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Kun. V. Bagdanavičius

MARŠALIO PLANAS
Reikia, kad įvairios tautos, kurios yra taip tam

priai susijusios ir viena nuo kitos priklausančios 
ekonominiame gyvenime, subendrintų savo projektus 
ir savo pastangas, kad, protingų sumanymų ir insti
tucijų padedamos, pagreitintų atėjimą palaimą ir 
laimę nesančio tarptautinio ekonominio bendradar
biavimo. Pijus XI encikl. „Quadragesimo anno“

Amerikos užsienių reikalų ministerio Maršalio kal
ba, pasakyta š. m. birželio 5 d. Harvardo universitete 
Cambridge studentų korporacijos susirinkime, tapo 
kertiniu akmeniu apie kurį pradėjo suktis pasaulio 
politinis ir ekonominis gyvenimas. Jo sumanymas 
teikti Europai pašalpą ir naujai jos ekenominį gyve
nimą apipavidalinti per keletą dienų išjudino kompe
tentingus Europos sostinių sluogsnius. Labai greitai 
prasidėjo atsakingų asmenų kelionės ir skubūs pasi
tarimai. Tačiau platesniuose visuomenės sluogsniuose 
ši kalba dar nesuspėjo susilaukti jos verto atgarsio. 
Gal būt tai yra dėl to, kad ji yra iš pagrindų naujas 
tarptautinio ekonominio gyvenimo Įvykis, labai ne
panašus į kitus tos rūšies buvusius įvykius. Ji slepia 
savyje naujus ekonominio gyvenimo daigus, kurie 
iki šiol nebuvo puoselėjami tarptautiniame ekonomi
niame ir politiniame gyvenime.

Ir mes čia, religinio žurnalo skiltyse, neturėtume 
progos šiuo klausimu užsiimti, jeigu čia eitų kalba tik 
apie tai, kaip apsaugoti J.A.V. nuo ekonominio krizio 
pavojaus, arba kaip padėti Amerikos pramonei rasti 
sau rinkų, arba jei čia būtų sąjūdis nukreiptas prieš 
„ką nors“. Vis tai būtų uždaviniai, kurie nesusilauktų 
tiesioginio religininko dėmesio. Tačiau šiame plane yra 
kai .kas daugiau.

Nėra lengva iš karto tiksliai apibudinti Maršalio 
plano pobūdj, nors jo kalba yra tokia trumpa, kad 
mes ją beveik sutalpintume viename mūsų žurnalo 
puslapyje. Visos jos mintys yra aiškios ir paprastos. 
Tačiau kai reikia atsakyti į klausimą: ar šis planas 
yra politinis ar ekonominis ar... karitatyvinis, tai 
mes norėtume pasisakyti už šį pastarąjį. Čia pirmu 
kartu plačiu mastu kapitalis išeina su didele karita- 
tyvine programa, kad išgelbėtų politinę ir ekonominę 
pasaulio padėti. Čia kapitalas bando atsistoti visuo
meninių reikalų tarnyboje; tas tiek per šį paskutinį 
šimtmetį bartas ir keiktas kapitalas. Kapitalas, kurio 
uždavinį, pakartotinai yra kėlę savo enciklikose po
piežiai Leonas XIII ir Pijus XI, pirmu, kartu bandys 
jį atlikti politiniam ir ekonominiam žmonijos gerbū
viui išgelbėti.’

Amerikos vyriausybė, atidžiai bestudijuodama visų 
dabartinių pasaulio negerovių priežastis, bus priėjusi 
keleto labai teisingų išvadų. Ji bus pastebėjusi, kad 
idėjinių sąjūdžių pagrindinė jėga glūdi ne jų kariuo
menėse, bet jų (si^kinusių žmonių kadruose. Dėl to 
norint su jais kovoti, pagrindinį smūgį reikia nu
kreipti į patį šaltinį iš kurio visa negerovė kyla. Pa
grindinį mūsų laikų negerovės šaltinį ji bus taip pat 
visai teisingai radusi. Maršalis šitaip nusako tą šal
tinį ir savo plano uždavinį: „Mūsų politika nėra nu
kreipta prieš jokį kraštą ir prieš jokią doktriną, bet 
prieš alkĮ vargą, neviltį ir chaosą; jos tikslas yra vėl 
atgaivinti gerai funkcijonuojančius pasaulio ūkiškus 
santykius, kad tokiu būdu pasaulyje vėl galėtų gy
vuoti laisvos institucijos.“ Iš tiesų kas gi kitas pas
katina mases žmonių įvairiuose kraštuose patikėti ko- 

• munizmo pažadai?, ir tapti aklais komunistinio centro 

įrankiais, jei ne ekonominė netvarka, skurdas ir ne
viltis. Mes patys iš savo skaudžios patirties žinome, 
kaip komunistinė santvarka mūsų tėvynėje stengėsi 
nepalikti nei vieno ūkiškai tvirto ir nepriklausomo 
žmogaus. Dėl to mums yra suprantamas Maršalio su
manymas naikinant pasaulyje vargą pakirsti dabar
tinių politinių blogybių šaknis: „Vyriausybės, politinė^ 
partijos ir grupės, kurios stengiasi žmogaus vargą 
įamžinti, kad iš to laimėtų sau politinių ir kitokių 
tikslų, susitiks su JAV pasipriešinimu.“

Yra labai teisinga, kad pirm negu turėtų tekėti 
kraujas, tekėtų iš seifų kapitalas. Kapitalas nėra be 
kaltės, kad vargas pasaulyje yra pražydęs tokiais bai
siais žiedais. Jo pagelba visų pirma ir reikia su tomis- 
negerovėmis kovoti.

’ Į Maršalio planą mes negalime žiūrėti, kaip į eilinę 
paskolą, duodamą JAV kuriam nors kraštui. Jis iš 

' pagrindų skiriasi kad ir nuo Trumano paskolos Grai
kijai ir Turkijai. Si paskola turi tiesioginius politinius 
uždavinius ir yra visiškai Amerikos JV kontrolėje.

Tuo tarpu Maršalio plano tikslas yra socialinis. Jis 
išeina čia prieš alkį, vargą, neviltį ir chaosą visame 
pasaulyje. Nors pašalpa duodama yra Europos tau
toms, bet ji yra duodama tikslu pataisyti viso pasaulio 
ūkį. Į pačią pašalpą čia žiūrima kaip į kaž ką vie
ningo, kas turėtų sujungti Europos tautas nuolatiniam 
darniam ūkiškam bendradarbiavimui. Iniciatyva iš
dirbti bendradarbiavimo planui turi Maršalio many
mu išeiti iš pačių Europos valstybių.

Visa tai liudija, kad čia mes turime reikalo ne SU 
siaurų interesų padiktuota tarpvalstybine' paskola, bet 
su negirdėtai plačiu sumanymu, viršyjančiu ligšiolinę 
valstybių praktiką. „Su plačiu mūsų tautos žvilsniu 
ir noru tiesiai žvelgti į akis atsakingumui, kurį mums 
istorija yra-uždėjusi, mes galime mano minėtas sun
kenybes nugalėti, ir jos bus nugalėtos“ — baigia tvir
tai Maršalis savo kalbą.

Kova prieš vargą

Į Maršalio planą, jo paties žodžiais betariant mes 
galime žiūrėti, kaip į „kovą prieš vargą“. Šioje kovoje 
Maršalis nėra pirmasis. Kaip jo pirmataką tenka ypač 
iškelti popiežių LeOna XIII, „kuris savo gyvenimo 
tikslu turėjo, kad pasaulyje išnyktų proletarijatas“ 
(Quadr. anno).

Ir norint suprasti Maršalio plano prasmę nėra nieko 
naudingiau, kaip mesti žvilgsnį į popiežių socialines- 
enciklikas. Tik tada Maršalio planas iškyla prieš mus 
su-visu savo relijefu. Jeigu mes į jį eisime iš libera- 
listinės ekenomijos mokslo, kuris užgyrė kiekvieną 
kapitalo sauvalę, arba iš totalistinės ekonomijos, kuri . 
kapitalą bet kartu ir žmogų pavergia, tai Maršalio pla
nas mums atrodys kaip labai keistas augalas išaugęs 
netikėtai, visai neparuoštoje dirvoje. Tačiau jeigu mes 
į jį eisime iš katalikiškosios sociologijos, mes gal būt 
jame išvysime pirmuosius busimojo pasaulio susitvar
kymo bruožus, kurie nedrąsiai pradeda reikštis karo 
suniokotame pasaulyje.

Bažnyčios kova prieš vargą ir skurdą svarbiausiai 
reiškėsi tuo, kad ji pasaulio valdžioms ir turtuoliams 
įkyriai kalbėjo apie pareigą rūpintis silpnaisiais ir 
stokojančiais visuomenės nariais. Tačiau šis Bažnyčios 
mokslas kaip į sieną atsimušdavo į ekonominį libera-
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lizmą, kuris tada valdė valdančiųjų sluogsnių galvo
seną. Šią galvoseną trumpai galima pavadinti pinigo 
logikos galvosena. Pinigas, pasak jų, turi savo logiką. 
Jis bėga ten, kur jo yra daugiau. Nereikia kliudyti pi
nigo gyvenimo kokiais jam svetimais nuostatais. Lais
va konkurencija yra aukščiausia ekonominio gyvenimo 
dogma.
• Prieš pinigo dogmą Bažnyčia kėlė atpirkto žmogaus 
dogmą ir reikalavo, kad visi daiktai, taigi ir pinigas 
tarnautų žmogaus gerovei, o ne priešingai, {.kapitalą 
Bažnyčia žiūri kaip į žemiškų gėrybių sumą, kuri turi 
būti panaudota ten, kur reikia žmonijos gerovei. Į ne
liečiamą ir nepriklausomą pinigo logikos mokslą ji 
žiūri tik kaip į modernišku vardu pavadintą aukšto 
veršį, kuriam žmonija yra verčiama tarnauti.

Į Leono XIII pastangas tolaikiniai valdantieji 
slųogsnial pažiūrėjo skeptiškai. Jie Pijaus XI žodžiais 
betariant jo kvietimą „sąmoningai praleido negirdo
mis, laikydami jį neįgyvendinamu“. Jie neišdrįso im
tis žygių prieš visagalę pinigo logiką. „Ir taip uba
gystės sušvelninimui, kuri Leono XIII laikais klestėjo 
visame savo baisume, iš jo mokslo nieko nebuvo pa
sinaudota“ (Quadr. anno).

Dėl to su džiaugsmu tenka Sveikinti šiandienines 
valdančiųjų sluogsnių pastangas susitvenkusį JAV ka
pitalą panaudoti tam, kad pasaulyje būtų prašalintas 
alkis, vargas, neviltis ir chaosas. Šiame plačiame su
manyme pirmu kart visame pasaulio platume iškyla 
pastanga išsilaisvinti iš pinigo autonomijos, ir ji tiks
lingai panaudoti žmonijos gerovei. Maršalio plane mes 
galime įžvelgti sumanymą įvykdyti tai, ko ręikalavo 
Pijus XI šiais žodžiais: „Be abejo neperžengiant leis
tinumo ribų laisva konkurencija yra teisėtas ir nau
dingas dalykas ... Tačiau yra absoliučiai būtina, kad 
ekonominis gyvenimas būtų tvarkomas kito teisingo 
ir pajėgaus principo... Reikia reikalauti, kad aukš
tesnieji ir kilnesnieji principai griežtai ir vispusiškai 
valdytų ekonomines pajėgas. Tie principai turėtų atei
ti iš teisingumo ir socialinės meilės srities.“ (Quadr. 
anno.) .

Į Maršalio planą mes galime šiandien dar žiūrėti 
tik kaip į planą; dar peranksti būtų bandyti įvertinti 
tuos darbus, kuriuos jam pasiseks atlikti. Tačiau išei
dami iš to, kaip jis yra šiandien paskelbtas mes ne
galime jame nepastebėti jo atitikimo mūsų gyvena
mojo laiko reikalavimams.

Kaijf prielaida, kurią remsis Maršalio siūloma pa- 
gelba Europai turi būti „Europos tautų sutarimas dėl 
esamos padėties ir dėl jų dalyvavimo plane“. Pagalba 
nebus teikiama atskirai įvairioms tautoms, bet „pa
gal programą, apimančią daugumą Europos tautų, jei 
ne visas jas“.

Amerikos politikai yra supratę, kad kova su vargu, 
jeigu ji nori tikrai iš pagrindų pakirsti vargo šaknis 
negali apimti kurį vieną ar kitą pasaulio kraštą, o vi
sus kitus kraštus palikti vargo likimui. Ši kova turi 
būti kiek galint daugiau visuotinė. Bet koks atsitvėri- 
mas kinų siena ar muitų siena nuo kitur siaučiančio 
vargo yra tik laikinė priemonė nuo jo atsiginti. Dėl 
to Bažnyčia Pijaus XI ir Pijaus XII lūpomis nuolat 
kartoja reikalingumą suderintų tarptautinių pastangų 
žmonijos ekonominiam gerbūviui pakelti.. Bet šiandien 
tai jau nėra tik savitas katalikų mokslas. Prancūzų 
rašytojas ir filosofas Andre Gidę, visai nekatalikas bū
damas, kuris neseniai lenkėsi Vokietijoj, tarptautinio 
bendradarbiavimo reikalą išplečia daug plačiau. Jis 
sako: „Joks Europos kraštas negali tikėti į savo kul
tūrinę pažangą, jeigu jis bus izoliuotas, jeigu netie
sioginiu būdu jis negalės bendradarbiauti su kitais 
kraštais; visa Europa žengia į pražūtį politiniu, eko
nominiu, pramoniniu ir bet kokiu kitokiu atžvilgiu, 
jei kiekvienas Europos kraštas težiūrės vien tik savo 
išsigelbėjimo“.

Nėra abejonės, kad Maršalio plano vykdymas duos 
akstiną tautoms darniau tarp savęs ūkiškai bendra
darbiauti. Jis mažių mažiusiai neleis reikštis piktai 
vieno krašto muitų sauvalei kito krašto atžvilgiu. Gal 
būt, kad mes Maršalio plano dėka artėjame prie to 
idealo, kurį yra išreiškęs Pijus XI savo enciklikoje 
„Quadragesimo anno“.

