kad i skurdą bei vargą pa
tekusiems padėtų pakilti.

Pagaliau, visiems aukščiau minė
tiems, visų pirma Jums ir Jūsų 
dviems Vyskupams Šv. Tėvas mei
lingai suteikia apaštališkąjį laimini
mą, dangaus pagalbos laidą.

Lieku su tinkama pagarba Jums 
palankiausias

Domininkas Tardini
Jo Ekscelencijai
Kauno Arkivyskupui
Juozapui Skvireckui.

Dievą, sakydamas: Nuogas išėjau iš 
savo motinos įščiaus, nuogas ir su
grįšiu. Viešpats davė, Viešpats atėmė. 
Kaip Viešpačiui patiko, taip ir Įvyko. 
Teesie pagarbintas Viešpaties vardas" 
(1, 20—21). Kiek ankstesnėje laimėje 
Jobą lydėjo nuodėmės baimė ir todėl 
jam neleido šitoje laimėje užsimiršti 
ir ją suabsoliutinti, tiek dabartiniuose 
smūgiuose jam šviečia Dievo Valia, 
kaip visuotinės prasmės išraiška, ir 
todėl kaip vilties ir paguodos pagrin
das. Jobas jaučia, kad ji ištikę smū
giai ateina iš irracionalinių, neišma
tuojamų ir nesuvokiamų gyvenimo 
gelmių. Jų susitelkimas vienu metu 
tik dar labiau pabrėžia jų irraciona- 
lumą. Tačiau čia pat jis jaučia, kad 
vii*šum šitų tamsių gelmių, viršum 
šitų chaotiškų pirmykščių neapvaldy
tų vandenų sklendena Dievo dvasia, 
kaip prasmės nešėja ir vykdytoja, 
kuri net nesuvokiamiausius mūsų 
egzistencijos įvykius įpina i savo 
išmintingą, nuo amžių numatytą ir 
realizuojamą planą. Todėl kaip jis gar
bino Dievą laimėje, taip lygiąi jis 
garbina Jį ir nelaimėje. Irracionalinio 
prado grėsmė neleido Jobui užsimirti 
ankstesniame džiaugsme. Prasmingos 
Valios jautimas neleidžia jam paskęsti 
dabartinių smūgių neviltyje. Nuodė
mės pavojus kėlė Jobui susirūpinimo.
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savo laime. Apvaizdos globa teikia 
jam vilties nelaimėje. Be abejo, Jobas 
yra žmogus su kūnu ir krauju, todėl 
jis negali šaltai priimti žinia, kad jis 
neteko visko, kuo buvo rūpinęsis ir 
dėl ko buvo sunkiai ir ilgai dirbės. 
Todėl jis jaudinasi, jis perplėšia dra
bužius. jis krinta ant žemės. Tai yra 
išvidinio psichologinio skausmo ženk
lai. Skausmo išsiveržimas yra visiškai 
suprantamas. Jis tik paryškina ir pa
gyvina Jobo charakteri. Tačiau šitas 
psichologinis skausmas nevirsta dva
sine neviltimi ir metafiziniu nusimi
nimu. Jobas savo dvasios gelmėse yra 
ramus ir nepajudintas, nes giliausios 
jo dvasios šaknys keroja ne šitose 
išviršinėse gėrybėse, bet Dievuje. 
Joms žlugus, jis jaučia paviršutinišką 
skausmą, bet sykiu jame kyla ir gili 
išvidinė rimtis, kurią jis išreiškia ne
paprastais minėtais žodžiais: „Kaip 
Viešpačiui patiko, taip ir Įvyko. Tee
sie pagarbintas Viešpaties vardas."

Pirmasis tad bandymas yra išlaiky
tas. Velnio teigimas, kad Jobas gar
bina Dievą tiktai kaip savo geradari, 
pasirodė esąs neteisingas. Jobo susi- 
jimas su Dievu yra žymiai gilesnis, 
negu tik dėkingumo už duotas gėry
bes pareiškimas. Jis yra susijęs su 
Dievu, kaip su visos žmogiškosios 
egzistencijos prasminguoju principu. 
Jis Dievą pergyvena, kaip savo gyve
nimo iprasmintoją. Jis jaučia Dievo 
Apvaizdą,visur ir visados: ne tik lai
mėje, bet ir nelaimėje. Dievas savo 
būtimi persunkia visą mūsų gyveni
mą. Todėl nors mes viską iš Dievo 
gauname ir todėl esame jam už tai 
dėkingi, tačiau šitas gavimas yra tik
tai viena išviršinė visuotinės die
viškosios Apvaizdos apraiška. Josios 
gali ir nebūti. Mes galime netekti to, 
ką iš viršaus esame turėję. Bet tai 
nereiškia, kad dėl mūsų santykiai su 
Dievu turėtu nutrūkti. Dievas gyve
na mumyse, kaip mūsą prasmė, ir 
todėl visados yra su mumis susietas. 
Me laikomės Jame, kaip savo būties 
šaltinyje, nes prasmingai būti yra 
mūsą apsprendimas. Jobas jaučia šitą 
visuotinę prasmę ir todėl net savo 
skausme pirmoje eilėje pagarbina 
Dieva, nes ir smūgiuose jis dievišką
ją Apveizdą regi ir ją pergyvena. 
Jeigu Dievas yra prasmingasis mūsą 
egzistencijos principas, jeigu savo 
prasme mes semiame iš Jo tai supran
tama, kad Jis yra šitas principas ne 
tik tada kai mes džiaugiamės, bet ir 
tada, kai liūdime; ne tik tada, kai 
mus lydi pasisekimas ir laimė, bet ir 
tada, kai mus ištinka smūgiai ir kan
čia. Tai yra religinė logika, kuri Jobo 
dvasioje yra labai nuosekli ir griežta.

Pirmasis bandymas išlaikytas. Ta
čiau jis nėra dar paskutinis ir, gali
mas daiktas, ne pats sunkiausias. Vel
nias buvo gavęs iš Dievo leidimą su
naikinti išviršines Jobo gėrybes. Ta
čiau jis negalėjo paliesti jo paties. 
Egzistenciniai smūgiai ištiko Jobą tik 
iš tolo. Jis pats savo būtybėje pasili
ko nuo ją ' saugus. Tačiau kaip jis 
reaguotu, jeigu ir šitos gėrybės būtu 
jam atimtos? Šitai klausimas, kuris 

neduoda ramybės velniui. Jis vėl pa
sirodo tarp Dievo vaiku Viešpaties 
akivaizdoje. Tarp jo ir Dievo vėl pra
sideda toks pat pokalbis, kaip ir pir
ma karta. Dievas vėl paklausia: „Ar 
matei mano tarną Jobą? Tai paprastas 
ir tiesus žmogus, bijąs Dievo ir bėgąs 
nuo blogo ir vis tiek nekaltas. O tu 
sukėlei mane prieš ji, bet veltui aš 
ji ištikau" (2, 3). Dievas pats pri
pažįsta, kad mėginimą Jobas pakėlė 
ir savo pirmykšti nekaltuma išlaikė. 
Tačiau dabar velnias kaip tik pakiša 
Dievui aukščiau minėtą minti: „Ta
čiau ištiesk savo ranką ir paliesk jo 
kaulus ir jo kūną. Tada pamatysi, ar 
jis garbins Tave" (2, 5). Dievas ir ši 
syki priima velnio pasiūlyma: „Viskas 
yra tavo ‘rankoje, bet saugok jo sie
lą" (2, 6). Kūnas yra paskutinė gėry
bė, kuri yra žmogui tam tikra prasme 
išviršinė. Tiesa, jis yra mūsą asmeny
bės dalis. Jis yra atrama ir sąlyga 
veikti mūsą sielai. Vis dėlto jis, yra 
pergyvenamas, kaip sielai svetimas, 
kaip kažkas kitas, negu siela. Dėl 
šitos priešginybės kūnas visados žmo-

Kasdien šaukiuosi Tavęs, Viešpatie: 

tiesiu Į Tave savo rankas.
Nejaugi tik miruslems Tu darai

, stebuklus?
87 psalmė 

gaus yra vertinamas mažiau, negu 
grynos dvasinės gėrybės. Kūnas vi
sados yra laikomas tik Įrankiu sielai 
reikštis. Jo paaukojimas tam tikrais 
atvejais yra reikalingas ir net būti
nas. Jo palenkimas sielai yra vienas 
iš pagrindiniu religijos reikalavimą. 
Vis dėlto jis yra paskutinis, ką žmo
gus dar gali paaukoti ir ko jis dar gali 
išsižadėti. Už jo jau eina pati siela, 
kaip nelygstama, todėl neaukojama ir 
neišsižadama vertybė. Todėl Dievas 
teisingai uždraudžia velniui pakenkti 
Jobo sielai, nes šitas pakenkimas 
ištikto reikštu paties Jobo pražudyma. 
Vis dėlto ir paties kūno išsižadėjimas 
yra labai sunkus ir skaudus. Kūnas 
yra tiek susietas su mūsą dvasiniu 
gyvenimu, kad jo būsena turi įtakos 
ir dvasinei būsenai. Reikia didelio 
dvasios stiprumo, kad, kūnui kenčiant, 
pajėgtume būti savo sieloje budrūs ir 
kūrybiški. Istorija pasakoja apie to
kius žmones. Bet mes juos kaip tik 
laikome dvasios didvyriais. Toks pat 
didvyriškumo bandymas yra dabar 
taikomas ir Jobui. Velnias gauna lei
dimą pakenkti Jobo kūnui, sykiu 
žiūrėdamas, kaip jis elgsis šiuo atve
ju savo santykiuose su Dievu. Išvir
šinė gėrybės buvo šalia jo. Jos tie
sioginės įtakos Į jo dvasią nedarė. 
Dabar bus sunaikintas dvasios pagrin
das. Ar galės tad Jobo dvasia atlai
kyti' šitą mėginimą? Ar galės ji ir 
toliau taip lygiai Dievu pasitikėti ir 
Dievuje pasilikti, kaip ir anksčiau?

Poemos autorius pasakoja, kad vel
nias, pasitraukęs nuo Viešpaties, išti
ko Jobą „tauriausiomis votimis nuo 
koją padą ligi viršugalvio" (2, 7). Kū
nas virto viena didelė pūlinga žaizda, 

ir Jobas „sėdėjo mėšlą krūvoje" (2,8). 
Tuo būdu buvo sunaikinta paskutinė 
Jobo materialinė atrama pasaulyje. 
Jam beliko tiktai jo dvasia. Žemiška
sis materialinis ir fizinis gyvenimas 
jam pasidarė nebeįmanomas. Todėl 
psichologiškai yra suprantamas Jobo 
žmonos nusivylimas ir jos patarimas: 
„Ar tu vis dar pasiliksi savo maldin
gume? Prakeik Dievą ir mirk" (2,9). 
Mirtis yra galutinis išvadavimas iš 
ryšiu, kurie yra dar pasilikę, tačiau 
kurie jau yra nebevertingi ir todėl 
nebeprasmingi. Žemiškoji Jobo eg
zistencija yra išsisėmusi. Visos regi
mos jos formos yra sudužusios. Visos 
gėrybės yra sunaikintos. Ilgiau pra
tekti šita apiplėštą buvimą nėra jo
kios prasmės. Jobo žmona tad ir pa
taria jam mirti.

Tačiau kaip i šitą patarima reaguo
ja pats Jobas? Po pirmojo bandymo, 
kuri jis išlaikė, galima numanyti, kad 
ir antrasis, nors žymiai sunkenis, ne
galės taip lengvai jo palaužti. Ir jis 
savo žmonai atsako: „Kalbi kaip kvai
la moteriškė. Jeigu gėrybes gavome i§ 
Dievo ranku, kodėl neturėtume priim
ti blogybių?" (2, 10). Poemos autorius 
prie šitos pastabos dar priduria, kad 
„Jobas nenusidėjo savo žodžiais" 
(ibd.). Jis ne tik nemurma prieš Die
va, ne tik mirties neieško, bet i savo 
kūno skausmą žiūri kaip i blogybę, 
atėjusią iš Dievo ranku. Čia Jobas 
dar labiau pagilina savaji Dievo, kaip 
visuotinės prasmės, pergyvenimą ir 
dar labiau pabrėžia savo susijima su 
Dievu, kaip su pilnutine Apvaizda. 
Anksčiau minėjome, kad Jobas nenu
simena ji ištikusiose nelaimėse, nes 
jis visur jaučia globojamąją Dievo 
ranka. Šiuo metu jis eina dar toliau. 
Juo egzistenciniai smūgiai aštrėja, 
juo labiau jis glaudžiaisi prie Dievo, 
nes juo labiau jis pergyvena Ji, kaip 
visuotine prasme. Į šita prasme jis 
Įjungia netik gėrybes, bet ir blogybes. 
Blogio ’ įjungimas i visuotine prasmę 
yra pagrindinis šiuo metu Jobo per
gyvenimas ir nusistatymas, kuris duo
da jam jėgos pakelti ji ištikusius smū
gius.

Šitoje vietoje mes vėl susiduriame 
su blogio problema. Mes žinome, kad 
blogio problema teoriškai yra neiš
sprendžiama. Tačiau ji yra išsprend
žiama egzistenciskal, susidūrus su blo
giu ir ji pergyvenus. Reagavimas Į 
mus ištikusi blogi yra blogio išspren
dimas: visados asmeninis ir egzisten
cinis.

Nesunku pastebėti, kad Jobas blo
gio pergyvenimą sieja su Dievo per
gyvenimu. Šitie du dalykai jo sąmo
nėje yra neatskiriami. Tai nereiškia, 
kad blogio autoriumi Jobas laikytu 
Dievą. Anaiptol I Tai tik reiškia, kad, 
reaguodamas i egzistencinius smūgius, 
Jobas savo pergyvenimą semia iš sa
vo santykiu su Dievu. Jausdamas Die
vą, kaip visuotinę prasme, ir save, 
kaip vieną iš šitos prasmės apraišką, 
Jobas ir savo smūgius paneria i šitą 
visuotinę prasmę ir suranda jiems 
vietą visuotiniame dieviškajame pla
ne. Tai nėra teorinė formulė, kuria
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butų išreikšta blogio esmė ir jo 
prasmė. Blogis neturi esmės ir neturi 
prasmės, nes jis yra nebūtis. Tačiau 
šita nebūtis Jobo pergyvenime yra 
susieta su Absoliutine Būtimi. Ištiku
sios nelaimės nėra nei gėrybės, nei 
prasmės nešėjos pačios savyje. Šiuo 
atžvilgiu Jobo pergyvenimas yra žmo
giškas: jis skundžiasi ju akivaizdoje, 
jis pergyvena dideli skausmą, jis jau
čia jų irracionaluma. Tačiau jis jas 
visas priima Dievo akivaizdoje ir jas 
apšviečia dieviškosios prasmės šviesa. 
Pačios savyje jos yra neprasmingos. 
Bet, pastatytos priešais Absoliutinę 
Būti, jos esti apšviečiamos visuotinės 
prasmės šviesa, ir žmogaus pergyve
nime jos pasirodo, kaip šito prasmės 
nešėjos. Jobas savo smūgius priima iš 
Dievo rankų. Todėl šitie smūgiai, nors 
patys savyje yra irracionalus ir ne- 
būtingi, jam pasirodo kaip Dieviško
sios Apvaizdos ženklai. Jis gali nesu
gebėti paskaityti konkrečios šitų žen
klų prasmės, bet, tikėdamas visuotine 
prasme ir jausdamas šitos prasmės 
veikimą savame gyvenime, jis nusi
lenkia šitiems nesuprantamiems ženk
lams, ir tiki, kad jie yra prasmingi, 
nes juos jo egzistencijoje irašo pati 
Viešpaties ranka. „Jeigu gėrybes ga
vome iš Dievo ranku, kodėl neturėtume 
priimti blogybių?’1 Šitas Jobo atsaky
mas savo žmonai kaip tik ir parodo eg
zistencini reagavimą i blogi,. Jobo per-' 
gyvenime blogis yra įprasminamas ir 
tuo pačiu pergalimas. Tai nėra teorinis 
pergalėjimas, blogio problema išsklai
dant ir josios nerandant. Tai yra egzis
tencinis pergalėjimas, atsivėrusia savo 
buvimo nebūti užpildant būtimi. Blo
gis yra nebūties apsireiškimas. Blogio 
atsiradimas yra atsiradimas nebutinės 
spragos mūsų gyvenime. Todėl blogio 
pergalėjimas yra galimas ne kuriuo 
nors teoriniu aktu, bet egzistenciniu, 
kuris sugebėtu i šita spraga įjungti 
būti, nes nebūti gali pergalėti tiktai 
būtis. Jobas taip" ir elgiasi. Smūgiai 
padaro skaudų plyši jo buvime. Jis 
jaučia, kad, ištiktas nelaimiu, jis 
pradeda menkiau būti, negu anksčiau, 
kad mažėja pati jo būtis. Todėl jis 
visa savo dvasia atsisuka i Absoliu
tine Būti, kad ja užpildytu tai. ka blo
gis yra jam išplėšęs. Savo egzistencinę 
spragą Jobas užtaiso Dievu.

