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Ml. MAGNIFICAT

es neturime įrodymų, kad Ma
rija būtų rašiusi poezijų, ta

čiau pačios jos poezijos mes turime 
pasiekusios mūsų laikus. Jos poezi
ja Bažnyčia naudojasi iki šiai dienai 
savo vakarinėse maldose' (mišparuo
se). Ir mes kiekvienas būsime ne 
kartą Lietuvoje girdėję giedant vieną 
giesmę, kuri savo iškilmingumu iš
siskiria iš kitų mišparų giesmių. Po 
penkių psalmių, po trumpo capitulum, 
kurį paskaito celebruojąs kunigas, po 
himno, visi mišparų dalyviai sustoja, 
kaip per evangeliją, ir po trumpos 
antifonos, kaip Įžangos, prasideda 
„Magnificat". Įr pats šios giesmės gie
dojimo būdas yra išskirtinis. Jei ki
tose mišparų giesmėse visa eilutė yra 
giedama lygiu balsu ir tik jos pabaiga 
įgyja meliodiją, tai „Magnificat” gie
dant kiekviena eilutė prasideda su 
meliodinga įžanga, kiekvienai šven
tai skirtinga.

Tai yra Marijos giesmė, jos poe
zija. Kai Marijai buvo Arkangelo 
paskelbta, kad ji taps Išganytojo mo
tina, ir kad jos giminaitė Elzbieta, 
nepaisant savo seno amžiaus, taip 
pat pagimdys sūnų, ji išsiskubino 
Elzbietos aplankyti. Elzbieta, jau ži
nodama apie Marijos laimę, pasvei
kino ją tais žodžiais, kuriais ir mes 
ją dabar sveikiname: „Tu pagirta 
taip moterų ir pagirtas tavo yščios 
vaisius". Paskui Elzbieta išreiškė sa
vo nusistebėjimą ir savo džiaugsmą, 
kad jos Viešpaties Motina ją aplanko.

Marija, atsakydama į tuos sveikini-
mus ir džiaugsmo pareiškimus; prabi
lo prakilnia kalba, kuri evangelisto 
Luko yra paduota eiliuotoje formoje, 
devyniuose posmeliuose. Tai yra 
„Magnificat" giesmė.

2. EVANGELISTAS LUKAS
Šiandien, žinoma, dėl šios giesmės 

mums kyla visa eilė klausimų. Iš 
kur evang. Lukas tą giesmę sužinojo? 
Ar jis gavo ją eiliuotoje formoje, ar 
pats sueiliavo? Kas dėl to yra tikra
sis šios giesmės autorius: jos formos 
ir jos turinio? apie

Dėl turinio negali būti didelių abe- noti 
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tarė: Tegarbina mano siela Viešpatį 
ir t. t.” (1, 46.) Jei mes tikime Luko 
evangelijos teisingumu kitose vieto
se, tai nėra atskiro pagrindo abejoti 
čia. ^Vadinasi tas mintis Njarija susi
tikimo su Elzbieta proga, tikrai yra 
pareiškusi. Vatikano Biblinė Komisi
ja, kuri yra autentiška §v. Rašto aiš
kinimo įstaiga Bažnyčioje yra 1912 
metais birželio m. *6 d. dekretu pri
pažinusi Luko Jėzaus kūdikystės 
aprašymo, taigi ir giesmės „Magnifi
cat" istoriškumą.

Tačiau kyla klausimas, iš kur ev. 
Lukas visa tai galėjo sužinoti? Kiti 
evangelistai šios giesmės savo apra
šymuose nepaduoda.

Lukas, plačiąjį negu kiti Evangelis
tai, aprašo Kristaus vaikystę. Tačiau 
jis pats Kristaus asmeniškai visiškai 
nebuvo sutikęs. Jis buvo Apaštalo 
Povilo nuotykingų kelionių draugas ir 
jo asmeninis gydytojas. Yra pagrin
do manyti, kad jis buvo visiškai ne 
žydiškos kilmės. Jis turėjo gerą he
lenistinį literatūrinį išsilavinimą ir 
savo evangeliją jis skyrė tuolaikinei 
šviesuomenei. Luko evangelijos pas
kirtį nesunkiai galima išvesti iš jos 
įvado. Tame pačiame įvade, jis paste
bi, kad jam jau yra žinomi kitų ban
dymai Kristaus gyvenimą ir darbus 
surašyti. (Matas ir Morkus savo 
evangelijas yra paršę ankščiau.) Ta
čiau nepaisant to, jis nori dar kartą 
„visus įvykius iš jų pirmutinių pra- 
džių rūpestingai ištirti ir juos... iš- 
eilės surašyti." x

Matyt, kad Lukas turėjo naujų ir
patikimų šaltinių, kurie kitų evange- 
listų dar nebuvo panaudoti, jei jis 
rįžosi visą darbą atlikti iš naujo.

Kas buvo tie jo šaltiniai, mes ga
lime tik spėlioti. Gal jie buvo koki
užrašai, o gal jie buvo žmonių liudji- 
mai? Tačiau vieną iš spėliojimų kai 
kurie šv. Rašto tyrinėtojai laiko vi
sai galimu, būtent, kad Lukas asme
niškai buvo susitikęs su Marija ir iš 
jos kai ką patyręs. Tas susitikimas 
paaiškintų ir jo, palyginti, plačią 
Kristaus vaikystės evangeliją (nes 

jo vaikysę geriausiai galėjo ži- 
jo motina) ir kitus dalykus. Jis 
kartais pamini kai kuriuos Ma

rijos vidaus išgyvenimus, kuriuos jis, 
taipiškai ar betarpiškai, tik iš jos 
pačios galėjo sužinoti. Pvz., nuo keisto 
Marijos ir Juozapo pasikalbėjimo su 
Kristumi, atradus jį bažnyčioje, Lu
kas pastebi, kad ji „tuos dalykus sau
gojo savo širdyje". (2, 51.) Apie vidi
nius Marijos išgyvenimus rašytojas 
kitu keliu negalėjo sužinoti, kaip tik 
iš jos pačios tarpiško, ar betarpiško 
pasipasakojimo. Tačiau betarpiško 
Luko susitikimo su Marija tikrumą 
įrodyti negalima.

Kas yra „Magnificat" giesmę suei
liavęs, negalima nieko tikro pasaky
ti. Tačiau galima pastebėti Luko 
evangelijoje kai kurių bruožų, kurio 
meta truputį šviesos J šį klausimą.

Iš Luko evangelijos ir kitų jo raš
tų stiliaus (Jis dar yra parašęs Apaš
talų Darbų Knygą), Galima spėti, kad 
ne jis yra „Magnificat" autorius. IŠ 
visų jo raštų žvelgia į mus graikų 
kultūros žmogus. O „Magnificat" 
giesmė savo forma yra labai gimi
ninga senojo testamento giesmėms it 
dėl to ji negalėjo būti parašyta tokio 
žmogaus, kuris buvo persiėmęs hele
nistiška kultūra, o ne senojo testa
mento literatūra. Ji turėjo būti su
kurta žmogaus, kuris buvo žydiškos 
kilmės ir giliai pažinęs ir pasisavinęs 
senojo testamento poetines ir religi
nes formas.

Tačiau kitas dalykas, kas yra pas
tebimas Luko raštuose, ypač jo evan
gelijoje, tai yra jo ypatingas susi
domėjimas vargšais, paniekintaisiais, 
nusidėjėliais, svetimšaliais ir ... mo
terimis, nes jos tada priklausė panie
kintųjų grupei. Nei vienoje evange
lijoje moterys neišeina’ taip ryškios, , 
kaip Luko evangelijoje. Toki epizo
dai, kaip Naimo našlė, kaip atgailo
janti nusidėjėlė,, kaip Kristaus atsi
lankymas pas Mortą ir Mariją Beta- 
nijoje, kaip pagydymas sulinkusios 
moters, kaip Jeruzalės moterys kry
žiaus pakelėje ir kit. yra tik Luko 
evangelijoje. Dėl to nenuostabu, kad 
jis įpatingą vietą savo evangelijoje 
teikia Marijai, dviejų motinų susiti
kimui ir Marijos giesmei „Magnificat". 
Tai labai derinasi su visu jo evange
lijos pobūdžiu.
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1 KOVOS DVASIA
Tai kas mus domina „Magnificat" 

giesmėje, tai nėra jos poetinė forma. 
„Magnificat", forma, susidedanti iš 
keleto dvieilių neturi mums nieko įdo- 
tnaus. Mus domina jos turinys.

„Magnificat" turinys yra tiesiog in
triguojantis. Jis yra intriguojantis dėl 
dviejų labai skirtingų priežasčių: vie
na, kad jis turi kai ką pasakyti, ką 
gerai gali suprasti mūsų laikai, o 
antra, kad jis iki šiol yra sulaukęs 
labai maža susidomėjimo.

„Magnificat" turinys yra šitoks:
Pirmuose dviejuose posmuose Ma

rija garbina Viešpatį ir džiūgauja ja
me. Paskui ji pereina prie tos temos, 
kurią buvo iškėlusi Elzbieta savo 
sveikinime, vadindama Mariją pagir
ta tarp moterų. Marija nesiginą tos 
garbės. Ji pati drąsiais bruožais dar 
labiau' ją išryškina: Dievas atkreipė 
gavo akį į jos menkysę, jis joje pa
darė didingų dalykų ir nuo šiol ją 
garbins visos tautos.

Tačiau Dievas yra geras ne jai 
vienai, o visiems, kurie jo bijo.

Sekančiose trijose strofose ji pa
vaizduoja tą visuotinį Dievo gerumą, 
kuri? reiškiasi priespaudos prašalini- 
mu ir prispaustųjų išlaisvinimu. Jis 
savo rankos jėga išblaško išdidėlius 
jis nuverčia galiūnus nuo sostų ir 
išaukština mažuosius; turtuolius jis 
paleidžia tuščius, o alkstančius gau
siai pasotina.

Paskutinėse dviejose strofose Ma
rija grįžta prie patirto apreiškimo ir 
prašo tautą priimti geruoju tą, kurio 
ji taip ilgai laukė ir kuris buvo žadė
tas Abraomui.

Jau iš pirmo/žvilgsnio šis himnas 
pasirodo mums ne tiek religinis, kiek 
socialinis. Kaip vyraujantis moty
vas čia iškyla netiek žmonių pagar
ba Dievui, bet Dievo teisingumo 
pasireiškimas žemėje, įvykdomas dra
matišku būdų. Dėl to ne vienas, su
sipažinęs su šio himno turiniu, per
gyvena apsivylimą. Vietoj švelnių 
moteriškų jausmų jis čia randa kie
tą žemės kovą; vietoj religinių žmo
gaus susižavėjimų, — galingo ir kar
tu gailestingo Dievo teisingumo pa
sireiškimą žemėje, pėl to atsitinka, 
kad krikščionis dažnai lyg ir prasi
lenkia su šio himno tematika ir ne
sugeba jame rasti savo dvasiai peno. 
Jis Dievo ieškodamas norėtų kilti į 
dvasinius susižavėjimus, o nepamato, 
kad Dievas jau reiškiasi ir čia pat, 
šioje realioje tikrovėje. Yra rašyto
jų, kurie iš viso šį himną nenori va
dinti krikščionišku himnu. Toks yra 
pvz. Regensburgo Žv. Rašto tyrinėto
jas Josef Schmid, „Das Evangelium 
nach Lukas" savo knygoje jis rašo: 
„Nepaisant sąryšio su aipžinybe, ku
riuo „Magnificat" užsibaigia, jos ho
rizontas pasilieka senoviškai žy
diškas. Savo turiniu.... ji nėra 
krikščioniška giesmė." (46 p.)

Žydiškumo harakterio šiam himnui 
negalima paneigti, tačiau jo harak- 
teris yra ne tik žydiškas, bet kartu 
ir krikščioniškas ir žmogiškas ap
skritai. _

„Magnificat" tema yra apdainuoti 
ne žmogaus pastangas, kuriomis jis 
Dievo ieško, bet Dievo darbus, ku
riais jis pasaulį atperka. Religija yra 
ne tik žmogaus pastangos, bet ir. Die
vo dovanos. Prie šių Dievo geradary
bių Marija savo giesmėje ir sustoja. 
Ji jas išskaičiuoja, jas apdainuoja. 
Malonės Dievas, Dievas kuris' veikia 
žemėje, kaip tik yra vienas pagrin- 
diniausių krikščionybės bruožų, ku
riuo ji išsiskiria iš kitų religijų. (Pal. 
A. Anwander. — „Einfūhrung in die 
Religionsgeschichte 72—74 p.).

Be abejo, sunku mums yra įžvelgti 
jaunos Marijos sielą, kuri pragydo 
tokia revoliucinga daina. Kas per 
kartumas buvo susitvenkęs jos širdy
je, kuris išsiveržė tokiais nepalan
kiais žodžiais galiūnams ir turtingie
siems? Gal tai buvo pavergtos tau
tos kartumas, gal pažemintų moterų 
kartumas, o gal kartumas, kilęs aps
kritai dėl įvairių skriaudų, kurias 
kenčia teisingieji pasaulyje? Su 
džiaugsmu ir nepermaldaujamu, tikru
mu ji skelbia liaują erą, kurioje Die
vas išblaškys išdidėlius, nuvers ga
liūnus nuo sostų, o alkstančius paso
tins ir išaukštins.

Tačiau ši revoliucija įgyja visai 
naujos šviesos, kai ji yra skelbiama 
Išganytojo įsikūnijimo fpne. Ne koks 
maištingas žmogus čia varto galiūnų 
sostus ir išaugština _ nužemintuosius, 
bet Dievas. Žmonių revoliucijos, nors 
ir sugeba kartais nuversti .galiūnus, 
bet jos nesugeba išaugžtinti mažųjų. 
Nors' ir užima kartais mažieji kara
lių sostus, bet jie savo esme tebe
lieka toki žemi ir toki maži kaip 
buvę ankščiau, ir kartais jie būna 
dar blogesni už tuos, kuriuos jie nu
vertė. Palaiminga revoliucija gali 
ateiti tik iš augštai, iš ten, iš kur 
yra atėjęs į žemę Išganytojas. Tikras 
žmogaus išaukštinimas gali ateiti tik 
iš Dievo. Tik Dievas gali žmogų pa- 
kilninti: šį tą pridėti prie jo ūgio, 
kad jis, netik tartųsi esąs didesnis, 
bet ir iš tikro būtų Dievo malonės iš- 
aug.štintas. Apie tokį žmogaus išaugš- 
tinimą kalba savo giesmėje Marija.

Lengva pastebėti, kad Marijos at
vaizdas „Magnificat" himne atrodo 
kitaip, negu jį mums yra nutapę re
nesanso dailininkai. Ir Rafaelis ir 
Leonardo Davinci Mariją yra pa
vaizdavę, kaip rafinuotą švelnių 
jausmų ponią. Iš ,(Magnificat” žvelgia 
į mus ne tiek jos rafinuotumas, kiek 
kovos dvasia; kovos, kuri nori iš
laisvinti kiekvieną pavergtą žmogų 
ir padėti teisiajam. Marija čia pasi
rodo tos kovos ženkle, kurios kovoti 
atėjo į pasaulį Kristus, būtent: kad 
piktasis šio pasaulio valdovas būtų 
nugalėtas ir išmestas laukan.

Marijos atvaizdas, kurį" mes mato
me „Magnificat" giesmėje nėra koks 
atsitiktinis jos atvaizdas. Atrodo, kad 
jis jai yra būdingas iš esmės. Pa
čioje pirmojoje šv. Rašto knygoje 
Marija taip pat yra atvaizduota, kaip 
kovotoja. Tuoj po pirmųjų tėvų nu
sikaltimo Dievas, sužadindamas atei
simo išganymo viltį, kalba apie mo
terį kovotoją, kuri nugalės žalčio pa
dermę. „Aš padarysiu nesantaiką tarp 
tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir 
jos ainijos ir ji sutrins tau galvą, o 
tu tykosi jos kulnies." (1. Moz. 3, 
15.)' — tarė Dievas žalčiui. Ant šios 
pranašystės nesuskaitomus amžius 
rymojo viso išganymo viltis. Vadina
si pačioje pirmoje pranašystėje apie 
Mariją iškyla tas vienas vienintelis 
jos bruožas, jos kovos dvasia. Ta pa
ti kovos dvasia, kuri naujais tonais 
suskamba pačios Marijos giesmėje 
„Magnificat".

Marija yra prieštaravimas Jevai, 
kuri neturėjo kovos dvasios. Paša
linės, ekscentrinės jėgos prie jos 
prisiartino ir sugriovė jos dvasios 
pusiausvirą bei dievišką harmoniją. 
Marija yra tokia moteris, kuri ne tik 
yra neprieinama ekscentrinėms jė
goms - pažeisti, bet ji pati yra ofen
zyvoje toms jėgoms nugalėti.

Dėl* to yra prasmės iš naujo pagal
voti apie Marijos atvaizdą. Ar Mari
jos veide nesislepia bruožų, kurie 
yra dar nepastebėti dailininkų? Apie 
Marijos atvaizdą įdomiai išsireiškia 
Kardinolas Newmanas savo gegužės

mėnesio mąstymuose, kurie A. Jakš
to buvo išversti į Lietuvių kalbą. Jis 
klausia: kaip mums Marija atrodytų, 
jei mes ją savo akimis pamatytume? 
Ir gal būt, sako jis, kad mes ją pa
matę visai nesušuktume: kokia ji 
graži. Jo grožybė galėtų būti visai 
kitokia, negu mūsų akių priprasta 
grožybė. Vietoj to,- ją pamatę, mes 
gal būt galėtūme tik pasakyti kokia 

.ji gera; o atsigręžę į save pasakytu
me, koki mes patys esame nedori 
padarai. .

4. SOCIALINIS DINAMIZMAS
Marijos kovos dvasia bei jos di

namizmas reiškiasi socialinių santy
kių -Srityje. Nei didžiūnų galia, nei 
varguolių dalia nėra jai pastovus 
dydis: didžiūnai nuverčiami nuo 
sostų, o varguoliai išaugštinami. ir 
į šį socialinių santikių pasikeitimą 
Marija žiūri ne ji smerkdama, bet jį 
girdama. ir net džiaugdamosi dėl jo. 
Ji į tuos socialinius pasijceitimus 

j žiūri kaip į Dievo pirštą, kaip į žmo- 
’ nijos atpirkimo vyksmą. Ji apie juos 

ka’ba sąryšy su Kristaus įsikūnijimu.
Šita tokia dinamiška ir, pasaky

tume, revoliucinga Marijos pažiūra į 
visuomeninius santikius atrodo lyg 
įr per drąsi, lyg ir gąsdinanti ir la
bai nepriprasta kai kuriuose sluoks
niuose.

Prieškapitalistinę Europos socia
linę santvarką galima vadinti „pasto
vių visuomeninių santykių" santvar
ka. Tad buvo laikomasi nuomonės, 
kad kiekvienas žmogus turi pasilikti 
tame luome, kuriame jis yra gimęs 
ir turi būti patenkintas tomis pajamo
mis; kurios tam luomui dera. Pastan
gos daugiau pelnyti negu luomui 
dera ir -išeiti iš savo luomo ribų bu
vo laikoma netinkamu ir net neleis
tinu dalyku.. Ūkininkas visada turė
jo liktis ūkininku, o amatininkas — 
amatininku. Visuomeninių santykių 

' pastovumo dėsniui padedant tada bu
vo kovojama su nevaldomu pelno 
noru ir šykštumo yda, kuri visada 
grąsina geram žmonių sugyvenimui. 
Tokios pažiūros laikėsi daugumas 
Viduramžio moralistų, kaip Gerson 
(t 1429). Dionisius iš Kartūzų (T 1471) 
ir kiti. Šita pažiūra galų gale buvo 
atsirėmusi į Apaštalo Povilrf mokslą, 
kuris pirmiesiems krikščionims liepė 
negriauti visuomeninių santykių ir 
vergams liktis klusniems savo valdo
vams.

Tačiau besinlečią ūkiniai santykiai 
ilgainiui pareikalavo pastovių santi
kių santvarką kritiškai peržiūrėti. Ir 
teologas bei moralistas Kajetonas 
(t 1534) jau negalėjo sutikti su ta 
pažiūra, kad pastangos pasiekti 

■ augštesnį luomą būtų laikomos ne
leistinu dalyku. Pastangos pasiekti 
augštesnį luomą įr pas’angos susi
rinkti daugiau turto, kuris padėtų tą 
sumanymą įvykdyti principiniai yra 
leistinas dalykas. "

Ir taip Europa ilganiui perėjo iš 
pastovių visuomeninių santykiu ūkio 
į laisvos konkurencijos ir pažangos 
ūkį. Šita ūkinė ir socialinė laisvė ta
čiau neišvengė didelių pavojų. Neval
domas pelno noras ir švkštumo yda 
atvedė visuomenę- į kapitalizmo ne
laimes. Noras pagerinti savo asme
ninę būklę, nežiūrint jokių bendruo
meninių pareigų iš kitos pusės pra
dėjo kenkti visuomenei. Jeigu pir
miau visuomenės globa atskiram as
meniui buvo pasidariusi persunki ir 
perdaug įkyri, tai dabar žmonės pa
sijuto visai be globos, išduoti neval
domam pelno dėsniui. Kaip reakcija 
prieš nepaisymą visuomenės reikalų 
iškilo socialistiniai ir komunistiniai 
sąjūdžiai. Jie nori vėl socialinės tvar

kos ir griežtų visuomeninių santikių 
pagalba pagerinti būklę ne pavienio 
žmogaus, bet visos žmonių bendruo
menės ar klasės.

