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Kun. V. Bagdanavičius

G IRU U VIE SIIAII
Nei viena tema šiandien taip įkyriai nesiperša būti 

mąstoma, kaip griuvėsių tema. Miestų gyventojai beveik 
negali savo žvilgsniu išvengti griuvėsių. Per langą 
matosi griuvėsiai, gatvėje griuvėsiai, sode griuvėsiai, 
o tramvajuje ištisa filmą griuvėsių. Ne geresnėje būk
lėje yra keleiviai traukiniuose. Pro jų akis slenka mil-. 
žiniškais plyšiais išvagotos stočių ir miestų sienos.

. Suskaldytas, apardytas gyvenimas yra kasdieninė 
mūsų buitis. Jeigu nuo miestų mes savo žvilgsnį nu
kreipsime į Europos tautų gyvenimą, pamatysime dar 
skaudesnius plyšius. Mūsų pačių tauta mums tiekia 
būdingą tautos suskaldymo vaizdą: mes patys klajoja- 
me bedalių gyvenimą čia Vakaruose, kita mūsų tautos 
dalis kenčia nežinomą likimą tolimuose Rytuose, o 
tautos kamienas, atskirtas nuo savo šviesuomenės, ken
čia svetimųjų priespaudą savo tėvynėje. Panašaus li
kimo yra ištiktos, berods, visos Vidurio Europos tautos. 
Europos Vakarai šiandien vėl mato didį tautų kilnoji
mosi vyksmą, kokio jie nėra matę nuo 6 šimtmečio.

Tačiau išoriniai įvykiai niekada nėra be gilesnės 
prasmės. Išoriniai dalykai yra visuomet ženklai bei 
simboliai išvidinių bei dvasinių dalykų. Visi mūsų ma
tomi medžiaginiai ir politiniai griuvėsiai, deja, yra at
sitikę ne kokios gamtos katastrofos dėka. Jie visi yra 
kilę iš žmogaus dvasios. Kaip laimingi mes būtume, jei 
atsakomybę už šiuos griuvėsius galėtume suversti gam
tos jėgoms ar kam kitam. Bet niekam nekyla abejonės, 
kad visi tie griuvėsiai yra žmogaus dvasios padaras.

Supleišėjusios miestų sienos ir suskaldytos tautos 
mums skaudžiai byloja apie modeminio žmogaus iš
vidinį suskilimą ir jo dvasios žaizdas. Niekas būdingiau 
ir tiksliau negali mums pavaizduoti modernios žmo
gaus dvasios, kaip mūsų kasdien matomi griuvėsiai. 
„Iš jų (darbų) vaisių pažinsite juos.,. Geras medis 
duoda gerus vaisius, blogas — blogus“ — sako Kristus. 
(Mat. 7, 16—17). Modernios dvasios klaidos be šio žiau
raus akompanimento niekada mums nebūtų buvusios 
tokios akivaizdžios. Pokarinio atstatymo darbą reikia 
mums pradėti nuo pagrindų; reikia pirmiau užgydyti 
žaizdas žmogaus dvasioje, tai paskui seksis ir išorinį 
gyvenimą vėl suorganizuoti. Būtų klaida pradėti atsta
tymo darbą neprašalinus griuvimo priežaščių. Toks 
darbas nebūtų joks tikras atstatymas. Reikia iš tiesos 
meilės kilusios drąsos neužsimerkti prieš savo klaidas.

I. Dvasiniai griuvėsiai.
1. Modernaus žmogaus dvasia yra suskilusi. Moder

nus žmogus neturi vienos didžiosios linijos, kuri visas 
jo pastangas ir dorybes suharmonizuotų į darnią visu
mą. Šitos linijos trūkumas žmogų skaldo ir net jį žudo. 
Labai akivaizdų šio teigimo patvirtinimą mums prieš 
akis iškelia didžioji Nūmbergo byla.

Nūrnbergo kaltinamieji teisinosi prieš teismą pasi- 
gaudami vienos dorybės. Jie būtent sakė, kad jie nėra 
joki nusikaltėliai, o tik klusnumo dorybės aukos. Jie 
teigė, kad karys turi klausyti savo viršininko, ministe- 
ris turi būti klusnus bendrai krašto politikos linijai, 
kad pavaldinys turi savo viršininko įsakymą išpildyti, 
o ne jį kritikuoti ir t. t.

Tačiau nepaisant visos šios klusnumo apologijos, teis
mas prieš juos iškėlė didįjį tiesos reikalavimą. Kalti
namieji buvo klusniai tarnavę blogiui ir teismas juos 
už tai pasmerkė.

Nūmbergo teismas iškelia prieš mūsų akis žmogaus 
suskilimą su visomis baisiomis jo pasekmėmis. Klus

numo dorybė čia yra suėjusi į konfliktą su teisingu gy
venimo tikslu, ir šiuos žmones ne tik dvasiškai bet ir 
fiziškai sunaikinusi.

Ar mes dėl to turime atsisakyti savo vaikus auklėti 
klusnumo dorybėje? Anaiptol ne. Klusnumo dorybė 
yra gera, kaip ir teisingumo dorybė yra gera. Mes tik 
turėsime rasti būdą suderinimui, kad šios dvi dorybės 
nesusikirstų ir negriautų žmogaus. ,,

2. Kitą labai platų žmogaus dvasios skilimą ir ištisus 
griuvėsių laukus mes randame modernaus žmogaus 
teoretiniuose svarstymuose.

Mokslas, tiesa ir šviesa tai yra žodžiai, kurie 19 
šimtmetyje buvo susilaukę didžiausios pagarbos ir įsi
giję didžiausio orumo. Tačiau kaip pažinti tiesą? No
rint pasiekti kuodidžiausio tiesos tikrumo buvo einama 
saugiausiu kėliu: tai yra tiesa, ką mes galime patikrinti 
visais pojūčiais. Visa tai, su kuo negalima padaryti ex- ■ 
perimento, nėra nei tiesa, nei šviesa, nei mokslas. Ir 
taip filosofija, religija ir dorovė tapo nebemoksiąs, ne- 
betiesa. Tik viena Bažnyčia pasiliko tvirtinti,-kad do
rinė ir religinė tiesa yra tokia pat tvirta tiesa kaip fi
zinė ar matematinė tiesa.

Dorovė ir religija daugumui filosofų liko tik ilgesys, 
tik svajonė. Bet praktiškam gyvenimui reikėjo kokios 
nors dorovės. Tą dorovę atstojo pozityvinis įstatymas; 
nesvarbu kad jis būtų teisingas, svarbu tik kad jis būtų 
valdžios įsakytas. Tokiu būdu atsirado platus skilimas 
tarp teoretinių mokslų ir dorinio gyvenimo ir niekas 
negalėjo jo užgrįsti. Mokslai atitrūko nuo tikrovės, po
litika atsiribojo nuo dorovės, o ekonomija nuo sociali
nių gyvenimo uždavinių. Teorijos ir praktikos' persi
skyrimas buvo priežastimi daugelio skilimų įvairiose 
dvasinio gyvenimo srityse.

3. Dar vieną stambią žmogaus dvasios painiavą mes 
randame pribrendusią prieškarinėje Vokiečių filosofi
joje. Tai yra Ničės mokslas apie viršžmogį. Ga iškyla 
žmogaus tvirtumo klausimas. Ar žmogus turi būti tvir
tas ir išdidus ar kuklus ir kantrus? Be abejo, kad 
žmogus turi būti tvirtas. Krikščioniškoje dorovėje tvir
tumo dorybė užima labai svarbią vietą. Tačiau Ničė 
savo tvirtumo mokslą patiekė Vokiečių tautai tokioje 
iškrypusioje formoje, kad jis bus nemaža prisidėjęs prie 
tautos sužlugdymo. Jis įpratino žmogų nesiskaityti su 
savo artimu ir jėgą statyti aukščiau už teisę. Ilgainiui 
išaugo toks bukas jėgos žmogus, kuris yra pajėgus bet 
ką veikti: ar kurti, ar kautis; nesvarbu nei ką, nei už 
ką, svarbu tik kad yra toks įsakymas. Ir kokia likimo 
ironija: tas, kuris norėjo būti viršžmogiu, visai nepa
juto, kaip tapo aklu kito žmogaus įrankiu. Kai žmogus 
atprato kentėti už tiesą, jis tapo tik vergu to, kuris 
jam duoda įsakymus.

4. Kita labai svarbi sritis, kurioje žmogus pergyvena 
skilimą nuo pat viršaus iki pat pamatų yra teisės sritis.

Teisės mokslas buvo vienas iš garbingiausių pasau
liečio inteligento užsiėmimų per keletą paskutinių šimt
mečių. Koks garbingas yra teisės uždavinys: apginti 
mano teises ir nepažeisti tavo teisių, kad mudu abu 
vienas kito neskriausdami galėtume laimingai gyventi. 
Tačiau iš kur paimti tą vyriausiąją taisyklę, kuri pa
sakytų kas teisinga, kas ne? Dievas —? Dorovės dės
niai —? Ne, jų negalima protu įrodyti, dėl to negalima 
jais pasikliauti. Dėl to tegul bus teisinga tai, ką skelbia 
įstatymas. Jis yra aiškus ir turi priemonių nubausti 
jo neklausančius. Taigi vietoj Dievo atsirado įstatymas. 
Tai per amžius besikartojąs žmonijos istorijos vyks
mas: kai žmogus atsisako klausyti Dievo, jis visada
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patenka kokion nors, daugiau ar mažiau sauvališkon 
vergijon.

Teisei ir teisingumui pradėjus vienam nuo kito nesu
laikomai tolti ir Europos kultūros rūmas pradėjo griūti. 
Žmogus, pamatęs kad toli gražu ne visada jis gali pa
sitikėti Įstatymu, pradėjo jo nebegerbti. Jis metėsi į 
kitą kraštutinumą, pradėjo pasitikėti savo nujautimu, 
kuris taip pat ne visada buvo teisingas.

Sis skilimas buvo labai gyvai juntamas kasdieniniame 
gyvenime. Ne vienas sąžiningas teisėjas, praktikuojąs 
valstybėje, kurioje veikė neteisingi įstatymai buvo pa
tekęs į neišbrendamas dvasios painiavas, sąžinės kan
čias, kai jam reikėjo spręsti bylas pagal neteisingus 
įstatymus.

Čia mes labai prabėgomis peržvelgėme keletą dva
sinių plotų, kuriuose radome pasireiškusius gilius ski
limus. Atsitiktinai mes esame čia palietę gana svarbias 
sritis. Iš keturių mūsų suminėtų atvėjų trys yra paimti 
iš vadinamų pagrindinių (kardinalinių) dorybių: išmin
ties tvirtumo ir teisingumo dorybių. Visai nėra nuo
stabu jei griūva miestai ir skyla tautos, nes pagrindi
nėse žmogaus dvasios srityse tie skilimai jau seniai yra 
įvykę.

Išmintis ir tikrumas naikina vienas kitą. Kai žmogus 
nori pasiekti kuodidesnio tikrumo, tai žiūri kad paga
liau nieko tikro nebelieka; jis pradeda abejoti, ar jis 
pats dar tebėra.

Tvirtumo dorybė suėjo konfliktan su kuklumo ir 
kantrybės dorybe. Kaip dabar pasiekti, kad kuklumas 
nemažintų žmogaus, o tvirtumo dorybė negriautų paties 
žmogaus tvirtumo?

Teisingumo dorybė perskilo į įstatymą ir teisę; jau 
nedaugelyje punktų jos besusieina ir griauna privatinį, 
valstybinį ir tarptautinį gyvenimą.

Čia glūdi tos didžiosios sprogstamosios jėgos, kurios 
mūsų gyvenimą taip žiauriai sujaukė.

n. Naujų pagrindų beieškant.

Griuvėsiai gali būti tik ten, kur pirmiau buvo kas 
nors pastatyta. Ant gryno lauko paprastai nėra griuvė
sių. Tik ten kur buvo juo didesni rūmai, ten galima 
rasti juo baisesnius griuvėsius.

Panašiai tenka pasakyti ir apie dvasinius griuvėsius. 
Mūsų laikų tragedija yra ne ta, kad mes visai neturė
tume dvasinių statinių, bet ta, kad mūsų statinių sienos 
skiriasi; jose darosi gilūs plyšiai, prarajos, kurių mes 
niekaip negalime užgrįsti. '

Apie mūsų laikus negalima sakyti, kad jie neturi 
vertingų dorybių įvairiose gjyenimo srityse. Dorybių 
mūsų laikai turi daug ir įvairių: mes sugebam susior
ganizuoti, vieni kitiems paklusti, mes pasiekiame dide
lės mokslo aukštumos, mes sugebame savęs išsižadėti 
ir pasiaukoti, kai norime pasiekti kokio tikslo. Žinoma 
ne be to, kad yra dorinių sričių, kurias mūsų laikai yra 
visai užleidę. Tačiau kažkodėl mūsų turimos dorybes 
mums pradėjo nebeduoti to, ko mes iš jų turėtume tei
sės laukti? Vietoj mūsų gyvenimą ugdžiusios, jos pra
dėjo jį griauti. Jos yra kažkaip keistai iškrypusios ir 
pradėjusios kovą viena su kita. Atrodo, kad visas mūsų 
gyvenimas yra kokios nematomos rankos užburtas, kur 
kaip kokioje pasakoje, brangiausi ir geriausi dalykai 
išvirsta į kenksmingus ir blogus daiktus.

Šito fakto šviesoje mums tampa suprantamas kai 
kurių žmonių bodėjimasis kultūringu gyvenimu. Buvo 
žmonių, kurie jau senai yra pajutę, kad kultūra pra
dėjo juos slėgti ir plėšyti. Jie nemokėjo rasti šio savo 
jausmo priežasties, bet jie norėjo eiti į gamtą, į laukus, 
pasilikti toli nuo visokios kultūros ir pailsėti. Tokie 
pav. buvo J. J. Rouseau, Chetaubrianas ir kit.

Kas mums lieka daryti mūsų griuvėsių akivaizdoje? 
Ar ir mums reikia bėgti nuo kultūros? Ne, to mes ne
norėtume sakyti. Mes esam įsitikinę, kad šių laikų 
žmogus dar turi galimybės savo kultūrą išgelbėti.

Tėvams ir mokytojams šiandien kyla svarbus klau
simas: kaip auklėti jaunimą, kad jis išvengtų panašių 
katastrofų kaip mūsiškė; kokias dorybes ypač ugdyti 
jaunoje kartoje, kad ji gyvenimui būtų geriau paruoš
ta. Pasiūlymų čia žinoma gali būti labai įvairių; gali 
būti kirtis uždėtas ant vienos ar ant kitos dorybės. Ta
čiau šiuo keliu klausimo negalima pilnai išspręsti. Mū
sų nelaimė glūdi ne tiek tame, kad mums vienos ar 
kitos dorybės trūksta, bet tame, kad mūsų turimos do
rybės tarp savęs nesiharmonizuoja ir žmogaus gyveni
mą skaldo. Kas galėtų dvasios viduje padaryti tvarką 
bei taiką ir mūsų dvasios jėgas suderinti į vieną damų 
koncertą?

Yra jėga kuri tai galėtų padaryti. Tai yra ta pati 
jėga, kuri pasaulio kūrimo pradžioje iš chaoso išvedė 
damų pasaulį. Į tą jėgą ir mums šiandien tenka kreip
tis, ieškant išeities iš mūsų dvasios chaoso.

Į pasaulio atpirkimą mes galime žiūrėti, kaip j pa
saulio suderinimą. Visuomet buvo pavienių žmonių, 
kurie sugebėjo atlikti pavienių gerų darbų, bet kai 
reikia visą žmogaus gyvenimą padaryti geru, visus 
žmogaus darbus suderinti į vieną harmoningą visumą, 
kuri darniai Dievui garbę duotų, — šitam uždaviniui 
reikėjo dievško įsikišimo. Reikėjo to dieviškojo ak
mens, kuris jeigu yra padedamas rūmo pagrindan, tai 
namo sienos nesiskečia. Kristus yra tas kertinis ak
muo, kuris daugelio statytojų buvo atmestas. (Mat. 
21, 42).

