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VISAS. KRISTUS
Siaučiant karo audroms ir blaškant 

mus iš vienos vietos kiton, mes ne
galėjome pastaraisiais metais sekti 
religinio gyvenimo eigos. Taip pro 

Omus praėjo nepastebeti kai kurie 
sparbūs religinio gyvenimo Įvykiai. 
Dabar, karo audroms tykstant ir iš 
lėto blaivantis horizontams, atsiran
da proga ir mums savo žvilgsni at- 

• kreipti i religinio gyvenimo klausi
mus.

Tokiu svarbiu faktu, Įvykusiu pa- 
. Staraisiais laikais religiniame gyveni

me, reikia lakyti encikliką apie N 1- 
s t i n i Kristaus Kūną, paskelb
tą pop. Pijaus XII šio karo pradžioje. 
Yra pagrindo manyti, kad ši encikli
ka turės didesniu pasekmių pasaulio 
gyvenime, negu ka tik praūžės karas. 
Tai nėra joks perdėjimas taip ver
tinti encikliką apie Mistinį Kristaus 
Kūną. Teologai sutinka, kad šioje en
ciklikoje yra kažkas visiškai kito, 
negu paprastai, kažkas visai naujo, 
dar tokia forma nebūto, Bažnyčios gy
venime. Ji slepia savyje naują dva
sinį lobi ir neišsemiamą religinį tur
tą. Tačiau su turtais jau taip esti, 
kad kiekvienam prašalaičiui jie nėra 
lengvai prieinami. Visuomet reikia 

f) daugiau ar mažiau pastangų norint 
kokį turtą įsigyti. Panašiai yra su 
dvasiniais turtais. Ir ši enciklika yra 
tarsi kokie labai turtingi rūmai, ta
čiau prieinami ne smalsiam tunslui, 
bet tik rimtam svečiui., Reikia gyvo 
tikėjimo ir nemaža dvasios pastangų, 
kad šie lobiai mūsų akiai ir širdžiai 
atsivertų. •

Nėra lengva pasakity, kokia tiesa, 
kokia vertybė yra pati svarbiausia ir 

. reikalingiausia iš tų, kurias mums 
teikia si nauja enciklika.

Bene pirmutinis lobis, kuris krinta 
mums į akis šiuose turtinguose rū
muose, pirmutinė karo išvargintai 
žmonijai dovana, kurią neša si enci
klika, yra ypatingas \ žm o g a u s 
vert ės iškelima s.

Bet jei kas manytų enciklikoje 
rasti paprastai deklamuojant žmo
gaus didybę ar galybę, jo išradingu
mą ar pažangumą, tas apsiriktų. Jo
kių žmogaus pagyrų čia nėra. BetB

K u n. V. Bagdanavičius 

čia yra taip nušviesti žmogaus ir 
Dievo santykiai, jog, į juos įsigilinus 
ir juos supratus, nieko daugiau bebe- 
lieka, kaip sušukti: Viešpatie, kaip 
nepaprastai Tu žmogų, išaukštinai, į 
kokias galvą svaiginančias aukštu
mas Tu ji iškėlei! Vietomis, kai skai
tai encikliką, suabejoji: ar tai tikrai 
yra tiesa? Ar čia nėra kokia klaidi 
svajonė ar akiu monas? Bet ne. Čia 
yra ramus ir tikras vyriausiojo mo
komojo Bažnyčios autoriteto žodis. 
Juo reikia tikėti ir galima pasitikėti'.

* •
Pagrindinė tema, kurią atskleidžia 

šv. Tėvas šioje enciklikoje, yra ta, 
jog Bažnyčia nėra vien juridinis or- 
ganismas, žmonių draugija, kuri sie
kia savo narių išganymo. Bažnyčia, 
šalia savo juridinės ir matomosios 
pusės, turi savo šventąją, neregi
mąją dalį. „Bažnyčia yra kažkas 
prakilnaus, kažkas paslaptingo ir die
viško". Pasiremdamas Apreiškimo 
šaltiniais, šv. Tėvas ją vadina „Misti, 
hiu Kristaus Kūnu", Šio mistinio kū
no galva yra istoriškasis ir dieviška
sis Kristus, gyvenęs žemėje, o dabar 
gyvenąs danguje. Kiti šio mistinio 
organizmo nariai gyvena žemėje ir 
sudaro regimąją Bažnyčią. Kristus ir 
Bažnyčia yra susieti tampriais ry
šiais. Jie sudaro vieną organizmą ir 
yra vigai nuo kitų priklausomi ir 
vieni kitu reikalingi. Kūno nariai ne
gali apsieiti be Kristaus. Tačiau ir 
galva savo ruožtu pegali apsieiti be 
rankų ar kitų kūno dalių; viena gal
va nesudaro viso kūno. Taip ir Kris
tus negali apsieti be Bažnyčios.

Mūsų nestebina tai, kad mes esame 
nepilni be Kristaus. Bet mus stebina, 
kad ir Kristus yra nepilnas be mūsų! 
Sv. Tėvas sako pažodžiui: „Bažnyčia 
yra taip pat Išganytojo pilnybė bei 
išbaigimas, ir Kristus kiekvienu atž
vilgiu Bažnyčioje taip pat randa sa
vo pilnybe. Šiais žodžiais mes palie
tėme giliausia pagrindą, — sako to
liau šv. Tėvas, — kodėl mistinė gal
va, t. y. Kristus ir Bažnyčia, kuri 
kaip antrasis Kristus jam čia atsto
vauja, kuria naują žmogų, ir, šiam 
naujam žmogui be pertraukos tęsiant 

toliau kryžiaus auka, bus sujungti 
dangusir žemė: naująjį žmogų mes 
suprantame Kristų kaip galvą ir 
Kristų kaip kūną — visą Kristų (38 
psl.KVisas Kristus — tai asmeniška
sis Kristus ir mes, kurie tęsiame 
Kristaus gyvenimą iš šimtmečio į 
šimtmetį, ji papildome ir ji išbai. 
giame . . . šie enciklikos žodžiai yra 
tokio pobūdžio, kad prie jų verta 
daug kartų grįžti, pakartotinai skai
tyti, iki jie mums atidarys neturin
čias palyginimo tikėjimo paslaptis.

Mes jau esame, palyginti, įsisąmo
ninę, jog Kristus kentėjo ant kry
žiaus už mūsų nuodėmes. Tai yra 
svarbu. Tai yra tikra tiesa. Bet taip 
pat yra tiesa kad mes Kristui ne tik 
naštas užkrauname, bet mes galime 
jam ir padėti. Mes galime vesti jo 
darba toliau, iki galo, iki tos nuosta
bios harmonijos, apie kurią kalba šv. 
Tėvas, kada dangus ir žemė bus su
jungti. Bet nuostaba čia dar nesibai
gia! Ji kyladar aukščiau.

Dangaus ir žemės sujungimą įvyk
dyti negali vien asmeniškasis Kristus 
pats vienas. Tai gali padaryti tik vi
sas Kristus Kristus su žmonija, arba 
Naujasis Žmogus, apie kuri kalba šv. 
Tėvas. #

Šv. Tėvas supranta, kad ši tiesa 
yra tiesiog keista ir sunkiai prieina
ma lėkštam žmogaus galvojimui. Ta
čiau nepaisant to, ji yra teisinga. 
„Nors ir kažin kaip keistai gali atro
dyti, — sako šv. Tėvas, — tačiau 
yra tikra, kad Kristus reikalauja pa
galbos iš savo narių" (20 psl.j.

Žmogus čia yra paimamas iš savo 
plokštumų bei pelkių ir iškeliamas į 
kvapą užimančias dieviškas aukštu
mas. Žmogus čia yra ne tik tas, ku
ris yra atperkamas, bet jis pats tam
pa tuo, nuo kurio priklauso pasaulio 
išganymas. „Tai yra tikrai šiurpą ke
lianti tikėjimo paslaptis, — sako šv. 
Tėvas, — kurios niekada negalima 
pakankamai atsimąstyti, būtent kad 
daugelio išganymas priklauso nuo 
maldų ir laisvu atgailos darbų pas
laptingojo Kristaus Kūno narių, ku
riuos jie šiuo tikslu atlieka ir nuo 
bendradarbiavimo ganytojų ir tikinči>ų»

. Lietuvos nacibn ,.ią« į 
iM.Mažvydo bibiiotekaj
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jų, ypač seimų tėvų ir motinų^ su 
mūsų Išganytoju." (21 psl.)

t •

Nauji dogminiai religinių tiesų for
mulavimai daro įtakos ir moraliniam 
žmonių gyvenimui. Paprastai pagal 
tai, ką žmogus tiki, tuo jis ir gyvena. 
Mums kyla klausimas, ką naujo duos 
mūsų dvasiniam gyvenimui encikli1 , 
kos keliamas Visas Kristus ir Nauja
sis Žmogus. Į ši klausimą tenka at
sakyti, kad jis visų pirma tikinčių
jų tarpe pabudima didžios dabarties 
sąmonę. Jis kiekvienam tikinčiajam 
žmogui, gyvenančiam bet kokiu laiku 
ir bet kokioje tautoje, iškelia prieš 
akis? kokia didingą vietą jis užima 
visatoje ir santykiuose su Dievu. Jis 
yra ne koks menkavertis daiktas, toli' 
nustumtas nuo pagrindinės pasaulio 
ašies, bet jis yra asmuo, kurio ben
dradarbiavimas yra reikalingas pasau
lio išganymui. Jis yra antrasis Kris
tus. Tais amžiais, kada krikščionybė 
sąmoningai ar mažiau sąmoningai 
pergyveno savo pasiuntinystės ir 
paskirties didingumą, tada ji buvo 
yrąs pajėgi ir kūrybiška. Tais laikais 
jį sugebėjo pasaulį atpirkti, jį pa
krikštyti. Tokia ’ krikščionybė buvo, 
pvz., 3—4 šimtmetyje. Būdinga yra, 
kad niekas drąsiau nėra išreiškęs 
krikščionies savisamones, kaip tų 
laikų žmogų, šv. Augustinas. Jis drį
so apie save pasakyti šiuos žodžius: 
„Sveikinkime vieni kitus ir džiauki
mės, kad mes esame ne tik krikščio
nys, bet esame Kristus. Ar suprantate 
tai, broliai, ar įžvelgiate Dievo mums 
duotos malonės didingumą? Stebėki- 
tės ir džiūgaukite, nes mes esame 
tapę Kristumi. Jei jis yra galva, o 
mes esame sąnariai, tai via žmogų 
sudaro jis ir mes." (Trakt in .Johan.
21,8.) x
Gilus savo egzistencinės tikrovės su
pratimas igalinos šv. Augustino ben
draamžius laimėti kova zu stabmel- 
dybe. Ne skatinimai, ne moraliniai 
pamokymai, net ne dvasinės praty
bos ir auklėjimas verte juos išlaikyti 
didžiuosius bandymus, bet gilus per
gyvenimas savo religinės paskirties 
Kristuje ir pasaulyje.

Didžios dabarties sąmonė duoda 
pradžia visiems didiesiems laikams. 
Šia tiesa labai brangino Periklis, Atė
nų valstybės vyras, kuris nutiesė 
teisinius pagrindus tolesniam šios val
stybės žydėjimui. Vienoje savo kal
boje jis taip yra kalbėjęs apie didžią, 
ją dabartį. Jis pirmiausia įvertino 
protėvius, kurie apgynė krašto nepi 
klaūsomybę, paskui paminėjo tėvus, 
kurie plačiai išskleidė Atėnų valdžia, 
bet dar-didesnė, sakė jis, esanti da
bartis. Dabar atėniečiai gyvena sant
varkoje, kuri nėra sekimas kitu kra
štu Įstatymų, bet, priešingai, galės - 
eiti pavyzdžiu kitiems. „Lai menas 
pagražina mūsų gyvenimą ir lai bu
na saugojamas! liūdno rimtumo: mes 
mylime meną, bet nesame eikvotojai; 
mes mylime mokslą, bet nebūsime 
lengvapėdžiai. Mes būsime nusistebė

jimo objektas ateinančioms kartoms". 
(Iš Weis 2 t., 292 p.)
* Nors" kiek išdidžiai skambą Peri- 
kllo žodžiai turi savyje ne maža tie
sos. Jie išsipildė. Graikija ir šiandien 
tebėja visų nusistebėjimo objektas 
Didžios dabarties sąmonė vaidina di
delį vaidmenį tiek visuomeniniame, 
tiek religiniame gyvenime. Kai krik
ščionybė pergyveno gilią savo pa
siuntinybės prasmę, tai ji perkeitė 
pasauli. Taip Augustino laikais buvo 
perkeista Romos imperija o 12 šimt
metyje, šv. Tomo laikais, buvo per
keista graikų filosofija, ir iš Vakarų 
barbarų tautų išsiskleidė krikščio
niškosios Vakarų kultūros žiedai. Tei
singai apie tai sako Chr. Davsonas, 
Anglų istorijos filosofas, savo kny
goje apie Vakarų kultūros vienybę: 
„Krikščionybė turi būti dėkinga šiai 
savo nepakartojamos pasiuntinystės 
sąmonei už tą jėga ir tuos laimėji

mus, su kurių pagalba ji padarę per
versmą Vakarų kultūroje." (133 psl.)

Sv. Tėvas savo enciklikoje atkrei
pia mūsų dėmesį į gilų Bažnyčios 
šventumą, Bažnyčia yra šios tikrovės 
dalykas, ji yra dabarties dalykas. Ji 
yra neatsiejamai susijusi su musų 
gyvenimu, su mūsų asmeniu, su mū
sų realia tikrove. Bet šalia savo 
realumo ir konkretumo Bažnyčia yra 
apdovanota dievišku prakilnumu. Ji 
yra šventenybė tikrąja to žodžio 
prasme. Dėl to niekas negali suteikti 
žmogui didesnės dabarties, kaip 
Bažnyčia, niekas negali duoti jo gy
venimui didesnės prasmės, didesnio 
uždavinio. Ne tik amžinasis gyveni
mas yra prasmingas religiniu požiū
riu, bet ir šis gyvenimas. Jei kas nori 
pilnai ir plačiai gyventi jau šiame 
gyvenime, tas turi gyventi Bažnyčios 
gyvenimą. Jeigu jau ieškoti turto, 
tai ieškoti ten, kur yra visokio šal
tinis, jei ieškoti meilės, tai tame, 
kuris yra patsai meilė, jei ieškoti 
garbės, tai ten, kur ji yra be seselių, 
būtent-Kristuje Dievuje.

* ~
Bažnyčia kuria nauja žmogų, kuris 

tęsia toliau pasaulio atpirkimo dar
bą, — sako enciklika. Kristus reika
lauja pagalbos iš savo tikinčiųjų. Jie 
savo kentėjimais papildo tai, ko trū
ko Kristaus kentėjimams (kol. 1, 24: 
53 p.) Naujasis žmogus yra pilnaver
tis veiksnys pasaulio išganymą vyk
sme. Nuo jo užimtosios pozicijos pri
klauso daugeloi žmonių išganymas. 
Jis nėra tik koks įrankis, bet sava
rankiškas veikėjas. Jis nėra koks ak
las kito sekėjas, kito gyvenimo ko
pijuotojas, bet laisvas savo gyveni
mo kūrėjas. Jis turi duoti matomą 
išraišką Kristaus mokslui savo lai
ku ir savo tautoje. Šv. Tėvas sako: 
„Visi tie, kurie didžiuojasi krikščio
nies vąrdu, privalo ne tik mąstyti 
apie mūsų Išganytoją kaip aukštą ir 
tobulą visų dorybių pavyzdį, bet turi 
protingu vengimu nuodėmių ir uoliu 
šventumo siekimu jo mokslui ir jo 
gyvenimo doriniam turiniui duoti 
išraiška." (22 p., pai. 25 p.)

♦ ’

Duoti Kristui naują išraiška pasi- - 
naudojant tomis dvasinėmis ir med
žiaginėmis pajėgomis, kuriso yra mū
sų dispozicijoje! Štai koks yra kiek
vieno tikinčiojo uždavinys.. Kiekvie
nas turi ji pats išspręsti. Niekas ki
tas jo gyvenimo uždavinio už jį 
neišspręs. Tikėjimas mums duoda ne 
tik Dievo malonę, bet ir didi uždavi
nį, kurį mės turime jos padedami 
išspręs ti.

Mes kuris laikas įpratome į Dievo 
malonę žiūrėti kaip Į pigią Dievo do
vana, kuria užtenka tik priimti, ir 
viskas baigta. Į tikėjimą daug kas 
žiūri kaip į pigią, bet gerai rekla
muojamą prekę, kaip į dyką žmogaus 
globojimą ir maitinimą iš Dievo pu
sės. Dėl to „protingi" žmonės nesku
ba šia dovana aprūpinti savo vaikus, 
nes bus dar galima ir vėliau ją įsi
gyti, jos juk nepritruks. — Tačiau 
religinis gyvenimas yra ne tik Dievo 
dovana žmonėms. Religinis gyveni
mas stato žmogui ir dieviškus užda
vinius. Jis įtempia jo jėgas. Tie užda
viniai yra realūs ir konkretūs, bet 
kartu ir be galo dideli. Religiniai Z 
uždaviniai savo konkretumu ir sun- V 
kurnu yra panašus į mūsų egzisten
cijos uždavinius (tarytum tokie, kaip 
uždavinis išsisukti nuo bado), bet 
kartu jie yra tokie didingi ir nuosta
būs, jog fantastiškiausia pasaka nu
blunka pries jų realybę.

Musų laikų dvasinę apatiją yra gy. 
vai pajutęs vienas prancūzų žurnali
stas, Jacques Riviere. Jis, netekęs ti
kėjimo, kreipėsi laiškas Į Pauliįų 
Claudeli, prašydamas jam padėti rasti 
kelią į tikėjimą. Savo gausiuose 
laiškuose jis iškelia kliūtis, kurios 
jam atsiranda norint grįžti i tikėjimą, 
Neturint po ranka jo knygos, sunku 
tiksliai pacituoti Jacques Riviėre 
sunkumus. Tačiau, apytikriai sakant, 
jis skundžiasi tuo, kad tiks, 
jiams yra per lengvas, kad jis neuž- 
angažuoja viso žmogaus, kad Dievo 
ir žmogaus santykiavimas religijoje 
nekelia žmogui didingų sunkių užda
vinių, už kuriuos būtų verta kovoti Ir 
kentėti. " ' (

Dorinius-religinius uždavinius tikė. ' 
jimas visada kelia žmonėms, bet ne 
visada žmogus yra pajėgus šiuos 
uždavinius suprasti ir juos išspręsti. 
Religinis-dorinis žmonių pasyvumas 
yra labai ryškus pereito šimtmečio 
dvasiniame gyvenime. Dvasinio pasy
vumo žymių yra tiek katalikiškosios 
visuomenės, tiek vadinamosios ap- 
šviestosios-liberalinės visuomenės tar
pe. Kaip dvasios apatijo's pavyzdį ga
lima prisiminti rusų rašytoja Tolstojų, 
kuris mokė nesipriešinti piktam, ne
kovoti su juo, bet pasitraukti jam iš 
kelio. Vakarų Europos liberalinę pa
starųjų laikų dorovę suformulavo 
Kantas. Pagal ji žmogus doriniame 
gyvenime iš viso ne kokio protingo 
tikslo siekia, ne gyvenimo uždavinį 
sprendžia, bet tik vykdo dorinę prie
volę. Jis jaučia kažkokį dorinį impe. 
ratyvą, kuris jį verčia gerai daryti. 
Ar tas dorinis imperatyvas yra geras,
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ar blogas, — to klausimo Kantas vi
sai nekelia.