Po šios -trumpos socialinių santy
kių istorinės apžvalgos dabar mums 
gali būti aiškesnis Marijos dinamiz
mas, išreikštas „Mągnificat" himne. 
Jeigu Apaštalas Povilas, kaip GrAikų 
kultūros žmogus, užakcentavo socia
linių santykių vertingumą_ žmonijos
gyvenime, ir ragino, nors ir bran
giausia kaina, Juos išlaikyti, tai Ma
rija, su visu savo gaivalingu nuo
širdumu džiaugiasi išaukštintais ma
žaisiais ir pasotintais alkanaisiais. 
Tiesa, ji mus neragina daryti revo
liucijos, bet į revoliucingą pasikeiti
mą ji sugeba pažiūrėti, kaip į išga
nymo vyksmą. Ji nesilaiko tos nuo
monės, kad luomai yra šventas ir 
nekintamas dalykas, ir noras pasiekti 
augštesnio būvįo būtų neleistinas 
dalvkas.

Nenaisarit kapitalistinio iškrypimo, 
negalima užginti žmoguj daryti pa
žangą soc—ūkiškoje srityje, ir jį 
laikyti savo luomo vergu. Į apaštalo 
Povilo raginimą, vergams likti klus
niems savo valdomas tenka žiūrėti 
tik kaip metodinį nuostatą. O pa
grindinis nuostatas, taip, kaip visame 
krikščionybės moksle, taip ir pas 
ap. Povilą yra tas, jog žmogus yra 
laisvas. Ir gal niekas iš apaštalų 
krikščionio, laisvės taip stipriai ne
pabrėžė, kaip ap. Povilas. „Kristus 
mus atvedė į laisvę. Dėl ■ to būkite 
tvirti ir nesiduokite, kad jums kas 
nors iš naujo vergystės jungą už
dėtų." — sako jis (Galat. A 1.) Čia 
yra pagrindinė ap. Povilo mintis, o 
apie vęrgų klusnumą valdovams, yra 
tik taktinis perspėjimas.

Tačiau negalima sakyti, kad tas 
perspėjimas būtų mažos vertės. Laisvė 
yra tiek verta, kiek yra vertas iš
laisvintas žmogus. Jei žmogus iš vi
daus dar yra vergas, tai laisvė gali 
atnešti didelių visu®neninių' bandy
mų. Ne tik ap. Povilas tai yra paste
bėjęs. Ir šiandien yra valstybininkų, 
kurie į žmonijos progreso laisvę 
žiūri su dideliu atsargumu. Labai 
būdingi šiuo atžvilgiu yra Ciangkai- 
šėko žodžiai, kuriuos jis parašė Ki
nijos vyskupams. Jis jiems rašė, jog 
jis perdaug myli savo tautą, kad ne
matytų jog ekonominis progresas be 
dvasinio progreso kraštui yra baugiau 
žalingas, negu naudingas.

Vakarų Europos laisvės žinųątŲal 
ansivainikavo taip pat ne pačiais gerai
siais žiedais. Iš vienos pusės kapitaTz- 
mas, kuris nusikalsta visuomenei, iš ki
tos pusės komunizmas, kuris nepaiso 
asmens yra tie nukrypimai, iš kurių 
dar reikės ieškoti išeities.

Tačiau ■ prie luomų pastovumo 
mokslo vargu ar pasulis grįš. Pasau
lis šiandien norėtų kartu su Marija 
džiūgauti matydama.? pavergtuosius 
išlaisvintus ir alkanus pasotintus, o 
nusikaltusius - visuomenės tvarkda
rius nubaustus. Pasaulis šiandien al
suoja „Magnificat" himno dvasia. 
Jis nori dieviško teisingumo Įgyven
dinimo žemėje. Dėl to kasžin ar tei
singa yra sakyti, jog „Magnificat" 
nėra krikščioniška, bet siaurai žy
diška giesmė. Priešingai, atrodo log 
ji alsuoja ta nuostabiai krikščioniška 
laisve, krikščionišku dinamizmu ir 
pažangos dvasia.

Čia gali kilti tik kitas klausimas, 
ar mes jau esame pakankamai su
brendę, kad šiuos turtus galėtume 
pasisavinti. Ar jie nebus mums per
daug pavojingi? Ar mums, pasak ap. 
Povilo, jau reikia vyriško maisto, o 
gal mes dar turime tenkintis tik me
nišku maistu, skiriamu vaikams?
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DIDŽIOJI KONRADO IMPROVIZACIJA
-3 .

3. Reikalavimai Dievui
Atsirėmęs 1 savo kūrybiškumą ir 

teigdamas save, kaip pirmykšti kū
rėją, Konradas jaučia, kad - jis, gali 
valdyti išviršini pasaulį taip, kaip 
kad ji valdo pats Dievas. Jis turi sa
votišką galią, „kuri ne nuo žmogaus 
pareina* (157) ir kuri yra ne kas kita, 
kaip įkvėpimo valandą pakilęs jaus
mas. Kai šitas jausmas pasiekia aukš
čiausios įtampos, pasaulis paklūsta 
žmogui, kaip savo valdovui:

„Turiu aš smailą ir galingą akį: ga
lios valandoj ~

l debesis aukštai akis įsmeigęs, 
girdėdamas paukščius skrendančius 

tolyn,
vos matomais sparnais perskriodži- 

ančius erdves,
žvelgiu tik* — lyg kilpon įkliuvę 

paukščiai tuoj sustos.
Užtrauks jie skausmo giesmę, su

dejuos,
bet ligi jų neleisiu, nė vėjai Tavo 

jų nebenuvys* (159).
Konradui pakanka žvilgtelti; ir pasau
lis nusilenkia jo norui, nusilenkia 
taip, kad net' dieviškoji amžinoji 
tvarka nepajėgia jo iš žmogaus valios 
Išvaduoti. Objektyviniai įstatymai, 
esą gamtoje, taip pat yra : priversti 
pripažinti žmogaus viršenybę. Tas 
pat yra ir su dangaus galybėmis:

„Žvelgiu kometon visa sielos galia, 
kometa stoja, iš vietos anei 

. - krust..(ib).
Gyvybinis ir medžiaginis pasaulis yra 
palenkti žmogaus-kūrėjo galiai. Si
tais Konrado žodžiais Mickevičius iš
reiškia ne kokį nors asmeninį iliu
zini Konrado nusistatymą, ne jo iš
didumą, bet gilų faktą, kad žmogus 
savo kūrybinėmis galiomis sugeba ap
valdyti išviršinj pasauli. Šitas pasaulis jam yra skirtas. Jis yra valdovas 
ir tvarkdarys. Todėl nors pasaulis 
yra valdomas ir dieviškųjų dėsnių, 
tajiau žmogus šituos dėsnius pritaiko 
savo valiai, juos pakeičia pagal savo 

, norus, juos sutvarko pagal savo pla
nus ir todėl sukuria naują santvarką. 
Savo kūrybiškumu žmogus vykdo tai, 
ką psalmininkas yra išreiškęs gražiais 
poetiniais vaizdais: „Tu visa padėjai 
po jo kojomis: avis ir galvijus ir 
lauko žvėris,/ dangaus paukščius ir 
jūros žuvis, kurios išvaikščioja ma- 
rių-kelius* (Ps. 8, 7—9). Tai yra am
žinasis žmogaus paskyrimas ir žemiš
kojo gyve'nimo prasmė. Kūrybiniu 
veikimu valdyti pasauli, ji keičiant 
ir tuo būdų engiant sąlygas visuo
tiniam kosmo perkeitimui — štai kas 
sudaro žmogaus didybę ir sykiu pa- 
grindį Jo uždavinį šioje tikrovėje. Mi
nėtais žodžiais Konradas kaip tik ši
tą žmogaus paskyrimą ir Išreiškia. 
Jo žvilgis į skrendančius paukščius 
ir i dangaus kometas nėra irnjivi- 
dualinis , pasichologinis žvilgis, bet 
simbolis žmogaus sugebėjimo įsi
brauti savo dvasia į gamtos paslap
tis, jas iškelti dienos švieson ir tuo 

i būdu gamtą valdyti. Šiuo atžvilgiu
Konrado pasididžiavimas savo galia 
yra teisingas ir pagrįstas. Kultūros 
problema čia atsistoja-visu savo ne
paprastumu ir duoda žmogui progos 
nustebti pačiu savimi.

Žmogaus kova su dievu

Tačiau viso to. Konradui dar nepa
kanka. Jam nepakanka, kad jis yra" 
medžiaginio ir gyvybinio pasaulio 
valdovas. Būties sąrangoje esama vie
nos srities, kuri ištrūksta iš žmogaus 
kūrėjo galios ir paklūsta tiktai vie
nam Dievui, būtent: , pats žmogus. 
Žmogus savo kūrybiškumu keičia že
mės 'Veidą. Jis palenkia savo tarny- 
bai 'ir savo norams išviršinio pasau
lio dėsnius. Tačiau jo paties siela 
yra ne jo valdžioje. Ji yra nepalenkta 
kūrybos principams. Ji klauso jau ki
tokių dėsnių, ne tų, kurie yra paties 
žmogaus nestatyti arba iš gamtos iš
skaityti. Kultūros problema susiduria 
šitoje vietoje' su nepergalima kliū- 
tiipi. Viską žmogus sugeba apvaldyti, 
išskyrus žmogaus sielą. Ir šita nega
lia sielos srityje kaip tik pažadina 
Konrado suklupimą ir sykiu jo tra
giką. Jis nori būti visko valdovas. 
Jis nori, kad po jo kojomis būtų pa
lenkti- ne tik „galvijai ir lauko žvė
rys", bet ir žmogiškoji siela:

„Tiktai žmonės nuodėmingi, , 
' menki, betgi nemirtingi, .

nei man jie tarnauja nei mane pa-
< žįsta:

manęs nežino nei Tavęs.“ (159).

Žmonės stovi toli nuo kūrybos rei
kalavimų ir jiems nepasiduoda. Jie 
nėra kūrybos objektas. Tačiau Kon
radas nenori jų išskirti iš visos bū
ties ir todėl jiems apvaldyti ieško 
„būdo čia danguje* (ibd.):

%

„Tą valdžią, kurią turiu gamtoje, 
turiu turėti sielose.
Kaip paukščius aš valdau, suku 

žvaigždes, 
taip artimus valdyti aš turiu* (ibd.)

Noras valdyti sielas ir turėti sielų 
valdžią yra pagrindinis Konrado troš-' 
kimas. Jis nori būti kūrėjas visur: ir 
medžiagoje, ir gyvybėje, ir dvasioje.

Šitoje vietoje kaip tik prasideda jo 
reikalavimai Dievui. Nors Konradas 
anksčiau ir buvo didžiavęsls, kad ga
lįs padaryti tai, ką ir Dievas, tačiau 
tai lietė tik objektyvinį regimą pa
saulį. Čia iš tikro žmogus yra pa
našus į Dievą tuo. kad kuria nemir-’ 
tingus, kūrinius. Tačiau subjektyvinio 
išvidinio pasaulio atžvilgiu, žmogaus 
sielos atžvilgiu, Konradas negali su
silyginti su Dievu ir negali žmonių 
taip valdyti, kaip kad valdo gamtą.

Todėl jis ir kreipias! į Dievą, prašy- 
- damas pasidalinti su juo šitąja sielų 

valdžia. Žmogaus siela, būdama tie
siog susijusi su Dievu, tiktai nuo 
Dievo ir yra priklausoma. Ją valdyti 
galima todėl tik tokiu būdu, kokiu 
ją valdo Dievas. Konradas dėl to tei
singai pastebi:

„Apie pranašus, sielovaldžius, jog 
buvo girdėjau,

tikiu; bet ką jie įstengė, tą patį ir 
aš įstengiu* (161).

Pranašai valdė sielas tik iš viršaus, 
tiktai moraliai ir psichologiškai. Tą 
patį gali padaryti kiekvienas didelis 
kūrėjas per savo kūrinius. Kūrėjo 
žodis sykiu yra ir pranašo žodis. Juo 
kūtėjas-pranašas palenkia savo valiai 
ir savo norams žmogaus sielą. Vis 
<Įėlto šitas palenkimas yra tik psi
chologinis. Jis neneigia nei žmogaus 
laisvės nei jo apsisprendimo kitaip, 
negu kūrėjas nori. Tuo tarpu Konra
das trokšta metafizinės valdžios. Jis 
nori valdyti patį žmogaus principą. 
Jis nori ji taip keisti, kaip kad kei
čia išviršinį pasauli. ’ Iš žmogaus jis 
nori padaryti objektą savai kūrybai? 
Žmogus turėtų taip pat būtį jo rankų 
padaras:

„Tebūna man žmonės lyg mintys’ ir 
žodžiai,

iš kurių, kad noriu, giesmių gies
mės pinas* (ibd.).

Žmonės Konradui turi pasidaryti toji 
šalia jo esanti medžiaga,'kurioje (sir 
daiktinių jo jausmai, jo mintys, jo 
pergyvenimai. Žmogus turi virsti kū
rėjo išvidinio pasaulio išraiška. Per 
žmogų turi prabilti kūrėjas. Tačiau 
šitokią sielų valdžią tūri tiktai vie
nas Dievas. Žmogus iš tikro yra die
viškoji giesmė, nešanti savyje Dievo 

» atvaizdą ir jo paveikslą. Jis yra die
viškosios idėjos įsidaiktinjmas ir jos 
apsireiškimas. Kurdamas sielą, Die
vas prabyla per ją: ji yra dieviška
sis žodis. Tačiau tai, ką padaro su 
žmogumi Dievas, negali padaryti 
žmogus, nors jis būtų ir didžiausias 
genijus. Žmogus žmogui niekados 
nėra nei medžiaga nei objektas. Žmo
gus niekados neneša savyje žmogaus 

' paveikslo. Šitą negalią elgtis su žmo
gumi, kaip su daiktu, instinktyviai 
Konradas jaučia ir todėl kreipiasi į 
Dievą:

Kunigu suvažiavimas hanaū
• - * LIETUVIU STOVYKLOJE

_ , - 4.

Šių metų birželio mėn. 4—6 dienomis Hanau lietuvių stovykloje šau
kiamas Vokietijoj ir Austrijoj esančių lietuvių kat. kunigų rekolekcinio- 
studijinio pobūdžio Suvažiavimas.

Visi Vokietijoj ir Austrijoj esantieji lietuviai kunigai kviečiami minė
tame suvažiavime dalyvauti. ' ■

Kan. F. Kapočius,
šv. Sosto Delegatas Lietuviams

Vokietijoj ir Austrijoj

„Duok man sielos valdžią...
Geidžiu valdžios, duok man ją 

arba bent kelią rodyk..■
Geidžiu valdžios, kokią pats turi, 
geidžiu sielas valdyti, kaip pats jas 

valdai* (ibd.).

Ne psichologinio pasitikėjimo; bet 
gilaus apvaldymo reikalauja Konra
das. Jis reikalauja dieviškosios ga
lios. Jis nori sielas valdyti-taip, kaip 
pats Dievas jas valdo, vadinasi, taip, 
kad jo paveikslas atsispendėtų jose, 
kad ‘jos būtų jo išvidinio pasaulio 
išraiška. ,

Kokią prasmę turi šitas reikala
vimas? Kam Konradui reikia šitos 
sielų valdžios! Atsakant l šitą klau
simą, paaiški, kad Konradas yra na 
tik paprasta^ kūrėjas, ne tik meno 
kūrėjas, bet ir žmogiškosios laimės. 
Jis nori sukurti ne tik kūrini, kuris 
stovėtų šalia žmogaus, bet ir pati 
žmogų padaryti kūriniu. Šiam reika
lui jis ir nori sielų valdžios. Nagrlnė 
jant šito noro motyvus, dandame sa
votišką, tiesiog baisų pagrindą, nors 
labai žmogišką ir suprantamą. Jau bu
vome minėję, kad aukščiausios įtam
pos metą, kada Konrado jėgos buvo 
pačiame zenite, jis pasisakė vis dėl
to esąs žmogus, mylėjęs ir tėvynėje 
palikęs savą širdį. Šita Konrado 
meilė apima ne vieną žmogų:

toji meilė ten ant žemės, 
mano meilė ne ant vieno rymo ten 

žmogaus..«
Myliu aš visą tautą. Imuosi savo 

_ glėbin
visas jos buvusias ir būsimas kam 

tas, 
spaudžiu jas prie krūtinės
lyg draugas, vyras, mylimasis, f?t* 

vas.
Geidžiu pakelti, laimės jai suteiks 

ti* (157).

Konrado meilės objektas, dėl kurio 
~ jis žemėje paliko savo širdį, yra visa

tauta. Jis nori Ją pakelti; jis nori pa
kelti ją iš josios vargo ir pažemini
mo; jis nori padaryti ją laimingą ir 
didingą, ja nustebinti pasaulį. Kitaip 
sakant, Jis nori būti tautos laimės kū
rėju. Sielų valdžia, kurios jis prašo 
Dievą būtų įrankis ir priemonė ši
tai laimei sukurti. Todėl laimė yra 
minėto reikalavimo pagrindas. Jis 
yra visiškai suprantamas. Objektyvi- 
nio pasaulio keitimas žmogui laimės 
neduoda. Gamtos valdymas žmonių 
nepadaro laimingais. Kultūros žengi
mas priekin nėra proporcingas lai
mingumo didėjimui pasaulyje. No
rint sukurti žmogui laimę, reikia 
keisti pačią jo sielą, reikia ją per
kurti ir palenkti kitokiems dėsniam, 
negu ji ligi šiol buvo palenkta. Bet 
'šiam reikalui reikia sugebėti sielą 
apvaldyti^Be sielų valdžios nėra ga
limas joks jų keitimas, o be šio kei
timo nėra galima laimė. Štai kodėl 
Konradas, norėdamas savo mylimą 
tautą padaryti laimingą, prašo iš Die
vo sielų valdžios. Jo prašymas yra 
visiškai nuoseklus, suprantamas .Tr 
pagrįstas, Sielų valdžia jam bus ne 
pasidžiavimui, bet pačių žmonių^ ge
rovei:

„Visus, kaip Tu valdysiu, visad ir 
slėpiningai,-

Ką tik norėsiu, tegul tuoj įspės, 
, r išpildys ir bus laimingi.

O jei išdrįs man priešais stoti, 
tegul Jie kenčia ir prapuola* (161).

~ \ b. d.
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Jie gali daug ką suklaidinti. Ta pati p palva, kvapas, dydis-... Išmokslintam sodininkui užtenka, tačiau, vieno trumpo akies žvilgsnio. Dykažiedis! Visą žiedą laikąs kotelis — menkas, pestangrus,. anemiškas.Ir stalgus piemenukas, mėgėjas ir ppecas „eiti į sodną", nustato „a posteriori", kame būta dykažiedžio, kži ant obelies šakelės, vietoje' sultingos, vilčių kupinos vaisiaus užuomazgos, — randa tik menkutį, spi- jališkai susirietusį žagarėlį.Kaimo „dėdės", mažakalbio, .bet .fikylaus ūkininko diagnostika nėra — nei taip žaibiška, kaip sodininko, nei taip beviltiškai pavėluota, kaip piemenuko. Sodų žydėjimo laike palieka jisai sekmadienį patsai namų daboti. Užsimetąs skrebučius ar sermėgą ir kalbėdamas rožančių, eina jis sodne nuo vieno medžio prie kito. Su laisva ■ranka palenkia kvapią, rasotą, gyvybės stebuklo persunktą, aikvoto- jiškai gausiai žiedais nusėtą šakelę Žemyn. Taip žemai, kad nebešviesios akys galėtų gerai įžiūrėti. Jis žiūri Ilgai, atsidėjusiai ir supratingai. Iš ‘Šalies stebint, būtų galima pagalvoti, kad tasai neišlepintų jausmų kaimo ‘dėdė nori pasotinti — ligi girtumo pasotinti — akis švelniu žiedų ruža- vumu ir uoslę svaiginančiu gamtos^ jaunatvės kvapu ...Bet Lietuvos ūkininkas nėra rafinuotas smaguriautojas. Praktiškas reikalas- atvedė jį tą pavasario sekmadienį į jojo nediduką ir gerokai apleistą sodnelį. Jis nori nustatyti, ar bus geri, ar blogi metai. Nuo tyrimo rezultatų pareis, ar dėdė baigs pamaldžiai kalbėti rožančių. O gal, priešingai, su nepasitenkinimu įsikiš jis jį j sermėgos kišenę ir užsirūkys pypkę, savo ištikimą draugą, ramintoją ir patarėją. Jis sėdės ant prieklėčio, rūkys, snaus, klausysis veversėlio giedojimo ir lauks šeimynos pareinant po sumos. Ir tuo metu, kai šeimininkė, seklyčioje, savo gražiąją, šilkinę nusirišusi ir rūpestingai į skrynią padėjusi, rišis ant galvos paprastesnę balistinę, dėdė pasakys jai, neatsukdamas galvos ir į ją nežiūrėdamas: „Močia, dūlių šiais metais nedaug teturėsi. Nesvietiškai daug dykažiedžiųl"— Žinojimas padėties pakeisti negali. Bet be praktiškos naudos jis taip- pat nelieka. Ūkininkė galvos: „Vaisių bus maža. Reikės eiti uogauti". Ji prisivirs ir prisidžiovins žemuogių 'aviečių, mėlynių. Kvapių obuolių ir sultingų kriaušių visa tai neatstos. Bet, vis tik, bus šis tas kūčioms, gavėnios metui bei ligos atveju ...Taip! Dykažiedžiai yra nelaimė Ūkiui. Dėdė duotų nevieną rugių „sykelį", o teta mielai išimtų iš paso- ginės skrynios gražiausius savo sto- menis, jei tik galėtų atsipirkti nuo dykažiedžių.