„Jei susiderins įvairios socialinio organizmo dalys, 
jei ekonominei veiklai bus uždėtas reguliuojantis 
principas, tai kai kuriuo atžvilgiu apie socialinį or
ganizmą bus galima pasakyti tai, ką Apaštalas yra 
pasakęs apie mistinį Kristaus organizmą: visas kūnas 
yra suderintas ir sujungtas sąnarių, kurie kiekvienas 
veikia tokiu būdu, koks jam dera ir taip prisideda 
prie viso kūno augimo, kuris tobulėja meilėje (Ef. 4, 
16) (Quadr. anno). •

Atrodo, kad Maršalis yra giliai įsisąmoninęs tai, ką 
jis.siūlo Europai. Jis nori suteikti pasauliui tokią „prie
monę, kuri nėra vien palliatyvinė priemonė“, kuri 
pašalina negerovės apraiškas, bet jos židinio nepanai
kina. Principiniai pastatydamas kapitalą žmonijos so
cialinių reikalų tarnyboje jis turi vilties pakirsti .vi
suomeninių blogybių šaknis iš pagrindų.

Apie socialinę žmonijos globą iki šiol kalbėjo, ir 
socialinius darbus organizavo tie žmonės, kurie netu
rėjo tam reikalui pinigų. Kapitalistiniai sluogsniai vis 
tebegyveno savitu autonominiu kapitalo gyvenimu. 
Maršalio plane yra tas naujo, kad kapitalistiniai 
sluogsniai čia išpažįsta savo pareigą socialinius žmo
nijos uždavinius vykdyti ir tuo pačiu pripažįsta savo 
priklausomybę nuo dorinio momento. Jie pagaliau 
turbūt bus supratę, kad dorinis momentas yra ne tik 
viso pasaulio bet ir jų egzistencijos tvirčiausia atrama.

Europa klystkelese
Į nūdienę Europą galima žiūrėti, 

kaip į sunkiai sergantį ligonį, kuriam 
reikalinga skubi ir paveiki operacija. 
Įvairių kraštų specialistai ją tiria 
ir siūlo įvairių receptų, bet iš jų li
goniui nėra rife kiek geriau. Jis sun
kiai kvėpuoja ir turi aukštą tempe
ratūrą.

Būdami europiečiai, savo gimimu, 
auklėjimu, gyvenimu ir likimu su 
Europa suaugę, mes negalime ne

kreipti dėmesio į ligonį. Mūsų šventa 
pareiga turi būti surasti nūdienos 
Europos krizės giliausias priežastis, 
jas suprati ir padėti pašalinti.

Kiekvienam yra aišku, kad Europą 
į šią katastrofišką padėtį atvedė ka
ras ir tam tikros politinės sistemos. 
Atsakymas į klausimą, kodėl kilo ka
ras ir kodėl atsirado tokių pavojingų 
politinių sistemų, kurios karu ir prie
varta bandė įsiviešpatauti pasaulyje, 

kodėl žmonės pasirenka tokias poli
tines sistemas, kurios mėgsta kraują 
ir žiaurumus, galėtų duoti atsakymą į 
mums rūpimą klausimą. Atsakymas į 
šituos klausimus bus gautas, jei nus
tatysime, kas nulemia žmogaus 
veiksmus, atsieit, kodėl žmogus pasi
renka tą, o ne kitą veiksmą, darbą, 
siekimą, sistemą.

Sv. Augustinas yra gražiai pastebė
jęs, kad „mes esame meilės traukia-
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gas mintys, norai ir valksmai krypo 
į Dievą, kaip į jo egzistencijos prie
žastį, o po nuodėmės jie nusigrįžo 
į žmogų, kaip į centrą ir tikslą. Žmo
gui pasiliko tik pasiilgimas Dievo, 
Tiesos, Gėrio ir Grožio. Sv. Raštas tai 
išreiškia šiais žodžiais: „Nuo pat 
jaunystės žmogaus širdies jausmai ir 
mintis yra palinkusi į blogį“ (1 Moz. 
8,21; plg. Mt. 15,19). Tačiau tą palin
kimą į blogį reikia nugalėti kovoje 
(Ps. 36,27).

Po gimtosios nuodėmės žmogus pa
žino antrąją meilęs rūšį — meilę sa
vęs. Nuo to laiko jis nebegali pakęsti 
šalia savęs kito centro, į kurį jis ga
lėtų ir turėtų gravituoti. Šitą palin
kimą viską suvesti ir traukti į save 
mes vadiname egoizmu. Egoizmas ne
pakenčia nieko virš savęs ar šalia 
savęs. Jis žino tik viena — arba vieš
patavimas, arba karas. Laimėjus ka
rą, egoizmas kala savo priešą (kon
kurentą) prie kryžiaus, o karą pra
laimėjus, jis griebiasi gėdingo bėgi
mo — savižudybės, išsigynimo, faktų 
paneigimo. Tokis yra egoizmo tikra
sis veidas.

Egoizmas gali būti asmeninis, ko
lektyvinis (šeimos, tautos, valstybės, 
partijos) ir idėjinis (kada vienos idė
jos sekėjai negali, pakęsti kitos idė
jos sekėjų šalia savęs — pasaulė
žiūrų persekiojimas ir niekinimas) 
Kiekvienas egoizmas, koks jis bebūtų 
(asmeninis, kolektyvinis ar idėjinis), 
remiasi meile savęs, ne Dievo meile. 
Todėl jis yra smerktinas. Jis yra ir 
pavojingas, nes jis gimsta iš klaidin
gos meilės. —

Iš to egoizmo ateina visos nelaimės 
pasauliui. Jis atnešė tą krizę, kurios 
liudininkai mes esame. To viso ne
būtų buvę, jei nebūtų buvusi pamirš
ta viešajame gyvenime Dievo meilė, 
suprantama taip, kaip ją aprašo 
Evangelijos. Kristus ją skelbia, kaip 
meilę, kuri apima Dievą ir visa, kas 
iš Dievo rankų yra išėję, kas yra 
jo sukurta, apreikšta, siekiama. Joje 
turi būti ir meilė žmogui, gyvuliams, 
augalams, gamtai ir antgamtei — pa
gal kiekvieno rangą, reikšmę ir vertę.

Tačiau egoizmas yra per giliai įlei
dęs šaknis žmogaus širdyje, kad ga
lėtų priimti šitaip suprastą Dievo mei
lės idėją. Kristus puikiai suprato tą 
žmogaus egoižmą ir jį išreiškė šiais 
žodžiais: „Jūs manęs nepriimate, nes 
aš atėjau Dievo vardu; jei aš būčiau 
atėjęj savo vardu, jūs mane priimtu
mėte" (Jo. 5, 43). „Nupuolęs nuodė
mingas žmogus nėra atviras (dieviš
kajai) tiesai ir tiesa ne jam... Tarp 
tiesos ir žmogaus proto yra amžinas 
ginčas; atsivėrė, lyg skirianti 
siena, nenugalimas nemėgimas. 
Nuo savo pasipriešinimo prieš 
savo Dievą meto žmogus nebepripa- 
žįsta kitos suvereninės valdžios, kaip

mi" (amore trahimur). Niekas negali 
pasirinkti daikto, kurio nemyli. Nie
kas negali ryžtis veiksmui, kuris ne
bus meilės įkvėptas ir palaikomas. Ar 
mes rasime tokį žmogų, kuris siektų 
to,|ko nekenčia irnemėgsta?Jeimums 
kartais reikia atlikti nemėgstamą dar
bą, tai jį atliekame ne dėl jo paties, 
bet dėl kitų motyvų, kurie pažadina 
mumyse meilę, norą. Pvz., karo, kaip 
tokio, niekas negali mėgti, bet žmo
nės eina į karą ir jame narsiai ka
riauja dėl to, kad karu norima pa
siekti dalykų, kuriuos mėgstame, 
norime ir kurių ilgimės.

Kaip matome atsakymas į čia iš
keltą klausimą gali būti gautas tik 
išsiaiškinus, kaip žmogus gali pamilti 
tokias žiaurias sistemas, kurios 
mėgsta jėgą prievartą, karą; kokie 
motyvai gali paveikti pasirinkti ne 
tai, kas jam palaimą- neša, bet kas jį 
kankina ir žudo. Ieškodami sprendi
mo šiame dalyke, mes turėsime 
išstudijuoti, ką žmogus iš viso myli, 
o tada paaiškės ir motyvai, kurie tą 
meilę skatino.

Meilė yra visų mūsų veiksmų įkvė
pėja, palaikytoja ir stiprintoja. Žiū
rint to, ką mes mylime, mes galime 
rasti įvairią meilę: meilę Dievo, meilę 
tėvynės, meilę moters, meilę namų, 
meilę turto ... Tačiau tame meilės 
įvairume filosofai randa dvi pagrin
dines meilės kryptis, kurias Platonas 
palygina su dviem žirgais,- kurių vie
nas traukia žmogų aukštyn, į tai, kas 
idealu, kilnu, gera ir grąžu, o kitas 
traukia jį žemyn — prie realių žemiš
kų ir gyvenimiškų gėrybių. Sv. Au
gustinas tą Platono mintį trumpiau ir 
aiškiau išreiškia; „Dievo meilė ir sa
vęs meilė." Dievo meilė suima savyje 

. visa, ką Platonas išreiškė baltuoju žir
gu, traukiančiu j tiesą, gėrį ir groži, 
o meilę savęs — tai, ką Platonui 
reiškia juodasis žirgas, traukiąs į 
konkrečias realybes.

Šitą tiesą jau pastebėjo ir antikinis 
pasaulis. Jis ją personifikavo gėrio ir 
blogio dievais. Gėrio dievas veda 
amžiną kovą su blogio dievu. Žmo
nėms buvo patariama vienam Ir 
antram nusilenkti, vieną ir antrą gar
binti: gerąjį dievą, kad jis padėtų 
gėriui įsiviešpatauti, o blogąjį, kad 
jis nebūtų toks agresyvus. Krikščio
niškasis pasaulis atmetė tą dviejų 
dievų įdėją. Jis surado kitokį aiškini
mą. Yra tik vienas Dievas, kuris yra 
Tiesa, Gėris ir Grožis. Jis sukūrė 
žmogų, kuriame nebuvo to dvejopu- 
mo. Žmogus iš pradžių žinojo tik 
Dievo meilę. Gimtoji nuodėmė atnešė 
jam meilę savęs. Gražiai šią tiesą 
yra nusakęs ispanų diplomatas ir fi
losofas Donoso Cortės: Pirm gimto
sios nuodėmės žmogus gravitavo į 
Dievą, o po jos — prasidėjo sukima
sis aplink save. Pirm nuodėmės žmo- 

savo paties, išskyrus tą atvejį, kada 
jo iš anksto paprašoma pritarimo ir 
leidimo. Todėl jis tuoj ryžtasi tiesą 
paneigti, kai tik ji pasirodo jo akyse. 
Tiesą gi paneigti reiškia ne ką kitą, 
kaip save patį paskelbti nepriklauso
mu suverenu. Jei tačiau žmogus ne
gali tiesos paneigti, tada jis pradeda 
kovą su ja ir toje kovoje manosi ko
vojąs už savo nepriklausomybė. Jei 
jis išeina nugalėtojas, tai jis ją kala 
prie kryžiaus; jei jis pralaimi, tai ta
da griebiasi bėgimo. Jis bėga, nes jis 
mano tuo išvengsiąs jos jungo; jis 
kala tiesą prie kryžiaus, nes. jis ma
no nukryžiuojąs savo tironę". Šitais 
žodžias Donoso Gortės (Der Staat 
Gottes, 62 psl.) parodo egoizmu ser
gančio žmogaus santykį su dieviškąja 
tiesa. ' Tuomi jis vykusiai paaiškina 
ir anksčiau minėtus Kristaus žodžius. 
Žmogus nori pats save mokyti ir sau 
įsakyti ir nepakenčia, kad kas nors 
Dievo vardu jam įsakytų ir mokytų. 
Jis pats nori būti centras, todėl jis 
negali priimti Dievo, kuris šiaip ar 
taip stovėtų virš jo.

Kiekvienam dieviškosios tiesos 
skelbėjui skersai kelio stoja egoistiš
kas žmogaus nusistatymas: „Tačiau 
tarp žmogaus proto ir priešinimosi 
noro — rašo toliau tas pats autorius 
(62 — 3 psl.), — yra slaptas susigi
miniavimas, net labai artima gimi
nystė; juos abu nuodėmė surišo 
neatrišamais moterystės ryšiais. Žmo
gaus valia priima prieštaravimą, nes 
'jis gimė jo prote, jo protui jis patin
ka, nes jis yra jo paties vaikas, jo 
paties žodis ir gyvasis liudininkas jo 
kūrybinės galios“. Todėl pranašai ir 
Dievo žodžio skelbėjai yra žmonių 
nemėgstami. Todėl jiems dažnai ten
ka išgirsti tą nepagrįstą priekaištą, 
kad jie esą pasenę, atgyvenę, ne mo
dernūs, kad jie esą tiesiog „mulkin
tojai".