Tai yra pagrindinis Jobo reagavi
mas i blogi. Vėliau šitas reagavimas 
išsivysto i ištisa skale įvairiu jausmų 
ir pažiūrų; jis pereina i kasdieninių 
svarstymų ir mastymu sriti; kitaip sa
kant, jis esti daugiau ar mažiau su- 
teorinamas ir suracionalinamas. Ta
čiau niekad jis nenutolsta nuo šio 
pagrindinio egzistencinio pergyveni
mo. Vėlesnieji Jobo mastymai yra la
bai idomūs ir prasmingi, bet jie pa
grindinės jo linijos nekeičia. Jobas 
susiduria su blogiu, kaip su nebūtimi, 
Dievo, kaip absoliutinės Būties, aki
vaizdoje. Nebūtis čia atsistoja prie
šais būti ir šios pastarosios esti užpil
doma. Tai yra egzistencinis blogio 
pergalėjimas Jobo asmenyje. Galimas 
daiktas, kad jis nėra vienintelis, kad 
tokių pergalių gali būti ir daugiau ir

Linkėjimai „Naujajam Gyvenimui
Gerbiamasis redaktoriau

Lietuviškas spausdintas žodis, ypač 
religinis, šiandien labai retsa mūsų 
padangėje. Užtat juo labiau žmonės 
jo pasiilgę. Jo tikras badas mūsuo- 
siuose. Todėl tikrai nuoširdžiai džiau
giuosi, kad atsirado kunigu iniciatorių 
būrelis, kuris pasiryžo ta alki ir badą 
bent iš dalies sumažinti. Sakau: iš 
dalies, nes juk Jūsų laikraštis skiria
mas ne plačiajai tikinčiosios Lietuvos 
visuomenei, bet tik jos smegenims- 
jos šviesuomenei. Tuo būdu jau ištrė
mime įvykdoma, kas dar 1940 m. 
pradžioje viename mažame kunigu 
ratelyje buvo nutarta padaryti Kaune: 
tų metų rudeni turėjo išeiti tikrai 
modernus religines minties inteligenti
jai skirtas žurnalas.

Deja, jau tu metu vasarą Lietuvoje 
buvo užgniaužtas kiekvienas laisvas 
žodis, ypač religinis. Religinei minčiai 
ugdyti buvo belikę tik seni religinio 
turinio veikalai, išsaugoti nuo sunai
kinimo. Naciu valdymo laikais padėtis 
buvo ne ką geresnė. Pasaulio šviesą 
nebuvo lemta išvysti jokiam reli
giniam laikraščiui.

Gyvename didžiausio dvasinio su
krėtimo laikus. Tad žmonija šiandien 
labiau negu kada nors anksčiau rei
kalinga kelrodžio, kuris žymėtų jos 
kėlią Į šviesesnį rytojų, į tikrą gerovę, 
į neapgauiingą laimę. Deja, daug klai
dingų mokytojų pasišovę jai šiame

Regensburgas
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kitokių. Tačiau Dievuje gyvenąs žmo
gus, kurio atstovas Jobas kaip tik ir 
yra, blogi pergali Dievu. įjungdamas 
blogi i visuotini dieviškąjį plana, pa
nerdamas ji į visuotine dieviškosios 
Apvaizdos prasme, žmogus ji sugre
tina su absoliutine būtimi ir žlungan;- 
čia žemiškąją reliatyvine būti kiek
viena karta pakeičia nelygstama die
viškąja būtimi. Egzistencinius plyšius, 
kurie atsiranda žlungant šios tikrovės 
gėrybėms, toks žmogus užpildo Dievu. 
Todėl blogio siautimas tokio žmogaus 
gyvenime jo ne tik kad neatitraukia 
nuo Dievo, bet, priešingai, ji dar la
biau su Juo susieja, nes juo daugiau 
atsiranda tokių plyšių, juo labiau 
Dievas nusileidžia i šito žmogaus bū
tybę. Dievuje gyvenančiam žmogui jį 
ištikusios nelaimės virsta priemonė
mis sudievėti. Štai dėl ko religinė 
askezė smūgius laiko žmogaus išskai
stinimo būdais. Štai dėl ko kančia 
žemėje ir net anapus turi perkeicia- 

kelio ieškojime vadovauti. Bet žinome, 
ką šiuo klausimu yra pasakęs mūsų 
Dieviškasis Mokytojas: „Jei aklas 
akla, ves, abu į duobę ipulš". Jūsų 
laikraštis todėl turi būti tikrasis kelro
dis musu visuomenei, ypač jos švie
suomenei, taip reikalingas atkuriant 
sunaikintą Lietuvos gyvenimą.

Turime prisipažinti ir apgailestauti, 
kad religines literatūros, skirtos in
teligentijai, mes kaip ir neturėjome. 
Gal ir dėlto jos nusimanymas tikė-> 
jimo dalykuose nėra gilus. Šią spra
gą tačiau reiktu dabar tikrai rimtai 
susirūpinti pašalinti. Tikiuosi, kad 
Jūsų redaguojamasis laikraštis čia 
tikrai daug galės prisidėti, tik reikia 
gerai įtempti jėgas.

Dar svarbiau, kad mūsų inteligenti
ja būtų gerai įsąmonintą, kad tikė
jimui tikėjimo neužtenka, kad reikia 
darbų, reikia gyvenimo tikėjimu. 
„Naujasis Gyvenimas", rodos, toki 
gyvenimą ir pasiryžęs inteligentuose 
kurti.

Tai vis dideli uždaviniai ir ne
lengvi, bet gyvenimui svarbūs ir lem
tingi. Nuo tinkamo jų išsprendimo 
priklausys šviesesnė mūsų tėvynės 
ateitis. Telaimina todėl Dievas tą 
sėklą, kurią ryžtatės berti į mūsų 
šviesuomenės protus ir širdis, telai
mina Jis ir tą dirvą, kuriai toji sėkla 
yra skirta.

t Dr. Vincentas Padolskis, 
Vilkaviškio Vyskupas 
Pagalbininkas..

mosios prasmės. Jeigu žmogus yra ga
lutinai ir neatšaukiamai apsisprendęs 
už Dievą, jeigu jis pergyvena Ji, kaip 
savo egzistencijos prasmingaji pagrin
dą, nelaimės ir kančia tik dar labiau 
ji prie šito pagrindo priartina, nes čia 
jis gauna progos žlungančias žemišką
sias gėrybes pakeisti amžinosiomis ir 
absoliutinėmis. I blogio atvertas egzi
stencines žmogaus gelmes čia nužen
gia Dievas ir tuo būdu pati žmogų su
dievina, išskaistina ir perkeičia. Kan
čios metu mumyse apsigyvena Dievas, 
nes kančia pašalina iš mūsų tai, kas 
Jam neleido i mus ateiti. Čia glūdi 
askezės ir skaistyklos pagrindas. Čia 
galop glūdi ir tikrasis blogio pergalė
jimas. Blogis yra pergalimas savo bū
tybė pripildant Absoliutine Būtimi.

Ligišiolinė Jobo analizė mums at
skleidžia du pagrindinius Dievuje gy
venančio žmogaus bruožus: 1. žemės 
egzistencijos turinio sureliatyvinimą 
ir. 2. Dievo, kaip visuotinės prasmės,
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pergyvenimą. Jobo reagavimas i laime 
ir i nelaimę mums parodo, kad viską 
jis pergyvena Absoliuto šviesoje ir 
kad šitoje šviesoje pasidaro reliaty- 
vios irzemiškosios gėrybės, ir žemiško
sios blogybės. Žemiškoji egzistencija, 
apšviesta Absoliuto spinduliais, neten
ka tojo aštrumo, kuri, sakysime, mes ga
lime jausti egzistencinėje filosofijoje. 

Egzistencinė filosofija ima žmogų pati 
vieną, ištremtą i ši pasauli ir ve
danti čia savo gyvenimą be jokio ry
šio su anapus. Šitokio žmogaus gyve
nimas pasidaro šioje tikrovėje labai 
aštrus. Jo šešėliai ir šviesios dėmės 
yra labai ryškios. Tuo tarpu Dievuje 
gyvenančiam žmogui egzistencijos 
aštrumai sušvelnėja. Jam ir že
miškoji šviesu nėra akinanti, ir žemiš

koji tamsa nėra akla. Pro žemiškąją 
šviesą jis regi daugybę dėmių, kurios 
graso savo irracionalini j gyvenimo 
pradu ir todėl kelia baimės, kad šitoje 
šviesoje jos neišsinertu ir jos neu- 
štroškintų. Pro žemiškąją tamsą jis 
regi visuotinės prasmės žiburių, kuris 
jam nurodo Į Absoliutą ir kuriuo jis 
šitą tamsa nušviečia ir ją pergali.

Kun. Vytautas Pikturna

Religinis gyvenimas Dachau Koncentracijos stovykloje

Nacionalsocialistinis režimas visoje 
Vokietijoje ir — vėliau — visose vo
kiečių okupuotose srityse pristatė 
daugybę koncentracijos stovyklų, i 
kurias suvarė visos Europos tautų 
žmones, kurie kokiu nors būdu nesu
tiko su šiuo ruduoju režimu ar pa
rodė bent koki juo nepasitenkinimą.

Tos koncentracijos stovyklos buvo 
steigiamos ne tam, kad jose izoliuotų 
kitokio politinio nusistatymo žmones 
ar jiems baimės Įvarytų, bet tam, kad 
išjų daugiausia išspaustų fizinio dar
bo jėgos ir juos visiškai sunaikintų.

Naciai žinojo, kad religija žmogų 
palaiko, jam ištvermės ir jėgos gy
venimo kovoj duoda, todėl visomis 
priemonėmis stengėsi religiją, tą la
biausiai žmogų palaikanti veiksni 
koncentracijos stovyklose ko dau
giausia suvaržyti ir iš jų visiškai pa
salinti.

Vokietijos koncentracijos stovy
klose buvo suvarytų Įvairių tautų, 
visų luomų ir visokiu Įsitikinimų 
žmonių. Religiniu atžvilgiu imant, šių 
stovyklų gyventojai sudarė margiau
sią mozaiką. Dachau, koncentracijos 
stovykla, be kito, skirta buvo visiems 
Gestapo areštuotiems kunigams. Ne
nuostabu tad, kad per tą stovyklą 
perėjo keturiolikos tautybių daugiau 
kaip 3500 kunigų Vienų tik lenkų 
kunigu per šią stovyklą perėjo apie 
2000. Kadangi, pagaliau, 1945. IV. 29 
stovyklon atėjo amerikiečiai, tai gyvų 
kunigu tebebuvo likę vos 1182, iš 
kuriu lenkų tik 801. Visi kiti mirė 
stovykloje, nes per tą metų eilę iš 
stovyklos išleistų tebuvo tik kelioli
ka, neskaitant tų 200 vokiečiu kuni
gu, kurie buvo Gestapo paleisti per 
paskutines dvi savaites.

Lietuviu kunigų šioje stovykloje 
buvo 6: pats seniausias iš visų stovy
klos kunigu, kun. Stanislovas Puida, 
Plocko dekanas, 83 metu senelis; kun. 
Antanas Gedgaudas, Druskininkų 
klebonas; kun, Jurgis Parancevi- 
čius, Vištyčio klebonas; evangelikų 
pastorius Jurgis Seklys klaipėdi
škis, ir Vilniaus pastorius Lietuvos 
pilietis Zigfrydas L o p p e V. Tiesa, dar 
visa eilė įvairių tautybių kunigu bu
vo laikomų kitose Vokietijos stovy

klose, poz., kuri. St. Yla ir kun. Lip- 
niūnas buvo laikomi Štuthofe (prie 
Dancigo), nors tai tebuvo tik išimties 
keliu Dachau stovyklon neatvežtieji. 
Dachau stovyklon atėję amerikiečiai 
joje rado 974 katalikų kunigus, 115 
klierikų, 41 Įvairių vienuolijų brolių, 
40 evangelikų pastorių ir 12 orto
doksų dvasininkų.

Visi šie keturiolikos tautų ir įvai
rių tikybų dvasininkai sudarė visai 
atskirą stovyklos gyventojų grupę ir 
gyveno atskiruose barakuose, kurie 
savo tvarka ir Įrengimu niekuo 
nesiskyrė nuo kitų. Į atskirus bara
kus jie buvo suvaryti tik todėl, kad 
tie kunigai, ff-ų vadinamieji dan
gaus juokdariais, dangaus akrobatais, 
tabernakulio blakėmis, savo dvasia 
neužkrėstu kitų stovyklos gyven
tojų, nepalaikytų jų dvasios ir neteik
tu jokiu religiniu patarnavimu. Buvo 
atskirų laikotarpių, kad nė vienam 
pasaulininkui nebuvo galima lankyti 
kunigu gyvenamu baraku, o ir kuni
gams buvo griežčiausiai uždrausta 
kur nors kitur vaikščioti, išskyrus 
savo barako kiemą.

Iki 1944 metų tuose kunigu blo
kuose režimas buvo daug griežtesnis 
negu kituose. Kunigų blokams bu
vo parinkti ypač žiauraus būdo, kie
tos širdies ir tvirtos rankos vyrai. 
Reikėjo gyventi tad tarp tikru, bu
delių ir kęsti mušimą bei pajuoką 
tiek iš f f-u, tiek iš pačių kaliniu 
„viršininkų".

Kunigai buvo siunčiami i biauriau- 
sius ir sunkiausius darbus, kur ne
buvo jokio sunkaus priedo, vadina
mojo „Brotzeit" (duonos gabalėlis su 
dešra ar margarinu). Nusilpusieji bu
vo tuoj pat priskiriami prie nedar
bingųjų ir drauge su invalidais išve
žami 1 duju kamera, prie krematori- 
tad likimui buvo kiekvienas vežamas 
jaus, nunuodyti ir sudeginti. Tokiam 
i koncentracijos stovyklas Vokieti
joje.

Tame pragare visa dvasios ramybė 
ir stiprumas sklido iš tikėjimo ir mal
dos. O ta malda buvo karšta ir išt
verminga. Bet norėjo ir ta malda 
iš žmogaus išplėšti. !au pačioje pra
džioje, dar stovyklos pirties prieš

kambaryje, atimami privatūs drabu
žiai, daiktai, o duodami dryžuoti ka
linio ryzai. Atima breviorių, malda
knygę, kryželi, rožančių ... Žodžiu, 
atima viską, tik nepajėgia iš širdies 
išplėšti Dievo, kuri stovykloj garbini 
mintinai mokamomis ir pačios širdies 
diktuojamomis maldomis. Kambariuose 
būk atsargus su persižegnojimu, nes 
netikinčiųjų draugų tuoj pat būsi 
išjuokiamas, o „viršininkų" įvairiais 
būdais baudžiamas, i bjauriausias ko
mandas siunčiamas, nes, kaip tikįs, 
esi ne tik ff-ų priešas, bet ir tiesio
ginių savo vyresniųjų, kurie, kaip 
jau anksčiau minėjau, iki 1944 metų 
pradžios buvo beveik visi komuni
stai.

Stovykloje netikėjimas buvo pro
teguojamas, o nuodėmė tiesiog trium
favo. Nepaisant didžiausio vargo ir 
fizinio ir materialinio skurdo, vado
vaujančiųjų grupė (visokie Blokelte- 
ster, Stubenaltester, darbo kolonų 
viršininkai, vadinamieji „capo", bei 
šiaip įvairūs promenentai) mokėjo 
sau „susiorganizuoti" maisto, geriau 
pavalgyti, todėl nenuostabu, kad jau
nuosius kalinius dažnai išnaudodavo 
biauriai sodomijai, nors tokie dalykai 
buvo oficialiai griežčiausiai drau
džiami.

Lagerio vadovybė — ponai — 
siekė palaužti žmogaus religini nusi
teikimą, sunaikinti žmogaus kūną ir 
dvasia, visiškai žmogų pažeminti, to
dėl dar 1944 metų pradžioje vienam 
Dachau stovyklos kampe pastatė ba- 
raka, kur buvo specialiai laikoma ke
letas moterų ištvirkėliams kaliniams. 
Kiekvienam buvo leidžiama du kar
tus per savaitę jas lankyti. Gi kas drįstų 
ten einančius kokiu nors būdu gė
dinti ar pajuokti, tas buvo baudžia
mas įvairiomis bausmėmis.