Šio mokslo poveikyje modernus 
Vakarų Europos žmogus iš viso pasi
darė nepajėgus kokiam doriniam 
tikslui rinktis. Jis tik sugeba vykdyti 
savo prievolę, kuri jam ateina kokio 
nors Įsakymo ar Įstatymo keliu. Toks 
žinogus neklausia: ar teisinga'yra tai, 

Įkas liepiama, bet tik klausia: ar ti
arai liepiama. Kanto filosofijos pri
rengta Vokietijos šviesuomenė buvo 
lengva suvaldyti ir savo žiauriems 
tikslams pakreipti visokiems vadams 
•— suvedžiotojams. y

Religinė visuomenė visada buvo mo
koma, kad jos dorini gyvenimą veda 
dieviškasis tikslas. Ir kas nėra teisin
ga, tas nėra dora, ir to negalima vyk
dyti. Tačiau religinė visuomenė yra 
patekusi kiton negerovėn. Ji, užuot 
pati sprendusi savo gyvenimo užda
vinį, nepatikėdama savo jėgomis, daug 
vadovaujasi kitų padarytu sprendimu. 
Dėl to religinis gyvenimas tampa per 
daug gyvenimu pagal šabloną, pagal 
pavyzdi. Tikintieji nusižiūri j Įvairių 
šventųjų pavyzdžius ir stengiasi pa
gal juos gyventi. Toks gyvenimas 
nors ir duoda kartais šiokių tokių 
rezultatų, betgi ne pačių geriausių. 
Jis sugeba išugdyti šventųjų kulta, 
bet nesugeba išugdyti pačių šven
tųjų. Taip religinis gyvenimas virsta 
sekimo gyvenimu. Tokia krikščionybė 
tampa ne klasine, bet pseudoklasine 
krikščionybe.

Septynioliktojo šimtmečio pseudo- 
klasicizmas buvo įsigalėjęs žmoguje 
ne tik grožinėje literatūroje: jis bu. 
vo giliai Įleidęs šaknis ir religiniame 
gyvenime. Ne tik meno veikalai tada 
buvo kuriami pagal šabloną bei pagal 
taisykles, bet ir religiniam gyvenimui 
formuoti buvo surasta visa eilė au
tentiškų ir nelabai autentiškų pa
vyzdžių ir taisyklių.

Tikru klasišku menu vadiname tą 
kūrini, kuri menininkas sukūrė ne 
sekdamas kokį Įžymų pirmataką, ne 
kopijuodamas jo paveikslą, bet tą, 
kuri menininkas padarė pagal savo 
turimą idėją ir atsižvelgdamas Į me
džiagos savybes, iš kurios jis dirba.

Taip ir religini gyvenimą tikru ir 
klasišku galima laikyti tik ta, kuris 
kyla iš tikėjimo, Bažnyčios išreikšto 
dogmų pavidalu, ir kuris (žiūri ne 

tiek, kad butų panašus Į vieną ar ki
tą šventumo tipą, bet kad ta realybė, 
kurią jam Dievas yra davęs, savo 
malda ir savo darbu atpirktų.

Be abejo, čia nenorima pasisakyti 
prieš pavyzdžius ar taisyklės apskri
tai. Savo vietoje jos turi labai didžią 
auklėjamąją reikšmę. Tačiau kai 
reikia apsispręsti: ar eiti pagal pa
vyzdi ir taisyklę, ar pagal tiesą ir 
gyvenimo keliamą uždavinį, tai visada 
turi nulemti tiesa. Garsus yra šiuo 
klausimu šv. Tomo pasisakymas, kad 
teisingas gyvenimo uždavinys yra 
aukščiau už Įstatymą.

Negalima neigti, jog šis kelias yra 
pavojingas. Juo einant, susidaro ne
maža rizikos. Sprendžiant gyvenimo- 
uždavini, galima suklysti, jo neiš
spręsti ir pati tikėjimą prarasti. Tai 
yra tiesa. Bet ši tiesa padėties nepa
keičia. Tikėjimas y r a rizika. Atsimin. 
kime tik Kristaus palyginimą apie 
šeimininką, kuris išdalijo turtus savo 
tarnams ir išvyko.. Vienas iš tarnų, 
kuris buvo gavęs iš šeimininko ta
lentą, bijodamas jį prarasti, užkasė 
jį Į žemę. Rodos, motyvai, kuriais 
vadovavosi tarnas, užkasdamas savo 
ta|entą, buvo suprantami Ir dori'. Jis 
labai brangino savo’ šeimininko do
vaną, jokia kaina nenorėjo jo prarasti 
ir pasielgė atsargiai. Tačiau grįžęs 
šeimininkas ne tik nepateisino jo 
atsargumo, bet pats iš bailaus tarno 
dovaną atėmė.

Mūsų katalikiškoji visuomenė taip 
pat brangina tikėjimą ir jokia kaina 
nenori juo rizikuoti. Ji saugoja jį kaip 
didžiausią turtą, bijodama pradėti juo 
apyvartą ir mesti jį i rinką.

Vyriausiasis Bažnyčios Autoritetas 
jau kuris laikas įspėja kataliku vi
suomenė dėl šio baugštaus ir uždaro 
tikėjimo branginimo. Pirmasis šia ak
ciją pradėjo Leonas XIII, skatindamas 
kunigus išeiti iš zakristijų ir imtis 
pareigos spręsti socialinius žmonijos 
klausimus. Po jo išėjo Pijus X su 
savo garsiu šūkiu „Viską atnaujinti 
Kristuje", kuris ypačiai dideli atgarsi 
rado mūsų tėyynėje. Pijus XI, toliau, 
bekylančiam religiniam aktyvumui 
davė organizacinį ir dogminį pagrindą. 
Jis suorganizavo Katalikų Akciją ir 
paskelbė Kristaus Karaliaus dogmą. 
Nauja Kristaus Karaliaus šventė at
sistojo katalikų veikimo priešakyje. 

Pagaliau, dabartinis popiežius Pijus XII 
duoda katalikų veikimui mistinį pa
grindą. Jis įveda mus Į paslaptingą, 
religinių jėgų lobyną. Jis savo galinga 
ranka išneša mums pro aštrią prieš
taravimų ugni neįkainojamus reli
ginius lobius. Daug mistikų ir filosofų 
amžių būvyje bandė prisiartinti prie 
šių lobių ir atkasti Dievo ir pasaulio 
tarpusavio artimumo paslaptį, tačiau 
daugumas jų išeidavo su nudegusiomis 
rankomis nuo tos kryžminės ugnies, 
kuri yra tarp Dievo ir pasaulio: arba 
jie Dievą paversdavo pasauliu, arba 
pasauli Dievu. Dabar prie šios paslap
ties galima artintis be tokio didelio 
pavojaus nudegti rankas. „Dievo 
apreikštos paslaptys neprivalo būti 
žmonėms pragaištingos, taip pat ne
privalo jos kaip paslėptas turtas ne
vaisingai gulėti žemėje" — sako šv. 
Tėvas (5 psl.|.

Kristus negali pats vienas pasaulį 
išganyti be mūsų, o mes patys nega
lime būti išganyti be Kristaus pagal
bos. Tai yra neišsemiamai giH"žmo- 
gaus laisvės ir Dievo meilės žmonėms 
paslaptis. Dievo malone apdovanotas 
žmogus tęsia Kristaus atpirkimo dar
bą. Dėl to žmogaus gyvenimas žemėje 
gauna gilią prasmę. Jis darosi didžiai 
reikšmingas antgamtiniu atžvilgiu. Jis 
turi įvykdyti uždavinį, kurio niekas 
kitas negali už jį įvykdyti. Jis turi 
duoti regimą išraišką Kristaus mok
slui savo laikais ir savo tautoje.

Vienas iš šių laikų prancūzų teo
logų, būtent Congar, savo labai įdo
mioje knygoje apie krikščioniškų 
konfesijų susijungimą rašo, kad vi
suotinei Bažnyčiai dar iki šiol trūksta 
šiaurės dvasios išraiškos. Pietų tautos 
jau yra nemaža savo dvasios įnešu
sios Bažnyčios gyveniman, kai tuo 
tarpu šiaurės tautos dar savo religinio 
genijaus nėra atskleidusios. Bažnyčia 
gi yra visuotinė, ir jai dera ne tik 
pietų dvasios religinė išraiška, bet ir 
šiaurės.

Sis Congaro keliamas uždavinys 
ypačiai paliečia mus, lietuvius. Juk 
mes esame toliausia Į šiaurę nusitę
susi katalikų tauta. Ar mes supra
sime, kokių uždavinių kelia mums 
mūsų tikėjimas, ir ar mes eisime jų 
spręsti didžia ir nuostabia visuotinės 
Katalikų Bažnyčios dvasia?
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^pdi'Sųiiuįbės
Dostojevskis"), būdamas mąstytojas 

ir menininkas, žmonijos istoriją supra
to ne kaip atitrauktą idėjini vyksmą 
bet kaip realiąį visai apčiuopiamą ir 
konkrečią gyvenimo eiga. Jis nesi
leidžia i tolimus žmonijos amžius, 
kurie yra išnykę net iš mūsų atmin
ties ir kuriuos mes galime atgaivinti 
tiktai jų kultūros nuotrupose ir tik
tai mokslinėmis priemonėmis, nes 
kasdieninėje sąmonėje šita praeitis 
jau nebegyvena. Dostojevskis ima 
istoriją gyvą, esančią ir veikiančią, 
kuri gyvena ne tik mokslininko ka. 
binete, bet ir kiekvieno žmogaus šir
dyje ir kurios atžvilgiu kiekvienas 
žmogus vienaip ar kitaip turi nusi
statyti. Dostojevskis ima istoriją po 
Kristaus. Kristus jam yra tikrosios 
istorijos ir tikrojo gyvenimo pradžia. 
Galima pamiršti tai, kas buvo prieš 
Kristų. Bet negalima pamiršti to, kas 
prasidėjo su Kristumi. Istorija prieš 
Kristų gali būti žmogui neutrali. Jis^ 
gali tynėti ją grynai teoriškai, gali 
jos visai netyrinėti asmeninės egzi
stencijos ir asmeninio likimo ji nepa
liečia. Tuo tarpu istorija po Kristaus 
jau niekam nėra neutrali. Niekas'jos 
netyrinėja tiktai teoriškai, tiktai 
mokslo reikalui. Ji paliečia kiekvieną 
iš mūsų, nes joje yra užangažuotas 
mūsų asmuo su savo likimu. Istorija 
po Kristaus jau nebėra praeitis. Ji 
visa gyvena dabartyje, ji visa stovi 
priešais mus ir reikalauja mūsų ap
sisprendimo. Mes galime nuo jos nu- 
sigrižti, mes galime ją net neigti, bet 
mes negalime jos pamiršti, negalime 
atsistoti šalia jos, negalime būti jai 
abejingi, kaio esame abejingi In
dijos, Eigipto ar net oraikų istorijai. 
Kristus yra nuolatinė mūsų tarpsnio 
pradžia. Jis gyvena visados, todėl 
visados yra dabartinis.

Dostojevskis kaip tik išeina iš 
šitos nuolatinės Kristaus dabarties. 
Fizine savo egzistencija Jo tarp mūsų 
nebėra. Bet Jis gyvene mumyse savo 
pažadu ir mūsų laukimu.' „Penkiolika 
šimtų metų praėjo nuo Jo pirmojo 
pasirodymo", pasakoja Dostojevskis 
savo legendoje, „nuo to laiko, kai 
Jis pažadėjo vėl ateiti ir Įsteigti sa
vo karalystę žemėje". Jo pažadas yra 
toks stiprus, kad amžiai neįstengė jo 
sunaikinti, ir žmonės jo nepamiršo. 
„Žmonija laukė Jo su tuo pačiu 
tikėjimu ir tuo . pačiu užsidegi
mu, kaip ir anksčiau. O, net 
dar sii didesniu tikėjimu ji Jo laukė,

*) Šitas straipsnis yra ištrauka iš 
jau Vokietijoje parašytos didesnės 
Studijos, pavadintos: ..Didysis Inkvi
zitorius. Dostojevskio -istorijos filoso
fija“. Aut.

PROF. DR. A. MACEINA

nes jau buvo praėję pusantro tūks
tančio metų, kai dangus liovėsi lai
davęs žmogui". Paskutiniais žodžiais 
Dostojevskis nori pasakyti, kad laiko 
ilgis ne tik nemažina Kristaus realu
mo istorijoje, bet, priešingai, ji tik 
padidina. Kristus ‘ buvo dieviškasis 
dangaus laidas žmogui, kad šis gali 
Jame rasti savo gyvenimo prasme, rasti 
tiesą ir išganymą. Anksčiau kalbėjęs 
per pranašus, vadinasi, per kitus, Die
vas galop prabilo per savo Sūnų, 
vadinasi, prabilo pats ir todėl savo 
žodžius patvirtino pačiu savinn. Kri
stus yra dieviškasis užstatas, kad tai, 
ka Dievas yra žadėjęs, Įvykdys. Todėl 
Kristus negali būti tiktai buvęs. Jis 
turi būti dabar, nuolatos ir per am
žius, riės ir kiekvienas žmogus sky
rium ir visa žmonija, kaip bendruo
menė, turi Ji pergyventi, kaip nuola
tini užstatą už savo likimą. Kristaus 
ilgesys istorijoje niekados nemažėja. 
Juo toliau mes traukiamės nuo fizi
nio Kristaus išsiskyrimo iš pasaulio, 
juo didesni jaučiame su Juo rysi, nes 
juo labiau Ji pergyvename, kaip vie
nintelę lūkesčiu atrama. Daug jėgų 
istorijoje siūlėsi žmogaus problemai 
išspręsti. Tačiau visos jos sudužo, 
kadangi visos jos buvo tiktai teorijos 
ir loginės sistemos. Vienas tik Kristus 
pasilieka gyvas, nes Jis yra ne teo
rija, ne sistema, bet kūnas ir kraujas, 
Dievas ir žmogus, istorinė konkreti 
realybė. Jame žmogaus problema bu
vo išspręsta ne logiškai, bet ontiškai, 
vadinasi, pačioje būtyje, pačioje ti
krovėje. Todėl i šitą gyvą išspren
dimą kaip tik ir- krypsta visų mūsų 
akys. Visi kiti pasisiūlymai yra tik
tai receptai. Jie kyla iš jų autorių 
sąmonės ir liečia tiktai mūsąją 
sąmone. Tuo tarpu reali būtis, ir mūsų, 
ir receptu autorių pasilieka neišsprę
sta. Kristus buvo vienintelis, kuris 

mums davė ne .receptą, bet pavyzdi. 
Ecce Homo! Štai Žmogus, kuris savo 
būtimi, .savo prigimties saranga atsa
kė i žmogaus klausimą ir išsprendė 
žmogaus problema. Todėl Jis isto
rijoje nežlugo, kaip visos kitos 
idėjos, bet gyvena nuolatos ir nuo
latos patraukia mūsų žvilgi. Mes visi 
esame neišspręsti savo būtyje. Todėl 
visi ilgimės ir laukiame ano Didžiojo 
Išsprendimo. Ir juo didesnė esti teo
rinių pasisiūlymų maišatis, juo la
biau mes ilgimės gyvojo išsprendimo. 
Kristus tuomet atsistoja priešais mus, 
kaip konkretus šito ontinio-realinio 
išsprendimo atvejis Dostojevskis ne. 
paprastai giliai suprato šita žmoguje 
'glūdinti ir niekados neišnaikinamą 
Kristaus ilgėsi. Todėl, kai tik Kristus 
pasirodo Sevilijos gatvėse, visi Ji pa
žįsta ir sveikina. Minios susižavė

jimus Kristumi čia yra simbolinė 
išraiška ano nuolatinio Kristaus gy- ' 
venimo dabartyje. Žmogus Ji pažįsta, 
nes jis nešioja Jį savo. širdyje; Jis 
sveikina Jį entuziastingai, nes jis 
sveikina gyvą atsakymą i jo kūno ir 
kraujo problema. Kristus yra pirma
sis pradas, kuris žmonijos istorijoj'e 
gyvena ir veikia.

Bet štai, priešais šitą pradą stovi 
antrasis, ne tik nuo pirmojo skirtin
gas, bet visiškai jam priešingas ir z 
iš esmės ji paneigiąs. Istorija po 
Kristaus yra apspręsta ne tik paties 
Kristaus, kuris yra nuolatos gyvas ir 
dabartinis, bet ir šio antrojo prado, 
kuris taip pat yra realus ir aktyvus. _ 
Dostojevskis konkrečiu jo buvimu nė 
kiek neabejoja, Jis ji vaizduoja ne 
kokios nors abstrakčios idėjos ar z"v 
blankios alegorijos, bet gyvo kon- \_/ 
kretaus žmogaus pavidalu. Priešais 
Kristų istorijoje stovi inkvizitorius.

Inkvizitorius yra idealistas, asketas, 
mylįs žmones ir geidžias jiems lai
mės. Jis buvo dykumoje, mito skė
riais ir šaknelėmis. Jis norėjo pri
klausyti prie Kristaus išrinktųjų ir 
dalytis Jo skelbiama laisve. Tačiau, 
pastebėjęs, kad žmonės nepajėgia 
Kristaus skelbiamų principų pakelti, 
jis .grižo iš dykumos ir prisijungė 
prie-tų, kurie „pataisė" Kristaus dar
bą. Kad galėtų išvaduoti žmones iš 
„asmeninio ir laisvo apsisprendimo 
kančios", jis prisiėmė ant savęs jų 
nuodėmes, nelaimes ir pasmerkimą. 
Jis pasidarė visų silpnųjų vadas ir 
gelbėtojas. Nuo didžiųjų ir stipriųjų 
jis atsigrįžo prie nužemintųjų ir sil
pnųjų, prie tų „milijonų vargin
gų padarų", kuriems Kristaus princi
pai yra aukšti. Tai buvo sunkus pa
šaukimas ir sunkus darbas. Inkvizito- 
riui su savo šalininkais reikėjo pen- 
kiolikos šimtų metu, kol jie „patai- '"•* 
sė" Kristaus palikimą. Tačiau galop 
jam šitas uždavinys pavyko. Todėl 
dabar jis yra istorijos valdovas. Jam 
lenkiasi minia, jo klauso nurodymų 
ir, puolusi ant keliu, priima jo palai
minimą.

