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Kunigas Leonardas Gižinskas

MOKYTOJU MOKYTOJAS
• i

(Rytų apeigų vyskupas Prof. Dr. Pranas-Petras Būčys)

Latvių kalboje ši antraštė reikštų, bę abejo, daug 
daugiau negu lietuvių. Latviai žodžiu „macitajs" pa
sako netik mokytoją, bet ir kunigą. Mes mielai sutin
kame, kad mūsų antraštė būtų suprantama pačia pla
čiausia prasme.

Pradėkime nuo viešos išpažinties! įvyko mažas pa
sisavinimas. Antraštė nepriklauso straipsnio autoriui. Ji 
buvo nugirsta. Visiškai atsitiktinai nugirsta — Kaune, 
gatvėje. Kaž kokiai nepažįstamajai priklauso šios an
traštės autoriaus teisės.

Per pirmąjį tautinį Eucharistinį Kongresą susispietė 
vienu momentu visos Bažnyčios ir Valstybės viršūnės 
įspūdingame, nors kiek ir nesavame, Kauno Įgulos baž
nyčios portike. Tikinčiųjų masės džiaugėsi šituo „šio 
pasaulio" ir „ne šio pasaulio" karalystės aliansu. Atsar
gesni čia pat reiškė baimės, kad tasai aliansas, iškil
mėms pasibaigus, nepasirodytų buvęs tiktai... kon- 
venansas. Kaip ten bebūtų, tuo momentu vaizdas buvo 
tikrai gražus!

Aikštę užtvindžiusioje lietuvių jūroje kažkaip susi
darė mažytė brolių latvių salikė. Ją sudarė keli žmonės. 
Ogi paprastai yra gyvenime taip, kad kame yra keli 
žmonės, vienas jų būtinai „viską žino". Šiuo atveju to
kia „visažinančia" buvo viena senyva, miestietės tipo 
moterėlė. Ji nešykštavo gana išsamių ir dažniausia — 
tikslių informacijų savo smalsiems gal iš kaimo, o gal 
net iš užsienio atvykusiems tautiečiams. Į jųjų klau
simą, kas yra šitas „kungs" su barzda ir su klobuku 
ant galvos, moteriškas „cicerone", ilgai negalvodamas, 
atsakė: „tas ir macitajū macitajs". Netoli stovėjęs lie
tuvis kunigas — žurnalistas nusišypsojo. Nusišypsojo — 
nepajuokdamas, bet pritardamas. J. E. Vyskupas Pra
nas — Petras Būčys buvo kaip tik ir jojo mokytojas. 
Ir jam nebuvo mažiausios abejonės, kad šitoksai api
brėžimas J. E. Vyskupo Bučio yra visiškai tikslus ir tei
singas. Apie šį Lietuvos kunigijos Patriarchą galima 
daugiau pasakyti, negu pasako tiesioginė ir kasdieninė 
antraštės žodžių prasmė.

Šių metų rugpjūčio mėn. 20 dieną sukako Vyskupui 
Bučiui 75 metai. Nepraleistina proga viešai pakalbėti 
apie tą įžymų kunigą ir patriotą. Apie tą tikrai didelį 
bažnytininką ir nemažiau didelį visuomenininką. Bet 
kaip tai sunku! Dviem atvejais sako laikraštinikas: „eheu 
vargas man!” Pirmiausia — kai nėra medžiagos arba jos 
permaža. Tada tenka „priskaldyti iš adatos vežimą". 
Žinoma, tai irgi menas. Ir ne bet koks! Priešingu atve
ju tenka bandyti „augustiniškas stebuklas". Jūrą per
pilti į smėlio duobutę! Šita desperatiškoji rolė teko šio 
straipsnio autoriui.

Lietuviškoji Enciklopedija (žiūr. 4 tomas pusi. 892— 
896) skyrė Aukštajam Jubiliatui net 4 kolonas smulkaus 
teksto in 8°. Bet tos 4 kolonos susideda beveik išimtinai 
iš datų, geografiškų pavadinimų ir titulų. Atseit, iš išei
tų arba dar tebeeinamų pareigų pavadinimų. Taip tur
tingas ir įvairus yra Vysk. Bučio gyvenimas. Taip plati 
ir daugpusiška yra jojo veikla. Kuo jis tik nėra buvęs?!

Kunigas ir vienuolis. Publicistas ir redaktorius. Rašy
tojas ir mokslininkas. Aukštųjų mokyklų dėstytojas — 
profesorius ir kartu jų organizatorius bei administra

torius — vadovas. Labai aktyvus visuomenininkas ,ir 
tuo pačiu laiku beveik — atsiskyrėlis, mistikas. Pasta
roji savybė kyšo iš jojo raštų. Nemažiau aiškiai reiškėsi 
ji jojo konferencijose, sakytose per kunigų rekolekci
jas. Be mistinių palinkimų bei sugebėjimų juk Pranas — 
Petras Būčys nebūtų galėjęs būti klierikų bei seserų ka- 
zimieriečių dvasios vadovu. Juo mažiau — didelės tarp
tautinės Tėvų Marijonų organizacijos generolu. Nepa
prastai gerai informuota Romos Kurija pasirinko Vys
kupą Bučį organizuoti misijoms tarp ortodoksų — rusų 
emigrantų. Kad ir labai didelį pasirinkimą turėdama, 
toji Romos Kurija nerado, matyt, kandidato, kuris pri
lygtų šitam Dideliam Lietuviui Katalikui savo erudicija, 
taktu, valingumu ir uolumu.

Lietuviai yra iš viso gabūs. Tai pripažįsta ir draugai, 
ir priešai. Bet universalumas yra jau nebe gabumo, tik 
genialumo žymė. Vyskupas Būčys yra tikrai universalus. 
Jojo universalumas tačiau neturi nieko bendra su dile- 
tantiškumu. Tai žino kiekvienas, kam teko klausytis jo
jo dėstymo Petrapilio akademijoje arba Kauno universi
tete. Tą patį pasako jojo raštai. O jų yra labai daug 
ir jie svarsto labai įvairias temas. Raštų skaičiaus 
žiūrint, būtų galima Bučį pavadinti lietuvišku Origenu.

Lietuviškoji Enciklopedija minėtoje vietoje pateikia 
sekantį Vyskupo Bučio raštų sąrašą. Mes cituojame. 
„Visuomeninį ir plunksnos darbą B. (ūdys L.G.) pradė
jo Seinų Kun. seminarijoje, žadindamas klierikuose tau
tinę sąmonę, ragindamas in darbštumą ir sąmoningą gy
venimą. 1891 čia organizavo ir leido rankraštinius lai
kraštukus Knapst, Visko po biski, ir rašinėja Kauno 
klierikų Viltyje, taip pat Ūkininke (1891), Varpe, Apžval
goje, Vienybėje Lietuvninkų, Tėvynės Sarge, Žinyčioje, 
Dirvoje — Žinyne, 1905—1906 redagavo Petrapilio Met
raštį arba Kalendorių. Profesoriaujant akademijoje ir 
vėliau, jo straipsnius spausdino Przegląd Katollcki, Po- 
dręczna Encyklopedja Košcielna, Vilniaus Žinios, Lie
tuvių Laikraštis, Nedėldienio Skaitymas, Draugija, Šal
tinis, Vadovas, Viltis, Vienybė, Rieč, Wiadomoš<Si 
Archydyecezalne, Wiadomosci Košcielne, Ateneum Kap- 
lanskie, Slowo, Pod Znakiem Krzyža, Messager de Sacre 
Coer (Belgijoje), New World (Chicago) ir kt. 1917—1921 
Amerikoje redagavo • Draugą ir sutvarkė jo finansinę 
būtį, 1920 inkūrė religinį Laivo savaitraštį. 1921 reda
gavo Laisvės dienraštį Kaune. 1922—1929 išspausdino 
daug straipsnių Ryte, Lietuvoje, Šaltinyje, Tiesos Kelyje, 
Kosmose (1926 ir 1927)"... „Invairiomis kalbomis jo 
parašytų straipsnių yra daugiau kaip 500. Atskirais lei
diniais, be jau minėtų, išsp.: Smolikovskio Marijos mė
nuo 1900 (red. ir iš dalies vertė, II laida 1903). Apie 
Dievo buvimą 1908, Švenčiausios Panelės Apsireiškimas 
Lourde 1909 (II 1. 1934, lot. sutr. De Beatae Mariae 
Virginis in oppido Lourdes aparitionum valore ad vitam 
christianam rca vandam et veritatem catholicam pro
bandam. Petropoli 1907), Apie Apšvietę 1918, Tikėjimo 
Kriterijus 1919, Žmogus ir gyvulys 1920, Katalikų Tiky
ba sulig Apaštalų sudėjimo 1921, Trumpa Apologetika 
1922 (II 1. 1923, III 1. 1926), Fundamentalinės teologijos 
užrašai 1923 (II 1. 1925), Rekolekcijos Kunigams 1925, 
Teologijos Enciklopedijos Kursas 1925, Trys pamokslai
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apie girtybę 1925, Tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus 
1927, Rapukus kaupiant 1928, XXIX Eucharistinis Kon
gresas 1929, Dievas Sutvėrėjas 1929, Pasikalbėjimas apie 
sielą 1930, Jėzus Kristus, Pasaulio Išgelbėtojas 1930, Gy
venimo Pagrindas 1930 (1931) Šventoji Dvasia 1932".

Šitoje ilgoje citatoje skaitytojas turėjo pastebėti žo
džius: „Atskirais leidiniais, be jau minėtų, išspausdino ..“ 
Vaizdo pilnumui tuos kitur išskaičiuotus P. Bučio leidi
nius tenka čia bent trumpai suminėti. Tai yra: „De papa 
Honorio et sexto Consilio Oecumenico" 1898. Laikotar
pyje 1902—1915 m. m. liko parašyti darbai. „De Summo 
Pontifice" (504 psl.) ir „Historia Apologeticae Christia- 
nae ab initio aevi patristici ad S. Augustinum inclusive" 
(814 psl.). Greta šių darbų paminėtina ir jojo daktaro 
disertacija. Tai buvo istorinė-apologetinė tezė apie šv. 
Stanislovą, Krokuvos vyskupą. Ji buvo parašyta lotyniš
kai Fribourge pas prof. A.M.-Weissą 1901 m. Sekančiais 
metais lenkiškas to darbo vertimas buvo atspausdinta 
Krokuvoje (Pal. Liet. Encikl. 4 t. 892 p.)