Tiems, kurie nori susilauktu pasi
sekimo žmonių tarpe, Donoso Cortės 
paduoda šį ironiškai skaudų receptą: 
„Jūs visi, kurie norite pavergti tautas, 
nacijoms įsakinėti ir savo valdžią iš
plėsti visai žmonijai, nesirodykite 
kaip saugotojai aiškių ir evidentiškų 
tiesų! Pirmiausia neišduokite savo 
įrodymų, jei kokius turite! Šitaip jū
sų pasaulis niekad nepripažins savo 
viešpačiais ... Darykite kitaip! Reikia 
pasauliui paskelbti... nesą Dievo, bet 
kad žmogus esąs dievas, o iki šiol 
pasaulis tūnojęs pikčiausių prietarų 
tamsybėje; šimtmečių išmintis esanti 
grynas nežinojimas; bet apreiškimas 
esąs apgaulė; kiekviena valdžia — 
tik tiranija ir kiekvienas klusnumas 
— vergija; tai, kas gražu, esą negra
žu, ir tai, kas negražu, esą gražu; kas 
gera, esą bloga, ir kas bloga, esą ge
ra... už šio pasaulio nesą nei jokio 
dangaus, nei jokio pragaro; priešin-
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gai, šis pasaulis, kuriame mes gyvename, iki šiol buvęs pragaras, tačiau žmogus galįs iš jo greitu laiku padaryti dangų; laisvė ir brolybė esą mokslas, kuris su krikščionybės prietarais esąs nesuderinamas; vagystė esanti nesenstanti teisė, o nuosavybė— vagystė..." (I. p. 63 — 4 psl.).Šie žodžiai prašyti prieš šimtą metų, bet mes galime juos puikiai atpažinti moderniųjų agitatorių lūpose. Ir jie turėjo pasisekimo, nes jie rėmėsi ne dieviškuoju protu, bet žmogiškuoju priešinimosi noru.Kaip iš to viso matyti, egoizmu ap- • sikrėtusiam žmogaus protui geriau patinka žmogaus proto sukurta tiesa, negu iš dangaus atėjusioji. Pradedant apšvietos gadyne, net humaniz- mo laikais jis buvo jos ištikimas sekėjas rr entuziastiškas šalininkas. Jis užmiršo, kad Dievas, kuris davė žmogui protą, davę jam ir savo apreikštąją tiesą ir kad tas protas yra sukurtas tai apreikštajai tiesai, ir apreikštoji tiesa, tik ji viena, tinka tam protui. Nuklydimas nuo tos tiesos reiškia ne ką kita kaip pražūtį žmogui. Argi todėl reikia stebėtis, kad dieviškosios tiesos paniekinimas žmogiškojo proto sąskaita atnešė šių laikų krizę? Tik grįžimas atgal į Dievą gali žmoniją iš tos krizės pakelti. Liga gali būti pagydoma, panaikinant ją sukeliančias priežastis.Kai žmogaus protas atsisakė nuo amžinųjų tiesų, tai Dievo įsakymai nebeteko saistomosios galios jo valiai. Ji ėmė į juos žiūrėti, kaip į atgyvenusią senieną; ji pradėjo su jais žūtbūtinę kovą. Aukščiausiuoju doros įsakymu ji pasirinko savo geismus. Valia tapo geismų vergė. Nuo sosto buvo nusodinti visi tie, kurie skelbė, kad dieviškųjų įsakymų tiesa turi viešpatauti žmogaus geismams. Dieviškieji įsakymai buvo nepriimtini, nors mokslo katedrose jie buvo laikomi labai teisingais ir natūraliais — vien dėl to, kad jie reikalauja aukos, išsižadėjimo.Taip egoizmas apnuodijo žmonių sąžinę ir padarė ją nejautria. Žmonės gėrė nuodėmės taurę iki dugno, ma- ' nydami palaimą sau gerią. Iš tikrųjų jie gėrė pavojingą gėrimą, kuris atnešė šią baisią katastrofą. Tai buvo ’ nuodai, kurie turi atnešti ligą.Dvidešimtojo amžiaus gyvenimą vairuojančios galvos nesuprato besiartinančio pavojaus rimtumo ir nesiėmė rimtų priemonių užbėgti jam už akių. Jie nesuprato, nes jie patys ir tie, kurie juos rėmė, buvo egoizmo apimti. Jie težiūrėjo savo asmeninės naudos ir reikalų, užmiršdami daugumą. Jie turėjo neteisingai padalytus turtus ir pajamas teisingai padalyti, kad būtų užkirstas kelias nepasitenkinimui ir revoliucijai. Tai padaryti

„Jūs buvote gerą bėgimą pradėję. Kas jus klus
numu suvąržė prieš tiesą? Ši srovė ateina ne iš to, 
kuris jus pašaukė“. (Galat. 5,7—8)

jiems neleido egoizmas, nes teisingas turtų ir pajamų padalijimas būtų palietęs ir apkarpęs juos pačius. Laiko balsas, reikalavo teisingumo ir tikros artimo meilės, bet jie buvo kurti tam balsui. Nelaimė tiems, kurie nesuprato laiko reikalavimų! Jie turi patys tapti nepasitenkinusiųjų aukomis.Įvyko tai, ką tas žymusis ispanas Donoso Cortės prieš šimtą metų išpranašavo: „Europos bendruomenė mirs. Jos pakraščiai yra jau šalti. Greit bus tokia ir jos širdis. Bet ar jūs žinote, kodėl ji mirs? Ji mirs, nes ji buvo apnuodyta. Ji mirs, nes Dievas ją sutvėrė, kad ji būtų maitinama katalikiškąja substancija ir kadangi kurfušeriai davė jai racionalistinę substanciją kaip maistą. Ji mirs, nes žmogus yra gyvas ne tik duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris eina iš Dievo burnos. Taip bendruomenės (valstybės) žūna ne tik nuo kardo, bet nuo kiekvieno prieškatalikiško žodžio, kuris eina iš filosofų burnos. Ji mirs, nes klaida ją žudo, kadangi ši bendruomenė yra statoma ant klaidų. Tiesos gyvybinė jėga yra tokia didelė, kad jei žmonės turėtų vieną tiesą, tai ta viena tiesa galėtų juos išgelbėti. Bet žmonių puolimas yra toks žemas, jų dekadencija taip radikali, jų apakimas toks pilnas. jų nuogumas toks visiškas, kad jie tos vienos tiesos neturi. Todėl katastrofa, kuri turi ateiti. Paskiri žmonės gali dar išsigelbėti, nes jie visados gali gelbėtis, bet bendruomenė yra žuvusi — ne dėl to, kad jos išsigelbėjimas būtų radikali negalimybė, bet dėl to, kad, mano įsitikinimu, bendruomenė,nenori gelbėtis. Bendruomenei nėra išsigelbėjimo, nes mes nenorime savo vaikų padaryti tikrais krikščionimis ir patys nesame tikri krikščionys, nes katalikiškoji dvasia, kuri vienintelė turi gyvenimą savyje, ne viską gaivina — — nei mokslą, nei valdžią, nei insti-tucijas, nei įstatymus, nei papročius" (T. p. Įvadas, 35 s. p.).Dievas šią katastrofą leido, kad žmonės pažintų savo galvosenos absurdiškumą. Kada visi įrodymai dieviškosios tiesos, kuriuos Apvaizda rado užtenkamais įtikinti žmonių protams nebegalėjo jų paveikti, tada Dievui nebeliko nieko kito daryti, kaip leisti žmonėms patirti jų galvosenos absurdus savo pačių kailiu. Tokia buvo Dievo taktika Senajame Įstatyme, kada Izraelis atsisakydavo klausyti,

ką Dievas per pranašus kalba, tokia pat yra jo taktika ir Naujajame Įstatyme. Atidus istorijos studijavimas gali mus įtikinti. Dievui nėra vis tiek;. ar žmonės jį tiki, garbina ir jo įsakymų laikosi gyvenime, ar, priešingai, jį netiki, niekina ir jo valią pamina po kojomis. Todėl jei šiandien yra blogi laikai, tai, kaip šv. Augustinas, kuris panašius laikus gyveno, būdamas Hiponos vyskupu, viename pamoksle aiškino, yra kaltas ne Dievas, bet kalti patys žmonės. Dievas tik leido paragauti žmonėms iš to, ko jie patys norėjo, ko siekė. „Dievo akis matė valstybę po valstybės iškylant ir vėl žlungant. Jo ausis girdėjo tautų verksmą ir dejavimą, kai nugalėtojo kardas jas naikino ar Dievo rykštė maras jas teriojo, kai badas jas kankino arba vergija ir pavergimas atėmė joms laisvę. Tačiau jo veidas buvo ramus ir nepasikeitęs, nes jis stato pasaulio karalystes kaip kortų namelius ore ir jas vėl sugriauna. Jis įdeda į nugalėtojo rankas savo kardą. Nu- sidėjusioms tautoms jis atsiunčia tironus. Jis išnaikina badu ir maru netinkančias nacijas, jei jis tuo gali pasitarnauti savo aukščiausiam teisingumui" (Donoso Cortės, Der Staat Gottes, 167 p.).Tačiau nepaisant visų klaidų ir nelaimių, žmogaus širdis, nors ir neaiškiai, ilgisi Dievo. Tiesai ir gėriui yra sukurtas žmogus. Jis žavisi tais daly- kais.Dar niekas neištyrė visų šunkelių, kuriais ėjo žmogus, ieškodamas Dievo Praradęs tikrąjį Dievą, jis išsigalvodavo netikrą, pagonišką, materialistišką. Su kartą praregėjusiu Nietasche, atrodo šiandien šaukia visa žmonija: „Sugrįžk, mano nepažintasis Dieve, mano skausme ir mano paskutinis džiaugsme!" ■Žmoniją traukė juodasis meilės savęs žirgas, nesuvaldomas ir išdidus, ir nutempė ją į katastrofišką prarają.Atėjo metas į gyvenimo vežimą pasikinkyti baltąjį Dievo meilės žirgą, kad jis ją išvežtų Į gerovės aukštumas, kurias ji prarado. Dievo meilė, iš kurios kyla artimo meilė, teisingumas, nuolankumas, skaistumas ir kitos dorybės, yra tikrasis žmonijos išsigelbėjimo raktas. Dievo įsakymai nėra tuščia frazė, bet gyvenimo būtinybė. Jų vykdymas gyvenime parodo Dievo meilės tikrumą ( 1 Jo. 5, 3) ir tikrąjį žmonijos kelią, kuriuo ji turi eiti, jei ji nenori klystkelėse žūti.
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Tobijo knyga yra tarsi trumpas vienos šeimos 
dienoraštis iš tremties laikų. Ji yra laikoma viena 
gražiausių Senojo Testamento knygų. Jos tema yra 
amžina: meilė, šeimos gyvenimas, piršlybos, prekybi
nių! santykiai. Prancūzijoje ši šv. Rašto knyga šimet 
yra išleista liukusiniu leidiniu^ ir duodama kaip do
vana jaunavedžiams. Jos aprašomi įvykiai vyksta 
mums tokiame suprantamame tremties fone. Tobijų 
šeima, kartu su visa tautat Asyrų karaliaus Salmana
zar© 708 met. prieš Kristų buvo išvežta į Ninivą. 
Asyrijos sostinę. Pradžioje Tobijas aprašo, truputį 
mums neįprastu atvirumu, savo gerus darbus ir išti
kimybę Dievui, sumini svarbesnius tremties gy
venimo įvykius ir savo neviltį, iš kurios jį Dievas 
išlaisvina. Red.

1. Įvadas

Aš Tobijas laikiausi teisingumo ir tiesos per 
visą gyvenimą. Aš esu išdalinęs daug išmaldų sa
vo broliams ir savo tautiečiams, kurie kartu su 
manim buvo atvykę į Ninivą Asyrijoje.

Tai buvo dar tėvynėje, Izraelio žemėje, mano 
jaunystėje; net visa mano prosenelio Neftalio gi
minė buvo jau atpuolusi nuo Jeruzalės namų, ku
rie buvo rinktiniai iš visų Izraelio giminių, kur 
visos giminės rinkdavosi aukoti. Nes čia buvo 
Aukščiausiojo buveinės šventykla pašvęsta visoms 
giminėms ir visiems amžiams.

O giminės, kurios atkrito, aukodavo Baalo ver
šiui, taip pat ir mano prosenelio Neftalio giminė 
kartu sų jais.

Ir taip keliaudavau aš visai vienišas į Jeruzalės 
šventes, kaip amžinojo įstatymo visai Izraelio tau
tai buvo įsakyta. Aš nešiausi kartu pirmuones ir 
dešimtinę nuo lauko derliaus ir nuo avių kaime
nės, aš juos įteikdavau kunigams, Aarono vaikams, 
kaip auką altoriui.

Levio vaikams, kurie Jeruzalėje tarnybą eidavo, 
aš atiduodavau jiems priklausančią dešimtinę. 
Antrą dešimtinę aš parduodavau ir ją kasmet pra
leisdavau Jeruzalėje.

Trečiąją dešimtinę aš atiduodavau tam, kam ji 
priklausė, taip kaip Debora, mano tėvo motina, 
buvo įsakiusi, kai aš mano tėvui mirus kaip naš
laitis buvau pas ją. •

Kai aš užaugau, vedžiau žmoną Oną iš tėvo gi
minės, ir mums gimė sūnus Tobijas.

Mes buvome išvežti į Ninivą. Ten visi mano 
broliai, net iš mano giminės, valgė stabmeldžių 
valgius.

Aš saugojausi tų valgių, nes aš galvojau apie 
Dievą iš visos savo širdies.

O Viešpats davė, kad Salmanazaras manim su
sidomėjo, ir aš' tapau jo prekių statytoju.

Tada aš keliavau į Mediją ir Gabaeliui, Gobijo 
broliui prie Ragės, palikau dešimt sidabrinių ta
lentų.

Bet Salmanazaras mirė. Karaliumi tapo šio sū
nus Sennacheribas. Jo keliai buvo nesaugūs, ir aš 
negalėjau į Mediją nuvykti.

Salmanazaro laikais aš savo broliams išdalinau 
labai daug išmaldų.

Savo duoną aš atidaviau alkstantiems, o plikiems 
drabužius. Jei rasdavau kur tarp Ninivos mūrų 
kokį mirusį iš savo giminės, tuojau aš jį palaido
davau.

Ir kai karalius Sennacheribas po savo pabėgimo 
iš Judėjos vieną nužudė, aš jį visai slaptai palai
dojau. Savo įtūžime jis net daugelį nužudė. Ir kai 
karalius paskui ieškodavo' lavonų, jis jų jau ne
rasdavo.

Bet vienas iš niniviečių nuėjo pas karalių ir 
jam pasakė, kad aš esu tasai, kuris juos palaidoja. 
Aš pasislėpiau. Sužinojau, kad jis manęs ieško 
nužudyti. Aš išsigandęs pabėgau.

Tada visa mano nuosavybė buvo išgrobta, ir 
man neliko nieko daugiau, kaip tik mano žmona 
Ona ir sūnus Tobijas. ' »

Nepraėjo penkiasdešimt dienų, ir jis buvo už
muštas dviejų savo sūnų, kurie pabėgo į Ararato 
kalnus. Karaliumi tada tapo jo sūnus Assarhaddo- 
nas. Jis paskyrė mano brolio Anaelio sūnų Achia- 
charą visos valstybės atsiskaitymo ir valdymo vir
šininku.

Mane Achiacharas užtarė, ir aš vėl sugrįžau į 
Ninivą. O Achiacharas buvo karaliaus pilstytojas, 
antspaudo saugotojas, valdytojas ir sąskaitų tik
rintojas. Assarhaddonas jį laikė pirmuoju po sa
vęs. O jis buvo mano brolėnas.

2. Tobijo bandymas.

Aš vėl grįžau į savo namus, ir mano žmona Ona, 
taip pat ir mano sūnus buvo vėl man padovanoti. 
Tai atsitiko per sekmines, septintos savaitės šven
tėje. Man buvo paruoštas puikus pokylis. Aš sė
dausi valgyti.

Aš žiūrėjau į daugybę valgių ir tariau savo sū
nui: keltik ir nuėjęs atsivesk tą iš mūsų brolių, 
kurį tu randi labiausiai pagalbos reikalingą ir ku
ris atsimena Viešpatį. Aš palauksiu, iki tu grįši.
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Jis grįžo ir tarė: Ak tėve, gatvėje guli sutrintas 
vienas iš mūsišnusileis saulė.

Sugrįžęs aš nusiploviau ir valgiau savo valgį liū
dėdamas.

Iš atsiminiau pranašą Amos, kuris buvo sakęs: 
„Visos jūsų šventės pavirs į liūdesį, o jūsų džiaugs
mai į ašaras.“

Aš verkiau, o kai saulė nusileido, aš ėjau ir iš
kasiau jam duobę.