Visa šia konkrečia charakteristika 
Dostojevskis nori parodyti, kad anti- 
kristinis pradas istorijoje nėra nė 
kiek mažiau realus, kaip pats Kristaus 
buvimas. Kaip Kristus gyvena nuola
tinėje dabartyje taip lygiai yra nuo
latos dabartinė ir "Jo priešginybė. 
Kristus atėjo i pasauli tam, kad žmo. 
nes išvaduotų iš savo amžinojo prie
šininko valdžias. Savo kančia ir mir
timi Jis tai įvykdė. Tačiau šitas 
įvykdymas palietė tiktai pati Dievo 
priešo valdžios principą antlaikinėje 
jo tikrovėje. Dykumų dvasios galybė 
iš principo buvo palaužta; Tačiau jos

I. v-. H

4



1945 m. gruodžio 21 d. Naujasis Gyvenimas 5 psi.

konkrečios apraiškos visos žmonijos ir atskiro žmogaus gyvenime pasiliko. Kol žmogus gyvena laike, tol jis apsisprendžia pats. Kristus atidarė jam galimybę į antgamtę. Bet ar jis šituo Kristaus nurodytu keliu žygiuos, ar ne, priklausys nuo jo paties. Atpirkimo žygis nepažeidė konkrečios žmogaus laisvės. Todėl šita laisvė kaip tik ir yra toji istorinė žmogaus gyve, nimo sritis, kurioje veikia ne tik Kristus, bet ir Jo priešginybė. Palaužta savo visumoje, ji tebėra gyva savo apraiškose. Išstumta iš ontinių žmogaus gelmių, ji veikia istoriniame jų paviršiuje. Ji atsistoja priešais Kristų, kaip reali, nors ir nebefata- linė, jėga.„Didžiojo Inkvizitoriaus" legendoje šitai jėgai kaip tik ir atstovauja inkvizitorius. Tačiau jis, kaip sakėme, 
yra žmogus, kenčiąs ir mylįs žmogus Dėl kitų laimės jis „pataiso" Kristaus mokslą, kad šis pasidarytų' pakeliamas. Kur tad čia yra toji esminė priešginybė? Atrodo, kad inkvizitorius 

"yra tiktai Kristaus darbo tęsėjas ir •''oaigėjas. Gali šitas pratęsimas būti klaidingas, gali šitas atbaigimas virsti iškrypimu, tačiau bent subjektyviai inkvizitoriaus pastangos, atrodo, eina ta pačia linkme, kaip ir Kristus. Kaip Kristus, taip ir inkvizitorius nori išvaduoti žmones, nori jiems padėti, nori padaryti juos laimingus. Inkvizitoriui atrodo, kad Kristaus mokslas esąs per aukštas, per daug atitrūkęs nuo konkrečios žmogiškosios prigimties. Todėl jis truputi priartiną ji prie žemės, truputi pritaiko prie žmogaus realių pageidavimų ir tuo būdu ji sukonkretina. Kad šitas mokslas dėl to nustoja pirmykščio spindėjimo, yra visai nenuostabu, nes kiekviena idėja, susidūrusi su ^eme, netenka savo grožio. Virsdama kūnu, ji yra priver. 
sta prisiimti ir medžiagos tamsuma. Tačiau dėl to dar nekyla jokios esminės priešginybės. Idėja sąmonėje 
ir idėja realizuota gyvenime pasilieka . ta pati. Todėl atrodo, kad inkvizi- ‘ torius Kristaus Atpirkimą tiktai vykdo realiame konkrečiame žmogaus gyvenime. Tai, ką Kristus atliko ontiškai, inkvizitorius atlieka istoriškai. Kur tad čia yra tasai principinis neigimas, kuri Dostojevskis deda i inkvizitoriaus darbą?Kaip žmogus, inkvizitorius nėra Kristaus priešginybė. Galimas daiktas, kad žmonių meilė jį nuvedė klaidingu keliu, kad, užuot žmones padaręs laimingus, jis pavertė juos ver. gaiš ir nužmogino. Bet tai yra tik klaida, ne neigimas ir ne priešginybė. Todėl ir Kristus, išklausęs ilga jo kalbą, jam atleidžia, jį pabučiuodamas. Vis dėlto žmogiškumas viso inkvizitoriaus dar neišsemia. Kaip Kristus yra ne tik žmogus, bet ir Dievas, taip ir inkvizitorius yra ne tik žmogus, bet dar ir kažko kito atstovas bei reiškėjas. Inkvizitorius tūri savo paslaptį, kurios niekas nežino tik jis vienas, kurią tačiau jis

ESI, DANGAUB. BrazdžionisEsi, dangau, tu srovėje upelio, Tu ežero šilkiniam veidrody. Esi, dangau, tu praeity senelių, > Esi, dangau, tu kūdikio širdy.
s . ' ' ■ ■Ęsi, dangau, tu rankų nepasiektas, O daug naktų tavin jas tiesėm mes. Tu angelų baltų balčiausias lieptas, Melsva skara Sikstinos be dėmės. "Esi, dangau, tu mano Dievo sostas Ir mano žemės- — protėvių dievų, Ir niekas, niekas nepasieks paklydęs uosto Be žiburių tavų . < i * '1944. 1. I.

ryžtasi Kristui atskleisti. Žmonių aki. vaizdoje jis atrodo kaip Kristaus žygio tęsėjas ir tolimesnis jo vykdytojas. Dostojevskis visoje legendoje nuolatos pabrėžia, kad inkvizitorius veikia Kristaus vardu. Kristaus vardu jis panaikina žmonių laisvę, Kristaus vardu jis nuramina žmonių alki, Kristaus vardu jis skelbia paslaptis, daro stebuklus ir autoritetu apsprendžia sąžinę. Tačiau savo esme visi šitie „Kristaus vardu" yra melas ir apgaulė, nes savo viduje inkvizitorius nešioja paslaptį, kurios žmonės nežino ir todėl tiki jo nuoširdumu. Bet Kristaus akivaizdoje jis nenori ilgiau šitos paslapties slėpti. Jis nori pasakyti ją garsiai ir tuo būdu iškelti tai, kas glūdi jo viduje ir teikia savotišką visiems jo darbams pobūdi. „Ar man reikia slėpti nuo Tavęs mūsų paslaptį?" — kalba inkvizitorius Kristui. — ,,O gal Tu nori ją išgirsti iš mano lūpų? Taigi klausyk: mes esame jau ne su Tavimi, bet su juo. Štai mūsų paslaptis". Taip, tai buvo paslaptis, pridengta meilės, gai- ■ lestingumo ir geradarybės drabužiu.Bet, ją atskleidus, šitas drabužis nukrinta, _įr inkvizitoriaus darbo prasmė pasirodo visu savo nuogumu. Inkvizitorius yra jau nebe su Kristumi, bet su juo, su ta dykumų dvasia, kurią jis pats vadina „susinaikinimo ir nebūties, „griovimo ir mirties" dvasia. Todėl jo darbo prasmė dabar pasidaro visai kitokia, negu tada, kai jis būtų buvęs tiktai žmogus. Dykumų dvasia yra tasai amžinasis priešas, kuris nuo pat mūsosios tikrovės pradžios kenkia Dievo žygiams. Ji visados prisidengia žmogiškaisiais pavidalais. Ji visados veikia ne savo, bet kito vardu. Tačiau iš esmės jos darbas visados yra griovimas ir mirtis. Todėl inkvizitorius, eidamas su šita „baisia ir išmintinga" dvasia, ne tik Kristaus žygio nepataisė, bet jį iš esmės iškreipė ir sugadino. Jis jo nepratęsė 

ir nerealizavo konkrečioje tikrovėje, bet sustabdė ir iš gyvenimo išstūmė. Jis padarė žmones ne laisvus, kaip_ pats skelbė, bet vergus ir tuo pačiu nelaimingus. Ir tai buvo ne žmogiškoji klaida, ne silpnas apsirikimas, kilęs iš pažinimo netobulumo, bet de. uloniškas piktas sumanymas iš pat pradžios. Griovimo ir mirties dvasia tvarkė inkvizitoriaus darbus, kreipdama juos nebūtie^ linkme. Prisidengusi inkvizitoriaus ’meile žmonijai, ji realizavo pirmykščius gundymus, ku. riuos Kristus atstūmė, tačiau kuriuos ji įvykdė per inkvizitorių — paties Kristaus vardu. Sunaikinimas buvo jos tikslas, klasta ir melas buvo jos priemonės.Šituo tad atstovavimu anai dykumų dvasiai inkvizitorius kaip tik ir virsta nepermaldaujama Kristaus prieš- ginybe. Jis yra ne „kvailas Jonelis", kurį toji išmintinga dvasia būtų apgavusį, bet sąmoningas jos šalininkas, kuris sąmoningai vykdo jos sumanymus. Jis pats prisipažįsta, iš sykio I norėjęs būti Kristaus išrinktųjų eilėse. Tačiau dykumoje jam atsivėrusios akys, ir jis pasiryžęs „nebetamauti beprotybei". Nusisukimas nuo Kristaus, vadinasi, yra visiškai šamo, ningas. Kristaus vardu jis veikė žinodamas, kad už jo pečių stovi nebe Kristus, o anoji baisi dvasia. Jis melavo sąmoningai ir sąmoningai žmones apgaudinėjo. Jis pats tai pripažįsta. Kalbėdamas apįe milijonus tų ,,vargingų sukilėlių", kuriuos jis padarys laimingus, jis atvirai pastebi: •„Mes sakysime, kad mes klausome Tavęs, l^d męs valdome Tavo vardu. Mes juos > apgausime, nes Tavęs pas save daugiau nebeįsilėisime". Kristaus išstūmimas čia yra galutinis. Apsisprendimas už Kristaus priešiniu, ką pasidaro nebeatšaukiamas. 'Štai kodėl inkvizitorius net ir po Kristaus pabučiavimo pasilieka pirmykščio savo nusistatymo, nors jo lūpų kam-
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peliai -ir sudreba. Kaip žmogus, jis 
yra paliestas gailestingo Kristaus 
žvilgio. Tačiau kaip dykumų dvasios 
atstovas, jis pasilieka sename savo 
kelyje, melo ir apgaulės kelyje, ei
nančiame Į nebūti ir Į sunaikinimų. 
Savo paslapties atskleidimu inkvizi
torius pasirodo kaip tikras Kristaus 
paneigėjas.

Tačiau šitoje yietoje mums kyla 
vienas psichologinis klausimas: ar 
žmogaus dvasia gali pakelti toki 
visišką apsisprendimą prieš Dievą? 
Ar yra natūralu, kad inkvizitorius, 
būdamas žmogus, taip galutinai ir 
neatšaukiamai nusigrįžta nuo Kri
staus? Į šitą klausimą Dostojevskis 
mums duoda tokį atsakymą, kuris 
mums iš sykio atskleidžia antikri- 
stinio prado veikimą istroijoje. Su 
Kristaus paneigimu, su atsigrįžimu Į 
dykumų dvasią inkvizitoriaus paslap
tis dar nesibaigia. Jame ' slypi dar 
viena gilesnė paslaptis, kuri yra jo 
apsisprendimo šaltinis ir pagrindas. 
Pasakodamas^sdesTp jis, su savo ša- 
kininkais išlaisvinęs žmones nuo są
žinės, nuims nuo jų kančios ir nerimo 
naštą, inkvizitorius pastebi, kad tuo
met visi bus laimingi, „visi būtybių 
milijonai, išskyrus koki šimtą tūk
stančių, kurie juos valdo. Nes tik 
mes — tęsia toliau inkvizitorius, — 
kurie saugome paslaptį, būsime nelai
mingi". Kodėl šitie silpnųjų valdovai 
bus nelaimingi? Ir kokia paslaptį jie 
saugo nuo savo valdomųjų? Šitą mįslę 
išaiškina pats inkvizitorius: „Bus tūk
stančiai milijonų laimingų kūdikių ir 
tiktai koks šimtas tūkstančių kanki
nių, kurie pasiėmė ant savęs gėrio ir 
blogio pažinimo prakeikimą. Jie ty
liai mirs, tyliai Tavo vardu užges ir 
anapus karsto nieko daugiau neberas, 
kaip tik mirtį. Tačiau mes saugosime 
šitą paslaptį ir viliosime žmones į 
laimę amžinu dangaus atlygiu". Štai 
paskutinė ir giliausia Inkvizitoriaus 
paslaptis: Jis netiki nei Dievo buvi
mą, nei sielos nemirtingumą. Anapus 
karsto yra tikteti mirtis. Tačiau kaip 
Kristaus mokslo, taip ir šitos išvados 
paprasti žmonės pakelti negali. Todėl 
inkvizitorius saugos šitą paslaptį, kal
bės žmonėms %pie amžinąjį buvi
mą, meluos ne tik žodžiais, bet ir sa
vo mirtimi, nes jis ir mirs Kristaus 
vardu, pats i nieką netikėdamas. Tai 
yra pats 'giliausias jo nusistatymas. 
Todėl ir Ivano brolis Alioša, nagrinė
damas legendos prasmę, ja galų gale 
supranta ir sušunka: „Tavo inkvizi
torius netiki Dievą. Štai visa jo pa
slaptis. — „Tikrai, — atsako Ivanas, 
— tu galop įspėjai. Visa jo pa
slaptis ir yra ta". Be abejo, tai yra 
kančia. Matyti kitus laimingus, ne
rūpestingai einančius į amžinąjį gy
venimą, juos vesti šituo keliu ir sy
kiu žinoti, kad tai yra visiškos nebū
ties kelias, kad nėra jokio amžino 
gyvenimo, jokio Dievo, vadinasi, jo
kio tikslo ir jokios prasmės — iš 
tikro, tai yra kančia. Todėl tasai šim
tas tūkstančių ir negali būti laimingi. 

Jie yra savo nusistatymo ir savo 
paslapties kankiniai. Jie yra prakeikti 
savo pačių žinojimo. Nihilizmas yra 
toji paslaptis, kurią jie taip stropiai 
saugo nuo savo valdomų žmonių. Do
stojevskio inkvizitorius yra nihilistas. 
Štai giliausia ir pagrindinė jo paslaptis.

Ir kaip tik šitoje paslaptyje glūdi 
jo, kaip 1 žmogaus, pasipriešinimas 
Kristui. Jis atsimetė nuo išrinktųjų 
skaičiaus ne dėl žmonijos meilės, bet 
dėl to, kad įsitikino, jog anapus kar
sto yra tiktai mirtis. Jis pradėjo tai
syti Kristaus mokslą ne dėl to, kad 
šis būtų žmonėms per sunkus, bet dėl 
to, jog įsitikino, kad ir Kristus, ir Jo 
mokslas yra fikcija, žmogaus fanta
zijos padaras, be reikalo ir be pras
mės reikalaująs tokių sunkių dalyku, 
kaip laisvė ir apsisprendimas. Jeigu 
nieko nėra, jeigu nėra nei Dievo, nei 
sielos nemirtingumo, tai bet ko
kios aukštesnės žmogaus pastangos 
neturi jokios . prasmės. Kam tada

Ne tik pavienio asmens, bet Ir vi
sos tautos gyvenimas turi remtis Die
vu; kiekvienas tautos žygis turi gauti 
pirma Dievo palaiminimą.

Iš Lietuvos vyskupų ganytojino 
laiško Vokietoje.

varginti ■ žmones sąžinės laisve, 
apsispremdimu, nepriverstu tikė
jimu, kad vietoje to geriau jiems 
duoti duonos, nuraminti jų sąžinę 
autoritetu ir net leisti jiems nusidėti. 
Tegul jie pagyvena ramūs ir laimingi, 
nes anapus vis tiek ras tiktai mirtį. 
Inkvizitorius padaro visiškai logiškas 
išvadas ir sukuria toki gyvenimo bū
dą, kurio pagrinde slypi nihilizmas. 
Todėl ir jo, kaip žmogaus, nusigįži- 
mas nuo Kristaus darosi suprantamas. 
Jis nusigrįžta ne nuo realaus istori
nio Kristaus, kuris mirė ir prisikėlė, 
bet nuo iliuzijos, nes Į realų Kristų 
jis netiki. Jis susidėjo su Kristaus 
priešginybe taip pat ne realios dyku
mų dvasios pavidalu, bet irgi su iliu
zija, kuri tačiau yra artimesnė jo ni
hilizmui, negu pirmykštis jo tikėji
mas. Kristaus paneigimas, toks radi
kalus ir neatšaukiamas, yra tiktai 
išvada iš inkvizitoriaus nihilizmo.

z Nihilistiniu inkvizitoriaus bruožu 
Dostojevskis kaip tik ir atsako i mū
sų anksčiau iškeltą klausimą, ar žmo
gaus dvasia gali pakelti visiška 
apsisprendimą prieš Dievą. Taip, ji 
gali jį pakelti, bet tiktai paneigusi 
Dievo buvimą. Tik tada, kai žmogus 
Dievą netiki, kai jis apsisprendžia 
nihilistiškai, kai jis neranda būtyje 
jokios prasmės- ir jokio tikslo, tik ta
da jis gali pasidaryti Dievo priešginy- 
be ir vykdyti amžinojo Dievo priešo 
darbus. Apsispręsti už dykumų dva
sų, tikint realų Kristaus buvimą: Jo 
gyvenimą, mirti ir prisikėlimą, atrodo, 
yra neįmanoma Jeigu žmogus tiki 
Dievo buvimą ir sielos nemirtingu
mą, jis negali neatšaukiamai nueiti 

su griovimo ir mirties dvasia, nes jis 
yra kūrėjas, nešiojąs savyje Didžiojo 
Kūrėjo paveikslą bei panašumą, to
dėl visados i Jį traukiamas. Dostojev
skis todėl ir padaro inkvizitorių nihi
listu ir šitame nihilizme randa jo 
užkietėjimo šaknis. Tačiau kadangi 
inkvizitorius yra istorinio žmogaus 
simbolis, todėl Dostojevskio mintis sa
vaime tinka ir visam istoriniam gy
venimui. Antikristinis pradas istorijo
je visados reiškiasi nihilizmo pavida
lu. Dykumų dvasia, norėdama griauti 
istorini Kristaus darbą, yra priversta 
veikti per žmones, nes tik žmonės 
yra pirmaeiliai istorijos kūrėjai. Ki
tokio, tieioginio kelio ji neturi. Ta
čiau kad šitas griovimas žmogui būtų 
pakeliamas, kad žmogus galėtų i Įsi
jungti i mirties dvasios ardančius žy
gius, jis neturi matyti kūryboje jokios 
prasmės ir jokio tikslo, jis turi pasi
daryti nihilistas. Todėl nihilizmas 
įvairiausiomis savo formomis ir eina 
ruošia žmogų atstovauti Dievo priešgi. 
nybė. Antikristinis pradas istorijoje 
ne tik neatskleidžia savo realumo,/ 
priešingai, jis paneigia ir Dievo rea-* 
luma ir tuo būdu psichologiškai pa
juosia žmogų atstovauti D evo priešgi- 
nybei, ja reikšti ir vykdyti. Dykumų 
dvasia istorijoje yra neigimo pradas, 
kaip „Fausto" Mefistofelis, kuris apie 
save sako, kad jis esąs nuolatos nei
gianti dvasia: „Ich bin der Geist, der 
stets vemeint". Ji paneigia viską: 
Dievą, sielą, prasmę, tikslą ir galop 
pati save. Priešais žmogų ji pastato 
tiktai nebūti, neišvengiamą ir būtiną 
nebūti, i kuria veda visas jo gyveni
mo kelias ir i kurią jis Įžengia savo 
mirtimi. Tada, kai anapus yra tiktai 
mirtis, jis pereina i Dievo priešginy- 
bę ir pradeda kovą su Jo tvarka pa
saulyje. Nihilistinis ndsiteikimas yra 
antikristinio prado šaltinis tiek atski
ro žmogaus, tiek visos žmonijos gy
venime.