Autorius turi labai atsiprašyti už šitą „kilometrinę" / 
citatą. Ilgos citatės turi daug „aiškiai apsisprendusių" 
priešų. Bet šiuo atveju — tai ne jojo kaltė. Kaltas yra.. 
Aukštasai Jubiliatas. Kam jis iš tikrųjų taip „nežmoniš
kai" daug rašė?! Šiais didelės popierio stokos laikais 
ponai redaktoriai, turbūt, net ir per miegą kartoja: „Tik 
jau perdaug nerašykite ... Susimildami! Mes turime taip 
mažai vietos!" O ilgos citatos veikia tuos ponus maž
daug taip, kaip sakykime, nuospaudos užminimas. Pasak 
vieno pažįstamo vokiečio žurnalisto, ilgos ištraukos iš 
svetimųjų raštų padarančios ponus redaktorius tiesiog — 
„rasend", lietuviškai—„įsiutusius". Esą, jų redaktoriš- 
kose galvose kylančios tada nelabai filantropiškos min
tys. „Tasai begėdis plunksnagrauža nori, matyt, pigiu 
būdu padidinti savo honorarą! . .".

Nemėgsta ilgų citatų taip pat ir daugelis skaitytojų. 
Jųjų nuraminimui autorius gali pasakyti, kad ir jis pats 
neigiamai nusiteikęs ilgų ištraukų atžvilgiu. Apie hono
raro padidinimą jis, bent šiuo atveju, negalvojo. Aukš
tasai Jubiliatas yra jojo mokytojas. Mokytojas, davęs 
jam daugiau, daug daugiau, negu kai kurie kiti. Bent 
mokslinio metodo ir darbo pamėgimo prasme! Bet ką 
gi jis turėjo daryti? Kaip gelbėtis? Jau pirmiau padėtis 
žurnalisto, kuriam lemta apie Vyskupą Bučį parašyti 
laikraštinio pobūdžio straipsnį, buvo apibūdinta kaip 
„desperatiška". Toksai medžiagos gausumas! Net visiš
kai suglaustas paminėjimas tų svarbiausių sričių, ku
riuose J. E. Vyskupas Pranas-Petras Būčys pasireiškė, 
sudarė ilgoką posmą. Ogi apie kiekvieną šitą sritį, kiek 
ji siejasi su to Didelio Lietuvio veikla, būtų galima pa
rašyti — jei ne po didžiulį tomą, tai jau tikrai po ge
roką brošiūrą. Tat teko rinktis. Autorius ir pasirinko 
sritį, kuri jam, kaip žurnalistui, buvo visų artimiausia. 
Būtent, raštų sritį.

Bet ir tai nėra taip visiškai paprasta. Kalbant apie J. 
E. Vysk. Bučį tik kaip apie rašytoją ir publicistą, tektų 
taip pat parašyti mažiausiai — storoką studiją. Priva
lomi darbo rėmai vertė ir čia siekti trumpumo. Atrodo, 
kad nebūtų įmanoma dar trumpiau atvaiduoti Garbingo 
Jubiliato publicistinės bei rašytojinės veiklos, kaip tai 
padarė Liet. Enciklopedija. Štai kodėl autorius ryžosi 
prieš visas žurnalistikos taisykles ir tradicijas įterpti į 
savo darbą minėtąją ilgą citatą.

Mūsų pareiga yra atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, 
kad Liet. Enciklopedija Vysk. P. Bučio raštijos chrono
logiją baigia 1932 metais. Netenka abejoti, kad toks 
darbštus ir nenuilstamas rašytojas, kaip Vysk. Pė Būčys, 
per šiuos 15 metų neleido savo vaisingajai plunksnai 
nudžiūti. Mums nėra žinoma, ką jis šiame laikotarpyje 
yra sukūręs. Bet mes tikime galėsią tai sužinoti vėliau.

J. E. Vyskupas Petras Pranciškus 
BŪČYS

Titulinis Olimpo Vyskupas

Negalime tylomis praeiti ir pro tą faktą, kad Jubiliatas 
rašė net šešiomis kalbomis. Lietuviškai rašė jisai stačiai 
masiškai. Antroje vietoje eina lotyniški ir lenkiški raš
tai. Toliau seka: prancūziški (Messager de Sacre Coer), 
angliški (New World) ir pagaliau — rusiški (Rieč). Įdo
mu, kuris didelės tautos mokslininkas, sakykime — ku
ris anglas, prancūzas, ar vokietis, galėtų pasididžiuoti 
tokiais „polyglotiniais" sugebėjimais ir tokia įvairiakal 
bia literatūrine veikla?! Sekminių officium (brevijorius) 
pasakoja apaštalus kalbėjus „variis linguis" (įvairiomis 
kalbomis) .,. . Bepigu jiems buvo tai daryti! Jiems ne
reikėjo mokytis svetimųjų kalbų.

Laiškai yra ypatinga literatūrinės kūrybos rūšis... Ji 
visada turi tam tikrą, jei nesakyti — intimiškumą, tai 
bent — glaudesnę asmeniškumo žymę. Laiškuose žmogus 
pasirodo ir atviriau, ir pilniau negu kituose raštuose. Į 
laiškus įrašo daug tokių dalykų, kurių jis į viešuosius 
straipsnius gal ir nevisada ryžtųsi dėti. Ne dėlto, kad 
tie dalykai kuriuo nors atžvilgiu būtų negeri, bet kaip 
tik dėlto, kad jie — asmeniški, daugiau ar mažiau inty
mūs. Laiškuose pamatome mes žmogų dažniausiai tokį, 
koks iš tikrųjų jis yra. Be jokios pozos, be grimo bei 
diplomatijos. Mes kalbame čia, suprantama, ne apie di
plomatų ar kitokių pareigūnų tarnybinius raštus.

Mums teko nekartą girdėti, kad J. E. Vysk. P. Būčys 
jau vien dėl savo aukštos padėties, o dar labiau — dėl 
savo paslankaus, atjaučiančio ir padėti linkusio būdo 
gaunąs labai daug laiškų. Tų laiškų turinys yra, žinoma, 
taip įvairus ir margas, kaip margas žmonių gyvenimas 
ir kaip įvairus jųjų vargai. Laiškas nepalikti be atsaky- 
mo-tai savaime suprantama kiekvieno tikro džentelmeno 
taisyklė. Ir mes esame tikri, kad taisai lietuvio kainue-
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čio pastogėje gimęs dvasios aristokratas — atsakė kiek
vienam, be jokios išimties, kas tik prie jo bet kuriuo 
reikalu laišku buvo kreipęsis. Ir kaip įdomūs, kaip tu
riningi yra tie Vysk. P. Bučio rašytieji laiškail Žmonės, 
kuriems teko šitų laiškų daugiau matyti ir skaityti, yra 
jų giliai paveikti. Vienas šitų laiškų gavėjas ir iš da
lies — rinkėjas sakė man: „Jei Jūs perskaitėte visus 
P. Bučio atspausdintus raštus ir jei Jūs klausėtės jojo 
paskaitų, tai Jūs vis dėlto P. Bučio nepažįstate, jei 
Jums neteko skaityti jojo laiškų. Tie jo laiškai — tai 
kažkas nepaprastai" Iš tų laiškų kalbąs ne vien moks
lininkas, tam tikros žmonijos žinijos srities atstovas. 
Juose pasireiškiąs ne tik kunigas, tam tikros konfesinės 
doktrinos reiškėjas. Juose, esą, pasisako žmogus, apdo
vanotas nepaprastai jautria siela, gera širdimi ir kaž 
kokiu ypatingu intujityviniu sugebėjimu įsijausti į kito 
asmens vidaus pasaulį ir teikti tam kitam asmeniui — 
raminančių, guodžančių, stiprinančių ir keliančių su
gestijų.

Būtų nepaprastai didelis nuostolis mūsų kultūrai, jei 
šitie laiškai, jie vienkartiniai originalios, specialiai 
„būčiškos" kūrybos deimančiukai, dėl mūsų neapsižiūrė
jimo, imtų ir pražūtų. Paprastai sakant — nusimėtytų! 
Ar nereikėtų jau dabar pasirūpinti, kad tokiai negero
vei būtų užkirstas kelias? O gal kas nors jau bus paė
męs P. Bučio laiškų rinkimo iniciatyvą?

Savaime suprantama, kad P. Būčys nėra vien tik 
literatūrininkas, rašytojas. Apie jo universalumą jau 
minėjome. Be perdėjimo galima laikyti Jo Ekscelenciją 
gražiausia Lietuvos kunigijos pažiba. Nežiūrint savo 
gana ilgo amžiaus ir taip įvairios ir sudėtingos veiklos, 
galėtų jisai šiandieną Mokytojo pavyzdžiu paklausti 
minios: „Quis vestrumo arguet me de peccato — kas iš 
jūsų gali man prikišti nuodėmę?" Taip krikštoliškai 
švarų vardą išlaikė tarp savųjų ir svetimųjų tasai Lietuvos 
dvasiškių patriarchas! Lietuvos bažnyčia liks jam am
žinai dėkinga, kaip Kaimo Teologijos — Filosofijos Fa
kulteto kūrėjui ir ilgamečiu! akademiškai išla
vinto kunigijos elito mokytojui bei auklėtojui.

Ir visa lietuvių tauta gali teisėtai didžiuotis šita kil
nia asmenybe. Nevien akademiškoji kunigijos 
dalis, bet ir visa nepriklausomojoje Lietuvoje subren
dusi ir išsimokslinusi Lietuvos inteligentija — 
gali ir turi matyti Vysk. P. Bučio asmenyje savo vadą 
ir didelį mecenatą, bent ta prasme, kad jis ir niekas 
kitas 1921—1922 m. yra sudaręs Lietuvos Universiteto 
planą, kuris tik su mažomis, nereikšmingomis pataisomis 
buvo seimo priimtas ir politinio šalies autoriteto gy
venime realizuotas.

Vysk. Prano — Petro asmenybė yra taip didelė, kad 
ji prašoksta Tautos ribas. Būdamas pats nuoširdus pa
triotas ir visur pabrėždamas savo lietuviškumą, jisai 
savo darbais ir savo įtaka patapo tam tikra prasme 
tarptautinis autoritetas. Ir tai nevien dėlto, kad rašė 
šešiomis kalbomis! Labai daug kartų perplaukė jisai 
Atlantą, padarydamas Naujajame Pasaulyje savo var
dą lygiai taip pat žinomą, kaip ir Senajame. Kaip meri
dianai, taip lygiai ir paralelės nesudarė kliūties Vyskupo 
Bučio vyriškai energijai ir krikščioniškajam uolumui. Bū
damas nuolatinis tarptautinių eucharistinių kongresų 
komiteto narys, garsino jisai Lietuvos vardą šiapus ir 
anapus pusiaujo, laikydamas tarptautinei auditorijai 
paskaitas viešajame žiemos vakarų Dubline ir, berods, 
karštajame priešpiečių Sidnėjuje. Afrikos Kartagena 
turėjo taip pat progos išgirsti jojo balsą. Kalbant apie 
šito Didelio Lietuvio tarptautinę įtaką, tenka skirti ypa
tingos reikšmės tai aplinkybei, kad jis pakartotinai bu
vo išrinktas Marijonų Ordeno generolu. Tas ordenas 
yra tarptautinė organizacija, turinti savo centrą Romo

je ir skaitanti savo narių tarpe, be lietuvių, dar lenkus, 
latvius, gudus, italus ir amerikonus. Tą patį tenka pa
sakyti apie prof. P. Bučio veiklą Petrapilio R—katalikų 
Akademijoje. Šitoje aukštoje mokslo įstaigoje mūsų 
Jubiliatas profesoriavo kelioliką metų ir net buvo pa
kartotinai išrenkamas josios faktišku vadovu. Ir kaip 
profesorius, ir kaip einąs rektoriaus pareigas, kun. Pra
nas Būčys buvo populiarus ir įtakingas pas katalikus 
tų įvairių tautų, kurios sudarė anais laikais didžiulę 
rusų imperiją. Prof. P. Bučio mokinių tarpe, greta lie
tuvių, buvo lenkai latviai, gudai, ukrainiečiai, kaukazie
čiai ir net Pabaltijo ir Pavolgio vokiečiai. Visas tas tau
tas aptarnavo Petrapilio Imperatorinė R—katalikų Aka
demija. Tos tautos siuntė tenai gabiausius savo teo
logus. Daugelis iš jų tapo vėliau įvairių aukštų mokslo 
įstaigų profesoriais ir net vyskupais.