Tokiam tad materialiniam ir dvasi
niam skurde tikinčiam ir religingam 
žmogui buvo nelengva gyventi. Ta
čiau Dievas nepaliko tų, kurie Jį myli, 
vienu pačių ...

Štai, ateina 1941 metu sausio 28-ji 
diena ... Apie 200 Dachau koncentra
cijos stovykloje buvusiu vokiečiu ku
nigu susirinko i pirmąjį 26-jo bloko 
kambarį... Čia stovėjo mažas stalas,

6



1945 m. gruodžio 1 d. Naujasis Gyvenimas 7 psl.

uždengtas balta SS inicialais pažymėta 
staltiese. Ant stalo buvo pastatytas 
mažas kryželis, o šalia jo — dvi ma
žos žvakelės. Stovėjo ir mišioms pa
rengtas mažas kielikas. Dešinėje pu
sėje gulėjo mažytis mišiolėlis ... Kam 
visa tai? Gal didesniam Viešpaties iš
juokimui, o gal iš tikro šv. mišioms 
parengtas altorius? Ir iš tikrųjų štai 
vienas iš kaliniu kunigu apsirengė 
baltais liturginiais drabužiais ir stojo 
prie stalo, dabar altorium tapusio, kal
bėti „Introibo ad altare Dei" ... Žen
giu prie Viešpaties altoriaus, prie 
Viešpaties, kurs džiugina mano jau
nystę" ... Skausmingo džiaugsmo pil
nomis širdimis kunigai kalbėjo draug 
su celebruojančiu: „Emitte lucemTuam 
et veritate Tuam ..„Atsiųsk Savo 
šviesą ir savo tiesą, o ji mane nuves 
ir atves j šventąjį kalną, i Tavo pa
dangtę" ...

Tą tad sausio 28-ją buvo atlaikytos 
pirmosios šv. mišios koncentracijos 
stovykloje.

Nieks neįstengs aprašyti to džiaugs
mo, kurs tada įsiviešpatavo tikinčiųjų 
širdyse. Juk Viešpats nužengė kon
centracijos stovyklon — pas panie
kintus ir apleistuosius. Vargas tik, 
kad ta koplytėlė tebuvo skirta vie
niems vokiečiams kunigams. Nieks 
kitas negalėjo jon dpisti. Daugiau 
kaip 2000 lenkų kunigu, šimtams če
kų, jugoslavų, graikų, olandų, bel
gu, lietuvių ir visų kitų tau
tų kunigams buvo griežčiausiai 
draudžiama joje lankytis. Juo labiau 
joks pasaulininkas negalėjo ten, kad 
ir netyčiomis, užsukti. Tačiau iš šios 
koplytėlės su jos tabernakuliu plau
kė visiems ramybė. Tiesa, nieks ne
galėjo koplytėlėn ieiti, bet nieks 
nęistengė ten Išganytojo sulaikyti.Išten 
mes, visokių tautybių kunigai, slapta 
gaudavome baltam popierėly suvynio
tą Švenčiausiąjį, kuri priimdavom pa
sislėpę kur nors prausykloje, miega
mojo kampe ar kur nors darbovie
tėje.

Nuo 1944 metų pradžios, po Sta
lingrado pralaimėjimo, visiems blokų 
ir kambarių seniūnams bei kapams 
(darbo kolonlų viršininkams) buvo 
uždraustą suimtuosius mušti, o blo
kų personalas daugiausia buvo pa
keistas. Tada išdrisdvom ir kitų tau
tų kunigai sekmadieniais, ramiai su
sirinkę prie stalo, apsėsti kur nors 
kampe prie jo kunigą, kuris iš ant 
mažu lapelių iš mišiolo perrašytų 
maldų skaitė šv. mišių maldos žod
žius ir konsekravo iš 26-jo bloko 
slaptai grauta ostiją ir vyno lašeli, 
įlašintą i paprastą stiklinę. Supran
tama, kad tokiose sąlygose negalėjo 
būti jokių liturginių drabužių, nes 
jie tada būtų mus tik išdaee. Tačiau 

. ir tokiomis aplinkybėmis Išganytojas 
ateidavo duonos ir vyno pavidalu ly
giai taip pat, kaip ir didžiausiose ba
zilikose.

Vakare, sugulė i lovas, tyliai at
kalbėdavome bendras vakaro mal
das, padarydavom sąžinės sąskaita ir

Gertrud von le Fort

HIMNAS
Vyksta kita piūtis mano piūties dieną!
Jo ranka yra tvirta, kaip kardas, ir jo 

piautuvas nežino pasigailėjimo.
Tūkstantmeti derlių suvalo jis per vieną 

vienintelę valandą, ir šimtametės kilnybės 
palinksta jam per vieną naktį.

Jis suima šimtametes mūsų tėvu šventenybes, 
kaip paprastus grūdus, jis spaudžia iš jų 
karališkų Įkalnių tamsų vyną.

Aš ateinu kaip žvaigdžiųlietus, kuris 
krinta iš dangaus kaip suskilusios 
saulės skeveldros.

Štai, mūsų dvasios apraiškos renkasi aplink Viešpati 
Ir pranyksta iš mūsų kartu su 
skrendančiomis liepsnomis!

Mūsų miestai yra kaip dideli altoriai, 
kurie dieną naktį dega, o musu katedros 
stovi juose kaip atviri šventieji indai.

Mūsų bokštai stovi kaip žvakės naktyse,
Mūsų paveikslai igavo sparnus ir 

mūsų knygų puslapiai plasdena ore 
kaip degantys lapai.

Mes paaukojome pasaulį, o dabar aukojam mes 
nematomas erdves — '

Kas gali pagrobti tą derlių, kuris glūdi 
nematomybės prieglobsty?

Paaukotas yra mūsų turtas, išnyko mūsų 
šventas perteklius!
Sunaikink, vėtra, mūsų stogus, išblaškyk 
mūsų menkąjį turtą, o mūsų kilnusis turtas 
yra gerai paslėptas; tik jis yra pakeitęs 
savo erdvę ir savo išvaizdą.

Kaip saulėlydis jis nyksta pro mūsų ašaras — 
kaip saulėtekis jis užteka vėl prieš mūsų sielas. 
Kas gali mūsų brangenybę iš mūsų sielų išplėšti?

miegodavom po sunkios ir žiaurios 
dienos.

Nors atskirais laikotarpiais būdavo 
draudžiama su pasaulininkais laisva
laikių bendrauti, tačiau prie darbo, 
kur nors toliau nuo didesnio būrio, 
vis dėlto buvo įmanoma ramiai ir 
patylomis su jais pasikalbėti, daug 
ko religiniais klausimais paaiškinti, 
juos suraminti, jų išpažinties išklau
syti ir, pagaliau, slaptu būdu iš ko
plyčios išgautą komuniją vėl slaptai 
jiems Įteikti. Tai reikėjo daryti labai 
atsargiai, nes tie dalykai buvo griež
čiausiai draudžiami. Be to, nuolat 
buvo pavojus kokiu nors būdu Šven
čiausiąjį išniekinti.
Stovyklos ligoninėje gulėjo tūkstančiai 

ligonių, kurie po Stalingrado užėmimo 
jau nebuvo žudomi.. Deja, mirštančiam 
čia nieks nepakviesdavo kunigo. Ta
čiau ir žia kunigai sugebėdavo prie 
tokių prieiti ir juos sakramentais 
aprūpinti. Kartais pavykdavo kuriam 
nors kunigui ton ligoninėn patekti į 
vadinamąjį „Stubendienst" (kambario 
grindų šveisti, prausyklų ir išeina
mųjų valyti). Tiesa, tokį darbą gau

ti buvo nepaprastai sunku, nes tai 
buvo laikoma labai gera vieta, o ku
nigas buvo juk nevertas tokio gero 
darbo. Tačiau kartais vis dėlto vie
nam kitam pavykdavo tokį darbą 
šiaip taip gauti. Tada toks laimingasis 
galėdavo, žinoma, su didžiausiu at
sargumu, sergančius ir mirštančius 
aprūpinti šv. sakramentais.

1944 metų rudeni ir 1945 m. pava
sari stovykloje siautė įvairios ligos. 
Tada žmonės krito kaip lapai. Tik 
per tris to meto mėnesius stovykloje 
mirė daugiau kaip 10.000 žmonių. 
Tada patys SS dažnai kunigus skir
davo tokių — dėl ligos izoliuotų — 
blokų kambarių viršininkais. Nors 
daug tokių slaugytotų ir kambarių 
viršininkų patys apsikrėtė, susirgo, ir 
daug iš jų mirė, tačiau čia jie galė
davo sergantiems bent religinius pa
tarnavimus suteikti.

Nuo 1944 metų vidurio leista visų 
tautu kunigams naudotis lagerio ko
plytėle. Nuo to laiko jau kasdien 
galėdavom prieš darbą ar vakare po 
darbo koplyčioje išklausyti šv. mi
šių. Žinoma, koplytėlėje jokiu būdu
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neišsitekdavo visi kunigai. Gera tad buvo, kad nuo 1944 metų vidurio kunigų blokuose visi viršininkai buvo jau patys kunigai. Tada kasdien 'su- kildavom bent kiek anksčiau, ir vienas iš kunigų prie kukliai apdengto stalo be jokių paramentų atlaikydavo šv. mišias, o visi kiti priimdavome komuniją. Šv. mišias laikydavome kasdien vis kitas — pagal turima kalinio eilės numeri. Mūsų buvo daug, tad nenuostabu, kad’aš pats, turėjęs 29.269 eilės numeri, tik 1945 metų . sausio 2 dieną tegalėjau pirma kartą nuo 1941 metų spalio mėn. 20 dienos atlaikyti šv. mišias.Nuo 1944 metų jau nebebausdavo tų, pas kuriuos kratos metu rasdavo rožančių, kryželi ar medalikėlį.Didžiausią šventę Dachau stovyklos kunigai turėjo 1944 metų gruodžio mėn. 17 d.Jau nuo 1939 metų rugsėjo, mėn. Dachau koncentracijos stovykloje buvo vienas Mflnsterio vyskupijos diakonas. Jo sveikata buvo menka, ir jis gulėjo stovyklos ligoninės tbc skyriuje. Atrodė, kad jam jau nebeteks kunigu tapti. Bet, štai, 1944 m. rugsėjo mėn. i stovyklą atvežė vienos pietų Prancūzijos vyskupijos vyskupą. Stovyklos kunigams tada atėjo graži mintis. Tuoj pat pavyko, iš dalies neoficialiai, iš dalies oficialiai, susisiekti su Mūnsterio vyskupu, gauti i kunigas šventinti ir kunigystei priimti reikiamus įgaliojimus ir leidimus. Pasisekė ir iš lagerio vadovybės gaut toki sutikima. Tuo laiku kunigai „suorganizavo" vyskupui mitra, pastorala, žiedą, kryžių, žodžiu, viską, ko tik reikėjo. Iš Mūnsterio gavo reikiamus šventus Mūnsterio gavo reikiamus šventus aliejus ir ritualą. Ir štai, 1944 metų gruodžio mėm. 17 d. ligonis diakonas gauna leidimą pusei dienos išeiti iš tbc skyriaus ir vykti i lagerio koplyčią. Čia ant dryžuotu kalinio skarmalu užsivelka diakono apdara ir iš ' kalinio vyskupo priima kunigystės šventimus. Ta valandą kiekvienas iš mūsų išgyvenome tai, ko nejautėme mus pačius Į kunigus šventinant. Kaip anuo metu viskas buvo kitaip . . .Aš pats stovėjau didingoj Kauno bazilikoj. ., bokštuose skambėjo visi varpai... vargonai ūžė visais balsais. Bazilika buvo pilna žmonių, tarp kurių buvo mano tėvelis ir daug pažįstamų ... O čia. .. Mažas kambarys mediniam barake — tarp juodžiau- ' šio vargo ir žvėriško skurdo . . . ' Jokių varpų gaudimo, jokių vargonų... be iškilmingų, apdarų... O tėvai... Jie toli, toli, anapus elektrinių vielų. Užtat čia stovi 14 tautų šimtai kunigų... Ir čia vyksta tas pats, kas vyksta ir gražiausiose bazilikose: Išganytojas šventina sau -'kunigą. Ir amžiams jis liks kunigu Melchizedeko būdu, kaip ir mes visi.Tai buvo šventė, kurios negalima pamiršti ir tinkamai žodžiais išsakyti. Toks tai buvo gyvenimas koncen

tracijos stovyklose, mirusiųjų namuose, kur tarp skurdo, alkio ir sunkiausių darbų vieni mirė keikdami, kiti kankinių mirtimi, vieni gėrė nuodėmės taurę, kiti meldė Viešpaties pasigailėjimo.Ir pasigailėjimas atėjo!1945 m. balandžio mėn. 29 dieną, sekmadieni, atėjo amerikiečiai kariai ... Pirmosiomis laisvės minutėmis vienas Amerikos kariuomenės kapelionas iš A bokšto kreipėsi į

Palyginti ne taip seniai mes savo asmenimis esame šiame pasaulyje. Prieš šimtą metų tikrai musu nė vieno čia nebuvo. Žmonės ir tuomet gyveno, turėjo savo rūpesčių, darbų, vargų gal džiaugėsi viena kita smagesne valandėle, bet jie buvo visai kiti negu mes; mūsų nė vieno, o nė vieno jųjų tarpe nesimatė. Nereikės nė šimto metų, o vėl mūsų nė vieno vienintelio nebeliks šioje pilkojoje žemelėje. Pagyvenę joje šiek tiek, pasidarbavę, pasirūpinę, pavargę, vienu kitu mirksniu pasidžiaugę, mes vienas po kito ją apleisime, ir tai taip, jog niekuomet, o niekuomet į ją nesugrišime. Vis tiek, nors ir labiausiai to norėtume, trokštume, siektume. Po mūsų galvos būti bus čia žmonių, bet jau nebe mes, o visai kiti. Gal būt, jie bus mūsų vakai, giminės, bet vis viena nebe mes savo asmenimis. Ir taip nesustabdomai eina žemės paviršiumi žmonių kartos vienos po kitu i amžinybe, lyg kad upės vanduo plaukia i jūras. Nejučiomis kyla čia klausimas: ar taip visuomet bus? Ar ši mūsų, palyginti, tokio trumpo gyvenimo vieta — žemė be jokios paliovos siųs vis kartų kartas Į amžinybę?Atsakymą duoda čia šio sekmadienio šv. Evangelija. Joje Jėzus aiškiai sako, jog taip anaiptol ne visuomet bus, jog syki ateis šiajai žemei galas. Pasibaigs tuomet visi žmonių darbai, rūpesčiai, vargai, pasibaigs pramogos, mokslo, meno ir kultūros veikalai. Pranyks tai visa, pražus ir tai taip, jog nė mažių mažiausio pėdsako nepasiliks, ir niekuomet, o niekuomet nebus atnaujinta. Kada tai ivyks, V. Jėzus nenurodė. Gal anksčiau, gal vėliau, bet įvykti neabejotinai ivyks. Juk Jėzus, kaip Dievas, pats sukūrė ši regimąjį pasauli, pats ji palaiko, ir nuo jo paties pareina jojo likimas. Tad jei jis pasakė, jog jis pranyks, tai taip tvirta tiesa, jog tvirtesnė už mums atrodančius tokius pastovius dalykus, kaip žemė ir dangus. Ne veltui Išganytojas pareiškė: — Dan- dus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis — (Mat. 24, 35). Bet mums asmeniškai šis pasaulis dar ir daug anksčiau pasibaigs, tuomet būtent, kai mes jam pasibaigsime, atsieit, numirsime. Nors po mūsų mir- 

neapsakomu džiaugsmu siūbuojančią išlaisvintųjų minią ir, kalbėdamas Tėve mūsų, visų vardu dėkojo Dievui už išlaisvinimą. Tą pat vakarą koplyčioje buvo atlaikytos padėkos pamaldos, kurių metu iš susirinkusius prabilo seniausias stovykloje buvęs kunigas, lietuvis, būtent kun. Stanislovas Puida. Iš visos Europos tautų šimtu kunigų ir tikinčiųjų pasualinin- kų širdžių ir lūpų liejosi nuoširdus ir galingas „Te Deum laudamus". .
Viskas praeina(Mintys TV lapkričio savaitei) Prof. Dr. F. B—us