Šitie tad du pradai — Kristus ir 
Inkvizitorius — kaip tik ir sudaro tas 
dvi pagrindines ašis, aplinkui kurias 
sukasi visa istorija. Dostojevskio 
legendoje juodu abu stovi vienas 
priešais antra. Kasdieniniame gyveni
me juodu dažnai yra persiskyrė. 
Kasdienini gyvenimą dažnai valdo 
čia vienas, čia antras, retai susibėg
dami abu sykiu ir retai atskleisdami 
savo nesuderinamumą. Objektyvinėje 
tikrovėje tiesioginių grumtynių mes 
beveik neregime. Tačiau, kai ateina 
naktis, „tamsi, tyli, kvapą gniaužianti 
Sevilijos naktis", tada šitie pradai 
atsistoja vienas priešais antrą. Tada, 
nakties tamsoje, atsidaro vienutės 
durys, ir"su lempele rankoje ateina di- 
dysis inkvizitorius, ateina regimos 
istorinės tikrovės valdovas susigrumti 
su neregimuoju, tačiau visados jau
čiamu dieviškuoju savo priešininku. 
Toli nuo regimų gyvenimo pavidalų, 
toli nuo dienos triukšmo, tamsiose 
žmogaus dvasios gelmėse, Įvyksta 
šitų pradų susitikimas ir kova. Nak
ties tamsa ir kalėjimo vienutė čid
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yra simbolinės priemonės, kuriomis 
Dostojevskis pasinaudoja, norėdamas 
nurodyti šitų dviejų istorinių pradų 
grumtynių lauką. Jis yra žmogaus 
dvasia, žmogaus širdis. Žmogus
savyje yra tiek atviras, tiek neąp- 
sprestas ir neaprėžtas, kad jis darosi 
prieinamas ir Dievui, ir dykumų dva
siai, ir Kristui, ir inkvizitoriui. Pa- 
cioje savo prigimtyje jis nešioja gilių 
priesginybių, kurios virsta atramos 
punktais kovai tarp dieviškojo tiesos 
ir demoniškojo pelo pradų. Šita kova 
yra nepermaldaujama ir nepataisoma. 
Kaip negali būti taikos tarp teigimo 
ir neigimo, tarp kūrybos irgriovybos, 
tarp tiesos ir melo, taip negali būti 
taikos tarp Kristaus ir inkvizitoriaus. 
Kai gyvenimą valdo vienas pradas, , 
antrojo pasirodymas yra ko greičiau, 
šiai šalintina kliūtis. Valdąs pradas 
nė valandėlės nepakenčia antrojo 
prado isikišimo. Štai dėl ko inkvizi
torius, kai tik pastebi Kristų Sevilijos 
katedros aišktėje, tuoj liepia ji suimti, 
o paskui, atėjės i kalėjimą, nuolatos 
Kristui pabrėžia: „Kodėl Tu atėjai 
mums kliudyti? Nes Tu tik dėl to ir 
atėjai, kad mums kliudytum. Tu pats 
tai žinai“. Išleisdamas Kristų iš kalė
jimo,. inkvizitorius primygtinai pa
brėžia: „Eik ir daugiau neateik . . . 
Iš viso neateik . . . niekados, nieka
dos". Kartu egzistuoti istorijoje šitie 
pradai negali. Jie yra nesuderinami iš 
lesinės. Kai vienas yra, artrasis tup 
pasitraukti. Jų kova veda ne i kom
promisą, ne i paliaubas ar taika, bet 
Į galutini sunaikinimą, j galutini 
vieno arba antro išstūmimą iš istori
nės tikrovės.. Priešingojo prado pa
sirodymas yra kliūtis, ir reikia šitą 
kliūti greičiausiai pašalinti, vis tiek 
kokiu pavidalu ji apsireikštų. „Ar Tu 
esi Jis, — kalba inkvizitorius, — ar tik 
Jo atvaizdas? Tačiau vis tiek aš Tave 
rytoj nuteisiu ir sudeginsiu ant laužo, 
kaip pikčiausia iš visų eretikų . . . 
Ar Tu tai žinai? Taip, gal būt, Tu ir 
žinai ..." — priduria giliai susimą
stęs inkvizitorius. Šitas jo susimąs
tymas turi gilią prasmę. Jis rodo, kad 
ir Kristus, ir inkvizitorius žino šita 
nepermaldaujamą kovą, einančią ligi 
galutinio sunaikinimo. Dabar inkvizi
torius ruošiasi sunaikinti Kristų, nes 
istorinė tikrovė šiuo metu yra jo 
rankose. Bet jis gerai žino, kad ateis 
laikas, kada jis pats bus sunaikintas 
su savo šalininkais/ kada žvėris, kaip 
sakoma Apokalipsėje, bus sugautas 
sykiu su savo pranašu, surištas ir 
pasmerktas. Todėl savotišku liūdesiu 
skamba pastarieji inkvizitoriaus žo
džiai „taip, gal būt, Tu ir žinai". Ir 
jeigu legęndos veiksmo pabaigoje 
Kristus pabučiuoja inkvizitorių, jam 
atleisdamas, jeigu inkvizitorius atra
kina vienutės duris ir Kristų palei
džia, tai čia Įvyksta ne taika, bet tik
tai dviejų asmenų, kaip žmonių, eg
zistencinis susipratimas. Kristaus 
žmogiškasis gailestingumas pažadina 
inkvizitoriaus, kaip žmogaus, širdyje 
žmogiškumą. Tačiau principų prieš.

ginybė pasilieka ir toliau. Nors pa
bučiavimas dega inkvizitoriaus lū
pose, tačiau jis, kaip Dostojevskis 
baigia savo legenda, „pasilieka pir
mykščio savo nusistatymo". Kristaus 
paleidimas iš kalėjimo yra tiktai 
kitokia jo pašalinimo iš istorijos 
forma. Užuot sunaikinęs Kristų fiziš
kai sudegindamas Ji ant laužo, 

'.inkvizitorius ji moraliai verčia pa
sišalinti, ipareigodamos niekados dau. 
giau nebeateiti. Dostojevskis, kaip ir 
Krikščionybė, žiūri i istoriją ne kaip 
Į » ciklini, ne kaip i pasikarto
janti vyksmą, bet kaip i ei. 
nanti prie galutinio išsisprendimo. 
Istorija yra spręsta dviejų priešingų 
pradų: Kristaus ir dykumų dvasios. 
Šitų pradų rungtynės žmogaus šir
dyje sudaro istorijos vyksmą su jo 
nuolatiniais bangavimais, su jo neri
mu ir kančia. Tačiau šitas vyksmas 
eina prie visiško kovojančių pradų 

Pagarba
Kun.

Šiandieniniame gyvenime yra daug 
Įvairių blogybių. Ieškodami jų prieža
sties, mes dažnai sustojame prie žo
džio .karas“. „Karas viską sumaišė", 
„karas viską padarė“, „karas kaltas" - 
sakome, ir lyg lengviau pasidaro, su
radus tikrąjį nelaimių kaltininką. Ir 
iš tikrųjų, karas paliko tūkstančius 
žmonių be pastogės, be nuosavybės, 
be šeimos, be rankų ir kojų, be gyvy, 
bės. Dėl karo susmuko žmonių doro
vė, apmirė kultūrinis gyvenimas, žmo
gus sužvėrėjo. Bet čia pat kyla klau
simas —r kas kaltas, kad atsirado pats 
karas? Kas kaltas, kad nespėjus 1914 
—18 metų karo žaizdoms užgyti, kilo 
naujas, dar žiauresnis ir baisesnis ka
ro gaisras?

Kaltininkų yra daug. Tačiau didžiau
sias kaltininkas yra individualus ir 
kolektyvinis egoizmas, kuris su
griovė pagarbą žmogui.

Žmogus, gamtos viešpats, protin
giausia žemės būtybė ir ta prasme to
buliausias Dievo kūrinys, būtybė, tu
rinti savyje Įgimtą laisvės troškimą, 
turinti savyje „dievybės kibirksti" — 
tas žmogus virto vergu, gyvuliu, dar. 
bo mašina, įrankiu, daiktu. Ir visa 
tai šimtmetyje, kada žmonija nepa
prastai didžiuojasi savo išradimais, 
savo mokslu ir technika. Žmogaus 
vertė ’ krito, nes išnyko pagarba 
žmogui.

Žmogaus nuvertinimo pradžią pada
rė individualus egoizmas, išaugęs dėl 
netikusio auklėjimo. Vaikas tėvų na
muose nemato to, kas kelia pagarba 
žmogui. Jis girdi, ką tėvai kalba apie 
viens kitą, apie gimines, apie kaimy
nus, apie mokytojus, kunigus, valsty
bės vyrus. Jis girdi, kaip jų garbė 
yra maišoma su purvais. Vaikas au
klėjamas taip, kad jo valia šeimoj 
viską nulemia. Jis yra šeimos cen-

perskyrimo ir vieno iš jų pašalinimo 
iš istorijos. Iš visos inkvizitoriaus 
nuotaikos lengva atspėti, kad jis su 
dykumų dvasiai bus tasai galutinis 
pralaimėtojas, kad jo drąsa pasku
tinio susitikimo metu jo neišgelbės, 
kad galop pats išdrįsimas pasakyti 
Kristui „Nuteisk, jei gali ir dristi" 
jau yra prisipažinimas, jog iš tikro 
Kristus grumtynes laimės ir ateis 
teisti pralaimėjusiųjų, kuriems beliks 
tik drąsa iškėsti Čitą nuteisima. Dosto
jevskio istorijos sąranga šiuo atžvil
giu visiškai sutampa su krikščioniš
kuoju istorijos supratimu. Didžiojo 
inkvizitoriaus legenda yra krikščionis, 
kosios istorinės dialektikos vaizdas. 
Kristus, kaip šviesos ir gėrio atstovas, 
grumiasi čia su inkvizitoriumi, kaip 
tamsos ir pikto atstovu. Grumtynės, 
vyksta žmogaus širdyje, kurios virpė
jimai ir atodūsiai aidi visoje pasau
lio istorijoje.

žmogui
E. P.

tras, dažnai mažasis šeimos tironas. Ir 
ką gali padaryti geriausia mokykla, 
jei to vaiko sąmonėje išnyko pagar
bos jausmas, jei vaiko akyse visi au
toritetai yra nuvainikuoti, jei jis klau
so dar tik to, ko bijo? Ugdomas ego
izmas, naikinama pagarba žmogui.

Ne kitokia atmosfera ir pačioje mo
kykloje. Tos pačios klasės mokiniai 
rūšiojami ir gerbiami pagal tėvų ūži- - 
mama vietą, turtą, pagal mokinio išo
rinę išvaizdą, gabumus. Ar nepasitai
ko mokytoju, kurie mano, kad su ne
gabiuoju mokiniu galima elgtis kaip 
tinkant — ji galima .niekinti, žeminti. - 
pajuokti? Kiek gyvenime pasitaiko 
mokytojų, kurie yra tos pagarbos 
duobkasiai? Vieni iš jų nepripažįsta 
šalia saves jokio kito autoriteto ir 
visus kritikuoja. Kiti neįsileidžia i jo
kias diskusijas ir labai bijo kritikos. 
Ta baime gimdo juose egoizmas. Kri
tikos labiausiai bijo egoistai. — Kiek, 
vienas blogas veiksmas yra smerkti
nas. Tat yra savaime 'aišku. Bet ne 
visiems aišku, kad blogai darąs žmo
gus ir po to blogo veiksmo pasilieka 
žomgus. Pats Kristus, labai smerkda
mas nuodėme, rodė pagarba ir net 
meilę nusidėjėliams. Moralinis fanatiz
mas veda dažnai prie skubių ir pavir
šutiniškų sprendimų, kurie pažeidžia 
pagarbą žmogui. — Plačioje visuome
nėje ir gyvenime žmogus vertinamas 
pagal turtus ir groži protekcijas ir 
išsimokslinimą, bet ne dėl to, kad jis 
yra žmogus. Šitoks vertinimas randa
mas visuose kraštuose, randamas mie
ste ir kaime, kalvėj ir turguje, švento
riuje ir valsčiuje, klebonijoje ir tei
smo salėje, privačiuose butuose, sto
vyklose ir komitetų būstinėse bei ra. 
štinėse. — Individualus egoizmas da
rosi labai pavojingas, kai jis paima Į 
savo rankas kapitalą arba net valdžią.
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Kur egoizmas, ten ir kitų niekinimas, kur diktatorius, ten ir minios vergų. Žmogaus nuvertinimą pagreitino ir kolektyvinis egoizmas. Blogai suprasta tėvynės ir savo tautos meilė .padarė kitos tautybės žmones tik antros rūšies žmonėmis. Teritorinės ir ūkinės problemos ugdė tautini egoizmą, o tuo pačiu ir tautų neapykantą. Tik tokioj dirvoje galėjo atsirasti ir rasizmo teorija, pagal kurią geros ir išrinktosios rasės gerovė yra ir moralumo, norma. Silpnesniųjų naikinimas yra ne tik leistinas, bet ir reikalingas dalykas. Tam tikrų rasių žmonės, kaip menkaverčiai, turi būti naikinami radikaliausiomis priemonėmis. Ar gali būti čia dar kokia kalba apie

pagarbą žmogui? Ką bekalbėti apie tuos gražius Žodžius, kaip „viskas valstybei" arba ,,viskas tautai", kur nuplėšus kaukė matyti tik mažos grupės žmonių nuogas egoizmas? -~Kolektyvinis egoizmas subūrė turtinguosius i tam tikrą frontą, kuriam nesvarbu žmogus — svarbu pinigas. Žmogus vertas tik tiek, kiek jis produkuoja. Pagarba auksuil Priešingas kraštutinumas stato darbininkų reikalus aukščiau už viską. Darbininkų reikalai — aukščiausia moralumo norma. Viskas leistina ir gera, kas tarnauja darbininkų reikalams. Kas nėra juodas darbininkas,. tas yra jo priešas. Pagarba darbai, jėgai ir klasių neapy. 

kantai. Pagarba ne žmogui, bet tik darbininkui.Egoizmas yra radikalus. Jis nesibaido ir blogiausių bei žiauriausių priemonių. Sukūręs karo ugni, jis viena ranka naikino viską, kas gali palaikyti pagarbą žmogui, kita jis stengėsi užtikrinti sau egzistenciją pokariniam laikotarpiui.Karas lyg ir pasibaigė, bet egoizmas pats neišnyksta. Pagarba žmogui savaime negrįžta. Tam reikia ilgo, protingo ir kantraus auklėjimo šeimoje, mokykloje, visuomenėje.Bus mažiau karų ir kitokių blogybių, kai bus tramdomas egoizmas, kai bus gyvenime daugiau pagarbos žmogui.
Idealistinis ar realistinis jaunimo auklėjimas?

- ■ ' ' st. s.Tremtinių dienos duoda progą pamedituoti apie mūsų visuomenės, tautos, atskirų grupiu ar. savo praeities gyvenimą. Surastume ne vieną klaidą, kurios nebenorėtume pakartoti. Dabar, belaukiant grįžimo Į tėvynę toks mastymas yra labai prasmingas. Turime pasimokyti nebekartoti praeities klaidu, kad negrižtume, kaip anie Prancūzijos emigrantai, nieko neužmiršę ir nieko neišmokę.Daugelyje mūsų kolonijų pradėjus veikti lietuviškoms mokykloms, daro, si aktualu kalbėti apie auklėjimą. Mokyklose pedagogams šiaip ar taip tenka susidurti su auklėjimu. Reikia pabrėžti, kad dabartinėse sąlygose, kurios demoralizuoja ne tik jaunimą, bet ir suaugusius, auklėjimas būtinesnis negu kada nors. Mokyklos pirmoje eilėje pašauktos jaunimą ne tik lavinti, bet ir auklėti.Progą apie jaunimo auklėjimą duoda dar ir tas faktas, kad mūsų išeivijoje jau pradėjo kurtis .jaunimo organizacijos. Reikia tikėtis, kad jų atsiras daugiau. Todėl jau faktiškai auklėjimo darbą dirbantiems ar dar ji dirbsiantiems pravartu nusistatyti kai kurių pagrindinių auklėjimo tendencijų atžvilgiu.Lietuvos jaunimo auklėjime, kiek jis buvo vykdomas jaunimo organizacijose ar mokyklose, galima skirti dvi skirtingas auklėjimo tendencijas — idealistinę ir realistinę. Konkrečiai neminėdami organizacijų bei mokyklų, pasvarstysime pačių tendencijų esmę ir vertę.Idealistines jaunimo auklėjimSaIdealistinė auklėjimo linkmė stengė, zi kelti ir palaikyti jaunime idealistinę nuotaiką, pasireiškiančią: .a) tikėjimu aukštesnių idealinių gėrybių,b) neigiamu nusistatymu gyvenimo .blogybių atžvilgiu. 

jis pats. Pats siekimas yra vertingas, nes jis, šiaip ar taip, prie idealo artina.Kitas klausimas, kaip praktiškai atrodo šios auklėjimo linkmės rezultatai. Reikia pripažinti, kad ši — idealistinė — linkmė lietuviui sava, nes lietuvio siela daugiau linkusi Į idealizmą, negu, saysimę i realizmą. Todėl ši linkmė mūsų jaunime rado entuziastingų sekėju, juo labiau, kad Į idealizmą iš esmės linkusi ir pati . jaunuolio prigimtis. Idealistinė auklėjimo linkmė išugdė mūsų tautai nemaža taurių asmenybių, kurios tiek religiniu, tiek tautiniu tiek moraliniu atžvilgiu yra be priekaištų. Be abejo, kiekviename judėjime yra tam tikros „masės", „vidutiniųjų" elemento, kuris daugiau pasyvus, tenkinasis minimalizmu. Yra ir tokių, kurie tik iš vardo priklauso kurios idėjos sekėjų grupei, o savo gyvenimu ją tik kompromituoja. Vienas dalykas pvz., organizacijos įstatai, kitas — kaip kai kurie jos nariai juos vykdo.Tačiau idealistinė auklėjimo linkmė yra turėjusi ir savo silpnųjų pusių plaukiančiu ne tiek iš jos pačios esmės, kiek iš. praktišku jos realizavimo trūkumų. Iš dalies tie, kurie, užjausdami šiai srovei, nors ir geriausių norų turėdami, ne visada suprato ar tai pačią idealizmo esmę, ar priemones ir yra padarę klaidų. Kartais ir patys auklėjamieji, klaidingai supratę jiems statomus reikalavimus, yra nuėję klaidingu keliuIdealizmo kėlėjai, dažnai nepatyrę auklėjimo darbe, kartais nėra kaip reikiant Įsisąmoninę savo uždavinių ir atsakingumo, kuri tuii jų įtakai pasidavusiam jaunimiu. Viena iš pagrindinių klaidų, kurią ne vienas idealizmo skiepytojas yra daręs, tai — Jaunimo egzaltavhnas, kėlimas jame nerealių troškimų ir pasiryžimu. Buvo tokių, kurie laikė savo pašaukimu tiesiog „pumpuoti idealizmą", lyg jau-

c) nusistatymu reformuoti gyvenimą pagal tiesos, gėrio ir grožio idealus,d) idėjos meile, kurios dėka žmogus pajėgia nesavanaudiškai dirbti pamiltai idėjai.Idealistinės auklėjimo tendencijos' idealas — žmogus, turis suformuota pasaulėžiūra, kurioje pagrindinę reikšmę turi transcendentiniai tiesos, gėrio ir grožio idealai, žmogus, pagal tuos idealus suformavęs save ir besistengiąs pagal juos reformuoti gyvenimą. Buvusių katalikų kultūri. nių organizacijų auklėjimo idealo būtinas elementas buvo aiški katalikiška pasaulėžiūra su tvirtais iš jos išplaukiančiais principais.Bet kuria auklėjimo tendenciją geriausia ■ vertinti pagal jos pasiektus praktiškus rezultatus. Tiesa, dažnai ne pati idėja kalta, jei tie, kurie skelbiasi esą jos sekėjai, yra daugiau ar mažiau nuo jos nutolę. Kiekvieną kilnią idėją galima suprofanuoti. Priklauso nuo to, kokie žmonės ją vykdo, kokiuose žmonėse ji .vykdoma, kokiomis priemonėmis, ir nuo kitų aplinkybių. Pagaliau, priklauso ir nuė pačios idėjos aukštumo, nuo faktiškų jai pasiektiu galimybių.Viena iš idealistinės tendencijos savybių yra ta, kad jos idealai tam tikra prasme yra nepasiekiami, nes jie išeina iš šios tikrovės ribų. Čia siekiama transcendentinių tobulumo viršūnių — būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas. Kadangi šis idealas yra iš esmės nepasiekiamas, tai ši tendencija ta prasme reikalauja negalimo dalyko. Bet, iš kitos pusės, šis idealizmo defektas yra ir jo vertingumo šaltinis. Pasiektas idealas jau nebebūtų -idealas. Idealo nepasiekiamumas leidžia žmogui visada prie jo artėti, t y. tobulėti. Juo aukštesni tobulumo laipsni žmogus pasieks, juo vertingesnis bus
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nuolis butų koks balionas, kuris, kie
čiau pripūstas, aukščiau iškils.

Idėjų, kuriomis buvo stengiamasi 
jauna žmogų „Įkaitinti", „uždegti", 
tikrai nesigailėta. Jeigu kai kas mū
sų mokykloms prikišdavo didaktini 
materializmą, atsieit perkrovimą ži
niomis formalinės — išsilavinimo — 
pusės sąskaita, tai kai kurioms ideo
loginėms mūsų jaunimo organizaci
joms tenka padaryti tą pati prie
kaištą auklėjimo srityje. Buvo sten
giamasi jaunam žmogui įpiršti ko dau
giausia idėjų, sukelti jame ko dau
giausia didžių pasiryžimų, neišugdant 
jame faktiško sugebėjimo, galios tuos 
troškimus realizuoti. Idealistinė jau
nuolio prigimtis metų metus gėrė, lyg 
nektarą, tą idėjini maistą. Jis žavėjo
si idėjomis, jų troško, jomis gyveno 

<tr, ju žavesio veikiamas, kūrė planus 
ateičiai. Veik kiekvieno jaunuolio 
planai paprastai būna didesni, negu 
jis faktiškai pajėgia. Bet ypatingai eg- 

'zaltuotoje atmosferoje gimę troškimai 
ne tik kad prašoka jo dvasines ir fi

zines galias, bet ir iš viso šioj tikro- 
’vėj neįvykdomi.