Tik dieviškoji pagelba gali vėl suderinti tokią plačią 
kultūrą, kaip mūsiškė ir ją apsaugoti, kad ji toliau ne
griūtų, kaip Babelio bokštas. Tik jis gali padaryti, kad 
mes toliau galėtume daryti savo išradimus, nebijoda
mi, kad jie išvirstų naikinančiomis bombomis. Tik jis 
gali padaryti, kad mes išminties ieškotume be baimės 
suklysti; kad mūsų teisingumas netaptų kitam skriau
da; kad mūsų klusnumas nebūtų blogam tikslui išnau
dojamas; kad mes ugdydami tvirtą charakterį patys 
netaptume jo vergai.

Dieviškoji malonė, Kristaus pasauliui atnešta, turi 
galios apsaugoti mūsų dorybes, kad jos neiškryptų ir 
negestų.

Kokiu būdu Kristus tai padaro? Jis tai padaro paš- 
vęsdamas pasaulį Gievo garbei. Kai pasaulis yra tik 
pats sau, tai tuojaus jo viena dalis kyla prieš kitą ir 
prasideda tas amžinas „diabolein“ (sąmišis, netvarka) 
arba kaip mes lietuviškai sakom velniava. Kai pasau
lis, žmogus ir jo kūryba yra ne tik sau. ne tik dėl 
pelno dėl savigarbos, ar dėl pavydo, bet dėl Dievo 
garbės, tai tada ji tampa šventa, nes Dievui priklau
santi ir žmogui maloni. Pasauliui reikia vėl pradėti 
suktis apie pagrindinę savo ašį, tada visos jo dalys įsi
magnetins į tą didįjį magnetą ir darniai viena prie 
kitos prisiglaus. Kiekvienas sumanymas pasaulį su
derinti ne apie Dievą, vyriausią jo ašį, bet apie kokį 
kitą, — savo vietoje gal būt ir neblogą principą. —- 
yra iš anksto pasmerktas nepasisekimui. Dėl to ir 
dabartinio krizio metu, norint išsaugoti turtingą bei 
plačiašakę mūsų kultūrą, mūsų akys krypsta į vienin
telį Išgelbėtoją.

Religinis žmogaus gyvenimas ir tikėjimo dorybė 
nėra koks atskiras žmogaus dvasios laukas, nesusisie
kiąs su visomis kitomis žmogaus dvasios sritimis. Žmo
gaus dvasia neturi kokios izoliuotos šventyklos, kur 
ji praktikuotų savo tikėjimą. Arba tikėjimas apima 
visą žmogaus dvasios gyvenimą, arba jo visiškai žmo
guje nėra. Tikėjimas derina su Dievu visas žmogaus
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pastangas Ir dorybes, Ir tokiu keliu sutelkia žmogui 
išvidinę harmoniją.

Mūsų kultūros dabartinė situacija labai primena se
nojo testamento pasakojimą apie Babelio bokštą, ku
ris nepasisekė statytojams iki galo išvesti. Jie turėjo, 
daug statybinės energijos, bet jiems trūko dieviško 
statybos plano. Yra pažymėtina, kad Babelio bokšto 
statymas nebuvo tiesioginiai nukreiktas prieš Dievą, 
jis buvo statomas tik aplenkiant Dievą. Ir to užteko, 
kad jo statyba nepavyktų.

Šiandieninis mūsų dvasios babelis yra labai gerai 
atvaizduotas prancūzų moderniojo meno parodos, kuri 
šįmet lankė Vokietijos miestus. Mūtų kultūros -dvasi
nių elementų nesandermę ryškiai pavaizduoja vienas 
dail. G. de Chirico paveikslas pavadintas „Filosofas“.-

Paveikslas vaizduoja sėdinti žmogų, kurio liemuo yra 
monumentalių antikinių formų. Bet vietoj galvos jam 
yra suversta visa krūva įvairiaformių ir įvairiaspalvių 
dėžių iš kurių kyla oro pripūsta pūslė. Pati galva, lyg 
koks aklas bokštelis, yra nuversta į užpakalį. Kairioji 
filosofo ranka yra smarkiai išsivyšėiusi ir su ja jis 
prilaiko savo galvos dėžes. Dešinioji jo ranka yra li
kusi neužaugusi.

Sis paveikslas vykusiai vaizduoja mūsų laiko dva
sios sąmyšį. Krūva įvairiaformių elementų galvos vie
toje vaizduoja tą gausybę mūsų ypač techninių lai
mėjimų, bet kurie tarp savęs nesiderina, vienas ant 
kito griūva ir visai nepanašu, kad iš jų gyva žmogaus 
galva išeitų. Reikia naujos kūrybinės jėgos, kilusios 
iš tos pačios kūrybos versmės, kuri ir žmogų yra su
kūrusi, kad ji šiems griuvėsiam gyvybės bruožus su
teiktų.

A. Baltinis.
▼ • •

Idealo reikšme asmenybes ugdymui
Žmogaus asmenybe šiandie ypatingai susidomėta, 

visur jos pasigendama, visur jos šaukiamasi, asmeny
bės išugdyme matomas pasaulio išsigelbėjimas.

Daug veiksnių dalyvauja asmenybės ugdyme, vieni 
jų iš arčiau paliečia asmenį, kiti iš toliau. Bet mums 
čia rūpi iškelti ne šie atskiri veiksniai, ne konkrečios 
taisyklės, bet tai, kas turi pagrindinės ir lemiančios 
reikšmės asmenybės ugdymui, nuo ko pareina visi kiti 
veiksniai bei ugdymo taisyklės. Tokios principinės 
lemiamos reikšmės asmenybės ugdymui turi idealas.

Kas tad yra idealas? Kalbant apie idealą mums pri
simena kita artima idealui sąvoka — vadas. Palygin
sime idealą su vadu ir iš šito palyginimo mums paaiš
kės idealo sąvoka. Koks tad vado ir idealo santykis?

Tarp vado ir jo pasekėjų visuomet būna sąmoningas 
ryšis: vadas žino, kad jis vadas ir nori vadovauti. Tuo 
tarpu tarp idealo ir jo pasekėjų tokio sąmoningo ryšio 
nėra. Mes daug kam galime būti ar paprastai esame 
idealais, patys to visai nežinodami. Ir mūsų sekėjas 
gali nežinoti, kas iš tikro yra jo idealas, jis gali fnus 
sekti, pats to visai nepajusdamas. Vadas visuomet turi 
būti dabartyje gyvenąs žmogus. Idealas gali būti senai 
gyvenęs, pavyzdžiui: Sokratas, Vytautas, Valančius. 
Idealu gali būti net rašytojo sukurtas personažas: 
Giithes Faustas, Šekspyro Hamletas ar Dantės Beatričė. 
Kartais idealais būna net negyvieji daiktai: meno ku
riniai, (statymų rinkiniai ar statybos projektai, bet šie 
pastarieji tampa idealais dėka juos sukūrusių asmenų.

Vadas veikia viešajame gyvenime, jo veikimas tri
ukšmingas, apie jį daug kalbama, jo darbai matomi, 
aprašomi. Idealas veikia ne viešame gyvenime, bet sie
los gelmėse, jas kurdamas, formuodamas, jo veikimas 
tylus, nepastebimas, patyrimui sunkiai prieinamas. 
Idealas mus patraukia savo tobulumu, didingumu, mes 
jį mylime ir mylėdami juo sekame. Vada sekame dėl 
jo jėgos, išminties, ar kitų ypatybių, jį garbiname, bet 
nemylime, jei žinoma vadas nėra kartu ir mūsų idealas.

Iš šio sugretinimo mums ryškėja idealas. Idealas — 
tai tarsi nuostabaus grožio paveikslas, paslantingai 
stovįs prieš mūsų dvasios akis, mus žavis. neduodąs 
mums ramybės, kol su įuo susiliejame ir daromės jam 
panašūs. Idealas kažkas brangaus, vertingo, tai asmens 
pavidalu gyvenanti vertybė. s

Iš to. kas čia pasakyta, aiškėja idealo reikšmė as
menybės ugdymui. Idealas tai jėga, siekianti patį mūsų 

asmens centrą, veikiantį pačiose mūsų sielos gelmėse 
ir paslaptingu būdu jas keičiantį. Mūsų dvasia, tarsi, 
įauga į savo idealą, pasisavina iš jo turinį, susilieja su 
juo. Mes liekame tokie, koks yra mūsų idealas; idealas 
čia keičia pačią mūsų būtį, pačią mūsų esmę. Kadangi 
veikimas seka esmę, tai idealas keisdamas mūsų būtį, 
tuo pačiu apsprendžia mūsų mintis, norus, troškimus, 
žodžiu, visą mūsų gyvenimą. Mes galvojame taip, no
rime taip, elgiamės taip, kaip rodo mūsų idealas. Ir ne 
vadai nustato kokius mes pasirinksime idealus, bet pa
gal savo idealus mes renkamės tiems idealams atatin
kamus vadus, leidžiame įstatymus, kuriame dorovę, 
meną, mokslą. Taigi ne įsakymai, įstatymai ar jiems 
paklusnumas, ne, pagaliau, auklėjimas ugdo mūsų dva
sią, bet vienintėliai mūsų idealas, o dorovinės normos, 
įstatymai ar auklėjimo taisyklės tik nurodo mums 
kryptį idealo link ir turi tik tiek reikšmės, kiek ata- 
tinka mūsų idealui arba kiek pajėgia mums idealą pri
artinti, todėl mokytojas, kurs nesugeba būti savo mo
kiniams idealu, auklėjime bejėgis. Žmogus keičiasi ne 
tada, kai pakeičiami vadai, įstatymai ar dorovinės nor
mos, bet tada, kai pasikeičia jo idealai; idealai kuria 
naujas dorovės normas, bet ne normos idealus.

Kadangi idealas turi lemiamos reikšmės asmenybei 
ugdyti, svarbu žinoti, kaip pasirenkama idealus ir ko
kie iš esamųjų idealų labiausiai ugdo mūsų asmenį. 
Idealo pasirinkimas vyksta trejopu būdu: paveldėjimu, 
tradicija ir laisvu įžvelgimu.

Mes paveldime palinkimą į tam tikrus įdėalus. Tai, 
ką mėgo mūsų tėvai ar tolimiausi ainiai, tai, kas juos 
žavėjo, tas ir mums artimesnis.. Kažkokiais dar neiš
tirtais dėsniais mes linkstame į savo tėvų ir senelių 
idealus: sūnus renkasi žmoną panašią į savo motiną, o 
duktė vyrą panašų į savo tėvą, nes mums paveldėjimu 
persiduoda palinkimas į tam tikrus žmogaus tipus, 
kurie buvo branginami tolimiausių mūsų senelių. Prieš 
mūsų akis stovi kažkoks idealus tipas, kurio siekiame 
tarpininkaujant lyčių meilei ilgų generacifų eilėje.

Sį linkimą į tam tikrus idealus papildo tradicija. 
Mes randame šeimoje, aplinkumoje, savo tautoje tam 
tikrus papročius, už tų papročių besislepiančius tam 
tikrus idealus — šeimos, luomo, profesijos, tautinius 
ar religinius, juos nesąmoningai pasisaviname, jais 
pasekame. Tėvo ir motinos idealai pasidaro vaiko idea
lais: vaikas brangina, myli ar nekenčia tai, ką ir jo
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tėvai brangino ar nekentė. Tėvo ar motinos papras
čiausi gyvenimo reiškiniai: barniai, nesantaikos, kurie 
suaugusiems atrodo patys niekai, pro vaiko akis pras
lenka kaip baisios jų dvasią sukrečiančios, dramos ir 
kartais turi lemiamos reikšmės visam gyvenimui. Šei
moje dažnai išsisprendžia busimojo žmogaus likimas: 
ką jis vėlivesniame gyvenime mylės, ko jis neapkęs ar 
prieš ką kovos, priklausys nuo to, kokie idealai švietė 
jam kūdikystėje ir vaikystėje.

Trečias idealo pasirinkimo būdas — laisvas įžvelgi
mas. Čia mums atsiskleidžia tam tikro asmens vertin
gumas, asmuo mus sužavi, tampa mūsų idealu. Sužavi 
mus čia ne to asmens atskiri veiksmai, ne jo vienokia 
ar kitokia išvaizda, bet visas asmuo. Atskirus jo veiks
mus vertiname, jo žodžius branginame dėlto, kad pirma 
mes jį patį vertiname. Negalime tad neapkęsti darbų, 
o mylėti asmenis: darbus mes dėlto ir nekenčiame, kad 
jie padaryti mūsų nemėgiamo asmens. Nemėgiami 
mokytojai atgrąso mokinius nuo tų mokslo šakų, kurias 
jie dėsto, nemėgiami religijos atstovai padaro nemė
giamą pačią religiją.

Idealo veikimas į mus vyksta laisvu jam atsidavimu, 
juo sekimu. Sis sekimas neturi būti suprastas kaip jo 
darbų ar gyvenimo kopijavimas, bet kaip persiėnumas 
jo dvasia. Reikia daryti kaip jis darė, bet ne ką jis 
darė: mylėti kaip jis mylėjo, aukotis, kaip jis aukojosi, 
kentėti kaip jis kentėjo. Jei koks viduramžio šventasis 
lavino saVo valią ant stulpo stovėdamas, tai norinčiam 
juo sekti, nereikia ant stulpo stovėti, bet valią galima 
lavinti dirbtuvėje prie mašinų, įstaigoje su interesan
tais, ar sporto aikštėje su varžovais. Ne į viduramžius 
turime grįžti, bet jų idealus įkūnyti naujose istorinėse 
formose.

Šių trijų formų rėmuose susidaro mūsų idealai Kiek
vienas turime savo idealą; prieš kiekvieno akis stovi 
tai, ko jis privalo ir nori būti. Bet ne kiekvienas idea
las ugdo mūsų asmenybę, ne kiekvienas yra objektyviai 
geras (subjektyviai idealas visuomet geras), todėl labai 
svarbu asmenybės ugdymui, kad mums šviestų tikras 
idealas. Kadangi idealas yra vertybė, tai idealų yra 
tiek, kiek vertybių. Vertybių labai daug, bet visas jas 
galime suskirstyti į tris dideles grupes: vitalinės, dva
sinės ir religinės vertybės, Šioms vertybėms atatinkami 
idealai tada bus: didvyris, genijus ir šventasis. Šie trys 
idealo tipai apima visas idealo rūšis, pradedant nuo 
žemiausio — malonumų mėgėjo ir baigiant aukščiausiu 
— Dievu.

Kilnių gyvybinių vertybių įkūnytojui būdinga jėga, 
jis gyvena savo žygiuose. Jo veikimas vyksta tam ti
kroje aplinkumoje, paprastai vienoje tautoje, kuriai 
reikšmingi jo žygiai. Jo įtaka baigiasi, kada užmirštami 
ar nustoja reikšmės jo žygiai. Tai veikimas yra labai 
ribotas vietos ir laiko atžvilgiu. Platesnis ir gilesnis 
veikimas yra genijaus. Genijus gyvena savo kuri
niuose. Jo kuriniai reikšmingi ne tik aplinkai ar tautai, 
bet visam pasauliui, jo veikimas mažiau priklausomas , 
nuo laiko ar erdvės, bet kadangi jo kūryba surišta su 
medžiaga, tai genijus gyvas tol, kol gyvi jo kuriniai, 
sunykus ar sunaikinus jo kurinius, pasibaigia ir jo vei
kimas.