O ką ir bekalbėti apie žmonių dykažiedžius, jaunimo dykažiedžius?! Iš jų ateina kraštui ir tautai daug daugiau negerovių. Žinau, kaip kritikai ir stilistai pyksta dėl „nuvalkiotų palyginimų". Jie Iftrasi, jei kalbėtojas arba rašytojas ima ir sulygina, sakykime — jaunystę su pavasariu, arba brendimo metą su žydėjimo laiku. Bet... lieka „nuvalkioti" tik dažnai vartojami dalykai. O gi dažnai ir mielai vartojama tai, kas yra vykę. Vykę yra ir sakytieji palyginimai.Ilgai tektų kalbėti, jei ryžtamės pravesti paralelę tarp augalo žydėjimo ir žmogaus brendimo. Svarbiausias panašumas bus bene tame, kad per žydėjimą užsimezga vaisius, o brendimo metu susiformuoja charakteris. Charakteris”— ne psichologišką, bet morališka prasme. Psichologiški vystymosi procesai, panašiai kaip ir fiziologiški, bent — žymia savo da- limi.'nepareina nuo žmogaus valios. Tat ir kalba apie juos teturi tik akademiškos reikšmės.Morališkas žmogaus tipas yra netik prigimimo, kiek auklėjimo ir saviauklos išdava. Taip sakydami visiškai nemanome paneigti kitų veiksnių svarbos bei įtakos. Morališko tipo formavimosi procese nėra be reikšmės temperamentas, paveldėjimas, euge- niška bei socialinė aplinka ir kitkas. Bet visi tolygūs veiksniai nevaidina definityviško vaidmens. Valia ir principai nulemia galutinėje išvadoje morališką žmogaus tipą. Kitaip yra, žinoma, ■ su patologiškais ir psicho- pątologiškais individais bei regimos degeneracijos atvejais. Bet, tai — ' atskira tema.Tat, valia ir principai, žinoma — sveiki ir taurūs pricipai — padaro žmogų morališką, dorovingą. Tuodu veiksniu sukuria doroviškai pozityvų tipą. Valia ir .taurūs principai formuoja individo psichę ta linkme, kad jis pataptų kūrybiškas ir gera prasme socialus. Be valios ir be principų asmuo palieka nevaisingas — tiek socialine, tiek patriotiška, tiek bendrai kultūriška prasme. Jis yra tikras dvasios impotentas, nusivylimą nešąs dykažiedis.Mūsų, nelaimių ištiktoji, tauta, ypač — išeivijoje, turi rimto pagrindo susirūpinti savo jaunąja karta. Juk jaunimas yra tautos egzistencijos garantas. Žus jaunoji karta, nebus nė visos tautos! Istorijos perspektyvoje galima aiškiai nustatyti tautų žlugimo dėsningumą. Pirma ateina demoralizacija. Josios pėdomis seka- fiziška degeneracija. Po to — mirtis.Mes visi mielai kalbame apie kultūrą ir kultūringumą. Yra labai paplitusi klaidą — patiems sau dalintis kultūringumo diplomus. Girdint, kaip kiti kalba apie nekultūringumo pasireiškimus gyvenime, mūsų paprasta, natūrali, dažniausiai — nesąmoninga 

reakcija atrodo maždaug šitaip: „tai kalbama apie kitus... Tai kiti nekultūringi ... Aš kultūringas!" Kaip gera ir kaip naudinga būtų mums patiems ir mūsų tautai, jei toji vidujinė reakcija atrodytų bent kiek kitaip. Pavyzdžiui, kąd ir šitaip: „Kažin, ar aš turiu teisę laikyti save kultūringu, pilnai kultūringu žmogumi? ... Kažin, ar tam užtenka baigti kelias gimnazijos klases arba net ir universitetą? ... Kažin, ar nėra klaida, laikyti kultūringumą identišku su intelektualine profesija?... Kažin, ar neturi tam tikro pateisinimo sarkastiškas posakis apie inteligentiškus „šiaučius"? ... Ir ką aš pats esu konkrečiai padaręs kad kulūrin- gumo laipsnis manyje padidėtų? ... Pagaliau, kas yra asmeninio kultūringumo esmė?! Argi tik tam tikras kiekis įvairių žinių?... Ar nėra tiesa, kad pasingas buvimas kad ir labai kultūringoje aplinkoje, be vidujinio darbo, nepatikrina kultūrinės pažangos? ... Vertėtų, kad tolygius klausimus pasistatytų sau pačiam kiekvienas žmogus, kiekvienas lietuvis, ypač — kiekvienas jaunuolis. Tada ... Tada būtų pasaulyje kur kas mažiau dykažiedžių!Jeigu kultūringumas yra tam tikras dvasinės individo fiziognomijos charakteris, tai itevalia niekad pamiršti, kad jisai nėra įgyjamas vien tik gramatikos, fizikos bei matematikos taisyklių mokymusi. Dvasios kultūra nėra vanduo, o mūsų siela nėra kempinė. Kultūros, palaima negali savaime pripildyti mūsų dvasios vidaus. Ji nėra kaip saulė, kuri savo spinduliais ūmai užlieja erdvę. Juk ir spinduliai (sutinka kliūčių. Už kiekvieno ekrano, kurį pastatysime saulės nušviestoje aikštelėje, neišvengiamai -rasis šešėlis ... Sukultūrėjimo procesas sutinka kurkas daugiau kliūčių, negu saulės spinduliai. Šitų kliūčių pašalinimas kaip tik ir yra individualinis uždavinys kiekvieno, kuris nori turėti — ne tik pasisavintą, bet ir kitų pripažintą teisę, vadintis kultūringu žmogumi. Jei kažkas civilizaciją vykusiai apibrėžė, kaip tam tikrą (vadinasi •— neabsoliutišką) mus apsupančios gamtos pavergimo laipsnį žmogaus intelektui ir valiai, tai kultūrą dar su tikresniu pagrindu galima apibūdinti, kaip tam tikrą mumyse esančios fizinės prigimties pavergimo laipsnį dvasinės prigimties diktaturi.Šitaip rišasi vienas su kitu šitie tariamai vienas kitam svetimi reikalai ir sąvokos. Kad nebuvus dykažiedžių, kad patapus tautos gyvenime kūrybišku potencialu, reikia būti, reikia patapti — kultūringu asmeniu, Asmenybe! Tai yra, savo ruožtu, neįmanoma be valios. Ir tai — be stiprios valios. Pastaroji,, kaip žinoma, įgyjama darbu, kova, ištverme. Valią būtų galima paradoksiškai pavadinti dvasios raumenimis. Kaip boksininko 

raumenys yra išdava ilgo ir ištvermingo treniravimosi, taip ir valios stiprumas nėra veltui suteikta prigimties dovana. Auklėjimo ir, dar labiau — saviauklos uždavinys ir idealas turėtų būti pirmoje eilėje sti- priavalės asmenybės išugdymas.Yra daug motyvų, kurie verčia saviauklai šiame reikale pripažinti pirmenybę prieš auklėjimą. Ir tai yra labai laiminga dalykų padėtis. Nėra abejonės, kad išeivijos jaunimo auklėjimo sąlygos yra labai sunkios ir, išvis — netikusios. Apie saviauklą vargu būtų galima tai pasakyti. Yra daug pedagogų, kurie mano, kad amerikiečiai, kaip tik dėlto patapo’ vadovaujanti pasaulio tauta, kad ji, susidariusi iš emigrantų, yra išėjusi sunkią ir kietą išeivijos mokylą. Daugelio tautų folkloras (tautosaka) vargo mokyklą laiko geros mokyklos sinonimu. Išeivijos ir šiaip, vargai — yra gera kuliamoji mašina. Pelai atkrenta... Daug jų atkrenta! Bet pasilikę kviečių grūdai, tvaska, išties, aukso tvaskėjimu.Įdomu, ir nevien — įdomu, bet kartu ir baugu darosi, kaip imi’ galvoti apie lietuvišką, ypač — akademinį išeivijos jaunimą. Kaip jis atlaikys tą sunkų gyvenimo bandymą, tą egzaminą? Ar iš šių dienų kietos vargo mokyklos išeis jis auksu tvaskančiu kviečio grūdu, o gal (tegu Dievas apsaugo!) tik pelų, veikiai puvėsiais pavirsiančia, pelų krūva? ... Nevisi yra pašaukti būti pranašais. Bet, pasidairius po gyvenimą ir turint atviras akis ir ausis darosi baugu. Atrodo, kad perdaug dykažiedžių.J. E. Vyskupas Brizgys savo pamoksle 16 vasario skatino jaunimą prie rimto darbo, ragino jį ruoštis ateities darbams. „Grįžus į Lietuvą, reikės specialistų visose srityse. Reikės užimti tuščias vietas." Kalbėtojas -paminėjo, kad laike pirmojo pasaulinio karo buvęs išeivijoje Lietuvos jaunimas tinkamai suprato momento reikalavimą ir sąžiningai atliko savo pareigą tėvynei. Svetur buvo moky-. tąsi, dirbta. Užtat sugrįžus, buvo garima bežiūrint užpildyti visas spragas. Kažin, kaip būtų dabar?... yNusiskundimų arba bent pagrįstų abejojimų tenka dažnai išgirsti. Prie mažos šv. Jono bažnytėlės sutikau po lietuviškų pamaldų vieną tautietį, kuris Lietuvoje nepriklausė labai uoliems bažnyčios lankytojams. Pareiškiau — pusiau pasigerėjimą, pusiau nusistebėjimą. „Esu logiškas", atsikirto pakaĮbintasai. „Bėgau nuo bolševikų. Jų pasaulėžiūra juk grindžiama istoriniu materializmu. Religija dar ir šiandieną nepaliovė buvusi bolševizmo antitezė.. Tat... Bet, sakyk man Tamsta, kame yra mūsų jaunimas? mūsų' studentija? Radijas paskelbė, kad vien tik UNRROS universitete yra užsirašę bene 700 lietuvių studentų. Argi mūsų akademiškas jaunimas visiškai neteko jautrumo religijai? ... Gaila, labai gaila!... Net ir tinkamai pagiedoti nėra kam..." _N. mieste lankiausi lietuvių tremtinių bendruomenės būste. Vienam kambary pamačiau viršum stalo kreivai prisegtą užrašą „Studentų Atstovybė". Žmonių nieko nebuvo. Gretimam kambary paklausiau, kada ateis. ■ Paklaustasis pareigūnas pamojo ranka. „Kartais net 3 dienas iš eilės nei vienas iš jų nepasirodo! Sykį jie net buvo .pasikvietę kažkokius, svetim tau-
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čius studentus — ar olandus, ar ukrainiečius, tikrai negaliu pasakyti. Pakviestieji atėjo. Bet iš šeimininkų nebuvo nei vieno. Svečiai palaukė, 1 pasiklausinėjo kituose įstaigos sky-. riuose, na, ir išėjo ..." Žinoma, čia nėra kriminalas. Bet... Pareigos supratimo tenka, vis tik, pasigęsti. Net ir labai! Pareigos (vis tiek — kokios ir. kieno uždėtos pareigos!), supratimas priklauso tų sveikų ir taurių principų, kuriuos ankščiau pavadinome morališko charakterio formuotojais.Tas pats tenka pasakyti apie tau-* tinių bei religinių tradicijų gerbimą.* Tautos skiriasi viena nuo kitos ne- vien kalba, bet dar labiau savo tra-“ dicijomis. Išnaikink tradicijas ir nebeliks tautos charakterio. Pasirodys, —vietoje nacionalinio, kažkoks internacionalinis tipas ;— be stiliaus^ ir charakterio. Tauta, atsisakydama savo tradicijų, atlieka tam tikra prasme savižudybę. Pagal lietuviškas, šinitmečių pašventintas tradicijas, / gavėnioje, pav., nešokama, nekeliama vakaruškų. Toksai elgesys priešingas lietuvio charakteriui. Jis perstato tą lietuvį netikroje ir negeistinoje šviesoje; Jei lietuviai studentai pasikviečia orkestrą ir iškelia gavėnioje šokius, kurie skamba per visą kvartalą, tai greta gyvenantys katalikai nelietuviai traukia pečiais ir klausia Vienas kitą: „Argi negalėjo šitie žmonės geriau pasilikti pas bolševikus?. .Čia palietėm beveik religiškos etikos sritį. Bet ir natūralinė, ne religi- a pagrįstoji etika sudaro didelę vertybę. Visada. Gi šiuo momentu ir ‘dabarties padėtyje — ypatingai. Dorovingumas, kiekvienu atveju taurus ir^ garbingas elgesys — turėtų būti, ypač — dabar tuo kozyriu, kuris tik vienas tegali pamušti priešininko kortą. Kokybė turėtų atstoti kiekybę. Patarlė sako: „Už vieną plaktą duoda dešimtį neplaktų“. Plakimas, žinoma, yra sena auklėjimo priemonė. Sena ir netikusi. Bet, patarlė nori pasakyti, kad vienas, rūpestingai išauklėtas žmogus, galįs atstoti dešimtį neišauklėtų. Ir tai yra tiesa. Anglų tauta yra šviesi, tauti ir garbinga. Bet ir - ši pirmaujanti tauta už savo vienui vieną Neįmaną, manau, mielai atiduotų visa būrį eilinių Albiono sūnų. Taip didelė yra vertė ir reikšmė dorovinio ir intelektualinio aristokra- tizmo. To aristokratizmo, kurį atstovauja šventieji ir genijai.Mūsų tauta yra, iš viso, nedidelė. O čia Vokietijoje, pasirodo, mes nesudarome nė viso 100.000. Vadinasi, tikroji „ąuantitė nėgligeable”! Ar galime mes- reikalauti, ar galime net tikėtis, kad kiti, kad svetimi eis pagelbėti su didele pajėga tai saujelei, jei toji saujelė neparodys, net ir moralinio atsparumo?! Taip galvoti, būtų pemaivu. Bet koks moralinių vertybių negerbimas, bet koks doroviškas nihilizmas yra mūsų dabarties padėtyje toksai „liuksusas", kurio mes sau jokiu būdu pavelyti negalime. Tai gali mums perdaug brangiai kai- ndoti. Net — egzistenciją!Štai tie motyvai, kurie paaiškina ir net pateisina tą ^ypatingą jautrumą etikos, ypač — viešosios etikos klausimuose, kurį nūnai parodo tam tikri, toliau ir plačiau žiūrį išeivijos sluoksniai. Štai kodėl daug kam darosi baugu, stebint kai kuriuos reiškinius mūsų jaunimo, ypač akademiško, gyvenime. Kaikas pasigenda.

Robertas Roquette

BAŽNYČIOS VISUOTINUMAS
IR Š.M. VASARIO M. KONSISTORIJA

Prancūzų rašytojas Robertas Roquette „Etudes" žurnale giliai įžvelgia š.m. vasario konsistorijos reikšmę visuotiniame Bažnyčios gyvenime. Redakcija, dėdama šio''Straipsnio vertimą, nori padėti savo skaitytojams susiorientuoti tuose naujumuose, kurie dabar vyksta Bažnyčios gyvenime. Šis straipsnis padeda rasti atsakymų į daugelį visiems kylančių, klausimų, liečiančių Bažnyčios praeitį ir dabartį. Jis taip pat nušviečia ir dabartinio žmonijos posūkio prasmę ir kryptį. • Red.Paskyrimas 32 naujų kardinolų B'ažnyčios gyvenime turi tokią didelę reikšmę, kad jis primena reikšmę popiežių grįžimo į Romą po Avignono nelaisvės penkioliktame šimtmetyje; dar daugiau: 1946 metų kardinolų paskyrimas yra visai panašus į Kle-’ menso VIII-masinį kardinolų paskyrimą 16 šimtmetyje, kurie buvo paskirti iš Prancūzijos ir Italijos, kad atsvertų Ispanijos katalikiškojo karaliaus įtaką, kurią jis turėjo popiežiaus rinkimuose.Suprasti šio didžio įvykio reikšmę galima jau iš pop. Pijaus XII kalėdinės’ kalbos, kurią jis pašventė vasario konsistorijos reikšmei apibūdintu Šia konsistorija popiežius nori pavaizduoti' Bažnyčios visuotinumą. „Mes norėjome, sako jis, paskirdami j kardinolų kolegiją atstovus iš kiek galima didesnio skaičiaus tautų, padaryti, kad ji būtų gyvas visuotinės Bąžnyčios paveikslas."Tarp naujųjų kardinolų yra tik' keturi italai, o kiti likusieji ateina iš visų pasaulio kampų. Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Did. Britanija, Vengrija ir Lenkija gauna tiek kardinolų, kiek jų turėjo ir anksčiau.' Amerikos Jungtinės Valstybės turėjo prieš karą keturis, dabar turi penkis kardinolus. Tuo tarpu Pietų Amerika, Antilų salos, Olandija, Australija ir Kanada gavo tas skrybėles, kurios anksčiau priklausė Italijai.Yra labai būdinga, jog popiežius panorėjo į šv.' Kolegiją įvesti repre
stipriai pasigenda — tradicinių tauraus lietuviško charakterio bruožų, kaip: darbštumas, akylus žvelgimas j ateitį, rimtas jai ruošimasis, pareigos supratimas, religinių ir kitokių tautinių tradicijų bei vertybių skru- pulatiškas gerbimas, blaivumas ir bendras etiškas jautrumas. Jei mes to visa neteksime, tai bus gal net daugiau, kaip antru atveju prarasti Lietuvą! Tikrai. Apsidairykime: „peri- culum in mora"!Pavasariui išaušus ir sodams pradėjus žydėti, stovi susirūpinęs lietumis tremtinys savo šeimos sodnelyje ik su baime lenkia žemyn žiedais padengtą obelies • šakelę. Jisai kalba: „Argi dar permaža mums lietuviams kančių?! /Nejau turi ateiti dar blogesni metai?! Atrodo, kad dykažie- džių tikrai perdaug!...Mūnchenas, 1946 m. pavasaris. 