Toliau, idealizmo pumpuotojo įta
koje išaugę norai ir troškimai dažniau
siai nėra nukreipti i kuri nors kon
kretu objektą, bet yra abstraktūs. Jie 
yra tik norai pasiekti ka nors didelio, 
nepaprasto, aukšto, herojiško. Jie 
nėra skirti dabarčiai, o tik ateičiai. 
Jie pasižymi savotišku prometėjizmu 
— didingumu ateities atžvilgiu ir 
neatsžvelgimu i dabartį? Jaunuolis vis
ką tikėjosi padaryti ateityje, i ją kro. 
vė visas viltis, bet jis apleido Įvai
rias „mažąsias" dorybes, kurias jis 
būtu galėjęs praktikuoti jau dabar
tyje.

Tačiau ateidavo laikas, kada jau
nuolis ar jaunuolė baigdavo vidurini 
mokslą ir išeidavo „i gyvenimą". 
Dažnai tokio idealisto laukdavo didelis 
riusivylimas. Pirmiausia jis nusivil
davo atėjęs i universitetą. Dažnai jis 
tarp savo vyresniųjų kolegų jau ne
berasdavo to liepsnojimo, kurio jis 
pats ligi šiol buvo pilnas ir kurio jis 
dar daug atsinešė. Jis pamatydavo 
jau gerokai gyvenimo rutinos apdilin- 
tus žmones, nebeturinčius to entu
ziazmo, kuris jam buvo skiepytas. Jis 
nusivildavo savo vyresniaisiais drau
gais.

Bet veikiai ji apvildavo ir visa gy
venimo tikrovė. Jis pamatydavo, kad 
jo kilnūs, aukšti ir gražūs troški
mai taip sunkiai derinasi su ta pro
ziška tikrove. Jis ateidavo su nerea
lia pažiūra Į gyvenimą.

Ne vienas jaunas idealistas pergy
veno ši nusivylimą ir sudužimą. Tvir
tesnės asmenybės sugebėjo persio
rientuoti, nukreipti savo energiją po
zityvia ir praktine-linkme, — i darbą. 
Tačiau ne vienas virsdavo skeptiku 
savo buvusio idealizmo atžvilgiu. Ki
tą nusivylimas pastumdavo net Į šun
kelius — „nusiraminimo" kai kas im. 
davo ieškoti net svaigaluose. Dar kiti,

Q I E S M Ė
J. Aistis

Vienintelė viltis ir vienas laukimas —
Pažadėtoji žemė, šventa Lietuva;
Tegu išsipildo tad mūsų troškimas — 
Amžinai ji tebūna graži ir laisva.

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!

Vis drembfa ir mina mūs gimtąją žemę
Ir vis ardo sodybas ir plėšia turtus;
Tai kas, kad rytojų mums ūkanos temia
Ir nuo amžių likimas rūstus ir kartus.

b Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis! <

Nenašūs smėlynai ir kietos molienos
Bei orai nepalankus užgrūdino mus —
Mums nukalė valią kietesnę už plieną <
Ir sutvirtino būda, sutramdė jausmus

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!

Mums Nemunas kalba gražiai išsirangęs, 
Ir svajingai niūniuoja mums šilas ramus: 
Mylėkim šią žemę, kaip'motiną brangią. 
Nes jinai rūpestinga juk priglaudžia mus.

O Lietuva. Lietuva, Lietuva, kelkis!

Mūs šaunūs vaikinai ir mielos mergaitės. 
Mūsų būdas taurus ir maloni buitis;
Papuoškim tėvynę tad vargo našlaitę, 
Kaip ją puošia didinga, graži praeitis.

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!

O Dieve Aukščiausias, tėvynę prikelki, 
Iš visų pašalių mus surinki pulkan — 
Išvesk iš nelaisvės, iš skurdo ir alkio — 
Tegu šaukia jos sūnūs vieningan balsan:

O Lietuva, Lietuva, Lietuva, kelkis!

Villefranche-sur-Mer, 1945. I. 24.

apsivylė, nukrypdavo į karjerizmą, 
imdavo gėdytis eito kelio ir net per
sekiodavo juo tebeinančius. " ■

Dar kitas, jei ir išlikdavo idealistas 
savo pirmine forma, pasižymėdavo 
nerealia pažiūra Į gyvenimą, neturė
davo nuovokos apie distancija tarp 
savo idealo ir realios tikrovės. Tai yra 
lyg anas Ibseno Brandas, noris abso
liučiai sujungti tikėjimą su gyvenmu 
ir nesuprantąs tos negalimybės. (To
ki idealistą "matome, pvz., Juliaus 
Langbehno asmenyje.)

Kitas šios auklėjimo linkmės pavo
jus — savotiškas „perdegimas", kuris 
ištikdavo ne vieną jauną žmogų. Dar 
prieš išeidamas i gyvenimą, jis jau 
išeikvodavo savo širdies jėgą,bedegda
mas tais dideliais, bet nerealiais troški
mais. Kitas, kuriam neteko to „gaisro" 

pergyventi, kartais parodydavo didesnį 
energijos išteklių.

Įpratęs savo veikimą perkelti atei
tim toks idealistas ir dabar tebelaukia 
to laiko, kada jis galės Įvykdyti savo 
didelius troškimus, pro pirštus leidžia 
daugybę mažų progelių padaryti tru
puti gero. Jis apleidžia praktiškąjį 
idealizmą. Kadangi gyvenimas jam 
retai suteikia galimumų įvykdyti di
delius troškimus, taip jis ir lieka — 
besvajojęs ir nieko gero dabarčiai ne
duodąs.

Ar dėl visų tų atsitiktinių neigia
mybių apskritai reikia pasmerkti idea, 
listini jaunuomenės auklėjimą? Anaip
tol ne. Priešingaišiuo metu jis ypa
tingai reikalingas. Tiktai reikia iš
vengti jo vienašališkumų ir nukreipti 
ji į teisingas vėžes.
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Realistinis auklėjimas
Idealistinei linkmei priešinga -7- 

realistinė linkmė, kurią irgi buvo ga
lima pastebėti mūsų jaunimo auklė
jime. Ši linkmė siekė jauname žmo
guje išugdyti blaivią ir realia pažiū
rą i gyvenimo tikrovę, išugdyti jame 
praktiškas dorybes, kurios jam pa
lengvintų prisitaikyti prie realiu gy
venimo sąlygų. „Aukštojo" idealizmo 
vieton čia, bent teorijoje, buvo ugdo
mas praktiškasis idealizmas, praktiška 
žmogaus meilė, sugebėjimas artimui 
prireikus padėti. Čia buvo stengiama, 
si ugdyti jaunuolio iniciatyva, orien-. 
tacija, pastabumas — vis tai dorybės, 
kurios praktiškajame gyvenime turi 
didelę reikšmę. Realistinė auklėjimo 
linkmė ^nesiekia išugdyti žmogaus, 
einančio gyvenimo reformuoti. Jos 
idealas — žmogus, sugebąs geriausiai 
prisitaikyti prie gyvenimo tikrovės ir 
kartu pasiryžęs ir sugebąs slusidariu- 
siose sąlygose realiai padėti artimui.

Si auklėjimo linkmė gali duoti po
zityvių resultatų. Ne vienas,, išėjęs 
šią. auklėjimo mokyklą, praktiškai ga. 
Ii būti visuomenei naudingesnis už 
nepraktišką idealistą, kuris, tiesa, pil
nas geriausių norų, bet praktiškai 
negali surasti galimybių ar nesusio
rientuoja, kaip jis gali būti naudingas 
visuomenei. Žmogus, turis praktiškojo 
idealizmo, praktiškos artimo ■ meilės, 
gali daugiau duoti, negu neproduk
tingas idealistas.

Bet ir šioje auklėjimo linkmėje rei
kalingas tam tikras idealizmas. Kur 
jis apleidžiamas, ten kyla pavojus, 
kad ši auklėjimo linkmė gali išau
ginti — ir faktiškai išaugindavo — 
žmones, be jokių aukštesnių idealų, 
religinius indiferentus, žmones, kuriuo
se dvasinio prado išsivystymas ge
rokai apleistas. Ne retai ši linkmė 
nuvesdavo ir i karjerizmą.

Idealizmo ir realizmo sintezė
Tiek vienašališkas idealizmas, ku

riam trūksta tikrovės nuovokos, tiek 
vienašališkas realizmas, kuriam trūk
sta aukštesnio polėkio, nėra pakan
kami. Idealas yra šių abejų linkmių 
organiška sintezė, paimant iš abieju 
pozityviuosius elementus ir išven
giant abiejų’ vienašališkumų ir kraštu
tinumu.

Niekas negali ginčyti, kad jaunimui 
šiandien nereikia idealizmo. Prie
šingai, dabar jo reikia „padidintos do
zės". Idealizmas dabar, apskritai, 
gyvenime yra smukęs ir dabartinės 
sąlygos vis labiau ji smukdo. Pažvel
gė kad ir Į mūsų tautos nesenos 
praeities istoriją, pamatysime, kad 
tiek tautiniam, tiek religiniam jos at
gimimui daugiausia yra davę idealistai. 
Kas neturi didelių užsimojimų, tas 
niekada nieko didelio nepadarys. Re. 
alistas, tiesa, niekada nenusivils, bet 
tai daugiausia dėl to, kad jis neturi' 
ko nusivilti jis neturi savyje nieko, 
kam grėstų pavojus sudužti. Galima 
sakyti, kad geriau yra idealizmas net 
ku pavojumi sudužti, negu dvasinė 

ubagystė. Tik idealizmas gali apsau
goti žmogų nuo susmulkėjimo, pa
skendimo asmeniuose kasdieninio 
gyvenimo rūpestėliuose. Gyvenimas 
ir taip jau blukdo visokį idealizmą—-a 
geriau tad turėti jo atsargą. Gyveni
mas iš žmogaus dažnai pareikalauja 
didelio savęs atsižadėjimo ir aukos, 
ir tik idealistas sugebės tai duoti.

Tačiau, iš kitos pusės, kad idea
lizmas būtų tikrai sėkmingas, kad jis 
nepakibtų ore, kad jis būtų ne tik 
svajonių, bet ir darbų idealizmas, 
reikia, kad realizmas ji kontroliuotų 
ir papildytų. Galima sakyti, kad rei
kalingas idealistinis turinys realis
tinei formai.

Kazys Bradūnas

KŪDIKIO SAPNAS
Mano gyvenimo pirmuose žingsniuos 
Užmigęs nubudau žieduos.
Ir sapnas kūdikio nuskrido, 
Palikęs pabučiavimus veiduos.

Ir pamiršau, ką sielai jis kalbėjc 
Ir atsiminti niekaip negaliu — 
Tiktai Į dangų, i žvaigždes pasižiū- 
Imu ilgėtis jų. [rėjęs.

Tada tikiu,kad paskutinę mano valandą 
Kūdikio sapnas vėl pasivaidens .., 
Tik bus jau po pavasario, po vasaros, 
Jau bus ir po vėlybojo rudens.

Reikalingas ir tikėjimas aukštaisiais 
— tiesos, gėrio ir grožio — idealais ir 
neigiamas nusistatymas gyvenimo blo. 
gybių atžvilgiu, ir ryžtingumas re
formuoti gyvenimą, ir idėjos meilė, 
Įgalinanti nesavanaudiškai dėl jos 
dirbti; bet, iš kitos pusės, reikalinga 
ir blaivi, reali pažiūra i gyvenimo 
tikrovę, praktiškieji sugebėjimai pri
sitaikyti prie realių gyvenimo sąly
gų, ir pakankamos sveikatos, siekia
mos kūno lavinimu, Įsigijimas. Veng
tina, iš vienos pusės, nerealaus, eg
zaltuoto idealizmo, iš kitos pusės — 
dvasinio skurdumo, idėjų ir polėkių 
stokos. Žodžiu, šią sintezę galima 
pavadinti realiuoju idea
lizmu.

1. Realusis idealizmas mato dideli 
atstumą tarp absoliutaus idealo ir 
netobulos tikrovės. Jis supranta, kad 
šioje netobuloje tikrovėje idealą ga
lima realizuoti tik reliatyviai, lygsta- 
mai. Jam priešinasi ir materialinė ti
krovė, ir netobula žmogaus prigimtis, 
ir paties vykdytojo jėgų ribotumas.

2. Jaunime reikia ugdyti ne ab
strakčius norus, nenukreiptus i joki 
konkretų tikslą, bet konkrečius, po
zityvius, aiškiai apibrėžtus siekimus. 
Idealizmas neturi būti atitrūkęs nuo 
gyvenimo.

3. Ad. Mickevičius ragina būti 
„karščiu protingus". Jaunatvei daž
nai trūksta išminties. Jos neriboti 
norai tarsi išsilieja i erdvę, nepasieke 
jokio tikslo. Reikia juos sutvenkti 
siauresne, pozityvia linkme. Idealiz
mas turi būti saikingas, einas „via 
aurea" — tarp perdėjimo ir trūkumo.

4. Turi būti akcentuojama ne tik 
ateitis, bet ir dabartis Jaunuolis daž. 
nai krauna dideles viltis i ateiti 
žada joje pasiekti dideliu, dalyku, bet, 
dabartyje apleidęs mažus dalykus, 
nepasiekia didelių ir nustoja mažųjų. 
Taigi, reikia jaunimą giliai įsąmo
ninti, kad daug vertingesni maži^geri 
darbeliai dabartyje, negu dideli norai 
ir troškimai ateities atžvilgiu, ir kad 
vienintelis tikras kelias i didelius 
laimėjimus eina per mažus dabarties 
žingsnelius.

5. Reikia ugdyti praktiškąjį idea
lizmą, kuris pasireikštų sąžiningų ir 
kruopščiu kasdieniniu pareigų atli
kimu, paslankumu kiekviena pasitai
kiusia proga patarnauti artimui, rimtu 
rengimusi profesijos uždaviniams/^ \
ugdymu savybių, kurios igalinių at-w 
eityje būti tikrai naudingais vi
suomenei.

6. Reikia ugdyti ųr skatinti „mažą
sias" dorybes: tvarkingumą, sąžinin
gumą, mandagumą, paslankum pa
tarnauti artimui, praktiška artimo 
meile. Idealizmas turi reikštis ne tik 
objekto didunųi, bet ypatingai tuo 
būdu, kuriuo atliekamas kad ir nežy
mus darbelis. Kas ipras tobulai at
likti mažas pareigas, tas tikrai at
eityje pajėgs nuveikti svarbius daly
kus.

7. Reikia išvengti idėjinio materia
lizmo — perkrovimo idėjų gausybe. . 
Perkrautas idėjomis, jaunuolis nežino, 
kurios jam reikia griebtis’ kurią pa
sisavinti. Ir taip lieka — idėjos savo 
keliu, gyvenimas — savo. Verčiau 
duoti mažiau, bet vertingų idėjų, 
kurios jaunučių apvaldyti, ir pagal 
jas formuoti jo asmenybe. Reikia 
ugdyti ne tik norus, bet ir attinka
mus sugebėjimus juos įvykdyti; kitaip 
sakant, dorybes.

8. Jaunuolis turi būti parengtas 
gyvenimo kovai. Tam tikslui reikia 
išlavinti nė tik jo dvasia, bet ir kūną. 
Maža nauda kad ir is didelio idea
listo, kurio kūnas nepajėgia sekti 
dvasios užsimojimu. Jaunas idealistas 
dažnai linkęs niekinti kūną, nekreipti 
dėmesio i savo sveikata. Rezultatai, 
kaip patyrimas rodo, būna liūdni. 
Tuo metu, kai žmogus tikrai galėtu 
ką vęrtingo duoti, jis turi keliauti i 
kapus. Apleistas kūnas keršija. Fizinis 
darbas ar racionaliai tvarkomas spors- 
tas būtinai turi ieiti i auklėjimo sis
temą. Pagaliau, fizinis lavinimas 
naudingas ir kitu atžvilgiu — jis pa
deda dvasiai apvaldyti kūną ir paT 
daryti iš jo klusnų iranki dvasios 
tarnyboje. Tačiau fizinis lavinimas' 
neturi nueiti atletizmo linkme. Kiek 
vengtinas spiritualizmas, tiek pat 
vengtinas ir natūralizmas.

Gyvenimo kovai jaunuolis reika-
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lingas ir kitų savybių: iniciatyvos, 
pastabumo, sumanumo, ištvermin
gumo. Realistinis idealizmas neturi ir 
jų apleisti.

8. Pagaliau, jaunam žmogui reikia 
giliai Įsisąmoninti vieną dalyką: 
pradedamasis taŠkaš bet 
kokiam gyvenimo gerini
mui turi būti j i s," p a t s: Asme
ninis tobulėjimas, anot St. Šalkaus
kio, yra kiekvienos pažangos pra
džia, kartu ir sąlygą. Pirmoje eilėje 
reikia ne dairytis aplinkui ir ten 
ieškoti taisytinų klaidų, J>et visą dė
mėsi nukreipti Į pati save. Tai yra 
vienintelis tikras realaus idealiste 

kelias. Kiek jis pats savyje bus pa
siekęs tobulumo, tiek jis galės jo 
paskleisti aplinkoje. Idealistas, kuris 
šiuo atžvilgiu nėra griežtas pačiam 
sau, kuris pro pirštus žiūri i savo 
asmenines klaidas, Įsižiūrėjęs tik i 
savo skelbiamų idėjų grožį ir i aplin
kos neigiamybes, yra tik tariamas 
idealistas. Čia visada galioja taisy
klė: medice, cura te ipsum. Šiais lai
kais žodžiai maža teturi reikšmės — 
tik exempla trahunt.

Auklėjimas turi sukelti auklėjimą- 
si. Tik tuo būdu -galima pašalinti tą 
apgailėtiną suskilimą tarp teorijos ir 
praktikos, deja, per dažnai sutinkamą 

tarp tų, kurie turėtų pasižymėti di
desniu nuoseklumu.

9. Realusis idealizmas turi ugdyti 
žmones dangui, bet turinčius gyventi 
ir dangaus siekti žemėje. Jo idea
las yra šventas, bet ir realus žmo
gus. Jis turi tvirtai atsiremti i žemė 
ir, kaip sakoma, galva siekti dangų. 
Jis turi būti pilnutinė asmenybė, ku
rioje būtų išugdytos moralinės ir in
telektualinės, religinės ir tautinės bei 
estetinės vertybės. Jis turi būti tvir
tas dvasia ir kūnu, vedamas idealų, 
suprantąs jų Įvykdymo galimybes ir 
nešąs savyje jiems vykdyti sukauptą 
galią.

Šuolis i ateiti .
Tėvas Garbukas

Nurimo nešęs juodą mirti ir žiaurų 
sunaikinimą karas. Kaip saulės spin
dulys, prasiskverbęs pro juodą debe
tai, atgaivina motiną žemę, taip lygiai 
'ir taika, nuskambėjusi šią ja ašarų 
pakalne, pašaukė žmones į naują gy. 
venimą. Pradedame naują epochą, ša
liname griuvėsius iš po kojų ir tie
siame naujus kelius i ateitį. Be to, 
lipdome, sugriauto lietuviško gyveni, 
mo likusias daleles vieną prie kitos, 
norėdami pasistatyti lyg Nojaus išsi
gelbėjimo laivą, kuris mus nuvežtų 
vėl Į pažadėtąją žemę — Į mūsų 
brangiąja tėvynę Lietuvą. Visa tai 
yra gera, gražu ir sveikintina.