Didžiausias veikimo plotas yra šventojo. Jo veikimas 
nežino nei rasinių, nei tautinių, nei kultūrinių, nei 
laiko, nei erdvės ribų. Šventasis gyvena ne žygiuose ar 
kūriniuose, bet asmenyse, jo veikimui medžiaga ne 
dažai ar marmuras, bet žmogaus dvasia. Gyvendamas 
asmenyse jis persunkia visas tautas, visas kultūras, 
visas epochas. Jis savo veikimui nėra reikalingas jokio 
materialinio simbolio, todėl jis nepalieka rašytų vei
kalų, bei tam tikrus asmenis, kuriuose toliau gyvena 
jo dvasia. Ir nuostabu: jis atrodo mažiausia turi jėgos, 

o ištikro yra galingiausias, jo veikimas tyliausias ir 
kartu stipriausias. Šventasis veikia ne tik į tuos, kurie 
juo seka, bet ir į tuos, kurie prieš jį kovoja, ir juos 
verčia kovoti iš to paties Šventojo išeinanti jėga. 
Šitoje kovoje yra jis teigiamas, nes kas prieš jį kovoja, 
tas jau pirma yra slaptai pripažinęs jo jėgą. Šventojo 
veikimas tad apsprendžia visą gyvenimą, visą istorinį 
vyksmą: viskas sukasi apie jį. Su jo pasirodymu pra

sideda naujos epochos, kyla naujos kultūros, jis istori
jos vyksmo centras. Toks šventasis buvo Kristus. Jis 
pats Šventumas, įsikūnijęs Dievas, visų idealų Idealas. 
Visi kiti idealai minta Jo gyvybe, šviečia Jo skaistumu.

Matome, kad ne visi idealai turi vienodos reikšmės 
asmenybei ugdyti, Lemiamos reikšmės turi religinis 
idealas — Šventasis. Šventasis savo pačia esme yra tik 
Kristus. Jis tad ir turi lemiamą reikšmę asmenybei 
ugdyti. Kristus gyvena Šventuosiuose, Sakramentuose, 
pasKeibtame moksie, liturgijoje, žodžiu krikščionybėje, 
kuri ir yra ne kas kita, kaip istorinėje tikrovėje išsis
kleidęs Kristus. Krikščionybėje tat asmuo susisiekia su 
pačiu Kristumi, Kristus tiesiog į jį veikia, formuoda
mas jo sielos gelmes, keisdamas pačią jo būtį. Asmuo 
krikščionybėje gali siekti aukščiausio tobulumo, 
Evangelijos prasme būti tobulas, kaip ir pats Dievas. 
Krikščionybė kaip visą atnaujinanti ir ugdanti jėga ir 
šiandien veikia pasaulyje. Kas yra jos vertas, įsijun
gia į ją ir siekia savo tikslo — būti tobulu kaip Tėvas. 
Kas jai nėra priaugęs, lieka šalia jos, tas lieka šalia 
savo atbaigimo ir kaip asmuo žūsta. Jei žmonės lieka 
šalia krikščionybės, krikščionybė del to nieko nenusto
ja, o žmonės nustoja visko. Ir moderniojo žmogaus išsi
gelbėjimas iš jam gręsiančio nužmogėjimo galimas tik 
krikščionybėje. Jei jis panorės ir sugebės vėl pasinau
doti krikščionybės kuriančiąją jėga, kils vėl nauja kul
tūra, gims naujas amžius, kuriame vėl ras savo tikrąją 
vietą išniekintas šių dienų žmogus.
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BAŽNYTINĖ MUZIKA
liturgijos dvasioje ir pastoracijos tarnyboje

Dr. F e r d i n-a nd H a b e r 1, Regensburgo bažn. muz. mokyklos direktorius.

Šiandien daug kur pasaulyje diskutuojama bažny
tinės muzikos klausimu, kaip atskira liturginio 
sąjūdžio dalimi. Iš vienos pusės atrandami už
miršti lobiai senojoje choralinėje muzikoje, iš kl- 

' tos pusės kyla klausimas klek galima įsileisti j 
bažnyčią individualinę — romantinę muziką.

s Čia dedamas straipsnis, parašytas Regensburgo 
bažnytinės muzikos mokyklos direktoriaus, duoda

■ įdomios medžiagos ne ti« apie choralą, bet ir apie 
imsiu liturgiją apskritai. Tikimės; kad jis bus luo
mus ne tik muzikams ir kunigams, bet ir apskri
tai liturginiu gyvenimu besiuomintiems. Red.

Pastoracinis darbas, siekdamas savo tikslo, susiduria 
su daugeliu suiiaių pruoremų. gi jojo
yra žmonių širdyse padėti Krikščionybės pagrindus ir 
sukurti tokią savyje stiprią kriKscionybę, kuri įstengtų 
atlaikyti visokius paulinius, vien t m z m ug x snu j 1 
galia ir gemaiuinas šito Bažnyčios uzaavuuo negau 
įvykdyti. Paliaudama įvairiausius metuuus, žmogiš
koji gana pastoracijoje irgi pasiekia žymių vaisių, ta
čiau šitie pasisekimai būna tiK trumpaiaikiai. Mes pati 
dieviškoji Apvaizda leidžia pavusti niekais gudriai 
išgalvotus bandymus krikščionybę sustiprinti vien tik 
išviršinėmis priemonėmis. Kur religinis idealas nėra 
centrinis ir Visų auksčiausias tikslas, tenai, Dievo Ap
vaizdai leidžiant, tęs supasaulintos pastoracinės prie
monės (dažniausiai pačių gyvenimo įvykių; paverčia
mos niekais, o kartu su jų griuvimu nukenčia ir tie 
deramomis priemonėmis atsiekti darbo vaisiai. Taip 
atsitinka, kad ir čia nekaltas turi kentėti ael kalto. 
Dabartis iš mūsų reikalauja visiškai pasišvęsti 
religiniam idealui. Antgamtine galia mes turime taniau 
pasitikėti, negu bet kokia žemiška priemone. Mūsų 
visas veikimas turi būtmtikrai KumgiSkas, pagal jį mes 
privalome gamtą (žmones) į Dievą vesti tiesiog, o ne 
aplinkiniais keliais. Mes turime Mišias atlikti ne kaip 
kokį žmogišką darbą, bet kaip Dievo veikalą (opus Del) 
turime jas pagal Bažnyčios mintį su šventa pagarba 
švęsti. Antgamtinių dalykų veikiančioji galia išskiria 
visokį abejojimą; antgamtinių g a 1 i ų t i k r um a s 
yra pastovios vilties inkaras visuose žemiškuose rūpes
čiuose ir nusivylimuose.

Didelis bažnytinės muzikos kilnumas

Antrasis Dievo asmuo, tapdamas žmogumi, atsisakė 
nuo visa to, kas žemės gyvenimą galėtų padaryti ma
lonų. Žiemos metu, pačiame vidunakty buvo Jėzus 
Kristus pagimdytas viename tvarte, nes bet kokia žmo
niška nakvynė jam buvo atsakyta. Kūtelė buvo jojo 
namai, šiaudai-jo lova. Tačiau nuo muzikos, giedojimo 
jisai nenorėjo atsisakyti. Todėl angelai laukuose aplin
kui giedojo jo gimimo giesmę: „Garbė Dievui aukšty
bėse, ir ramybė žemėje geros valios žmonėms.“ Didįjį 
Ketvirtadienį paskutinės vakarienės salėje pirmąją šv 
Mišių auką Jėzus Kristus su savo apaštalais papuošė 
psalmių giedojimu. Todėl nereikia stebėtis, kad Kris
taus įsteigtoji Bažnyčia giedojimui yra nuo seno su
teikusi svarbią vietą pamaldose. Per muziką tą pas
laptingąją širdies kalbą, giliai į žmogaus siela veržiasi 
katalikiškos liturgijos grožybės, ir su gražiu giedojimu 
pravestos pamaldos, kurias kiekvienas pergyvena kaip 

viršuje taip ir viduje, tampa niekad neišsenkančiu 
šaltiniu viršžemiškos laimės ir dangiškos ramybės.

Dabartinė bažnytinė muzika ir Dievo namai.
Modernizmo apkrėstam pasauliui popiežius Pijus X 

savo pirmąja enciKliKa pabrėžė, kad Kunigo didžiau
sias ganytojiškas rūpestis turi būti skiriamas Dievo na
mų puošnumui: ut decorem domus Dei serviamus atųue 
promoveamus. Šioje srityje daugiausia nusikalstama 
bažnytinės muzikos atžvilgiu, saKo toliau popiežiaus 
enciklika, ir tai net tenai, kur šiaip išviršinis Dievo 
namų puošnumas ir liturginių ceremonijų sąžiningas 
atlikimas kuo stropiausiai palaikomas. Tokį uolumą 
enciklika, žinoma, pagiria; tačiau ji labai rimtai pabrė
žia, kad tuose Dievo namuose, kur toleruojama bažny
tiniams nuostatams neatitinkanti muzika, nebūna su
teikiama dieviškosios palaimos pilnuma: veltui lauk
tume, kad mums bus suteikta gausi Dievo palaima, jei
gu mūsų pamaldos, užuot Dievą maloniai nuteikus, i 
jojo rankas įspraustų rykštę su kuria kitados Išganyto
jas išvijo iš šventyklos nevertus jos niekintojus.“ Jei 
ir šiandien religinis stovis yra dėl įvairių priežasčių 

'blogesnis, tai viena iš tų priežasčių yra ir bažnytinė 
muzika, kuri neatitinka Motu proprio enciklikos dva
sią, tačiau nuo seno yra toleruojama. Popiežiaus Pijaus 
X pasakytieji žodžiai tebūna mums išganingas paska
tinimas mūsų pastoracinį dėmesį atkreipti 
taip pat ir įbažnytinę muziką. Pagal šitą en
cikliką (— jos 40-ties metų egzistencijos jubiliejus bu
vo atšvęstas 1943 m.) mes stengsimės čia panagrinėti 
bažnytinės muzikos reikšmę liturgijai ir pastoracijai.

Bažnytinė muzika iškilmingoje liturgijoje nėra vien 
tik papuošalas; ji yra būtina iškilmingosios liturgijos 
dalis: solemnis liturgiae pars.necessaria (MP). Pars ne- 
cessaria yra lotyniškas vertimas iš itališkojo originalo, 
kur išsireiškiamą dar aiškiau: parte integrante (pilnu
mos dalis). Kadangi bažnytinė muzika yra iškilmingo
sios liturgijos pilnumos dalis ir josios atlikimui būti
na, todėl bažnytiniai nuostatai griežtai reikalauja, kad 
giedotinėse Mišiose visuomet būtų atliekami visi litur
ginio giedojimo tekstai, ir tai lotynų kalba, jų nė vie
no nesutrumpinant.

Istorinė liturginio giedojimo vertė.
Kaip aukštai Bažnyčia vertina liturginių tekstų gie

dojimą, galima spręsti iš sekančio istorinio fakto. Se
nais laikais Mišiose buvo visuomet bent dvi epistolės 
(laiško skaitymai). Po pirmos epistolės būdavo gieda
mas Gradualas; po to sekdavo antroji epistolė su atitin
kama giesme Aleliuja ir pagaliau Evangelija. Ilgaiui 
buvo pradėta manyti, kad šitai esą per ilga, ypač kai 
tie skaitymai būdavo aiškinami homilijomis (pamoks
lais). Vienas popiežius, tikriausiai Gregorijus Did., ėmė 
ir čia padarė reformą; jisai atsisakė nuo antros episto
lės su homilija, tačiau paliko po jos sekančią giesmę 
Aleliuja. Dėl to po epistolės mes šiandien dar turime 
dvi giesmes, kurios pradžioje ne betarpiškai sekdavo 
po viena antros; jos priklauso dažniausiai visai skirtin
goms tonacijoms, ir jas betarpiškai po viena antros gie
doti be moduliacijos arba transponacijos nėra lengva. 
Tos vienos epistolės, o ne giesmės pašalinimas yra juo 
labiau pažymėtinas, kad tai įvyko laikais, kada liaudis 
suprato epistolą, .skaitomą lotynų kalba.
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Mišių tekstų giedojimo svarba.

Kiekvienos kunigo giedamos Mišios liturgijos supra
timu yra išKilmingos Mišios. IšKiimmgos Mišios, ku
riose gieda choras, liturgiškai negali patenkinti, jeigu 
jose nebūna giedama įžiangiamoji giesmė (Introitas), 
jei per aukojimą ir komuniją neskamba palydimieji 
Mišių tekstai. Kunigui su palydovais einant prie alto
riaus, prasideda šventosios Mišios; Introitas čia yra 
įvedamoji giesmė, kuri paraleliai su kunigu pradeda 
šventąjį liturginį vyksmą tikinčiųjų tarpe; taip 
pat per atnašavimą aukos pašventimas ir paskui šv. 
Komunijos dalinimas būna palydimas atitinkamos li
turginės giesmės. Graduates, Aleliuja ir Traktas, pa
našiai kaip ir Gloria, Credo, Pater noster, yra visiškai 
savaimingos giesmės, kurias su kitu liturginiu veiks
mu negalima suderinti ir neleidžiama pagal norą pra
leisti. Todėl celebransas turi palaukti ne tik Glo
rijos galo, bet ir kol Credo būna visiškai pabaigiamas. 
Kyrie yra pati seniausioji, bendruomenės giedota Mi
šių giesmė, kuri neturi būti praleista ir per gedulo 
Mišias (Requiem). Sanctus yra Prefacijos dalis, o Bene- 
dictus — Kanono dalis. Agnus Dei savo teksto atžvil
giu yra jau Glorijoje; tačiau Bažnyčia dar kartą, bū
tent, duonos laužymui, šitą giesmę įvedė nė kiek ne' 
vėliau, kaip ir Gloriją. Tokiu būdu kiekvienos liturgi
nės giesmės tekstas turi savo uždavinį liturgi
niame iškilmingų Mišių vyksme. Iškilmingos liturgijos 
pilnumui Bažnyčia reikalauja, kad giedotose Mišiose, 
kuriose gieda choras arba schola,*) būtų išpildomi visi 
rubrikose nurodyti giesmių tekstai lotynų muzikos for
moje, gregoriniame chorale, kiekvienas oficialios gies- 
rnės tekstas turi skirtingą muzikinį pobūdį, (ne tik me
lodiją), kuris atitinka sau skirtąjį liturgijos momentą. 
Todėl tuos liturginius giesmių tekstus reikia paprastai 
giedoti; juos, žinoma, galima ir recituoti, jei tam 
yra rimta priežastis. Toji nuomonė, kad liturginių gies
mių tekstų giedojimas nėra būtinas, nes celebransas 
juos visvien skaito, yra nepagrįsta; nes liturginiame 
vyksme, kaip kad yra giedotinės Mišios, rolės turi būti 
padalintos tarp celebranso, choro (scholos) ir ben
druomenės. Už tai kalba dar ir kitas įdomus faktas: 
Mišiolo tekstai ne visuomet pažodžiui atikinka oficia
liosios choro knygos tekstus. Iš to matyti, kad Bažny
čia mišiolą skyrė celebransui ir choralo knygą chorui 
(scholai), tarsi jųjų rolės būtų visai nuo viena antros 
nepriklausomos. Giedotinėms Mišioms nustatydama 
dvejopus tekstus, Bažnyčia mums duoda progą paž
velgti į katalikiškosios tradicijos gilumą ir platumą (nes 
Bažnyčia dėmesį kreipia ne tiek į žodžio raidę, kiek į 
jojo dvasią. Vert).

Liturginė kalba ir sunkumai.

Sumaniai ir teisingai prisitaikydama prie vietos 
ir laiko, Bažnyčia tikintiesiems leidžia įvairiau
siais būdais dalyvauti šv. Mišių aukoj. Tačiau ne tik 
liturgijos dvasiai, bet ir pastoraciniam tikslui daug ge
riau pasitarnaujama, jeigu bendruomenė išmokoma 
idealiausiu būdu Mišiose.dalyvauti. Tai 
reikalauja, žinoma, nepailstamo ir kantraus darbo. Ta
čiau klystų tasai, kuris nenorėtų stengtis idealą įgy
vendinti. Joks idealas neturi nublankti santykyje su 
tuo, kas yra tik leistina ir toleruotina. Juo labiau sie
kiama idealo, juo lengviau ir greičiau nugalima sun
kumai. O apie toleravimą reikia pasakyti, kad tai yra 
tik esamo stovio pakentimas ir reiškia kur kas mažiau, 
negu rekomendaciją, nekalbant apie įsakymą (iškilmin-

*) Schola t. y. chorališkai giedančių žmonių būrys, 
dažnai vaikų būrys.

gose Mišiose giedoti tik lotyniškai yra įsakyta, o giedo
jimas liaudies kalba yra tik toleruojamas. Vert.)