ties jis dar ir labai ilgai gyventu, bet jau nebe mums; mums bus jis jau pasi- baiges.Taigi, praktiškai mes kiekvienas stovime prieš labai artima tojo pasaulio pabaiga, nes toliu toliausia po kelių dešimčių metų įvyksiančia. Tai neabejotiniausias dalykas. Ne mažiau tikras, kaip du sykius du — keturi.Tai visa prisimenant ir apsvarstant, savaime peršasi kai kurios išvados:a) Reikia per daug nepamilti šio pasaulio, kadangi esame jame tik laikinai, ir tai palyginti labai neilgai. Juk, gyvendami dabar šioje mus priglaudusioje šalyje, jai savo širdžių nepavedame, bet visa laika galvojame apie savo mieląją tėvyne ir laukte laukiame valandos, kurioje galėsime i ja grižti.. Panašiai nusistatę bei nusiteikę turime būti ir šio pasaulio atžvilgiu.b) Atėjus kokiai sunkiai, liūdnai, skaudžiai valandai, neužmirškime, jog tai neilgai tesi tęsia. Gi jeigu tuomet nuolankiai pasiduosime Aukščiausiojo valiai, sielvartai ir skausmai išeis galu gale mums i nauda, nes sako Jėzus: — Palaiminti, kurie verkia, nes jie bus paguosti — (Mat. 5,5). Kita gi vertus, pagalvokime tuomet, kaip gi būtų baisu, jei liūdesys ar skausmas amžių amžiais mus kamuotu, ir atsidėję stenkimės i tokią vietą nepatektic) Džiaugtis galime, bet tik padoriai, švariai. Šv. Povilas sako krikščionims: — Džiaukitės Viešpatyje visuomet, dar karta saukau: džiaukitės —. Bet drauge prideda: — Jūsų kuklumas tebus žinomas visiems žmonėms, nes Viešpats arti—(Pilyp. 4,4). Nepadoriu, Dievo valiai priešingu džiaugsmu reikia ko griežčiausiai vengti. Čia mums turi galioti Išganytojo žodžiai: —Pasaulis džiaugsis, jūs gi liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu — (Jon. 16, 20). Ir: — Deja jums, kurie dabar juokiatės, nes verksite ir raudosite — (Luk. 6, 25).d) Nors labai svarbus yra dalykas, mokslas menas, ■ kultūros kėlimas, bet anaiptol ne pats svarbiausias, nes jojo vertė tik laikina, tik praeinanti. Žlugs šis pasaulis, pranyks drauge su juo ir visi jame esantieji daiktai bei dalykai, nors būtų ir ko puikiausi. Arba vėl: mes, jį apleisime ir nie-
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ko iš jo nepasiimsime, kad ir labiausiai norėtume. Ne veltui sako apaštalas: — Mes nieko neatsinešėme Į šį pasauli, nėra abejojimo, kad nieko nė išsinešti negalime — (1 Tim. 6. 7). Svarbiau mums už viską begyvenant čia, žemėje, yra prisirinkti ko daugiausia gerų darbų, ištobulinti, išpuošti dorybėmis ir išgelbėti savo sielas., Juk pareiškia Jėzus: —Ka padeda žmogui, kad ir visa pasauli laimėtų, bet savo sielai kęstu nuostoli? Arba ka duos žmogus mainais už savo sielą — Mat. 16, 26).
Kun V. Bagdanavičius

Tarp paliaubą ir taikos
Mintys iš šv. Tėvo kalbos Kardinolų 

Kolegijai š. m. birželio 2d.Gyvename pilna vilčių ir netikrumo laikotarpi, kuris tęsiasi tarp karo paliaubų ir taikos. Ši mūsų gyvenamąjį laikotarpi apžvelgia šv. Tėvas Pijus XII savo kalboje, pasakytoje vardiniu proga Kardinolu Kolegijai š. m. birželio 2d. Toje savo kalboje šv. Tėvas visų pirma apžvelgia Bažnyčios kovas su nacionalsocializmu ir tuo lyg baigia liūdna tu kovų epocha. Tačiau šv. Tėvas nesitenkina vienais praeities reikalais: jis savo tėvišku žvilgsniu žvelgia Į dabartį ir Į artimą ateitį.
Kantrybė ir išmintis yra šio 
pereinamojo laikotarpio ŠukiaiDabartini laikotarpi šv. Tėvas dar nelabai nori laikyti taika. „Jei tai yra taika, ka mes dabar turime, .tai yra dar labai silpna taika, kuriai išlaikyti ir sustiprinti reikia nuolatinių pastangų." Šios taikos išlaikymas uždeda rimtu pareigu visai Bažnyčiai: ir ganytojams, ir tikintiesiems. Tos pareigos yra šios: „kantrybė ir išmintis, ištvermė ir ištikimybė — ir daug pasiaukojimo dvasios.”Nauja taika, nors dar ir labai silpna, betgi nėra beviltiška. Jos negalima lyginti su taika, buvusia prieš karą. Sv. Tėvas liūdnai prisimena ta taika, kuri buvo 1939 m., jo pontifikato pradžioje. Ta taika buvo kaip mirštantis ligonis, kurio nė karščiausia meilė negalėjo iš mirties nagų išplėsti.

Naujos taikos pavojaiDaug pavoju naujai taikai mato šv. Tėvas pasaulyje. Pirmiausia tai yra pavojai, kurios iškelia nevilties pagauti žmonės.„Reikia padaryti gala nusikaltimui..., liucionieriu ir netvarkos kėlėjų minias pavargėlių, apgautų ir vilties netekusi žmonių, kurie tik didina revoliucionierių ir netvarkos kėlėjų minias; ir visa tai eina saskaita tos galybės, kuri yra nemažiau savivališka už tą, kurią norėta nugalėti."Tas pats pavojus turi ne tik socialinį bet ir politini pobūdį.

e) Turime ruoštis, arba, teisingiau sakant, būti visuomet pasiruošę apleisti šiji pasauli, nes juk nežinome nei dienos, nei valandos, kada teks mums iš jo išeiti. Ne veltui ir Jėzus įspėja mus: — Būkite pasiruošė — (Luk. 12,40).Vos vienų viena syki tegyvename šiame pasaulyje, ir tai nulemia visą mūsų amžinąjį likimą. Todėl turime būti protingi ir apdairūs, kad paskui nereiktu gailėtis ir, deja, niekuomet nevalioti atsigailėti.

„Ar gali tautos su tiesa suderinti tai, kai joms , didele dali auku sudė- jusioms, kad būtų sugriauta brutalios prievartos sistema, primetama politinė ir kultūrinė sistema, kurią piliečių dauguma sąmoningai atmeta? — „Koks skaudus būtų apsivylimas . . ., jei prievartos dvasiai, nuo kurios pasaulis tikėjosi viena karta visiems laikams išsilaisvinti, būtų leista vėl iš naujo triumfuoti!"Akivaizdoje šių pavoju šv. Tėvas turi pagrindo priminti pasauliui Kristaus žodžius, pasakytus apie žmogų, iš kurio jis buvo išvaręs velnią.Nešvarioji dvasia, išvyta iš žmogaus, klaidžiojo sausose vietose, ieškodama atilsio. Jo neradus, ji grižo atgal i tuos namus, iš kuriu ji buvo išvyta. Ji rado juos iššluotus ir papuoštus, Tada ji eina ir atsiveda su savim septynias dvasias, piktesnes už save, ir jos ten apsigyvena. „Ir taip paskui tam žmogui darosi dar blogiau, nekaip pirma."
Naujos taikos viltysTačiau šv. Tėvas nenustoja vilčių pasaulyje matyti įgyvendinta teisinga taika. Gerų vilčių šv. Tėvui teikia nauja taikos organizacija ir atsakingų asmenų taurumas.Apie taikos organizacija šv. Tėvas taip sako: „Naujos taikos organizacijos mintis — apie tai negali būti jokios abejonės — yra kilusi iš geriausiu ir tyriausiu noru. Visa žmonija su baugiu susirūpinimu seka šio kilnaus darbo pažanga. Ir koks didelis apsivylimas būtu visiems, jei jis nepasisektu, jei tiek daug kančios ir išsižadėjimo pilnų metų del to nustotų savo prasmės . .Tarp vadovaujančiu asmenų šv. Tėvas mato nemaža taurumo. Ir tai žadina mūsų geras viltis.„Paskutinių savaičių būvyje atsakingų ir kompetetingų asmenų pasakytose kalbose galima pastebėti, kad jie i tiesos pergalę žiūri ne tik kaip į politini uždavinį, bet daugiau kaip į dorinę pareigą."

Tikros taikos savybėsSv. Tėvas meldžia šv. Dvasią, kad ji apšviestų žmonių protus ir padėtų žmonijai sukurti tikrą taika. Sv. Tė

vas iškelia keletą savybių, kuriomis toji tikroji taika turėtu pasižymėti. Tarp kitų pažymėtinos šios: visu pirma taika turi būti statoma ant realaus pagrindo, antra, iš busimosios taikos šv. Tėvas laukia kažko visiškai naujo, kažkokio lemiančio posūkio žmonijos gyvenime.Be teisingumo, i kuri turi būti atsirėmusi taika, „ji dar turi būti atremta ... i tikrovės supratima." Kitaip tarus, ji neturi būti atitrūkusi nuo konkrečiu žmonijos gyvenimo aplinkybių. Taikai išlaikyti negana yra gerų noru ar sumanymu, bea reikia „tvirto ir garbingo įsipareigojimo ūkiniams ir socialiniams santykiams valdyti." Iš tiesu sunku tikėtis žemėje taikos anksčiau, negu atsiras doru ir galingų pajėgu, kurios rūpinsis ne siaurų vieno krašto interesu gynimu, bet viso pasaulio taikiu ir teisingu suorganizavimu ir tos organizacijos išlaikymu.Tikra taika, toliau, bus tik ta taika, „kuri bus pripažinta visų taiką mylinčių žmonių kiekvienos tautos ir kiekvienos valstybės."Tikra taika turi būti tokia, „kurią ateinančios kartos minės su džiaugsmu kaip laimingą vaisių nelaimingų laikų."Kaip šiandien, praėjus 700 metų, žmonija su dėkingumu mini „Charta Magna" kuri po žiauriu ir ilgų kovu 1215 metais proklamavo žmogaus laisvės ir asmens neliečiamumo dėsni: „Niekas negali būti nuteistas kitaip, kaip tik pagal-šalies įstatymus. Teisėtumo ir teisingumo negalima nei parduoti, nei kitu būdu apeiti,"Paminėdamas ši didi žmonijos teisingumo laimėjima, šv. Tėvas laukia ir iš dabartinės taikos „tokio lemiančio posūkio ginant žmogaus garbe ir tvarkinga laisve, kuri, kaip toji „Charta Magna", užbaigtų tamsią savivaliavimo epochą"
Pereinamojo laikotarpio vargų prasmėTarp paliaubų ir taikos laikas prailgsta . . .„Pirmiau, negu ši taika taps tikrove, yra tikra, kad milijonai žmonių ar prie savo namu židinio, ar kare-nelaisvėje, ar ištrėmime dar turės išgerti karčią vargų taurę."„Nuo karo paliaubų iki tikros ir garbingos taikos . . . kelias gali būti dar gana sunkus ir ilgas — per ilgas žmonijos ilgesiui ir laukimui, kuri tvarkos ir ramybės yra trokšte ištroškusi. Bet tai yra neišvengiama. Ir, galimas dalykas, gal net geriau, jog taip yra. Reikia, kad nutyktų sujaudintu žmonijos aistrų audra." — „Yra būtinai reikalinga- kad neapykanta, įtarinėjimai, pertemptos nacionalinės aistros pasiliautu ir leistų subręsti protingam sprendimui, leistu pražysti taikiems planams, atremtiems i tikrove, broliškai tarp saves viską išsiaiškinant ir vieniems kitus suprantant."

Popiežius Pijus XII paaukojo lietu
vių pabėgėliams Prancūzijoje 200.000 
frankų.
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Tikėjimas neišvengiama būtinybė
Santrauka iš Stanford, universiteto religinės filosofijos prof. D. Eltono Truebloodo knygos „Moderniojo žmo-

• gaus rūpesčiai"Vakaru visuomenė tiki neklaidingu mokslu —bet be entuziazmo, naciai tiki klaidingu mokslu — bet su fanatišku užsidegimu.Svarbiausioji problema, prieš kurią šiandien stovime, nėra karo problema, nors ji ir labai svarbi. Karas tėra tik mūsų civilizacijos liga.Aktualiausioji mūsų laikų problema yra dvasinė problema — ir, jeigu ji nebus išspręsta, civilizacija žlugs; iš tikrųjų, daugelyje pasaulio vietų jau juntame to smukimo žymes.Nacių mokslas duoda naują civilizacijos supratimą. Tai yra mintis, fanatiškai peršama, kad civilizacija susidaro iš materialinių laimėjimų ir kad ji gali savo tikslą pasiekti neatsižvelgdama i etika. Ji iškelia jėgą, autoritetą ir drausme, o paneigia žmogaus lygybę ir asmens vertę.Eilinis amerikietis, susidūręs su šiuo klausimu, pasijunta esąs keistai bejėgis. Jis nemėgsta Hitlerio ideologijos, bet neturi supratimo, kaip su ja kovoti, nebent tik ginklo priemonėmis. Jis kažka murma apie demokratija, bet retai patikrina moralinius pagrindus, kurie padarytų demokratija galima. Jis neturi gyvo tikėjimo pasiūlyti vietoj heretiškojo, kuri naciai taip uoliai skelbia.Vakarų Pasaulyje yra bendrai priimta, kad žmogiškoji individualybė yra labai brangi ir kad daiktai turi tarnauti žmogui, bet ne žmogus daiktams. Mes tvirtiname, kad nėra jokios išrinktosios rasės, todėl jokia tauta neturi dominuoti. Taip pat yra priimta, kad karas tėra tik bėdos reikalas, visuomet tik priemonė vienam tikslui pasiekti, būten — taikai. Šitas įsitikinimų rinkinys ir sudaro mūsų etika.Tačiau dabartinės padėties vaizdas darosi baisus, kadangi tie, kurie paveldėjo didžiąsias Vakarų tradicijas, 
dabar teturi etika be religijos, tuo tar
pu prieš juos stovi milijonai, kurie tu
ri religija be etikos. Mes karą laimėjome, kadangi turime žmonių ir resursų persvara, bet mes iš tikrųjų būtume trumparegiai, jeigu tikėtume, kad vienas karinis laimėjimas nugalėtu tikėjimo, kuri yra peršama vieton Vakarų religijos, grėsmę.Vienintelė praktiška alternatyva blogam tikėjimui yra geresnis tikėjimas. Nors tai tėra istorinė pamoka, mes darome labai abejotiną eksperimentą palaikyti savo kultūrai demonstruodami lojalumą krikščioniškajai etikai be atitinkamo tikėjimo krikščionių religija, kuri ją išugdė.Vienu žodžiu, mūsiškė civilizacija 
yra nuskintų žiedų civilizacija. Kad ir kokie gražūs būtų nuskintieji žiedai, jie turi žūti, kadangi yra atkinti nuo savo šaknų. Mes bandome išlaikyti individualini orumą, išskirdami gilų 

tikėjimą, kad kiekvienas žmogus- yra Dievo paveikslas.Mūsų viešosiose mokyklose vaikams aiškiname mūsų prekių pakirstymo sistemas, tačiau nebandome duoti jiems supratimo apie mūsų civilizacijos dvasinius šaltinius. Mokytojas gali aiškinti apie Neroną, bet negali aiškinti apie jo žymų vienalaiki šv. Povilą. Mūsų universitetuose šimtai jaunų vyru pasirenka inžineriją, o retas kuris pasišvenčia teologijai.Pastaruoju laiku žymūs mokslo vyrai skelbia savo Įsitikinimus, kad atgaivinimas religinio tikėjimo yra vienintelė priemonė, kuri dar gali išgelbėti mūsų
Bern. BrazdžionisSUNKU BE JŪSŲ

c

Sunku be jūsų, gimtosios sodybos, 
Kaip aukso žiedas juodoje nakty, 
Kur mėlynas alyvų krūmas žydi 
Ir krinta vyšnių žiedlapiai balti.

Sunku be jūsų, juodos eglių girios. 
Be pasakos gerųjų milžinų,
Ten, kur naktim sidabro žvaigždės byra, 
Aš jų sapnuos laimingas rinkt einu.

Sunku be jūsų, senos amžių pilys — 
Tenai dar žydi praeitis gyva. 
Tenai dar skamba kanklės nenutilę. 
Tenai po kryžkelių palinks rami galva.