Bet mes, lietuviai, gal statome tą 
didingą tautos pastatą neapsidairę 
aplink ir nepastebėdami tų plyšių bei 
spragų, kurios tą statybą trukdo, nai
kina ir griauna iš pamatų. Visi mes 
Žinome, ką mums paliko praūžęs šis 
žiaurusis karas. Mums beliko tėviškės 
griuvėsiai ir nudegusių mielųjų lūgne, 
lių rudi plotai, kuriais yra numargin
ta visa Lietuvos žemė. Kur mūsų gra
žūs miesteliai, puikios sodybos? Vis
kas sunaikinta, sugriauta: kitur nepa
liko akmens ant akmens. Be to, mes 
patys esame išblaškyti ir, lyg pa
smerkti nusikaltėliai, ištremti iš my
limosios tėvų žemės. Lyg paklydusį 
tamsiame miške keleivį vilioja spin
dis žiburėlis, taip ir mus vilioja toli 
palikusi tėviškė, kurios karšta meile 
įrašytą vardą „Lietuva" nešiojame 
kiekvienas savo širdyje. Taigi, to
kiam iš visiško sugriovimo prisikėli
mui reikia ne vien tik didvyriškai 
kilnių pasiryžimu, bet reikia būtinai 
sutelkti visą valią ir jėgas, neišski
riant nė menkiausios tam paramos, 
kad įstengtume atkurti Lietuvos gy
venimą savyje ir tėviškės lankose. Ar 
mes visi, Lietuvos tremtiniai, giliai 
Įsisąmoninę šią atsakingą ir kiekvie
no mūsų būtiną, sunkią ir šventą 
pareigą? Ar visi žinome, kad šiam 
didžiajam tėvynės atstatymo darbui 
turi būti be sąlygų paaukota visa 
mūsų lietuviškoji prigimtis?

Deja, ne visi tuo esame persiėmė, 

susisieloję, ir ne" visų vienodai sti
priai plaka lietuviškam gyvenimui 
širdis. Ar visi stengiamės ir dirbame 
su visų pasišventimu tėvynės labui? 
Ar visi degame tuo didvyrišku troški
mu atgauti ir atkurti Lietuvos gyve
nimą? Ar visi rodome svetimtaučiams 
kilnų, taurų ir vertą lietuvio vaveik- 
slą savo darbais, elgesiu ir visa sa
vo prigimtimi?

Deja, daug yra iškrypusių — tai 
neša gedą ir negarbę visai mūsų tau.'' 
tai. Pasitaiko vienur kitur — lietuviai 
gražiai susiburia ir nenuilstamai tau
tiškai dirba. Bet žiūrėk, tuoj atsiran
da ten pat neaiškaus nusistatymo tau. 
trečių, kurie savo elgesiu ir veikla 
griauna tai, ką lietuviai patriotai su 
atsidėjimu stato. Apskritai, pavojinga' 
lietuvių liga užsienyje yra moralinis 
neatsparumas ir spekuliacija.

Moralinis neatsparumas graužia, lyg 
vėžys, ateities atstatymo darbo jėgas, 
ardydamas šeimas ir auklėdamas li
gūstą musų tautos kartą, o jaunimą 
versdamas ištižėliais, jaunais seniais 
ir invWidais ateities kūrybiniam gy
venimui. Be dvasios stiprybės, apie 
kurią sugraudinta širdimi giedamą 
tautos himne („Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia"), nebeišvysi- 
me lietuviškos aušros. Jeigu savo 
noru isigysime dvasios skurdžių var
dą, tokiais mus ir telinksniuos visas 
civilizuotasis pasaulis! Dvasios jėga 
nugali visokias slegiančias kliūtis, o

Kun. V. Bagdanavičius

Čia dedame kalbą, pasakytą 
1944 metais per Kalėdas ben
drame Mūncheno lietuvių po
būvyje, kuriame dalyvavo visa, 
tada dar nedidelė, lietuvių ko
lonija. Pobūvis buvo Mūnche- 
ne, Schwabinge, „OstSee" val
gykloje. (Red.)-

Daug Kalėdų esame gražiai šventę 
ir linksmai praleidę savo tėvynėje, o 
šiandien daugumas ip mūsų švenčia
me pirmąsias Kalėdas svetur: toli
mame Mūnchene. Mūnchenas jau 
šiandien mums yra ne tolimas, bet 

silpnavališkumas, ištižimas parengia 
kapą.

„Gyventi—tai kautis, kovoj nugalėti , 
Ir vyrų karūną pačiam užsidėtil" 
Šitaip sušunka mūsų poetas Vait- . • 

kus apie tikrąjį dvasios ir vyriškos 
valios gyvenimą.

Spekuliacija apjuodina žmogų sukty. 
bėmis, gobšumu ir kito neatjautimu. 
Ji sukelia žmoguje neapykantą sąži
ningam ir nuolatiniam darbui, — tai 
kelias į tinginio, girtuoklio ir ištižė
lio gyvenimą. Daugelyje vietų speku
liavimas jau pakenkė bendram lietu
vių -gyvenimui ir juos net pažemino 
kitų tautų plotmėj. Liūdna, kad yra 
nemaža mūsų tautiečių, tam juodam 
amatui atsidavusių. Atrodo, kad to
kie paliko savo gimtinę tik tam, kad 
negarbingai sau milijonus susikrautų. 
Kas iš tų milijonų, jeigu tau apgai
lėtinai trūksta didvyriškos lietuvio šit, 
dies ir valios? Broliška artimo ir 
kūrybinė meilė neranda vietos speku
lianto širdyje. Ar tik dėl to palikai 
toli savo tėvų žemę, nuklotą garbin
gai žuvusių, tavo brolių lavonais, kad 
čia Įstotum Į juodos biržos negar
bingą mokyklą? Laikas pajusti ir 
giliai suprasti mus ištikusią skaudžią 
likimo rykštę. „Sugrįžk, sūnau,” — 
taip šaukia tau tavo motina Lietuva 
— „Į kilnų, vertą ir kūrybini tavo 
brolių gyvenimą!"

„Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
telydi!" 

artimas. Su šiuo miestu susijo mūsų 
likimas. Mes jame gyvename, jo orų 
kvėpuojame, Į jo gatvių grindinį di
liname savo brangius paskutinius pus
padžius. Mes dalyvaujame Mūncheno 
džiaugsmuose ir jo nelaimėse. Mes 
kartu su visais mūncheniečiais džiau. 
giamės kavos daviniu už pavyz
dingai pergyventą oro puolimą. Bet 
tąip pat ir kiekvienas lėktuvas, kuris 
kėsinasi Į Mūncheną, kartu kėsinasi 
ir i mūsų gyvybę. Vienu žodžiu, mes 
dabar esame tikri mūncheniečiai, mes
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dalyvaujame šio miesto džiaugsmuo. 
se ir varguose.

Toli šiandien nuo mūsų yra mūsų 
tėvynė, padengta greičiausiai sniego, 
su savo tradicinėmis lietuviškomis 
Kūčiomis: stalas baltai apdengtas, 
visi šeimos nariai kartu susirinku, 
laužymas paplotėlių, avižinis kisie
lius, šližikai, aguonų pyragaičiai... 
Visa tai mums šiandien yra nepriei
nama, atimta. Mes esame svetur ir 
svetur švenčiame Kalėdas.

Dėl to ir aš nenoriu šiandien per 
daug minėti lietuviškų Kūčių ir lie
tuviškų Kalėdų. Ne vieną iš mū- 
stį tai per daug jaudintų, ne vieno 
atžvilgiu tai butų per žiauru, ir šią 
giedrią šventę apkartintų ašara. Pa
likime dėl to laikinai tėvinę ir nesi- 
sielokim dėl jos. Tėsergsti Viešpats 
mūsų brangią šąli) O savo mintimis 
grįžkime i Mūncheną, grįžkime prie 
Miincheno Kalėdų.

Kiekvienas miestas, lygiai, kaip ir 
žmogus, turi savaimingų bruožų, turi 
savo atskirą veidą, savo charakteri. 
Yra miestų, kurie gąsdina, kurie 
prislegia i ji atvykusius' žmones. Yra 
vėl tokių miestų, kurie traukia 
į save visoxpasaulio keleivius, kurie 
žada daug džiaugsmo ir malonumų. 
Yra miestų dainuojančių ir šokančių, 
yra miestų žydinčių. Taip atsimenu, 
kai mes, nepaprastai išvargę, artftio- 
mės prie Vienos ir vienoje stotyje 
pasitikome traukinį iš Vienos su ne- 

■> rūpestingai dainuojančiais kariais ir 
civiliais, tai, rodos, ir lengviau pasi
darė; prisiminė tada mums, kad va- 
žiojame į linksmų melodijų miestą 
Vieną. Arba vėl, kas nežino visada 
žydinčios Nicos?

Bet koks’ Yra Mūnchenas? Kas yra 
būdinga Mūnchenui? Koks yra jo 
veidas? Tai yra klausimas, kurį aš 
norėčiau iškelti gerbiamiesiems šios 
šventės dalyviams.

Be abejo, į šį klausimą gali būti 
įvairių atsakymų. Čia daug pri
klauso nuo to, kokios nuotaikos yra 
pats žmogus. Kitaip- miestas atrodo 
išvargusiam ir prieglaudos ieškan
čiam pabėgėliui ar tremtiniui, kitaip 
atrodo ramiam keleiviui, vykstan
čiam, pvz., į Mūncheną lankyti jo 
įdomių muziejų ar galerėjų, ar para
gauti garsaus Mūncheno alaus. Mes 
kiekvienas taip pat skirtingų Įspūdžių 
esame gavę Mūnchene ir skirtingai ji 
apibūdintume. Jeigu man reikėtų at
sakyti į čia iškeltą klausimą, kaip 
aš norėčiau apibūdinti Mūncheną, — 
tą miestą; kuriame mes šiandien 

~ švenčiame Kalėdas?
Aš nežinau, kodėl man simbolišku 

Mūncheno miesto gyventoju tapo 
vienas mano kaimynas. Jis yra 
senyvas vienuolis pranciškonas, ne
aukšto ūgio, stambaus kūno sudėjimo 
vyras. Jo veidas yra platus, toks, 
kaip gero lietuviško—ūkininko. Jis 
kalba gana greitai, bet paprastai ir 
nuoširdžiai. Man ypatingai patinka, 
kai jis oro pavojaus metu slėptuvė
je susijaudinusiu, bet ramiu balsu 

kalba maldas, .prašydamas'Dievo glo
bos šia baisią valandą ir atitolinti 
nuo mūsų ore siaučiantį slibiną.

Gal dėl to man šis vienuolis tapo 
būdingu Mūncheno miesto gyvento
ju, kad Mūnchenas yra, galima 
sakyti, vienuolių įkurtas. Jau pats 
miesto vardas išduoda jo kilmės 
paslaptį. Žodis „Mūnchen" yra kilęs 
iš žodžio „Monch", t. y. vienuolis.

Dvyliktojo šimtmečio viduryje kai
riajame Isaro upės krante buvo kai
mas ir vienuolynas. Tame kaime 
sustodavo vežėjai, kurie iš Salzburgo 
veždavo druska i vakarinius Vokie
tijos kraštus. Vežėjai šią savo susto
jimo vietą vadindavo „zu den 
Monchen", t. y. pas vienuolius. Iš to 
ilgainiui ir atsirado šio miesto vardas 
Mūnchen. Vadinasi, mes esame 
mieste, Įjūris yra vienuolių kilmės. 
Karaliai ir valdovai į si miestą atėjo 
gana vėlai. Jie nuo senovės turėjo 
savo rezidencijas gretimuose mies. 
tuose: Regensburge, Augsburge,
Innsbrucke ir kitur. Dėl to Mūnchene 
mes nematome miesto, pylimo lie
kanų, kaip visuose kituose senuose 
miestuose. Mūnchenas savo kilme yra 
ne karingas, bet taikus miestas.- Re
zidencijos rūmai čia yra atsiradę 
daug vėliau. Miesto gerovė Iškėlė jo 
ekonominę reikšmę ir padarę jį na
tūralia Bavarijos sostine. Kas tai 
buvo per vienuoliai, kurie da
vė laimingą pradžią dideliam 
Mūncheno miestui? Tai buvo ne 
kurie kiti, kaip benediktinai. Tie 
patys benediktinai, kurie tautų kil
nojimosi laikais* išsaugojo nuo bar
barų sunaikinimo senovės rankraščius, 
tie patys, kurie išmokė barbarų tau
tas skaityti, kurie pirmutiniai pratiesė 
akmeninius kelius per Alpių kalnus, 
tuos kelius, kurie ir šiandien ^gbina 
keleivius; tai buvo tie patys benedik. 
tinai, kurie atsidėjo giliam išvidi
niam maldos gyvenimui, kurie, išvystė 
savo, bažnyčiose nuostabiai gražų 
savo paprastumu ir gilumu gregori- 
aninį giedojimą, bet kurie neapleido 
jokio kultūrinio žmonijos reikalo. 
Tai buvo tie patys benediktinai, 
kurie, —. nuostabus dalykas — ga
mino visame pasaulyje išgarsėjusi 
likeri — benediktiną. (šiandien pa
saulinės firmos gamina to paties gėri, 
mus, bet, kaip žinovai sako, šie nauji 
dirbiniai neturi tikro senojo vienuo
lių benediktino skonio, kurį rūpestin. 
gai pagamindavo sąžiningas vienuo
lyno brolis.

Benediktinų vienuolynas buvo pla» 
čios dvasios vienuolynas. Jis neap
leido jokios veikimo srities. 'Jis, at
naujinęs žmogų Kristaus dvasia, vedė 
ji Į visas kultūrinio veikimo sritis. 
Jis kūrė ir išvidinius žmogaus dva
sios rūmus, ir išorinius miestus.

Miestams kurti benediktinai turėjo 
vieną labai vertingą, tiesiog brangią 
savybę. Ta savybė buvo gili pagarba 
svečiui ir keleiviui. Dar ir šiandien 
yra to vienuolyno reguloje įrašyta, 
kad j svečią ar keleivi, į namui 

atvykusį reikia žiūrėti kaip į pati 
Kristų ir reikia jį sutikti ir 
priimti su tokia pagarba ir meile, su 
kokia patį Kristų sutiktum. Dar 
ir šiandien keleivį, atsilankiusį pas 
trapistus, nustebina ta pagarba, 
kurios jis ten patiria. Vienuolyno 
budintis giliai prieš ji nusilenkia.

Gili pagarba keleiviui traukė į 
vienuolyną visus: keleivius, druskos 
vežėjus, studentus, teologus, dvasi
ninkus, didikus, riterius ir keliaujan
čius valdovus. Visiems čia atsiras
davo jaukus bei šiltas kampas ir gai
vinančio gėrimo lašas. Tokiu būdu 
kūrėsi aplinka, kurioje tarpo ir augo 
viduramžių miestai. Pagarba žmogui, 
nepaisant jo luomo, turto ar tautos, 
buvo tas oras, kuriame kilo ir augo 
vienuolynu miestai.

Tą svetingą senovės dvasią vaiz
duoja ir Mūncheno herbas. Atkreip
kite aki kada nors pro šalį eidami į 
tramvajaus vagono sienoje“ pavaiz
duotą Mūncheno herbą. Herbas vaiz
duoja miesto vartus ir juose stovintį^, 
ilgais rūbais, su plačiomis rankovėmis V/J 
apsirengusi vyrą. Vienoj rankoj jis 
laiko kuygą, bet jis yra plačiai 
isskėtes abi rankas, tarsi kviesdamas 
ir maloniai sutikdamas visus Į šiuos 
vartus atvykstančius. — Gili pagar- 

. ba žmogui skleidžia apie save taikią 
ir svetingą atmosferą. Kalėdų šven
tės labiausiai už visas kitas šventes 
alsuoja svetingumo ir taikos -dvasia. 
Kristaus gimimas žemėje mums paro
do, kokių didžių ir brangių svečių 
mes galime sulaukti savo tarpe. Svečia, 
vimasis dėl to gali turėti gilią mistinę 
prasmę. Jisne tik žmones palinksmina, 
bet skleidžia jų tarpe teiką ir darnumą; 
tą taiką, apie kurią giedojo angelai 
Kristui gimus: „Taika žmonėms že
mėje iš Dievo malonės!" Šią taikos 
dvasią ir pagarbos dvasią kiekvienam 
žmogui mes turime ugdyti. Džiugu 
yra pastebėti, kad mes nesame jai 
svetimi. Ir mes šiandien, taip kaip 
pas senovės benediktinus, esame la
bai mišri draugė ir visi gerai čia 
jaučiamės. '*4'

Pagarba svečiui ir keleiviui skatino 
benediktinus kultivuoti vyno pramo-• 
nę, nes reikia kuo nors suvargusi ir 
sušalusį keleivi atgaivinti. Ypač tai 
buvo svarbu viduramžiais, kada ke
liavimo priemonės dar buvo labai ne-’ 
tobulos. Patys benediktinai anaiptol 
nėra stipriųjų gėrimų mėgėjai. Bet 
Mūncheno apylinkėse neauga vynuo
gės. Dėl to šiuo atžvilgiu Mūncheno 
benediktinai buvo neturtingi. Vietoj 
to, tur būt, jie davė pradžią garsia
jam Mūncheno alui, kurio paragauti 
dar ir'dabar važiuoja turistai iš toli, 
mų kraštų. Bet alus visuomet lieka 
tik alus. Būtų gerą, kad pirmininkas 

'mums Kalėdoms būtų parūpinęs tikro 
benediktino. Nežinau, ar šį trūkumą 
mes jam lengvai atleisime. Tačiau, 
kai kito nėra, aš kviečiu už laimingą 
Lietuvos ateitį pakelti taurę _ garsaus 
Mūncheno alaus.
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Kristaus istoriškumas
(Mintys IV adventu savaitei) 

Prot. Dr. F. B—us

Artėja V. Jėzaus Užgimimo šventė 
— Kalėdos. Bažnyčia, lyg norėdama 
mums akivaizdžiai priminti, jog pa
saulio Atpirkėjas yra ne vien tik 
mūsų tikėjimo dalykas, bet ir tikrai 
istorinis asmuo, giajam sekmadieniui 
paskyrė tą evangelijos ištrauką, ku
rioje smulkiai nurodoma, kokiose 
istorinėse aplinkybėse prasidėjo šv. 
Jono Krikštytojo ir drauge V. Jėzaus 
viešoji darbuotė: — Penkioliktaisiais 
ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo 
metais, Pontijui Pilotui valdant Judė
ja. Erodui esant Galilėjos tetrarku, 
gi jo broliui Pilypui Iturejos ir Tra- 
chonitės srities tetrarku, Lizanijui 
Abilenos tetrarku, vyriausiais kuni
gais esant Annui it- Kaifui, pasigirdo 
Viešpaties žodis Zakarijo sunui, Jo
nui — (Luk. 2, 1—C). Visi suminė- 
3ji čia asmens buvo žymūs, plačiai 

lomi, ir jiems bevaldant Įvyko tai, 
kas evangelijose nupasakota. Todėl 
teisingai sako apaštalas šv. Petras, 
jog — ne kokias išsigalvotas pasa
kas sekdami supažindinome jus su 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ga
lybe ir buvimu, bet būdami jojo di
dybės akivaizdūs liudytojai — (2 
Petr. 1, 16). Kadangi vis pasitaiko 
mėgstančiųjų ir mėginančiųjų neigti 
V. Jėzaus istoriškumą, dera bent 
trumpai prisiminti istorijos liudiji
mus apie jįjį.

Apskritai reikia pažymėti, jog apie 
retą kuri senovės asmenį turime tiek 
daug istorinių žinių, kiek apie Jėzų. 
Jų teikia taip nekrikščioniškieji, taip 
krikščioniškieji šaltiniai.