Iš atžvilgio į bažnytinės muzikos idealą giedotines 
Mišias, kuriose giedama tik lotyniškai ir išpildomi 
visi oficialiųjų giesmių tekstai, kartais iškeliamas toks 
abejojimas: liaudis lotyniškų giesmių vis tiek nesu
pranta. Liaudis, žinoma, turėtų suprasti maldų ir 
giesmių bent turinį; bet dėl to dar nėra būtina, kad 
liturgijoje viskas būtų kalbama ir giedama savo kalba. 
Pav., kokį nors Bažnyčios teikiamą šventinimą arba 
.laiminimą liaudis, tiesa, vertina labiau, jeigu ji lai
minimo maldos turinį supranta. Tačiau šitas liaudies 
džiaugsmas, kad maldos žodžiai pasidaro jai pažįstami, 
pasilieka daugiau paviršutiniškas, ir parodytas užside
gimas gana greitai atvėsta. Kai liaudis supranta litur
ginių veiksmų prasmę ir pažįsta liturginės maldos tu
rinį (vertime į savą kalbą arba atitinkamame paaiški-

AFORIZMAI
Daugelis yra gavęs iš gamtos talentą užjausti, bet 

mažai kas turi talentą kartu džiaugtis. •
Skirtumas tarp mūsų laikų ir praeitųjų yra tas, kad 

dabar gyvena tik masė, o kitą kart gyveno tik reikšmin
gas pavienis.

Jei viltis neįvyksta, tai tikras žmogus netenka vieno 
džiaugsmo daugiau, bet jis neturi skausmo.

Fridrikas Habbei.

nime-Vert.), tai jai patinka liturgija ir lotynų kalba; 
liturgija lotynų kalba būna liaudies dažnai net labiau 
vertinama ir gerbiama, negu liturgija savo kalba, nes 
(šventosios malonės paslaptingumui senoji lotynu kalba 
labiau pritinka — Vert.), Lotynų kalbos pagalba aiškiau 
pavaizduojamas Kat. Bažnyčios visuotinumas, josios 
mokslo ir šventųjų malonių nuo vietos ir laiko nepri
klausomumas. Todėl, nežiūrint įvairių praktinių sun
kumų, kurių visuomet pasitaiko, mes turime lotyniš
kąją liturgiją su jos giesmėmis aukštai vertinti ir jos 
laikytis. Mes kunigai, nesame tam, kad, vengdami sun
kumų, liaudžiai perduotume tik tai, ką ji lengvai su
virškina ir kas jai patinka; kaip sielų ganytojai, mes 
turime, žinoma, eidami per juslinius ir konkrečius da
lykus, sielas vesti į giliausias Dievo paslaptis, prane
šančias visokį laiką ir erdvę.

Pamaldų aukščiausias tikslas nėra tik pamokymas, 
patarnavimas žmonėms; josios yra ir turi būti auka 
Dievui (sacrificium). Kad tikintieji Mišių reikšmę 
ir vertę tinkamai suprastų, turime pasistengti kartkar
tėmis jiems paaiškinti lotyniškosios liturgijos ir jos 
giesmų prasmę ir juos jų išmokyti. Mišiolas turi tapti 
kiekvieno kataliko maldaknyge, ir bendruomeninis Mi
šiose dalyvavimas pagal liturginę dvasią privalo pasi
daryti dažnu Mišių klausymo būdu. Be to, reikia senes- 
niuoju pavyzdžiu griebtis bažnytinės lotynų kalbos mo
kymo: į savaitinį giedojimo pamokų planą turi būti 
įtraukta liturgija ir bažnytinė lotynų kalba. Lotynų 
kalbos mokymas turi būti ne gramatinis su žodžių kali
mu; jis turi būti daugiau praktinis, t. y., mokymasis, 
besiklausant ir beskaitant dažnai pasikartojančius sa
kinius. Liturginių tekstų turinio paaiškinimas tokiu 
būdu yra geriausias įvadas į baž. lotynų kalbą. b. d.
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Pradžią žiūrėk pereitame numeryje. Tobijo kny
ga yra viena iš senojo testamento šv. Kašto kny
gų iš Izraelitų buities tremtyje. Tobljų šeima 
tremties laikais pergyveno visokių dienų: ir gerų 
ir blogų. Visais laikas jos pagrindinis rūpesnis 
buvo išlaikyti nenutrūkusį ryši su Dievu. Ir pre
kyboje ir kelionėje ir vedybų reikaluose ji yra 
Dievo globojama. Sv. Rašto knygas skaitant ne
galima norėti, kad jos būtų pritaikytos mūsų laiko 
ndbtalkoms ir viskas mums būtų aišku. Sv. Rašto 
knygos kaip Dievo žodis, galioja visiems laikams, 
tačiau jos yra parašytos savame laike, nuo kurio 
mus skiria keletas tūkstantmečių. Jose yra mūsų 
nuotaikoms svetimų dalykų. Dėl to šv. Raštui 
skaityti reikia kantrybės, panašios l tą, kurią turi 
Istorikas studijuodamas senas kronikas. Įvairūs 
tsmenų vietų, laikų apibudinimai, šiandien mums 
fra neįdomūs ir dažnai sunkiai suprantami, tačiau 
jie liūdija apie aprašomų dalykų istoriškumą. Red.

4. Tėvo testamentas sūnui
t

Vieną dieną Tobijas galvojo apie pinigus, kuriuos jis 
buvo paskolinęs Gabaeliui iš Rages Medijoje. Jis pats 
sau kalbėjo: „Aš sau linkėjau mirties, dėl to aš turiu 
pasišaukti sūnų Tobiją ir jam apie tai pasakyti, pirm 
negu aš mirsiu".

Jis pasišaukė jį ir tarė: „Kai aš numirsiu, mano sūnau, 
palaidok mane ir neniekink savo motinos. Ne, gerbk 
ją per visą savo amžių ir daryk tai, kas jai patiksi Ne
liūdink josi

Atsimink vaike, kad dėl tavęs ji yra daug iškentėjusi, 
dar tada, kai ji tave po savo širdim nešiojo. O kai ji 
numirs, palaidok ją šalia manęs viename kape.

Mano vaike, kiekvieną dieną atsimink Viešpatį mūsų 
Dievąl Neužsimanyk nusikalsti ir jo reikalavimus įžeis
tu Visą savo gyvenimą vykdyk teisingumą ir niekad 
neženk neteisybės keliu.

Savo darbuose rasi laimę, jei kilniai elgsiesi, kaip 
visi tie-, kurie teisingumą vykdo.

Duok išmaldą iš savo turto. Ir kai duosi išmaldą ne
pavydėk, ir nenukreipk savo veido nuo1 vargšų. Tada ir 
Dievo veidas nenusigręš nuo tavęs.

Išmaldą duok pagal turto dydį. O jei mažai ko tu
rėsi, nesigėdik, atitinkamos tam mažos išmaldos duoti.

Taip tu susirinksi didį turtą sunkiam metui.
Išmalda gelbsti nuo mirties ir neduoda paskęsti tam

sybėse.
Išmalda yra gera auka Aukščiausiojo akyvaizdoje.
Sūnau, saugokis neskaistybės! Visų pirma žmoną 

paimk iš savo tėvų padermėsl Neimk kokios svetimos 
moters, kuri nėra iš tavo tėvo giminės. Nes juk mes 

esame pranašų vaikai. Atsimink apie Nojų, Abraomą v 
ir Izaoką, Jokūbą, mūsų senuosius tėvus. Atsimink, kad 
jie ėmė sau žmonas tik iš savo brolių ir tik iš jų kilu
siuose vaikuose buvo palaiminti, kad jų palikuonys pa
veldės žemę.

Mylėk savo brolius,. vaike, ir niekad išdidžiai nenusi
gręžk taip nuo savo brolių, ir savo tautos sūnų bei 
dukterų, kad tu nenorėtum imti iš jų sau žmonos. Nes 
tavo išdidume glūdėtų sunaikinimas, daug sąmyšio, . 
betiksliškumas ir troškulys. Nes betiksliškumas yra al
kio motina.

Neužlaikyk nei per naktį pas save darbininko atly
ginimo. Atiduok jį tuojaus. Jei taip Dievui tarnausi, tai 
tau bus atlyginta. Būk atsargus visuose savo darbuose. 
Ir visuose savo elgesiuose pasirodyk išauklėtas.

Kas tau nepatinka, to nedaryk kitam. Negerk vyno 
iki pasigeriant, ir girtavimas tenelydi tave kelyje.

Duok savo duonos alkstančiam. Savo drabužių duok 
plikam. Ką tu turi atliekamo, duok kaip išmaldą.

Laidodamas teisųjį gausiai paaukok vyno ir duonos. 
Bet neduok jų nusidėjėliams.

Pas kiekvieną protingą žmogų klauskis patarimo. Ne
paniekink jokio gero patarimo.

Visada garbink Viešpatį Dievą ir prašyk jį, kad tavo 
keliai būtų tiesūs ir tavo planai pasisektų. Nes jokie 
žmonės negali ką nors vien iš savo valios. Tik vienas 
Dievas, duoda visa tai, kas yra gera: o kai jis nori, jis 
Pažemina taip, kaip jis nori. Taigi vaike, laikykis mano 
įsakymų ir neleisk jiems išnykti iš tavo širdies!

Dabar aš tau pasakysiu apie dešimt sidabrinių talentų, 
kuriuos aš esu davęs Medijoje Gabaeliui, Gabriaus bro
liui Rageje.

Vaike, nebijok, kad mes esame tapę vargšai. Tu esi 
visiškai turtingas, jei tu Dievo bijosi, ir būsi toli nuo 
betkokios nuodėmės ir jam patikti stengsiesi".

5. Tobijas Iškeliauja

Tobijas savo tėvui atsakė: „Mano tėve, aš visa tai 
darysiu, ką tu liepi.

Bet kaip aš galiu- atgauti pinigus, juk aš jo nepažįstu".
Tada jis jam davė rankraštį ir tarė: „Dabar susirask 

žmogų, kuris galėtų su tavim keliauti. Aš pats dar kol 
esu gyvas jam atlyginsiu. Ir tada keliauk ir atsiimk 
pinigus".

Ir taip jis išėjo ieškoti žmogaus. Jis rado Rafaelį, ku
ris buvo angelas. Bet Tobijas to nežinojo.

Jis jam tarė: „Ar galiu aš su tavimi kartu keliauti į 
Mediją j Rages? Ar žinai tu tą kraštą?"

Angelas jam atsakė: „Aš keliausiu su tavim, aš žinau 
kelią ir aš esu jau pas mpsų brolį Gabaelį nakvojęs“,
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Tobijas jam atsakė: „Palauk tik manęs. Aš noriu tik 
tėvui pranešti".

Jis tarė: „Eik, tik nedelski'^
Jis nuėjo ir tarė savo tėvui: „Aš ištikro radau vieną, 

kuris nori su manim keliauti". Tėvas tarė: „Pakviesk ji 
pas mane, kad aš galėčiau sužinoti iš kurios giminės 
jis yra'ir ar jis bus patikimas tau palydovas".

Jis jį pašaukė. Anas atėjo. Ir jie pasisveikino.
O Tobijas jam tarė: Iš kokios giminės ir kokių namų 

esi, broli? Pasakyk man tai.
Jis jam atsakė: „Tai tau reikia giminės ir namų, o ne > 

samdinio, kuris su tavo sūnum keliautų?" O Tobijas 
tarė: „Aš norėčiau vistik, broli, sužinoti tavo kilmę ir 
tavo vardą".

Jis tarė: „Aš esu Azartas, Didžiojo Ananijo sūnjjs, 
vieno iš tavo brolių".
.Tada jis jam tarė: „Būk pasveikintas broli, ir nepyk 

ant manęs, kad aš norėjau sužinoti tavo namus ir tavo 
kilmę Tu esi mano brolis, ir net iš garsios giminės. 
Aš pažinojau Ananiją ir Jonataną Didžiojo Simei sūnus, 
nes mes kartu keliaudavome į Jeruzalę Dievo pagar
bintų derliaus dešimtine vežini. Ir niekad mes neturė
jome nesusipratimų. Tu broli paeini iš geros šaknies.

Bet sakyk man: Kiek aš tau būsiu kaltas? Bus gana 
drachmos dienai, ir išlaidos aprūpinimui tokios pat, 
kaip mano sūnui?

O kai laimingai sugrįšite, tai aš dar šį tą pridėsiu".
Jie susitarė, o jis sakė Tobijui: „Dabar ruoškis kelio

nei. Lai jūsų kelionė būva laimingai" 'Sūnus pasiruošė 
kelionei, o tėvas tarė sūnui: „Keliauk su šiuo žmogum. 
Dievas, esąs danguje teduoda jums laimingą kelionę. 
Jo angelas tegul eina kartu su jumisl" Tada jie abu 
išėjo iškeliauti. O su jais išsekė jaunas šuniukas.

Jo motina Ona pradėjo verkti ir sakė Tobijui: „Kodėl 
tu išsiuntei mūsų vaiką iš manų? Ar nebuvo jis mums 
lazda mūsų rankoje, kai jis čia įeidavo ir išeidavo?

Ar negalėjo tie pinigai ten pasilikti iki jų būtų dau
giau susirinkę, ir sūnus paskui būtų galėjęs Su jais iš
sipirkti!

O mūsų pragyvenimui būtų užtekę to, ką Dievas 
mums čia duoda".

Bet Tobijas jai atsakė: „Nesirūpink, sesuo. Jis grįš 
sveikas atgal ir tavo akys vėl jį regės. .

Gerasis angelas keliaus kartu su juo. Jo kelionė bus 
laiminga ir jis sveikas sugrįš namon.

. 6. Tobijo kelionė
Ji paliovė verkusi.
O jiedu iškeliavo ir vakare atvyko prie Tigro upės, 

kur jie norėjo pernakvoti.
Jaunuolis nuėjo nusimaudyti. Iš upės išniro žuvis ir 

norėjo jį įkąsti.

Bet angelas jam tarė: „Pagauk žuvįl". Jaunuolis 
stvėrė žuvį ir išmetė ją ant kranto.

Angelas tarė: „Išdarinėk žuvį, išimk jos širdį, kepenis 
ir pūslę ir rūpestingai sau pasidėk."

Jaunuolis padarė taip kaip angelas buvo sakęs. Jie 
išsikepė žuvį ir jos valgė. Paskui jie ėjo savo keliu 
toliau iki atėjo netoli Ekbatanos. —

Jaunuolis paklausė angelo: „Broli Azariau, kam reika
linga žuvies kepenys, širdis ir pūslė?"

Jis jam atsakė: „Jei kas nors yra demono apsėstas 
arba piktųjų dvasių varginamas, tai reikia juos prieš 
tą žmogų pasmilkyti, vistiek ar tai būtų vyras ar mo
teris. Po to jie nebebus daugiau kankinami.

O su pūsle reikia patrinti tą, kuris turi baltas plėves 
ant akių. Nuo to jis pasveiks.

Kai jie prisiartino Ekbatanos, Angelas jaunuoliui tarė: 
„Broli, šiandien mes nakvosim pas Kaguelį. Jis yra tavo 
giminaitis ir turi vienintelę dukterį, vardu Sarą.

Aš kalbėsiu jam, kad jis leistų ją tau už žmoną. Jo 
palikimas teks tau, nes tu būsi vienintelis iš jo namų. 
Mergaitė yra graži ir protinga.

Dabar klausyk manęs. Aš pakalbėsiu su tėvu, o kai 
grįšime iš Ragės ir vėl čia sustosime, atšvęsime vestu
ves. Aš žinau, kad Raguelis einant Mozės įstatymu nie
kam kitam jos negali atiduoti, kitaip jis mirtinai nusi
kalstų. Taigi tau atitenka paveldėti jo palikimą ir nie
kam kitam".

Tada tarė jaunuolis Angelui: „Broli Azarijau, aš gir
dėjau, kad ta mergaitė buvo jau septyniems vyrams 
atiduota ir kad jie visi jaunavedžių kambaryje numirė.