Kaimynai iš manęs juokėsi ir sakė: Jis vėl ne
sibijo žaisti su mirtimi. Jis juk kartą jau buvo dėl 
to pabėgęs, o dabar vėl laidoja mirusius.

Grįžęs tą naktį po laidojimo nano, atsiguliau 
prie kiemo sienos, neužsidengęs veido, nes aš bu
vau nešvarus.

Aš visai nežinojau, kad ant sienos buvo paukš
čių. Kadangi mano akys buvo atviros, jie leido 
savo šiltą mėšlą man ant akių, ir mano akys buvo 
aptrauktos balta plėve. Aš ėjau pas daktarus, bet 
jie nieko negalėjo man pagelbėti. Bet Achiacha- 
ras mane maitino, iki jis persikėlė į Elymais.

Mano žmona Ona dirbdavo įvairius moteriškus 
darbus ir juos siųsdavo užsakytojams. Jie jai at
silygindavo, ir padovanojo oželį.

Ji atėjo pas mane. O. aš jos paklausiau: ar jis 
nepavogtas? Atiduok ponui atgal, nės negalima 
valgyti vogto daikto.

Ji tarė: tai aš gavau dovanų už savo darbą. Bet 
aš ja netikėjau. Ir aš liepiau atiduoti ponui atgali 
ir išbariau ją. O ji man atsakė: kur dabar yra tavo 
išmaldos ir tavo geri darbai? Tau viskas aišku.

3. Dviejų žmonių neviltis.

Tada aš labai nuliūdau, verkiau ir šitaip mel
džiausi:

„Teisingas esi Vįešpate, teisingi yra visi tavo 
darbai, ir visi tavo keliai yra pilni pasigailėjimo 
ir tiesos. Tu vykdai teisų ir teisingą sprendimą per 
amžius.

Atsimink mane! Pažvelk maloniai į mane. Ne
bausk manęs pagal mano nuodėmes, pagal kaltes, 
pagal mano tėvų kaltes, kurie yra tau nusidėję.

Ką tu buvai įsakęs, jie perženge. Dėt to tu juos 
atidavei kaip grobį į nelaisvę ir mirtį, kaip pajuo
ką visoms tautoms, tarp kurių mes esame išblaš
kyti.

Nors dar daug bausmių teisėtai man priklauso 
už mano ir mano tėvų nuodėmęs, nes mes tavo 
reikalavimų nepaisėme. Mes ne vaikščiojame tie
soje prieš tave. <

O dabar daryk su manim, kas tau patinka. Įsa
kyk paimti mano sielą, kad aš numirčiau ir tap- 
čiau.žeme; daug geriau man yra mirti, negu gy
venti. Aš turėčiau klausytis melagingų priekaištų. 
Mano skausmas yra didis. Liepk, kad aš, iš šio 
vargo išlaisvintas, jau dabar eičiau į amžinąją bu
veinę! Nenukreipk savo veido nuo manęs.“

(Tobljas, kaip matome, yra priėjęs visai prie ne
vilties krašto. Jis net savo mirties trokšta. Čia staiga 
Autorius perkelia mus į kitą miestą, pas vieną mo
terį, kurios neviltis yra dar baisesnė už Tobijo.

Tą pačią dieną atsitiko, kad ir Sara, viena iš 
Raguelio dukterų, Medų Ekbatanoje buvo įžeista 
savo tėvo tarnaičių.

Jai buvo duoti jau septyni vyrai, tačiau piktoji 
dvasia Asmodajus visus juos buvo užmušus! pir
ma, negu lytiškai jie susiedavo. Jos (tarnaitės) jai 
sakė: „Tu nesi protinga, kad tu savo vyrus atiduodi 
mirčiai. Jau septynis tu esi turėjusi, o nei vieno 
jų vardo tu nepaveldėjai.

Ką tu mus užmušinėji? Jeigu jie mirė, tai eik 
ir tu su jais kartu. Mes nenorime susilaukti iš 
tavęs nei jokio sūnaus nei dukters.“

Kai ji tai išgirdo, ji taip nuliūdo, kad norėjo pa
sismaugti. Tačiau ji kalbėjo: „Aš esu vienintelė 
mano tėvo duktė. Jei aš tai padaryčiau, jam būtų 
didelė geda. Aš jo senatvę su skausmu nuvaryčiau 
į kapus.“

Ji meldėsi prie lango šitaip sakydama: „Būk 
pagarbintas, Viešpatie, mano Dieve! Būk pagarbin

tas, šventasis ir prakilnusis varde per amžius! Visi 
tavo kūriniai turi tave garbinti per amžius.

Aš kreipiu savo akis ir savo veidą į tave, Vieš
patie.

Įsakyk pašaukti mane nuo žemės, kad man ne
reikėtų klausyti užgauliojimų.

Tu žinai, Viešpatie, kad aš esu laisva nuo bet 
kokios kaltės su tais vyrais.

Aš nesuteršiau savo vardo ir savo tėvo vardo 
tremties šalyje. Aš esu vienintelė savo tėvo duktė. 
Jis neturi kito vaiko, kuris galėtų jį paveldėti; jis 
neturi nei artimesnių giminių. Taip pat niekas ne
turi sūnaus, kurio žmona aš galėčiau būti. Jau 
septyni man numirė. Kam aš turėčiau dar gyven
ti? Bet jei tau nepatinka man leisti mirti, tai dirs
telk maloniai į mane ir pasigailėk manęs, kad man 
nereikėtų klausytis įžeidinėjimų.“

Ir abiejų malda buvo išklausyta Didžiojo Dievo.
Buvo pasiųstas Rafaelis abiejų pagydyti: paša

linti iš Tobijo akia baltas dėmes, o Sarą, Raguelio 
dukrą, atiduoti Tobijo sūnui Tobijui už žmoną ir 
Asmodajų, piktąją dvasią, supančioti, nes Tobijui 
pavyko Saros pasiekti.

Tuo pačiu laiku Tobijas vėl nuėjo į savo namus, 
o Sara, Raguelio duktė, nulipo žemyn iš savo kam
bario ant aukšto.

(Apie tai, kokiu būdu Rafaelis jiem pagelbėjo, mes 
skaitysime kitame „N. Gyvenimo“ numeryje. Red.)
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Magia Sophia — Šventosios Išminties bazilika buvo 
pastatyta Konstantinopolyje imperatoriaus Justiniano 
623—537 met. Jos kupolas 32 metrų pločio ir 55 m. 
aukščio yra vienas iš didžiųjų Europoje? Kai turkai 
1453 metais užėmė Konstantinopoli, bazilika buvo pa
versta mečete, jos paveikslai buvo užtinkuoti prisi
laikant griežto Mahometo įsakymo, draudžiančio 
vaizduoti žmones ir gyvulius. Tačiau atminimas apie 
pasakišką jos paveikslų groži išliko per šimtmečius. 
Bostono Bizantinio instituto direktoriui Jqnui Whitte
more pavyko prikalbėti Turkijos prezidentą Kemal 
AtatUrką leisti nuskusti tinką nuo senųjų paveikslų. 
Restauracijos darbai to paties Whittemore vadovau
jami vyksta jau 14 metų.

Apie atidengtas sienose mozaikas Whittemore šitaip 
išsireiškia: „Kiekvienas iš jų yra tolaikinės pasaulio 
sostinės (Konstantinopolio) šedevrai, su jais paly
ginti to paties laikotarpio Italijos kuriniai atrodo 
provinciališki ir antraeiliai".

Iš atidengtų mozaikų labiausiai pažymėtinas yra 
Konstantino ir Justiniono paveikslas, vaizduojąs juos 
teikiančius dovanas Dievo Motinai. Paveikslas ^yra 7 
metrų aukštyje nuo grindų. Jo technikos aukšti liu
dija kad ir tai, jog akmenėliai, is kuęių paveikslas 
yra sudėliotas, yra nušlifuoti 13 laipsnių kampu, kad 
žiūrovui ant žemės paveikslas išrodytų kaip stat
menas.

Imperatorius Konstantinas yra atvaizduotas be 
barzdos, viduramžių vyras, o Justinionas labai žiaurių 
veido bruožų ir daug senesnis už Konstantiną. Gerai 
dekoratyviškai veikią užrašai sako: „Konstantinas, di
dis imperatorius-šventųjų tarpe" ir „Justinas, kilnaus 
atminimo imperatorius". -

Žemiau dedamas įspūdžių pluoštas iš Sv. Sofijos 
kreipia mūsų dėmesį t kitą žymiosios šventyklos pra
našumą, būtent l jos architektūrą. Jos architektūrą, 
atrodo, yra dar esmingesnė jos meno žymė, negu jos 
paveikslai.

Po Lamartino be didelės gėdos galima prisipažinti, 
kad pirmasis vizitas Šventosios Išminties bazilikoje 
Konstantinopolyje daugiau nustebina, negu sužavi. Bet 
tai visiškai nėra keista. Argi ji nėra viena iš mažiau 
netobulų dieviškos Išminties atvaizdų tarp žmonių?

Joks paminklas nesiduoda taip sunkiai aprašomas, 
kaip ji. Sausas, liesas ir netikęs žodis čia neteikia jo
kių vilčių; iš sakinių, kurie turėtų duoti bent silpną 
jos harmonijos vaizdą, lieka tik tušti formų skeletai. 
Dėl to aš nežinau nieko kito, kaip analogiją, kad ban
dyčiau sužadinti tą neišaiškinamą žavėsi, kuris tačiau 
tuoj po pirmųjų vizitų tamsios nakties atsiranda pas 
šv. Išminties maldininką.

Vieno koncerto proga, kuris įvyko salėje, esančioje 
jos kaimynystėje, aš atsiradau bazilikos artumoje. Aš 
j ją atsinešiau tik pagarbą su šaltumo ir gal net nuo
bodumo priemaišom. Prieš koncertui prasidedant, aš 
nusprendžiau vieną valandą paskirti šv. Sofijai. Spin

dėjo puiki rudens popietė; po kupolu tekėjo neapsa
komo. švelnumo laimės šviesa. Iš šio vizito aš nieko 
nelaukiau; aš savaime buvau rezervavęsis muzikos 
žavesiui; aš lioviausi studijuoti, kaip buvau apgraibo
mis pradėjęs, aukštas sienas, išklotas marmuru, kolo
nadas, lankus, bizantiškus tinklais išraižytus frizus. 
Aš tik prabėgomis apsistojau prie dangiškų mozaiki
nių figūrų, pusiau išvalytų nuo vėlesnių gipsatūrų, 
kurios atrodė, tarsi jos keltųsi iš dangiškų debesų, be
veik mūsų žvilgsnio nepasiekiamos savo tolimoje gar
bėje. Palikęs detales, ir perdaug gražios dienos apsvai
gintas, kad galėčiau bandyti apimti visumą, aš pasi
leidau klajoti neaiškaus, giedro ir nesąmoningo lai-.“ 
mės jausmo vedinas. Ir. staiga valanda praėjo.

Aš pasijutau aikštėje ir nustebau, kad jau buvau iš 
Šventyklos išėjęs, bet aš visas dar tebebuvau per
sunktas to švelnumo, kurio aš buvau prisigėręs joje. 
Giedri saulė žėrė savo spindulius'; begelstančius val
gomųjų kaštonų lapus; išdidūs ir tamsūs kiparisai kon
trasto keliu leido gėrėtis švelniu dangaus žydriu. Aš 
tebebuvau laimingas beveik neišaiškinamu būdu. Iš
trėmimo viesulas, karo rūpesčiai, sunki kasdieninio 
pragyvenimo našta — viskas pasiliovė būti realu, vis
kas neteko savo prasmės. Aš buvau tarsi nesąs, viskam 
abejingas, negalįs net mąstyti. Vos vos grįžo mano 
galvon projektas eiti klausyti muzikos, bet jis pasi
rodė neįvykdomas: aš negalėjau su savo trapia ir 
brangia laime eiti-į žmones; subtiliausias ir geriausias 
koncertas būtų ją pažeidęs, suskaldęs ir išblaškęs. Nei 
Mocartas, nei Debussy negalėjo man nieko naujo pa
sakyti, aš jau buvau viską išgirdęs ir dar tebegirdėjau 
viską.

Aš nepakėliau daugiau nieko ir netroškau daugiau 
nieko, Išskyrus šios šviesios saulės spindulių, kurie 
krito į medžius ir į senas mūro sienas. Nuėjau atsi
sėsti prie Ahmeto fontano, norėdamas išsaugoti savo 
laimę iki saulėlydžio. Aš neišdrįsau grįžti į baziliką; 
aš bijojau, kad jos didenybė gali nepriimti manęs vėl 
taip maloniai; ji gali mane nustebinti ir atšaldyti. Si 
baimė, kaip aš vėliau patyriau, buvo be pagrindo: ža
vesys jau buvo įleidęs šaknis; kada tik paskui aš į ją 
ateidavau, ji visuomet pagaudavo mane iš karto.