Sunku be jūsų, tėviškės arimai 
Pilni žiemkenčių po pusnim rugių, 
O pakely Rūpintojėlis rymo 
Ir saugo jus, ir saugo jus — regių.
45. 2. 7 smunkančią civilizaciją. Tačiau ir šitie vyrai nepalaiko jokio ryšio su savo bendruomenių tikybinėmis organizacijomis. Žymus skaičius kitų, kurie nesutiktų būti pavadinti bereligi- niais, atmeta grupinės religijos praktikavimą. Jie sako: — „Aš turiu savo atskirą religiją."Kada pagalvojame apie nepaprasta žmoniškumo reikalingumą šiais laikais, iš tikrųjų keista atrodo kreiptis pagalbos i Bažnyčią, kadangi žymi dalis popularios Bažnyčios kritikos pasitvirtina. Ji turi veidmainiu ir yra silpna, kada turėtų būti stipri. Bet mūsų dabartinė kultūra siūlo mums tik neaiškų religiškumą, kaip vienintele alternatyvą Bažnyčiai, Bažznyčios protegavimas gali atnešti sunkumų, bet alternatyva gali jų dar daugiau duoti.- Teoriškai imant, žmogus gali būti geras ir nedalyvaudamas bendruomenės religinėje organizacijoje, bet sunkumai yra nepaprastai dideli. Mes žinome, ką mes turėtume daryti, tačiau mums reikia tai nuolat priminti; mes 

tikime, kad moralinė tvarka turi būti, tačiau esame reikalingi įkvėpimo ir draugavimo. Mes privalome dalyvauti 
kažkame, kas yra aukščiau už mus. Asmuo, kuris išdidžiai sakosi turis sava religiją ir dėl to nereikalingas Bažnyčios, daro vadinamąją „angelišką apgavystę". Jei būtume angelai, mums nereikalinga būtų pašalinė pagalba, bet, kadangi esame žmonės, normaliai esame jos reikalingi.Dalyvaudamas Bažnyčioje, pavienis asmuo yra dalimi iškeliamas viršum savo asmenybės — ne vien todėl, kad grupėje jis gali geriau priimti Dievo malones, bet ten jis dalijasi mūsų rasės rinktine išmintimi. Savaitę po savaitės jis girdi skaitant rinktinius klasikus, kaip Psalmes ar paraboles, o skaitymas negali būti toks blogas, kad- visiškai sunaikintų tuos iškilmingus žodžius. Jis dalyvauja senovės himnuose, kuriais tokie pat silpni žmonės, kaip jis, naudojosi per šimtmečius. Jis, gal būt randa, kad geriausi įkvėpimai jam ateina tada, kada jis vienas su savo šunim vaikšto, bet daug daugiau progų įkvėpimams yra, kada jis bendrauja religinėse bendruomenėse, kurios turi progos ją priminti turtingus šimtmečių patyrimus.Nors silpna ir neturtinga, Bažnyčia duoda svarbių inašų, kurių pasaulis šiaip nustotų ir kurių žmonija kai kuriose srityse jau neteko.Yra daug didžiųjų tiesų, kurias Bažnyčiai yra skirta skelbti ir be kurių žmonių gyvenimas būtų dar žiauresnis, negu dabar, tačiau keturios iš jų turi didžiausią svarbą civilizacijos atstatymui.

Pirmoji — visų lygybė prieš Dievą. Kadangi visi, nepaisant spalvos, išsilavinimo ar finansinio pajėgumo, yra Dievo vaikai, yra pagrindis aukštis, pagal kuri visi žmonės yra lygūs. Jie neturi vienodų gabumų bei jėgos, tačiau visi yra lygiai atsakingi ir visi lygiai turi nusilenkti moralės įstatymams.
Antroji — taikos apaštalavimas. Tai yra liūdna tiesa, kad karai nuolat siautė krikščioniškajame pasaulyje; bet krikščionių tikėjimas juos visad smerkė. Su šių dienų išradimais gyvenimas būtu dar sunkesnis, jeigu nebūtų nuolat augančio taikos judėjimo, kuris pasireiškia milijonų pastangomis sukurti toki pasauli, kuriame karai nebesikartotų. Reikia prisiminti, kad tie milijonai skelbia tik tai, ką Bažnyčia skelbia šimtmečiais. Pasaulis yra blogas, nepaisant tu taikos pastangų; bet būtų dar baisesnis be jųjų.
Trečioji — Bažnyčios universalumas. Žmogus iš prigimties yra atsiskyrėlis ir būtu toks dar daugiau, jeigu nebūtų sąmoningai palaikomas vienybės principas. Musų tikėjimui dar nėra pavykę suburti įvairių, tautų bei rasių i vieną šeimą, suprantančią savo bendrą kilmę
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ir likimą, bet jis niekad nenustoja to mokęs. Praktikoje mes esame tai paneigę dėl rasių skirtumo ir kitko, tačiau krikščionių tikėjimas visad to siekia, todėl negalime žiūrėti i tuos skirtumus su nuolankumu.

Ketvirtoji — paneigimas pasauliško 
išdidumo. Bažnyčia kartais pamėgdžiojo pasauli, reikšdama pagarbą savo „dignitarams". Vis dėlto pasilieka faktas, kad Evangelija lieka svarbiausias veiksnys prieš jėgos kultą, kuris bįivo didžiausia mūsų neramiojo šimtmečio nelaimė. Jeigu Evangelija ir nieko daugiau nedavė, kaip tik palaikė minti, kad kukli tarnyba yra geresnė už išdidžią jėgą ir kad protingi vyrai pa- laitkytu ir globotų Bažnyčią visomis savo jėgomis.Pripažintas mūsų dabartinės Bažny. čios netobulumas neatleidžia žmogaus, kuris rūpinasi civilizacija, nuo pareigos prisidėti prie bendruomeninės

Kun J. Bičiūnas

Mintys prie miesto griuvėsiuSenojo Įstatymo istorijoje, Izraelio tautos istorijoje randame labai reikšmingų Įvykių. Maža Izraelio tauta, apsupta karingų ir galingų valstybių, daug nuo ju kentėdavo.Istoriniu žvilgsniu vertinant, atrodo labai paprastai, kaip kad ir šiandien, imperializmo aukomis būna mažos tautos. Sirai, babilonėnai, romėnai ją pavergdavo, ir tik didelėmis pastangomis išsikovodavo sau laisve, ypač tikėjimo laisvę.Tačiau Senojo-Įstatymo Autorius tuose įvykiuose rasdavo gilesne prasme. Kai Izraelio tauta nebesilaikydavo Dekalogo, kai vieno Dievo vietoje pradėdavo garbinti aukso verši, kai ištvirkę Sodomos ir Gomoros miestai kaip dvokiančioje kūdroje paskendo, kai visa tauta susiskaldo ir partijų aistros neturi ribų dėl valdžios, kai pranašų balsas likdavo tik tyruose šaukiančiojo balsas, i kuri niekas nekreipdavo dėmesio, tada Izraelio Dievas baudžia savo tautą leisdamas ja naikinti ir žudyti karu ir žiauria vergija. Vergijoje ir dideliame varge su- siprasdavo ir ašaromis atgailodami melsdavo pasigailėt. Tik tada, kai buvo matomas aiškus pasitaisymas: gūžimas i veno Dievo garbinima, padorumą, vienybę, pastebimas nuolankumas, jie vėl iš vergijos grįždavo atgaudami laisvę ir normalų gyvenimą.Kodėl ši Izraelio tautos likimą čia miniu? Dėl to- kad ir mūsų dienų tautų, krikščioniškųjų tautų, likimas panašiai vyksta.Istorikas, gal būt, registruos šių dienu tautų nelaimes labai paprastai ir ieškos priežasčių ekonominėse — socialinėse problemose, imperialistinėse ir egoistinėse užmačiose, teologas ir gilaus tikėjimo krikščionis betgi tuo nesitenkins ir ieškos gilesnių priežasčių — ir, galimas dalykas, ras labai panašių, kokias kad dėsto Senojo Įstatymo Autorius. Taigi, minė. 

veiklos, kuri pūdės išlaikyti tai, kas negali būti kitomis priemonėmis išlaikyta. Nepakanka priešintis naciu modemiškam pagonizmui vien paprastu individualiu moralizavimu apie laisve ir žmoniškumą. Toks moralizavimas yra taip pat neefektingas, kaip skėtis prieš uraganą. Vienintelis kelias nugalėti nacių propagandai būtų rasti savyje pakankamai tikėjimo, kuris uždegtų mūsų sielas. Kas tai dažniausiai galėjo padaryti? Tai yra toji dažnai kritikuojamoji organizacija, kurią vadiname Bažnyčia. Be jos mes gal būtume seniai sužlugdyti. Su ja gal dar išgelbėsime civilizaciją. Uola, ant kurios ji pastatyta, dažnai atrodo kaip silpna masė todėl, kad ji visa viena žmoniškų silpnybių, tačiau istorija patvirtina pasakymą, kad ir pragaro vartai jos nenugalės.Verta iš „T h e R e a d e r 's Digest" 1945 m.

jau Izraelio tautos ydas: bedievybe, ištvirkimą, vienybės stoka, dvasini, aklumą — ar ne tos pačios ydos kartojasi po poros tūkstančių metu, mūsų, civilizacijos žydėjimo amžiuje? Tad logiškos ir tos pačios Dievo bausmės.Stabmeldybe Izraelitai užsikrėsdavo nuo kaimyninių tautų; šiandiena ne tik stabmeldybe, bet ir visiška bedievybė, kaip maras, plinta ir plečiasi: Bažnyčios autoritetingas žodis, sveika žmogaus išmintis neturi reikiamos reikšmės, skaudi gyvenimo patirtis, be vyriausiojo Autoriteto tvarkantis, nepakankamai pamoko. Sodoma ir Go- mora ištvirkimo simboliu ir šiandien vartojamas. Kaip atrodo Europos miestai ir miesteliai? Blizga puošnumu ir liuksusu, prabanga ir ištaigingumu. Tai labai gražu, bet tai — tik išore, o viduje — purvas ir puvėsiai. Mes patys galėjome įsitikinti: didmiesčių restoranai, naktiniai lokalai permirkę svaigalais ir ištvirkimu. Kinuose nesivaržomai demonstruojamos priešingos krikščioniškajai moralei ir apskritai padorumui ' filmos. Neatsilieka miestai ir kaimai, nes spauda, kaip kanalizacijos vamzdžiai, plečia ir nuodija sveika masių kvėpuojamąjį orą. Susidaro įspūdis, jog visi civilizaciniai laimėjimai tetarnauja žmonių žemiausioms aistroms.Jei kentėdavo nuo imperialistų užmačių Izraelio tauta, ne mažiau kančių ir kraujo yra šiandieną. Imperialistai, kokia tik benori spalvos vėliava prisidengę, neša kraują, ašaras ir vergiją.Vienybės ir broliškumo bei meilės taipgi nerasime, todėl nesistebėkime ir šių dienų vargais. Jei ginklas ir jėga viską apvaldė, teisės išplėštos, pareigos pamintos, tad žmogus liko tik mažas automatiškas ratelis, kuris turi užmiršti save ir savo dvasios gyvybeir klausytis, iš kurios pusės girdi ginklų 

dundėjimą. Technika apvaldė žmogus pasauli, bet technika, taip pat pavergė žmogų ir ji pats apvaldė. Lėktuvo žaibiškam greity irnuostabių radijo garsų sūkuryje žmogui nevalia pamiršti savęs ir To, kurs yra viršuj jo.„Jeruzale, Jeruzale, kurio žudai pranašus ir akmenimis užmuši tuos, kurie i tave siųsti . . . neliks akmens ant akmens ...” — Kristus liūdnai pranašavo Jeruzalės ir Izraelio tautos likimą. Šiuos liūdnus ir pranašingus Kristaus žodžius šiandieną galima pakartoti - krikščioniškosioms tautoms, jeigu jos taip žemai puolė, jeigu ir jos nesidrovi žudyti tų kurie Dievo vardu reikalauja tiesos. Jeruzalės griuvėsiai pasilieka šimtmečiams, kaip gyvas liudininkas tautos nuodėmių.Mes stovime prie krikščioniškųjų miestų griuvėsių, kurie buvo puikūs savo pastatais ir Įrengimais, kuriuose gal net gražesnės už Jerusalės spindėjo bažnyčios. Nusidėjo tautos, nemiela Jam nė tos puikios bažnyčios, jos subyrėjo, liko tik pamatai ir akmenys. Dievas nepasitenkina gražiomis bažnyčiomis: Jis reikalauja širdžių, širdžių kilnių ir tikrai krikščioniškų. Iš Babilonijos vergijos griže žydai verkė prie Jeruzalės sienų, iš karo ir žiaurumų vergijos ir mūsų žmogus tikisi grįžti vėl i tėvynę, i savo gimtąją pastogę, deja, apverkti savo miestų, namų ir bažnyčių, — tačiau tik tos ašaros bus prasmingos, kai mes grįšime su tikėjimu sieloje, meile širdyje liepsnojančia, užmiršę, klaidas ir kaltes, be keršto ir pykčio, naujam gyvenimui, pagrįstam Dekalogo Įstatymais.
Heinės pranašystėŽinomas vokiečių poetas ir filosofas Henrikas H e in ė 1834 m. išleistame veikale apie vokiečių religijos ir filosofijos istoriją aštriai pasisako prieš idealistinę vokiečių filosofiją. Įsikarščiavęs jis ima net pranašauti ir išpranašauja tuos baisius dalykus, kurie yra įvykę dabar prieš mūsų akis. Heinė visai teisingai samprotauja, kad klaidos, padarytos minties pasaulyje, lig laiku skaudžiai pasireiškia ir kasdieniniame gyvenime. (Red.)Nebijokite, jūs vokiečių- respublikonai! Vokiečių, revoliucija nebus dėl to lengvesnė ir švelnesnė, kad ją ruošia Kanto kritika, Fichtės transcendentinis idealizmas ir gamtos filosofija. Šių mokslų dėka išsilaisvino revoliucinės jėgos, kurios tik laukia dienos, kad galėtų pasaulį pripildyti pabaisos ir nuostabos. Perversmą pradės kantininkai, kurie, apraiškų pasaulyje nenorėdami girdėti apie jokipietizmą, be pasigailėjimo su kardu ir durtuvu nusiaubs mūsų europišką žeme. Paskui i sceną išeis apsiginklavę Fichtės šalininkai, kuriu valios fanatizmas nesustos nei prieš baimę, nei prieš vilione; nes jie gyvena dvasia, jie priešinasi materijai taip, kaip kad pirmieji krikščionys, kurių taip pat ne-
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galėjo įveikti nei kūno kančios, nei kūno geiduliai. Taip, šie transcendentiniai idealistai per visuotini perversmą bus dar net kietesni už pirmuosius krikščionis, nes anie žemiškas kančias ištvėrė, kad pasiektų, dangaus laime, o transcendentinis idealistas pačia kančia laiko tik išorine tuštybe, o jis pats yra jos visiškai nepasiekiamas savo nuosavios minties apkasuose. Bet blogiausi už visus bus gamtos filosofai, kurie, pradėję reikštis vokiečių revoliucijoje, bus identifikuojami su pačiu sunaikinimu. Jei kantininko ranka kerta stipriai ir tvirtai, jei jo širdis nesudrebės prieš jokia tradicinę kilnybę, jeigu Fichtės šalininkas drąsiai eis prieš kiekvieną pavojų, nes pavojus jam realybėje neegzis- tuja, ,tai gamtos filosofas bus baisus dėl to, kad jis susijungs su giliai
Kaip Mykolas Angelas kovojo su nešvariaIš Hermano G r i m m o veikalo „Myk o 1 o An g elo gyvenimas”Tai buvo paskutiniaisiais Mykolo Angelo metais.Išėjusi su Urbino hercogu nemaloni istorija nenurimo. Net daugiau — įvairūs plepalai, nukreipti prieš Mykolą Angela, buvo be paliovos skleidžiami toliau ir ji skaudžiai įžeidė ne tik savo esme, bet ypačiai tuo būdu, kuriuo nesusipratimas buvo mėginama vesti toliau.Tais laikais Italijoje gyveno ir savo rašiniais plačiai išgarsėjo vienas vyras, priklausąs prie pačiu didžiųjų to metu įžymybių: tai buvo Aretinas. Apie ji pakankami pasako jau viens tas vardas. Norint Aretina trumpai apibūdinti, tektų ji laikyti vienu iš dvasingiausių, bet kartu ir niekingiausių žmonių. Tačiau tie žodžiai bus visai nereikšmingi, jeigu, nors ir trumpai, nebus pavaizduotas tas fonas, kuriame minimajam vyrui tek veikti. Ir čia Aretinas iškyla kaip asmuo, kiekvieną nukrečias siaubu ir kiekvienam įvaras pasišlykštėjimo, jeigu tam žmogui nėra dar svetimas iš yiso gėdos ar padorumo jausmas. Taip iš tikro tuo metu apie Aretina buvo samprotaujama ir pačioje Italijoje. Tačiau, iš kitos pusės, jis vis dėlto buvo pakenčiamas, nes jo raštai turėjo visuomenėje, plačiosiose masėse, tokia įtaka, kokia šiais laikais negali pasigirti joks, kad ir geriausias ar plačiausiai skaitomas, žurnalas Prancūzijoje, Anglijoje arba Amerikoje, nes ir galingiausiasis spaudos organas vis dėlto neišsiverčia be priekaištu ir nėra absoliutus viešosios opinijos valdovas, tikriau pasakius, savininkas. Gi Areti- no spauda nepažino jokios konkurencijos — nieks su jais negalėjo eiti lenkčiu, kai ja tas iš Venecijos, kur jis, lyg nuodingas piktas šliužas, įlindęs i netoliese esančią pelke, pas- kleisdavo po visas puses ir pasiųsdavo i platųjį pasauli.Jis šiuo atžvilgiu yra tikras vad. 