O aš esu vienintelis savo tėvo sūnus ir aš bijausi, 
kad jei aš ten eisiu ir man reikės mirti, kaip ir prieš 
mane buvusiems. Ją myli piktoji dvasia ir ji kenkia 
kiekvienam, kuris prie jos artinasi. Taigi, aš bijau mirti. 
Tokiu būdu aš ir savo tėvą ir motiną nuvaryčiau į 
karstą vien iš liūdesio dėl manęs. Jie neturi kito sū
naus, kuris juos galėtų palaidoti".

Angelas jam atsakė: „Ar atsimeni tu žodžius, kuriuos 
tėvas tau buvo kalbėjęs, kad tu turi imti žmoną iš savo 
giminės? Mano broli, klausyk manęs I Ji bus tavo žmo
na. Apie piktąją dvasią visai nei nekalbėk. Dar šią 
naktį ji bus tavo žmona.

O kai tu eisi j jaunavedžių kambarį, pasiimk smilky
tuvą su anglimis ir uždėjęs ant jų truputį žuvies širdies 
ir kepenų, pasmilkyk.

Kai tik piktoji dvasia tai užuos, tai ji pabėgs ir neg
rįš daugiau per amžius. Kai tu prie jos eisi, judu abu 
pakilkite ir melskite gailestingąjį Dievą, Jis-jus išgel
bės. Jis jūs pasigailės. Nebijok. Nuo pradžių ji buvo 
tau paskirta, ir tu ją išlaisvinsi. Ji išvyks kartu su 
tavim. Aš neabejoju, kad tu ir vaikų iš jos susilauksi".

Kai tai Tobijas girdėjo, jis pradėjo ją mylėti ir jo 
siela prisirišo prie jos. Ir taip jie atvyko į Ekbataną.

(b. d.)
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F. B-us.
v

J. E. vysk. V. Boriseviciu prisimenant
(Jo 60 amžiaus metų sukaktuvių proga)

Maži būdami girdėjome sekant pasakų apie baisius 
plėšikus ir galvažudžius. Užpuldinėdavę jie neatsar
gius keleivius, įsivilkdavę juos i tamsius urvus, ar 
girių urkštynes, tenai apiplėšdavę ir nužudydavę. Ži
noma, tai buvę žiloje senovėje, ir nė pasakotojams, 
nė mums nekildavo mintis, kad galėtų kas panašaus 
dabar atsitikti. Deja, ir vieni ir kiti klydome. Kas reiš
kėsi kadaise tik kaip atskiri ir retoki atsitikimai, tai 
vyksta dabar plačiausiu mastu ir jau trečia dešimtis 
metų toje nelaimingoje šalyje, kurie išdaviškai užgrobė 
vargšę mūsų Tėvynę, ir, deja, jau ketvirti metai pa
čioje mūsų Tėvynėje. O kad grobikams ir žudikams 
nereiktų tempti aukų į urvus, ar girių tankynes, iš
sigalvojo jie, (mat, išradimų amžius!) užsileisti gele
žinę uždangą, ja atsitverti nuo viso pasaulio ir šeštąją 
žemės rutulio dalį paversti vienu baisiausiu, tamsiau
sių urvu. Kas jame vyksta, sunku mums ir suprasti 
ir įsivaizduoti. Žinome tik tiek, kad kasdien aukų 
aukos nyksta tame siaubingame urkštyne. Tarp jų 
yra, deja, ir J. E. vyskupas V. Borisevičius, kuriam 
šiemet sueina 60 metų amžiaus. Ar jis dar gyvas pūva 
kur kalėjime, ar neša baisų vergo jungą ledinėse Si
biro taigose, ar gal jau kaulus paklojo nesvetinguose 
Eurazijos plotuose, nežinome. Šiosios kelios apie jį 
eilutės tepaskatinie mus atsidusti už jį, ar jo vėlę, į 
Aukščiausiąjį.

Vysk. Vincentas Borisevičius užgimė 1887 m. Be- 
brininkų kaime, Šunskų parap., Marijampolės apskr. 
priešpaskutiniu gausioje (10 vaikų) pasiturinčio ūki
ninko šeimoje. Motinos neteko vos dvejus metus be
turėdamas. Numirė ji, beduodama gyvybę jo jauniau- 
siąjai sesutei. Bet tikrai motiniškai augino ir auklė
jo jį jo vyresnėsės sesers. Baigęs pradžios mokyklą 
Šunskuose, gimnazijos mokslą ėjo vienintelėje tojo 
meto Rusijoje katalikų gimnazijoje, (šv. Katarinos 
gimnazijoje) Peterburge. Pasimokęs čia kelerius me
tus, pasekė savo vyresniojo brolio pėdomis, — stojo 
į Seinų Kunigų Seminariją. Baigė ją ir bUvo įšven
tintas kunigu 1910 m. Kadangi mokyklose pasižymėjo 
neeiliniais gabumais, daug keno patariamas ir ska
tinamas ryžosi tuojau vykti 'į garsųjį Fryburgo uni
versitetą Šveicarijoje. Pastudijavęs čia trejus metus, 
gavo teologijos licenciato laipsnį. Dėl sunkokų gyve
nimo sąlygų pašlijus sveikatai, turėjo nutraukti moks
lą ir grįžti į Lietuvą. Buvo paskirtas į S. Kalvariją 
vikaru. Po metų kilo anasai karas. Rusų žandarai iš 
pat pradžios su nemažu įtarimu žiūrėjo į kun. V. Bo- 
risevičių, kaipo į užsienyje buvusį asmenį. (Ir šičia, 
kaip daug kame kitur, raudonieji jų įpėdiniai nieko 
naujo neišrado. Jie kartoja, tik daug platesniu mastu 
ir žiauresniu būdu, vien tai, ką darė juodieji jų pra
nokėjai). Be to, jiems nepatiko ir jo smarki veikla 
bepradedančiose kurtis katalikų organizacijose. Todėl 
1915 m. pasiūlė jie jam išsikelti į Rusijos gelmes: esą, 
tenai būsią saugiau. (Ar ne tą patį pagrindą nesidrovi 
cyniškai nurodinėti ir dabar raudonieji, kai jiems 
primenama jų žvėriškumo aukas?). Nieko nebeliko 
kun. Vincui, kaip tik paklusti, ir neužilgo atsidūrė jis 
drauge su evakuuotais savo tėvu, broliu, ūkininku, ir 
seserimis Minsko apylinkėse. Bet, kadangi „juodieji 
tėvai“ neturėjo tiek gudrumo, kiek jų „raudonieji vai

kai“, palikta jį tenai ramiai gyventi ir net leista jam 
aprūpinti katalikų kareivių dvasios reikalus. 1918 m, 
vos šiaip taip prasivėrus vartams i Lietuvą, grįžo jis 
į tėvynę ir buvo paskirtas Marijampolės „Žiburio“ (vė
liau Rygiškių Jono) gimnazijos kapelionu. Čia visas 
jėgas įtempė ugdyti ateitininkams ir organizuoti 
Krikšč. Demokratų Partijai, drauge dar vis begalvo- 
(įąmas baigti nutrauktąsias studijas. Deja, gyvenimo 
aplinkybės neleido jam tai įvykdyti. 1922 m. buvo 
pakviestas į Seinų Kunigų Seminariją Gižuose dėstyti, 
moralinei bei pastoralinei teologijoms ir socialiniams 
mokslams. Darbavosi čia, vtSų aukštai vertinamas ir 
karštai mylimas, ketverius metus.

Kaip žinome, 1926 m. susidarė Lietuvos bažnytinė 
provincija, atsirado keletas naujų vyskupijų. Pirmuti
niu Telšių vyskupu buvo paskirtas Seinų (Vilkaviškio) 
vyskupijos kanauninkas, J. Staugaitis. Kad galėtų nau
jai sukurtąją vyskupiją tinkamai tvarkyti, reikėjo jam 
guvių padėjėjų. Vietoje tokių, deja, taip, kaip nebuvo, 
nes tasai kraštas, būdamas toli nuo ligi tol buvusios 
vyskupijos centro, Kaimo, palyginti labai nedaug tetu
rėjo jaunesniojo amžiaus ir aukštesniojo išsilavinimo 
kunigų. Visa, kas pajėgesnio, buvo susispietę aplink 
Kauną. Bandė vysk. J. Staugaitis kviesti iš tenai pas 
save vieną — kitą žemaitį, bet tiems atsisakius vykti 
į tokį užkampį, noroms nenoroms turėjo jo žvilgsnis 
nukrypti i gimtosios vyskupijos kunigus, pirmiausia, 
į V. Borisevičių. Jis jį pažinojo, kaip be galo uolų ir 
be mažiausio priekaišto Kristaus dirvoje darbininką. 
Be to, matė, kad jis bus jam lyg jo paties asmens pa
pildymas; nes, jeigu vysk. Staugaitis buvo daugiau 
šalto proto ir kietokos (tėviškos) rankos žmogus, tai 
kun Borisevičius buvo daugiau geros širdies ir švel
nios (motiniškos) rankos asmuo. Taigi 1926 m. vasarą 
kun. V. Borisevičius apleido, visų apgailimas, savo 
gimtąją vyskupiją ir išsikėlė į Telšius.

Čia iš karto buvo paskirtas Kurijos vedėju, o po po
ros metų naujai įsteigtosios Kunigų Seminarijos rek
torium. Tasias pareigas ėjo ligi 1940 m. mokslo metų 
pabaigos. Tųjų metų kovo mėnesyje buvo konsekruotas 
Telšių vyskupu padėjėju. Ką jis, kaip Seminarijos rek
torius, nuveikė per kelioliką metų ne man aprašinėti. 
Tepadaro tai telšiškiai, kurie geriau visa žino. Tepa- 
žymėsiu čia vien tiek, jog nemažai jam teko jėgų iš- 
.eikvoti, kol Seminarija įsitaisė tinkamas patalpas, o 
vyskupija įgijo gražų skaičių jaunų, energingų ir uolių 
kunigų.

Vyskupu V. Borisevičius buvo įšventintas jau, deja, 
esant tik mūsų nepriklausomybės šešėliui. Tas aukštą
sias pareigas eiti teko jam pirma vienoje, paskui ki- 
kitoje, galop pakartotoje pirmojoje okupacijoje. Rau
doniesiems viešpačiams jis iš pat pradžios baisiau
siai nepatiko. Kadangi Gedvilą kaip tik ilgą laiką dar
bavosi Telšiuose prieš tai, kol buvo iškeltas į raudo
nąsias viršūnes, ir jam teko su kun. V. Borisevičium 
ne kartą ne tik susitikti, bet ir susikirsti, tad vysk. 
V. Borisevičius jau pirmojoje okupacijoje turėjo rimto 
pagrindo nugąstauti, kad greitai pasibaigs jojo laisvės 
dienos. Bet, ačiū Dievui, tuo tarpu to neatsitiko. Už 
tai, kas tuomet buvo nepadaryta, juo didesniu žiauru
mu įvykdė raudonieji siaubūnai, kai grįžę rado jį jau 
Telšių Ordinaru. Praėjusių metų rudenyje, (vadinasi,
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kąip tik jo 20 metų toje vyskupijoje darbuotės sukak
tuvėse), suėmė jie ji, įgrūdo į Lukiškio kalėjimą Vil
niuje, o iš ten, pasmerkę įnirti, gal iš karto pasiuntė į 
amžinybę o gal dar pirma į šiaurės Azijos ledinių plo
tų nežinomybę, iš kurios vargu jis begrįš.— Tokia 
tat, trumpai sakant, viršinė jojo gyvenimo eiga per 
šiuosius 60 metų.

Žvelgdamas dabar truputį į J. E. vysk. V. Borisevi- 
čiaus asmenį, turiu pasakyti, kad, kiek jį pažįstu, (o 
pažįstu jį gana artimai jau 30 metų), yra jis pilniausia 
prasme ne tik gyvosios, bet tiesiog gyviausiosios dva
sios kunigas. Jojo tikėjimas, religijos, Bažnyčios meilė 
toki, koki daro kankinius. (Beveik esu tikras, kad, jei 
dar ne mes, tai po mūsų būsiančioji karta garbins jį 
kaip šventąjį kankinį). Jojo uolumas — beribis. Pa
vaizduoti tam paminėsiu tik tiek, kad beprofesoriau- 
damas Seinų, Kunigų Seminarijoje, nors buvo kraute 
apkrautas pamokomis, vadovavo Gižų pavasarininkų 
ir Kat. Moterų Draugijos skyriams, kone kas sekma
dienį sakydavo vienoje ar kitoje kaimyninėje parapi
joje pamokslą, darydavo kat, organizacijoms paskaitų, 
adventuose, gavėnioje vesdavo daugelyje vietų reko
lekcijas, nekalbant jau apie išpažinčių klausymą, ar 
Seminarijos tarnams konferencijų laikymą. Ne kitaip 
darė ir būdamas Telšiuose. Tapęs vyskupu, lankyda
mas parapijas, sakydavo po 3—4 pamokslus kiekvie
noje vietoje, be to, nesigailėdamas gražių žodelių įvai
rioms kat. organizacijoms. Knygų, tiesa, jis neprirašė, 
bet dar klieriku bebūdamas pradėjęs vartoti plunksną, 
jos nepaleido iš rankos per visą gyvenimą. Jo straips
nių buvo visuose katalikų periodiniuose leidiniuose ir, 
jei juos surinkti visus draugėn, tikriausiai išeitų bent 
kelios storulės knygos. Jo klusnumas bažnytinei vy
resnybei — nuostabus. Niekur pats jis nesiskverbė, 
nesiprašė, bet siunčiamas ėjo visur ir be atodairos 
vykdė visa, ką tik buvo liepiamas. Tiesa, hierarchijoje 
pakilo jis ligi aukščiausio laipsnio, bet lygiai tokiu pat 
malonumu bei atsidėjimu būtų darbavęsis skurdžiau- 
saoje užkampio parapijukėje, kaip kad dirbo Kunigų 
Seminarijoje, ar valdė vyskupiją. Tačiau, kas itin jam 
būdinga, tai nepaprastas malonumas, švelnumas, šir
dies gerumas. Ne veltui jo mokslo draugai kitaip jo 
nevadindavo kaip tik Vincukas, Vincelis. Ir kiekvie
nas, kas su juo susidurdavo, pajusdavo, kad čia ne 
kokis kietas, gumbuotas, šiurkštus Vincas, bet tikrai 
švelnutis, malonutis, gerutis Vincukas, nors principų 
dalykuose buvo jis kietas, kaip uola, tvirtas, kaip plie
nas, ir jokių kompromisų, ar diplomatinio lankstumo 
čia nežinojo. Jojo širdies gerumas ypač reiškėsi tei
kiant gausios pagelbos stokojantiesiems. Kiek sušelpė 
jis asmenų, pasakyti tegalėtų nebent jojo paramos 
patyrusieji, aš vien tiek težinau, kad nors_, jis kaip 
Seminarijos profesorius, rektorius ir pagaliau vysku
pas gaudavo nemenką atlyginimą, bet vos galus su 
galais tesumegzdavo. O gyveno jis labai kukliai, sau 
pačiam būdamas kone šykštus. Visa skirdavo jis ypač 
mokslus einančiąja! jaunuomenei ir darydavo tai pa
žodžiui taip, kaip pasakyta Mat. 6,3.

Liūdna ir skaudu mums, prisimenant J. E. vysk. V. 
Borisevičių ir panašaus, kaip jis, likimo susilaukusius 
tūkstančius mūsų brolių bei seserų. Bet dėl to anaip 
tol neturime nusiminti, ištižti, tik juo didesniu atsidė
jimu kaupti jėgas, kad galėtume juos atstoti išsilais
vinusiojoje Tėvynėje.

— Jei kilusi audra išverstų šulą vieną 
Iš tų, kurie palaiko jūsų namo sieną, 
Jūs nenusigąskit, bailiai neišlakstykit, 
Bet į 
išverstojo vietą tuoj kitą statykit —, sako poe

tas ((V. Kudirka), kuris gyveno ir darbavosi panašiai 
baisiais laikais, kaip mūsieji.