Keletą savaičių vėliau aš buvau po aukštuoju ku
polu, gaubiančiu jos tylą. Tai nebuvo šaltumo ar tuš
tumos tyla, kylanti iš nebuvimo jokių garsų. Nutol
dami čiužėjo keleto lankytojų žingsniai... Iš tiesų 
vienuma šioje šventykloje buvo apsoliutinė nuo tų 
laikų, kai tauta liovėsi čia puolus ant kelių. Tačiau 
ne tą tylą aš pajutau. Sakoma, kad ši architektūra 
skamba žmogaus sieloje paslaptinga harmonija. Ma-
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nyje kilo giesmė ir ieškojo sau žodžio mano širdyje; ir staiga aš ją atpažinau šiame himne, kurį nesėniai praėjusi šventė man buvo priminusi:„Kai jis kūrė dangų, aš buvau kartu su juo; ir tada, kai jis gelmes aprėžė savo griežtu įstatymu;Kai jis ąukštai debesis sutvirtino ir vandens šaltinius lygiai paskirstė;Kai jis aprėžė vandenynų ribas ir'davė vandenims įsakymą neperžengti jų; kai jis padėjo žemei pagrindus —Tada aš buvau kartu su juo mąstydamas visus dalykus, ir kasdien man buvo laimė be paliovos žaisti jo akivaizdoje;Žaisti pasaulio orbitoje; o dabar mano džiaugsmas yra būti kartu su žmonių vaikais.*)Ši nuostabi poema, kuri gieda apie dėsnį ij? žaismą sferų judesy, savo tikrąjį klimatą yra radusi šiame statinyje, kur aš išgirdau jos ritmą; kur jos kadencija ją pripildo ir ją gaivina; tarsi ji pati kadaise būtų harmoningai sudėliojusi jos akmenis. Argi Saliamono giesmei būtų pritrukę jėgos įkvėpti statytojus, kai jų rankos, atsakydamos į diviškosios Išminties kvietimą, jos džiaugsmui rengė šią medžiaginę buveinę?Keletą kartų aš turėjau progos užlipti į galerijas, kurios kadaise, prisilaikant bizantiškojo rito, buvo skirtos moterims. Ilgai trunka, kol įlipi į šias ložes plačiais, tamsiais keturkampiais laiptais, panašiais į kokio nors bokšto laiptus; tada supranti, kaip aukštai jos yra padėtos. Peržengęs jų slengstį, gauni įspūdį, tarsi būtum patekęs į 'Visai kitą nuostabų rūmą. Reikia ilgai vaikščioti po šiais puikiais lopšiais, iki randi baliustradą, atsiveriančią į navą. Atsiremi į ją alkū

nėmis, ir kvapas dingsta pažvelgus į atsivėrusią prarają. Atrodo, kad esi ant kokio skardžio, nuo kurio slysta tolima, milžiniška ir harmoninga jūra.Čia pasirodo milžiniško monumento proporcijos; kupolas išplatėjo, bet kartu jis tiek pakilo aukštyn, kiek grindys pasinešė žemyn. Visi trys statinio matavimai tapo, aiškiai juntami; gaunamas įspūdis, lyg būtum jo centre, lyg šventykla būtų jus priėmusi į savo orbitą. Net jūsų mažumas liaujasi būti juntamas; jūs jau nebepriklausote pats sau. Čia nieko nėra šalia didžiosios
•) Iš Salamono patarlių knygos 8.27—31, kur jis kalba apie 
Dieviškąją Išminų. Si vieta yra skaitoma kaip lekcija per 
Nekalto Marijos Prasidėjimo šventę 8 gruodžio. 

vienybės. Ir pagal graikų Bažnyčios Tėvų metafiziką, jums nelieka nieko kito, kaip sakyti, jog šalia jos nieko nebėra.Jokia pasaulio šventykla nesugeba geriau atvaizduoti vienumo nei kartu žiauriau prieštarauti savo kultui. Jos planas, graikiškas kryžius susikirtime praplatintas, neteikia tikintiesiems tų patogumų, kuriais yra garsios lotynų katedros. Čia nėra nei šoninių navų, nei transepto, kur galima įruošti koplyčią ir atšvęsti intymesnes pamaldas; čia nerasi patogaus paūksmingo kampo, kur būtų galima pasislėpti privačiai meditacijai. Jos nava yra tokia plati, kad šalia jos šoniniai išbaigimai tampa tik tmsiais koridoriais, naudingais paremti sienoms ir palengvinti jų naštai, tarsi koki kontraforsai. Visa statinio logika neleidžia šiuose. prieangiuose sustoti. Didžiausią svajotoją ir didžiausį atsiskyrėlį ji paima iš syk po didžiuoju kupolu; ir taip įėmusi jį į savo kūną, ji jo dvasiai palieka tik vieną išsigelbėjimą, tik vieną minties kryptį.Čia nėra jokio pasitenkinimo, jokio prisitaikymo pasaulio išsiblaškymui, jokio nukrypimo. Čia viešpatauja visuotinis reikalavimas, kuris renka viską iš periferijų ir jungia į centrą, kad vieningame dvasios pakilime būtų garbinamas monoteistinis Dievas. Veltui žmogus, netekęs žado tarp šių sienų, taip neproporcingų jo liemeniui, yra pripildęs šia šventyklą anekdotais, norėdamas išvengti jos didžiosios pamokos. Veltui jos marmuro gyslose įžiūrėjo velnio siluetą ar okupanto Mahometo ranką... ir tuščiausia siela ankščiau ar vėliau supranta, kad čia tenka ieškoti ko kito.Didingos minties bruožai viešpatauja šiose sienose. Juos bemąstydamas, vienas prancūzų poetas (T. Gautier) buvo Dievo malonės aplankytas ir šioje bizantinėje architektūroje jis išpažino „būtiną krikščionybės formą“. Visa rytų krikščionybė šioje buvusioje bažnyčioje apvainikuoja savo nenugalimą viltį. Ir islamas, kuris taip sąmoningai yra atsidėjęs vieno Dievo garbinimui, iš šios užimtos šventyklos padarė Is- tambulo mečeęių metropoliją ir dar tūkstančius maldos namų pastatė jos pavyzdžiu. Taip dieviškosios išminties mintis, nuostabiu Apvaizdos lėmimu, liko slaptingai išsaugota žmonių išraiškoje.Perkeista į tuščią muziejų, atimta nuo abiejų kultų, pasmerkta pasaulietiškam vienišumui ir turistų nepagarbiam' vaikštinėjimui, tačiau šventoji Sofija dosniai išlaikė ir savo karštą liepsną, ir savo gilią gaidą atviroms širdims.Kaip galima išdrįsti atvaizduoti Dievo mintis, kurias turi jo džiaugsmas būti tarp kūrinių? Iš tiesų, šio kūrinio trapumas prilygsta ir jo spindesiui, jo didumui. Nei nepaprastai lengvų, suakmenėjusių šiaudinių stogo plytų menas, kuris dengia kupolą, nei masyvinių pagelbinių sienų — kontraforsų parama nekliudo šią dieviškos išminties šventyklą laikyti, kaip sakoma (G. Young), žmogiško kvailumo paminklu. Žemės drebėjimas arba menkas karo nuotykis gali ją sunaikinti. Bent galimybė, Sv. M. kokiam pasikėsinimui“. (Pat. 23, 7.)Tačiau jei ši šventykla yra pas mus nors bent kaip tuščia forma, neapsakoma Dievo malonė yra mums suteikta. Mūsų mintis saugoja ant žemės išrinktosios vietos tikrumą. Nepaisant silpnybių, nuopolių, išsigynimų, ji vis dėlto, Dievo saulės apšviesta ir jo pageidaujama, yra labiausiai ikvėrta ir labiausiai išrinkta žmonių auka.
Pierre Roudot.(Iš „La Vie intelectuelle“ octobre 1946.)
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Legenda nutyli riterio su statinukę vardą. Ji tik 
sako, kad šis riteris, paveiktas amžino pasmerkimo bai
mės, o ne tikro gailesio, vieną dieną užsivilko pili
grimo drabužį, pasiėmė piligrimo lazdą ir nuvyko į 
vienuolyną išpažinti savo nuodėmių.

Išpažintis buvo ilga. Niekados krikščionis nebuvo 
tiek bažnyčių apgrobęs, tiek vienuolynų išgriovęs, tiek 
keleivių apiplėšęs ir tiek keikęsis Kristaus ir jo Moti
nos vardais! Ir niekur jis neberado tiek malonumo, 
kaip išsipasakojime savo nusidėjimų; vienuolyno vir
šininkas, klausęs jo išpažinties, mažiau buvo nustebin
tas jo padarytų nuodėmių didumo ir gausumo, kiek 
jo velniško išdidumo, kuris vis dar jam tebebuvo ma
lonus.

— Mielas sūnau, — sako vienuolis penitentui, kai šis 
buvo užbaigęs savo nuostabią išpažintį, — nelauk iš 
manęs išrišimo: tu dar tebesi šėtono valdžioje, o nuo
dėmės yra atleidžiamos tik tiems, kurie sutramdė sa
vo išdidžią dvasią.

Išgirdęs šiuos žodžius, riteris neteko žado: tokia' 
gėdų, toks nustebimas ir toks piktumas ji nusmelkė! 
Pasitraukdamas įsiūtyje, pagaliau jis sušuko:

— Vienuoli, skirk man bausmę, kokia tik tau pa
tinka! Nieko nėra mano narsai persunku. Nori, kad 
keliais nueičiau Į Rokamadurą arba, geriau, dar ilges
nį kelią, kuris veda į Kompostelą, kur ilsisi šv. Jo
kūbas, Viešpaties brolis? Niekas nėra keliais atlikęs 
tokios ilgos keliones! Mano keliai šioje kelionėje pa
sidarys kietesni ir randuotesni, negu Arabijos kuprių 
keliai...
' Ir jis dar kalbėjo tol, kol vienuolyno viršininkas,' 
nebepasakydamas nė vieno vienintelio žodžio, neigia
mai papurtė galvą.

— Tada, — atsakė penitentas, — nori, kad aš at
gailai vykčiau už jūrų ir kaučiausi su netikėliais? Nėra 
pasauly stipresnio ir narsesnio žmogaus už mane. As 
iššauksiu kautis netikėlių kunigaikštį Saladiną ir. jį 
nužudysiu jo žmonių akyse; aš priversiu bėgti jo ar
miją ir išvaduosiu Sv. Kapą ir tau, tavo vienuolynui, 
atsiųsiu dyglį iš . Garbės Karaliaus vainiko!

Vienuolyno viršininkas vis tylėjo ir dar kartą gal
vos judėsniu pasakė ne.

— Kalbėk! — šaukė riteris, belsdamas savo ap
kaustyta lazda. — Aš esu tau išpažinęs savo nuodėmes 
ir prašau tave bausmės. Tu privalai ją man duoti. 
Atsakyk!

— Ne taip smarkiai, miemal sūnau, — švelniai at
sakė vienuolis.

Tada riteris, puldamas jam prie kojų, maldavo:
— Pasigailėk manęs! Gelbėk mane nuo pasmerkimo. 

As bijau pragaro liepsnų ir amžino degimo.
Vienuolyno viršininkas jį pakėlė ir jam tarė:

— Šiandien aš nieko negaliu tau padaryti: ateik ry
toj. Aš melsiuosi visą naktį ir, gal būt, galėsiu tau 
paskirti kokią nors atgailą, kurią Mergelė Marija man 
bus apreiškusi, kad tave išgelbėtų.

Riteris pasišalino; ir vienuolyno viršininkas, kaip 
buvo sakęs, prasimeldė vis naktį, prašydamas Dievo 
motinos patarti, kokią atgailą skirti šiam nusidėjėliui, 
kuris, šalia savo troškimo gauti nuodėmių atleidimą, 
tebeturėjo savyje tiek daug išdidumo.

Tada vienuoliui pasirodė Mergelė Marija, rankose 
laikydama statinukę, panašią į tas statinukes, kurias 
galima matyti pas ūkininkus, kai šie eina į laukus 
piauti javų.

— Ims šia statinukę, — sako ji, — ir perduok ją 
savo išdidėliui, ir kai jis bus ją pripildęs, jo nuodė
mės bus jam atleistos.

Pasikiusi šiuos žodžius, ir dingo aušros vaiskume, 
iš kurios ji buvo atėjusi, ir savo gerojo tarno rankose 
paliko medinę statinukę.

Anksti rytą, pilnas išdidumo ir baimės, riteris pasi
rodė vienuolyne.

yienuolyno viršininkas jam perdavė statinukę, žo
dis į žodį pakartodamas, ką Mergelė Marija buvo sa- 
kiusk

— Imk šią statinukę ir ją pripildyk, ir kai ją būsi 
pripildęs, tavo nuodėmės tau bus atleistos.

Riteris, neišpasakytai nustebintas tokios paprastos 
atgailos, nes jis buvo siūlęs atgailai tiek nepraprastų 
dalykų, nulėkė pas šaltinį. Tačiau vanduo, vos tik su
bėgęs pro kamščio skylę, tuojau ištekėjo lauk pro 
tūkstančius neįžiūrimų klyšių. _

Dvidešimt kartų jis mėgino prisemti, dvidešimt kar
tų statinukę likosi tuščią.

Pagaliau, manydamas esąs kažkokio užkerėjimo au
ka, jis trenkia statinukę į žemę ir ima ją daužyti ko
jomis, kad suskaldytų į gabaliukus. Bet statinukę at
laikė, nors, pažiūrėti, ji atrodė tokia silpnutė, kad 
vaikas ją būtų galėjęs sudaužyti.

Tada, sugrįžęs pas vienuolyno viršininką ir įniršęs, 
jis sako:

— Tavo statinukę yra magijos padaras, o aš nesu 
magikas! Aš prašau ne daugiau, kaip pajėgiu, nes aš 
negaliu daryti stebuklų. Todėl duok man atgailą, ku
rią galėčiau išpildyti.

Vienuolyno viršininkas, vis būdamas labai švelnus, 
jam atsakė:

— Pripildyk šią statinukę, mielas sūnau, ir kai ja 
būsi pripildęs, tavo nuodėmės bus atleistos

Ir su šiais žodžiais vienuolis pasišalino, palikdamas 
riterį labiau suerzintą kaip niekados ir savo įpykyje 
sakantį: „Iš manęs juokus daro! Mesk šalin šia sta
tinukę, ši piligrimišką apsiaustą ir lazdą, sėsk ant 
žirgo, imk vėl savo ietį ir gyvenk toliau kaip iki šiol 
esi gyvenęs!“ Bet tuo pačiu akimirksniu jis pamatė 
prieš save amžinas liepsnas, kurios, kaip manoma, ji 
privertė smarkiai susimąstyti. Ir jo susimastydo iš
dava buvo ta, kad jis vėl pasiėmė savo lazdą, pasi
kabino ant krūtinės statinukę ir iškeliavo ieškoti ste
buklingo vandens, kuriuo pripildytų savo statinukę.

Jis klajojo po visa žemę ir plaukiojo po visas jūras 
ir brido į visas upes, šaltas ir karštas, ir į tas, kurios 
pranyksta smiltyiuose, ir į tas, kurios slepiasi lapy-
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nuošė, ir į tas, kuriose nėra jokios gyvybės, ir i tas, 
kuriose veisiasi pasakiškos žuvys, ir į tas, kurios neša 
tik purvus, ir į tas, kurios ridena auksinius akmenė
lius, ir i tas, kuriose maudose tik stabmeldžiai, ir j 
tą visų gražiausią ir brangiausia upę, kurioje šv. Jo
nas Krikštytojas yra krikštijęs mūsų Viešpatį. Jis len
kėsi prie visų šaltinių, ir prie tų, kurie priklauso nim
foms, ir prie tų, kurie yra šventųjų nuosavybė, ir 
prie tų, kurie mergaitėms duoda vyrus, ir prie tų, 
kurie išgydo ligonis. Bet nei vienas šaltinis, nei vie
nas upelis, nei vieftas ežeras, nei viena upė, ne viena 
srovė, nei vienas vandenynas nepaliko statinukėje nė 
vieno vienintelio lašo vandens.

Kiek kartų nusivylęs liūdnas keleivis mėgino nu
sikratyti užkerėta statinuke! Bet liepsnos nenorėjo jos 
deginti, ir akmenys atsisakė ją daužyti, ir kai jis nu
mesdavo ją į gilią, prarają, nenuveikiama jėga tuojau 
ji priversdavo nusileisti teen jos ieškoti. Kad ir ką be-' 
darydamas, jis niekados neišstengė jos nei sudeginti, 
nei sudaužyti, nei pamesti... ir ypač niekados nega
lėjo jos pripildyti.