zentantų iš tų kraštų, kurie nėra iš vakarų civilizacijos? Afrika yra atstovaujama misijų vyskupo portugališkos kilmės. Armėnų Bažnyčia yra atstovaujama savo patrijarko azijatiškos kilmės. Kardinolų iš Afrikos ir Mažosios Azijos jau yra buvę ir anksčiau Šv. Kolegijoje, bet mums didėle staigmena yra kardinolas iš Tolimųjų Rytų. Su Kinijos kardinolu į Bažnyčios senatą įpina viena iš seniausių ir garbingiausių pasaulio civilizacijų.Ir viso to pasėka yra tai, — ką visas pasaulįs tuoj pastebėjo, — kad italai kardinolai pasiliko mažumoje. Tiesa, tradicinė italų pirmenybė dar vistiek yra žymi, tačiau dabar jau nėra negalima tikėtis sekančio popiežiaus ne iš italų tarpo. Esant šitokioms aplinkybėms galima laukti, kad italų kardinolų skaičius ateiyje dar labiau mažės ir pasiliks tik toks, koks atitinka Italijos pussiasalio svorį Bažnyčios gyvenime.Tarptautinio Šv. Kolegijos praplėtimo katalikiškoji visuomenė jau laukė, bet niekas nesitikėjo, kad pirmasis žingsnis būtų toks didelis. Popiežiaus Pijaus XII drąsa liudija jo apaštališką krikščionybės visuotinumo ir jos laisvės supratimą, kuriame nėra vietos jokiam siauram nacionaliniam partikuliarizmui.Iš tikro kyla klausimas, ar netenka kalbėti apie „revoliuciją Bažnyčioje", .kaip rašo savo antraštėje anglų laikraštis „Catholik Herold". — Revoliucija? Gal būt revoliucija, jei tik ties šiuo vienu faktu sustojame... Tačiau aš norėčiau įrodyti, kad ši Pijaūs XII reforma visiškai atitinka Bažnyčios raidos krypčiai. Visuose laiko vingiuose Bažnyčia stengiasi išlikti realiai katalikiška, t. y. išlaisvinta iš viso to, kas ją surištų su viena tauta, su -viena rase, ar su viena civilizacija. Skubinąs stebėtojas galės pastebėti prieštaravimų ir revoliucinių dalykų tose priemonėse, kuriomis Bažnyčia .siekia universalumo, bet priemonės keičiasi kaip tik dėl to, kad pagrindinė linija ir pagrindinis veikimo tikslas nesikeičia. Gyva tradicija visada -yra reikalinga' šių dviejų elementų: tvirtumo ir lankstumo. Tvirtumas siekiant to paties tikslo, ir laisvė — pasirenkant veikimo būdus, kurie šiandien yra geri, o rytoj jau visai neveda j tą tikslą.Ir jei taip bendru žvilgsniu apžvelgtume Romos sosto istoriją, visoje jos platumoje, tai pastebėtume, kad. jis visada siekė išlaikyti visuotinį Bažnyčios pobūdį.Tai yra viena iš pagrindinių Bažnyčios pašaukimo pareigų. Kristaus mokslas yra iš pagrindų universalinis. „Artimo" sąvoką Evangelijoje neturi jokių apribojimų, ji ten sutampa su „žmogiškumo" sąvoka. Krikščioniui yra artimas .kiekvienas žmogus; kiekvieną žmogų jis turi mylėti ir gerbti vien dėl to, kad jis yra žmogus, nežiūrint ‘jo rasės, klasės ar kultūros aukščio. Dėl to ir pirminėje Bažnyčioje nebuvo asmenų rūšiavimo, nebuvo skirtumo tarp

graiko ir žydo, vergo, laisvo, ar bar. baro. Ir dėl to Romos soste tuoj a'tsisėdo vos iš vergijos išsilaisvinęs Kalikstas. Krikščionybė peržengė graikų — lotynų pasaulio ribas ir atėjo pas barbarus — tai buvo pasipiktinimas kultūringiesiems. Jo pėdsakų mes randame antrame šimtmetyje pas Tertulijoną. Jis tai laikė civilizacijos išdavimo nusikaltimu, nes ’Viduržemių tautoms humaniškumas baigėsi ten, kur baigėsi ir graikų ar lotynų kalbų vartojimas; anapus try rubežių buvo tik pusiau žmonės. Bet šis nusikaltimas išgelbėjo ir civilizaciją ir krikščionybę: barbarai iš lėto įsisunkė ir persunkė Romos imperiją ir Bažnyčią; Bažnyčia be sunkumo juos asimiliavo ir “juose asimiliavosi, ir greitai vienas barbaras iš Gotų, Bonifacas II užėmė šv. Petro sostą.Valstybių suskilimą, kuris sekė po Romos imperijos, išimtinai apsprendė tik asmenų klausimas; jis nepriklausė nuo etninių ar nacionalinių klausimų. Atsitiktinai paveldėjimo ir dalybų kėliu žemės ėjo iš vieno kunigaikščio — kitam. Tautos dar neturėjo perdaug gyvos tautinės individualybės pajautimo.' Nepaisant savo rubežių ir ginčų vidurinių amžių valstybės išlaikė krikščioniško pasaulio dvasinės ir medžiaginės vienybės minti —■ tai buvo šeima kartu ir ideali ir konkreti, kurioje dalyvavo broliškos valstybės. Žinoma, tie veržlūs ir maištingi broliai praleisdavo savo laiką tarpusavio kovose, bet tai buvo tik šeimyninio pobūžio apraiška.Pradedant 14 šimtmečiu nacijonaliz- mai pradeda kilti prieš Bažnyčios vienybę. Karalystės subręsta, jos tampa „užaugusios", jos atranda savo asmenybę.' Tai yra visai teisėta evoliucija. Tačiau apgailėtina, kad jaunos Europos tėvynės savo teisių _ išraišką rądo Justinioniškoje teisėje. Justinijoniškoji teisė visai netiko šešioliktam šimtmety; ji tiksliai išsivertė ir tolaikėms valstybėms pritaikė tai, kas buvo Romos Imperija pirmajame šimtmety, būtent: toks politinis organizmas, šalia kurio nėra jokio jam lygaus konkurento. Kad taptų reali justinijohiška valstybė turėjo siekti absoliutumo. Šitą pa- i senusią valstybės koncepciją viduramžio pradžios kunigaikščiai ir legistai pritaikė visoms Europoje egzistuojančioms valstybėms, kurios nuo to laiko pradėjo viena kitos šalę savęs nebepakęsti. Tada prasidėjo nepataisoma netvarka ir Europos bei pasaulio gyvenimo drama. Justini- . joniškoji teisė fatališkai padirgino . kovą už hegemoniją: kiekviena valstybė stengėsi sukurti savo naudai, o kito sąskaiton, visuotinį totaližmą.Ar nebuvo bandoma suorganizuoti jėgų lygsvaros? Ji buvo neįmanoma jau pačioje sąvokoje. Norint, kad ji būtų buvusi pastovi, būtų reikėję - tokios tautų sąjungos, kuri būtų valdoma virštautinių institucijų, o tokia organizacija buvo nesuderinama sti justinijoniška valstybe.Ir taip pasauliui dvasiškai bei medžiagiškai suskilus, jau šeši šimtmečiai kaip Bažnyčia gali būti
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tik gyvas protestas prieš pasaulio suplėšymą.Norint išlikti ištikimam savo visuotiniam pašaukimui Popiežiui teko atsisakyti nuo tarptautinio pasaulio organizavimo. Nes sąlygos buvo pasikeitusios: vietoj kovoti už universalizmą, Romos kurija turėjo pasidaryti estranaciorialine, t. y. itališka.Penkioliktame ir šešioliktame šimtmety besivaržančios už pirmenybę valstybės daug kartų veltui bandė nusavinti dvasinę popiežių įtaką; kiekviena iš jų bandė padaryti popie-' žiu savo totalizmo įrankiu. Pirmoji iš Europos tautų politiškai subrendo Prancūzija; ji pirmoji ir pasidavė šiai pagundai: tai buvo popiežių ištrėmimas Avignone. Prancūzija paėmė popiežių, jei ir ne visiškon savo tarnybon, tai beųt savo globon. To pasėka buvo Didžioji Vakarų Schizma. 1Suskilimas, kuris buvo išdalinęs Europos valstybes, dabar padalino ir Bažnyčią. Prasidėjo sąjūdis, kuris vedė į Protestantų reformą, į teritorinius susiskaldymus ir į Bažnyčios priklausomybę nuo pasaulinės valdžios.Reikėjo bet kokia kainą sukliudyti, kad nepasikartotų Avignonas. Tai buvo Bažnyčiai gyvenimo ar mirties reikalas.Tam tikslui buvo tik vienas kelias: reikėjo, kad susidarytų tradicija popiežius rinkti tik iš vienos tautos, kad tuo būdu pasauliu galybėms būtų atimta galimybė savo pavaldinius pra- vedinėti į popiežiaus sostą.Tauta, kuriai turėjo patekti krikščionybės raktas, neturėjo būtį iš didžiųjų varžybininkių tautų. Ji turėjo būti ne labai persiėmusį savo individualizmu, kiek galint daugiau atvira, ir kuomažiausiai pajėgi iškelti savo politinį svorį.Šioms visoms sąlygoms atitiko vienintėlė tauta, būtent: penkioliktojo šimtmečio Italija. Ji tada buvo didžiųjų įtakų susitikimo laukas, būtent: Ispanijos ir Vokietijos. Ji buvo beveik intęmacionalinė. Iš visų Europos tautų joje lėčiausiai brendo politinės vienybės procesas. Ji susidėjo iš daugybės kunigaikščių ir respublikų, kurios tarp savęs gyveno nuolatinėje anarchijoje. Jai trūko net tos formalinės vienybės kurią Šv. Romos Imperija buvo davusi Germanų tautoms. Ji buvo mažiausiai pajėgi užmesti Europai savo hegemoniją. Prie to pridėkite dar, kad Italų kultūrinis gyvenimas buvo augštas. Savo sumanumu, savo grožio pajautimu, savo dvasios gyvumu jai niekas neprilygo. Italų kultūra turėjo universalios žmogiškos reikšmės. Ir taip istorija, politika ir kultūra čia susitiko, kad Romos kuriją iškeltų virš tautų ir anapus tautų.Tačiau negalime sakyti, kad Popiežius, nors ir italas būdamas, būtų liovęsis būti didžiųjų valstybių imperialistinių ambicijų tikslu. Konklava ir Šv. Kolegija buvo mikrokosmas, kur susikondensuodavo tarptautinės kovos. Popiežiai, kaip Italijos valdovai, įsimaišydavo į tarptautines , kovas, tačiau per mažos buvo jų materialinės priemonės, kurias jie galėjo panaudoti, ir per maži buvo medžiaginiai laimėjimai, kurių jie galėjo pasiekti. Ir visada galų gale išeidavo, kad jie siekė tik savo nepriklausomybę apginti. Ir nuostabios yra tos nuolatinės pastangos,, kuriomis jie stengėsi išvengti medžidginės 

ar dvasinės vergijos, jiems bet kas norėjo užmesti. Vos išsilaisvinusi iš prancūzų vergijos, iškankinta Didžiosios Schizmos; pusiau mirusi nuo Protest. Reformos, popiežija pateko Ispanijos globon. Pavojus buvo tiek subtilus tiek didelis! .Katalikiškasis karalius buvo nuoširdžiai įsitikinęs, kad jo uždavinys yra grąžinti Vakarų Europai vienybę, ir Kristaus mokslą plačiai išplėsti Ispanijos politinių laimėjimų pagelba: pagal jį jo karalystės ir visuotinės Bažnyčios tikslai sutapo. Dar daugiau: „Eskorialo šeimininkas manė, kaip rašo Pastorius, kad joks popiežius nesupranta taip gerai Bažnyčios reikalų, kaip jis, ir dėl to Romos popiežius turi prisitaikinti prie jo valios". Katalikiškasis karalius dominavo konkliavai. Pasisavindamas sau „inclusijos" ir „exclu- sijos" teisę jis tapo popiežiaus rinkimų šeimininku. Jis nebuvo toks galingas, kad popiežium pastatytų
’■ 1 . ..
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ispaną, bet jis negelbėdavo pravesti į popiežius sau palankų kandidatą. Tik su šešioliktojo šimtmečio pabaiga pasibaigė Ispanų partijos įtaka Romos kurijoje ir nuo to laiko popiežiai buvo išrenkami tik iš taip vadinamos „neutraliųjų" partijos. Tai bu? vo laimėjimas, kuris vėl grąžino Šventojo Sosto nepriklausomybę ir tuo pačiu Bažnyčios universalumą. Šita pergalė buvo galima tik dėka to fakto, jog italų tautybės kardinolai buvo daugumoje, nes jie buvo laisvi nuo didžiųjų valstybių politinės įtakos.Itališkos kurijos extranacionaliz- mas buvo tikras Apveizdos dalykas dar ir dėl kito pavojaus, kuris grėsė Bažnyčios visuotinumui. Kai valdovai stengėsi išnaudoti ją savo tikslams, tai jie tuo pačiu savotiškai jau pripažino jos universalizmą. Tačiau tuo pat laiku, kiekvienos valstybės viduje atskirų tautų "Bažnyčios pradėjo šiauštis prieš visuotinį popiežiaus autoritetą. Pradedant keturiuoliktuoju šimtmečiu, kartu su politiniu naci- jonalizmų, vystėsi ir tikras Bažnytinis partikularizmas. Taip, kaip iš kokios dalinės valstybės legistai norėjo padaryti totalinę romėnę teisęs valstybę, taip lygiai galikanistai ir jų pasekėjai tautinei Bažnyčiai taikė tokias sąvokas, kurios derėjo tik visuotinei Bažnyčiai. Ir taip religinių pažiūrų ir Idėjų netvarka atitiko politinei nelygsvarai. Ir dėl to Kurija, esanti šalia nacionalinių kovų buvo būtinai reikalinga. Joks galikanas ne

būtų paklusęs popiežiui ispanui ar austrui.Nuo pabaigos aštuonioliktojo šimtmečio atsirado trys nauji faktoriai, kurie pakeičia perspektyvą. Pirmiausiai, Prancūzų revoliucija ir bedieviško nacionalizmo įsigalėjimas sunaikino galikanizmą, ir kitus to paties pobūdžio sąjūdžius kituose kraštuose. Pradedant 19 š. vieningas katalikų sąjūdis suglaudė savo eiles apie popiežių. Vatikano susirinkimas galutinai pašventino katalikiškojo universalizmo triumfą.Antras dalykas. Skirtumas tarp, dvasinės ir politinės valdžios vis labiau ir labiau išryškėjo. Popiežius nebėra daugiau politinis varžovas. Jis politikai dominuoja neužinteresuo- tai. Jam pakanka būti tarptautinės dorovės sargyboje. Į konfliktą jis kišasi nebent tam, kad padėtų susitaikyti. Dėl to jau . nėra pavojaus, kad Šy. Sostas išnaudotų savo įtaką 

kokios valstybės naudai. Dėl tos pačios priežasties ir extranacijonaline kurija darosi nebereikalinga. Bet ji jau ir nėra extranacijonaline. Čia mes prieiname trečio naujojo fakto: Italija įsigijo savo politinės vienybės sąmonę. Su didele energija ir per eilę faktų ji. pareikalavo tautų tarpe tokios vietos, kuri jai priklauso.Šv. kolegijos praplėtimas yra sveikintinas ir psichologiniu atžvilgiu. Kad kai kurios tautos, prad. Anglo- sakais nesugeba suprasti Lotynę dvasios, tai niekam nėra paslaptis. Tai yra temperamento klausimas; ir iš jo būtų galima tik juokauti, jei nebūtų pakenkiama tikėjimo pažangai tose šalyse, kurios jau visas šimtmetis kaip atsivėrė katalikų. tikėjimui, nepaisant priešingų spėliojimų. Iš kitos pusės negalima norėti, kad kokia tauta išliktų visada civilizacijos viršūnėje; kultūrinis lygis keičiasi pagal epochos ir klimato sąlygas, ir su tuo faktu negalima nesiskaityti. Ar Italų tauta turi ir šiandien tame pat laipsnyje išradingumo dvasią, kūrybinį polėkį, dvasios guvumą, ir kritikos jausmą, kuris surado jos praeities didybę? Kaip bebūtų su Italija, tačiau ar nebūtų rizikuojama užkirsti kelią krikščioniškosios minties progresui jei tikėjimo lobis būtų patikėtas saugoti tik vienai kultūrai? Ar tai nebūtų visai nenaudingas provokavimas tikėjimo krizių, modernizmo, ir erezijų?Šiose naujose istorinėse, nacionalinėse ir psichologinėse aplinkybėse

itališkos Romos Kurijos charakteris liaujasi buvęs būtinas, jis tam tikrame laipsnyje galėtų net kliudyti krikščioniškajam Bažnyčios universalizmui.Pijaus XII paskyrimas 28 kitataučių kardinolų yra pirmasis etapas šv. Kolegijos, intemacionalizavimo vyksme. Tačiau beveik visos kongregacijos dar yra valdomos italų. Ar šį pirmąjį etapą seks kiti? Būtų įžulu - tai spėlioti. Ir pagaliau kam reikia per daug staigios evoliucijos? Gal būt ateis diena, kada mes Romos Kurijoje pasigesime tokio humaniško Italijos prelatų subtilumo.Nuo šiol vakarų tautos* yra gausiai atstovaujamos Šv. Kolegijoje. Bet Bažnyčia neturi susiredukuoti tik į vieną civilizaciją. Tiesa, savo kilme, savo geografine apimtimi, savo įpročiais, ir savo galvosena iki mūsų dienų ji yra europiška; šiaurės ir pietų amerikiečiai, net ir jie, savo rase ir kultūra, yra europiečiai.Kaip dėl to Bažnyčia gali pretenduoti būti katalikiška, t. y. visuotine? Jos katalikiškumą nereikia matuoti medžiagiškai; jos universalizmas yra dvasinis; jis yra jos sugebėjimas augti, jos pašaukimas ir jos pareiga. Bažnyčia turi uždavinį įkūnyti Kri- / stų visose civilizacijose ne tam, kad pasisavintų kitų civilizacijų turtus ir juos perkeistų į europines vertybes, bet greičiau tam, kad pati Bažnyčia persiimtų azijatiškas kultūras. Ji nori tapti kiniška, nepaneigdama Europos; kaip ji yra tapusi graikiška ar lotyniška neliaudama būti žydiška.Paskyrimas kino kardinolu yra simboliškas gestas, kuris mums leidžia tikėtis tokios dienos, — vienąs Dievas težino kada ji ateis, — kadasenoviškosios rytų civilizacijos ir Bažnyčia susitiks ir bendraus Kristuje. Atsiveria beribės perspektyvos, kurios leidžia pajusti mūsų krikščionybės jaunumą: Bažnyčia dar tik pradeda savo gyvenimą.Naujajame kardinolų paskyrime mes matome gilios religinės prasmės: jis iškelia Kristaus Bažnyčios universalizmą.Šitas universalizmas yra tiesioginė pasėka naujojo žmogaus didybės, gimusio, iš Evangelijos .Jei krikščionybė ■' nėra ribojama jokio partikularizmo, tai reiškia;- 'kad žmogus turi vertę kaip žmogus, kuris yra kilęs iš Dievo ir mylimas Dievo.Niekad šitoks mokslas nebuvo toks reikalingas, kaip dabar, nes mes esame amžiuje, kuris pergyvena nusivylimą žmogumi. Pastangos išnaudoti kosmines jėgas mūsų reikalams išvirto į atominę bombą. Bedieviškasis ateizmas, kuris stengėsi garbinti žmogų, iškrypo į flitlerizmą ir iškėlė seną jau pamirštą skirtumą: viršžmogio ir pus- žmogio. Revoliucinis judėjimas, kuris norėjo įvesti laisvę ir lygybę, išvirto į komunizmą ir žmoguje mato tik bevardį instrumentą, kurį reikia panaudoti kolektyviniams tikslams. Tautų brolybės svajonė išvirto į sovietinį nacionalizmą, kuris savo hegemoniją nori užmesti visai Europai. Istorija kartojasi. Rusų partikularizmas persekioja Romos katalikybę ir puola visa tai, kas jungiasi su Šv. Sostu. Taip, kaip savo laiku legistai ir ga- likanai norėjo išnaikinti visa tai, kas turėjo Romos universalizmo žymę. Tuomi buvo paneigta žmogaus vertė ir jo didybė. Vienintelis žmogaus vertės mąstąs šiame pasaulyje yra oecku- menine — visuotinė Bažnyčia.
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Skelbiant giedrią krikščionybę, jo

kiu būdu nenorima sakyti, kad tikras 
-krikščioniškas religingumas yra tie
sioginėje proporcijoje su linksmais 
anekdotais. Tai būtų tik anekdotų hu- . 
moras, kuris yra vien paviršutiniškas 
dalykas. Argi mes nesame pastebėję, 
kad didžiausi linksmų pasijuokimų 
pasakotojai patys savo viduje dažni
ausiai kraujuoja nuo išvidinės melan
cholijos. Krikščioniškas humoras ne
glūdi juoko raumenyse, bet išvidinėje 
širdies gilumoje.

Čia iš tikro eina kalba ne apie to
kią krikščionybę, kuri pasireiškia tuo, 
jog kokiam juokdariui klebonui sa
koma „tu" ir linksmai bei plačiai gy
venama. Čia yra ne tai. Tokių amžinai 
besijuokiančių ir juoku spinduliuojan
čių klebonų, kurie žavėjo visuomenę 
jau seniai praėjusios epochos roma
nuose, — tokių iš viso nėra tikrovėje. 
Kunigo gyvenimas yra pažymėtas 
apokaliptinės kovos. Apokalipsę per- • 
gyvena kiekvienas kunigas; ji yra tas 
milžiniškas kovų laukas, kuriame su
sikerta dieviškos ir demoniškos jėgos 
kur bręsta kunigo asmuo. Nesistebė
kime, jei tos kovos kunigo veide iš
vagoja gilias raukšles ir jei iš jo akių 
kariais šviečia kibirkštėlė pasipiktini
mo pasauliu ir jo nuodėmėmis. Apo- 
kolipsė neturi nieko bendro su humo
ru, o tačiau, gal būt ir ji iri! Nors 
ir ne pirmoje vietoje, bet savo pas
kutiniame skyriuje, savo milžiniškame 
finalę. Mes ją pamatysime.

- *
_ ; Man patinka Teodoras Hackeris, 

kuris sako: „Humoras yra <ealus žmo
giškas pogrindis visos krikščioniškos 
kultūros”. Man~patinka ir Pjliegleris, 
kuris cituodamas šią vietą, įrodiflhizr, 
kad krikščioniškosios dorybes (tik pa
manykite!) yra galimos tik kartu su 
humoru. Ir tai galioja ir meilės dory
bei. „Meilė ir humoras yra taip tam
priai tarp savęs susijusios krikščioniš
kame gyvenime, kaip fanatizmas yra 
susijęs su fariziejizmu, kaip krikščio
niško gyvenimo prieštaravimas. Hu
moro reikšmė gyvenime yra iškilus.! 

' nuo tada, kai krikščionybė atėjo j pa
saulį. Ir yra pakankamai nuostabu, 

x kad kur krikščionybė nyksta, ten 
dingsta ir humoras. Bet tai yra visiš
kai nenuostabu tam, kas kartą yra iš-j 
siaiškinęs, kas yra humoras ir kokios 
Yra reikalingos jo buvimui sąlygos.

Kas tai yra humoras?
Čia neturima tikslo aptarti humorą, 

kaip literatūros rūšį, ir atriboti jį nuo 
Satyros, ironijos, komedijos ir kitų 
humoro pusseserių. Čia norima hu
morą aptarti išeinant iš jo laikysenos 
šios tikrovės atžvilgiu. Mes taip pat 
nenorime čia tyrinėti, kokios yra titcro 
humoro reiškimosi formos ir kokius 
Santykius jis turi su jį lydinčiomis pus
seserėmis.