gamtoje glūdinčiomis pirminėmis jėgomis. Jis gali sumobilizuoti demoniškas germaniško panteizmo jėgas ir pažadinti tą jų kovos dvasią, kuria mes matome senovės vokiečiuose. Senovės germanai kovojo ne dėl to kad sunaikintu, ne dėl to, kad pavergtų, bet vien dėl to, kad kovotų. Krikščionybės yra didžiausias nuopelnas, kad ji šia brutalia germanu kovos dvasia sušvelnino. Tačiau ji negalėjo jos sunaikinti. Ir jei kada nors tas jėgas varžantis talismanas-kryžius suluš (čia verta prisiminti nacių sulaužytą kryžių — hackenkreuz— ą. Red.), tada vėl išsiverš senųjų kovotoju, beprasmiškas įtūžimas, apie kurį tiek kalba ir dainuoja šiaurės vokiečiu sagos . . . Senieji akmeniniai dievai pakils tada iš laužo krūvos, nusibrauks sau nuo akių tūkstantimetes 

moderniųjų literatų protėvis Aretinas rašė apie viską ir visiems, tikriau sakant, kiekvienam. Apie poezija ir pro. za, apie pasaulinius ir dvasinius dalykus, tai, kas statė ir kas griovė. Tokios moters, kaip Vittoria Colonna, kuriai kartais parašydavo net laiškų, pavedimu jis išleido pamaldiems žmonėms skirta knyga; Markui Anto- nui, vario raižytojui, visai eilei jo paprašytu raižiniu sukūrė toki tekstą, jog tam nepadėjo net žymiausiu kardinolu protekcijos, ir teko vargšui atsidurti už grotu. Tačiau Aretina su savo itakingumu prilindo prie Klemen. so VII ir išsirūpino, kad vis dėlto menininkas vėl būtu paleistas iš kalėjimo. Jo sąmojus buvo toks skaudus, tiesiog gniuždantis, jo kritika tokia aštri, jog visi žymiausieji Italijos kunigaikščiai ir didikai, neišskiriant nė paties karaliaus pasidarė nuo jo priklausomi. Kai kurie iš ju, norėdami išsaugoti nuo jo puolimo savo sveika kaili, stengdavosi ji papirkti įvairiomis dovanomis. Nieks neišdrįsdavo pasakyti jo .adresu aštresnio žodžio ar kokiu nors būdu jam pasipriešinti, Aretinas niekieno nekliudomas galėdavo svaidyti i visas puses savo strėles, nepaisydamas, kur jos pataikys. Ticianas, 1548 metais lankydamas Roma, rašė jam i namus: „Visas pasaulis teiraujasi mane apie Jus — kaip gyvenate, ka veikiate, ka berašote; visi nori žinoti Jusli nuomone; Jūs visur griežiate pirmuoju smuiku". Aretinas pats save vadino „kunigaikščiu pabaisa" ir tokiu savo titulu tiesiog didžiavosi. Jei tik kuris nors iš didiku nenorėdavo jam mokėti tylėjimą duoklės arba kuriuo kitu būdu įsiteikti, jis imdavo grasinti. Tačiau jei jau ir tada nepasirodydavo reikalinga suma, jis imdavo pulti. Ir reikia pasakyti, kad vargas tam, kuri jis užkabindavo. Paprastai būdavo stengia- 

dulkes ir milžinišku kuju sudaužys gotiškas katedras ...Kai jūs išgirsite triukšmą ir bildesį, saugokitės jūs, kaimyno vaikai prancūzai, ir nesimaišykite į mūsų namų reikalus. Tai gali jums i blogą išeiti. Saugokitės ugni kurstyti, bet saugokitės ir gesinti nes nudegsite pirštus. — Nesijuokitę iš mano patarimo, iš patarimo svajotojo, kuris įspėja jus del kantininkų, Fichtės šalininkų ir gamtos filosofu. Nesijuokite iš fantasto, kuris apraiškų pasaulyje laukia tos pačios revoliucijos, įvykusios dvasios pasaulyje. Mintis eina prieš veiksmą taip, kaip žaibas — prieš griaustini.(Iš „S ū d d e u t s c h e Z e i t u n g"
1 Nr.)

H. Grimm

spauda

masi kokiu nors būdu ji numalšinti ir su juo sugyventi taikiai. Tuo būdu kai kurie kunigaikščiai- jam stačiai mokėdavo pensija, kad tik jis tylėtų. Savaime suprantama, jog su tokia Aretino galybe negalėjo nesusidurti nė menininkai. Jis rekomenduodavo tuos, su kuriais sugyveno ir kuriuos laikė savo draugais. Tačiau iš ju reikalavo, kad tie ji gerbtu, pripažintu ir brangintu. Taip jis pagyrų himnus giedodavo ir Ticianui. Aretinas buvo jo namu draugas; daug ką apie Ticiano pajėgumą mes žinome tiktai iš jo laiškų. Sansovino, kuris tuo metu Venecijoje kiek vaizdavo Mykolą Angelą ir gaudavo daug įvairiausiu užsakymu, buvo taip pat jo draugas ir sunkesniais atvejais sulaukdavo iš jo plunksnos reikalingos paramos. Su juo draugavoVasaris. Pasinaudodamas tomis plačiomis pažintimis, jis turėdavo daugybe paveikslu, škicu arba piešiniu, kuriuos jis savo ruožtu siūlydavo savo klientams kunigaikščiams — savaime suprantama, ne veltui, bet už tam tikras dovanas. Tarp jo korespondencijos rasime tobuliausio įžūlumo laiška, parašyta Bandinelliui, kai tas atsisakė mokėti už palankuma reikalaujamą suma. Tame laiške jis pirmiausia primena jam savo kadaise padarytus gerus darbus, kai jie dar tebepriklausė prie Medičių rūmu; paskum prikiša jo nedėkingumą ir galiausiai piktai pajuokia jo begėdiškas pastangas ne tik lygintis, bet net prašokti Mykolą Angela. Ta ambicinga ir i tuštybe pasinešusi vyra jis žeidė kiekvienu žodžiu. Tokius laiškus paprastai Aretinas siųsdavo ne adresatams, bet padarydavo visa eile ju nuorašu ir pasistengdavo plačiai paskleisti po visa Italija. Toks buvo jo veiklos ir puolimo metodas. Ir jis, reikia pripažinti, mokėdavo taip pikantiškai rašyti, jog tos rūšies jo kūrybą publi-
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ka tiesiog grobstyte grobstydavo. Jei 
ką tuose jo laiškuose ir rasime kil
nu, didinga, dvasinga, tai betgi nėra 
jo paties kūrybos produktas, tačiau 
jis taip puikiai sugebėdavo viską su
gretinti ir pastatyti aukštyn kojomis, 
ir tai apipinti puikiais žodžiais, jog 
jo mintys, netikėtai vėl iš tu nuosta
bių dvasios aukščių nusileidusios į 
paprasčiausios kasdienines kalbos ly
ti, įgaudavo dvigubą jėgą. Jis buvo 
tikras tos rūšies meisteris. Kad ir 
kokie blankūs ir nevertingi dabar 
mums atrodo tie jo kuriniai, tačiau 
turime neužmiršti, kad jie turėjo ne
paprasta, pasisekimą tuo laiku, kai 
jis gyveno ir rašė. ’

Taigi Aretinas, kuris mokėjo sueiti 
Į pažintis su visais įžymiaisiais to 
meto žmonėmis, iš kurių galėjo ko
kiu nors budu išspausti sau naudos, 
metė savo tinklą ir ant Mykolo An
gelo. Neatrodo, kad jis butų, su di
džiuoju menininku buvęs pažįstamas iš 
anksčiau, dar iš Romos laiku. Rafae- 
lis, kaip kad jis pats gyrėsi, nepanie
kino jo patarimo: su juo susitiko 
Leono X rūmuose, taip pat. Sebastio- 
nas del Piombo buvo laikomas vienu 
iš artimiausių jo draugu. 1527 metais 
tas turėjo ji aplankyti popiežiaus 
vardu, o karalių sugraudinti nupasa
kodamas, kaip liūdnai atrodo Roma, ir 
jau tada Aretinui buvo duota lyg ir 
tam tikrų pažadu, kad vėliau galis ti
kėtis tapti kardinolu. Tačiau apie 
Mykolą Angelą niekur nerandu ankš
čiau minint, tik 1535 metais. Vasaris, 
matyti, norėdamas vėl šiek tiek pa- 
kodyluoti plunksnos meisteriui, kaip 
kad ir hercogas Alessandro, kuriam 
taip pat rūpėjo palaikyti su juo gerus 
santykius, tąsyk jam pasiuntė du 
piešinius ir Mykolo Angelo daryta 
modelio galvutę — Aretinas už tai 
stengėsi atsidėkoti tokiais žodžiais, 
tarytum su jais būtų i Veneciją at
plaukusios pačios didžiausios viso 
pasaulio meno brangenybės. Kokia ir 
kieno tai buvo galva ir kas ivyko su 
abiem minimaisiais paveikslais, kurių 
vienas vaizduoja šv. Kotrina, Myko
lo Angelo nupieštą dar vaikystės me
tais, o antrasis — ausi, man nepavy
ko susekti. Tačiau Aretinas apie juos 
taip atsiliepia, tartum visas miestas 
būtų dėl to iš nuostabos netekęs 
žado.

Tiesa, gal tai ir perdėta, betgi, iš 
kitos pusės, tatai parodo, kiek vis 
dėlto Mykolas Angelas Venecijoje 
buvo branginamas. Aretinas žinojo, 
kieno tai darbas ir kokia iš tikro 
yra jo vertė. Jis visai ir nemano to
kio Ticiano ar Sansovino nors ir iš 
tolo lyginti su Mykolų Angelu. Jis 
puikiai matė, koks yra skirtumas 
tarp jų spalvų ir piešimo. „Ko vertos 
yra gražios spalvos be piešinio", rašo 
jis viename iš savo laiškų 1537 me
tais — „kuriomis duodafna tiktai mar
gaspalvė medžiagą be reikalingų 
apybraižų? Tikroji spalvų garbė glū
di tokiuose teptuko štrichuose, kaip 
kad Mykolo Angelo, kur gamta taip 
su menu susilieja, jog niekam ne
beaišku, iš ko reikia mokytis — ar 

iš jo, ar iš ju pačių. Geras tapytojas 
turi daugiau sugebėti negu gerai nu
tapyti puikius kailinius ar nuostabią 
diržo sagti." Iš tų žodžių matyti, kad 
jau ir tąsyk būta kietos kovos, kuri 
tarp menininku be paliovos vyksta 
ligi mūsų dienų. Aretinas nujautė, 
kurią pusę jam reikia palaikyti, ir 
dar tais pačiais metais, kuriais jis 
taip pasisakė apie didiji menininką, 
pasiskelbdamas,kad ir pats esasMykolo 
Angelo šalininkas (savaime suprantama, 
toks laiškas negalėjo likti nemultipli
kuotas po platųjį pasauli), galiausiai 
kreipiasi i pati meisteri. Pirmiausia 
jam pareiškiama nepaprasta pagarba. 
Toliau — tai, kuo didysis meninin
kas prašoka kitus ir kas sudaro visą 
jo stiprybe, būtent — sugebėjimu 
vienais tik kontūrais išreikšti tai, kas 
yra neapvaldoma ir milžiniška. Pas
kum, po tu įvedamųjų miklių žo
džių, jis imasi paties reikalo, taip 
apie ji bylodamas: „.... ir tuo būdu

Dievas yra vienas, bet ne vienišas; 

paslaptingoji triasmenė draugystė yra 
kartu šaltinis be galo tobulos ben
druomenės, kuri jokios kūrinių drau
gystės negali būti nei padidinta, nei 
pakilninta. Vienas tik velnias yra 
nevaisingas ir vienišas, užsidaręs 
savyje, jis ir jo šalininkai.

Kard. Ne wm an a s

aš, kuris, svaidydamas pagyrimus ar 
papeikimus, tiek svėrių, jog beveik 
visa, kas yra žymesnio ir viešosios 
nuomones pripažinta, yra išėję išma
no rankos, kad ir koks menkas bū
damas, vis dėlto išdrįstu Jus svei
kinti. Susidūrus su Jumis, man nieko 
daugiau nebelieka, kaip tik pareikšti 
Jums savo didžiausią pagarba. Daug 
yra žemėje karalių ir kunigaikščių, 
tačiau Mykolas Angelas tėra tik vie
nas. Fidijas, Apollis, Vitruvijus nu-’ 
blanksta prieš Jus" •— Ir taip toliau 
kai prieina Paskutini Teismą, kur jis 
įvairiausių poetiškų posakių bei paly
ginimų rezginiu pasisako, kaip jis tą 
didiji paveikslą įsivaizduoja. Galų 
gale išnyra pareiškimas, jog jis pats, 
nors ir davės žodi daugiau niekados 
savo gyvenime nekelti į Roma ne ko
jos, vis dėlto Mykolo Angelo kūrinio 
taip esąs sužavėtas, jog yra pasiry
žęs net tą savo pažadą sulaužyti. 
Šiaip jis teturis vieną nenumaldomą 
troškimą — su tuo jo kūriniu supa
žindinti piatuji pasauli, surinkdamas 
jam nupelnytus laurus. Žodžiu, 
tas jo laiškas yra vienas iš įžūliau
sių ir begėdiškiausių rašinių, kokių 
tik kada nors man teko išvysti. Ta
čiau kokia milžiniška buvo Aretino 
itaka, paaiški iš budo, kaip į tą jo 
laišką buvo atsakyta.

Nieko Mykolas Angelas taip ne
mėgo, kaip arogantų ir akiplėšų. Vi
sur, kur tik su jais susidurdamas, jis 
be jokios atodairos juos smarkiau
siai puldavo, žmonėms tokiais atve

jais jis drėbdavo tiesą stačiai į akis, 
pažymėdamas, kad jie šneka tokius 
dalykus, apie kuriuos neturi nė ma
žiausio supratimo. Jei jam šiuo at
veju butų tekę susikirsti ne su tokiu 
įtakingu vyru, kaip kad Aretinas, ku
ris išdrįso jam nurodyti, kaip išti- 
krųjų, jo supratimu, turėtų būti nu
tapytas Paskutinis Teismas, tai arba 
butu į tai iš paniekos nekreipęs nė 
mažiausio dėmesio, arba keletu pa
stabų taip sumalęs toki ižulų aki
plėšą i miltus, jog tas, kol gyvas, 
butu išsizadejes minties kišti nosi ne 
i savo reikalus. Tačiau Aretinas is 
tikro buvo įtakingas. Tuo būdu My
kolas Angelas, atsakydamas jam i ki
ta laišką, gavosi imtis priemonės, 
kuri, del savo aštrumo, buvo ne kiek 
ne mažiau skaudi priešininkams, kaip 
ir jo nieko nevyniojantis i popierių 
atviras tiesos žodis.

„Garbingiausiasis Pone ir Broli", 
rašo jis, „Jūsų laiškas mane nepapra
stai pradžiugino, bet kartu ir nuliū
dino. Pradžiugino del to, kad toki 
laišką Jus atsiuntėte, nes tiktai Jus 
vienintelis tesugebate taip rašyti, o 
nuliudino, — kad didžioji mano pa
veikslo dalis jau yra baigta, todėl 
vertingomis Jūsų mintimis, tuo budu, 
man neteks pasinaudoti. Jeigu Jūs 
būtumėte Paskutini Teismą mates pats 
savo akimis, vistiek nebutumete ga
lėję geriau jo pavaizduoti, kaip da
bar, aprašydamas ji atsiųstame laiške.

Del Jūsų pasiūlymo apie mane 
rašyti ir mane pareklamuoti turiu 
pasakyti, kad juo aš nepaprastai 
džiaugiuosi, nes karaliai ir kunigaikš
čiai laiko sau didele garbe, jei juos 
pamini Jūsų plunksna, todėl ir as ne 
tik tuo džiaugiuosi, bet net prašau. 
O jeigu Jums už tai reiktų kuo nors 
atsilyginti is to, ką as turiu, tai 
as esu pasiryžęs tatai padaryti su 
didžiausiu malonumu. O del Jūsų pa
siryžimo nekelti daugiau nė kojos į 
Romą, tai tikrai nelaužykite jo tik 
tam, kad galėtumėte pamatyti mano 
tapybą. To tai tikrai aš nesu nusipel
nęs. Geriausi linkėjimai".