I, Nekrikščioniškieji šaltiniai, tie
sa, nėra gausūs. Bet tai nė nenuosta
bu. Juk prikaltasis ant kryžiaus Kri
stus žydams buvo papiktinimas, gi 
pagonims paikybė (1 Kor. 1, 23).

1; Pagonys romėnai laikė krikščio- 
ybę, bent pradžioje, žydų religijos 

atskala ir į ją mažai tekreipė dė
mesio. Juk didžiulėje jųjų valsty
bėje buvo tiek visokiausių religijų! 
Be to, tos atskalos Įkūrėjas gyveno 
nuošaliame valstybės kampelyje, 
neilgai palyginti tesidarbavo ir ne
sukėlė jokių politinių perversmų, ar 
sukrėtimų. Tad" nėra ko nė tikėtis, 
kad romėnų rašytojai būtų juo do
mėjęsi. Be to, turime neužmiršti, jog 
ypač iš imperijos laikų veikalai dau
gumoje yra žuvę. O tačiau vis tik 
netrūksta apie Jėzų žinių. Taip, 
Svetonijus užsimena apie ji cieso-' 
riaus Klaudijaus gyvenimo aprašy
me. Tacitas kalba apie jo nužudymą 
prie Pontijaus Piloto, apie greitą 
krikščionybės paplitimą ir krikščio
nių persekiojimus. Bitinijos valdyto
jas Plinijus laiške Trajonui liudija, 
kad krikščionys garbina Kristų ir 
Įsipareigoja dorai gyventi. Ciesoriaus 
Adrijono išlaisvintas vergas Phlego- 
nas mini apie saulės užtemimą Jėzui 
mirštant.

2. Labai ryškus yra rašytojo žydo, . 
Juozapo Flavijaus liudijimas Jo vei
kale „Žydų senienos" kurį parašė jis 
I—jo šimtmečio pabaigoje, randame 
'šiokius žodžius. ,,— Anuoju metu 
gyveno Jėzus, išmintingas vyras, jei 
apskritai galima ji vadinti žmogum. 
Nes buvo jis nuostabių dalykų dary
tojas ir žmonių, kurie noriai priima 
tiesą, mokytojas. Ir daug iš žydų bei 
taip pat iš graikų pasaulio jis prie 
savęs patraukė... O kai Ji, mūsų 
vyresniesiems skundžiant, valdytojas 
Pilotas pasmerkė mirti ant kryžiaus, 
tieji, kurie pirmiau ji mylėjo, nepa
sišalino nuo jo. Nes jis pasirodė 
jiems trečią dieną vėl gyvas, kaip 
dieviškieji pranašai tai ir daug kitų 
nuostabių dalykų buvo apie ji kalbė
ję, ir ligi šiol krikščionių bendruo
menė, kuri nuo jo gavo vardą, nepa

liovė gyvavusi —". Čia dera paste
bėti, 'kad seniau buvo abejota šiųjų 
žodžių autentiškumu (tikrumu), ka
dangi labai aiškiai ir palankiai kal
bama apie. V. Jėzų. Manyta, kad juos 
bus įspraudęs Į Juozapo Flavijaus 
veikalą kokis perrašinėtojas krik
ščionis. Bet dabar jų autentiškumą 
jau pripažino Įžymiausieji žinovai 
bei kritikai, kaip F. C. Burkitt, Kurt 
Linck, K. G. Goetz, W. E. Barnes, J. 
Phackeray, A. Harnack ii k.

Juozapas Flavijus buvo nuo savo 
tautos ir religijos atsimetąs. Bet ir 
savo tautai bei religijai ištikimieji 
senovės žydai duoda savo raštuose 
žinių apie V. Jėzų. Tiktai jos jam 
labai nepalankios. Bet to priežastis 
nurodyta jau evangelijose, būtent: 
neapykanta.

II. Krikščioniu šaltiniai apie Jėzų 
yra gana gausūs, nes turime keturių 
evangelistų, Mato, Morkaus, Luko ir 
Jono, aprašytą jojo gyvenimą. Be to, 
yra dar keturiolika apaštalo Povilo 
laiškų, kuriuose pateikta tiek žinių 
apie Jėzų, jog pilnai galima juos pa
vadinti penktąja evangelija. Visų ši
tų šaltinių autentiškumas tvirtai nu
statytas. ,

Taigi iš tikro apie retą kurį se
novės asmenį turime tiek daug ir 
taip tvirtų žinių, kaip apie V. Jėzų, 
Vadinasi, jo istoriškumas neabejoti
nas. Jei kartais bandoma ji paneigti, 
tai visai dėl kitų priežasčių. Mat, pri. 
.pažįstant ji, reikia priimti V. Jėzaus 
mokslas. O jis uždeda tam tikrų ne 
visai lengvų dorovinių, pareigu, ku
rių nemėgsta į pikta palinkusloji. mū
sų prigimtis. Tad, kad nereiktų tųjų 
pareigų, stengiamasi pati Jėzaus bu
vimą paneigti. — Atėjo i pasaul| 
šviesa, ir pamėgo žmonės labiau tam
sybes negu šviesą, nes buvo nedori 
Jųjų darbai. Nes kiekvienas, < kuris 
daro pikta, nekenčia šviesos ir neina 
prie šviesos, kad nebūtų pasmerkti 
jojo darbai — (Jon. 3, 19), teisingai 
pasakė čia pats Jėzus. Bet už tai tokie 
asmens jau patys kalti.

PIRMASIS KRIKŠČIONIS EUROPOJE
' Prof. Dr. J; Holzneris

Vieną vakarą Povilas su savo drau
gais vėl sustojo pajūry, kur Azija su 
Europa tiesia viena kitai ranką, išsi. 
kalbėjo su makedonais jūrininkais ir 
žvelgė tolyn, i vakaro auksinėse ža
rose skendinčius Samothrakės kalnus. 
Jo kupiną apaštališkų polėkių dvasią 
užplūdo nežinomas pasiilgimas, kaip 
kadaise Grigalių Didiji, kai jis Ro
moje išvydo jaunus vergus britus. Ir 
dienos vaizdai užliejo nakties vizijas. 
Tose naktinėse svajose jam galutinai 
Išryškėjo jo sielos veržlumo ir išvi
dinio pasiilgimo prasme. Povilas re

gėjo, kaip iš kitos jūros pusės, iš už 
Samothrakės kalnų, prie jo prisiar
tino vieno makedono pavidalas»ištie- 
sė i ji savo maldaujančias rankas ir 
tarė: ,,Atvyk® Makedoniją ir padėk 
mums!" Tai buvo Europos šauksmas, 
kad pas ja’atvyktu krikščionybė. Ka
daise iš Makedonijos i Rytus atkelia
vo jaunas dvidešimt dvejų metu did
vyris, kuris jiems atnešė Vakarų do
vanas, graiku kalbą ir filosofija; tuo 
tarpu dabar Vakarai pajuto savo dva. 
sini išsekimą ir paprašė pačios gra
žiausios dovanos iš Rytų. Šiandien 

mes jau žinome, jog dažnai svajų su. 
kurtose vizijose atsispindi pats gilusis 
žmogaus pasiilgimas. Tuo būdu ir ši 
svaja mums padeda geriau įžvelgti j 
Povilo siela, kuriai gyvenime nuo šio 
momento tebuvo svarbi tiktai viena 
didžioji mintis, būtent — kaip krikščio. 
nybę ir jos gerąją naujieną nunešti | 
pasaulio kraštą.

Vakarų kultūra nuo šio susitikimo 
su Luku Ir nuo šios vizijos Įsikūni
jimo fgavo visai nauja posūki. Ryto
jaus dieną Povilas apie tą savo regė
jimą papasakojo savo draugams. Visi
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jie susidarė tą patį Įspūdį: tai yra 
Dievo pirštas! Lukas, kaip išsilavinęs 
graikas, buvo gerai susipažinęs su 
garsiuoju Agamemnono sapnu, įkūny
tu Nestoro pavidalu, kurį Dzeusas 
siuntė prigauti karaliaus, tačiau, kaip 

- krikščionis, jis taip pat puikiai žinojo, 
jog Dievas nieko neapgauna. „Po šio 
pasirodymo mums tučtuojau parūpo 
nieko nedelsiant leistis į Makedoniją. 
Iš jo mes pasidarėme išvadą, kad tuo 
būdu mus šaukia Viešpats ten Evan- 

I gelijos skelbti".
Atvyk pas mus! Kelias, tiesa, buvo 

netolimas — tik dvi dienos plaukti 
jūra. Tačiau žodį teko suprasti ne 

/erdviškai, bet dvasiškai ir kultūrine 
prasme. O čia kelias buvo ne toks jau 
artimas. Sirųfrygų— Rytų dvasia bu
vo, palyginti, žydui ne per svetima, 
tačiau visai kas kita su graikų — make
donų ir romėnų kultūra: ji buvo 
apaštalui dar tokia tolima. Povilas tu. 
įėjo tarytum atgimti iš naujo, pasi
keisti iš pačių pagrindu, persiformuoti

• dvasiškai, kad su graikais galėtų būti 
graikas, su romėnais romėnas. Atvyk 
pas mus! Ta šauksmą nuolatos kartoja 
Bažnyčiai. Ir ji turi įsijausti i kiekvie
nos iš tų svetimų tautų ir rasių būdą, 
galvoseną, gyvenimo formą, neturėda. 
ma teisės pati kokiu nors būdu var
žyti Dievo leisto vertingo ir sveiko 
natūralumo. Tai būtų joks „ateik pas 
mus!" Bažnyčia turi i tautas, kurias 
nori vesti tiesos keliu, prabilti jų pa
čių palba. Tokią klaidą darė airių- 
skotų vienuoliai, kurie su savo kel
tišku savotiškumu nesuprato mūsų 
prosenių balso, kol galop atėjo Boni
facas, kuris prabilo jų pačių kalba ir 
jautė lygiai taip, kaip jie.

Tai buvo didelė žmonijos istorijoje 
diena, kai Povilas su savo trimis drau. 
gaiš pirmą kartą iškėlė koją i Euro
pos žemę Makedonijoje. Kadaise čia 
gyveno narsi, sveika ir kilni tauta, 
drąsiais savo jauno karaliaus žygiais 
ne tik išgarsėjusi po visą to meto 
pasaulį, bet ir Apvaizdos planuose tu
rėjusi dar prieš šimtus metų praskinti 
per ji Evangelijai kelią. Apie tai Šv. 
Raštas su nuostabiu paprastumu ir 
kartu didybe byloja pirmosios Maka- 
biečių knygos įvade: „Ir taip jau atsi
tiko, kad Aleksandras Makedonietis 
sumušė-Darijų, Persų ir Medėjų ka
ralių, paėmė visas jo tvirtoves, įveikė 
visus žemės karalius ir nužygiavo ligi 
paties žemės krašto, — tada visas pa
saulis nutilo, išvydęs jo veidą... 
Tąsyk jis sukrito ant savo guolio Ir 
suprato, kad ir jis turi mirti. Taigi, ir 
patys galingiausieji pasaulio didžiū
nai, kad ir kaip jie besivadintų, Alek- 
sandrias Makedoniečiais ar Cezariais, 
tėra Dievo kelių tiesėjai, viena po 
kitos verčiamos dieviško arėjo vagos, 
Viešpaties samdiniai". Iš visų seno-

• vės tautų daugiausia su romėnais ly
gintis galėjo makedonai. Nuo 167 me
tų pries Kristaus gimimą romėnai bu
vo tikri krašto valdovai ir padalijo jį 
į keturias apygardas, iš kurių svar
biausios buvo Tesalonikų ir Pilypo.

Jau iš tolo praeivį sveikino Dianos 
šventykla, pastatyta Neapolio uosto 
miestelyje (šiandieninėje Kavalloje), 
išsitiesusiame ant uolos teatro forma 
pačia"me pajūryje. Šiandien ta vieta, 
kur kadaise pirmą kartą atsistojo Po
vilo koja, yra atžymėta Nikalojaus 
bažnyčios grindinyje apskritimu. Mū
sų keleiviai, pražygiavę pro miestelį, 
iš dalies garsiuoju romėnų keliu Via 
Egnatia, iš dalies uolose iškaltu taku 
užkopė į Pangėjaus pakrančių kalnus 
ir prisiyrė prie perėjos, kur prieš jų 
akis į šiaurę akį vėrė nuostabaus gro
žio reginys. Jų akys smigo į gausią 
versmių ir upokšnių slėnio lygumą, 
kurios kitoje pusėje, tiesiai priešais, 
paskutinėje kalnu pakopoje, kilo į 
viršų sų savo pilies kalnu, garsiuo
ju Akropoliu, Pilypai. Tai buvo tary
tum iš senosios piemenų poezijos išni
ręs herkuliškas vaizdas. Iš šių ge
lėtų pievų, kaip padavimai sako, 
Persefonė buvo nutrenkta į pra
garus, kad ten, kaip mirusiųjų kara
lienė, valdytų jų šešėlius. Tuo būdu 
per Elados "laukus ir širdis sklido nle. 
kada nesibaigiančio liūdesio atkvapas, • 
kol galiausiai atėjo Evangelija, skel
bianti nemirtingumą ir prisikėlimą, 
kurios pirmųjų pranašų koja šiandien 
jau mindė jos žemę. Ten, prie Gango 
upokšnio, Brutas ir Kasijus krito be
kovodami su Markum Antonijum ir 
Okiavianu dėl Romos laisvės (42 m. 
pr. Kr. g.). O čia, štai, atkilo naujos 
laisvės pranašai, heroldai naujo pa
saulio užkariautojo, kuris be kardo 
pasaulio laisvei davė daugiau už vi
sus laisvės kovotojus, kiek čia jų 
buvo. Šiame kautynių lauke buvo su
kaltas imperatoriškas Augusto vainikas. 
Todėl Augustas Pilypų miestą pa
skelbė karine romėnų kolonija su italų 
miesto teisėmis ir laisvais mokesčiais. 
Seni veteranai čia jautėsi kaip tikri 
romėnai, su savo romėnų dievais Mi
nerva, Diana, Merkūru, Herkuliu 
drauge atsinešdami taip pat romėnų 
iškalbingumą ir romėnų papročius. Jie 
jautėsi romėnų karo kelio, skrodžiam 
čio Iš rytų Į vakarus visą Makedoniją ir 
anapus Adrijos per Brundiziją vedan
čio į Romą, jungiami su viso pasaulio 
sostine ir Kapitelio Jupiteriu. Tuo 
būdu Pilypai virto tipingu romėnų 
provincijos miestu, lyg mažyte Roma 
su Forumu, teatru, pilies kalnu ir tvir
tove. Žmonės didžiavosi savo laisva 
konstitucija ir kiekvienais metais ro
mėnų konsulų pavyzdžiu rinkdavosi 
du burmistrus, arba „arkchontus", 
plačiųjų masių prie to dar „strategais" 
vadinamus. Kai tiedu eidavo į Forumą 
teisti, jiems priešais kelta skindavo du 
liktoriai su rykščių ryšulėliais ir 
teisėjo kirviu.

Tarp visų tų romėnų maišėsi senų
jų Makedonijos ir Trakijos gyventojų 
palikuonys, kadaise čia įkurdinti kara
liaus Pilypo, kad Pangėjaus gyslose 
ieškotų jam aukso. Jie vis dar tube. ' 
buvo sunkiai įkandamas kąsnis. Vyrai 
kieti, išdidūs ir nepalenkiami, moterys 
pamėgusios laisvę ir savarankiškumą. 

— visi jie atvira burna kalbėjo apie 
politiką, dalyvaudavo politiniuose rin
kimuose ir įvairiuose sąmyšiuose. Jei 
čia moterys priimtų krikštą, tai toks 
Įvykis nepaprastai atsilieptų ir į kitas 
gyvenimo sritis. Iš kaimyninės Traki
jos čia skerbėsi Orfijaus slaptojo 
mokslo mintys bei papročiai su savo 
himnais, kuriuose siela plačiu mostu 
kilo į nemirtingumo aukščius. Šitas 
religinis polėkis ypač puikiai atskleidė 
dangui jautrias moterų sielas. Povilas 
atsidėjusių sekėjų pirmoj eilėj rado 
tarp moterų. Pilypuose, atrodė, misi
jos turi patekti į našią dirvą.

-Artimiausiomis dienomis buvo Ištir
tos sąlygos, kur reikia pradėti skelbti 
Evangeliją ir kokių tas darbas gali 
duoti perspektyvų. Taip besvarstant ir 
betiriant sąlygas, atėjo" ir šeštadienis. 
Pilypuose gyveno" tiktai keli žydai. 
Nebuvo nė vienos sinagogos, nes pa
gal rabinų įstatymą trūko reikalingo 
skaičiaus įstatymo žinovų teismui su
daryti. Tačiau jei sinagogos ir nebuvo, 
tai turėjo būti užbara, mūrais arba 
tvora atitverta aikštė, vadinamoji.^ 
maldavietė, arba proseuchė. Rabinai#"® 
suprato, kad liaudis, jei tikėjimas ne
būtų praktikuojamas viešai regimais 
veiksmais, veikiai visai atšaltų nuo 
religijos ir pasidarytų jam abejinga ar 
net pasiduotų ateizmui. Lukas tai 
puikiai žinojo, todėl nuvedė savo 
draugus prie miesto vartų, prie Gango 
tėkmės. Ten jie beregint išvydo lauk, 
tąją aikšte, aptvertą žema mūrine 
tvora, kokia paprastai kad aptveriami 
sodai. Bet kaip jie nustebo, kai mini
mojoj maldų vietoj terado tiktai ke
lias moteris, žydes ir dievobaimingas 
stabmeldės, kalbančias rytmečio mal. 
dą. Toli išdidžiai kėlė į viršų savo 
snieguotą galva Pangėjus, netoliese 
ošė upelis. Jos, tos moterys, tikrai 
nedaug ką težinojo, tačiau jos turėjo 
gyvą, religingą dvasią; o kas ją turi, 
tą toliau veda pats Galybių Viešpats. 
Čia, su tomis gerosiomis moterimis, 
galėjo Povilas išsikalbėti iš visos 
širdies. Kažin ar kur kitur jis ras dė
kingesnę publiką. Iš viso būrio ypa- , 
čiai išsiskyrė viena nepaprastai reli- 
gintais dalykais besidominti, gerai vil
kinti moteris, kilusi ne iš Pilypų, bet 
iš Thyatiros į Lidiją atkeliavusi pa
gonė. Dėl to ją Lidija ir vadino. Tai. 
buvo turtinga pirklio žmona, kuri po 
vyro mirties, apie kuri mums, deja, 
nepavyko nieko sužinoti, mieste to
liau varė pradėtąją prekybą purpuro 
medžiagomis. Jos gimtinė Thyatira 
garsėjo purpuro prekyba dar nuo 
Homero laikų (Iliada 4, 141). Purpuras 
buvo brangi medžiaga, todėl, norint 
juo verstis, reikėjo turėti stambų ka
pitalą. Lidija buvo iš prigimties 
krikščioniškos sielos, kuri, tik išgir
dusi apie Jėzų tučtuojau ji pasirinko 
savo gyvenimo keliu, tiesa ir gyvybės 
versme. Malonu pastebėti, kad šitose 
religinėse rytmečio iškilmėse, be Lidi. 
jos, dalyvavo dar Evodija ir Sintichė, 
kurios vėliau pradėjo viena su kita 
nesutikti ir kurias Povilas savo laiške
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pilypiečiams taip nuoširdžiai įspėja, 
skatindamas gyventi taikiai ir san- 
tarmiai. Tuo būdu mes šiame pažiū
rėti visiškai svetimame mieste turime 
jau. keletą pažįstamų.