Per J. E. Panevėžio Vyskupo Kazimierio Paltaroko 
konsekracijos iškilmes 1927 metų pavasarį a. a. Mai
ronis savo sveikinimo kalboje pasakė: „Aš žiūrėjau, 
kaip konsekravo vyskupais mano mokytojus, paskui — 
mano draugus. Dabar aš matau, kaip konsekruoja mano 
mokinius..Kažin ar mūsų Aukštasai Jubiliatas ga
lėtų šiuo metu pats visai tiksliai pasakyti, keli jo mo
kiniai nešioja nūn mitrą ir dėvi fioletais? Teisingai 
sakė toji šneki latvė: „Tas ir macitajū macitajs'T

Ir viso šito nepaisant, šašai garsus Tautos Vyras, ta
sai didelis mokslininkas ir aukštas Bažnyčios Hierarchas, 
sueinant į betarpinį kontaktą, kiekvieną nustebina sa
vo lietuvišku kuklumu ir krikščionišku paprastumu. Šių 
eilučių autorius gavo nekartą patsai tai patirti, turė
damas reikalų su J. E. Vyskupu P. Būčių, kaip su fun- 
damentalinės teologijos profesorium ir fakulteto dekanu, 
vėliau — universiteto rektoriumi. Tasai puikus teoreti
kas — metafizikas auditorijos katedroje, stebindavo 
privačiame pasikalbėjime savo giliu ir visiškai objek
tyviu praktiškojo gyvenimo ir jojo kasdieninių reikalų 
supratimu bei atjautimu. Patsai būdamas giliai pamal
dus ir linkęs į misticizmą, prof. P. Būčys, kaip dangus 
nuo žemės, buvo tolimas nuo bet kokio fanatizmo ar 
fariziejizmo, ar nemokėjimo suprasti tai, kas yra „hu- 
manum" ... Šitos jojo būdo savybės imponuodavo su- 
brendusiems studentams lygiai tiek pat, kaip ir jo ramus, 
aiškus, objektyvus ir visada gerai apgalvotas bei rim
tai pagrįstas dėstymas. Prof. P. Bučio paskaitos buvo 
kaip tik tos, kurias, anot studentų, „gaila praleisti". Jos 
buvo visada įdomios. Ir įdomios — ne retoriniais triu
kais, ne gražbylystės menu, bet savo turiniu ir svoriu. 
Prof. P. Būčys sugebėjo, pasak vykusios lenkų patarlės, 
„mokyti be nuobodulio ir sudominti be melo". O tai 
nedaug kas sugeba. Net garsių profesorių tarpe.

Mes turime, deja, baigti! Ar skaitytojai ko nors ne
pasiges? Biografijų rašytojai pradeda paprastai savo 
darbą tuo, kad pasako, kame ir kada aprašomasai asmuo 
gimė, kokias mokyklas kokiais metais lankė, kokius 
pažymius gavo ir šiaip prirašo daugybę kitokių bereikš
mių dalykų. Mes tuos dalykus laikome tikrai bereikšmi
ais! Gimsta visi žmonės... Visi arba bent dauguma — 
lanko vienokias ar kitokias mokyklas ir šio bei to 
tenai išmoksta... Bet kiek yra žmonių, kurie tiek pa
darė ir tokių viršūnių pasiekė, kaip J. E. Vyskupas 
Pranas — Petras Būčys?! Situs tat jo žygius bei laimė
jimus laikome mes svarbiais ir reikšmingais nevien jam 
pačiam, bet ir mums. Ir juos, tuos Bučio žygius ir dar
bus, stengėmės mes mūsų išeivijai, ypač jos jaunesnia
jai kartai, priminti, kiek leido šie ankštus laikraštinio 
straipsnio rėmai. Bet biografinių tradicijų mėgėjams — 
konservatoriams sutinkame padaryti, lyg Molochui, 
auką, mažą koncesiją ir pateikiame pabaigoje bent ke-
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ietą svarbesnių Brangaus Jubiliato gyvenimo datų. Pra
nas — Petras Būčys, Jono Bučio (Švelnabūčio) ir Onos 
Povilaitytės — Bučienės sūnus, gimė Šilgaliuose, Sakių 
apsk., Slavikų parap., 1872 m. rugpiūčio mėn. 20 dieną. 
Mokėsi: Slavikų pradžios mokykloje, Marijampolės gim
nazijoje, Seinų Kunigų Seminarijoje, Petrapilio dvasinėje 
kunigų akademijoje, Šveicarijos Fribuorgo universitete.

Kunigo Prano Bučio išvykimas į Šveicariją nebuvo 
toks paprastas reikalas, kaip anų laikų santykių nepa- 
žjstančiam skaitytojui galėtų atrodyti. Nei vienas lie
tuvis negalėjo dirbti spaudos darbo, nesukėlus rusų 
politinės policijos nepasitenkinimo bei represijų. Neiš
vengė to nė kun. Pranas Būčys. Buvo laikas, kada jis 
buvo įtarinėjamas ir tardomas. Jo tėviškėje Silgaliuos 
buvo pakartotinai daromos kratos. Tai visa vyko kaip 

tik tuo laiku, kada kun. P. Būčys, Petrapilio akademi
ją baigęs, ruošėsi vykti į užsienį studijų pagilinti. Esant 
stipriam įtempimui tarp jo ir žandarmerijos, atvirai iš
vykti į užsienį, žinoma, nebuvo įmanoma. Tuo ir paaiš
kinamas tas faktas, kad kun. P. Būčys Fribourge buvo 
žinomas ne savo, bet Bemio (Bemys) pavarde.

1899. III. 25 P. Būčys buvo pašventintas kunigu. 1901. 
VII. 27 gavo teologijos daktaro laipsnį. 1902. IV. 1 pak
viestas profesorium į Petrapilio akademiją. 1930. VU. 6 
Romoje konsekruotas rytų apeigų vyskupu. (Pal. Liet. 
Enciklopedija loc. cit.) 75 metų sukaktis atrado Aukš
tąjį Jubiliatą Romejo dar intensyviai tebedirbantį Bažny
čios ir Tėvynės gerovei. Mes linkime, kad abiejų nau
dai ir garbei laikytų jįjį Visagalis dar ilgus—ilgus me
tus, teikdamas geros sveikatos!

D-ras Jonas Matusas.

TIKĖJIMAS IR GARUOJANTI TIKROVĖ
„Tikybiniai jausmai“, „bažnytinės apeigos“, „liaudies 

tradiciniai įsitikinimai“, „dangaus religija“... Tai vis 
sąvokos ir žodžiai, kuriuos tu esi skaitęs raštuose, gir
dėjęs kalbose, pagaliau ne vieną kartą ir patsai pa
naudojęs. Panaudojęs per tikrą pinigą. Vistiek, ar 
tu būtum kunigas, ar aukšto laipsnio šviesuolis, ar 
eilinis žmogus. Mat, jau taip priimta. įprasta. Kaip 
rūkas apdengia stovinčius daiktus ir judančius gyvū
nus, juos paskandindamas tame pačiame pilkume, ly
giai taip visuomenėje paplitusios pažiūros užkrečia 
daugumą žmonių. Žmogus, visai nekvaršindamas sau 
galvos, griebiasi sąvokų ir žodžių, kurie, atrodo, visų 
priimti.

„Neužgauk kito tikybinių jausmų“! Lyg tikėjimas 
tebūtų vienas jausmas. Atsieit dalykas, ne protu per
galvotas, ne perėmęs žmogaus dvasią ir persunkęs 
gyvenimą, o tik palaidas jausmas ar tiesiog nuotaika. 
Pagaliau, religija sutapdinti su „tikybiniais jausmais“ 
yra filosofinė nesąmonė.

„Žinai, aš vertinu vien esmę ir dvasią. Svarbu krikš
čionybės pagrindinės tiesos, o ne „bažnytinės apeigos“. 
Taip samprotauja dažnas inteligentas. Švaistosi apeigų 
žodžiu, nelyginant piemuo botagu. Tuo tarpu Kata
likų Bažnyčios apeigos, arba liturgija, atmuša, atvaiz
duoja jos mokslą, jos tikėjimo sistemą. Kai kuriuo 
atžvilgiu čia panašu į kvepiančią, gražiai tviska i'ią 
rožę: juk ji susiformavo iš dirvoje esančių šimteriopų 
medžiagų.

„Liaudies tradicinių įsitikinimų nereikia naikinti, 
nes prasti žmonės nustotų pagrindo savo dorovei“. 
Taip samprotavo ir samprotauja liberalai, dažnai net 
aiškūs ateistai. Mat, bijo, kad plačiosios masės, pra
radusios dvasinį pagrindą, nesugyvulėtų ir nepradėtų 
gyventi pagal vienus tik jėgos ir pilvo reikalavimus. 
O kas gi yra liaudis? Lietuviškai taip priimta vadinti 
žemieji, neapsišvietę sluogsniai. Lietuviškai „liaudis“ 
ir „tauta“ išreiškia ir „liaudį“ ir „tautą“. Ot, čia kaip 
tik pataikoma mūsų reikalui į pačią akies lėlutę. Va
dinasi, liaudis ir tauta nėra kas griežtai skirtinga, 
apskritai sakant, pažymi tą patį dalyką, tai yra visą 
tautą. Taigi drąsiai sakome: liaudies įsitikinimai yra 
ir tautos įsitikinimai. Iš tikrųjų. Linksniuojamieji 
„liaudies įsitikinimai“ yra išdava visos tautos galvo
jimo ir pastangų. Dar daugiau — ir jos šviesiųjų, va

dovaujančių sluogsnių. Tariamieji „prastų žmonelių 
įsitikinimai" (žinoma, norėtų pasakyti „šiaudiniai įsi
tikinimai“) nesuklastotai išreiškia tautos sielos polė
kius.