ATGAILOS IR MALDOS ŽYGIS UZ LIETUVA
i

Jo Prakilnybės Delegato pavedamas 8 rugšėjo or
ganizuoju maldinikų ekskursiją į garsiąją Marijos 
šventovę Bavarijoje Altottinge, r.balsįu: „Atgajoj 1/ 
maldos žygis už Lietuvą!“

Vietoje jau viskas sutarta ir tvarka pramatyta. 
Ryte 9:30 vai. pamaldos ir iškilmingos — pontifika- 
linės šv. Mišios; po pietų 2:30 eisena į baziliką. Bazi
likoje pamokslas, giesmės ir pasiaukojimas Nekalčiau- 
siąjai Marijos Širdžiai. Stebuklinga Marijos statula 
bus iškilmingai nešama į baziliką, kas paprastai tik 
išimtinai leidžiama.

Dėl traukinių ir autobusų prašome tartis vietos ge
ležinkelio stotyse, nes Mūnchene atskirų traukinių 
nepasisekė gauti; bus prijungiami tik atskiri vagonai. 
Prašoma suvažiuoti, kiek galima, iš vakaro sekma
dienį, kadangi iš ryto rugsėjo 8 bus sunku spėti, o sek
madieniais traukiniai nėra taip perpildyti.

Bet į Altottingą tegul vyksta tik tie, kurie aktingai 
prisidės prie maldos ir atgailos, dėl to prašoma išpa
žintį atlikti stovyklose; tik kam labai nepatogu, galės 
tai padaryti Altottinge, Maisto prašoma pasiimti ma
žiausia dviem dienom, Dėl nakvynių nors sunku, bet 
bus rūpinamasi. Pramatoma nakvynė 1500 žmonių.

Smulkūs paaiškinimai apie kelionę bus išsiuntinėti 
stovyklų klebonams. Prašoma registruotis pas klebo
nus ir pramatomą dalyvių skaičių pranešti T. Bru- 
žikui, (13b) Pullach b. Mūnchen, Berchmanskolleg.

KURČIOJI BERTA
arba

Įspūdžiai iš moderniosios Prancūzų tapybos klasikų 
parodos, suruoštos Baden Badene, Vienoje ir Mūnchene.

Šiai parodai Vienoje išleisto katalogo viršelyje yra 
padėtas Henri de Toulouse-Lantree piešinys, vaiz
duojąs besišypsančią, bet kurčios veido išraiškos mer
gaitę, sėdinčią sode, ir po juo padėtas parašas: Kur
čioji Berta. Aš nežinau, ar ne be dyglaus humoro pa
rinktas šiai mergaitei vokiškas vardas Berta ir ji pa
dėta, kaip simbolis prancūzų parodos, ruošiamos Vo
kietijoje. »

Nesinori čia imtis svarstyti klausimo, kiek ir kaip 
kuriai tautai tinka ši kurčia mergaitė, kaip jos dva
sinis atvaizdas. Tai jau daugiau politikos, ne mano 
reikalas.

Tačiau pavaikščiojus po keletą didelių salių ir pri
sižiūrėjus daug šių modernių prancūzų menininkų 

darbų, kyla klausimas, ką byloja ši paroda apie jos 
atstovus ir apie jų atstovaujamą meno kryptį. Trupu
tį nedrąsu yra žmogui iš Lietuvos lygumų ką nors 
sakyti apie tokią garsenybę, kaip modernioji pran
cūzų tapybą. Ta tapyba, kuri turi jau savo istoriją, sa
vo pasaulėžiūrą, kuri yra davusi žmonių visoms pa
saulėžiūros kryptims, kuri yra įkvėpusi komunistus, 
lygiai taip kaip iš savo tarpo yra davusi ir gilaus re
liginio mistinio meno atstovų. Iš šių pastarųjų tarpo
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galima paminėti žinomą modernistą tapytoją Verkade, 
tapusį iš menonito kataliku ir net benediktinu ir pe
reitų metų gruodžio mėnesį mirusį Beurone. Ištraukas 
iš jo autobiografinės knygos „Die Unruhe zu Goti“ mes 
turim vilties neužilgo pateikti „Naujojo Gyvenimo“ 
skaitytojams.

Kai pavaikščioji po šią parodą, tai pagrindinis įs
pūdis, kurį joje gauni, berods ir bus ne kas kita, kaip 
„die Unruhe“ — nerimas. Ir formos, ir temos daugu
mos paveikslų vaizduoja daiktus ir žmones lyg pa
žeistus. Mažne kiekvenas dailininkas yra stengęsis pa
vaizduoti tai, ko jo vaizduojamam objektui trūksta, 
kas jį gadina. Jei jis vaizduoja pilį, tai ji yra ir be 
romantikos, ir be tvirtumo, jei bažnyčią, tai pastatyta 
tarp sandėlių ir tvartų (nors šiapus jos kelias veda 
dar žemiau); jei bokštas, tai pastatytas ant vėjo ar 
vandens paplautų kolonų, jei gėlės, tai su ryškiu ko
kios spalvos ar kokios formos trūkumu, jei vaizduo
jama mergaitės širdis, tai ji yra tik keturkampė dėžė, 
kurioje yra gitara be stygų, kaž kokių keistų daik
tų, kartonų, apyrankė ir kaž kas lyg monstrancijos še
šėlį primeną. O jei moteris, tai net baisu. Ji pavaiz
duota taip, kad iš to, ką mes paprastai vadiname mo
teriškumu, joje nieko neliko. Jei seniau moralistai 
turėjo pagrindo kovoti su nuogumais modernioje ta
pyboje, kad žmonių be reikalo negundytų, tai šiandien 
tas reikalas atpuola. Šitokiomis nuogybėmis niekas 
nesusigundys. Net ir pats vardas, kuriuo dabar va
dinasi prancūzų modernistai — fauvismas. reiškia iš
blankęs, nublukęs, pamėlynavęs: fauve.

„Mainosi rūbai margo svieto“! Pavaikščiojus po šią 
parodą kyla klausimas, kur dingo romantika, kuri 
daiktus apsupo pasakos skraiste, kur dingo realiz
mas, kuris bijojo pažeisti daikto formos, kur dingo na
tūralizmas, kuris buvo suabsoliutinęs ir daiktą ir me
džiagą. Net ir impresijonizmo jau nebėra, kuris jau ne 
tiek daiktą garbino, kiek leidosi, kad kokia viena ar 
kita žavi daikto atšvaita dailininko ar žiūrovo sielą 
pasotintų. Jau jo nebėra?*) Išorinis pasaulis nustojo 
savo įkvėpimo jėgos. Dailininkas šiandien „kritiškai“ 
žiūri į daiktą ir pats jį kuria, o nesiduoda jo veikia
mas. Dailininkas nori savo vidinį pasaulį atidengti. Jis 
nori balsiai sušukti, jis nori kaž ką labai svarbaus 
pasakyti.

Negalima neigti, kad šitoks pasisakymo metodas ne
turėtu techninių pranašumų. Kartais menininkams ky
la drąsus sumanymas kai ką iš formų įtraukti, pa
slėpti ir tokiu būdu laimėti galingą išraišką. Trūku
mas paprastai daro stipresnį įspūdį, negu pilnumas. 
Pilnumas ir tobulumas daro raminantį, kartais net mig
dantį įspūdį, o formos trūkumas rėkia ir pabudina net 
iš dvasios gelmių. Ir jeigu kalbama apie menišką iš
raišką kokios aukštesnės, nežemiškos idėjos, tai yra 
nuomonių, kad vaizdavimo kelias, pasigaunant daiktų 
tobulumo, iš viso neduoda gerų rezultatų. Dailink for
mą nedailinęs, tobulink netobulinęs, o tavo kūrinys 
vis tiek vaizduos tik daiktą, o ne tą dievišką būtybę, 
kuri yra aukščiau už visus daiktus ir iš kurios yra 
daiktas. Efektyviau dieviškieji dalykai mene pavaiz
duojami kitu keliu, kai iškeliama daikto rėkiantis 
trūkumas ir kai kaip nors primenama tas šaltinis, iš 
kurio tas trūkumas gali būti užpildytas. Sis kelias tai 
yra ankstyvojo viduramžio religinės tapybos ir misti
nės poezijos kelias. Daikto formos įtraukimu, o ne jos 
išpūtimu senieji viduramžio menininkai parodydavo 
savo religines idėjas. Už tai jie renesanso ir apšvie- 
tos buvo apkaltinti, kad jie daikto formos nepažįsta ir 
jos nebrangina. O šiandien modernioji tapyba yra

•) Šioje parodoje, tiesą sakant, impresljanlzmas dar yra at
stovaujamas.

Kun. Leonardas Gižinskas

SIMO SUŽIEDĖLIO „ŠVENTAS KAZIMIERAS"

Su tikru džiaugsmu sveikina tremtinys kiekvieną 
naują lietuvišką spausdinį. Dėkingas jis yra ir rašyto
jams ir leidėjams. Šiuo atveju tasai dėkingumas tenka: 
prof. Simui Sužiedėliui, žinomam katalikiškosios Lietu
vos kultūrininkui — visuomenininkui, kaip autoriui — 
ir Sv. Sosto Delegatūrai Lietuviams, kaip leidėjui. Re- 
cenzuojamasai spausdinys yra josios leidinys Nr. 2.

Darbas nedidelis. Vos 30 puslapių in 8*. Nedidelis, 
bet puošnus! Puošnus, kaip lauko žiedų puokštė arba 
net bombonierė. Tasai palyginimas netiks, jei kalbėsime 
bendrai apie leidinio išorę. Dailininko P. Osmolskio 
viršelis yra gana dailus ir lietuviškai stilizuotas. Senais 

________________ ' , 1________ •______ •

nuėjusi tuo pačiu keliu ir daug toliau. Ne tobulosios 
pasaulio formos žavi šiandien dailininką, bet tos for
mos, kurios daiktą sužeidžia, kurios jį parodo, koks 
jis yra iš vidaus skurdus ir vienišas. Į gražias daiktų 
formas šiandien tapyba žiūri, kaip į savotišką daiktų 
kaukę, kurią ji nori negailestingai nuplėšti.

Laimingo supuolimo dėka prancūzų mod. meno pa
roda Mūnchene susilaukė atitinkamo papildymo. Tuo 
pačiu metu ir toje pačioje gatvėje buvo suruoštos ki
tos dvi parodos: vokiečių moderniojo meno ir Augs
burgo katedros vitražų ir miniatiūrų paroda iš anks
tyvojo viduramžio. Šita aplinkybė davė progos studi
joms ir sugretinimams. ..Neue Zeitung“ meno kritikas 
Fr. Roh tarp kitko 7 balandžio numeryje sa
ko: „Jeigu aš turėčiau muziejų, tai kartais aš susta- 
tyčiau greta kūrinius pvz. iš 1140 metų ir 1940 metų. 
Tada pasirodytų, kokio nuostabaus panašumo yra tarp 
šių dviejų epochų, bet kartu išryškėtų ir koki yra 
skirtumai. — Abiem yra artima atsitraukimas nuo 
gamtos, pamėgimas fantastinės išraiškos, kurios pa- 
gelba žmogus nori išsakyti vidaus pasaulį, tam 
reikalui gamta ir aplinka teikia tik progos, o ji pati 
yra vos beatpažįstama. Tačiau kokis aiškumas, koks 
formos ir pasaulėžiūros tvirtumas ankstyvajame vidu
ramžyje! Viskas čia vaizduoja harmoningą formos pa
saulį, kuris mus kelia.“

Modern, mene, priešingai, viešpatauja nervingumas 
ir suskilęs pasaulis.

Kokiu keliu modernioji tapyba eis toliau? Ar ji iš
girs tą šauksmą, kurį ji pati dabar taip skaudžiai šau
kia, ar ji pasiliks ta jų pačių pavaizduota „kurčiąja 
Berta“, kuri sėdėdama savo keistam sode nieko ne
girdi, o tik gudriai šypsosi, tarsi viską suprasdama?

Visa ši prancūzų meno paroda yra tiesiog pasaulio 
šauksmas į savo Atpirkėją, kad jis daiktams vėl duo
tų prasmę, pašalintų jų klaikią tuštumą, iškrypusias 
formas savo didž. kūrybine jėga atitiestų, gėlėms 
trūkstamų spalvų ir formų suteiktų ir kad pasaulis 
būtų ne griuvėsių krūva, bet tai, kuo jam kūrėjo yra 
skirta būti. *
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pažįstamais prabyla tradicinės vinietės tulpės ir geltona, 
Lietuvos savanorių kadaise sau pasiskirtoji viršelių 
spalva.

Pirmame teksto puslapyje skaitome labai atsargų dar
bo apibūdinimą: „Istorinės ir religinės Šventojo gyve
nimo perspektyvos". Taip apsidraudęs S. Sužiedėlis ne
gaišina savo skaitytojo šaltiniais bei literatūra. Tei
gimų bei žinių dokumentavimas irgi išleistas. Vienintė- 
lis cituojamasai autorius tėra Hans Hiimmeler („Helden 
und Heilige”). Tik gausi chronologija parodo, kad au
torius istorijoje yra ne „gastrolierius", bet „fachmanas".

Taigi, S. Sužiedėlio stilius „in se" — puošnus ir šiaip 
labai gražus. Jis primena stilizuotas rūtų garbanas 
mūsų liaudies ornamentikoje arba net mocartiškąjį ba
roką muzikoje. Aišku, kad griežtai moksliniam darbui 

..šitoksai stilius netiktų. Jisai sumažina minčių aiškumą 
ir užbaigtumą. Pavyzdžiui paimkime kad ir šitokį S. 
Sužiedėlio posakį. „Jautria savo siela, įjaudinama tyro 
skaistaus grožio ar kilnaus jausmo, Kazimieras išsiskir
davo iš visų namų židinio" (11 pusi.) Sitam posakiui 
būtų daug priekaištų padaręs senis Jablonskis, kuris 
savo klausytojams dažnai kartojo,Jkad jie pirmiausia 
turi pasakyti „kas ir ką yra padaręs", o paskui jau 
visą kitą. Tenka sutikti, kad pritaikius šitą „jablons- 
kišką" šabloną, mintis būtų aiškesnė. Ji turėtų skambėti 
maždaug šitaip: „Kazimieras išsiskirdavo iš viso namų 
židinio savo jautria, tyro skaistaus grožio ar kilnaus 
jausmo įjaudinama siela". Recenzentui neįeina į galvą 
arogantiška pretenzija, mokyti gerb. Autorių . . . lie
tuviškos sintaksės. Anaiptoll Šitokių kvalifikacijų au
torius, kaip prof. S. Sužiedėlis turi neabejotiną teisę tu
rėti savo „sužiedelišką” stilių, skirtingą nuo jablons- 
kiško ar balčikoniško ar kurio kito. Su tuo tenka su
tikti. Bet nėra abejonės, kad barokiškas sužiedeliškos 
kalbos muzikalumas ir garbanotas josios puošnumas — 
kenkia minčių aiškumui. Tam teigimui pagrįsti, paim
sime dar porą sakinių. Štai jie. „Habsburgai į Vokieti
jos imperatorius ėmė veržtis Rudolfo Habsburgo metu 
(1273—1295), bet titulą vis prarasdavo, kol ta giminė 
buvo iškelta Habsburgaičio Albrechto II (1438), šv. Ka
zimiero uošvio (!L.G.), o labiausiai prasiskleidė valdant 
imperatoriui Karoliui V (1519—1556)". (13 pusi.). Dar 
sunkiau susigaudyti tokiame sakinyje. „Kai kas trage
dijoje Romanovų, kuriems anas vadas atstovavo ir pats 
caras Aleksiejus lankėsi Vilniuje, įžiūri pranašystės iš
sipildymą po Didžiojo Karo“ (29 pusi.). Sunku būtų 
teigti, kad šios rūšies sakiniai „lengvai skaitosi“ . . .