Ir praėjus daugeliui, labai daugeliui metų, sustin
gęs nuo šalčio ir nesėkmės, Kalėdų vakarą sustojo 
vienas piligrimas prie vienuolyno, kuriame seniau 
buvo pasirodęs vienas penitentas su tokiu išdidumu, 
kokio niekas niekados nebuvo matęs.

Vienuolyno viršininkas jo nepažino.
— Kas esate, Dievo vargše? — prakalbino jį vie

nuolis.
Neatsakydamas nė žodžio. Dievo vargšas (jis toks 

buvo dvigubai: priklausydamas Dievui ir tuo pačiu 
stokodamas Dievo) išėmė iš po savo apsiausto dulkėtą 
ir tuščią statinukę.

— Žiūrėk, — pagaliau jis pratarė, — ir atpažink sta
tinukę, kurią kitados esi man davęs. Aš ją esu nar
dinęs visuose šaltiniuose, visuose ežeruose, visose upėse 
ir visose jūrose. Nė vienas lašas nėra užsilikęs jos 
dugne. Varge, mano pasmerkimas yra užtikrintas! Ak, 
kokia kančia pavirto mano gyvenimas!

Ir kai jis ištarė šiuos žodžius, pirmą kartą jam 
ištryško iš akių ašarą. Ji ■ nukrito į statinukę. Ir sta- 
tinukė pasidarė pilna.

Išvertė Juozas Tininis.

P. Jurkus/Iliustracija C. Grincevlčiaus novelės 
„Balsas iš' anapus“. Ziur. pereitą numeri

Sv. Mišių grandine uz Tėvynė
« •

Jo Prakilnybės Tautinio Delegato Kan. F. Kapočiaus 
paragintas, pradėjau organizuoti nenutraukiamą šv. 
Mišių grandinę už kenčiančią Tėvynę, pradedant šių 
metų (1947) rugp. 15 ir baigiant 1948 met. rugp. 15 d.

Vos tik kunigai gavo pranešimą, tuojau pradėjo 
plaukti malonūs pritarimai ir pasižadėjimų

Čia pacituosiu iš kunigų laiškų keletą gražių išsireiš
kimų: Iš Schwabische Gmūnd rašo: „Jūsų sumanymas 
tikrai gražus ir girtinas. Noriai jam pritariu ir žadu 
nuo š. m. rugp. men. 15 d. ligi sekančių metų tos pa
čios šventės laikyti kiekvieną mėnesį Tėvynės intencija 
vienerias šv. Mišias, jeigu galima 20 d. Kad gi Dievas 
greičiau išklausytų mūsų visų bendrų maldų, pasigailėtų 
ir mus parvestų Į laisvą Tėvyne!“

Iš Mūncheno: „Tamstos laiškus gavau. Ačiū. Labai 
džiaugiuos gražiu sumanymu įjungti kunigus į šv. 
Mišių laikymą už Tėvynės reikalus prie švč. Jėzaus 
Širdies. Aš iš savo pusės mielai įsijungiu į Jūsų orga
nizuojamą maldos akciją ir lauksiu tik, kada Jūs man 
nustatysite dieną“.

Iš Wassersteino: „Gavęs Jūsų malonų laišką šv. Mišių 
už Tėvynę laikymo reikalu, skubu duoti savo atsakymą 
bei sutikimą. Prie šio gražaus sumanymo mielai prisi
dedu ir pasižadu kas mėnesį atlaikyti vienerias šv. 
Mišias“. .

Iš Straubingo: „Mielai sutinku 12-ką šv. jiišių atlai
kyti vienerias šv. Mišias“.

Iš Straubingo: „Mielai sutinku 12-ką šv. Mišių atlai
kyti Tamstos šių loma intencija. Ir šiaip daug mel- 
džiuosiu už Lietuvą, labiausiai už savo ganytus ti
kinčiuosius.

Iš. Flensburgo: „Apsidžiaugiau gavęs Jūsų laišką dėl 
organizuojamų nuolatinių šv. Mišių už kenčiančią šį 
neapsakomą vargą Tėvynę!“

Iš Biberach: Dėsiu visas pastangas, kad mūsų 
kolonijoje būtų praversta, jei ne kasdien, valan
dos' adoracija Švenčiausiojo, tai bent penktadieniais.

Sutinku su Jūsų tvirtinimu, kad Tėvynė žūsta ir tik 
DIEVAS gali ją išgelbėti, mūsų maldų ir aukų atakuo
jamas!“

Iš Klein Wittensee: „Jūsų sumanymus, žygius svei
kinu ir mielai prisidedu prie maldų šv. Mišių už Tė
vynę; kas mėnuo atlaikysiu vienas šv. Mišias.

Iš Lūbeako: „Visa širdimi pritariu Tamstos sumany
mui, kad mes kunigai daugiau šv. Mišių paaukotume 
už Tėvynę ... Aš asmeniškai, kas savaitė aukoju vie
nerias šv. Mišias už Lietuvą nuo 1945 metų.“

Iš Delegatūros vieno kunigo: „Atsiliepdamas J Jūsų 
laišką, rašytą 1947 m. birželio men. 15 d., pranešu, kad 
su džiaugsmu sutinku kas mėnesį atlaikyti vienas šv. 
Mišias Jūsų organikuojamos nepertraukiamų šv. Mi
šių grandinės už Tėvynę eilėje, Džiaugiuosiu Jūsų 
nuostabiai gražiomis pastangomis. Iš Hanau: „Atisaky
damas į Tamstos laišką iš birželio 15 d. nuoširdžiai 
sveikimu iškeltą mintį. Aš asmeniškai, kai tik peržen
giau Vokietją beveik kas sekmadienį aukojau šv. Mi
šias už Tėvynę. Paragintas Tamstos laišku, aš mielai 
jungiuos į maldų grandine.

Čia tik dalį laiškų suminėjau, o jų yra daug ir vis 
kasdien nauji ateina. J. Bružikas S. J.
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Sv. Jeronimas 
Y

Turtas*vargui malšinti
Čia dedama šv. Jeronimo laiško ištrauka rašyta 

turtingam Romos didikui Pamachijul, kuris jo žmo
nai mirus tapo vienuoliu ir savo turtą panaudojo 
neturtingųjų globojimui. Sv. Jeronimo laiškai, kuriuos 
jis mielai rašydavo iš savo vienumos įvairiems savo 
pažįstamiems, dar jam gyvam beesant Rytų ir Va
karų Europoje buvo susilaukę didelio garso. Sv. 
Jeronimas mirė 420 mt. Iš šios trumpos laiško ištrau
kos mes matome kaip pirmaisiais krikščionybės am
žiais tikėjimas sugebėjo pašvęsti turtą socialiniams 
reikalams. Apie dabartinio pasaulio kapitalo apval
dymą socialiniams reikalams žiūr. šio numerio veda
mąjį straipsnį „Maršalio planas“.Mūsų laikais Roma turi tai, ko anksčiau pasaulis visai nežinojo. Pirmiau krikščionių tarpe išminčių, galingųjų ir įžymiųjų žmonių buvo nedaug; bet dabar yra daug išmintingų, galingų ir aukštos kilmės vienuolių, Išmintingesnis, galingesnis ir kilnesnis už juos visus esi tu Pamachijau. Tu esi didysis tarp didžiųjų, pirmųjų ir didvyriškenis už kitus vienuolius. Tokių vaikų, kokių Paulina tikėjosi gyva būdama turėti, ji mums mirdama padovanojo. (Nes Pamachijus jai mirus galėjo savo turtus išleisti vargšų šelpimui.) Linksminkis nevaisingoji, kuri negimdei! Džiūgauk bevaike. Nes tiek, kiek Roma turi varguomenės, tiek vaikų tu iš karto pagimdei. Žėrintys brangakmeniai, kuriais pirma buvo kaklas ir veidas puošiami, šiandien sotina vargšus. Šilkiniai drabužiai ir auksu siuvinėtos medžiagos buvo pakeistos vilnoniais drabužiais, kad sulaikytų šaltį, vietoj išdidumą tenkinę. Turtingi namų baldai, pagaminti pasitenkinimui, dabar tarnauja dorybei. Ten ištiesia savo ranką aklas ir pavalgo... Tiems, kurie savo kūną vos paneša ant sustingusių kojų, švelni mergaitės ranka pagelbsti. Durys, kurios pirmiau praleisdavo būrius vizituotojų, šiandien yra vargšų apgultos. Čia yra vandens liga sergąs, kuris jau mirčiai į akis žiūri; čia kurčias ir nebylys, kuriam net organo trūkstą su kuriuo jis galėtų prašyti; šitas ligonis serga iš mažų dienų, bet elgetauja jis ne sau; ten vėl geltlige sergąs... Bet ar galėčiau aš visas ligas išskaičiuoti! Šio turto lydimas tu įeini ir įgyvendini Kristų; ši nešvaruma tave apvalo. Kaip vargšų globėjas ir jų įgaliotinis tu skubi dangun. Kiti vyrai ant savo žmonų kapo deda daug žibuoklių, rožių, lelijų ir šia meilės tarnyba mažina savo širdies skausmą. O mūsų Pamachijus šventus savo žmonos palaikus aplaisto išmaldos balzamu. 

rankų — sakydavo Rimbaud; Visos tos rankos, kietos rankos ir minkštos rankos, juodos rankos ir baltos rankos, švelnios rožinis rankos su lakuotais nagais arba stiprios odinės rankos, tvirtos rankos, trumpos rankos arba ilgos, pilnos rankos, rašalu suteptos mokinių rankos, plaukuotos rankos, slidžios rankos, visur mes jas matome skubančias, savo penkiais pirštais iš vienos kišenės išimančias ir žaibo greitumu į kitą kišenę (dedančias, ir tamsiame kampe ką nors gniaužiančias, ir po stalu šliaužiančias, ir ant sienos lipančias, ir į lubas kaip musė įsikabinusias, kad atitinkamu momentu pultų ant staldengties ir su savo grobiu pabėgtų. Rankos, rankos.. ’. rankos, kurios lekia gatvėmis, ir visuomet yra pavojaus, kad neapsižiūrėjusį jos gali sumindžioti. Rankos, kurios dienai pasibaigus dar vis vaidenasi galvoje ir atrodo, kad jos iš kelnių kišenių iškris ir po lova pasislėps.Juodoji Rinka? Taip, ji man reiškia šitą rankų triukšmą ir man neduoda ramybės... Rankų katedra, pastatyta garbei nykščio, smiliaus, didžiojo, bevardžio ir mažojo piršto, penkių dievų garbei.

Mastymas
1946 m. sausio 28 d.

Jurgis Bernanos

W KAUDRA

Skridau lėktuvu iš Memphis į Kansas-City. Vienas domininkonas kartą man buvo sakęs:— Ar jūs tikite, kad jūsų mintyse anapus jūsų asmeninių atsiminimų, troškimų, ir jausmų yra sritis, laisva nuo visokio egoizmo; yra jūsų dalis, kuri yra jūsų, nors nebūdama tik jūs; kuri jus valdo bei teisia ir su kuria jūs galite bendrauti per mąstymą?Aš atsakiau:
Prancūzų rašytojas — romanistas Jurgis Bernanos, 

grįžęs po karo iš Brazilijos, Genujoje, viename tarp
tautiniame suvažiavime, pasakė, kalbą apie šiandieninę 
Europos dvasią, iš kurios mes paimame čia dedamą 
ištrauką: „Rankų katedra“. Red.Ponai, nuo pat mano grįžimo iš Amerikos juodoji rinka man atrodo rankų išvaizdos: rankos ir visur tik rankos. Rankos grobimui. Visur rankos. Šimtmečiai

— Taip, žinoma.— Gerai, — tęsė jis. — Ar jūs' manote, kad taip yra ir pas mane ir pas visus žmones?— Aš taip manau.— Taigi, — tarė jis, — man dabar visai nėra reikalo, kad jūs patvirtintumėte, jog tikite Dievą, nes Dievas nėra kas kita, kaip ši visuotinė amžina esmė, glūdinti kiekvieno žmogaus širdyje. Iš Andrė Maurois
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audrai nuolat gresiant, baigiasi visuotinis tvanas, iš kurio prezidento šeima išsigelbsti Nojaus laive.. ’Trečiajame veiksme ta pati šeima yra vieno iš šio karo suniokotų miestų šeimų. Tėvas, sūnus ir tarnaitė grįžta iš įvairių frontų — motina su dukteria iš slėptuvės. Tarp tėvo ir sūnaus išsivysto nesuderinama nesantaika, kaip tarp gėrio ir blogio. Pradedama gyvenimas kurti iš naujo, o jam pagrindo ieškoma senose Spinozos, Aristotelio ir Moaės knygose. Veikalas baigiasi įspūdingai pacituota Spinozos citata apie gyvenimo tuštumą, kuriame nėra nei gero nei blogo ir apie pasiryžimą rasti ką gero, ką būt galima žmonėms paskelbti.Šitaip atrodo trumpai suglausta veikalo medžiaga, tačiau ji yra savotiškai nuspalvinama dviejų techninių naujumų: 1) sumaišymo scenos su publika ir 2) išvidiniu artistų suskilimu.Riba tarp scenos ir publikos čia stengiamasi panaikinti; vaidintojai ateina iš publikos ir į ją grįžta, dekoracijos statomos visos publikos akivaizdoje, publikai nuolat daromi įvairūs pareiškimai, perspėjimai, atsiunčiama pasižiūrėti prekių pavyzdžiai.Tačiau dar keistesnis dalykas yra artistų suskilimas: jie publikos akivaizdoje keletą kartų palieka savo roles, atsisako toliau vaidinti, pradeda gyventi savo gyvenimu ir tik po didelių pastangų teatro direktoriui pavyksta grąžinti pjesėje tvarką. Tai kartojasi kiekvienam veiksme, kartais net po keletą kartų. Vaidintojai išplūsta pačią pjesę, sakosi tokio biauraus veikalo dar neturėję savo amžiuje ir ilgisi gražių senoviškų romantiškų vaidinimų. Ypatingai tas suskilimas stiprus yra tarnaitėje Sabinoje. Pro jos blogą rolę dažnai prasikiša jos natūralus gerumas. Žiauriai iškeikus Mozę pirmame veiksme, ji tiesiog išsigandus pribėga prie rampos ir skundžiasi publikai, kad tokių baisių žodžių ji dar niekad ant scenos nėra pasakiusi. Ir ji keletą kartų prašo publiką neimti jos žodžių ir viso šio vaidinimo rimtai, nes čia yra juk tik vaidinimas ir nieko daugiau, kaip tik vaidinimas.Antrame veiksme, sugundžiusi tėvą pamesti savo žmoną ir eiti su ja, ji staiga užsiožiuoja ir atsisako su juo vaidinti meilės sceną. .Nei teatro direktoriaus įsikišimas ir griežti priekaištai nieko negelbsti. — Perskaitykite tą vietą publika iš knygos, o toliau aš vaidinsiu jau pati, — sako ji. — Bet juk tu paskutinį kartą šią vietą gerai suvaidinai, tai kodėl dabar nenori vaidinti? — klausia direktorius. — Tai buvo anąsyk, o šiandien yra teatre mano pažįstamų, ir aš negaliu ... negaliu.šitokių ir panašių „nesusipratimų" yra pilnas spektaklis.Apskritai reikėtų teigiamai žiūrėti į sumanymą teatre pavaizduoti ne tik kokią gyvenmo smulkmeną, kur išvidiniai žmogaus grendimai ir jausmai yra išaugę iki nenormalaus dydžio, bet ir visą žmonijos gyvenimo mislę, kaip vieną nedalomą visumą. Šita problema keletas šimtmečių buvo išimta iš pasaulinio teatro repertuaro. Ir reikia džiaugtis, kad naujomis turtingomis formomis ji vėl į jį grįžta.Veikalas „Mes dar kartą išsigelbėjome“ yra pasiėmęs uždavinį atvaizduoti tą didį gėrio ir blogio susimaišymą žmonijos gyvenime; kad nėra lengva išvesti ribos konkrečių žmonių tarpe tarp gerumo ir blogumo. Taip yra. Tačiau ko mes šiame veikale pasigestume, tai to paties išsigelbėjimo. Sakoma, kad išsigelbėjimas čia. įvyksta, bet šio veikalo žiūrėdami mes jo neišgyvename. Ir dėl to galų gale, išklausęs Spinozos citatą, išeini iš teatro su mintimi, kad čia vaizduotas pasaulis dar iš tikrųjų nėra išgelbėtas, bet tik ieškąs išgelbėjimo.