Na, bet tautos dalis, kuri nori būti vadinama švie
suoliais, pažangiaisiais ar moderniaisiais, turi juk sa
vą galvoseną, savą galvoseną kad ir čia rūpimais re
liginiais klausimais! Žinoma, tai teisybė. Tačiau tikro
ji teisybė yra truputį kitokia. Kad ir gimtosios, t. y. 
lietuvių, kalbos atžvilgiu. Ar ne ano meto šviesuoliai 
(tikriau, tokiais jie patys save ir kiti juos laikė) buvo 
tie luomai, kurie jos išsižadėjo ir pakeitė svetimąja? 
Tuo tarpu tariamieji tamsuoliai, vadinamoji liaudis, 
visą laiką, be jokios pertraukos, kalbėjo lietuviškai, 
kalbėjo taip, kaip nuo amžių jų tėvų tėvai yra kal
bėję. Tut būt, nebus nusidėjimo psichologijai ir logi
kai, jei tai pavadinsime Lietuvos liaudies... tradi
ciniais įsitikinimais ir įsitikrinimais. Niekam neatėjo 
į galvą tuos, sakysime, kalbinius įsitikrinimus vadinti 
kitaip, kaip tautos, atsieit visos tautos kalba. Mat, 
mažiausia iki 16-to amžiaus lietuviškai kalbėjo ir že
mesnieji ir aukštesnieji luomai. Vadinasi, Lietuvos liau
dis tyriausiai išsaugojo tautos tradiciją. Ją rėmėsi ir 
remiasi visi mūsų kalbos gaivintojai ir tyrinėtojai — 
ir Mažvydas, ir Sirvydas, ir Valančius, ir Jaunius, ir 
Būga, ir Jablonskis ... Jonas Jablonskis prisispyręs 
teikdavo „žmonių kalbą“, t. y. prastų žmonių kalbą. 
Tie mokslo vyrai, lietuvių kalbos dvasios tyrinėtojai, 
ieškodavo tų brangenybių po kaimus, lankydami ūki
ninkus, artojus ir ūkininkes — gyvulių liuobėjas. Dar 
daugiau. „Liaudies kalba“, „žmonių kalba“ pasidarė 
mokslinė dogma mūsų kalbos grynumui nustatyti ir 
palaikyti. Pagaliau, tai yra iš viso tarptautinė mokslo 
dogma kiekvienai kalbat

Primygtinai pabrėžiame, žemesnieji sluogsniai išlaikė 
tyriausią lietuvių kalbos tradiciją. Neužmirškime, jog 
tai yra visos mūsų tautos tradicija. Ana, tokis Mažvy
das, tokis Daukša ir Sirvydas buvo bajorai, atsieit, ano 
meto supratimu, aukštesniojo luomo žmonės. O žemai
čių vyskupai Merkelis Giedraitis (16-to amz.) ir Juo
zapas Amulfas Giedraitis (18—19—to amz.) — net ku
nigaikščiai. Tie keli asmenys (žinoma, jų galima būtų 
ir daugiau priskaityti) palaikė savo luomų tradiciją, 
nors tų luomų masė jos buvo jau atsižadėjusi ar tik
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pradėjo atsižadėti. Tie nenutautę lietuviai natūraliai 
! pasijuto susiję su liaudies kalba, nes čia ji buvo gry

niausia. O nutautusieji, beevoliucicnuodami pasirinkta 
linkme, taip toli nuėjo, jog save pradėjo laikyti net 
nelietuvių tautos nariais. Girdi, tesą vien lietuviško 
kilimo: gente Lituani, natione Poloni. Tragiškiausia ir 
paradoksiškiaušia, jog tokią būklę jie laikė neatmai
noma istorine evoliucija, gal būt, net natūralia evoliu
cija. Kitaip galvojančius jie laikė pažangos trukdyto
jais, nesveiko proto žmonėmis, manijakais. Pagal psi
chologines kategorijas jie nukalė litvonamo pavadini
mą. Vieni jų romantiškai verkšleno. Ana, Teodoras 
Narbutas, 19-me amžiuje parašęs didžiulę Lietuvos 
istoriją (žinoma, nelietuviškai), šventai tikėjo, jog ta 
istorija 16-me amžiuje visiškai pasibaigė. Savo vei
kalą jis užantspaudavo sakiniu: laužau plunksną ant 
Zigmanto Augusto kapo. Kiti buvo užsispyrę ir pyko, 
jei kas jiems primindavo jų kilmę ir senovę. Į iš kai
mo kilusio Aleksandro Dambrausko raginimą, kad 
grįžtų į savo tautą, jie atsakė griežtuoju „Przenigdy“, 
kas mūsiškai reiškia „Niekados!“ Čia pagaliau noris 
pridėti, jog iš pradžių lietuviškumas laikyta prastuolių, 
mužikų dalyku, o jo ugdytojai, gal būt, tik tamsuolių- 
mužikų draugais. Paskui gi -tiesiog drėbta į veidą ne
garbingu litvomanijos žodžiu.

Tačiau ką tai visa turi bendra su tikėjimo dalyku? 
Į mūsų svarstymų pynę viską gražiai įjungia jau mi
nėtas religijos pavadinimas „liaudies tradiciniais įsi
tikinimais“. Ar tik čia nebus tas pat, kaip su mūsų 
žmonių kalba?! Ji juk vadinta mužikų-prastuolių kal
ba. Ar ne taip ir su jų tikėjimu? Ar pažįsta kas as
menį, neigiantį tikėjimą, kuris savęs nelaikytų švie
suoliu, atsieit šviesesniu, aukštesniu už tikintįjį, tai yra 
už giliai tikinčią liaudies masę? Lietuvoje ją sudaro 
nusveriančių daugumu kaimo žmonės. Čia reikia kon
statuoti aiškus kultūros istorijos faktas, jog netikėji
mas ir visiškas religijos neigimas yra išimtinai švie
suomenės bei inteligentijos dalykas. Atsieit, jinai tai 
sugalvojo ir paskleidė visuomenėje, ne, visame pasau
lyje.

Taigi dvilypumas: žymi dalis inteligentijos netiki — 
nusveriantis liaudies daugumas tiki. Žinoma, tai bendri 
teigimai, tačiau jie, su didesniais ar mažesniais nukry
pimais, tinka ir mūsų Lietuvai. Lietuvos kaimas išsau
gojo gryną, lyg motina ysčioje kūdikį, mūsų kalbą. 
Taip pat ir tikėjimą. Netikinčioji inteligentija jau vien 
dėl savo skaičiaus, nesudaro ir negali sudaryti visos 
tautos. O kas bus, jei tarsime, jog ji negali atstovauti 
tautai ir savo religinėmis pažiūromis?! Jei tarsime, jog 
„liaudies tradiciniai įsitikinimai“ yra visa savo tikrąja 
ir giliąja prasme tradiciniai?! Tai yra, išreiškia nuo 
amžių einantį tautos tikėjimą, pasitaisome, visos tau
tos tikėjimą. Vadinasi, liaudis būtų ne tik kalbos, bet 
ir tikėjimo saugotoja.

Čia patsai prašosi papasakojamas vienas mano ma
tytas atsitikimas. Vienoje Suvalkijos panemunių baž
nyčioje per atlaidus šventoriuje šnekučiavo ir šaipėsi 
keturi gimnazistai-penktokai. Sumos metu. — „Valkai! 
Pasišnekėsite, kai kiaules pargysite“, — juos sudraudė 
ūsuotas sklypininkas. Sudraudė, nors pats turėdavo 
dirbti pas tų sumiesčionėjusių paauglių tėvus. Ar tik 
per tą saule įdegusį usuotį nekalbėjo visa Lietuvos dir
vų liaudis?! Ji neabejoja turinti teisę ir galinti atsto
vauti visos tautos tikėjimui. Juk, palyginti, neseniai 
Lietuvių tautoje nebuvo jokio susiskaldymo. Protestan
tizmas? — Tai tik epizodas, tai pertrauka Lietuvos 
šventajame teatre. 17-tas amžius vėl mato visus luo
mus vienoje Dievo Bažnyčioje. Vieną tikėjimą ir vie
ningą tautos dvasios polėkį liudija du faktai — Šven
tas Kazimieras ir Jėzuitų Akademija Vilniuje. Šitas 

vieningumas eina per šimtus metų. Panaudodami nau
ją posakį, galėtume tarti: Vytauto laikų ar tiesiog vy- 
tautinis tikėjimo vieningumas.

O nekrikščioniškas, pagoniškas Lietuvių tautos lai
kotarpis, trukęs kelis tūkstančius metų?! Jis, atrodo, 
kirste kerta tautos tikėjimo grandinę. Bet taip tik 
atrodo. Atmetę į šalį ilgus svarstymus, imam plikus 
faktus. — Vytautas, Motiejus, Giedraitis. — Vytauto 
jaunystė buvo be krikščionybės, atsieit praėjo senojo 
lietuvių tikėjimo ženkle. Bet, pakeliui į valdžią, jis pats 
priima krikščionių tikėjimą ir veikliai dalyvauja jo per
teikime savo valdiniams. Dar daugiau. Jis patsai aiš
kina Kristaus mokslą lietuviams; Aukštaitijoje — 1387
— ais ir Žemaitijoje — 1917-ais metais. Motiejus tai 
pirmutinis Žemaičių vyskupas. Jis mokėjo lietuviškai. 
Begalo retas atsitikimas, kad apkrikštytos tautos Baž
nyčiai iš pat pradžių imtų vadovauti iš jos pačios ki
lęs vyskupas. Motiejus patsai pergyveno pagoniškus 
laikus, patsai dalyvavo krikštyjimo procese ir paskui 
ėmėsi vadovauti jau krikščioniškai tautai. Arba tokis 
Merkelis Giedraitis, gimęs apįe 1537-tus metus. Tai 
tolimesnis Motiejaus įpėdinis Varnių ganytojo soste. 
Galima prileisti, jog jis dar atsiminė savo senelio pa
sakojimus, kaip šiojo tėvas iš nekrikščionio tapo krikš
čioniu (Merkelis t 1609). Būdinga, jog ir Vytautas, ir 
Motiejus, ir Giedraitis yra buvę pačiais stipriaisiais lie
tuviškumo ir krikščioniškumo šulais. Jie yra simbo
liai lietuvių tikėjimo tolydumo. Tolydumo ta prasme, 
jog jis iš gamtinio pereina į apreikštąjį. Vadinasi, tau
ta niekuomet nėra buvusi be tikėjimo, niekuomet ne
nustojusi dvasinių gyvenimo ir veikimo pagrindų. Tik 
pirmykščiai gamtiniai ir prigimtiniai elementai sukil
ninami, būtent, tautos sielos polėkiai perkeliami į gry
nai dvasinę, į dievišką, į apreikštą sferą. Žinoma, ši
tas reiškinys aptinkamas kiekvienoje kultūringoje tau
toje. Tik pas lietuvius ryškesnis tolydumas, kitaip sa
kant, lietuvio sielos lūžis nepergyvenamas pernelyg 
tragiškai.