S. Sužiedėlio žodynas imponuoja ir stebina savo tur
tingumu. Subtilūs jo kalbos niuansavimai verčia skaity

toją dažnai sustoti ir pamąstyti. Tokie išsireiškimai, 
kaip „pakantumas" (10 pusi.), „agnesnis" (13 pusi.), „lai
mus“ (13 pusi.), „pikrus", „apkėsti", „padėdinėti" (15 
pusi.) ir daug kitų — skamba ... nekasdieniškai. Neį
prastas ir T. T. Jėzuitų apibrėžimas kaip „Jėzaus Vardo 
vienuoliai“ (27 pusi.). Kyla abejonė, ar rašyba yra vi
siškai konsekventiška, jei vienoje vietoje skaitai: „Mar- 
silio F i ei n i“ (17 pusi.), o kitoje — „Zacharijas Fer
re r i (26 pusi.). Greičiausia, bus paprastas neapsižiūrė
jimas ar net spaudos klaida, kai 19-me puslapyje randi, 
kad šv. Kazimieras, vykdamas į Lietuvą 1479 metais 
ėjęs 24 metus. Tą patį reikia manyti apie „tą devynio
likametį Dievo kūdikį" (21 pusi.), kur yra daroma aliu
zija j Kristaus atradimą bažnyčioje (Luk. 2, 49). „Dievo 
Kūdikis" buvo tada dvylikos metų.

Stilius bei žodynas tėra tik rūbai. Mintys sudaro vei
kalo turinį. S. Sužiedėlio mintys yra taip pat humaniš
kos, švelnios, kultūringos bei krikščioniškos, kaip pats 
jųjų autorius. Tik vienur bei kitur, atrodo, bus Įsis
praudęs vienas — kitas mažesnis netikslumas. Prie to
kių būtų galima priskirti posakį: „Jis pasirodė žmonėms 
dangiškoj malonėj, atkreipdamas akis į vertybes, kurios 
šventumą nupelnė" (26 psl.) Ne „vertybės", bes žmonės 
gali bet ką nupelnyti. O šventumas, iš viso yra nenu
pelnomas, bet įgyjamas ir gyvenamas. Iš 
jokio žmogaus, net ir iš šventojo, negalima reikalauti, 
kad jis pralenktų savo gyvenamąjį istorinį laikotarpį. 
Būtų labai nuostabu, jei šv. Kazimieras, gyvenęs XI šmt., 
būtų buvęs tolerantiškas šių dienų prasme. Jis toks ir ne
buvo. Bent ortodoksų atžvilgiu. Todėl nevisai objektyviš- 
kai skamba sakinys: „Žymu yra Šventajame iš tėvo 
paveldėto . . . lietuviško pakantumo" .... (10 pusi.). 
Tenka suabejoti taip pat dėl Karalienės Elžbietos paly
ginimo su šv. Monika tikslumo. Autorius mano, kad šv. 
Kazimieras iš savo motinos „daug patyręs . . . šven
tumui akstinų" (10 pusi.). Galimas dalykas! Bet ir tada 
panašumas tarp Elžbietos ir Monikos bus labai ir labai 
tolimas. Mes visiškai sutinkame su autorium, kada jis 
14 puslapyje rašo: „Jo tėvų ir lenkų ponų užmačios 
gauti Vengrijos sostą buvo neteisios ir nekrikščioniš
kos". Autorius pakartotinai mini karalienės Elžbietos 
nuolatinį dairymąsį po svetimus sostus, kad jais aprū
pinus savo vaikus. Tai — ne Monika!

Kiekvienu atveju lietuvis-katalikas tremtinys bus prof. 
S. Sužiedėliui nuoširdžiai dėkingas už šią dovanėlę. Ji 
padės jam geriau pažinti savo ambasadorių prie dangaus 
Kūrijos.

'VATIKANAS RŪPINASI DP 
EMIGRACIJA

Apaštalų Sostas, iki šiol daug pa
rodęs šiltos užuojautos tremtinių 
reikalais, šiuo metu ėmėsi konkre
čių žygių padėti tremtiniams išsi
keldinti iš Vokietijos ir Austrijos.

Vatikane sudarytas tremtinių emi
gracijai organizuoti centras, kuri
am vadovauja Mons. J. B. Mon- 
tini, Jo Šventybės valstybės pa- 
sakretoris. Vokietijoje ir Austrijoje 
tremtinių reikalams vesti Apaštalų 
Sostas paskyrė kun. Ed. Killion'a, 

vienuolį redemptoristą, kuris, susi
tarus su Sąjungininkų Vyriausybė
mis, atstovaus katalikų tremtinių 
reikalus bei interesus IRO organi
zacijoje.

Sm. liepos mėn. 10 dieną Vatikano 
Misijos Vokietijoje rūpesčiu buvo 
sušaukta Vokietijoje esančių Tauti
nių Delegatų konferencija katalikų 
tremtinių emigracijos klausimams 
aptarti. Konferencijoje dalyvavo 
Apaštališkas Vizitatorius Vokieti
joje J. E. Vysk. Al. J. Muench, lie
tuvių, latvių, ukrainiečių, lenkų, 
vengrų, jugoslavų, kroatų, slovėnų 
ir rusų Delegatai ar atstovai bei jų 
įgaliotiniai; be to, N. C. W. Confe
rence, amerikiečių karinės valdžios
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ir „Pax Romana“ organizacijos at
stovai.

Kun. E. Killion, pasiinformavęs 
apie tremtinių padėtį bei planus iš
sikelti iš Vokietijos, pareiškė, kad 
Šventasis Tėvas, kuris labai sielo
jasi tremtinių likimu, stengsis tiems 
nelaimingiems žmonėms padėti susi
rasti naują tėvynę. Vatikano emi
gracijos organizacija, kaip numato
ma, amerikiečių zonoje turės keturis 
emigracijos biurus: Munchene, 
Stuttgarte, Frankfurte ir Regens- 
burge. Kun Killion'o, kuris reziduos 
Ženevoje, įgaliotiniu Vokietijoje 
paskirtas Cpt. Me. David. Emigraci
jos biurai dirbs glaudžiame kon
takte su Tautiniais Delegatais.

Baigdamas konferenciją Ap. Vizi
tatorius J. E. Vysk. A. J. Muench 
pareiškė viltį, kad IRO organizacija 
stengsis krikščioniškai išspręsti 
tremtinių problemą. Iš Bažnyčios 
pusės daroma visa, kas tik galimą, 
tremtiniams padėti išvykti iš varg
šų namais tapusio krašto — Vokie
tijos.
MARŠAMS MASKVOJE DALYVAVO 

KATALIKIŠKOSE PAMALDOSE
Vienintėlė katalikų bažnyčia šian

dieninėje rusų sostinėje yra prancūzų 
šv. Liudviko bažnyčia. Jos klebonu 
yra asumptionistas P. Laberge. Jis yra 
35 metų amžiaus, kilęs iš Kanados. 
Kiekvieną sekmadienį jo bažnyčia 
yra pilna. Jo tikintieji yra rusai, bal
tai, lenkai, amerikiečiai ir prancūzų 
atstovybės personalas. Bažnyčia yra 
prie pat Lubiankos kalėjimo. Sargy
binis, stovįs prie kalėjimo, atidžiai 
stebi visus lankančius bažnyčią.

Antrą . Velykų dieną Amerikos už
sienių reikalų ministeris ir amerikie
čių delegacijos pirmininkas Maskvos 
konferencijai generolas Maršalis, nors 
ne katalikas būdamas, kataliko gene
rolo Bedel Smeth lydimas, buvo šv. 
Liudviko bažnyčioje mišių. Taip pat 
mišiose dalyvavo ponas ir ponia Bi- 
dault.

TAIKA ŠIRDYJE 
IR TAIKA PASAULYJE

Oxfordo akademikų grupė yra įstei
gusi naują tarptautinį dvasinį centrą, 
pasivadinusį „Dvasinis apsiginklavi
mas", kurio būstinė yra Montreux 
prie Genevos ežero. Iš ten daktaras 
Frank Buchmann, šio sąjūdžio pirmi
ninkas, pasakė kalbą per radiją, nukreip
tą į viešąją pasaulio opiniją. Jis tarp 
kitko kalbėjo, kad dabar žmonės vi
sur ieško teisingo kelio, kuris išvestų 
į saugumą, kiekvienas jaučiasi apsup
tas baimės ir netikrumo, gręsia ūki
nės problemos, kurių jauna tautų or
ganizacija neįstengia išspręsti, nes 
jai trūksta dvasios, tautos nepasitiki 
savo vadais. Iš tikrųjų mūsų proble
mos glūdi ne ūkyje ir ne politikoje, 
bet ideologijoje. Apie mus kaujasi 
daugybė įvairių ideologijų, iš visur 
kyla klausimas: ar mes turime atsa
kymą komunizmui?

Kiekvienas mano apie kitą žmogų 
ir kitą tautą, kad ji reikalinga pasi
keitimo, bet kad jam pačiam reikia

pasikeisti, tas jam neateina į galvą. 
Naujos viltys gali ateiti tik iš tikė
jimo. Generolas, kinų generalinio šta
bo viršininkas, kuris priėmė dviejų 
milijonų japonų buvusių Kinijoje, 
kapituliaciją, šiandieii atstovauja sa-. 
vo tautą Jungtinių Tautų organizaci
joje. Jis vienoje konferencijoje susi
rūpinęs kalbėjo apie savo krašto su
skilimą. Jis savo mintį šitaip išreiš
kė: „Praėjusių 20 mano kovos metų 
Kinijoje prieš materializmą metu aš 
laikiausi šitokio metodo: jėga prieš 
jėgą, organizacija prieš organizaciją. 
Dabar aš esu tvirtai įsitikinęs, kad 
idėją nukovoti aš turiu idėjos pagel- 
ba, kad pasauliui suteiktumėm naują 
tvarką, mes pirmiausiai turime susi
tvarkyti savo tautoje. Kad mes galė
tumėm savo tautą sutvarkyti, mums 
reikalinga yra tvarka šeimoje, kad 
mes galėtumėm pasiekti tvarkos šei
moje, mes turime praktikuoti ir to
bulinti savo asmeninį gyvenimą, mes 
turime sukurti tvarką savo širdyje".

Neseniai aš buvau Romoje, — tęsė 
savo kalbą Buchmanas; — Nikalojaus 
von Flue konsekracijoje. Tai buvo 
valstybės vyras, kuris gyveno Švei
carijoje XV šimtmetyje. Jis turėjo tam 
tikrą Dievo dovaną. Kai jis ja naudo
josi, tai sutaikė suskilusias savo tė
vynės provincijas ir tokiu būdu savo 
kraštą išgelbėjo. Labai atitinka šiems 

'laikams, kad tam valstybės vyrui, 
kuris gyveno pries 500 metų ir Dievo 
žodį išgirdo ir be baimės jį savo 
bendralaikiams perdavė, kaip tik 
šiandien suteikiama aukščiausia gar
bė. Iš tikrųjų tai yra mūsų laikų 
šventasis ir pavyzdys Jungtinėms 
Tautoms, Dievo įkvėptas diplomatas. 
Jeigu žmonės klausys Dievo, tautos 
ras pavyzdžių, kurie apšvies jų vy
riausybes.

ISLAMAS PRADEDA MISIJAS

Islamo kraštuose krikščionių misi
jos iki šiol turėjo labai mažą pasise
kimą. Lemiančios reikšmės turėjo ta 
aplinkybė, kad evangelijos negalima 
buvo skelbti viešai, bet reikėjo veikti 
įvairiais aplinkiniais keliais. Bet ir 
pats islamas yra labai nepalanki dir
va krikščionybei. Evangelikų misijų 
laikraštis Baselyje šitaip apie tai ra
šo: menkas misijų pasisekimas islamo 
kraštuose turi ryšio su giliąja is
lamo esme. Islamas nėra religija, bet 
didžioji evangelijos priešreligija. Is
lamas nėra krikščiemybės iškreipimas, 
bet prieš bažnyčią ir prieš krikš
čionybę. Islamas yra įsisteigęs ne 
tam, kad krikščionims kenktų, ar ker
šytų, bet kad pavergtų Kristų ir ba
žnyčią, pasinaudodamas krikščioniško 
pamaldumo priemonėmis. Islame yra 
du pagrindiniai motyvai: šios tikro
vės sąmonė ir absoliuto sąmonė. Jų 
absoliuto sąmonė yra griežtame prieš
taravime krikščioniškajai Dievo są
monei. Jie išpažįsta vieną Dievą, bet 
ne Dievą trijuose asmenyse, ir pra
našą, bet ne Dievą žmonių atpirkėją. 
Jų Dievo mokslas yra racionalistinis, 
o dorovės mokslas kazuistinis. Tačiau 
labiausiai islame gyva yra „Trečio

sios valstybės" sąvoka, kuri turi 
tikslą pakeisti žydiją ir krikščionybę 
kaip anksčiau buvusias, bet nevy
kusias Dievo karalystes žemėje.

Nesitenkindamas pasyviu pasiprie
šinimu, šiandien islamas nori išeiti 
į aktyvią veiklą. Indonezijos, buvu
sios Olandų-Indijos, vyriausybės gal
va dr. Amir Scharifudin pareiškė, kad 
Indonezija turi tapti mahometonine 
valstybe ir iki šiol sėkmingos krikš
čioniškos misijos ten turi pasiliauti. 
Salia šios žinios vertas yra dėmesio 
kitas pranešimas, pagal kurį į Lon
doną atvyko iš Indijos 13 misijonie- 
rių, kurie čia mokysis pagrindinių 
Europos kalbų. Paskui jie mažomis 
grupėmis pasiskleis po Europos vals
tybes ir skelbs islamą. Kompetentin
gų mahometonų sluogsnių manymu 
dabartinis Europos netikėjimas ir re
liginis netikrumas ju misijoms teikia 
gerų vilčių. Pažymėtina yra islamo 
pažiūra į jnokslinę ir techninę vaka
rų kultūrą. Jie ją vertina aukštai. Ta
čiau jie ją laiko kilus ne iš vakarų 
dvasios. Modernieji mahometonų moks
lininkai laikosi mums juokingos pa
žiūros, kad visų vakarų Europos tech
ninių laimėjimų sėkla yra jau korane.

TOMO AKVINIEČIO REVOLIUCIJA
Žemės gėrybių perteklius, pagal 

prigimties teisę, priklauso stokojan
tiems, sako Tomas Akvinietis. Ieš
kant išeities iš liberalinės ekonomijos 
krizių, šis sakinys pradeda dominti 
ekonomistus. Moderniuose dorovės 
moksluose ši tiesa nebuvo pripažįsta
ma Ji yra išlikusi tik bažnyčios 
moksle. Kunigas Enders laikraštyje 
„Ende und Anfang" mano, kad šio 
Tomo Akviniečio mokslo pagalba ga
lima padaryti revoliuciją, kuri pa - 
šaulyje įgyvendintų visiems laikams 
galiojantį teisingumą.

BAŽNYČIA IR SOCIALINE 
SANTVARKA

Žinomas katalikų sociologas dr. A. 
M. Knoll savo paskaitoje Vienos uni
versitete kalbėjo apie visuomeninio 
susiorganizavimo formas ir bažnyčią. 
Jis tarp kitko pasakė, kad bažnyčia 
neperša visiems vienos socialinio gy
venimo formos. Bažnyčioje yra gali
mas ir atsiskirėlis, kuris siekia paš
vęsti individualizmą, ir vienuolis, ku
ris remiasi bendruomeniniu gyvenimu. 

‘Visi susiorganizavimo būdai yra geri, 
nepaisant ar jie kils iš tėvo prana
šumo principo ar iš brolių lygybės 
principo. Individualistinė ar kolekty- 
vistinė santvarka tik tada liauja bu
vusi Bažnyčios pripažįstama, kai ji 
išvirsta į anarchiją arba į tiraniją. O 
visa tai, kas yra tarp šių dviejų kraš
tutinumų, bažnyčios yra pripažįstama, 
žinoma, ne viskas lygiai pageidauja
ma. Bažnyčiai yra vis tiek pat, kokia 
valstybės, ūkio ar kultūros forma 
viešpatauja. Jai svarbu tik, kad tikė
jimo tiesos nebūtų neigiamos. Bažny
čios misija yra religinė ir dorinė. Ji 
nekuria naujų visuomeninių formų, ji 
stengiasi tik pašvęsti jau sukurtas 
visuomenines formas.
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PRANCŪZŲ SOCIALINE SAVAITE
Šįmet prancūzų katalikų socialinė 

savaitė įvyksta Paryžiuje nuo 28 lie
pos iki 2 rugsėjo. Joje dalyvaus visi 
kardinolai, beveik visi vyskupai ir 
visi vadovaujantieji pasauliečiai. Pa
sitarimų temos šįmet bus: komuniz-: 
mas, socializmas, fašizmas ir neo
liberalizmas.