T. WILDER, MES DAR KARTA 
IŠSIGELRĖJOME

Nors šiaipjau vokiečių visuomenė nėra dabar nusiteikusi žavėtis Amerikos kultūrinėmis vertybėmis, bet amerikietinės pjesės jau antri metai Mūnchene užkariauja vis didesnį visuomenės įėmesį. Ypač pažymėtinas yra T. Horuton Wilder, kurio viena pjesė pernai, o kita šiemet kėlė didelio visuomenės susidomėjimo. Pernai buvo statoma jo „Mirtis obelyje", o šįmet „Mes dar kartą išsigelbėjome". Su šia pastarąja mes norime trumpai supažindinti mūsų skaitytojus. Ši, kaip ir daugelis naujų amerikietinių pjesių, tiek idėjų, tiek pastatymo, atžvilgiu yra labai toli nuėjusios nuo psichologinės šekspyriškos dramos. Amerikiečiai, tolimi Šekspyro vaikaičiai, ieško naujų dramos kelių. Sunku dabar dar yra pasakyti, kas šiai naujai amerikietinei pjesei yra būdinga: ar visokių idėjų sąmyšis, ar publikos su scena sumaišymas, ar visai kas kita.„Mes dar karta išsigelbėjome" vaizduoja žmonijos išsigelbėjimą iš trijų didžiųjų pasaulio nelaimių: ledlai- kių gadynės, pasaulinio tvano ir... šio karo. Veiksmas ■jyksta per visus žmonijos gyvenimo amžius, bet ji vaizduoja viena ir ta pati šeima, atseit Adomo ir Jevos šeima, kuri viename veiksme švenčia savo šešių tūkstančių metų vedybų sukaktį. Tarnaitė „sub sekreto" išduoda publikai šeimos paslaptį, kad joje yra buvęs dar vienas vaikas, bet apie tai šeimoje nekalbama. Sūnus Henrikas, grįžęs iš mokyklos, prašo motinos, kad ji dar kartą rašytų mokytojui laišką, nes jis ir vėl šiandien jį visoje klasėje pavadino jo tikruoju vardu — Kainas, nes jis buvo susipešus su kitais vaikais. Motina tai labai skaudžiai pergyvena ir stengiasi plaukais pridengti kruviną neišdildomą žymę sūnaus kaktoje. Baisiai šalta, ledynas iš šiaurės vis artėja, vyro pėra namuose, jis atsiunčia telegramą iš savo kontoros, pranešdamas, kad tuoj grįšiąs ir kad šiandien jam yra laiminga diena, nes jis padarė du didelius išradimus: atskyrė alfabete raidę M nuo U ir išrado ratą. Pagaliau jis grįžta namo. Pabėgėlių minios, slenkančio ledyno išgąsdintos, bėga iš šiaurės ir apsupa namus. Vyras, žmonai ir tarnaitei priešinantis, juos priima ir vaišina. Pabėgėlių tarpe yra Homeras su gitara ir Mozė su įstatymų lentomis. Visus vargina klausimas, ar ledynas sustos, ar jis atslinks ir čia. Niekas negali duoti tikro atsakymo.Antrajame veiksme ta pati šeima yra Amerikos prezidento šeima. Veiksmas vyksta Atlantik City, kurs užėjusio tvano yra paskandinamas. Vyksta rinkiminės kovos, tėvai nesuvaldo vaikų, vyras laužo šeimos ištikimybę. Buvusi jų tarnaitė šiame veiksme yra Atlantik City grožio karalienė, kuri ardo prezidento šeimą. Veiksmas yra vienas margų amerikoniško pajūrio vaizdų ir,
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NEBIJOKITE

Popiežius Pijus XII birželio 2 d. 
kardinolų pasveikintas vardinių pro
gą, pasakė kalbą, kurioje pasisakė 
daugeliu šiandien opių klausimų.

Ką manys ateinančios kartos apie 
1947 metus? Jiems šie metai, sako 
Popiežius, atrodys pilni daugybės 
gąsdinančių problemų iš vienos pu
sės ir gėdingai mažų pastangų joms 
išspręsti iš kitos pusės. Juos žmonės 
girs arba peiks pagal tai, ar pasau
lio tautų šeima įsisąmonins bro
liškumo sąvoką ir bendromis jėgo
mis stengsis sukurti pakenčiamas 
teisines sąlygas pasaulyje.

Apie saugumą popiežius šitaip 
kalbėjo. Jeigu j dalykus žiūrime 
taip, kaip jie dabar tikrovėje yra, 
tai turime pripažinti, kad prie ge
riausių norų nėra galimybės sukurti 
to saugumo, kurio žmonija dabar 
yra taip išsiilgusi. Saugumas, kiek 
jis iš viso pasaulyje yra galimas, 
neturi kitų pagrindų, kaip fizinę ir 
dorinę tautos jėgą, tvarkingus san
tykius valstybės viduje ir norma
lius gerus santykius su kaimyninė
mis valstybėmis.

Apie ekonominę gerovę popiežius 
šitaip mano. Ekonominė tautų ge
rovė negali būti užtikrinta tol, kol 
ji nėra bendra visų tautų gerovė. 
Kol to nėra, nedarbas ir rinkiį su
mažėjimas, kuriam kai kurios tau
tos jau atrodo yra pasmerktos, arti
moje ateityje sukels ekonomines 
krizes.

Nors apie laisvę tiek daug yra 
kalbėta, bet popiežius mano, kad 
ji yra galima tik tada, kai viešpa
tauja teisė, įstatymas, pagarba pa
vienio žmogaus ir tautos orumui. 
Kol to nėra, milijonai žmonių gyve
na sauvalės ir prievartos globoje, 
viskas jiems yra netikra: ir jų na
mai, ir jų turtas, ir jų laisvė, ir jų 
garbė. Jiems yra pagrobiamas pas
kutinis gyvenimo džiaugsmo liku
tis. Dar nėra per vėlu, kad žemės 
tautos bendromis pastangomis im
tųsi organizuoti bendrą saugumą 
visų žmonių gerovei ir užtikrintų 
žmonėms tvarką ir laisvė.

Su ypatingu susirūpinimu popie
žius kalba apie jaunimą. Jis kalba 
apie daugelyje tautų siaučiančią kū
ninę ir dvasinę mažakraujystę. O 
tose tautose, kuriose gerovė stovi 
aukštai, jaunimui yra kitas pavojus: 
savo fizinę ir dorinę sveikatą pra
rasti netwarkinguose smaguriavi
muose ir pasilinksminimuose. Ta

čiau labiausiai jaunimui kenkia pa
krikęs gyvenimas ir netikrumas dėl 
ateities. Už tai jie paprastai kalti
na senesniuosius ir pradeda abejoti 
visomis iš jų paveldėtomis verty
bėmis. Ir deja tautoms, jeigu jų jau
nimas neteks tikėjimo, noro aukotis 
ir įsipareigoti.

Širdį sukrečiančios žinios apie 
šeimos gyvenimą pasiekė popiežių 
iš karo* nuniokotų šalių. Ypatingai 
sunki yra šeimų būklė klajojančių 
žmonių grupėse, jeigu iš viso dar 
ten apie šeimas galima kalbėti. Są
monė Dievo įsakymo apie gausią 
šeimą yra labai smukusi. Šios parei
gos išpildymas šeimos didvyriams 
pasidaro nepakeliamai sunkus. Iš 
tikrųjų tik Dievo malonės palaiko
mas didvyriškumas jaunų šeimų 
širdyse gali sužadinti gausios šei
mos norą ir džiaugsmą. Be sveikos 
ir gyvastingos šeimos tautos yra žu
vusios.

Ypatingą susidomėjimą yra su
kėlę šioje popiežiaus kalboje pasa
kyti žodžiai prieš ‘baimę. Tokiais 
dvasios pakrikimo laikais, kaip mu
sų, Popiežius savo viltį grindžia 
Dievu ir pasaulio tikinčiaisiais. Šiuo 
pagrindu remdamasis, jis gali pa
sakyti pasauliui Dieviškojo Moky
tojo žodžius: nebijokite. Jeigu šian
dien reikia ko nors bijoti, tai reikia 
bijoti pačios beimės. Ji yra blogiau
sia patarėja tokiais laikais, kaip 
mūsiškiai, ji netinka niekam kitam, 
kaip nerimui kelti, apakinti ir nuo 
tiesos kelio nukreipti. Baimė, kuri 
pati savęs gėdisi, tačiau moka gu
driai užsimaskuoti, kartais ji prisi
dengia apgaulingos meilės skraiste 
prispaustiesiems, kartais ji apsisiau 
čia tariamojo krikšoioniško protin
gumo šydu ir lieka nebyli ten, kur 
pareiga reikalauja turtingiesiems ir 
galingiesiems be baimės pasakyti: 
tai yra negalima. Yra negalima dėl 
pelno ar valdžios noro nukrypti nuo 
krikščioniškų socialinio ir politinio 
gyvenimo pagrindų, kuruos Bažny
čia ir šiandien pakortotinai skelbia. 
Negalima teisintis, jog šiandieninė 
padėtis yra tokia bloga, kad jos jau 
negalima pataisyti. Net aštriausiose 
žmonių ir valstybių interesų kovose 
galima rasti taikų sprendimą. Dan
gus girdi nelaimingųjų maldą, bet 
jis ją nori išklausyti jūsų meilės 
darbų padedamas. Ateitis priklauso 
tikintiesiems, o ne tiems, kurie ne
tiki ir abejoja. Ateitis priklauso 
drąsiems, kurie nenustoja vilties ir 
veikia, o ne tiems, kurie paskęsta 
smulkmenose ir svyravimuose.

POPIEŽIAUS 4 
KALBOS ATGARSIAI

Vatikano radijas, koųjentuodamas 
Popiežiaus kalbą, apsistoja prie jos 
žodžių: „Nebijokite“. Nepaisant pa
saulio jėgų suskilimo, nepaisant 
viešojo gyvenimo supasaulinimo, 
nėra jokio pagrindo baimei. Reikia 
tik atvirai gyventi tikėjimo įstaty
mu. Reikia studijuoti, kokius Die
vas turi tikslus šiandieniniame pa
saulyje . ir iš to padaryti išvadas. 
Žinoma, tie laikai yra praėję, kada 
Bažnyčia visai kitokios įtakos tu
rėjo viešajame gyvenime, bet ir ši
andien dalykai jokiu būdu nestovi 
blogai. Jėgos, su kuriomis pasaulis 
šiandien turi skaitytis, yra katali
kybė ir komunizmas. Ir daugiau ne
gu katalikų Bažnyčia turi skaitytis 
su komunizmu, komunizmas yra 
priverstas, skaitytis sy Bažnyčia.

VIENUOLINIS SĄJŪDIS 
PROTESTANTŲ TARPE

Dvidešimt penki evangelikai pa
sauliečiai ir teologai įsteigė evan- 
gelišką išmaldautojų ordeną. Jie 
netoli Marburgo nupirko vieną ma
lūną ir jo patalpas perdirbo į vie
nuolyno celes. Vienuolynas yra gau
siai lankomas, žmonės iš įvairių 
protestantų sluogsnių džiaugiasi ga
lėdami ten praleisti atostogas. Kitas 
protestantų pasauliečių konventas 
yra įsisteigęs Garmiše.

ANGLIJOS MINISTERIS 
VOKIETIJAI KATALIKAS

Lordas Pakenham Anglijos minis* 
teris užimtoms vokiečių sritims yra 
konvertitas. „Mano politinis nusis
tatymas yra grindžiamas krikščio
nybe“, pareiškė jis Berlyne spaudos 
atstovams, „ir aš stengsiuosi vyk
dyti krikščioniškąjį teisingumą ir 
gailestingumą. Mano didžiausias rū
pestis yra maitinimo reikalai Vokie
tijoje. Kai aš rytą ir vakarą mel
džiuosi, tai „Tėve mūsų maldos žo
džius apie duoną aš suprantu tiesio
gine prasme“.

Popiežius Pijus XII priėmė tarp
tautinio paštų kongreso dalyvius. 
Savo kalboje popiežius iškėlė, kad 
kiekvienas tarptautinis kongresas 
turi ypatingą reikšmę, nes jis pa
deda sulaužyti barjerus tarp tautų 
ir jas suartinti.