Toliau vyniodami nutrauktą mūsų dėstymo giją, 
tariame: Lietuvos liaudis išlaikė gryniausią tikėjimo 
tradiciją. Išprusę ar tariamai išprusę luomai pasinešė 
į šalį, aptemdino iš amžių einančius sielos polėkius ar 
net visiškai nutraukė amžiną religijos pynę. Taigi 
„liaudies tradiciniai įsitikinimai“ yra ne vien jos, sa
kytume, nuosavybė, — bet jie priklauso visai tautai. 
Tik žemieji luomai juos išlaikė gryniausiame pavidale.

Kai kam gal pasirodys keista, jog liaudis bei že
mesnieji luomai čia dedami ypatingais tikybinės tra
dicijos saugotojais. Bet atsiminkime, jog Kristaus Baž
nyčios 12 konstitucinių šulų beveik visi buvo kilę iš 
čia. Tai žvejai, kurie savo rankomis iriasi, užmeta, 
traukia ir džiovina tinklus. Yra dar vienas apaštalas
— šventas Paulius. Tiesa, jis žmogus aukštojo luomo 
ir su aukštuoju mokslu, bet, skelbdamas Evangeliją, 
jis audžia palapinėms medžiagą ir taip užsidirba pra
gyvenimą. Nebereikalo katakomboso Bažnyčia piešiama 
dažais ir skaptuojama akmenyje — kaip laivas. Dar 
daugiau. Pirmųjų krikščionių mene tie visi kankiniai 
ir kankinės dažnai vaizduojami su sąmoningai pabrė
žiama, dažnai net iškišta į priekį ranka. Šią manierą 
pamėgzdžioja modemus menas. Pats pinasi dar žodelis 
apie rankų darbą. JĮ modernioji pedagogika labai ver
tina kaip auklėjamąją priemonę, vadindama rankų 
darbo ar tiesiog darbo principu (Werkunterricht). Spė
jame, jog Kristaus religija atitinkamai panaudoja dir
bančiuosius auklėjamojo, religimanojo principo pras
me. Kadangi tie sluogsniai nenutolę nuo gamtos, taigi 
gyviau jaučia prigimtinius religijos pagrindus, dėlto jie, 
atrodo, veikliau ir greičiau prisiima Apreiškimo turinį. 
Auklėjimo, pabrėžiame, tik auklėjimo principas. Mat,
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nei Kristus, nei Jo Bažnyčia niekuomet neatstūmė ir 
aukštesniųjų luomų. Jėzaus Kristaus amžinoji institu
cija yra visos visuomenės ir visos žmonijos institucija.

— Kad vis dėlto krikščionybė nepataisė, neperauklė- 
jo žmonijos?! Praėjo bemaž du tūkstančiai metų, o 
neteisybė, nedorybės, nusikaltimai, pagaliau karai kaip 
buvo, taip ir pasiliko. Pasiliko piktžolė kviečių lauke, 
grasydama visai nustelbti duoną, jaukumą ir taiką tei
kiančius kviečius.

Kad Kristaus mokslas žmonijai nebūtų padaręs tei
giamos įtakos, negalima sutikti. Tai pripažįsta net 
nuoširdūs nekrikščionys. Bene garsusis Renanas yra 
pasakęs, girdi, mes gyveną „tuščios vazės kvapu“. At
sieit brangūs kvepalai išlieti, tai yra, visuomenė panie
kinusi krikščionybės turinį, tačiau toji nukrikščionė- 
jus visuomenė vis dėlto praktikoje tebesivaduojanti 
krikščioniškos doros dėsniais. Bet kad žmonija tebeliko 
neperauklėta, niekas neužginčys. Tai su kaupu liudija 
istorija ir dabartis. Kaip čia iš tikrųjų yra? — Mat, 
kaip iš viso švietimas bei auklėjimas, taip ir Kristaus 
mokslas tiesiogįai gali veikti tik patį žmogų patį asmenį. 
Taigi galima kalbėti tik apie vienos kartos perauklė
jimą arba šiuo atveju, sukrikščionėjimą. Esmė čia yra 
ta, jog kiekviena žmonių karta iš naujo turi pradėti 
krikščionybės įgyvendinimą. Doros srityje paveldėji
mo nėra. Vadinasi, kiekviena žmonių karta iš naujo 
išgirsta Kristaus mokslą ir iš naujo pradeda pagal jį 
rikiuoti savo ir kitų gyvenimą. Tai, atrodo, pagrin
dinis dalykas. Žinoma, prisideda ir objektyvusis bei 
transcendentinis blogio principas. b. d.

Paulius Jurkus

tteyĄa
Ir ko žiūri, būtie, akim juodom, 
Pasvirusi prie stalo per naktis;
Ir ko žaidi lyg dulkėm mano valandom, 
Gesindama ugniakuro ugnis?

Ir ko tiesi tu ranką į mane, į valandų vienuolį, 
Ištroškusi paskęst prisiminimų sapnuose?
Juk tavo rankoj žydi kraujo gėlės mano brolių, 
O ašara sušalus akyse . . .

Ne! Mano ir šios žemės ašara tau svetima!
Ir ko verki, draskydama dienas,
Mane lyg dulkę beprasmybėn sviesdama, 
Mojuodama virš žemės kruvina ranka?

Jinai surinko nuo laukų jau visą derlių — 
Tu juo pasišvietei sau kelią naktyje, — 
O tavo akyse sustingęs virpa ledo perlas, 
Ir alkio troškulys nerimsta tavyje . . .

Ir tu žiūri akim juodom
Ir brolių kraujo gėlę tiesi j mane, 
Žaidi lyg dulkėm mano valandom, 
Gesindama ugniakurus, ir palieki juodam sapne.

P. Daugintis S. J.

KLASIŲ KOVA NUSTOJO SAVO PRASMĖS
t

(PRANEŠIMAS IS VOKIEČIŲ KATALIKŲ SOCIALINES SAVAITES, ĮVYKUSIOS MUNCHENE RUGP, 
18—22 DIENOMIS.)

Sacialinę savaitę suorganizavo iš Werkvolk, Kolping- 
Familie ir Katol. Jungen Manschaft sudarytas komite
tas su savo sekretoriumi T. Prinz‘u S. J. Joje visą laiką 
dalyvavo per 1.000 visų luomų ir profesijų atstovų iš 
visos Vokietijos vietovių. Ji buvo pravesta su vokie
čiams įprastu organizuotumu. Visi dalyviai jautėsi 
kaip viena šeima. Visi kvėpavo tikrai katalikišku oru.

Socialinė Savaitė prasidėjo ankstų rytų pamaldomis 
BūrgersaaTėje. Per pamokslą vyskupas Neuhausler 
kongreso dalyviams kaip šūkį metė Izajo žodžius: 
„Naujai išplėškite dirvonus, akmenynus, nežiūrėdami 
erškėčių!“

Iškilmingai ji atidaroma Luitpold teatre. Iš sveiki
nimų kalbų ypač pažymėtina Ministrų Pirmininko Pa
vaduotojo d-ro Hogneriio (Bavarijos socialistų šulo) 
kalba; jo esąs gilus įsitikinimas, kad iš istorinio 
materializmo postovio negalima so
cialinio klausimo išspręsti! Tik krikščio
nybės mokoma žmogaus ir artimo meilė yra tam pa
jėgi. Ji turi būti bendra plotme visos tautos geros va
lios žmonėms!

Po pietų Grosz-Kūche salėje prasidėjo pačios pas
kaitos. Prof, dr-as von Nell-Breuning S. J. iš Frank- 
furt'o savo pamatus dedančioje paskaitoje.

Krikščioniškoji bendruomenės santvarka 
kviečia visus su juo kastis iki nuogos, bruta

lios tikrovės. Tikrovės duomenimis ir daiktų esme 
turi remtis socialinė filosofija, socialinė etika, todėl ir 
kiekviena sveika sociologija. Katalikų Bažnyčia neku
ria savo soc. mokslo, bet tik pritaiko bendrąsias Ap
reiškimo tiesas bendruomeniniam gyvenimui, tik, bū
dama prigimties dėsnių — kaip Dievo duotų įsakymų 
— saugotoja, neklaidingai juos skelbia žmonėms ir 
visu savo svoriu stoja už juos. Bažnyčios soc. mokslas 
yra prigimties santvarka, proto diktuojama bendruo
meninio gyvenimo santvarka!

Bendruomenės tikslai yra tikrovės ir dabartinės pa
dėties diktuojami tikslai. Į jas abi turi atsižvelgti kiek
vienas visuomenininkas. Kitaip jis — tik idea
listas, teoretikas, neturįs pagrindo po 
kojų, ar lėkštas oportunistas, suvedžio
jus save ir kitus. Grįžimas į tikrovę padės kata
likams atgauti gerą vardą! Bendruomeniniam gyveni
mui Bažnyčia gali nustatyti dorovines normas bei nu
rodyti bendrąsias linijas, kryptis. Kas darytina ir gera 
visuomeniniame ir ūkiniame gyvenime, tai gali tik šių 
sričių žinovai spręsti. Čia jie turi rikiuotis į p a g r i n- 
dinį sociologijos dėsnį: socialu ir leis
tina yra tai, kas yra iš tikrųjų būtina 
bend r. gyvenimui. Todėl iš čia kyla bendruome
nės ir valstybės galios norma — valdžia gali įsakyti 
tai, kas būtina bendruomenės gerovei. Ne daugiau! 
Bendruomenės gi nario pareiga — daryti tai, kas pri-
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dera jo vietoje esančiam visuomeninio organizmo są
nariui.

Bet bendruomenės tikslas yra žmogus ir jo tikslas 
taip, kaip žmogaus kūno organizmo tikslas yra žmogus! 
Todėl ko negali padaryti paskiras žmogus ar šeima, 
turi padėti jam vietos bendruomenė (kaimynai, kai
mas, miestas), gi ko ir ši nepajėgia ir kas būtina visos 
bendruomenės labui, tai atlieka veikimo bendruomenė 
(Leistungsgemeinschaft), t. y. paskiros ūkio šakos dar
buotojų sąjunga, arba korporacija, ar į valstybę orga
nizuota tautos bendruomenė. Ūkis — tai protingas 
derinimas pareikalavimo su turimais gėrybių ištekliais; 
taip daro kiekvena gera namų šeimininkė. Todėl 
nėra ir negali būti automatinio, laisvai 
save pačio betvarkančio tautos ūkio. 
Vietos ir veikimo bendruomenės turi ūkininkauti, tar
tis, kaip derinti būtiną pragyvenimui paklausą su ga
lima pasiūla, yra būtina vietos ir veikimo bendruome
nių organiška santvarka ir sąveika. Tai yra ilgų am
žių krikščioniškosios tradicijos mokslas. Kitaip priei
nama prie nepakenčiamo monopolizmo, kolektyvizmo 
ar ūkinio chaoso.