Humoras mums reiškia tai, kad ne
reikia nei savęs.nei savo mąstymų, nei 
Savo norų per daug rimtai imti. Hu- 
ftioras reiškia, turėti brangų sugebėji

mą pasijuokti iš savęs ir savo gyve
nimo ir iš viso pasaulio, žinant, kad 
viskas, kas vadinasi pasaulis, neišski
riant paties besijuokiančio, juk^yra tik 
teatras: ar tai yra dieviška komedija, 
ar dieviška tragedija, bet vistiek tai 
yra dieviškas teatras, — galutine ir 
metafizine prasme; būtent ta prasme, 
kokią turėjo Heraklitas, kai jis prieš
krikščioniškų laikų tamsoje įžvelgė 
gilų būsimos krikščionybės vaizdą, 
visokį istorinį vyksmą laikydamas žai
dimu, kurį amžinasis Logos pats sau 
paruošia. ,

Save ir pasaulį neimti perdaug rįm- 
tai ir tragiškai! Jei žmogus turi virš 
saves amžinąjį Dievą ir jeigu jis nors 
menką nuovoką tuij apie to Dievo 
didingumą, ir apie visos kūrinijos, pa
lyginus su juo, mažumą, kaip jis gali 
save ar pasaulį vertinti, kaip ne
lygstamą dalyką? Kas taip da
rytų ir manytų, jog žmogus, pa
lyginus su Dievu, yra kažkas ne
lygstamo, tas padarytų kvailą ir 
maištingą išdidumo nuėdėmę.

Juoktis iš savęs gali tik tas, kuris 
krikščioniškai galvoja apie žmogaus 
egzistenciją, kuris turi virš, savęs di
dįjį Dievą ir kuris kiekvieną savo gy
venimo valandą jaučiasi esąs mažas 
jo kūrinys. Iš savęs juokauti gali tik 
tikras krikščionis, nes humorui kaip 
atrama yra būtinai reikalinga viena 
įgijai krikščioniška jjorybė — nusiže
minimas. Nemanykite blogai apie nu
sižeminimo dorybę — ji turi didelį 
sūnų.

„Humoras yra natūralūs nusižemini
mas, kuris malonės dėka gali būti 
antgamtiškai pakilnintas. Jis yra kar
tu ir pripažinimas savo priklausomy
bės nuo Jo ir kariu pasididžiavimas, 
kad šis tas iš to be galo Didžiojo yra 
ir tame labai mažame". (Theodoras 
Hackeris).

Ar tu matai, kaip tai žmogų išlais
vina, ir kokie „maži yra dalykai, už 
kuriuos mes kovojame” (Rilkė) ir kaip 
laisvai atsikvepia žmogus, kai jis visą 
šitą balastą sudeda prie Dievo kojų. 
Tas suteikia iš tikro dievišką minties 
lengvumą, arba, sakykime aiškiai, die
višką laisvamanybę. Nereikia per ma
ža vertinti tą tikrą dievišką krikščio
nio laisvamanybę. „Kas visa savo bū
tybe yra įsišaknijęs amžinybėje, tas 
stovi ant tvirto pagrindo ir turi nuo
latinę tėvyne. Nors laikai būtų kažin 
kaip audringi irjieramūs, jis yra kaip 
paukštis, kuris audros metu be baimės 
supasi ant šakos. Jei ji ir luš, — juk 
jis turi sparnus. O šių laikų Vakarų 
Europos žmogus su savo paraližuotų 
sparnu dvasia, yra mėtomas ir daužo
mas istorinio tapsmo smūgių” (Schutz, 
Der Mensch und die Ewigkeit. 27 psi.)

Kitaip ir būti negali! Kas savo pa
sauli nurelioino, kas jį atplėšė nuo 
amžinybės, tam žemė pasidarė vienin
tele tikrove, su kuria jis turi skaitytis 
ir ia jis privalo imti labai rimtai ir 
net tragiškai, •— ar jis to nori, ar ne
nori. Jam čia yra ne juokai. Jei kas tik 
savo gyvenimą laiko vienintele tikro
ve ir kas prieš save mato ištisą kalną

kaltės ir tragizmo, kurį gyvenimas ant 
jo pečių yra užvertęs, ir jei jis neturi 
tikėjimo, kuris gali „kalnus perkelti iš 
vienos vietos kiton“, jei jis neturi tikė
jimo ir didįjį malonės Dievą, kuris di
džiausius kalnus žmogiškos kvailystės 
ir skurdumo, kalnus bejėgiškumo ir 
silpnumo viename malonės akimirksny 
gali paskandinti, toks žmogus iš ti
krųjų yra jautis prieš kalną; gal būt, 
jis yra juoko objektas kitiems, bet jo
kiu būdu ne sau pačiam. Jei kas yra 
užmiršęs, kad vieną dieną visas šis 
mūsų tikrovės statinys grius,s nors 
jis būtų ir labai tvirtai pastatytas, ir 
kad tik tada prasidės tikrasis gyveni
mas, tikroji tėvynė, būtent: Dievas ir 
dangus; jei kas visa tai yra pamiršęs, 
tas, gal būt, galės juoktis iš anekdoto, 
bet didžiojo, išlaisvinančio juoko jam 
stigs. O krikščionis gali sau ramiai 
žiūrėti į visuotinį stabų žlugimą, 
žiūrėti, kaip žiūrovas į pasaulio 
žlugimą ir net į savo pasaulio 
žlugimą, nes — o ką jis čia praranda?

Krikščioniškas humoras žino, kad 
šis pasaulis yra tik lukštas busimosios 
laimės, ir kad visai jau nėra taip svar
bu, kaip tas lukštas atrodo. Pasaulis 
ir laikas krikščioniui yra tik praeinan
tys dalykai. Ir tuos praeinančius da
lykus iipti kaip paskutinius dalykus 
būtų taip pat juokinga, kaip pvz. koks 
koncerto lankytojas instrumentų deri
nimą prieš koncertą su visa balsų 
kakafonjia palaikytų pačiu koncertu

\------------------------------------------------
' ^7“

C^ikros moterys yra tylios ir reika
lauja tylos. Parodyk man moterį, kuri 
rašytų apie tai, kas ją giliai paliečia 
--------- Jei kas ją pačią giliai palie
čia, ji tyli, nes lytėjimas reiškia gyve
nimą, o' kalbėjimas mirtį. Paslaptis 
visuomet reiškia vaisingumą, o aprei- 
šk^rnas, — — pabaigą.

Ruth Schauman.

ir pagal jį norėtų visą koncertą jver- • 
tinti. Žinoma, ir instrumentų derinimas 
yra svarbus dalykas, net labai svar
bus; nuo jo priklauso viso koncerto 
pasisekimas.

Ir jeigu mums kartais sakoma, kad 
mes neturime prarasti žemės po savo 
kojomis ir nesvajoti vien apie amži
nybę, kad mes daiktus turime imti 
rimtai, į tai mes galime atsakyti, kad 
mes taip ir darome. Mes daiktus ima
me taip rimtai, kaip jie patys nori būti 
imami, būtent ne kaip savyje ryman
čias ir uždaras vertybes, bet kaip ke
lią ir kelrodį, kaip praeinantį džiaugs
mą ir praeinantį liūdesį.

Atkreipkite tik iūs dėmesį į tuos 
žmones, kurie tikėjimą, amžinąjį teisin
gumą ir dangų bei pragarą yra at
metę, kurie nusitrynė nuo savo kak
tos paskutinį krikšto vandens ir sut
virtinimo aliejaus pėdsaką, — tik iūs 
pažiūrėkite į juos. Ar jie visi nėra mir
tinai rimti? Ar juokauja, kuris nors iš 
ių?

Pažiūrėkite tik jūs į Hėideggerį. Tie

sa, jo foto aš irgi nesu matęs. Bet man 
jau gana to, kai aš įsigilinu į jo filo
sofiją. žmogaus gyvenimas, pasak jo, 
yra egzistavimas mirčiai; egzistavimas 
tai yra įėjimas į Nieką, kur mes visi 
kartą pateksime ir kuris mums nuolat 
grąsina. Dėl to ir pagrindinė žmogaus 
laikysena yra rūpestis ir baimė. Iš jos 
gali mus išgelbėti tik pasiryžimas išsi
laikyti beviltiškoje pozicijoje ir iš isto
rijos išgauti dar tai, ką dar galima iš
gauti. — Tai yra mūsų mados filoso
fija. Ir keisčiausias dalykas yra tas, 
kad šitos jo kalbos jo mokinių yra be 
galo rimtai priimamos; jo auditorijoj 
nebeskamba homeriškas juokas. Tas 
Heicįeggeris yra labai rimtai imamas. 
Jau storos knygos yra rašomos apie 
jį, o jis pats antrąjį tomą savo išpa
žinimų dar nedrįsta išleisti.

Krikščioniui gyvenimas nėra egzi
stavimas mirčiai, bet egzistavimas 
amžinąjam gyvenimui. Tai yra parašy
ta pirmąjame katekizmo puslapyje. 
Nors mirtis yra labai skaudus dalykas, 
tačiau iš tikrųjų ji nėra jokia katastro
fa, bet tik epizodas; ji yra" perėjimas 
į Tėvo namus. Dėl to egzistencija 
mums nėra laikysena į nieką, bet lai
kysena į Dievą ir Į jo geras tėviškas 
rankas.

Viešpatie Dieve! Kokį nuostabų 
žvilgsnį mes krikščionys turime į pa
saulį! Kokią didžią ir galingą, linksmą 
ir gražią mes turime pasaulėžiūrą, ko
kią puikią mes turime filosofiją ir tai 
ne tik universitetų profesoriai; bet ir 
visi. Kokie vargšai yra visi tie, kurie 
iš baimės, kaip „pagrindinės gyveni- 
rno laikysenos", dreba, ir nori Jsisa- 
Tnoninti nieką; į juos tik su užuojauta 
mes galime žiūrėti. Mes galime jiems 
pasakyti tą pat, ką Raymundas Fer
dinandas savo „Aikvotoiuose" leidžia 
pasakyti fėjai: „Gaila žmogaus". Iš 
tiesų, gaila žmogaus. Žmogus juk fu- 
retų būti Dievo atvaizdas, kuris su vi
su grožiu džiaugiasi pasauliu. Vietoj 
to jis pridengia šį gražų pasaulį 
laidotuvių šydais, padarytais iš mo
dernios filosofijos. Gaila žmogaus!

Viename straipsnyje Liitzleris labai 
vykusiai apibūdina humorą: „Svar
biausias dalykas, ką gali humoristas, 
tai yra apžvelgti plačiu žvilgsniu, ky
lančiu iš tikėjimo ir meilės, visą pa
sauli. Kiekvienas humoristas yra per
sunktas įsitikinimo kad pasau
lyje viskas turi savo vietą, 
net: kvailystės, blogybės piktumai, 
viskas turi savo vietą, nes pasauks 
yra palenktas aukštesnei valiai. Iš 
daugybės niekysčių Iškyla reikšmingi 
dalykai, nes taip nori likimas. Humo
ristas yra žmogus turįs 4„amor fati” 
(mylis faktą); jis sako „taip" iš įsitiki
nimo viskam, ką lemia likimas, nes ir 
žmogaūs menkystės yra Dievo valios 
palaikomos ir Dievo meilės persun
kiamos".

Pakeiskime mes šiuose sakiniuose 
humorištą-krikščioniu, likimą — Ap
vaizda, ir daugiau nieko nebetruks, 
nes niekas neturi tč visumos žvilgsnio, 
kilusio iš tikėjimo ir meilės, kaip tik 
krikščionis. '-*s-
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PRAŠYKITE IR GAUSITE

Tikras draugas*) nuoširdžiai rūpina
si savo draugų gerove ir pasako jiems 
viską, ką žino tajam tikslui esant rei- 

^kalinga. Jėzus yra tikriausias mūsų 
draugas. Mūsų gerovė, ypač amžinoji, 
jam ko labiausiai rūpi. Jis puikiausiai 
žino, kad jai pasiekti tarp kitų daly
kų reikalinga taip pat malda. Todėl 
dažnai ir atsidėjęs jis į ją ragino. Štai 
ir šio sekmadienio evangelija mini,. 
kad jis po Paskutinės Vakarienės, kal
bėdamasis su apaštalais, sakė jiems ir 
drauge visiems savo mokiniams. — 
Prašykite ir gausite —. Kartu nurodė 
jis jiems ir ko reikia, kad jųjų maldos 

z būtų tikrai išklausytos. Reikia, būtent, 
prašyti jojo vardu. — Ištiktųjų, ištikrų- 
jų, sakau jums, ko tik prašysite Tėvą 
mano vardu, jis jums duos — (Jn. 
16, 23).

1.. Bet atrodo, kad Dievas ir taip ži
no, kas mums reikalinga, tad kam dar 
čia jj prašyti? — Atsakant į tai dera 
pažymėti, kad Dievo santykiai su mu
mis yra kaip tėvų 'su vaikais. Ne vel
tui šv. Rašte dažnai vadinamas jis mū- 

, sų Tėvu, o mes jojo šeima. Gi tėvai, 
nors mylėti myli visus savo vaikus, 
bet duosnumo ne visiems lygiai būva 
duosnūs. Tiesiems jie mieliau ir dau
giau visko duoda, kurie švelnesni, 
lipšnesni, meilesni, prašesni. Gi, prie
šingai, tieji, kurie šiurkštūs, atšakūs, 
nenuolankūs, ypač gi įžūlūs, nepaly
ginti mažiau visko gauna. Tai iš pat 
esmės einąs, savaime suprantamas da
lykas, ir niekas juoju nesipiktina, ar 
net nė nesistebi. Panašiai elgiasi ir 
Dievas su žmonėmis,-Šv. Rašte aiškiai 
pažymima ir pabrėžiama: — Dievas 
priešinasi išdidiesiems, nuolankiesiems 
gi duoda malonės — (Jk. 4, 6) — 
Numetė nuo sosto galiūnus ir išauk
štino žemuosius — (Lk. 1, 52). Gi mal
da kaip tik ir yra viena iš nuolan
kumo apraiškų. O, kadangi amžinoji 
mūsų laimė yra didžiausia Dievo ma
lonė, tad jąjai užsitikrinti ir reikia 
nuolankumo, reikia maldos.

2. Paprastas yra žmonių gyvenime 
reiškinys, kad, jeigu prašantysis 
daug žemesnis už prašomąjį, tai krei
piasi į jį ne tiesiog pats, bet per 
atitinkamą tarpininkę. Ypač taip da- 
ro, jef jau buvo pasirodęs prašomą
ja® nedėkingas, ar net nusikaltęs. 
Tarpininku pasirenka tokį asmenį, ku
ris ir jam palankus ir prašomajam 
labai artimas, mylimas. Tik tuomet 
tikisi, kad prašymas bus ne veltui, 
ir dažniausiai neapsivilia. — Gi mus 
nuo Dievo skiria stačiai visa bedugnė. 
Be to, tūkstančius sykių esame buvę 
jam nedėkingi ir dar ’ daugiau sykių 
nusikaltę. Tad, kad iš jo ką išsipra
šytume, mums tiesiog būtinas tarpi-

. - • ninkas. O kas gi gali geriau juoju 
būti, jei nė Jėzus? — Juk jis ne tik 
labai mums palankus, bet ir be galo 
mus myli. Tai aiškiai įrodė savo kan
čia ir mirtimi už mus. Dangiškąjam 
Tėvui jis ko artimiausias, ko myli
miausias, nes vienatinis jojo Sūnus. 
Taigi mums tik per jį reikto siųsti sa
vo prašymus Dievui. Ypač, kad jis 
pats to nop bei į tai mus ragina, sa
kydamas: — Ko tik prašysite Tėvą 
mano vardu, jis jums duos. Ligi šiol 
jūs nieko neprašėte mano vardu. Pra
šykite ir gausite, kad jūsų džiaugs
mas būtų pilnas — (Jn. 16, 23).

3. Tačiau šiuosiuos Jėzaus žodžius 
reikia teisingai suprasti. Žinome ge
rai, kad tėvai, nors labiausiai myli

*) Mintys IV gegužės savaitei.

juros Žvaigžde,
MELSKIS už MUS

B. BENTBIEN

I
savo vaikus, bet anaiptol ne visus 
jųjų prašymus išklauso. Ir neišklauso 
kaip tik del to, kad vaikus myli. Jie- 
jie, mat, vadovaujasi bendra vaikų 
gerove, o ne mirksnio užgaidomis. 
Todėl ne kartą nepatenkina jųjų pra
šymų ir net maldavimų, būtent, kai 
mato, "kad tai žalinga bendrai jųjų ge
rovei. Pav.,' kūdikis tiesia rankutę į 
jam patinkantį peilį. Bet motina jam 
jo neduoda. Jis nerimsta, knerkia, 
verkia, tačiau rpotina jo neišklauso. 
Taip daro ji anaiptol ne del to, kad 
jo nemylėtų, kadmio nuliūdimo, ašarų 
norėtų, bet, atvirkščiai, kaip tik del 
to ir vien del to, kad jį myli. Ji ži
no, kad kūdikis gali peiliu susižaloti, 
ir net visai smarkiai, tad ir neįvykdo 
jojo noro. — Panašiai elgiasi ir Dievas 
su mumis. Visur ir visuomet vadovau
jasi jis mūsų amžinąja laime. Todėl 
jąją liečiančiųjų, Jėzaus vardu siun
čiamųjų prašymų jis tikrai išklauso. 
Ir Jėzus mielai čia murai tarpininkau
ja. Bet tuose dalykuose, kurie mūsų iš
ganymui priešingi, kaip gražiai ir tei
singai sako šv. AUgustinas, Išganyto
jas mums netarpininkauja ir net nega
li tarpininkauti, gi Dievas mūsų neiš
klauso, nors ir Jėzaus vardu į jį krei
piamės. Taip yra del to, kad ir Jėzus 
ir Dievas tikrai mus myli. Iš to sa
vaime eina išvada kad, jeigu mes 
prašome įvairių šio pasaulio gėrybių, 
kaip pav. turtų, pasisekimo, sveika
tos, ilgo amžiaus ir pan., mūsų mal
dos ne visuomet būva išklausomos, 
nors jas ir Jėzaus vardu siųstume 
Dievui. Mat, tosios gėrybės ne tik 
mūsų išganymui nėra reikalingos, bet 
ne kartą būva net žalingos. Prašyti,

žinoma, jųjų galime, bet galutinaijsu- žvilgshis mus tučtuojau patraukė., 
tikdami su viskuo, ką Dievas duos. " Šiaip ji atrodo maloni, švelni, be* 
Puikų čia pavyzdį paliko mums pats sišypsanti bavare mergina.
Jėzus, kai prieš savo kančią meldėsi 
Alyvų darže, kalbėdamas: — Mano 
Tėve, jeigu tai galima, tegul toji 'au
re praeina pro mane; tačiau ne kaip 
aš noriu, bet kaip tu — (Mt. 26, 39).

Be abejo, didelis mums džiaugsmas, 
kad patys, galime užsitikrinti sau lai
mingą ateitį amžinybėje, ir gerai ži
nome, kas tąjam tikslui reikalinga. 
Tad į Jėzaus paraginimą — prašykite 
ir gausite! — turime stengtis atsakyti 
pasiraginimu: Prašykime! . . kad 
tikrai gautume.

KONNERSREUTHE
Iš vieno amerikiečių kunigo laiško 

savo parapijiečiams

1945 m. spalio 5 d.

Šiuo momentu mane valdo tiktai 
viena mintis — vizitas į Konners- 
reuthą. Teresę Neumannaitę pamatyti 
yra reikšmingas įvykis mano gy
venime. Ketvirtadienį, 1945 m. rug
sėjo 13 d., aš su kitais 5 dvasininkais 
išvykau į Konnersreuthą. Mes neti
kėtai Teresę susitikome zakristijoje, 
kur ji puošė altorių rytojaus dienos 
mišioms. Jos rankose buvo aiškiai 
matyti žaidždų žymės — maždaug 
amerįkiečių vieno kėni dydžio. Be
sisveikinant man krito į akį, kad ji 
paduoda tiktai- dalį rankos — matyti, 
kaip spėjau, skauda žaizdos. Jos

Vieno vertėjo padedami, mes su ja 
kalbėjomės apie 15 minučių. Su para
pijos kleįonu susitarėme, kad pas 
Teresę atvyksime rytojaus dieną 9 vai, - 
45 minutės. Aš niekuomet neužmiršiu 
tų^įspūdžio, kurį patyriau įėjęs į jos 
kambarį. Tai buvo tarytum žengi
mas į" kitą pasaulį. Teresė pagauta 
ekstazės — sėdėjo tiesiai lovoje. Per 
jos veidus sroveno žemyn dvi kraujo 
drūžės. Balta skarutė, kuria turėjo 
prisidengusi galvą, buvo devyniose 
vietose permirkusi krauju. Ji buvo 
rankas sudėjusi maldai, o pati visa 

•spindėjo nuolankumu. Kunigas mums 
paaiškino, kad šiuo momentu ji regi 
Kristų žengiantį į Kalvarijos kalną ir 
žingsnis po žingsnio lydi jį visą kelią.

Mes žiūrėjome į Teresę kokią pusę 
valandos laiko, kol ji vėl atgavo 
ramybę, kuri, kaip paaiškino kunigas, 
turėjo trukti iki 11 vai. 45 min. Mes 
išėjome iš kambario ir paskum vėl 
grįžome nurodytuoju laiku atgal, 
norėdami patys savo akimis įsitikinti 
ir pabūti liudininkais, kaip Teresė 
išgyvens Kristaus prikalimą prie kry
žiaus. Čia buvo atvykusios trys 
amerikiečių kunigų grupės, kiekviena 
po 8 žmones.