Ta laiska Mykolas Angelas pa
siuntė, matyti, ne mažiau kaip 
metų ketvirčiai praėjus nuo gau
to Aretino pasiūlymo, nes tas tiktai 
1538 m. sausio mėn 20 d. vėl į jį 
atsakė. Tačiau Aretinas, pasirodo, tik
rosios tų žodžių prasmes nesuprato, 
nes įsikimba į Mykolo Angelo tek
stinę žodžių prasmę paraidžiui ir pra
šo atsiųsti bent menkiausią piešinei!, 
„kurie tokių izymių vyru paprastai 
svaidomi i ugnį", kaip kad mėgdavo 
sakyti puldamas menininkus. Tačiau 
į tą pasiūlymą nesulaukė jokio atsa
kymo, ir Mykolas Angelas galėjo 
penkerius metus ramiai ilsėtis, tuo 
Ibūdų nusikratęs žmogumi, kuris į 
visas puses drabstydavo garbes ir 
gėdos dovanas. Aretinas vėl pasirodo 
tiktai 1544 metais. Dabar jis praneša, 
kad imperatorius parodė jam nepa
prastai didelę garbę, suteikdamas — 
— stupendi onori — teise joti jo 
dešinėje. Cellinis jam parašęs, kad
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Mykolas Angelas jo sveikinimus priė
męs šiltai. Ta žinia jam esanti ver
tesnė uz visas kitas. Jis dievinas ji. 
Jis tiesiog apsiverkęs džiaugsmo aša
romis, kai turėjęs laimę išvysti jo Pa
skutini Teismą, ir siunčia Aukščiau
siajam padėkos himną, kad tokiu 
laiku galėjo gimti. Ticianas dievinas 
Mykolą Angelą ir nebežinąs, kaip 
besidžiaugti ir kaip begirti jo antžmo
gišką meną. Ticianas pats parašė My
kolui Angelui, isreikudamas jam savo 
pagarbą ir susižavėjimą jo kūryba, 
nes jis esąs jų abiejų idealas.

Tačiau ir i §1 raštą — jokio atsa
kymo. Po poros menesių mėgina Are- 
tinas per vieną savo draugą Romoje 
priminti žadėtąjį originalini piešini. 
Tačiau tas prašymas atėjo labai ne
patogiu laiku, nes tada Mykolas An
gelas, karščio apimtas, gulėjo Riccio 
natriuose.

Aretinas vėl laukia metus laiko. Ši 
kartą jis mėgina prie Mykolo Angelo 
prieiti per Benvenuto Cellini, primin
damas jam sena pažadą atsiųsti nors 
vieną piešini. Galu gale turėjo atverti 
akis net ir žadėtasis siuntinys. Bet kas 
tai.Sunku tikrai pasakyti,kas tenai buvo 
— greičiausiai būta tokio dalyko, kuris 
galu gale turėjo atverti akis net ir 
Aretinui, ką iš tikro Mykolas Angelas 
apie tos rūšies dovanas ir jomis ma
lonės nusipirkimą galvoja. Ir vėl jo
kio atsakymo. Toji tyla galų gale 
venecijietį išmušė iš vėžių. Greiči
ausiai dovanų jis gavo iš Mykolo 
Angelo kelis senus pasturlakus, 
kuriuos teko greičiau pajuoka negu 
dovana laikyti. Jis parašo Celliniui 
grasinanti laiška, Buonarottis turis 
jausti gėda; jis reikalauja, kad jam 

t būtų tiksliai ir aiškiai atsakyta, ar 
jis ką gaus, ar ne; jis laikąsis senojo' 
pažado, priešingu atveju — jo meilė 
virs neapykanta.

Tai buvo 1545 metų balandžio 
mėnesi. Ir vėl — nieko. Tų metų ru
deni, pakviestas Povilo III, atvyko i 
Romą Ticianas daryti jo portreto..* 
Būstas ir atelier jam buvo paskirti 
Vatikane. Iš Aretino jis atsivežė plu
oštą rekomendacinių laiškų, ir jiedu 
viens kitam per visą tą išsiskyrimo 
laiką nuolatos rašinėjo.

Pirmajam Aretino laiške kalbama 
tiktai apie meną. Su ilgesiu jis sakosi 
laukiąs, kada tas grįšiąs atgal, kad 
galėtų iš jo burnos pasiklausyti apie 
antiką: kuo Buonarottis ja pralenkiąs 
ir kuo ta ji prašokanti, ar Rafaelis 
galis tapyboje pasivyti Mykolą An
gelą, o gal net pralenkti, džiaugsmas 
turis apimti žmogų, kad galis su juo 
pasikalbėti apie Petro bažnyčios 
statybą, kurią Aretinas dar iš savo 
senųjų Romos laiku vadina „Braban- 
tės statiniu". Toliau klausinėjama 
apie' Perina del Vagą ir Sebastioną 
del Piombo — pirmasis tuo metu bu
vo laikomas žymiausiu meisteriu Ro
moje, tuo tarpu Sebastionas, gavęs 
riebią vietą, nieko daugiau nebekūrė. 
DelVaga pagal MykoloAngelo piešinius 
Sikstinoje darė ornamentus, užiman

čius žemiau Paskutinio Teismo visą 
sieną ligi grindų, o Paolinoje — lu
bas. Tačiau čia tuo metu Mykolas 
Angelas dar pats rodė visą savo pa
jėgumą. Laiškas baigiamas įspėjimų, 
kad Paskutinio Teismo studijose pats 
nepražūtų ir kad jam su Sansovino 
netektų veltui jo visą žiemą laukti.

Ticianas ir Mykolas Angelas su
sitiko. Mykolui Angelui neteko vene- 
cijiečio pažinti iš jo pajėgiausių 
kūrinių. Popiežiaus portretas, turint 
galvoje visą Farnezės išorini nesimpa- 
tingumą, kur mažutis, iš senovinių 
bruožu sulipdytas senio veidas atrodė 
daugiau panašus Į piktą pamėklę 
neįstengė daugiau ką duoti, kaip Ti- 
ciano miklumą ir parodyti jo techni
kos apvaldymą; pagaliau ir visa kita, 
ką jis tais laikais Romoje tapė, nesu
daro jo kūrybos vainiko. Mykolas An
gelas atvirai sakydavo, kad Ticianas 
būtų kur kas daugiau davęs ir dau
giau pasiekęs, jei jis būtų mokėsis 
piešti ir savo atelier turėjęs geres
nių modelių. Venecijoj jų jaučiama 
tikra stoka, Tačiau jo spalvos jam 
nepaprastai patinkančios, o išraiška 
esanti tokia gyva ir tikrą, jog Tici
anas, jei tik sugebėtų tiek piešti, kaip 
kad tapyti, pasiektų tokių aukščiu, 
kur niekas su juo negalėtų lygintis. 
Tokią savo nuomonę pareiškė Myko
las Angelas Vasariui, kuris tuo metu 
buvo Romoje ir ėjo svetimšaliu va
dovo prie Ticiano pareigas, pažymė
damas, jog tokios nuomonės esą ir 
visi Romos menininkai.

Menininkai Ticianui Romoje, reikia 
pasakyti, buvo ne tik šalti, bet jo 
stačiai nekentė. Bijotasi, kad jis Ro
moje nepasiliktų. Perinąs del Vaga 
pareiškė nuomonę, kad jis spekuliuo
jąs darbais, kuriuos tam teko dirbti 
Vatikane ir į kuriuos jis pats preten
davo. Dėl Vaga buvo taip ant jo 
įdūkęs, jog nenorėdavo jo net susi
tikti. Kadangi del Vaga buvo Mykolo 
Angelo globojamas, o tas, kaip Vati
kano architektas, visuomet sugebėda
vo įkalbėti, kam duoti kokius užsaky
mus, tai visai galimas dalykas, jog ir 
šiuo atveju jis savo mokini stipriai 
užstodavo. Kokia scena įvyko tarp 
Mykolo Angelo ir Ticiano, mes ne
žinome, tačiau būdinga yra tai, kad 
kituose Aretino laiškuose, pasių
stuose i Romą, apie Mykolą Angelą 
daugiau neužsimenama nė puse lūpų. 
Gal Ticianas priminė jam žadėtąjį 
piešinį ir, matyti, sulaukė tokio atsa
kymo, kuris ir pačiam Aretinui pa
rodė aiškiau, negu jo tuštumas leido 
tikėti, ką iš tikro apie ji Mykolas An
gelas mano. Greičiausiai taip bus ir 
įvykę, nes tą Mykolo Angelo žygi — 
taip ilgai neatsiųsti jam žadėtojo pie
šinio — tas palaikė rimtu dalyku ir 
nusprendė rimtai — žinoma, saviškai 
— i jį reaguoti.

Aretinas ligi tol Mykolo Angelo 
Paskutini Teismą pažino tiktai iš kitų 
pasakojimo. Pats savo akimis buvo 
matęs tik jo kelias grupes, kurias 
vienas jaunas dailininkas buvo at

sinešęs kaip piešinius. Štai, į Vene
ciją tuo tarpu atvyksta raižytojas 
Enejas Vico ir pradeda paruošiamuo
sius darbus didžiulio raižinio, matyti, 
to paties, kuris mums dar ir šiandien 
parodo tikriausią jo veidą, laisvą nuo 
visokių taisymų, durstymų ir kitų tos 
rūsies priedų. Nusitveręs to kūrinio, 
Aretinas 1545 metų lapkričio menesį 
pasiunčia toki Mykolui Angelui 
laišką:

„Mano Pone. Dabar, kai man teko 
proga išvysti visą Jūsų Paskutinio 
Teismo kompoziciją, aš ir vėl regiu
— kiek tat liečia kompozicijos groži
— garsųjį Rafaelio grakštumą; ta
čiau, kaip krikščionis, priėmęs krik
što sakramentą, negaliu nepareikšti 
gėdos ir savo pasipiktinimo tuo lais
vumu ir nesivaržymu, kuriuo Jūs sa
vo dvasioj išdrįsote pavaizduoti tai, 
kas sudaro patį svarbiausią ir galu
tini visų mūsų tikėjimo tikslą.

Taigi, tas Mykolas Angelas, kuris 
yra tiesiog milziniskas ir nepalygina
mas savo garbe, tas Mykolas Angelas, 
kuriuo mes visi stebimės, negalėdami 
juo atsigėrėti, nusprendė žmonėms 
parodyti, kad jam žymia dalimi pa
maldumas ir religingumas yra visai 
svetimi dalykai, nors savo menu jis 
pasirodo tiesiog tobulas. Jaugi gali 
būti, kad Jūs, kuris dėl savo dievy
bės, susidurdamas su paprastais 
žmonėmis, nieko nenusileidžiate nė per 
nago juodymą, ta pati principą būtų 
pritaikęs ir didžiausiai Viesjpaties 
šventyklai? Viršum paties pirmojo 
Kristaus altoriaus, pirmojoje visame 
pasaulyje koplyčioje, kur Bažnyčios 
kunigaikščiai, garbingieji kunigai ir 
pats Kristaus Vietininkas šventųjų 
ceremonijų metu regės ir dieviškais 
žodžiais garbins Jo kūną, ir kraują? 
Jei tat nebūtų mažne nusikaltimas 
duoti palyginimą, tai aš išdrįsčiau 
beveik pasigirti, kaip man tatai pa
vyko padaryti mano Nannoje, kur aš, 
užuot tai daręs, kaip kad dabar Jūs, 
neleistinu būdu paprasčiausiai viską 
pavaizduodamas, pačią nedėkingiausią 
medžiagą apvilkau tokiais švelniais 
atsargiais žodžiais, jog, rodos, kitaip 
nė negalėjo būti. Tuo tarpu Jūs, kur
damas toki prakilnų dalyką, sten
giatės vaizduoti angelus bei jų dan
giškų apdarų ir šventuosius parodyti 
be jokio žemiško gėdos jausmo! Juk 
net stabmeldžiai tokią Diana, apvilk
davo drabužiu, o jei tekdavo skulp
toriui savo kaltu kalti nuogą Venerą, 
tai ir tai ją taip pavaizduodavo, jog 
toji arba savo rankų judesiais, arba 
užimtąja pozicija atrodydavo lyg bū
tų visai ne nuoga. Tuo tarpu Jūs, 
kuris laikote save krikščioniu, taip 
pažeminate tikėjimą, subordinuoda
mas ji meno reikalavimams, jog iš 
Jūsų kankinių ir nekaltų mergelių 
išeina lyg koks nepažįstąs gėdos 
jausmo balaganas, kurio net ir blogo 
vardo namuose žiūrima tik iš padilbų! 
Tokie dalykai tegalėtų būti tapomi ir 
rodomi kokioje nors nekuklioje mau
dyklėje, bet ne pačioje geriausioje iš
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visų geriausiu koplyčiųl Tikrai, būtų 
geriau, jei Jūs pats būtumėte netikįs, 
negu, būdamas tikis, tokiu būdu žalo
tumėte kitų tikinčiųjų religinius jaus
mus. Tačiau aš esu įsitikinęs, jog tiek 
toli eiti neleis Jums pats dangus — 
ir jis nepaliks nenubaustos tokios 
įžūlios Jūsų nuostabaus kūrinio drą
sos".

Tokiu iškilmingu pamokslišku tonu 
Aretinas kalba ir toliau, galop 
užsimindamas vėl apie save. Ne dėl 
to, kad, kaip pats sakosi, pyktų, jog 
negavo, ko buvo prašęs ir kas jam 
buvo žadėta, bet dėl to, „kad vis 
dėlto būtu geriau, jei Jūs savo pa
žadą ištesėtumėte — tada bent pikti 
liežuviai neplepėtų, kad tiktai tokie 
ponai, kaip Gherardo arba Tommaso, 
temoka prie Jūsų prisimeilinti ir ką 
nors iš Jūsų išpešti. Žinoma, jeigu 
aš turėčiau tiek aukso, kaip kad po
piežius Giulio, kuri jis Jums paliko, 
kad pats galėtų ilsėtis Jūsų darbo 
sarkofage, ir galėčiau tuo būdu at
silyginti už Jūsų duotąjį žodi, tada 
netektų kalbėti apie jokias sąskaitas. 
Tačiau aš nesu toks turtingas. Bet dėl 
to yra, Didysis Tapytojau, kaltas ne 
vien Jūsų šykštumas ir nedėkingumas, 
kad Julijaus kaulai lindi tokiame pa
prastučiame ikapyje, bet jo nuopelnai: 
Dievas jau taip sutvarkė, kad toks 
popiežius, koks kad buvo Julijus, bū
tų garsus pats savaime, savo darbais, 
tik Jūsų sukurtu didingu statiniu. Ta
čiau čia reikia pasakyti, kad Jūs 
neįvykdėte to, ką Jūs turėjote pada
ryti, ir tai yra vadinama tikruoju 
vardu — vagyste.

Mūsų sielos yra skirtos ne meno 
kūriniams, bet religingumui. Teatsiun- 
čia Viešpats Dievas savo šv. Dvasia 
popiežiui Povilui ir teapšviečia jo 
protą, kaip kad kadaise apšvietė am
žinosios atminties Grigalių, kuris ver
čiau sutiko Romą palikti nors ir var
gingesnę, bet be pagonišku stabų 
negu leisti, kad jos gyventojai netek
tų pagarbos jausmo nuolankios dva
sios kupiniems šventųjų paveikslams.

Jei Jūs, komponuodamas savo pa
veikslą, būtumėte laikęsis tų moks
linių nurodymų, kuriuos aš minėjau 
Jums rašytame savo laiške, kalbė
damas apie dangų, pragarą ir rojų(, 
tai, manau, neapsiriksiu tvirtindamas, 
pati gamta turėtų nublukti prieš Jus, 
sutelkusi Jumyse tokį nuostabų ta
lentą, jog Jūs pats būtumėte kaip 
koks dievaitis dabar garbinamas. Net 
daugiau — pati Apvaizda pasistengtų 
Jūsų paveikslą išsaugoti ir išlaikyti 
tol, kol stovės visas pasaulis.