Viso soc. ir ūkinio gyvenimo tikslas yra žmogus ir 
jojo tikslas. Žmogaus galutinis tikslas — amžinas gy
venimas, dalyvavimas Sv. Trejybės dieviškame gyve
nime. Tuo pačiu ir bendruomenė garma naują didį 
tikslą — padėti žmogui per visus tarpinius tikslus pa
siekti vienintelį galutinį tikslą. Tuo pačiu žmonių 
bendruomenė yra atspindys dieviškos 
triasmenio Dievo bendruomenės. Į ant
gamtinę tvarką yra išaukštintas ne tik paskiras žmo
gus, bet ir žmogiškoji bendruomenė. Tai soc. teologijos 
pagrindas. Todėl tikinčiųjų bendruomenė — bažny
čia yra tikrojo žmonių bendruomeninio 
gyvenimo pradas. Pasauliečio kataliko uždavi
nys — įnešti šį pradą į visuomeninį bei ūkinį gyve
nimą, Tai yra katalikų akcijos esmė.

Kita paskaita buvo Mūncheno univ-to prof, 
dr-o Weber‘io Krikščionybė ir ūkio santvarka.

Ji buvo labai gyvenimiška, todėl ir daugel kartų plo
jimais pertraukta. Komunizmo, fašizmo ir Atlanto 
chartos pažadai tebėra fata morgana. Žmogus gi guli 
prie gyvenimo kelio apiplėštas, pusnuogis! Tik radi
kalizmas, protingas krikščioniškasis meilės radikaliz
mas gali jį išgelbėti. Naujosios ūkio santvarkos tikslas 
turi būti žmogus. Po vaizdingai nupieštos dabart. ūkio 
netvarkos ir į ją vedusių priežaščių, profesorius rei
kalauja suskaldytą į nederinamus vie
netus tautos ūkį pertvarkyti, remiant n a- 
turalių bendruomenių, t. y. atskirų šeimų, kai
mo, miesto bendruomenės ūkį. Jis reikalauja stiprios 
įtakos dabartinėm ūkio sąlygom pritaikytų naujų vei
kimo bendruomenių: įmonių bendruomenių, darbinin
kų profesinės sąjungos, atskirų ūkio šakų korporacijų. 
Nors ūkio komandiravimas iš valstybės pusės su jos 
biurokratizmu, atsilikimu nuo gyvenimo pulso (statistr 
kos!) yra griežtai atmestinas, bet valstybės pagelba yra 
reikalinga dvasinėms ir ūkinėms tautos jėgoms patvar
kyti, apsaugai nuo ūkio monopolizavimo, nuo grupinio 
egoizmo, ar tai būtų iš darbdavių, ar kapitalo, ar dar
bininkų pusės. Darbo žmogaus asmens vertės ir teisės 
išlaikymui jis turi turėti sprendžiamą balsą įmonėje. 
Atskiros tautos ir valstybės turi bendradarbiauti ūkiš
kai. Vokietija ir Prancūzija arba kartu 
išsigelbės, arba kartu pražus. Tai plaukia 
iš krikšč. dorovės mokslo, iš popiežių didžiųjų enciklikų 
„Rerum Novarum“ ir „Quadragesimo Anno“.

Antradienio paskaitos davė progos karštom disku
sijom. Daug nuveikęs soc. srityje Mūncheno klebonas 
dr-as Emil. Mūhler kalbėjo opiu klausimu.

Nuosavybė ir nacionalizavimas,
Kat. Bažnyčia gina nuosavybę. Socializmas nori ją pa
naikinti. Bent taip žmonės tvirtina! Tačiau nevisai 
taip yra. Katalikybė gina nuosavybės tei
sę, bet ne dabartinę nuosavybės sant
varką. Katalikų frontas pripažįsta nuosavybės teisę, 
kaip prigimtąją teisę, bet daro skirtumą tarp naudo
jimosi teisės, pagal kurią visi žmonės turi teisę 
naudotis visom žemės gėrybėmis, ir valdymo tei
sės, kurią turi paskiras žmogus į tam tikras verty
bes. Bendroji naudojimosi teisė (dėl produkcijos aukš
čio, tvarkos ir ramybės) reikalauja privačios valdymo 
teisės. Taigi galima sakyti: negatyvus komuniz
mas šaukiasi privačios nuosavybės! Iš 
čia plaukia dvejopa nuosavybės pareiga: individuali — 
tarnauti ją turinčiam asmeniui, ir sociali — tarnauti 
bendruomenės labui! Todėl -jei nuosavybės santvarka 
įgauna asocialų pobūdį, ji turi būti pakeista. Dabar
tinę nuosavybės santvarką pakeisti reikalauja Leo
nas XIII, Pijus XI ir Pijus XII. Nuosavybė, kapitalas 
išnaudoja šioj santvarkoj darbo žmogų! Darbas gi yra 
vienas iš svarbiausių nuosavybei įgyti veiksnių. Nuo
savybės santvarka vėl turi tarnauti bendruomenei. 
Priversti ją tai daryti — reiškia ją suvisuomeninti. 
Bet pervesti privatinę nuosavybę į bendruomenės nuo
savybę, t. y. nacionalizuoti, reikia tik tada, jei šiuo bū
du bendrieji tautos ūkio uždaviniai geriau galimi 
įvykdyti. Pervestina pirmoje eilėje ne į valstybės nuo
savybę, o į savivaldos organų, savivaldybės, pagal 
aplinkybes net j mišrios ūkio formos nuosavybę.

Diskusijų rateliuose ypač pasisakyta už kooper, ga
mybos bendrovę ir pries kapitalo diktatūrą įmonėje. 
Kreditorius gali ir privalo gauti tam tikrą premiją ar 
procentą už savo įdėtas santaupas, įgalinančias įsigyti 
gamybos priemones, žaliavą. Kapitalas yra svar
bus, bet antraeilis veiksnys įmonėje ir 
toks turi likti. Todėl kapitalistas turi likti už 
įmonės, turi neturėti teisės diriguoti įmonę! Reikia 
prileisti darbininką dalyvauti atsakomybėje bei pelne, 
pažadinti jo asmeninį interesą. Tai yra tikrasis turto 
suvisuomeninimas!
Prof, dr-o Weinreich'o iš Mūncheno buvo svarstomas 

santykis krikščionybės su socializmu
iš žmogaus asmenybės pusės. Socializmo praktikas Las- 
sal metė šūkį: „Darbininkai, vienykitės!“ Organizacija 
davė daug jėgos darbininkams. Bet darbininkas, įeida
mas draųgijon, atsisako savo valios, savo sąžinės šioje 
srityje. Ją atstoja organizacijos valia ir sąžinė, Orga
nizacijos žmogus kovoja už savo tikslus, bet be savo 
valios ir iniciatyvos. Taip žmogus netenka asmenybės 
ir laisvės. Jis tampa masės žmogus, kuris nepajėgia at
sispirti org-jos įtakai ir prievartai.

Krikščionybė nori socialaus, bendruomeniško žmo
gaus, nori asmeninio socializmo. Tikrasis so
cializmas tegali norėti laisvo, sąžiningo žmogaus. Ir 
privatus, ir organizacijos nesąžiningumas turi būti per
galėtas. Tik tada galima nauja žmoniška visuomenės ir 
ūkio santvarka, kai žmogus įgauna naują dvasios lai
kyseną, kai teisingas, sąžiningas ir mylįs žmogus yra 
ūkio ar įmonės vadovas. Socialistai, pr a k irs - 
kite langus antgamtiniai šviesai! Pri
gimtis ir malonė turi būti sujungta. Die
vas turi viešpatauti ir ūkio gyvenime. 
Homo ekonomicus — ūkininkaująs žmo
gus nėra galima atskirti nuo dorovinio 
žmogaus. Klasių kova nustojo savo pras
mės — dabar kova verda už žūt ar būt — 
tiek darbininkų tiek darbdavių. Kriekščio- 
niškoje darbo santvarkoje negali būti vietos išnaudo
jimui.
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Krkščioniškoji darbo santvarka bei socialinė taika. Šiom dviem temom trečiadienį kalbėjo dr-as J. Konig. Mirties sprendimas turi būti padarytas senajai santvarkai, kur darbininkas po 30—40 darbo metų stovi toks pat beturtis, kaip ir darbo pradžioje! Šioje santvarkoje socialinė taika tarp luomų yra neįmanoma. Todėl turi būti sukurta nauja darbo teisė, įgalinanti stropų, taupų darbininką įsigyti mažą nuosavybę, teikiančią jam atspirties prieš kapitalą. Darbininkas neturi būti tik rinkos prekė, išlaidų dalis įmonės sąskaityboj ar numeris. Jis turi iš savo uždarbio pragyventi su savo šeima, tapti to ūkio, kur jis dirba, bendradarbis, jaustis jo dalininkas. Pelnas ir jam kuria nors forma turi išeiti į gera. Parlamentarizmas Įmonėje yra nesąmonė. Darbdavys, ūkio, įmonės vedėjas turi vadovauti ir valdyti; tačiau jis turi turėti darbininko pasitikėjimą (per gerą informaciją, darbininkų patikėtinius). Ne vien pelnas, aukšta produkcija turi būti įmonės tikslas, bet ir visų dirbančiųjų gerovė.
Padralc Pearse

MOTINOS MALDA
Padraic Pearse yra Airijos religinis poetas Ir kartu tautos 

didvyris, sušaudytas kartu su savo broliu Ir kitais nepavy
kusio vad. velykų sukilimo dalyviais 1916 m. gegužės 3 d. 
Jis yra parašęs apysakų Ir tautinių bei Dievo Motinos le
gendų. kurios skaitytoją pagauna giliu švelnumu, dideliu 
švarumu Ir vaikišku tikėjimu.

Čia yra dedamas trumpas jo eilėraštis, tiksliau sakant 
malda, kurią jis, savo motinos prašomas parašė naktį prieš 
jo ir jo brolio sušaudymą. Jos tema yra motinos malda už 
savo mirusius vaikus. Malda pasižymi tvirtu tikėjimu ir 
giedria nuotaika. Red.Brangioji Marija, tu, kuri mateiKaip tavo pirmgimis SūnusĖjo mirti lydimas paniekosTų žmonių, už kuriuos jis mirė,Priimk mano abu sūnus į savo rankas,Kuriedu mirė taip pat už žmonesIr globok juos iki aš pas juos ateisiuBrangioji Marija,Dabar aš dalinuos su tavim tavo liūdesiu, Bet greitai aš dalinsiuos ir tavo džiaugsmu.