Nieks manęs taip nesujaudino, kaip 
kad paskutinis epizodas tos kupinos 
pagarbos ir nužemintos dvasios scenos. 
Teresė pasuko galvą į kairę, norė
dama išgirsti latro žodžius, paskum > 
vėl atsisuko“ į Kristų, tariantį: „Sakau 
tau: dar šiandien būsi su manimi ro4
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Tačiau šis vyksmas neįvyko be kovų. 
Sukilo protavimai, kurie man buvo 
duoti prieš tikėjimą. Nė vienas neat
silaikė prieš tą mano dukters balsą, 
kalbantį j Gerąjį Dievą. Ko dar mė- • 
ginti ginčytis, kad jauti, kad tikrovė 
yra prieš jus, aiški, kaip jūs pats, 
kaip oras, kuriuo jūs kvėpuojat, 
kaip daiktai, kuriuos jūs Me
diate? Aš tikėjau iš naujo. Aš 
daugiau nebekovojau prieš jausmą, 
tuo dar labiau stiprų, kad jis mane 
jungė su mano kūdikio vidiniu gyve
nimu, su jos augančio pamaldumo, 
jausmais. Juo aš daugiau dalijausl 
šiais jausmais, juo labiau aš mylėjau 
savo vaiką ir taip pat juo daugiau aš 
pati įtikėjau. Jūs neįsivaizduojate, ko
kį ' nįeilės karštį joje sukelia šis jos 
pirmosios komunijos artėjimas, kaip 
jos jautrumas ir išmintingumas yra 
tuo sujaudintai apšviestas, kokius 
kasdieninio tobulėjimo stebuklus aš 
matau veikiant joje ir manyje ... Bet 
ne pasakoti jums visų šio pasikeitimo 
smulkmenų aš čia atėjau, mano tėve. 
Aš jums užtektinai papasakojau, kad 
jūs suprastumėte, kokiu būdu aš prie 
to visko priėjau: žodžiu, po trijų sa
vaičių Žana eis prie pirmosios komu
nijos, o aš norėčiau eiti drauge su ja. 

■- — Jūs išgelbėjote ne tik savo duk
ters sielą, ponia, — atsakė kunigas: 
— jūs išgelbėjote ir savąją. Nesisielo
kite, ponia, dėl to, kad jūs taip ilgai 
buvote atsilikusi toli nuo Dievo. Jūs 
jį pavadinote geruoju Dievu — ir 
jūs sakote tiesą. Jis visados pasiruo

Juje. „Jos lūpose pasirodė šypsena, 
ir ji, matyti, tuo patenkinta, vėl nusi
suko į garąjį latrą. Beveizint jai į 
latrą iš kairės, jos jraktoje pasirodė 
raukšlė. Ji ištiesė į tą pusę rankas, 
prašydama pasigailėti ir parodyti jam 
meilę. Tačiau kadangi jis ir toliau 
plūdo Kristų, jos akys vėl nukrypo į- 
Išganytoją.

Kita grupė matė, kaip Teresė regė
jo Kristaus mirtį. Kunigai paskum 
papasakojo, kad ji po Kristaus mir
ties pati sukniubo su visais mirties 
ženklais. Tas vaizdas taip sukrėtė jų 
sielas, jog jie sakėsi to neužmiršią, 
kol mirs. Kunigams buvo leista pa
liesti Teresės rankas, ir jie įsitikino, 
kad tai būta tikrai mirusiosios rankos. 
O tie kunigai buvo dažnai pratę ma
tyti mirštančius žmones, nes per pasku
tiniuosius mėnesius visi buvojo kau
tynių lauke. Nuo 11 vai. 45 min. iki 
12. vai. 45 min. Teresė visą laiką 
išsėdėjo tiesiai savo lovoje.

Aš vėl vyksiu į Konnersreuthą — 
gal net netrukus, po kelių savaičių. 
Visiems tiems, kurie tarnauja kariuo
menėje,. aš linkiu greitai grjžti į 
namus, o civiliams, kurie gali aplan
kyti Teresę, ta proga ir pasinaudoti 
— iškalbingiausiu dangaus ženklu 
šioje žemėje.

1946 m. sausio 30 d.
Per savo tris paskutinius vizitus 

Konnersreuthe aš turėjau laimę išbūti 
prie Teresės ir klebono Naberio kiek

__ PAUL B-OURGET, PRANCŪZU AKADEMIJOS NARYS

B E IŠEITIES
J I •■

ISVERTE ONA STRI MAITIENE

šęs atleisti. Mūsų Viešpaties širdis 
yra visuomet čia. Jūs neklydote ma
nydama, kad jis veikia jus. Tai Jisai 
valanda po valandos jus atvedė iki 
šios būsenos. Būkite tuo tikra. Jūs 
norite prieiti prie šv. komunijos. Tai 
visai paprastą! Saint Sulpice bažnyčia 
už poros žingsnių. Aš esu pasiruošęs, 
kada tik panorėsite, išklausyti jūsų 
•išpažinties ... kad ir tuojau ...

Garbingas žmogus kalbėjo sujau
dintu, gailesčio pervertu, kad pirma 
parodė nepasitikėjimą, balsu. Šis pa
sakojimas sukėlė jame labai ypatin
gą jausmą. Jei jis ir turėjo silpnybių, 
kuriąs turi abstraktus geometro pro
tas, tai taip pat turėjo ir vertybių, 
tarp kitų ir šitą misticizmo galią, ku
rios dažnai lydimi- būva matematikos 
genijai, kaip toks Pascalis, toks Leib- 
nitzas, Newtonas arba mūsų dienų 
Cauchy, Puiseux ar Hermitte. Jam 
būtinai reikėjo valios pastangų, kai 
jis prisibijojo, kad gali išgirsti kokią 
meilės istoriją. Priešingai, jo susi
domėjimas pakilo iki aukščiausio 
laipsnio išgirdus tokį maža temoks- 
lišką, be logiško sąryšio išsakytą pri
sipažinimą, kuriame jis matė, kaip ir 
Žanos ■ motina, slaptingą Dievo pasi
kalbėjimą su siela. Jam tačiau tikrai 
rodėsi, kad viena šios problemos da
lis nebuvo aiški. Kodėl ši sielą, kai 
tik ji įtikėjo, nėjo tuojau prie šv. sa
kramentų? Ko atidėlioti? Ko tiek mąs
tyti grįžtant? Nepažįstamosios griež
tas savo garbingumo pareiškimas ne
leido jam. tarti čia būsiant kokią nuo

vieną kartą po 2—3 valandas. Tiesiog 
nuostabu stebėti Teresės veido paki
timus, kai ji seka Jėzaus kančias tam 
artėjant J mirtį. Prieš ištariant Jėzui 
žodžius „Trokštu", jos veide pasirodo 
visos troškulio kančios, kurias jautė 
ir Kristus. Kai Kristui buvo paduota 
acto; ji su pasibiaurėjimu nuo jo 
nusisuko. Baigiantis kančiai, jos vei
das pamažu pasikeičia ir įgauna 
mirusios pavidalą. Aš dažnai mačiau 
mirštant žmones, man teko būti prie 
mirties patalo jūsų gimdytojų, mo
tinų, brolių ir seserų. Ir jei aš dabąr 
jums sakau, kad aš mačiau mirštan
čią Teresę, tai taip iš tikro ir buvo. 
Jos alsavimas darėsi vis greitesnis ir 
trumpesnis, ir ji tikrai atrodė kaip 
mirštantis .žmogus. Kai Kristus nu
lenkia galvą ir išleidžia dvasią, ji, 
sunkiai atsidususi, taip pat, lyg nu
mirusi, sukrinta. Tiesiog baisu tat 
.matyti. Ir man pasidarė nepaprastai 
lengva, kai aš po kelių minučių (tat 
iš tikro tebuvo tiktai kelios sekun
dės) vėl išvydau lengvai kilnojantis, 
alsuojant jos krūtinę. Teresė taip 
išbūna tokios būsenos pagauta ko
kias 5 minutes. Visiškai atsiganą ji 
tiktai penktadienį po pietų, kai mo
tina nušluosto jai kraują. Tačiau ji 
išbūna lovoje' ligi sekmadienio, kurio 
rytą prįjma komuniją, nes nuo kentė
jimų ir kraujo nutekėjimo yra labai 

-nusilpusi. Sekmadienį po pietų vėl 
stoja prie darbo ir jaučiasi visai nor
maliai.

dėminga paslaptį., Kunigas Euvrard'as 
nenumatė, kad jis' pats, kaip kunigas, 
po minutės pastatys nenugalimą kliū
tį šiai moteriai grįžti j Dievą, ir jis 
klausėsi jos su nusistebėjimu, greit 
pripildytu pasibaisėjimo, (kai ji, pa
kartodama jo paskutini sakinį, jam 
atsakė:

— Ne, mano tėve, tai ne taip pa
prasta. Jūs turite sužinoti daugiau, 
būtent — ir kas aš esu, ir kodėl aš 
tokia sujaudinta. Aš turiu pridėti, kad 
tai mano antroji moterystė ir kad 
mano pirmasis vyras tebėra gyvas.

— Taigi, — paklausė kunigas pa
tylėjęs, — jūs esate ištuokta ir vėl 
ištekėjusi?...

— Taip, — tarė ji.
— O jūsų duktė?
— Mano duktė yra gimusi iš an

trosios santuokos.
— Jūs esate ištuokta ir vėl ištekė

jusi, — pakartojo kunigas Euvrard'as, 
lyg kalbėdamas pats sau: — Vargšė 
moteris. Dabar aš suprantu viską, — 
paskui, kreipdamasis j ją: — Ne, tai 
nėra taip paprasta. Kol jūs gyvensite 
taip, kaip kad dabar jūs gyvenate, 
jūs negalite eiti prie šv. sakramentų. 
Aš net negaliu priimti jus išpažinties. 
Aš negalėčiau jums duoti išrišimo .

Šiuos paskutinius žodžius jis ištarė 
su tokiu veidu ir tokiu balsu, ku
riame jau nebebuvo dvejojančio 
mokslininko nedrąsumo, • sutrukdyto 
bemąstant, — ir jame daugiau nebe
virpėjo skausmingo pasipasakojimo 
sujaudinto senelio pasigailėjimas.

Per mūsų vieną vizitą Teresė mums 
—parodė krūvą laiškų, kurių jai at

siunčia iš viso pasaulio. Daugelis jų 
buvo parašyti angliškai. Kadangi ji 
angliškai nemoka, tad negali į juos 
nė atsakyti. Aš kai kuriuos jai išver
čiau, ir ji prižadėjo juos atsiminti 
savo maldose. Kad ji galėtų atsakyti 
j visus laiškus, reiktų jai pasamdyti 
sekretorių, kuris kalbėtų visomis pa
saulio kalbomis. Teresė pasirašo po 
šventųjų paveikslais tiems žmonėms, 
kurie ją aplanko. Kai aš ją paskutinį 
kartą mačiau, ji pasirašė 8000-jį 
paveiksliuką amerikiečių kariams.

Būdinga yra tai, kad Konnersreuthe 
iš šių įvykių nesistengiama padaryti 
nieko, o ničnieko, kas nors iš tolo 
turėtų kokį nors ryšį su bizniu. Neu- 
mannų šeima gyvena paprastame 
bavarų namelyje. Apie turtą ir pini- 
gingumą negali būti nė kalbos Visai 
teisingai sako kardinolas Faulhaberiš, 
bylodamas: didžiausia Teresės paslap
tis yra ne tai, kad ji absoliučiai nieko 
nevalgo, taip pat ir ne stigmos, bet 
faktas, kad ji, nepaisant jai per dvi 
dešimtis metų rodomos pagarbos, 
nenustojo savo pirmykščio kuklumo 
ir paprastumo. Konnersreutho įvykius 
matė savo akimis visa eilė žymių 
mokslininkų, istorikų, kilmingųjų, 
vyskupu ir kardinolų — ir vis dėlto 
Teresė liko paprasta bavare ūkinin
kaitė, nuolanki, nuoširdi, be klastos 
Ir išdidumo.

Vienuolis paskelbė savo tikėjimo var-, 
du tiesą neatšaukiamą, pagrįsta ne
ginčijamu dėsniu. Ponios Darras bai
mingas veidas dar labiau ištįso, ta
čiau ji neparodė nustebimo, beklau
sydama tokios ištarmės. Ji tik atsa
kydama padarė neviltišką žestą:

— Aš iš anksto žinojau, ką jūs 
atsakysite, mano tėve. Jūsų atsaky
mas man jau buvo duotas. Manau, 
jūs jį būsit? atspėjęs iš mano ‘žodžių: 
pirmą kartą aš kreipiausi į kitą kuz. 
nigą. Kaip ir'jūs; jis mane sustabdė 
po pirmųjų žodžių. Aš iš anksto ži
nojau sąlygą, kurią jūs man pateik
site: palikti savo vyrą. Leiskite xman 
pakartoti tai, ką esu pasakiusi anam 
kunigui. Tai buvo prieš trylika metų, 
aš tuomet buvau dvidešimt devyne- 
rių, aš buvau nelaimingiausia iš visų 
moterų. Žmogus, su kuriuo mano šei
ma mane sutuokė ir su kuriuo aš tu
rėjau skirtis, buvo prašęs ir gavęs 
sutikimą, kad-mūsų skyrybos būtų 
pakeistos ištuoka. Jis vedė iš naujo. 
Aš likau pasaulyje viena su devy- 
neriiĮ metų sūnumi. Tribunolas jį man 
priteisė. Kaip jį išauklėti? Kaip at; 
sispirti prieš sunkenybes, kurias su
daro ištuoka moteriai, nors būtų jos, 
tiesa? Tada kitas žmogus, kurį aš pat 
žinau pas savo tėvus, nelabai jį iš; 
skirdama ir išleidusi iš akių nuo to 
laiko, kai ištekėjau, rado būdą, kaip 
įeiti į mano gyvenimą. Aš sužinojau, 
kad jis mane mylėjo, kada aš buvau 
jauna, tik neprisipažino. Tuomet jis 
buvo vargšas. Aš buvau turtinga. Jis 
dėl manęs nevedė.

Jis dirbo, kad mane gautų, kai aš 
buvau laisva, paskum, kad mane už; 
mirštu, kai aš tokia nebebuvau. Aš 
ir vėl tokia buvau, ir jis pasirodė. 
Jis dabar turėjo turto, puikią vietą, 
galėjo vesti ką tik norėdamas. Jis 
pasiliko ištikimas savo pirmajam 
jausmui ir paprašė mano rankos. Aš 
priėmiau šį-pasiaukojimą, ir nuo tos 
dienos aš niekad nejaučiau, kad tas 
pasiaukojimas būtų, susilpnėjęs. Jis 
buvo man geriausias iš vyrų, mano 
sūnui geriausias iš tėvų. Kad ir savo 
amžinojo išganymo kaina, aš jo ne- 
paliksiu niekuomet, niekuomet...

— Tokiu atveju aš visai nesupran- 
tu, ko jūs iš manęs norite, — atsakė 
kunigas Euvrard’sas, — nei kokios 
paramos jūs esate iš manęs reikalin
ga, tarįant jūsų pačios žodžiais. Jūs 
esate pakankamai susipažinusi su 
Bažnyčios įstatymais, kad tai žinotu
mėte: jūsų antroji moterystė nieko 
nereiškia Bažnyčios akyse ir niekuo
met negalės reikšti.' Ją sudarydama 
jūs nutraukėte su ja ryšius. Jūs gal
vojate laikytis šio perskyrimo ir kar
tu jūs sakote norinti grjžti į, religinį 
gyvenimą, priiminėti sakramentus?. 
Ta yra toks nesuderinamas priešta
ravimas, kuris ir jūsų nepraėjo pa
čios nepastebėtas. Jūs norėtumėte 
kartu būti Bažnyčioje ir už Bažnyčios 
ribų. Tai yra klausimas, kurio neten
ka nė spręsti.

— Klausimas yra vienas, mano tė
ve, — pertraukė ponia Darras. Jos 
tvirtinimo griežtumas rodė, kokią 
svarbą ji suteikė šiai pasikalbėjimo 
daliai. Kraujas- vėl ūžtelėjo J jos 
skruostus. Jos akys blizgėjo, ir ji pri
sispyrus! tęsė toliau: — Taip, yra vie
nas sprendimas. Jis gali būti priimtas 
tik kunigo gilaus proto, labai gilaus 
proto. Štai dėl ko aš atėjau J jus jums 
jo pateikti. Mano antroji moterystė 
negalioja Bažnyčios akyse. Jūs tai 
man sakote, ir aš tai pati žinau. Jūs 
pridedate, kad niekad negalės tat ką 
nors reikšti. Be abejonės, to V kol pir
moji galios. Bet jei ši pirmoji būtų 
panaikinta? Bažnyčia nepripažįsta
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ištuokos, bet ji pripažįsta panaikini
mą. Prieš trylika meti], kai aš numa
čiau šios antrosios moterystės galimu
mą, aš galvojau kreiptis t Romą. Bet 
aš to nepadariau. Mano busimasis 
vyras tam pasipriešino, o mano tikė
jimas tada buvo toks silpnas ... Ar 
per vėlu padaryti tat šiandien? Ka
dangi Bažnyčia mane verčia pasiduoti 
jos įstatymams, ji privalo tam reika
lui duoti ir priemonių. Pfiežastis, ku
rias aš būčiau pateikusi tuomet, pa
teiksiu dabar. Jos savo svarbos ne
nustojo. Aš jums sakiau, kad tėvai 
mane privertė ištekėti. Jei jie manęs 
neprivertė medžiagine to žodžio pras
me, tai nėra mažiau tiesa, kad jų 
spaudimas paveikė mano valią. Taigi, 
aš negalėjau veikti visai laisvai. Vi
sokiu atveju aš nežinojau, už ko aš 
ištekėjau. Jei aš būčiau žinojusi, aš 
būčiau anksčiau mirusi, negu sutikusi 
su šia šlykščia santuoka. Tarp mano 
pirmojo vyro ir marius neina reikalas 
nei apie būdų skirtumą, — aš išken
čiau visas jo būdo silpnybes, tai bu
vo mano sūnaus tėvas, —^*nei apie 
neištikimybę. Jis mane apgavo, aš 
jam dovanojau. Bet aš negalėjau nei 
pakeisti, nei dovanoti bjauriausios 
ydos, kuri taip pažemina mūsų luomo 
žmones. Tas žmogus gėrė ir pasigė
ręs darėsi pasiutęs. Dėl savo sūnaus 
penkeris metus aš kentėjau grasini
mus ir žiaurumą. Aš turėjau jėgos 
pabėgti tik tą dieną, kai mano ir ma
no sūnaus gyvybė pateko į pavojų.

j Jis mane sumušė taip baisiai, jog aš 
tik po kelių savaičių tepaSveikau. Jis 
norėjo mušti ir ji . . . Aš jus klausiu, 
ma.no tėve, ar aš sutikau ištekėti už 
pamišėlio, žiauraus pamišėlio? Ar tai 
nėra dėl ko panaikinti santuokos, ku
ria aš ir mano tėvai Ijuvome apgauti? 
Mano tėve, jei aš pasiryžtu to panai
kinimo prašyti, kurio aš negaliu ne
gauti,-jei aš jums prižadu, kad nuo 
šiol, pasilikdama po jo stogu, aš gy
vensiu su juo kaip sesuo su broliu, 
ar jūs nenorėsite laikyti mane susi
taikiusia su Bažnyčia? Ar aš negalė
čiau prieiti išpažinties ir komunijos 
su savo dukteria bent šį vienintelį 
kartą? . . .

— Ne, — tarė pamokslininkas, liūd
nai kratydamas galvą, ir vėl jį apėmė 
pasigailėjimas. — Jūs negalėsite. 
Joks kunigas negalėtų sutikti su to
kiu kompromisu, kuris, bet to, nieku 
nepagrįstas. Priežastys, kurias jūs pa- 
reiškėte, nėra pakankamos paduoti 
panaikinimo bylos prašymui. Jūs, po
nia, atrodote tikinti, kaip ir daugumas 
aukštosios visuomenės žmonių, kad 
Roma turi teisę panaikinti moterystės 
ryšį. Bet taip nėra: ji jos neturi. 
Roma pripažįsta, kad yra netikrų mo
terysčių, kada tos moterystės yra ti
krai netikros, tai yra tada, kai nėra 
išpildytos kai kurios sąlygos, būtinos 
santuokos sutarčiai Įgąlįnti. Tas są
lygas ji nustatė ir apribojo su tiks
lumu, kur nėra jokios vietos bet ko
kiam abejojimui. Paskaitykite bet 
kokį moralinės teologijos veikalą. Ir 
jūs ten pamatysite, kad jūsų atsiti
kimas neįąina nė J vieną, ten nusta
tytą kazusą. Jūs pati prisipažįstate, 
kad jūsų moterystė buvo pakankamai 
laisva, kai jūs sakote, kad, jei jūs bū-, 
tumėte žinojusi baisią-savo vyro ydą, 
jūs būtumėte už jo netekėjusi. Taigi, 
vis dėlto buvo sutikimas. Jūs pasipik
tinusi ta yda, aš pripažįstu, kad ji yra 
nepakenčiama, kad ji yra bjauri. Ji 
nesudaro klaidos, kas liečia asmenį. \

Ji' sudaro bandymą. Kai Bažnyčia 
palaimino jūsų moterystę, ji jums ne
pažadėjo, kad jūs būsite atleista nuo

▼ - - -
Kanados Kardinolo laiškas Lietuviams

Kanados Kardinolas Jokūbas K. 
Mac Guigan, Toronto Arkivyskupas 
savo laiške rašytame kun. Vaclovui 
Gutauskui S. I. 'ir Lietuvių kolonijos 
atstovams Romoje nuoširdžiai užjau
čia Lietuvių ir kitų Rytų Europos tau
tų nelaimę ir pasižada visur kelti 
balsą prislėgtųjų labui. Žemiau deda
me minėto laiško vertimą. Red.