Servitore Ar e tin o"

Kaip vis dėlto mikliai Aretinas su
gebėjo viską sugretini ir kirsti My
kolui Angelui i pačia skaudžiausią 
vietą! Visur pripažįstami jo sugebė
jimai ir nuopelnai, tačiau, iš kitos 
pusės, skelbiama, kad jis pasirodęs 
nedėkingas savo senam draugui ir ge
radariui popiežiui Julijui, kuri net'ap- 

' vogęsl Ir tai dabar, kada dėl Rovere- 
sų kaltės iš visos tos įkapio istorijos 

išėjo • tikras skandalas! Taip, jis yra 
nepaprastai didelis ir stiprus dailinin
kas, bet vis dėlto krikščionybės prie
šas! Čia aš daviau to laiško tiktai 
ištraukas, nes ji visa — dėl jo be
gėdiškumo— atspausdinti ištisai būtų 
perdaug drastiška. Man teko matyti 
daug visokių kaltinimų, mestų didie
siems žmonėms, ir daug turėti reikalo 
su tos rūsies bizniu, tačiau vis dėlto 
dar nė vienas nebuvo pravestas su 
tokiu apsukriu apskaičiavimu, taip 
gudriai ipainiojant į reikalą viešąją, 
opiniją. Aretinas, pasirodo, nebuvo 
neteisus, jei grasindavo iš anksto,— 
jis mokėjo keršyti ir tikrai atkeršijo.

Bern. Brazdžionis

Tūkstantis paveikslu
T ūkstanty paveikslu tu man rodais 
Viršum sniegu žydinčių kalnų, 
O tėvyne, tremtinio paguoda, 
Su tavim visais keliais einu.

. Tūkstanty paveikslu tu man rodais, 
Aš pažįstu juos visus visus 
Ar žydėsi tu sidabro soduos, 
Kai nušviečia pilnatis šviesus, 
Ar klegės! tu aukštajam uosy 
Su ramaus vidurdienio gandrais. 
Ar kaip gulbe mirdama dainuosi 
Kvepinčiais birželio vakarais ...

Tūkstanty paveikslų tu man rodais, 
O jų vienų vieno man gana. 
Su tavim kad šviestu naktys juodos. 
Kad širdy man būtum vis jauna ...

45.1.10

Kad jam tat įvykdyti šiuo atveju pa
vyko, matyti iš Condivio. žodžių, kur 
tas skundžiasi, kaip žmonės lengvai 
patiki piktais girdais, pvz., kad ir šiuo 
atveju, kai buvo mestas Mykolui An
gelui kaltinimas, kad apgaulingai pa
sinaudojęs skirtais įkapiui ' dirbdinti 
pinigais. Aretinas taip puikiai suge
bėjo spyglį paaštrinti, kad jo dūris

Londono Arkivyskupas žada padėti 
lietuviams

Spalio 2 d. buvo gauta žinių, kad 
i Mūncheną yrą atvykęs Londono Ka
talikų Bažnyčios arkivyskupas Dr. 
Bernard Griffin.

Lietuvių Kunigų Sąjungos sekreto- 
tius kun. V. Bagdanavicius pasinau
dojo ta proga ir nuvyko i Excelsior 
viešbutį painformuoti jo apie lietuvių 
atbėgelių reikalus.

Jo Ekscele'ncija priėmė kun. Bag- 
danavičių viešbučio vestibiulyje, kur 
per lietuvi vertėją maloniai apie pusę 
valandos kalbėjosi.

Pradžioje buvo paaiškinta, kad tik 
prieš valandą laiko buvo sužinota 
apie Jo Ekscelencijos vizitą, todėl

')
i. 

vienišam seniui išeitų juo skaudesnis. 
Čia paaiški visas Aretino charak
terio suktumas: jis ne tik padaro 
visą eilę savo laiško nuorašų, bet 
dar prideda toki postscriptūm: „Da
bar, kada mano įsiutimas del to budo, 
kuriuo Jūs atsimokėjote už Jums pa
rodytąjį mano nuolankumą, šiek tiek 
sumažėjo ir kada aš, tikiuosi, taip 
pat Jums įrodžiau, kad jei Jūs esate 
d i v i n o (di vino = iš vyno), tai aš 
taip pat ne iš vandens (d e 11' aqua), 
Suplėšykite šitą laišką i skutelius, 
kaip ir aš kad padariau, ir žinokite, 
jog aš nesu iš tų, kuriems drįstų net 
karaliai su kunigaikščiais i jų laiškus 
neatsakinėti."

Tačiau kad tai būtą nieko daugiau, 
o tik paprasto literatiško rašinio, pa
aiški iš kito po kelių mėnesiu Enejui 

!| Vico parašyto laiško, kuriame tas 
iškelia jo nuopelnus — Paskutinį 
Teismą sukomponuotu jo vario rai
žiniu padaryti prieinamą visam pa
sauliui. „Kad tokio paveikslo", rašo 
jis tame laiške, „nėra nė vienos ko
pijos, tai yra tikra skriauda tikėjimui, 
kurio garbei sukurtas patsai paveiks
las. Kadangi jis vaizduoja Paskutini 
Dievo Teismą, todėl tiktai tereikia pa
girti pastangas tą milžinišką triumfo 
ir siaubo dramą padaryti ko plačiau
siai prieinamą visam pasauliui. Už 
tai Jums pats Dievo Sūnus ir Floren
cijos hercogas atsimokės amžinosio
mis ir šių dienų gėrybėmis. Todėl 
ryžtingai imkiteš darbo ir kiek galė
dami ji greičiau baikite! Skandalas, 
kuri meninė Mykolo Angelo laisvė su
kels tarp protestantų, nesumažins nei 
Jūsų nuopelnų, nei -jo garbės. Jūs 
esate tas, kuris minimąjį paveikslą 
padarys prieinamą visiems."

Taigi, čia nė puse lūpų neužsime
nama apie tai, ką jis buvo prikišęs 
Mykolui Angelui, bet visai priešingai. 
Tačiau kas įvyko, vis dėlto įvyko, ir 
to iš istorijos neišbrauksi — kad ir 
koks didelis buvo Mykolas Angelas, 
vis dėlto Aretinas sugebėjo taip ji 
apdrabstyti purvais, jog tie lydėjo 
didįjį menininką ligi paskutinių gy
venimo dienu.

nespėta paruošti pasikalbėjimui pro 
memoria. Toliau — kad šiuo metu 
Vakarų Sąjungininkų okupuotoje Vo
kietijos dalyje yra apie 250 lietuvių 
kunigų su dviem vyskupais ir vienu 
arkivyskupu priešakyje. Lietuvių at- 
bėgėlių, kurie dėl bolševikinio režimo 
šiuo metu negali grįžti i tėvynę, esą 
apie du šimtu tūkstančių. Jų didžioji 
dalis gyvena stovyklose, kur sąlygos 
moralės atžvilgiu yra nepatenkinamos, 
kadangi dažniausiai kambariuose gy
vena po 2—4 šeimas su mažais vai
kais ir dar kartu gyvena nevedusieji 
vyrai ir moterys. Stovyklos yra dažni
ausiai įrengtos buvusiose kareivinėse.
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Jo Ekscelencija paklausė, ar kuni
gai kartu gyvena. Atsakyta, kad yra 
ir kunigų gyvenančių stovyklose, pav., 
Mūncheno stovykloje Nr. 95/279, kur 
kareivinių pastogėje, atitvertame kam
pelyje, įrengta koply tele ir kartu 
gyvena kunigas. Didžioji dalis gyvena 
privačiuose kambariuose.

Toliau Jo Ekscelencija paklausė, 
kokia yra atbegelių materialinė padė
tis ir ar turi žmones darbo. Paaiškin
ta, kad labiausiai jaučiamas drabužių 
bei apavo trukumas, pirmoje eileje — 
vaikams. Nežymi dalis turi darbo, 
kiti lanko įvairias mokyklas bei kur
sus, surengtus pačių lietuvių inteligen
tų pajėgomis.

Jo Ekscelencija paklausė: „Kur yra 
jūsų vyriausybė sustojusi." Atsakyta, 
kad Vyr. Komitetas yra Wurzburge, o 
musų konsulatai bei pasiuntinybes 
veikia Londone ir Amerikoje. Jis pa
sisakė, kad apie juos jam yra žinoma.

Toliau buvo paaiškinta, kad Liet. 
Kunigų S-ga yra gavusi leidimą ir 
leidžia Mūnchene laikrašti, todėl pra
šoma tarpininkauti, kad redakcijai 
butų siunčiami anglų kataliku laikraš
čiai. Jo Ekscelencija pažadėjo tarpi
ninkauti ir paprašė redakcijos adreso.

Baigiant kalbėti buvo prasyta, kad: 
1) Jo Ekscelencija paimtų lietuvius 
atbėgėlius savo globon, 2) kad anglų 
katalikų visuomenė butų supažindinta 
su musų padėtimi, 3) prašyti anglų 
katalikų visuomenes paramos, 4) tar
pininkauti Amerikiečių Karines Val
džios Tikybų ir Švietimo Skyriuje, 
kad galėtume su jais geresni ryšį 
palaikyti.

Del pirmųjų trijų punktų Jo Eksce
lencija davė savo sutikimą ir pažadė
jo mums padėti, o del ketvirto punk-. 
to paaiškino, kad čia yra ne Britų 
zona, todėl jis nieko negalis padaryti, 
bet pažadėjo tuo reikalu kalbėti ryto
jaus diena Berlyne, o grizęs i Lon
doną — tenai.

Pasikalbėjimas vyko draugiška ir 
malonia nuotaika.

Žodis skaitytojams
.Po penkerių metų pertraukos, atsi

radus kuklioms galimybėms, drįstame 
pasiūlyti Lietuvos Visuomenei spaus
dintą religini žodi. Per šiuos penke
rius tylos metus pergyvenome daug 
skaudžių likimo smūgių: viena prie
spauda sekė kitą, vienas ištrėmimas 
kita. Dėl to didelė mūsų šviesuomenes 
dalis dabar klajoja po pietų vakarų 
Vokietiją.

Po viso to, ką išgyvenome, šian
dien daug kas mums atrodo kitaip 
negu pirma. Daug vertybių, kurias 
pirma laikėme nelygstamomis, nu
vyto ir sunyko mūsų akyse. Dabar 
atėjo laikas kad mes galime savo 
klajonėse truputi stabtelti, atsisėsti 
pakeleje pailsėti ir kartu su lietuviš
ku Rūpintojėliu pamąstyti . . .

*
, „Naujasis Gyvenimas" stengsis 
duoti medžiagos religiniam mąstymui

Naujasis Gyvenimas

ir gyvenimui. Jame bus rašoma apie 
pagrindinius religinio gyvenimo prin
cipus, bus palengvinama skaitytojams 
ieiti i Kataliku Bažnyčios dogmų lo
byną, bus nušviečiamos liturginės 
einamojo laiko idėjos ir svarstomi 
religiniai-kulturiniai uždaviniai, ku
rios iškelia mūsų gyvenimas. Be to, 
dar stengsimės duoti kiek galėdami 
daugiau grožines literatūros — savos 
ir verstinės — ir žinių bei spaudos 
apžvalgų iš kataliku pasaulio, kiek 
jų šiais laikas paseksi gauti.

*
Mūsų leidžiamo laikraščio lygmuo 

derinsis prie skaitytoju; kadangi mu
su išeivijoje didžiausia vienalytę 
grupe sudaro šviesuomenė, tad jai vi
su pirma šis laikraštis ir bus taiko
mas. Tačiau mes stengsimės, kad 
laikraščio keliamos mintys ir sklei
džiamos idėjos butu aiškiai ir prieina
mai išreikštos ir visiems suprantamos.

*
„Naujasis Gyvenimas" leidžiamas 

pritariant ir laiminant J. E. Arkivys
kupui Metropolitui J. Skvireckui, J. 
E. Vyskupui V. Brizgiui ir J. E. 
Vyskupui V. Padolskiui. Jo bendra
darbiais yra pakviesti visi spaudos 
darbuotojai iš kunigu ir pasaulinės 
šviesuomenės tarpo. Jeigu ko iš kata
liku raštijos atstovu nepasiekė mūsų 
kvietimas bendradarbiauti, tai yra 
kaltos nepaprastos aplinkybės, ku
riose gyvename. Dėl to šiuo mes 
kviečiame visus kataliku spaudos 
darbuotojus prisidėti prie šio darbo 
savo raštais, patarimais ir visokia ga
lima parama. Laikrašti leidžia Lie
tuvių Kunigu Sąjungą, ji redaguoja 
kun. V. Bagdanavičius.

*
Didelė dalis mūsų šviesuomenės 

yra pašaukta nematomos Viešpaties 
rankos nuo to arklo, kuri ji vedė kul
tūrinėje Lietuvos dirvoje. Viešpaties 
keliai yra neįžvelgiami I . . . Mes tu
rime vilties, kad ta dirva neliks nea
parta. Taip, kaip šv. Izidoriui, pa
šauktam prie maldos, Angelas nepa
liko jo lauku dirvonauti, taip ir mes 
turime vilties, kad i Lietuvos Kultū
rinę dirva Dievas pasius savo Galy
bių Angela, kuris vėl ja padarys dir
bama ir gyvenama žeme. — Šv. Izi
doriaus legenda prisimindamas, daili
ninkas Krasauskas pagamino „Nau
jajam Gyvenimui" antraštę.

Šv. Tomas Amerikoje
„Catholik Herald" praneša apie sen

sacingai išaugusi susidomėjimą šv. 
Tomu Akviniečiu Amerikoje. Jo svar
biausias veikalas „Sumina Theologica" 
yra priskaitomas prie knygų, vadina
mų ,,best-sellers", kurios 1945 metais 
pasiekė aukščiausią tiraža. Šalia 
„Sumina Theologica" didelio tiražo 
pasiekė ir populiari literatūra apie 
tomizmą. Be kitu, ypatingai paminėti
nas Įdomiai parašytas veikalas T. Pa- 
rella O. P. „A companion to the Su
ma".
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Šimet sukanka šimtas metų nuo 
kardinolo Newmano grįžimo į katali
kų Bažnyčią. 1845 m. spalio m. 10 d., 
žymus anglikonų bažnyčios dvasinin
kas, po ilgu svarstymu ir tyrinėji
mų nusprendė žengti galutini lemiamą 
žingsni ir pereiti i kat. tikėjimą.

Kaip pats Newmanas sakosi, to 
žingsnio imtis ji privertė kat. Bažny
čios aiškumas ir tiesumas. Tai buvo 
malonės valanda tiek jam pačiam, 
tiek Bažnyčiai, kurios autoritetui jis 
pasivedė. Su laiku Newmanas išaugo 
i didžiausia 19-jo amžiaus religini 
genijų, kurio mintys teologijos-filo
sofijos klausimais savo reikšmės bei 
aktualumo nėra nustojusios nė šiais 
laikais. Kaip mokslininkas iš Dievo 
malones, pamokslininkas, psichologas, 
pažinimo pradmenų tyrinėtojas ir- 
puikus stilistas, pasižymejes tiesiog 
klasišku stiliumi, Newmanas atgim
stančiai Anglijos Kat. Bažnyčiai yra 
nepaprastai daug nusipelnęs. Savaime 
aišku, — jo kelias i Kat. Bažnyčią 
nebuvo rožėmis klotas: jame yra 
apstu ir tragišku momentu. Tačiau 
po ilgu ir nuoširdžiu tiesos studijų 
jis neišsigando realybės ir 1847 m. 
įsišventino kat. kunigu. Birmingame 
ir Londone įsteigė šv. Pilypo Nerio 
oratoriją. Dubline atidarė ir vadova
vo kat. universitetui.

Po ilgos, tylios vidaus laimės kon
vertitą vėl ištiko — lemties smūgiai. 
Jis buvo kataliku įtartas ir apšauk
tas liberalu. Tačiau čia visus ištiko 
staigmena: paprasta dvasininką New- 
mana didysis popiežius Leonas XIII, 
Anglijos pasaulininku kat. vadu pra
šomas, pakelė i kardinolus. „II mio 
cardinale" — „tai mano kardinolas" 
— vadino ji Leonas XIII. Tuo tarpu 
Newmanas išaugo i stambia religine 
asmenybe. Mirdamas 1890 metais, 
Newmanas paliko daug vertingų vei
kalu, iš viso 37 tomus, .kuriu tikrą 
reikšmę ir visa didybe kaip reikiant 
pažins nebent tiktai ateities kartos.

Žydai dėkoja katalikams
Žydų bendruomenės Roermonde 

(Olandijoj) vadovai įteikė vietos kat. 
vyskupui 180 svarų sterlingu auką 
atstatyti sugriautai kat. bažnyčiai, 
nors neatstatyta lieka ir jų pačiu si
nagoga. Tuo būdu žydai nori Lūnbur- 
go provincijos kunigams ir tikintie
siems atsidėkoti už suteikta nacių 
persekiojimų metu žydams pagalbą.

„The New Life." Lithuanian religious 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben" — kath. Zeitschrift in 
litauischer Sprache mit Genehmigung 
des Erzbischofl. Ordinariats Munchen. 
— „Naujasis Gyvenimas" Lietuvių 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietūvių Katalikų Kunigų, Sąjun
gos, redaguojamas Kun. V. Bagdana- 
vičiaus Mūnchen, Lamontstr. 21. — 
Kaina 80 pf. — Printed by Haas & Cie., 

Augsburg.
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