— Amerikos protestantų teologi
joje pastebima kryptis prieš libe
ralizmą. Visa eilė naujų jų veikalų 
kalba apie gimtąją nuodėmę ir jos 
įtąką gyvenime. „Church Times“ 
Amerikos katalikų laikraštis nuste
bęs rašo: Amerikos protestantizmą 
mes laikėme įvairių nedogmatinių 
sektų rinkinių, dėl to mums yra juo 
nuostabiau pastebėti, kaip stipriai 
plačiuose Amerikos sluogsniuose yra 
įsišaknyjęs mokslas apie gimtąją 
nuodėmę ir malonę.
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KĄ LIUTERIS ŠIANDIEN 
SAKYTŲ

Evangelikų istorikas .d r. K. A. 
Meissinger, kuris griežtai atsisakė 
pereiti į katalikų Bažnyčią, Liuterio 
dienai šitaip rašo: „Jeigu šiandien 
ateitų Liuteris, tai jis dėl daug ko 
nustebtų. Jis, galbūt, nustebtų dėl 
to, kad dar vis tebėra pasaulyje pol 
piežius ir vyskupai ir kad joks rim
tas ir mokytas protestantas negal
voja juos nuversti. Bet jis tikrai 
stebėtųsi Romos bažnyčią rasdamas 
šiandien tokią, kurios jis pats visai 
negalėtų pulti.

Jis patirtų, kad nuo Tridento susi
rinkimo iš viso nebuvo blogų po
piežių, bet daug buvo gerų; jis, tur
būt, manytu, kad .tai yra atsitikę jo 
reformos dėka. Jis pamatytų, .kad 
jau nebėra Bažnyčios valstybės, kad 
vokiečių vyskupai nebėra pasauli
niai kunigaikščiai, kad kunigai, vie
nuoliai ir vienuolės yra pamaldūs, 
darbštūs ir gyvena beveik neturė
dami nuosavybės; kad nėra dabar 
praktiškai nei vieno tų piktnaudo- 
jimų, kurie davė jam progos atsis
kirti nuo Romos.

Kad tikėjimo moksle vis dar tebe
viešpatauja Tomas Akvinietis, tai 
išsyk sukeltų jo pasipiktinimą. Ta
čiau kai jis įsigilintų į moderaus 
žmogaus dvasios istoriją, jis negalė
tų ilgai išvengti įsitikinimo, kad ši
tas jo laikais niekad iki galo neiš- 
mąątytas Tomas dabar reiškiasi kaip 
aukščiausia vakarų dvasios viršūnė.

ŠVENTIEJI HOLLYWOOD'S
Kalifornijoje JAV garsėja tėvas 

Patrikas, kuris stengiasi sužadinti 
pamaldumą šeimose. Jo atsišauki
mai yra paskelbiami daugiau kaip 
trijų šimtų radijo stočių. Jo bendra
darbiais yra keletas įžymiųjų filmų 
artistų. Jis yra šitaip išsireiškęs apie 
Hollywood‘ą: aš galiu užtikrinti, kad 
Hollywood'e yra šventųjų. Ten yra 
vyrų ir moterų, kurie turi pasaulinį 
vardą, kasdien kalba rožančių, kas
dien klauso šventų mišių ir priima 
komuniją.

OLANDŲ GĖLES FATIMAI

Olandų katalikai metinių Dievo 
Motinos pasirodymų proga, gegužės 
13 d„ j Fatimą pasiuntė lėktuvą 
gražiausių Olandijos gėlių, kurios 
turi būti padėtos apsireiškimo vie
toje.

RUSŲ ORTODOKSŲ 
MISIJŲ TIKSLAI

Sovietų valdžiai remiant, yra 
įsteigta ortodoksų misijų taryba. 
Jos pirmininku yra arkivyskupas 
Vitalis iš Tūlos. Jos tikslas yra or
todoksų tikėjimą paskleisti ne rusų 
sovietų piliečių tarpe. Ypatingai čia 
turima galvoje tolimieji Azijos ry
tai, bet čia pat turima galvoje ir 
užimtos Pabaltijo sritys. Pavyzdžiui, 

šiandien Taline yra dešimt orto
doksų bažnyčių, lygiai tiek kaip ir 
Petrapylyje.

KONSTANTINOPOLIO PATRIAR
CHAS IŠVYKO I GRAIKIJĄ

Pirmą kart nuo Konstantinopolio 
užėmimo 1453 mt. ekomeninis pa
triarchas išvyko iš Konstantinopo
lio. Patriarchas Maksimas atvyko į 
Atėnus. Vienoje Graikijos vasarvie
tėje jis nori praleisti vasaros atos
togas. Gandai, kad patriarcho iš
vykimas įvykęs ryšium so jo atsis
tatydinimu, ortoduksų bažnyčios 
sluogsniuose dementuojami. Šitie 
gandai kyla iš Maskvos, kur bijoma, 
kad nebūtų bandoma Konstantino
polio patriarchu padaryti Amerikos 
graikų ortodoksų bažnyčios primą, 
arkivyskupą Atenagorą, kuris gy
vena New-Yorke. Jis yra graikiškos 
kilmės, bet yra Amerikos pilietis. 
Maskva čia įžiūri bandymą Tru- 
mano politiką perkelti į bažnytinę 
sritį.

DVASIOS POSŪKIS AMERIKOS 
INTELIGENTIJOJE

Amerikos laikraštis „Common
weal" apie tai šitaip rašo: Amerikos 
šviesuomenės atsivėrimas religiniam 
gyvenimui iš tikro yra viena iš 
keisčiausių mūsų laikų kultūrinių 
apraiškų. Žinoma, plačiųjų masių 
laikysena ir šiandien, atrodo, nedaug 
skiriasi nuo pereitos kartos laiky
senos, tačiau galima tikrai^ sakyti, 
kad kai kurtuose mūsų krašto elito 
sluogsniuose yra įvykęs staigus pa
sikeitimas religijos naudai. Tai ypa- 
tingai'krenta j akis tokiuose laikraš
čiuose, kaip „Time“, „Life“ ir „For
tune“. Šių laikraščių pasikeitimas 
įvyko ne išsyk. Šis vėjas pradėjo 
pūsti jau prieš kokius 5—6 metus. 
Daugelis straipsnių šiuose laikraš
čiuose yra parašoma ne katalikų, 
bet jie yra parašomi taip katalikiš
kai, kad mums tenka tik stebėtis. 
Nėra abejonės, kad visas šitas są
jūdis yra vedamas geros valios.

AR BAŽNYČIA IŠKELIAUJA IŠ 
VAKARŲ KULTŪROS

Congregatio de Propaganda Fide, 
tai yra Vatikano įstaiga, kuri tvar
ko misijų reikalus, kuris laikas la
bai pabrėžia reikalą bažnytinę 
ierarchiją misijų ^raštuose sudaryti 
iš vietinių tautų žmonių. Tokiu būdu 
Bažnyčia nori pasipriešinti misijų 
tautų nacionalizmui. Tačiau šia pro
ga misijų mokslininkams kyla įvai
rių klausimų. Kaip toli galima eiti 
prsitakant prie senų ir turtingų Azi
jos kultūrų? Vėl iškyla senas ritu 
ginčas, kuris prieš pora šimtmečių 
buvo iškilęs Kinijos kultūros rei
kalu. Ar galima vakarietiškos dva
sios Bažnyčią, tokią, kokia ji yra 
išaugus Europos kultūros erdvėje, 
persodinti Indijoje arba Kinijoje? 
Mums šių laikų europiečiams šitie 

klausimai įgyja beveik tragišką po
būdį, nes mes esame kankinami ma- 
žavertiškumo jausmo, kad mes dau
giau nebegalime tikėti ir kad Baž
nyčia musų tarpe jau neturi ką 
veikti.

KARDINOLAS TISSERANT 
AMERIKOJE

Orientalų'kongregacijos sekretori
us, kardinolas Tisserannt, Prince
ton universiteto pakviestas lankėsi 
JAV. Tikrasis jo kelionės tikslas 
buvo aplankyti rytų katalikų baž
nytinę provinciją JAV ir Kanadoje. 
Ši bažnyčia susideda iš trijų vys
kupijų su šešiais vyskupais. Dvi iš 
jų yra JAV, viena Kanadoje. Jos 
tikintieji daugiausiai yra ukrainie
čiai. Kardinolo manymu ukrainie
čių katalikų bažnyčia suvaidins di
delį vaidmenį Europos rytuose.

MIŠIOS ATSIGRĘŽUS Į ŽMONES
Maria Laach bazilikoje abato pat

varkymu jo sostas ir vienuolių cho
ras yra perkeltas anapus altoriaus. 
Tokiu būdu altorius atsistoja vidu
ryje tarp žmonių ir vienuolių. Kuni
gas, celebruojąs mišias, stovės iš 
tos pusės, kur yra vienuoliai, ir per 
altorių bus atsigręžęs į žmones. To
kia mišių laikymo tvarka Bažnyčioje 
buvo pirmaisiais jos amžiais.

ŠVENTOJO TĖVO KALBA 
ŠVEICARAMS

Šveicarų tautinio didvyrio Niko
laus v. Flūe šventuoju paskelbimo 
proga Popiežius pasakė kalbą, skirtą 
Šveicarų tautai. Jis tarp kitko kalbė
jo: gerų krikščionių skaičius šian
dien nėra mažas, didvyrių ir šventų
jų Bažnyčioje dabar yra galbūt dau
giau negu ankščiau, tačiau nepai
sant to viešieji santykiai yra sukrės
ti. Dėl to šiandien yra Bažnyčios 
vaikų uždavinys išeiti prieš šitą 
smukimo bangą savo išpažinimu ir 
darbu, ir savo užsiėmime, savo pi
lietinių teisių apipavidalinime, savo 
kasdieninės buities rūpeščiuose ir 
darbuose vėl sudaryti galimybę 
reikštis Kristaus įstatymui.

Viešojo gyvenimo smukimo kreivė 
eina lygiagrečiai su sekuliarizacijos 
kreive, su jo išlaisvinimu iš tikėjimo 
ir Dievo valios. Bet žmonės, kurie 
tiki ir meldžiasi, gali šį supasaulini- 
mo procesą tautose ir valstybėse 
sustabdyti. Dėl to mes kreipiamės 
į jus: melskitės kaip Nikolaus v. 
Flūe meldėsi. Šilleris savo „Wilhelm 
Tell" leidžia pasakyti žodžius, ku
riuos jūs, jauni būdami, skaitėte ža
vėdamiesi: „Laikykis tėvynės, laiky
kis brangiosios, jos laikykis visa savo 
širdimi, nes čią yra tavo jėgos šak
nys.“ 'Bet jeigu jūs paklaustumėte, 
kuY tėvynėje yra tos tvirtybės šak
nys, tai atsakymas būtų: jos, nors 
neišskiriant kitų jėgų, visų pirma 
glūdi krikščioniškame podirvyje.
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ant kurio rymo visa bendroji tėvy
nės sąranga, jos socialinė tvarka, jos 
teisė ir jos visa kultūra. Šito krikš
čioniško podirvio negalima kuo kitu 
pakeisti: nei jėga, nei politiniu akty
vumu. Audros, kurios ištisi metai, 
kaip koks pasaulio teismas siaučia 
po kontinentą, perkūno trenksmais 
tai yra paskelbusios.

Jūs didžiuojatės savo šalies laisve, 
tačiau neužmirškite, kad žemiškoji 
laisvė tik tada yra gera, kai ji kyla 
iš aukštesnės laisvės': jei jūs esate 
laisvi Dievuje, jei jūs esate laisvi 
patys savyje, jeigu jūsų dvasia lais
vai ir atvirai atsiveria Kristaus 
malonės ir meilės srovei.

MOTERIS VADOVAUJA
PARAPIJAI

Amerikiečių katalikų kunigas 
Maskvoje dr. Georg Laberge prane
šu amerikiečių katalikų žinių agen
tūrai, apie katalikų Bažnyčios padė
tį Rusijoje Apie Odesą jis šitaip 
rašo: Odesoje didelei lenkų parapi
jai, kuri yra be kunigo, o tokių at
vejų Rusijoje yra daug, vadovauja 
viena moteris. Ji dabar veda dery
bas su Sovietų valdžios organais, 
kad parapija galėtų gauti nuolatinį 
kunigą. end.

MALDA UŽ RUSIJĄ 
f

JAV. Kanadoje 1 gegužės buvo 
meldžiamasi už rusų tautą ir visas 
Sovietų įtakoje esančias sritis. Buvo 
suruošta iškilmingų susirinkimų, re
liginių demonstracijų, iškilmingų pa
maldų daugiau kaip 200 Amerikos 
miestų. end.

DVASININKAS NUBAUSTAS UŽ 
KOVĄ PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

Jonas Mayol de Lupę prancūzų sa
vanorių legijono kovojusio prieš bol
ševikus lauko pamokslininkas, pran
cūzų teismo yra nuteistas 15 metų 
priverstinų darbų.

MALDA UŽ ANGLIJĄ

Anglijos karaliui pageidaujant 6 
liepos buvo paskelbta maldos diena, 
kad išmeldus Aukščiausiojo pagal
bos tiems uždaviniams atlikti, prieš 
kuriuos dabar stovi anglų tauta.

BAŽNYČIA — MES VISI
Prancūzų laikraštis „Tempogmage 

Chretien“ šitaip rašo apie pasaulie
čių ir kunigų santykius. Mes kartu 

su kunigais turime uždavinį skelbti 
Linksmąją Naujieną. Ar nebūtų ge
riau, kad mes, vietoje savo kunigus 
kritikavę, pažiūrėtumėm kaip mes 
jiems galime pagelbėti. Jeigu turi
me ką išsiaiškinti, kodėl atvirai ne
pasakyti. Ištikrųjų labai dažnai dva
sininkai su pasauliečiais elgiasi kaip 
su vaikais. Bet ar visada pasaulie
čiai yra pasirodę užaugusiais? Nėra 
jokių dviejų pasaulių: dvasiškijos 
pasaulis ir pasauliečių pasaulis. Yrą 
tik vienas: vieno Dieviško Tėvo vai
kai.

FILMOS BAŽNYČIOJE NEBUS 
RODOMOS

Norvegijos vyskupų posėdyje buvo 
nutarta, kad filmos bažnyčioje nebus 
rodomos. Šį nutarimą pagrindžiant 
buvo nurodyta, kad bažnyčia visdėl- 

- to turi skirtis nuo paprastos susirin
kimo salės. Be to dar būtų sunku 
susitarti kokios filmos yra rodytinos.

— Vieno fabriko darbininkai Len
kijoje iškėlė reikalavimą, kad vi
sose darbovietėse būtų pakabinti 
kryžiai, o virš įėjimo į fabriką^ būtų 
pakabintas užrašas: Dieve laimink 
mūsų darbą.

Religinės kultūros laikraštis. Tretieji metai Nr. 2 
(23) 1947 m. liepos 30 d. The New Life. Lithuanian 
magazin of religious cultur. Autorized by Head
quarters European Command AG 383.7 GEC-AGO. 
Editor Rev. V. Bagdanavičius. Leidžia L. Kat. Kuni
gų Sąjunga. Adresas: Mūnchen 27, Lamontstr. 21. 
Spargirokonto Nr. 1180 StSdt. Sparkasse Mūnchen.
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