Mes turime būti dėkingi Lukui už 
tuos giaiius žodžius, kuriais jis apra
šo. Lidijos atsivertimą ir kurie, iš kitos 
pusės, taip pat parodo, kaip jis pui
kiai sugebėjo suprasti moterų sielas ir 
atvaizduoti dieviškosios malonės vei
kimą. „Viešpats atvėrė jos širdį, kad 
ji galėtų atsidėjusi klausytis Povilo 
žodžių". Tai, reikia pasakyti, buvo 
protinga, galvojanti moteris. Sąžinin
ga prekybininkė juk ir turi viską, 
gerai apsvarstyti. Tačiau šiuo atveju 
ji nė kiek nedvejojo ir nieko nesi
rinko, tiesiog neįtikimai greitai 
nuspręsdama priimti krikštą. Galimas 
dalykas, kad tai įvyko dar tą pačią 
dieną, būtent naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį, — Povilas ir jo draugai 
su naujai atverstomis Į tikėjimą mo
terimis nuėjo prie šniokščiančio 
Gango, kur buvo atliktos krikšto 

.Apeigos. Toji pirklio žmona Lidija 
yirtu šeimininkės balsu" netrukus 

apkrikštijo ir visus savo namų gyven
tojus. Taip, turint galvoj jos veiklu

mą, reikia manyti, kad ji dirbo apaš
talavimo darbą ne’ tiktai Pilypuose, 
bet ir savo gimtojoje Thyatiros vieto
vėje, vertai nelnydama pagyrimo žodį, 
kuri Jonas Slaptajame Apreiškime Jė
zaus pavedimu rašo Thyatiros ben
druomenės angelui: ,,Aš žinau tavo 
kantrumą" (2, 19).

Antrasis jos, kaip krikščionės, žygis 
buvo tas, kad ji pakvietė misionierius 
palikti savo paprastutį kampą ir įsi
kurdinti erdviose jos prekybos namų 
patalpose. „Jei tiktai jūs manimi pasi
tikite", pažymėjo Ji. Ir tai, reikia pri
pažinti, buvo visai protingai pasaky
ta. Lidija tą savo siūlymą grindė ti
krai gerais motyvais: jos nąmai buvo 
vienintelė vieta, kuri geriausiai galė
jo tikti būsimosios bendruomenės re
liginėms apeigoms. Pagaliau, ar būtų 
galima ginčyti, kad, parūpinant pir
majai krikščionių bažnyčiai būstą ir 

..priglaudžiant misionierius, drauge ne. 
buvo patenkintas jos krikščioniškas 
garbės jausmas, jos motiniškas rūpe
stingumas ir moteriškas išdidumas? 
„Taigi ji iffmnis pasirūpino!" — pri
deda švelniai šypsodamasis Lukas. 
Tuo būdu buvo Lidijai pareikšta pa
garba, kad Povilas priėmė jos kvie
timą. Ši moteris jo gyvenime suvai
dino tokį vaidmenį, kaip kad geroji 
Jakoba, šventojo Pranciškaus Asyžie. 
člo romėnė draugė. Ji tapo vienu iš 
kertinių apaštališkosios Bažnyčios 
stulpų, motiniškai rūpestinga draugė 
tiek pačiam apaštalui, tiek visiems 
kitiems tikėjimo skelbėjams ir jauna
jai bažnytinei bendruomenei. Jei Po
vilas paskum rašė: „Jūs ir patys, ma
no pilypiečiai, žinote; kada aš pra
dėjau tarp jūsų skelbti Evangeliją ir 
paskum palikau Makedoniją, nė vie
na bažnyčia nesuėjo su manimi Į sa
vitarpinio davimo ir ėmimo santy

kius, tik jūs vieni. Taip pat ir į Te- 
salonikus jūs man ko reikiant ne 
kartą atsiuntėte" (4, 16), tai, be jo
kios abejonės, žymi dalis visų šių 
meilės dovanų išėjo iš Lidijos rankų.

Kas galėjo tikėtis, kad Evangelija 
į Europą Įžengs taip tyliai ir taip 
paprastai? Visai be jokių iškilmių, 
kaip kad Aeropage prieš filosofus, ne 
dramatiškai, kaip kad Kipre prieš vai. 
stybės vyrą, bet ramiai, tylutėliai, 
idiliškai, kaip kad ūkanomis susiklos
tęs vasaros rytas arba tokios mielos 
aušros žaros Rytuose. Tuos švelnius 
ir vis dėlto tokius tvirtus jausmo at
spalvius i Evangeliją įnešė mote
ris. Ir tai dar paties Jėzaus Kristaus 
laikais. O Pilypuose tie tonai sklinda 
toliau. Evangelija, atkeliavusi i Euro
pa, pirmiausia pačią našiąją dirvą 
rado tarp moterų, nes vyrų nebuvo,

Kazys Bradūnas

grįžtąs kareivisa t

Tu išėjai, prasmės ieškodamas jėgoj — 
Tareis, ne žmonės būsit — milžinai. 
Ir kraujo kylančio} bangoj 
Paskendo kloniai ir kalnai.

s
O pareini be nieko, taip vėlai, 
Vos ryšulėlį tik neši — 
O grįžkit, grįžkit, reikalai 
Kaip kūdikif^širdis, maži 

lygiai, kaip* pas samaritiečius kad bu
vo moteris, kurią Jėzus įvedė į Die
vo karalystės paslaptis. Moterys buvo 
paskutinės, kurios pasitraukė nuo 
kryžiaus ir iš laidotuWj, taip pat pa. 
čios pirmosios prie tuščio karsto. Kur 
tik Evangelijoje kalbama apie klastą, 
neapykantą, persekiojimą, plūdimus, 
atkritimą ir bailų pabėgimą, niekur 
nerasime minint moters vardo. Tiesa, 
vyrai atsistoja visur daugiau dienos 
šviesoj kaip tikėjimo skelbėjai, misio
nieriai ir religinių interesų gynėjai, 
tačiau kur būtų nuėjusi krikščio
niškoji Europa be krikščionės moters, 
nieku kitu nepakeičiamos namuose 
motinos, žmonos, sesers, savo nekal
ta motiniška ranka padedančioj švel
ninti milijonais pavidalų pasireiškian. 
ti visoki skurdą? Povilas puikiai su
prato šitą moters pusę ir pirmasis 
aktyviai įvesdino moterį į misijų 
darbą. Jis nepaprastai brangina dva
singą ir išsilavinusią moterį, kaip 
Priscilę, kuri moko išprususį Apoloną. 
Visuose savo laiškuose jis sveikina 
moteri už nuveiktus darbus ir reiškia 
jai savo padėką. Jis iškelia Chloės 
nuopelnus Korinte, Febės Kenchrėjo- 
je, kuriai patiki savo Romėnų laišką, 
ir motinišką būdą Rufą motinos, kuri 
ir jam pačiam atstojo motina. Rašyda
mas turtingam pirkliui Philemonui, 

neužmiršta pasveikinti jo žmonos 
Apphijos. Jis ypač brangina moterų 
darbą namų apyvokoje ir auklėjant 
vaikus, nes tuo būdu moteris pel
nosi sau dangų; jis reiškia savo pa
garbą pranašo dovana apdovanotoms 
nekaltoms Cezarėjos Pilypo dukroms; 
jo rūpestinga akis ’ nepraeina nepa
stebėjusi taip pat nė ištikimu našlių, 
atsidėjusių gailestingumo darbui 'Ir 
išlaikomų bendruomenės (1 Tim. 5, 
3—16). Būdamas puikus žmonių žino
vas, jis sugeba įžvelgti visas taurią
sias moters būdo puses. „Prakilnios 
Pilypu moterys: jūs kaip šventųjų 
statulos stovite prie Europos vartų, 
tarytum norėdamos visas savo seseris 
šitoje pasaulio dalyje įspėti, jog Eu
ropos moterims yra Krikščionių Baž
nyčioje skirta šventa misija būti 
vaidilutėmis, kurioms buvo pirmiau
sia patikėta šventoji ugnis, įpareigo
jant tuo būdu mūsų pasaulio dalį 
padaryti laiminga ir didžią."

Tačiau mes neturime užmiršti nė 
kilniųjų vyrų, kaip Epaphrodito, kuri 
Povilas vadina savo „ginklo draugu, 
kovotoju ir bendradarbiu" ir kuris 
aplanko Romoje suimtąjį apaštalą, 
jam įduodamas atsiųstas dovanas. 
Prie tų moterų prisideda taip at Kle
mensas ir Sicigas (jei tai tikrai esą. 
ma pavardės) ir daugelis kitų, ir tai 
su tokia ištverme, jog Pilypas ,,jų 
vardus turėjo įrašyti Į gyvenimo 
knygą" (Pil. 4, 3). Nė viena krikščio
nių bažnyčia jam nebuvo tokia mie
la, kaip Pilypų. Tai buvo jo pirmoji 
Europos žemėje pražydusi meilė, jo 
,.džiaugsmas ir jo karaliaus vainikas“ 
(4,1). „Tebūnie Viešpats mano liudyto
ju, kaip aš esu visų jūsų iš širdies 
pasiilgęs" (1, 8),

Bažnyčios įkūrimas Pilypuose yra 
vienas iš Įdomiausių ir daugiausia 
pamokančių pačios pirmosios besifor
muojančios Bažnyčios epizodų. Čia ir 
mes galime akivaizdžiai matytį, kaip 
romėniškoj aplinkoj ant pagoniškų 
pagrindų susikūrė krikščioniškoji 
bendruomenė, ir mesti gilų žvilgsnį 
Į šitos pagonybės dvasinę santaisą, 
drauge akimi aprėpdami j£isą jos be
jėgiškumą. Povilas ir Silas mieste 
laimėjo visą būrį puikių krikščionių, 
nuoširdžių draugų, kurie veikiai pra
dėjo rinktis arba atvirame lauke, pla. 
tanų pavėsyje, prie šniokščiančio 
Gango,- arba Lidijos namuose. Pa- 
sišventėlės moterys dirbo išsijuosu- 
sios. 'Susirinkus būriui po dienos var
gų ir rūpesčių tokioj puikioj draugų 
bendrėj buvo vienas malonumas pa
silsėti ir išsišnekėti. Tačiau kaip kei
sta! Apie tą šviesiąja, gražią
ją apaštališkosios veiklos pusė, apie 
ta žmonių vidaus dvasini bendravi
mą apaštalo istorija tiek maža teuž- 
simena. Jei ką iš Laiško pilypiečiams 
ir išskaitome, tai tik labai negausiai; 
ir tai daugiau tarp eilučių. Šitie 
žmogiškieji bruožai yra panašūs j 
tuos mielus slėnius, giliai įsiterpusius 
tarp šiurkščių kalnų , keterų! O 
apaštališkosios misijos aprašytojaš
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tik jomis, galima sakyti, vienomis 
tesidomi ir tesirūpina. Apaštalo gy
venimo aprašymas yra didvyrio kny
ga, tai karžygio epas. Ji su meilė 
aprašo didžiąsias kovos . dienas, o 
švelniai tarp jų įsiterpiančias idilijas 
tepamini vos viena kita eilute. Kny
ga stengiamasi pavaizduoti, kaip vi
sur pirmieji apaštališkosios misijos 
laimėjimai buvo iškovoti tik su di
džiausiu vargu ir atsidėjimu, lygiai, 
kaip ir visur kitur, kur naujai atras
ta žemė turi būti apšlakstyta apaš
talų krauju ir prakaitu. Taip buvo 
tais laikais, anąsyk, taip yra ir da
bar kad ir „mylią atstu nuo Pary
žiaus", kur ateivi maloniai pirmiau
sia pasveikina, kviesdamos užsukti, 
akmenų ir plytgalių krūvos ir kur 
vietoj puikių, jaukių bažnyčių- savo 
apšepusią keterą i dangų kelia medi
niai barakai.

Trumpos žinios

Popiežius priėmė Arkivyskupą 
Skvirecką

Popiežius privačioj audiencijoj 
priėmė Kauno Arkivyskupą Metropo
litą Juozapą Skvirecką ir su juo il
gai, apie valandą laiko, kalbėjosi. Po
piežius džiaugėsi pasiektais Lietuvių 
tautos laimėjimais nepriklausomybės 
laikais. — Po to Popiežius priėmė ir 
Arkivyskupo palydovus Kun. Cyvą ir 
Kun. Petraiti.
Lietuvos Vyskupai kreipiasi i visą 

pasauli
Šiomis dienomis Romoje yra at

spausdintas Įvairiomis kalbomis ir 
išsiuntinėtas Lietuvos Vyskupų laiš

kas "viso pasaulio vyskupams. Laiške 
yra nušviečiama labai sunki Lietu- 

.vos būklė, susidariusi šio karo pasė
koje ir prašoma visokios pagalbos 
tiek Lietuvai, tiek jos svetur išblaš
kytiems gyventojams. Laiškas yra 
pasirašytas Ark. .Skvirecko, Vysk, 
blizgio ir Vfsk Padolskio,

Naujasis britų lordas — katalikas
Franka? Pakenhamas, paskirtas tar

nybiniu Britu karaliaus rūmų kamer. 
herų, yra katalikas. Tai pirmasis britų 
darbo vyriausybės paskirtas peras. 
Lordas Pakenhamas prieš porą metų 
Oksforde perėjo i katalikų tikėjimą.

Ukrainos metropolitas priėmė 
katalikybę

Kaip pranešama iš Romos, i kat. ti
kėjimą perėjo rusų ortodoksų arki
vyskupas mons. Nikalojus Avtono- 
vas, • Ukrainos metropolitas. Tai pir
masis pravoslavų ^arkivyskupas, nau
jaisiais laikais priėmęs katalikybę.

Kada bus paskelbti nauji šventieji?
Gautosiomis iš Romos žiniomis; ir 

1946 m. netenka laukti didelių iškil

mių, ruošiamų naujų šventų-^ 
jų paskelbimo proga. Tokias iškil
mes skelbti trukdo įvairūs kelionių 
sunkumai.

Ši rudeni buvo svarstomos dvi by
los numatytu skelbti palaimintaisiais 
kandidatų, būtent r— 1728 m. Romoje 
mirusios italu Maldingųjų mokyto
jų seserų motinos Rožės Venerini ir 
1852 m. mirusios Jėzaus Širdies se
serų įsteigėjos sesers Marijos Terezi- 
jos Custocio Vęzzeri.

Vienintelis šiais metais sprendimas 
bus paskelbtas pasiūlytos Į šventą
sias motinos Vincencos Gerosos iš 
Brescios byloje. Ją Pijus XII pripa
žino palaimintąja.

Popiežius priėmė penicilino išradėją
— Popiežius Pijus XII visai eilei 

vyskupų rašytų laiškų pažymi: „Jei 
męs norime spręsti, ko mes esame 
daugiau kupini, rūpesčių ar visam 

pasauliui reikšmingų vilčių, tai tu
rime pasakyti, jog daugiau pasta
rųjų". ' —

— Kataliklnei žurnalistikai susti
printi lapkričio 26 d. Romoje atidary
tas tarptautinis kat. žurnalistų insti
tutas.

— šiemet vasario 2 d. buvo Ber
lyne Įvykdytas mirties sprendimas jė
zuitui tėvui Alfredui Delpui, dar, pa
lyginti, jaunam filosofui ir rašytojui 
iš Mūncheho. Jis buvo apkaltintas, 

kad palaikes santykius su liepos 20 
d. sąmokslininkais generolais, norė

jusiais nuversti nacių režimą.
Popiežius privačioj audiencijoj 

priėmė garsųjį anglų bakteriologą ir 
penicilino išradėją, prof. Aleksandrą 
Flemingą. Popiežius pareiškė moksli
ninkui padėką už atliktuosius žmoni* 
jos gerovei dajįus ir ta progas! ap

dovanojo Popiežiaus pontifikato me
tiniu medaliu.

ŠV. Tėvas priėmė žydų sionistu 
vadą Dr. Weicmanna, kuris pareiškė 
šv. Tėvui padėką už visame pasau
lyje žydams iš katalikų pusės perse
kiojimo metu suteiktą pagalbą. Dr. 
Nathanas pareiškė ta pačia proga 
padėką šv. Sostui ir Italijos katali
kams Italijos žydų vardu.

— Prancūzų katalikai sugriautoms 
Lenkijos bažnyčioms atstatyti surinko 
14 mil* frankų.

Jocialistai atsisako istorinio ■ 
materializmo?

Dabartinis Bavarų mrinisteris pir
mininkas, socialdemokratų šulas Dr. 
Hogneris, kuriąm patikėtas Bavarų 
krašto politinis vadovavimas, social
demokratų suruoštose Prinz-Regenten 
teatre demonstracijose lapkričio 25 d. 
pasakė programinę kalbą, kurioje bu
vo mesta naujos šviesos taip pat į 
socialistų santykius su religija. Dr. 
Hogneris, priminęs visų tauriųjų jėgų, 
sudėtas kovoje su naciais aukas, tuo 

teiksiu taip bylojo (cit. is „Sūddeut- 
sche Zeitung" Nr. 16);

„Per pastaruosius 12 nacionalsocia
listinio siautėjimo metų mes greičiau. 
matėme visokį pikto pasireiškimą; ta
čiau mums drauge teko išgyventi ir’ 
dorųjų jėgų veikimą, kuris tiesiog 

vertė visus stebėtis. Kaip dar niekad 
istorijoje, mes nacionalsocializme ma
tėme įsivyravus absoliutini piktą, at. 

palaiduotus visus instinktus, tai, kaŠ 
yra velniška ir kas stačiai vertė mus 
abejoti, jog žmogus yra Dievybės at
spindys. Tačiau, iš kitos pusės, mes 
matėme vyrus ir nioteris dėl savo ti
kėjimo, dėl politinių įsitikinimų einant 
i koncentracijos stovyklas, neišsigas- 
tant jokių kankinimų ir su šypsena žen. 
giant i pačią mirti. Paskum išgyvenome, 

kaip Jungtinės Amerikos Valstybės 
vienos kartos būvyje antrą kartą pa
siuntė per vandenyną savo sūnus--Į 
Europą-— ne naujų žemių grobstyti, 
bet tam, kad žmonija būtų išgelbėta 
nuo ištrūkusių iš pragaro demonų ir 
kad vėl būtų gražintos gyveniman Pą/”') 
čios didžiosios vertybės, būtent: lais’" 
vė, visų piliečių lygybė prieš įstaty
mus ir žmogaus vertingumas.

Kas čia neįstengia įžvelgti tauriųjų 
jėgų pasireiškimo, apie toki tenka pa. 
sakyti, kad jis yra apakęs Mano 1941 
m. naciiį nužudytas draugas Dr. Hil- 
ferdingas, paskutinis didysis mark
sizmo teorikas, mane įpareigojo pas
kelbti kaip jo testamentinį palikimą, 
jog mes istorinį materializmą pasau
lyje pakeistume pripažinimu visų tau
riųjų veiksnių. Tatai iš mūsų pusės 
turi reikšti, jog mes religijos atžvilgiu 
turime užimti pozityvią padėtį.

Bažnyčios, kurios saves nepažemina • 
ir nepasidaro kapitalizmo vergės, nėra 
mūsų priešai. Jei jos tikrai stengiasi 
krikščionybės mokslą įvykdyti prak
tikoje, tai jos yra visų vargšų ir pris. 
paustujų, o tuo pačiu ir darbininkijos-, 

draugai. Kiekvienas geras krikščionis 
gali būti be jokių rezervų socialdemo
kratas, o kiekvienas geras socialde-* | 
mok ratas — be jokių rezervų tikis'**' 

krikščionis. Mes, socialdemokratai, 
neužmiršome ir negalime užmiršti, jog 
krikščioniškosios bažnyčios kovoje su 

nacionalsocializmu yra sudėjusios žy
mių aukų ir labai dažnai drauge su 
darbininkų partijomis nelegaliai ben
dradarbiavo".

„The New Life." Lithuanian religious 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Lebeh" — kath. Zeitschrift in 
lilauischer Sprache mit Genehmigung 
des Erzbischofl. Ordinariats Mūnchen. 
— „Naujasis Gyvenimas" Lietuvių 
Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjun
gos, redaguojamas kun. V. Bagdana- 
Vlčiaųs Mūnchen, Lamontstr. 21. —> 
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