Tai yra kelias ir į socialinę taiką. Dabartinis ūkio chaosas gali privesti prie baisios revoliucijos. Šių metų nederlius šį pavojų dar labiau didina. Todėl socialinei taikai išlaikyti reikia griebtis neatidėliotinų priemonių: darbo vietos užtikrinimo, naujos atlyginimo politikos, darbo moralės sustiprinimo, atstatymo darbininko asmenybės, butų ir sodybų akcijos, teisingo karo naštos padalinimo, valiutos reformos, įjungimo evakuotųjų ir karo aukų Į visuomeninį ir ūkinį gyvenimą.Įmonė tarp laisvo ir komandiruojamo ūkio.Ši opi tema buvo nagrinėta ketvirtadienį prof, dr-o G. Fischer’io (Mūnchen). Tiek liberalistinis — kapitalistinis ūkis, vien pelno siekdamas, tiek kolektyvinis su savo penkmečiais, norėdamas žūtbūt pasiekti užsibrėžtą gamybos aukštį, paverčia žmogų darbo vergu. Kiekviena ūkio forma be Dievo natūraliai, nesustabdomai veda i vergiją!Jei įmonininkas nori egoistiškai uždaryti savo įmonę, galima pastatyti jo vieton kitą. Dabar yra pakankamai pajėgių žmonių. Dirbančiųjų interesai neturi nukentėti. Modemus ūkis su savo darbo racionalizacija, mašinalizmu atvedė žmoniją į karą, i pražūtį. Ta pati racionalizacija ir moderni technika turi padėti sukurti labai pajėgų tautos ūkį.Pažanga turi reikštis ir ūkio formose. Švietimo pažanga turi išauklėti naują darbdavio ir darbininko tipą, kuris moka bendradarbiauti, kuris turi mokslo ir 

širdies įvertinti kito pastangas ir nuopelnus. Be abejo, darbininkas ar darbininkų sąjunga ar įmonės taryba nepajėgs atstoti pramonininko ar būti kontrolės organu. Pramonininkas turi būti atsakingas tik prieš žinovų komisiją, pramoninkų korporaciją, visuotinį įmonės susirinkimą. Reikiatarėjų, kuriebūtų savo srities žinovai, darbininkų ir darbdavių patikėtiniai. Iš masės, darbo demokratijos natūraliai turi išaugti darbo aristokratai.ūkio ateitis ir proletariato likimas buvo atvaizduotas direkt. dr-o O. Burger’io (Mūnchen). Pagal Pijų XII geriausiai galima proletariatą pašalinti, nepadarant visų proletarais ir beturčiais, bet sudarant darbininkui darbo ir gyvenimo sąlygas, įgalinančias jį įsigyti kuklią nuosavybę. Vokietijoj, gal ir kitur, tuo tarpu dėl reparacijų ir būsimos valiutos reformos darbininkas gal taps dar neturtingesnis . . . Bet įvertinimas darbininko kaip pilnaverčio žmogaus, kaip bendradarbio, dalininko, galės jį ištraukti iš proletariato masės!Be abejo, geriausia būtų kiekvieną darbininką padaryti vėl savarankišku amatininku ar mažu savi* ninku. Švietimas ir technikos pažanga tai įgalina (elektrinis motoras!) Sekantis geriausias būdas — pripažinimas darbininkui teisės per įmonės tarybą bei darbininkų sąjungą dalyvauti sprendžiamu balsu įmonės valdyme. Trečias kelias — padaryti iš įmonės tikrą darbo bendruomenę — visi įmonėj dirbą tampa įmonės savininkais, bendradarbiais. Tai ypač prancūzų darbdavių ir darbininkų dabar bandomas kelias.Penktadienį, paskutinę Soc. Savaitės dieną, dr-as Dobler (Unterpfaffenhofen) savo paskaitoj: „Kooperatyvinis namų ir sodybų kūrimas bei žemės reforma“ — rodė praktiškai kelią, kaip iš proletaro gali darbininkas vėl tapti sau žmogus. 70”/» darbininkų norėtų tik butų, gi apie 30% norėtų savo darbu ir lėšom įsigyti namelį su daržu ar net tapti vien daržininkais, ūkininkais. Kaip patyrimas rodo, 700—1000 kv.m. daržas Įgalina darbininko šeimą per metus sutaupyti 6.000—9.000 markių.Ponia dr-re Jorissen iškelia moters reikšmę socialinio klausimo sprendime, ypač kaip jaukaus šeimos židinio kūrėjos, naujos krikščioniškos kartos auklėtojos, didelės pagarbos žmogui įkvėpėjos, kaip socialinių uždavinių suvokėjos ir pajėgios vykdytojos! Dalyauti darbininkų sąjungose, soc. ir politiniam gyvenime — tai dabartinė moters sąžinės pareiga kelyje į krikščionišką visuomenės ir ūkio santvarką.Diskusijų rateliuose, kurie vykdavo po pietų paskaitų temom, ypač karštai buvo nagrinėjamas katalikų dalyvavimas dabartinėje neutralioje profesinėje darbininkų sąjungoje bei įmonių tarybose (Gewerksaaft, Betriebsrat). Nors dalyvavimas gali turėti ir kai kurių neigiamų pasekmių, bet beveik visi pasisako už dalyvavimą. Tik tai įgalina katalikus parodyti ir kitiems katalikų soc. programą, įlieti katalikiškos dvasios darbininkų bespalvėn ma- sėn ir vaisingai kovoti už naujos krikščioniškos soc. ir ūkio santvarkos pravedimą. Arba katalikai čia laimės, arba visi darbininkai taps raudoni! Iškeltos laimėjimo galimybės, išsiaiškinta keliai ir priemonės: pavyzdingas darbas savo specialybėje, švietimasis, drąsa, plaukianti iš maldos ir religinio gyvenimo.Soc. Sav. uždarant, paskelbta socialinė ir ūkinė programa. Jai ir visiems pasiryžimams bei įžvalgoms gyvenime padėti įgyvendinti sudaryta nuolatinė komisija, kuri duos šioje srityje Landtagui paskatinimų.
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10. Tobijas grįžta.

Jo tėvas Tobijas kiekvieną dieną skaičiavo dienas, ir 
kai dienos, numatytos jo sugrįžimui, praėjo, o jis ne
buvo grįžęs, jis tarė:

„Gal juos kas sulaikė? Gal Gabaelis yra miręs? Gal 
nėra kam išduoti pinigų?“

Jis buvo labai nuliūdęs.
O jo žmona jam kalbėjo: „Vaikas yra jau žuvęs, nes 

jis negrįžta.“ Ir ji jau pradėjo jį apraudoti šiais žo
džiais:

„Deja man, kad aš tave, savo akių šviesą, išleidau!“
Bet Tobijas jai kalbėjo: „Nusiramink! Nesisielok! Jis 

yra Šveikas!“
O ji jam atsakė: „Tylėk ir neapgaudinėk manęs. 

Mano vaikas yra žuvęs. Ir kasdien ji eidavo ant to 
kelio, kuriuo jis buvo išėjęs. Dieną ji nieko nevalgy
davo, o naktį nesiliaudavo verkusi už savo sūnų To- 
biją, iki praėjo tos 14 vestuvių dienų, per kurias jis 
pagal Raguelio priesaiką ten turėjo pasilikti: Paskui 
Tobijas tarė Ragueliui: „Dabar leisk man iškeliauti, nes 
mano tėvas ir motina visai nustos vilties manęs su
laukti.“

Jo uošvis jam tarė: „Pasilik dar pas mane! Aš pa
siųsiu ką tavo tėvui pranešti, kaip čia tau išėjo.“

Tobijas atsake: „Oi ne! Leisk mane pas mano tėvą.“
Raguelis atsistojo, atidavė jam Sarą, jo žmoną, ir 

pusę savo turtų, vergų, gyvulių ir pinigų.
Ir juos išleisdamas, jis juos laimino šiais žodžiais: 

„Dangaus Dievas teduoda jums laimingą kelionę ir te
duoda jums vaikų dar pirm negu aš numirsiu.“

Savo dukterei jis tarė: „Gerbk savo uošvius. Jie da
bar yra tavo tėvai. Žiūrėk, kad tik gerų dalykų apie 
tave išgirsčiau! Ir jis ją pabučiavo. O Edna tarė To- 
bijui: „Mielas broli, Dangaus Viešpats teveda tave atgal 
ir teduoda man pamatyti iš mano dukters Saros tavo 
vaikų, kad aš džiaugčiausi prieš Viešpatį! Savo dukterį 
aš atiduodu tavo globai. Niekad neliūdink jos.“

11. Susitikimas.
> Ir taip Tobijas, pagarbinęs Dievą, prašydamas lai

mingos kelionės, ir pagerbęs Raguelį su jo žmona Edna, 
iškeliavo. Jis keliavo, iki atvyko prie Ninivos.

Čia Rafaelis tarė Tobijui: „Broli, bene tu nežinai, 
kokį mes tavo tėvą palikome?“

Mes paskubėkime namo pirmiau tavo žmonos, kad 
galėtume namus paruošti.

„Tu pasiimk į ranką žuvies pūslę.“ Taip jie tęsė ke
lionę toliau, paskui juos bėgo šuo.

Ona tuo laiku sėdėjo ir laukė kelyje pasirodant 
sūnaus.
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Ir kai ji jį pamatė, ji pasakė tuojaus jo tėvui: „Mano 
sūnus grįžta. Taip pat su juo ir žmogus, kuris kartu 
buvo iškeliavęs.“-

O Rafaelis kalbėjo: „Aš žinau, tavo tėvo akys Vėl 
regės.

Tu įtrink į jo akis pūslę. Nuo to jis pajus skausmą, . 
pradės trinti akis. Bet tuoj po to baltos plėvės nukris, 
ir jis vėl galės tave regėti.“

Ona atbėgo jų pasitikti, puolė savo sūnui ant kaklo 
ir jam tarė: „Mano sūnau, aš tave vėl pamačiau. Dabar 
galiu aš mirti.“ Ir verkė jie abu.

Paskui pro duris išėjo Tobijas ir paslydo. Jo sūnus 
pribėgo jo sulaikyti.

Ta proga jis patrynė su pūsle tėvo akis ir tarė: „Ne
nustok vilties, tėve.“

Ir kai jam pradėjo jos skaudėti, jis patrynė savo 
akis.

Tada išsilaisvino baltos plėvės iš akių kampų, jis 
pamatė savo sūnų ir puolė jam ant kaklo.

Ašarodamas jis šaukė: „Pagarbintas būk, Dieve! Pa
garbintas tesie tavo vardas per amžius! Tesie pagarbinti 
visi tavo angelai.“

„Nes tu buvai mane nubaudęs ir vėl manęs pasigailė
jai. Aš vėl matau savo sūnų Tobiją.“ Sūnus stojo prieš 
tėvą ir jam papasokojo visus tuos didžius dalykus, kurie 
jam atsitiko Medijoje.

Tobijas, spinduliuodamas džiaugsmu ir Dievą gar
bindamas, išėjo ir nuėjo iki Ninivos miesto vartų pa
sitikti savo marčios. Tie, kurie jį matė einant, stebė
josi, kad jis regi.

Tobijas garsiai prieš juos išpažino, kad Dievas jo 
vėl pasigailėjo. Kai Tobijas priėjo prie savo marčios 
Saros, jis ją pagerbė ir jai tarė: „Pagirtas tesie Vieš
pats, kuris tave pas mus atvedė; taip -pat ir tavo tėvas 
ir tavo motina.“ Ninivoje buvo džiaugsmo visų jo bro
lių tarpe.

Atvyko net Achiacharas su savo seserėnu Nadamu.
Tobijo vestuvės buvo linksmai švęstos septynias 

dienas.