Gerb. Vaclovui Gutauskui S. I. ir 
Lietuvių Kolonijos atstovams Ro
moje.

t Mylimieji Draugai,
Mano širdis kraujuoja kartu su 

jumis dėl kilniosios Lietuvių tautos 
ir (patingai dėl jūsų Katalikiškos

F. B—us.

BAŽNYČIOS PERSEKIOJIMAI
Pasakojama*), kad kartą pas šv. tė

vą Pijų X atsilankius būriui teologi
jos studentų, šv. tėvas, besikalbėda
mas su jais, paklausęs vieną: — Pa
sakyk, kokios yra tikrosios Bažnyčios- 
žymės? — ^Tasai tuojau jas išskaičia
vęs: viena, šventa, visuotinė ir apa
štališka. — Dar kokia? — teirąvęsis 
šv. tėvas. Bet studentas daugiau ne
žinojęs. Kreipęsis šv. tėvas į kitus, 
tačiau visi atsakę, kad jau visos, nes 
teologijos vadovėliuose daugiau ne
minima. — Tiesa —pareiškęs šv. 
tėvas: — vadovėliuose daugiau nemi
nima, bet vis tik yra dar viena labai 
svarbi žymė, būtent, ta, kad tikroji 
Bažnyčia nuolat persekiojama. — Ir 
suvis teisingai pasakė čia šv. tėvas. 
Ko, ko, bet jau persekiojimų tikrąjai 
Bažnyčiai tai niekuomet netrūko. Ka
dangi ir šio sekmadienio evangelijoje 
Jėzus, sakydamas apaštalams:--- Iš
mes jusįiš sinagogų; ateina valanda, 
kad kiekvienas, kuris jus užmuš, tar
sis tarnaująs Dievui — (Jn. 16, 2)

*) Mintys I biržeio savaitei 

bandymų. Jei šis buv<T per sunkus, 
jūs turėjote skyrybas. Riti toliau jau 
būtų neklausyti nuostato, taip aiškiai 
pasakyto Evangelijoje, kuris drau
džia antras vedybas antram iš su
tuoktinių esant gyvam. Panaikinimas 
santuokos būtų veidmaininga ištuoka. 
Bažnyčia neturi šią patogumų. Kai 
ji suriša dvi būtybes, ji tikrai surašo 
sutartį, bet neatšaukiamą, nes ji pat
virtinta sakramentu. Nesitikėkite 
išsprukti pro šias duris: jos užvertos.

— Tad ką daryti? ... sušuko ponia 
Darras, beviltiškai sudėdama rankas: 
— ar tai yra galima, kad Dievais, — 
ji pabrėžė šitą žodį su neišmatuo
jamu skausmingumu, —•. man įsako 
apleisti šeimos židinį, sutriuškinti 
širdį žmogaus, kurį aš myliu ir kuris 
mane myli, ir palikti savo dukterį? 
Nes mano vyras man jos neatiduotų, 
ir įstatymas būtų už jį... Jei ne, tai 
nėra religinio gyvenimo;.. visiškas 
uždraudimas atsiklaupti šalia savo 
brangaus vaiko jos jaunystės iškil
mingą valandą ir dalyvauti kartu toj 
pat šventoj paslapty; tai nėra atlei
dimo!,.., Ar tai galimas dalykas, aš 

tautos — mūsų brolių mistiškajame 
Kristaus Kūne — vyskupų, kunigų, 
vienuolių ir tikinčiųjų, kurie to
kiuose liūdnuose Rytų Europos lai
kuose, taip žiauriai, persekiojami.

Aš Jums užtikrinu, kad aš uoliai 
melsiuos už Jus ir jūsų didžiąją 
tautą, kurią Jūs čia atstovaujate. 
Aš nesiliausiu kėlęs savo balsą visų 
prislėgtųjų labui, kurie, kaip seno
vės Romos kankiniai, guldo savo 
galvas ir lieja savo kraują už ti
kėjimą j Jėzų Kristų.

Su šventu pabučiavimu 
Jokūbas K. Kardinolas Mac. Guigan 

Toronto Arkivyskupas.

apie 'juos kalbėjo, dera Į juos tru
putį pažvelgti.

1. Atėjęs žmonėms grąžint to, ko 
jie nustojo del pirmųjų tėvų nuodė
mės, Jėzus, atrodo, turėjo suteikti di
džiausios gerovės, laimės savo Baž
nyčiai bei josios nariams. Taip, — 
bet tiktai ne šiame pasaulyje; O' am
žinybėje. Tenai neabejotinai laukia 
jų tai, ko, pasak šv. Povilo, — nė 
akis neregėjo, nė ausis negirdėjo, nė 
žmogaus širdis nenujautė — (1 Kor. 
2, 9). Bet šiame pasaulyje, atvirkš
čiai ' — vien sunkumai, vargai, per- 
sekiojimmi, kentėjimai, ašaros. Štai 
aiškūs paties Jėzaus žodžiai: — Jūs 
verksite ir raudosite, pasaulis gi 
džiaugsis (Jn. 16, 20)... Tarnas ne 
didesnis už savo valdovą. Jei mane 
persekiojo, persekios i; jus (Jn. 15, 
20)... Išmes jus iš sinagogų; ateina 
valanda, kad kiekvienas, kuris jus 
užmuš, tarsis tarnaująs Dievui (Jn. 
16, 2)... Jei pasaulis jūsų nekenčia, 
žinokite, kad manęs pirm jūsų ne
kentė — (Jn. 15, 18). Taigi negalima 
nė manyti, kad kokis kitokis liki
mas lauktų tikrąją Jėzaus. Bažnyčią 

jus dar klausiu, mano tėve? kad 
žmogiški įstatymai turėtų daugiau 
teisybės, daugiau gailestingumo, kaip 
dangaus? Juk tada, kai aš buvau 
tokia nelaiminga, to taip maža nusi- 

. pelniusi, antrieji man leido atkurti 
savo likimą r- teisėtai ir garbingai. 
Šitie gi reikalauja, kad aš iš naujo 
jį sugriaučiau. Jie vos sutinka manęs 
neapkalinti už neapkenčiamą praeitį, 
jie uždraudžia ją pataisyti. Aki 
Kunige Euvrard’ai, kaip jūs norite, 
kad, pripažįstant šitą eigą, man ne; 
grįžtų tięk taip dažnai girdėtų prieš
taravimu? Šiitas mano senojo tikė
jimo atgijimas, pažadintas mano duk
ters pamaldumo, nyksta, dyla. Mane 
apima abejonės. Aš tiek iškentėjau 
po to vizito pas aną kunigą! Aš sau 
sakau, kad Bažnyčios priešai sako 
tiesą, tvirtindami, kad ji yra priespau
dos ir mirties įrankis, kad pažanga 
vyksta be jos ir prieš ją, kad aš, jos 
gailėdamasi su tokiu ilgesiu, esu 
suviliota miražo, ir kad .tiesa visai 
ne čia.

— Nekalbėkite taip!... — tarė gy
vai oratorionas. Instinktyviu judesiu 

ir josios narius šiame pasaulyje, kaip 
tik tas, kurį pats Išganytojas nu
rodė.

2. Ir iš tikro, kai žiūrime į beveik 
dviejų tūkstančių metų Bažnyčios 
šiame pasaulyje gyvenimą, tai nieko 
taip ryškiai jame nepastebime, kaip 
nesiliaujantį jos nekentimą, bei per
sekiojimą, — kartu einantį dvejopą 
persekiojimą: josios mokslo ir josios 
narių bei įstaigų. Štai vos spėjo ji 
atsirasti, tuojau stojo prieš jąją žy
dai, Josios mokslą laikė jie žalinga 
atskala, papiktinimu ir todėl tarėsi 
darą Dievui malonų darbą grūsdami 
į kalėjimus, žudydami josios narius. 
Susidūras jai su pagonių pasauliu, 
tasai pradėjo visomis jėgomis jai 
priešintis. Josios mokslą^ skelbė pa
gonys esant nesąmone, paikybę net 
bedievystę, kadangi krikščionys ne
garbino valstybės dievų, nelaikė die
vu šalies valdovo; josios narius ko 
žiauriausiai kankino, žudė, kaipo val
stybės ir net žmonijos priešus. Jai 
jau įsigyvenus, ėmė atsirasti įvairių 
įvairiausių klaidatikių bei visokių 
klaidingų mokslų prasimanytojų, -ku
rie Josios mokslą niekino, kaipo ne
teisingą, . melagingą, gi taip • patys, 
klek beįstengdami, taip ypač į savo 
pusę patraukę Įvairių šalių valdan
čiuosius asmenis, su jųjų pagelba 
persekiojo josios įstaigas, visaip 
spaudė slėgė josios narius, itin jo
sios tarnus, — vienuolius, kunigus, 
vyskupus, popiežius. Žinoma, keliais 
žodžiais neįmanoma nė bendriausiai 
nupasakoti viso to, kas yra čia buvę 
per gana jau ilgą Bažnyčios gyveni
mą šiame pasaulyje. Užteks tik pasa
kyti, kad gal nė vienerių metų ne
turėjo ji pilnai ramių. Tiesa, ne vi- 

,sose šalyse josios, persekiojimai bū'- 
va tuo pačiu laiku ir lygiai žiaurūs, 
bet trūkti ir žiauriausiųjų niekuomet 
netrūksta. Juk nekalbant apie tai pla
čiau, Ir mes patys gerai atsimename, 
kas prieš keletą metų darėsi Meksi
koje, Ispanijoje, ar kas tebevyksta ir 
dabar toje šalyje kuri užgrobusi^ 
vargšę mūsų tėvyftę, bei, greičiausiai, 
mūsų tėvynėje, besiaučiant dabar jo
je užgrobikams.

3. Daug yra krikščioniškųjų ben
druomenių, kurios skelbiasi esančios 

jis uždėjo ranką ant kalbėtojos 
rankos, norėdamas ją sulaikyti nuo 
piktžodžiavimo. — Negalvokite taip! 
Ypač neteiskite Dievo. Tai reikštų 
daryti nuodėmę prieš šv. Dvasią, 
vienintelę, kuri nebūtų atleista. ^Jfis 
prikišate Bažnyčios moterystės įsta
tymams, esą jiems trūksta teisingumo 
ir gailestingumo, — tęsė jis toliau. — 
Leiskite man pasakyti palyginimą, la
bai prastą, bet labai aiškų. Štai, lai
vas atsiduria prie uosto, kuriame vie
nas keleivis norėtų išlipti. Jis ten 
eina aukščiausiais dvasiniais ir me
džiaginiais sumetimais, pvz., pama
tyti mirštančio tėvo, dalyvauti byloje, 
nuo kurios pareina jo artimųjų liki
mas, ar kas nors panašu?!... Laive 
yra pasireiškg susirgimų maru. Mies
to valdžia, bijodama užkrėtimo, 
uždraudžia išsikelti. Ar tai Būtų tei
singa, ar tai būtų mielaširdinga pasi
duoti keliautojo maldavimams, rizi
kuojant užkrėsti šimto tūkstančių gy
ventojų miestą? Tikriausiai, ne! Štai 
aplinkybės, kur teisingumas ir mie- 
laširdingumas reikalauja asmenini 
reikalą paaukoti bendram reikalui.

b. *
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tikrai Jėzaus {steigtoji Bažnyčia. Bet 
nuostabus dalykas: iš jųjų visuomet 
persekiojama tėra vienų viena, bū
tent; Katalikų Bažnyčia. Kitos ben
druomenės dažniausiai būva visai ne
kliudomos, ar bent ilgus laikus turi 
pilniausią ramybę. Imkįme, pav., 
mums šiek tiek žinomą rusų stačiati
kybę Šimtmečių šimtmečius džiaugė
si ji daugi; J negu tėviška carų glo
ba. Tiesa, dabar ji persekiojama. Bet 
K.’ Bažnyčią persekiojo taip carai, 
taip jtįjų nuvertėjai. Panašiai kaip 
apie stačiatikybę reikia pasakyti ir 
apie protestantizmą bei kitas krikščio
niškąsias bendruomenes. Vienai tik 
K. Bažnyčiai visiškai tinka Jėzaus žo
džiai: — Jei mane persekiojo, perse
kios. ir jus. Taigi... TRUMPOS- ŽINIOS -

— Po atgautų laisvių katalikų gy
venimas Prancūzijoje pamažu tvirtė
ja ir skleidžiasi. Daug kur krašte 
stengiamasi ' ruošti įspūdingas pa
maldas ir įsijausti į šv. Mišių esmę. 
Ypaiį aiškiai tuo reikalu pasisako 
vysk. Richaud, uždrausdamas per 
Mišias kalbėti rąžančių ir skatina iš
kelti dienės liturgijos reikšmę prieš 
pamaldas.

— Valadolido katalikai įteikė savo 
arkivyskupui prašymą, reikšdami 
pageidavimą, kad Marijos dangun 

. paėmimas būtų paskelbtas dogma. 
Panašų norą Ispanijos katalikai bu
vo pareiškę per vyskupą Osma Ro
mai jau 1849 metais

— Portugalijos katalikų jaunimas 
ruošia Fatimoje įspūdingą pasirody
mą, kuriame žada dalyvauti apie 
100.000 jaunuomenės. Į tas iškilmes 
kviečiami ir kitų kraštų katalikų jau
nimo atstovai.

— Tarp Gestapo aukų Belgijoje, 
kaip dabar paaiškėjo, atpažintas 
ir „Dieviškojo Žodžio Draugijos*' 
(S.V.D.) scholastas dr. Hilferdingas, 
buv. Reicho finansų ministerio Hil- 
ferdingo sūnus. Jam buvo primesti 
iie kaltinimai: jo tėvas buvo social
demokratų vadas, be - to, žydu kil
mės, o jis pats katalikas ir galiau- 
»iai {stojo net į vienuolių eiles.

— Salzburgo arkivyskupas pasik- 
Vietė visą eilę pasaulininkų į talką 
ir jiems pavedė sudaryti specialias 
diacezines komisijas Jos turės, pa- 

. dėti dirbti religinį ir bažnytinį dar
bą {vairiose veiklos srityse.

— Linco katalikai, paminėdami 
Austrų rašytojos Enricos von Han- 
del-Mazetti, kurios keli veikalai yra 
išversti ir į lietuvių kalbą, 75 metų 

. amžiaus sukaktį, suruošė ta proga 
iškilmingą vakarą. Rašytojai austrų 
parlamentas visais balsais nutarė 
paskirti garbės pensiją.

— Tirolyje 1938—1945 metais, kaip 
paaiškėjo iš vyskupo dr^Ruscho pra
nešimo iš katalikų bažnyčios išstojo 
apie 10.000 -žmonių, iš jų apie 8.000 
tenka tik Insbrukui. Nuo 1943 m. 
prasidėjo priešingas procesas-vėl 
grįžti { katalikybę. Konvertitų skai
čius vis didėja. \ —

— Pirmasis kinas kardinolas To-1' 
mas Tien, pats būdamas Steylo „So- 

- cietas Verbi Domini“ narys, grįžda- 
■ mas iš Romos, užsuko pas savo or-

Be abejo, nieko nėra džiugesnio iš 
svetimos šalies i savo tėvynę grįžtan- 
čiąjam tremtiniui, kaip kad žinoti, 
jog iš daugybės stotyje. esančiųjų 
traukinių pataikė įsilipti į gerą vadj; 
naši, Į tikrai\ į jojo tėvynę vykstan- 
tįjį. Užtenka jam jo tik neapleisti, o 
neabejotinai pateks į ten, j kur jį vi
si prigimtis traukia. Tokis pat jaus
mas turi gaivinti ir mūsų širdis, ka
dangi esame K. Bažnyčios nariai. Tie
sa, 'kentėti persekiojimų nėra malo
nus dalykas. Bet neužmirškime, vie-, 
na, kad mes anaiptol ne malonumams 
patirti esame šiame pasaulyje, ir, 
antra, kad, jei, pasak šv. Povilo, 
drauge su Kristumi kentėsime, drau
ge būsime ir pagarbinti — (pal. Rom. 
į 17).

deno brolius ir pasidžiaugė jų nu
veiktais darbais. Ta proga jis ap
lankė misionoriams kunigams ruošti 

.įkurtą šv. Augustino vardo semina
riją prie Siegburgo.

— Gegužės 1 d. Bonnoje atidaro
ma su karinės valdžios leidimų bi
bliotekininkų mokyklį. Ji buvo įkur
ta 1921 metais, valstybinės moky
klos teisės suteiktos 1932 metais. Bet 
1933 metais tos teisės vėl buvo atim
tos ir 1934 metais 'mokykla buvo 
uždaryta. Dabar ji vėl pradeda dar
bą. Svarbiausi dėstomieji dalykai yra 
šie: literatūra, meno istorija, filoso
fija, skaitytojų psichologija, moksli
nio darbo metodika, kalbos, sąskai
tyba ir specialūs bibliotekininkų da
lykai.

— Išleidžiamas naujas krikščio
niškos dvasios žurnalas „Neues 
Abendland', skirtas politikos, istori
jos ir kultūros reikalams. Leidėjas — 
J. W. Neumann, Augsburge.

— Pirmą kartą ordino istorijoje ke
turi cistemsų vienuoliai išskrido lėk
tuvo dalyvauti naujo -- generalinio 
viršininko rinkimuose.

— Tolimuosiuose Rytuose katalikų 
misijoms per karą padaryta daug di
delių nuostolių. Kinijoje sukilėliai nu

_  v
Kubos Kardinolo laiškas Lietuviams

Kubos Kardinolas Emanuele Ar
teaga Y. Betancourt, Arkivyskupas S. 
Cristoforo dėll Avana, atsakydamas į 
Romso Lietuvių laišką, išreiškė savo 
užuojautą ir prižadėjo maldos pagal
bą skaudžiai kenčiančiai Lietuvių tau
tai. Jo laiško, adresuoto Kun. Tula- 
bai, vertimą pateikiame „N. G.“ skai
tytojams. _ Red.

Roma, 3 d. kovo 1946 m.
Kun. L. Tulabal

Grbiamasis Pony, .
Gavome ir atydžiai perskaitėme 

laišką, kurį Tu ir kiti Romos Lietu
vių atstovai mums atsiuntė. Šven
tąją Kardinolų Kolegią.

Mūsų širdis buvo persunkta ti
kros ir nuoširdžios Krikščioniškos 
meilės, kai ji apmąstė vieną po ki
tos visas tas nelaimes, kurias jūs, 
kartu su kitomis tautomis, Bažny
čiai ir Kristaus tikėjimui {žymūs

žudė du vyskupus ir apie 60 kunigų. 
Filipinuose dėl japonų žiaurumo žuvo? 
vienas vyskupas, 37 kunigai, 16 bro
liukų ir 29 seserys. Iš kitų šaltinių 
skelbiama, kad ten turi būti žuvę dar 
apie 400 kunigų. Olandų Indijoje žu
vo anie 30 kunigų, 7 vienuoliai ir 
daugiau -kaip 100 vienuolių seserų. 
Naujoje Gvinėjoje ir aplinkinėse sa
lose karo aukomis krito 3 vyskupai, 
48 tėvai, 53 broliai ir 63 seserys.

— ,,Fides" agentūros žiniomis, ja
ponai Mindanao saloje nužudė du mi- 
sionorius kanadiečius. Prieš nužudy
dami juos dar žiauriai kankino.

— -Manilos (Filipinuose) arkivysku
pas, neseniai viešėjęs Anglijoje, pa
reiškė, kad Manila yra smarkiau ap
daužyta negu Londonas. Iš ten buvu-

• šių 650 dvasininkų 92 nužudė japonai. 
Japonai dvasininku1? persekiojo rasi
niais sumetimais, aiškindami, kad bal
tieji turi iš Azijos dingti. Sugriauta 
Manilos katedra, 30 puikių bažnyčių,

- 3 ligoninės, 20 mokyklų.
— Naujausiomis žiniomis, katalikų 

Indijoje yra 5 milijonai. 1935 metais 
katalikų skaičius siekė 2,2.milijono.

— Fatimojė; kur vaikams apsireiškė 
Mergelė Marija, portugalai projektuo
ja įsteigti seminariją užsienio misi
joms.

— Šveicarijos katalikų labdaros 
draugijos delegacija atvyko į smar
kiai sudaužytą Ruano miestą Prancū
zijoje ir įteikė atstatymo darbams žy
mią pinigų sumą. Tam tikslui išleidžia
mos ir nuosavos markės.

— Laikraštis ,,La Crojx" skundžiasi 
kunigų trūlęumu Prancūzijoje, pažy- 
mėdam&s, kad įvairiose srityse padė
tis yra „tiesiog aliarmuojanti".