_ KOVA KARUI
Šią vasarą yra padarytos nuotrau

kos filmai „Kova karui”. Šioje filmo- 
je pasirodo pats popiežius ir septy
niomis kalbomis kviečia pasaulį į 
taiką. Tam tikslui popiežiui reikėjo 
14 kartų stoti prieš prožektorius, nes 

■ kiekviena versija buvo du kart su
kama. Filmą yra moderniojo karo re
portažas. Ji prasideda taikiomis šei
mos gyvenimo scenomis ir išsivysto 
į mūšio vaizdus, oro puolimus, iš
trėmimus ir koncentracijos stovyklas. 
Visa tai pergyvena tos pačios šeimos 
nariai. Filmos idėja yra viską daryti, 
kad būtų galima išvengti naujo karo. 
Filmą savo viršūnės pasiekia vaiz
duodama atominės bombos pasekmes. 
Prie jos padarytų griuvėsių pasirodo 
popiežius Pijus XII, kviesdamas į tai
ką ir pasmerkdamas tuos, kurie ne
atsakingai kursto karus.

NAUJAS ŠVENTASIS
6 birželio šv. Petro bazilikoje buvo 

paskelbtas šventuoju prancūzų kuni
gas Michel Garicoits, gyvenęs 1797 — 
1863. Jis savo pobūdžiu ir savo gy
venimu yra labai panašus į šv. Arso 
kleboną. Jam nesisekė mokslas, jis 
turėjo didelį pasisekimą klausydamas 
išpažinčių, jo pamokslų klausytojai 
būdavo- sužavėti jo minčių aiškumu 
ir žodžio tikslumu. Jis įtikinamai 
kalbėdavo apie reikalą kantriai nešti 
kryžių. Kryžiaus nešimas žmogų iš- 

i kelia Dievo ir žmonių akyvaizdoje. 
Bijokime, sakydavo jis, priklausyti 
prie miegalių ir apsileidėlių, kurie 
miega mirties miegą. Jis kietai pasi
sakydavo prieš daugelio žmonių nu
siteikimą vien žemiškiems reikalams.

— Anglija, sekdama kontinento 
pavyzdžiu, organizuoja viešą kry
žiaus kelionę, kurios metu tikintieji 
ant savo pečių neš kryžius. Kryžius 

'svers 90 svarų. Kardinolas Grifinas 
šios kelionės tikslą apibūdino kaip 
permaldavimą už nusikaltimus prieš 
Kristų ir Jo Bažnyčią.

KUNIGŲ LAGERIS 
JUGOSLAVIJOJE

Šveicarų katalikų žinių agentūra 
Kipa paskelbė vieno kunigo prane
šimą apie būklę Jugoslavijoje. Tas 
kunigas politikoje nedalyvavo ir net 
turėjo gavęs neįtariamumo pažy
mėjimą. Tačiau jis buvo priverstas 
bėgti kai jis kartą išsireiškė prieš 
nežmoniškus maisto konfiskavimus. 
Jo pranešimu, koncentracijos lage
ryje, kuris yra Stara Gradiska Sla- 
vonijoje yra apie 80 kunigų. Jie ten 
turi atlikti žemiausius darbus, pa
vyzdžiui išvietes valyti vien ranko

mis; bet kokių įrankių vartojimas 
yra įsakmiai uždraustas. Kiekvieną 
rytą jie turi prisistatyti stovyklos 
komendantui ir išklausyti jo bedie
višką kalbą. Kiekvienai dienai yra 
suimtiesiems duodamas šūkis, kurį 
jie turi prisistatydami komendantui 
pakartotų Tai yra dažniausiai pikti 
keiksmai ir piktžodžiavimai. Jeigu 
kunigas vengia šitą šūkį pakartoti, 
jis baudžiamas maisto atėmimu. 
Taip pat yra praktikuojama, kad 
suimtieji kunigai komunistinius šū
kius turi užrašyti ant sienų.

Jugoslavijoje kunigams įeiti į mo
kyklas uždrausta. Nors 98“/« tėvų 
pasisakė už religiją tačiau religijos 
mokymas yra sulaikytas. Yra varo
mas smarkus maršalo Tito asmens 
kultas. Ministerių taryba neseniai 
priėmė įstatymo projektą, kuriuo 
Tito tampa jugoslavų ortodoksų baž
nyčios vyriausia galva ir todėl į jį 
turi būti kreipiamasi titulu „jo 
šventenybe“.

ŠVENTADIENIO 
KRIKŠČIONYBE RUSIJOJE

Prancūzų laikraščio „L‘Aube“ ko
respondentas, kuris dalyvavo Mas
kvos konferencijoje, šitaip rašo apie 
religinį gyvenimą Sovietų Sąjun
goje: „Kaip yra čia su krikščionybe? 
Mano pirmas įspūdis buvo, kad ji 
yra negyva taip kaip daugelis baž
nyčių, kurios iš lėto griūva arba yra 
kinais paverstos. Tačiau keletas 
bažnyčių, deja ne pačios meniškai 
vertingosios, yra kiek geresnėje bū
klėje ir žmonėms prieinamos. Kiek
vieną sekmadienį aš buvau šiose 
bažnyčiose mišių. Su manim buvo 
tik senos apsiskarmaluvusios mote
rys ir elgetos. Taip kad aš galėjau 
sakyti: į Viešpaties pokylį eina raiši 
ir luoši. Šitame uniformų mieste aš 
nemačiau jokios kariškos uniformos 
bažnyčioje; tik- atsitiktinai vieną 
jauną žmogų" aš ten mačiau, bet tai 
buvo išimtis. Dėl to aš buvau įsiti
kinęs, kad mano nuomonė teisinga. 
' Mano nuomonė pasikeitė per Ve
lykas, ištikrųjų šiek tiek prieš jas. 
Aš pastebėjau, kaip prieš Velykas 
prasidėjo valymas namų. Paimu 
Sekmadienį aš mačiau daugybę 
žmonių perkant šakeles. Daugelis 
rusų bičiulių atsakė sutartus pasi
matymus, norėdami visiškai atsidėti 
pasiruošimui šventėms. Atėjo pati 
švenčių diena: Velykų naktis. Šven
toji naktis katedroje, kur metropo
litas su savo deimantine karūna, ap
suptas vyskupų, kunigų, diakonų ir 
subdiakonų iškilmingai aukojo auką. 
Tai buvo iškilmės, kurios yra gali
mos tik bizantiniame rite. Vidunak
ty atsidarė durys ir suskambėjo bal
sas: Kristus yra prisikėlęs. Minia 
nepailsdama giedojo šituos žodžius 
pasikeisdama su chorais. Tikinčiųjų 
minios pripildė ne tik katedrą, bet ir 
aikštę prieš ją ir į ją vedančias gat
ves. Žmonių buvo tiek daug, kad po
licija vos galėjo išlaikyti tvarką. 
Gatvių kampuose stovėjo prekybi
ninkų stalai, kurie žvakių šviesoje 
pardavinėjo velykinį pyragą. Minia

visą naktį nesiskirstė ir vis giedojo 
apie prisikėlusį Kristų.

Tai buvo mano kitas įspūdis iš 
Maskvos religinio gyvenimo. Ant 
rytojaus aš klausiau vieno bičiulio 
ar tarp komunistinio marksizmo ir 
tarp krikščionybės yra koks nors są
lytis ir ar jie vienas kitą persunkia. 
Velykų nakties išgyvenimas atrodo 
kalbėtų už tai. Atsakymas skambė
jo: To nėra. Nėra jokio sąlyčio ir 
jokio vieno kitu persunkime. Paaiš
kinti tai galima tuo, kad didžioji 
tautos dalis, nepaisant viso to, pati 
gerai savęs nesuprasdama, savo vi
duje yra krikščioniška.

PERONO ŽMONA VATIKANE
Argentinos prezidento Perono 

žmoną priėmė popiežius specialioje 
audiencijoje. Vatikano radijas šitą 
faktą taip komentavo.

Romos visuomenė labai mielai 
priėmė ponią Peron. Iš Argentinos 
plaukia javai iš kurių italai gyvena. 
Argentina priima Italijos emigran
tus pirmoje eilėje. Dėl to nenuosta
bu, kad Argentinos prezidento žmo
na Romoje buvo viešai priimta ir 
spaudos išgarbinta. Visur ji buvo 
sutikta su ovacijomis. Jos paveiks
lai buvo įdėti laikraščiuose. Netrūko 
pagirimo ir jos elegancijai (ji yra. 
buvusi filmų artistė). Čia netrūko ir 
amerikietiško žumalizmo, kuris da
bar Europoje yra madoje, jai pasta
tyti šitokį klausimą: ką jūs ponia 
prezidentiene manote apie skirybas? 
Ji staiga atsakė: „aš esu katalikė“ 
—" Taip bet politiniu atžvilgiu?” Ji 
atsakė: „aš esu jokia politikė, bet ir 
skirybų klausimas nėra joks politi
nis klausimas.“ Ponia Peron buvo 
priimta Popiežiaus prisilaikant pro
tokolo, kuris dera valstybių galvų 
žmonoms. Ta proga buvo apkalbėta 
keletas šiandien Europoje degančių 
klausimų. Ypatingai mitybos ir emi
gracijos klausimai. Šventasis Tėvas 
išreiškė padėką Argentinai už pa
galbą kenčiančiai Europai ir popie
žiaus pagalbos komisijai. Jis poniai 
Peron padovanojo bragų rožančių.

BAŽNYČIOJE NĖRA RASIŲ 
SKIRTUMO

Į Romą kartu su portugalų maldi
ninkais į Jono de Britto kanoniza
cijos iškilmes atvyko negrų karalius 
Don Pedro VII iš Angolos, Portuga
lų Vakarų Afrikoje. -Juodasis mo
narchas sukėlė italų sostinės susido
mėjimą. Laikraščiai apie jį rašė il
gus straipsnius. Mes paduodame Va
tikano radijo komentarą:

Vis dėlto iš spaudos gaunasi įs
pūdis, kad Europa ne tik apie kara
lius, bet ir apie juodos rasės žmones 
dar vis mažavertiškai galvoja ir juos 
pajuokia. Taip pavyzdžiui vienas 
laikraštis komentuodamas ' don Pe
dros pasakymą, kad Romoje yra la
bai gražu, pastebi jog matyt kara
lius čia turi galvoje ne tuos gražu
mus, kuriuos jis matė Forum Roma- 
num, bet Floros liuksusiniame vieš
butyje. Ištikrųjų daugelis europie
čiu neturėtų teisės tam žmogui pri-
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kišti nekultūringumą, kuris ne tik 
kad šv. Petro bazilikoje yra palikęs 
labai gerą įspūdi, kuris pasikalbė
jime laikraštininkams pareiškė, jog 
jis priklauso apaštalinei Romos ka
talikų Bažnyčiai, kad šventasis Tė
vas jį labai mielai priėmė ir jam 
įdavė perduoti pranešimą savo tau
tai ir tai yra buvusi jo pati gražiau
sia valanda šventajame mieste. Jo 
žmona karalienė yra buvusi seserų 
pranciškonių mokinė. .Portugalija, 
pasak jo, sugebėjo jo kraštui atvežti 
europinę kultūrą, nepažeisdama vie
tos papročių ir teisių. Visus šitus 
pareiškimus darydamas jis kreipė 
dėmesį, kad pokalbininkas juos ge
rai pasižymėtų ir kad jie laikraš
tyje būtų paskelbti taip, kaip jis juos 
buvo pasakęs. Ištikrųjų nėra jokio 
pagrindo tokį žmogų, kuris be to dar 
pasižmi dideliu nuoširdumu trak
tuoti su europietiška užuojauta ir 
pajuoka. Greičiau ne vienam euro
piečiui savo kilniu elgesiu jis galėtų 
būti pavyzdžiu.

CALDERONO RENESANSAS
Kylant krikščioniškos dramos są

jūdžiui, didelio susidomėjimo susilau
kė 17 šimtmečio pasaulinio masto 
ispanų dramaturgas Calderonas de la 
Barca. Jo dramos Su pasisekimu eina 
daugelyje Vokietijos miestų. Calde
ronas buvo kunigas, ir jo dramos 
yra beveik ištisai religinėmis temo
mis parašytos. Tačiau nuostabu, kad 
ir pasauliečių teatro menininkų sluog- 

sniuose Calderonas yra susilaukęs 
netikėtai, šilto priėmimo.

NAUJA KNYGA 
APIE JEANNE D'ARC

Vis nesibaigia diskusijos apie Or
leano mergelės paslaptį. Savo laiku 
apie ją rašė Volteras, Anatole Fran
ce, Maurice Barres ir Fririkas Schil- 
leris. Visus domina paprastos kaimo 
mergaitės likimas, kuri iš piemenėlės 
tapo karo vadu ir iš eretlkės, sude
gintos ant laužo, — šventąją. Šiomis 
dienomis išėjo Gerhard Storz knyga 
apie ją. Schilleris savo laiku nesuge
bėjo Orleano mergelės suprasti kaip 
Dievo kūdikio ir jis ją apvilko pasa
kos rūbu. Istoriniai motyvai čia buvo 
perkeisti į poetiškai naivų pasakojimą. 
Iš ūkininkės Schilleris ją padarė 
graikiška arkadijos piemene, ir iš 
šventosios vokiškojo idealizmo „gražia 
siela". Stora įrodinėja, kad Schilleris 
savo veikalu norėjęs paskelbti este
tinį išganymo mokslą vietoj krikš
čioniško išganymo, Įvykdomo Dievo 
Sūnaus.

POLITIKA IR ASKETIKA
40 vengrų parlamento narių, visi 

kartu, išvyko į vienus Budapešto 
rekolekcijų namus atlikti rekolekcijų. 
Žmonės, kurie kovoja Vengrijoje prieš 
jėga besiveržiantį ateizmą, aiškiai 
mato, kad jų tvirtybė glūdi ne tik 
jų politinėje taktikoje, bet pirmoje 
eilėje jų tikėjime ir maldoje.

NAUJAS DARBO 
ĮSTATYMAS AMERIKOJE -

NCWC atmeta naują JAV darbo 
įstatymą, kuris nepaisant prezidento 
Trumano veto vistiek kongreso buvo 
priimtas. NCWC, Amerikos vyskupų 
pavedama, savo nusistatymą oficialiai 
pranešė prezidentui. Naujasis įstaty
mas, kaip žinoma, smarkiai suvaržo 
profesinių sąjungų veikimą.

KATALIKŲ VYSKUPAS — LATVIJOS 
PREZIDENTAS

(LAIC) — Latvijos Vyriausioji Ta
ryba (Latvijas Centrala Padome) pra
neša visiems Latvijos piliečiams, kad 
mirus Latvijos Respublikos Seimo pir
mininkui Dr. Pauliui Kalniniui (1946 
m. rugp. 27 d.) ir vicepirmininkui edv. 
Karliui Pauliukui (1945 m. sausio 21 
d.), šioji Taryba, kurią sudaro penkios 
didžiosios Seimo partijos (Latgales 
krikšč. ūkininkų, socialdemokratų dar
bininkų, ūkininkų sąjunga, jaunųjų 
ūkininkų partija, ir demokratiškas 
centras), konstatavo, kad pagal Latvi
jos Respublikos Konstitucijos 16 ir 52 
skir., Valstybės Prezidento pareigas • 
eina antrasis Seimo vice-pirmininkas, 
vyskupas Jažep Rancans.

Mirė kun. St Rauba
Š. m. rugpiūčio 2 d. naktį Augs

burge mirė po ilgos ir kantriai pakel
tos vidurių vėžio ligos Bartininkų kle
bonas kun. Stanislovas Rauba. Palai
dotas 5 rugpiūčio Augsburgo kapinėse.
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