— Liežo miestas Belgijoje ruošiasi 
minėti Dangun Ėmimo šventės 700 
metų jubiliejų. Šventė švenčiama ry
šium su Altoriaus Sakramento įvedi
mu 1246 metais liežo vyskuniioįe. o 
1264 ir 1314 metais visoje Bažnyčio
je. Tat buvo įvykdyta šv. Julįjos pas
tangomis.

— Sirakūzų vyskupas J. A. Valsty
bėse paskelbė atsišaukimą pastatyti 
katalikų universitetą. Pasisekimas bu
vo milžiniškas. Iš 132 parapijų gauta 
aukų dauoiau negu reikia. Universi
teto statybai paskirta net 50 ha že
mės. 

• 

dėl savo ištikimybės, iškentėte. 
Bažnyčios ypėdlniams, panašiai 
kain Jo Galvai — Kristui, visada 
amžių bėgyje tenka iškęsti Kryžiaus 
Kančią savo nariuose.

Prisidėdami mielai prie Jūsų troš
kimo, ir kaip tik sugrįšime namon, 
tuojau skatinsime visus tikinčiu,o- 
sius, pavestus mūsų pastoracinei 
globai, kad kartu su mumis melstų 
Dievą, Jog taikos ii teisybės dieną, 
kurios kuogreičiausiai laukiame, 
rastų jus tokius pat vertus ir išti
kimus Kristaus tarnus, kokiais da
bar, nelaimės valandoje, pasauliui 
pasirodote.

Tepadaro Dievas ir Jo bei mūsų 
geroji Motina Marija, kad Jūs ir 
jūsų tėvynė būtų palaiminta, ko ir 
mes iš širdies linkime.

Cardinal Emanuele Arteaga 
y Betancourt S. Cristoforo dell 

Avana Arkivyskupas

— Čikagos arkivyskupo pasiūlymu 
■34 amerikiečių diacezijų katalikų mo
kyklų 634 000 mokinių paruošė planą, 
kaip pravesti rinkliavą nukentėju
sioms nuo karo vaikams visame pa
saulyje šelpti. Prie jų žada prisidėti 
ir kitų diacezijų mokyklos. Surinkti 

--pinigai bus įteikti vyskupams.

— Kanados tautinis susirinkimas 
nusprendė įsivesti diplomatinę atsto
vybę prie Vatikano. Prie Sv. Sosto 
neturi jokių diplomatinių atstovų tik
tai Sovietų Sąjunga, Turkiją ir Mek
sika.

— „Radijo'New York“ žiniomis, Ka
talikų Akcijos Sąjungą Argentijoje, 
atsiliepdanją į popiežiaus atsišaukimą, 
padėti badaujančiai Europai, sudarė 
komitetą maisto produktams rinkti.

— Katalikų- universitetas Santiago 
mieste Čilėje ruošiasi minėti 60 metų 
veiklos jubiliejų. Šiandien universite
te yra aštuoni fakultetai ir apie 2000 
klausytojų (be studenčių) Veikia 36
laboratorijos, 10 bibliotekų, 10 mu
ziejų, "2 observatorijos, 1 ligoninė, 7 
klinikos ir pavydinis ūkis.

— Katalikų žozistų sąjūdis Belgi
joje turi 98 000 narių ir 35 000 rėmė
jų. Tai stipriausias sąjūdis krašte. Da
bar ši jaunų krikščionių darbininkų 
organizacija peikia 30-je kraštų. Dau
giausia išplitusi yra Kanadoje. Olan
dijoje jai priklauso 25 000 jaunų dar-, 
bininkų.

— Mųnsteryje (Vestfalijoj) katedrai 
ir kitoms bažnyčioms atstatyti sudary
ta tam tikra organizacija, kurion pri
imami nuo 14 iki 16 metų jaunuoliai. 
Čia jie tuo būdu gali mokytis reika
lingo praktinio pritaikomojo meno.

— Švabuose Weissenhomo mieste 
katalikų parapijos bažnyčia vietoje 
paimtų varpų gavo tam tikrą apara
tą, kuriuo plokštelėmis perduodamas 
iš Speyerio katedros varpų skambini
mas.

— Verbų sekmadienį katalikų jau
nimo meno ratelis Osnabriicke pastatė/ 
Alois Lipplio „Mirusiųjų šokį” Muzi
kinę dalį tvarkė jaunas kompozito
rius Klausingas. Tuo būdu jau seniai 
praktikuota ir vėliau vėl pertraukta 
grąži krašto tradicija atgaivinta iš 
naujo.

Mirė Hermanas Keyserling
Vokiečių spauda apgailestauja per 

ankstybą mirtį žymaus kultūros filo 
zofo grafo Hermano Keyserlingo. Jis 
gimė. 1880 metais Konnof Pabaltyje iš 
senos didikų giminės. Dorpate studi
javo gamtos mokslus ir matematiką. 
Labai jaunas užbaigęs pasirinktas stu
dijas nukrypo į dvasi ogesnius moks
lus. Daug keliavo. Pažino Rytų pa
saulį ir Naująjį pasaulį. To pasėkoje 
yra atsiradusi jo plačiai skaitoma 
knyga „Reisetagebuch eines Philoso- 
phen” (pirmas leidimas — 191-3/14 me
tais, septintas — 1923). Jis sugebėjo 
gerai įsigyventi į įvairių tautų būtį. 
Kitos jo knygose „Amerika der Auf* 
gang einer neuen Welt”. 1930; ,,Sued- 
amerikanische Meditationen” — 1930; 
„Das Snektrum Europas” — 1928. Vi
suose jo raštuose yra žymi tenden
cija daugiau vertinti žmogų savyje, 
negu jo civilizacines pastangas ar jo 
veiklumą. Iš čia yra kilusi jo ypatin
ga simpatija Indijos tautoms. Tačiau 
krikščionvbę jis laiko aukščiau už 
viską, dėl to, kad ji artimo meilę, 
gailestihnumą ir humaniškumą pa
darė realia žemės pajėga. — Jo dva
sios raidai turėio įtakos Bergsonas, 
Simmel ir Dilthey.
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Penki Popiežiaus Pijaus XII taikos butų draudžiama gyventi taip, kaip 
punktai moko mūsų tikėjimas.

Anglų religinis sąjudies „Dvasinis 
Kardas" nori sukurti tarptautinę pa
saulio organizaciją, prisilaikant Po
piežiaus Pijaus XII penkių taikos 
punktų. Pijaus XII talkas punktai yra 
sekantys:

I. Visos tautos turi teisę į nepri
klausomą gyvenimą. Vienos tautos 
noras gyventi niekad neturi reikšti 
mirtį kitai tautai. Kur teisės buvo pa
žeistos ar paniekintos, ten reparaci
jos turi būti vykdomos teisingai.

II. Tautcs turi būti išlaisvintos iš 
■ginklavimosi' vergijos " ir svetimųjų 
užviešpatavimo baimės. Nusiginkla
vimas turi būti kartu medžiaginis ir 
dvasinis. Turi būti užtikrintas tautų'

- saugumas. - -----  ' - . -
III. Tūri būti įsteigta tarptautinė 

institucija, kuri užtikrintų tarptauti
nių sutarčių vykdvmą ir, reikalui 
esant, jas revizuotų bei taisytų.

- IV. Reikia atsižvelgtį, į realius tei- , 
singus tautu ir mažumų, reikalus; net 
tada, kai nė-a legalinės tęisės. Turi 
būti padė'as abipusio pasitikėjimo 
pagrindas. 1 '

V. Tarp tautų ir jų vadovų turi iš
sivystyti gilus atsakigumo pajauti
mas, kuris balansuotų žmonių teisę,
prisilaikant šventos ir nepažeidžiamos 
Dievo teisės.

Toledo Kardinolo auka Lietuviams
Toledo Kardinolas ir Ispanijos Pri

mas Fnrico Pla y Daniel per lietuvių 
koloniją Romoje įteikė lietuviams ka
talikams 5.000 lyrų auką.

— Popiežius Pijus XII šiomis dieno
mis kongregacijų salėje pasakė kalbą 
dviem šimtams Katalikų Akcijos Ita
lijoje vadų. Italų laikraščiai jo kalbą 
vadina „aliarmuojančiu atsišaukimu", 
šventasis Tėvas pažymėjo, kad šių 
dienų jaunimas jaučia dar didesnį 
dvasinį skurdą negu materialinį ir 
kad materialinė skursna yra tiktai 
silpnas atspindys visokių . dvasiniu 
bėdų. Turi būti suruoštas ir atsidėjus 
tęsiamas tolyn karo žygis jaunimui 
gelbėti. Yra pašlijusi viešoji moralė, 
kritę papročiai, kurie rodo įvykus di
delį perversmą. Šventasis Tėvas savo 
kalbą baigė nusiskundimu, kad per 
daug laužoma moteristė ir daugėja 
išsiskyrimai, kad plinta antireliginės 
mokyklos, kad gausėja antireliginė 
literatūra ir visoks palaidumas teat
ruose ir kinuose. Savo kalbą Popie
žius baigė rimtu įspėjimu, kad „prie
šas pradėjo lemiamąjį puolimą prieš 
tikėjimą Italijoje". Italija buvo dau
giau kaip 15 šimtų metų ištikima di
diesiems krikščionybės įstatymams. 
Tuo tarpu pastarasis amžius vedė 
sistemingą ir smarkų krikščioniško
sios kultūros griovimą. Šiandien prie
šas pradėjo lemiamąjį puolimą. Nuo 
jūsų, kaip pažymėjo Šv. Tėvas Kata
likų Akcijos vadams, priklauso Ita
lijos ateitis. Nereikia turėti jokių 

^iliuzijų, bet Katalikų Akcijos 'darbo 
imtis.su visa energija ir ryžtingumu. 
Čia šv. Tėvas iškėlė ypač trejopą pa
reigą: padėti patekusiems į vargą, at
likti katalikų pareigas, uždedamas 
jiems viešojo gyvenimo, ir išryškinti 
Bažnyčios mokslą žmonių dvasiose.

Italų katalikų laikraščiai ta proga 
pažymi, kad Pijus XII gina iš naujo 
krikščioniškąjį humanizmą. Italija 
darosi bazę savo ateičiai kurti. Todėl 
svarbu žinoti, ar toji konstitucinė bazė 
bus krikščionišką; ar tokia tiktai va
dinama. Panašios rūšies pastangos 
pastebimos ir Prancūzijoje. Katalikų 
Akcijos darbe mes visi privalome 
būti vieningi ir vieningai gintis nuo 
pavojų. Mes turime neleisti, kad mums

— Šventasis Tėvas šiomis dienomis 
privačioj audiencijoj priėmė jėzuitą 
P. Šteiną, popiežiaus observatorijos 
Castell Gandelio pilyje direktorių. 
Maža kas žino, kad šitoji observato
rija yra pati senoji, išlikusi Euro
poje. Ji kilusi iš tų laikų, kada apie 
1592 metus buvo reformuotas kalen
dorius. Jos tikrasis judėjimas prasi
dėjo žymiai vėliau. Observatorija iš
plėtė savo darbą po 1888 metų, kada 
Leonas XIII jai parūpino visą eilę 
naujų mokslinių instrumentų. 1929 
metais popiežiaus observatorija-buvo 
perkelta į Castell Gandolfb, iš vidu
ramžių laikų išlikusį miestą prie Al
banų ežero, priklausanti; - Vatikano 
valstybei.- Perkelta buvo dėl to, kad 
Amžinojo MiestdR sviešos trukdė da
ryti stebėjimus.

I
— Šventasis Tėvas audiencijoje 

^priėmė žinomąjį amerikiečių žuma- 
.Hstą ir rašytoja Walterj Lipmanną.. 
įLipmannas nėra katalikas. Bet savo 
rąstais jau seniai rodo didelę pagarbą 

' Katalikų Bažnyčiai ir gilų jos reikalų 
supratimą. 1937 metais išleistoj kny
goj Lipmannas moderniajai bendruo
menei nustato krikščioniškus pagrin-
dus.

— Anglų laikraštis „Universe" įsi
dėjo neįprastą atvaizdą, rodantį Šv. 
Tėvą Pijų XII sėdintį prie rašomosios 
mašinėlės. Dar prieš kelerius metus 
visus savo aplinkraščius ir raštus pats 
pasirašydavo plunksna ir rašalu.. Jis 
diktuoja labai retai ir, sustatydamas 
savo kalbas, nesinaudoja iš pašalės 
jokio specialisto pagalba.

„Motinos Cabrini" (J. A. Valsty
bėse) paskelbimas šventąja galutinai 
paskirtas sekmadienį, liepos 7 dieną, 
šv. Petro Romoje bazilikoje. Toji ži
nia sukėlė ypač daug džiaugsmo tarp 
Šv. Jėzaus Širdies misionierių ir tarp 
daugelio Amerikos ir Italijos katali
kų, nes „Motina Cabrini" kilimo buvo 
italė. Ta progą į Romą ruošiamos di
delės maldininkų kelionės.

— Popiežiaus, nuncijaus Vokietijoje 
Orsenigo kūnas iš Eichstatto perga
bentas į jo gimtąją Olpinates vieto
vę prie Milano. Ten jis per Velykas 
ir palaidotas.

— italų katalikai skautai, kurie da
bar sudaro 890 bendriiomenių, šv. Jur
gio dieną per Vatikano siųstavą pa
siuntė sveikinimus viso pasaulio skau
tams. Sveikinimo žodyje buvo prisi
mintas Amžinasis Miestas, kuriame 
tiek išlieta kankinių kraujo, Šv. Tė
vas, katalikų, skautų dirbamasis dar
bas ir pareikšta viltis sulaukti rames
nių taikos laikų. Kalbėjo taip pat 
prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų ir 
kitų tautybių skautai, savo kalbas 
baigdami prašymu: „Tepadeda mums 
Dievas!"

— Sakralinės dramatikos institutas 
Romoje pradės savo veikimą vado
vaujamas monsinj. Respighio. Jis nu
mato statyti pagal seną tradiciją re
ligines dramas.

— Per Vatikapo siųstuvą pasakė 
kalbą vienas iš gausiai iliustruotų 
stambaus „Mažojo filmų leksikono" 
autorių Prelegentas priminė popie
žiaus Pijaus XI 1936 m. liepos 29 die
ną paskelbtąjį katalikų filmų reikalu 
dokumentą, kuriuo jis filmą pirmą 
kartą pripažino specifine meno for
ma. Ta proga popiežius ne tik nurodė 
blogąsias" filmos puses, bet iškėlė ir 
gerąsias, šiemet filmą švenčia 50. me
tų jubiliejų, ir šiuo metu žemėje yra

KUNIGŲ STUDIJŲ DIENOS
Hanau a. Main, Lamboy str. 84, Liet. Stovykla 

1946 m. birželio mėn. 4—6 d. d.

PROGRAMA
I- oji Diena

8—9 vai. / -
Mišios ir Žodis —-JE Vysk. Brizgio 
10—12,30 vai.
Dvasinio atgimimo reikalas mūsų išei
vijoje — JE V. Padoįškis 
Didysis lietuvių kunigų egzaminas 
tremtyje — prof. Maceina 
14—17 vai.
Šeima, kaip tautos pagrindas trem
tyje—Dir.. St Barzdųkas 
Psichologiniai vyro ir moters Skirtu
mai — pir. Maldeikis —
Diskusijos 
19—20 vai.
Literatūrinė Akademija Šv. Kazimiero 
garbei: Istorinė — literatūrinė paskai
tėlė apie Šventąjį — doc, Sužiedėlis 
Poezija — Brazdžionis, Jurkus, Žitke
vičius, Vaičiūnienė, Grigaitytė,Vaitkus 
Novelės — Jankus 
Hanau ansamblis giesmės 
20,30—21 vai-
Konferencija: Kunigas — servus ser- 
vorum Dei — Kun. Paulauskas 
Palaiminimas

II- oji Diena
8—9 vai.
Mišios už karo metu nukankintus ir 
mirusius kunigus
Pamokslas apię kunigo herojizmą —- 
Kun Yla _
10—12,30 vai.
Kristocentriškojl pedagogika — Dr. 
Paplauskas
Mokinio sielos raida ir relig. auklė
jimas — Dr. Kun. Gutauskas 
Diskusijos 
14—17 vak-
Pamaldų organizavimas ir sakramen
tinis gyvenimas tremtinių parapijose 
— Kun. Paukštys.
Pamokslininko prisitaikymo menas — 
doc. kūn. Levanas 
Diskusijos/ . •

Šv. Sosto Delegatas Lietuviams 

ne mažiau kaip 100.000 filmų teatrų. 
Minimajam leksikone mėginama su
jungti teorija, su praktika.

• — Gresia pavojus garsiajai Mor
kaus katedrai Venecijoje. Jei nebus 
lig laiku imtasi reikalingų priemonių, 
gali griūti visame pasaulyje išgarsė
jusio statinio pagrindinis kupolas.

— Vatikano organas „Osservatore 
Romano" skelbia žinią, kad gen. No- 
bili .dalyvavęs abejuose oro ekspedi
cijose į šiaurės ašigalį ir joms vado
vavęs, atsisakė iš popiežiaus mokslo 
akademijos narių ir įsirašė „nepri
klausomu nariu" į Italijos komunistų 
partiją.

— Per Maskvos radiją ir Sovietų 
spaudoje tvirtinama, kad Vatikanas 
kišąsis i Italijos vidatis politinius rei
kalus. Dėl to iš Vatikano pusės pa
brėžiama) kad pagal 1929 metais suda
rytąjį konkordatą italų dvasininkams 
draudžiama įsirašyti į bet kurią poli
tinę partiją. Vatikanas šitų nuostatų 
ir laikosi, tačiau tatai dar nereiškia, 
jog tuo būdu turėtų būti draudžiama 
Bažnyčiai pasinaudoti savo teisių pla
tumu. Jeigu krikščionybė puolama, 
savaimę aišku, ji privalo būti ir gina-- 
ma. Iš Vatikano pusės nurodoma, kad 
šiuo atveju Vatikanas per Maskvos 

19—20,30 vai. Informacijos:, 
Kunigų Sąjunga — prof. kun. Šidlaus* 
kas
Mūsų klierikų auklėjimas — prof, 
kubn. Manelis
Katalikų spaudos reikalai —■ kun, 
Bagdonavičius, dir. Petreikis 
20.30—21 vai. , ,
Konferencija: Kunigo asmenybė —• 
Tėvas dr. Vaišnora MIC 
Palaiminimas .,

III-oji Diena- — ’------- ~~
8—9 vai.
8—9 vai. Mišios permaldavimui už 
mūsų nuodėmes 
Pamokslas: Kunigo atgaila — prof, 
kan. Bartkus 
10—12,30 4al.
Kunigo vaidmuo lietuvių tautos atgi- 
mimė.— prof. Ivinskis * 
Šiandieųįnio netikėjimo, psichologija 
— prof. Girmus
Pilnutinis relig. dorovinio gyvenimo or
ganizavimas lietuvių tautoj — kun. Yla 
14—17 vai.
Stovyklų ydos ir jų gydymas — mi
sijom T. Bružikas SJ 
Kunigo drausmingumas, pareigingu
mas ir atsakomybė prieš tautą — dek, 
Krupavičius
19— 20 vai.
Religinės muzikos koncertas — smuik. 
Vasiliūnas
20— 21 vai.
Užbaigiamoji konferencija — šv. Sos
to Delegatas kan. Kapočius 
Palaiminimas. Te Deum.

Pastabos
Nakvynę atvykusieji gaus stovy

kloje. Maistą rūpinamasi išgauti, bet 
atsargumo dėlei pasiimti šu savim.

Programa prasidės birželio 4—to* 
dienos rytą punktualiai, dėl to daly
viai pasistengia suvažiuoti jau iš va- 
ka^, t. y. birželio 3d.

Vokietijoje ir Austrijoje 

radiją ir sovietų spaudą puolamas pa
našiu būdu, kaip kad jį puldavo na
ciai.

—; Žiniomis iš Vatikano, prie Genė- 
zareto ežero stovįs Tiberijo miestas 
norima padaryti moderniu žiemos ku
rortu. Senovėje Tiberijas buvo cen
tras žydų mokslininkų, kurių įkapiai 
dar ir šiandien tebėra išlikę. Pats 
miestas buvo pastatytas 18 metas po 
Kristaus gimimo ir pavadintas Romos 
imperatoriaus Tiberijaus vardu. *Tai 
yra Galilėjos sostinė., Dabar mieste 
yra apie 9000 gyventojų, iš kurių 8% 
sudaro krikščionys. Gausus žuvų Ge- 
nezareto ežeras turi 170 km!. dydžio 
ir guli 203 metrai žemiau jūros lyg
mens. Kristaus laikais aplink miestą 
gyvenimas žydėjo.

„The New Life." Lithuanian religious 
newspaper published with permission 
of Military Government Munich. — 
„Neues Leben" — kath. Zeitschrift in 
Utani'rher Sorac.he mit Genehmigung 
des Erzbischofl Ordinariats Mūnchen. 
>— „Naujasis Gyvenimas". Lietuvių 
-Religinės kultūros Laikraštis. Leidžia
mas Lietuvių Kataliku Kunigu Sąjun
gos, redaguojamas kun. V. Bagdana- 
vičiaus Mūnchen. Lamontsti. 21. —* 
Kaina 80 pf. — Printed by Haas & Cie.į /

Augsburg.
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