12. Dievo angelas.
Po to pasišaukė Tobijas savo sūnų Tobiją ir jam 

tarė: „Sūnau, pagalvok apie atlyginimą tam žmogui, 
kuris kartu su tavim ėjo. Jam reikia irgi ką nors 
pridėti."

Jis tarė: „Aš, tėve, neturėčiau nuostolio, jeigu aš jam 
atiduočiau pusę to, ką aš parsivežiau.“

Jis mane sveiką parvedė namon, išgydė mano 
žmoną, išrūpino pinigus ir tave pagydė.“

Į tai senis atsakė: „Teisingai, tiek jam priklauso.“
Jis pasišaukė angelą ir jam tarė: „Imk pusę to, ką 

jūs parsivežėte! Ir keliauk sau sveikas savo keliu ramy
bėje.“
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Tada angelas pasivadino juos nuošaliai ir jiems tarė: 
„Garbinkite Dievą ir jam dėkokite. Jį garbinkite. Jam 
dėkokite virš visų gyvų būtybių už tai, ką jis jums yra 
padaręs. Dera Dievą garbinti ir jo vardą garsinti ir 
Dievo darbus su pagarba skleisti. Dėl to nedelskite jam 
dėkoti!

Labai gražu yra karaliaus paslaptį saugoti. Bet gar
binga yra Dievo darbus skelbtų Jūs darėte gerai, dėl 
to niekad neišeina jums blogai.

Gera yra malda su pasninku, išmalda ir teisingumu. 
Truputis su teisingumu yra geriau, negu daug su ne
teisingumu. Geriau yra išmalda duoti, negu auksą 
krauti.

Nes išmalda išlaisvina iš mirties ir apvalo nuo viso
kios nuodėmės. Tie, kurie duos išmaldą ir vykdys tei
singumą, turės gyvenimo pilnumą.

Tie, kurie nusideda, yra patys savo gyvenimo priešai.
Aš nenoriu daugiau nieko nuo jūsų slėpti. Aš jau sa

kiau: Labai , gražu yra saugoti karaliaus paslaptį, bet 
garbinga yra Dievo darbus skelbti.

Štai kai tu meldeisi, ir kai meldėsi tavo marti Sara, 
tai aš jūsų maldos aidą nešiau pas Šventąjį. Kai tu mi
rusius laidojai, aš taip pat buvau šalia tavęs.

Dabar mane Dievas pasiuntė tavęs ir tavo marčios 
Saros išgydyti.

Nes aš asu Rafaelis, vienas iš septynių šventųjų an
gelų, kurie neša aukštyn šventųjų maldas ir žengia 
prieš Šventąją Visagalybę“.

Tai išgirdę, abudu tikrai išsigando ir puolė ant vei
do, nes jie bijojo.

Bet jis jiems tarė: „Nebijokite! Ramybė tesie su ju
mis! Garbinkite Dievą per amžius.

Aš atėjau juk ne savo valia, bet jūsų Dievo valia. 
Dėl to jį garbinkite per amžius.

Visas šias dienas aš rodžiausi jums. Bet aš nevalgiau 
ir negėriau. Jūs matėte tik tariamąjį kūną.

Dabar dėkokit Dievui, nes aš grįžtu pas tą, kuris 
mane siuntė. Viską, kas atsitiko, surašykite į knygą!

Jie pakilo. Bet jau jo nebematė.
Jie tada garbino jo didžius, nuostabius darbus, kad 

jiems pasirodęs pats Dievo angelas.

Tobijo knyga baigiasi 13-tu ir 14-tu skyriumi, 
kurių viename yra paduota Tobijo padėkos malda, 
o kitame trumpa tolimesnė Tobijų šeimos kronika. 
Savo maldoje Tobijas iškelia tai, kaip Dievas žmo
gų baudžia, bet kartu ir jo pasigaili. „Jis baudžia 
mus dėl mūsų nedorybių, bet jis ir pasigaili mūsų 
ir surenka mus iš visų pagonių šalių, kur mes esame 
išblaškyti“. Nujausdamas savo mirtį, senasis Tobijas 
pakartojo pranašo Jonos pranašystę, kad artinasi 
Ninivos miesto išgriovimas, ir patarė savo sūnui, jį 
su žmona palaidojus, nedelsti čia ir keltis į Mediją, 
„kur bus kurį laiką ramiau“. Jis jam dar kartą pri
mena reikalą duoti išmaldą. Nuolat skatindamas 
duoti išmaldą, Tobijas iš tikrųjų sprendžia tą pačią 
problemą, kurią mūsų laikais sprendžia socialinės 
savaitės. Išmaldos pareiga yra ne kas kita, kaip pa
reiga, kylanti iš valdomo turto rūpintis kitų me
džiagine gerove. Kokia ši pareiga yra svarbi ir 
šventa, matyti iš jo žodžių, kur jis sako, kad „išmal
da išlaisvina iš mirties (tur būt socialinės?) ir ap
valo nuo visokios nuodėmės“, ir kad išmaldos duoti 
turi net tie. kurie mažai ko turi. Jaunasis Tobijas, 
tėvus palaidojęs, su žmona ir sūnumis nuvyko gy
venti pas uošvius j Mediją ir sulaukė, Ninivos žlu
gimo, kuri buvoNabuchodonosoro ir Asurejo užimta.

Red.

Willibrord Verkade

VERŽIMASIS I DIEVA
* «

Vieno dailininko — vienuolio atsiminimai.
— Vertė Leonardas Valiukas —

(Tąsa)

Mes vaikai žaisdavom taip pat „Katalikų Bažnyčią“. 
Vaikai mielai pamėgdžioja. Aš užsimesdavau kokį 
skudurą ir vaizduodavau kunigą. Mano sesuo papras
tai tada sakydavo: „Niekas negali taip puikiai, kaip 
tu“. Aš, dažnai besiklausydamas prie katalikų bažny
čios durų, girdėdavau gregorianišką giedojimą, kurį 
buvau jau gerai įsiklausęs, o ypač kai kuriuos inter
valus. Mano seserys ir broliai plyšdavo juoku, kai pra
dėdavau „gregorianiškai“ giedoti. Po „pamaldų“ bū
davo klausoma „išpažinties“. Tada sesuo sakydavo 
man: „Tėve, atleisk man mano nuodėmes!“ Aš gi 
klausdavau: „Vaikeli, ką esi padariusi?“ Si gi pasaky
davo man ką nors nerimto, už ką aš dažnai pavary
davau be „atleidimo“ sakydamas: „Eik šalin, velnio 
vaike“. Po šių mano žodžių, vėl visi iš' naujo papliup
davo juoku, ir vienas iš brolių ar seserų dažnai pasa
kydavo: „Jan, jis tik taip moka!“

Vieną dieną aš ir mano vienmetis brolis radome ant 
kelio katalikišką maldaknygę. Mes atsivertėme atsi
tiktinai ties Mergelės Marijos litanija ir skaitėme: 
„Įstabusis maldingumo inde“, „Aukso namai“, „Auš

ros žvaigždė“ ir taip toliau, melskis už mus!“ Iš viso 
to mes tik nusikvatojome ir, nieko nelaukdami, {me
tėm tą „kvaila knygpalaikę" į vandenį. Bet dėl ko aš 
negalėjau šio nuotykio niekad pamiršti, tai turi tam 
tikros savos ' reikšmės; dar šiandien galėčiau kuo 
tiksliausiai nurodyti vietą, kur mes buvom radę tą 
mums nesuprantamą knygutę. Nors ir labai niekingai 
elgdamasis, gal būt, pajaučiau tikrai gilios poezijos 
tuose didinguose kreipimuose į Mergelę Mariją.

Aš ir mano brolis lankėme Amsterdame miesto mo
kyklą, skirtą „geresniems“ piliečių vaikams. Kadangi 
mes buvome nuostabiai vienas į kitą panašūs, tad leis
davom sau vieną kitą išdaigą iškrėsti. Jei turėdavau 
pasilikti po pamokų, tai su kitais vaikais pabėgdavau, 
maloniai, švelniai paduodamas mokytojui ranką ir sa
kydamas: „Sudiev, pone mokytojau“. Mokytojas gi, 
palaikydamas mane mano broliu, nieko man nesaky
davo, o aš pasistengdavau greičiau pranykti jam iš 
akių. Greit po to ateidavo ir mano brolis, kuris tuo 
atveju būdavo tikrai nekaltas. Rytojaus dieną gauda
vau pastabą ar porą antausių, bet prie to buvau jau 
pripratęs. Šiaip mokytojas mus mėgdavo. Kartą jis 
apie mus kažkam išsireiškė: „Jie yra gana blogi ber-
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niukai, bet dažnai jų iškrėstos išdaigos sukelia manyje 
skanaus juoko!“

Kartais būdavau gana stropus ir net porą kartų bu
vau gavęs dovaną už stropumą. Bet galiausiai pradė
jom jau perdaug krėsti įvairiausias išdaigas. Mokyklos 
vedėjas pakvietė mano tėvą ir sakė: „Jūsų vaikai turi 
namuose per gerai; pasiųskite juos į pensijonatą, kur 
yra daugiau disciplinos!“ Taip ir įvyko. Tėvas mums 
nieko nesakė, bet atostogų metu buvo gauta daug 
laiškų iš įvairių pensijonatų. Tada brolis man sakė: 
„Jan, visa tai dėl mūsų!“ — „Et, nesvarbu-“, atsakiau 
aš jam. „Man taip pat“, sumurmėjo jis. Ir taip vieną 
dieną atsisveikinome su motina, seserimis ir broliais 
nė ašaros neišspausdami iš akių. Tėvas nugabeno mus 
pats į Oisterwyk'o pensijonatą, esantį viename Noord- 
Brabant provincijos kaime.

Pensijonate
Būdamas pensijonate, pamačiau pirmą kartą vie

nuolį. Jis vilkėjo rudą habitą su gobtuvu (kapišonu), ėjo 
basas, nuskustais plaukais, be kepurės ir su virve per
sijuosęs per liemenį. Kaip žaibas perėjo per mane; aš 
buvau pagautas išgąsties, siaubo. „Atgailautojas“, pa
galvojau aš, „virvė per liemenį tikrai yra savęs pla
kimui“. Aš žiūrėjau į jį. Vienuolis gi ėjo ramus savo 
keliu. Dabar taip pat pamačiau, kad jis nešėsi rankoje 
lazdą ir jo sandalai buvo pakalti vinimis. Aš krei
piausi i vieną savo brolio draugą, kad jis man ką nors 
daugiau papasakotų apie vienuolius. Jis tikrai man viską 
išaiškins, galvojau aš. Sis berniukas buvo kilęs kaip 
tik iš Noord-Brabant provincijos, kurioje yra daug 
vienuolynų. „Šitie valkatos“, aiškino šis berniukas, 
„yra vietinių gyventojų pabaisa. Jie kaip elgetautojai 
vaikščioja po kraštą, ieško prieglaudos, išnaudoja 
vargšus žmones. Jei nieko jiems neduodi, tada pagra
sina velniu ir pragaru“. Aš nemaniau, kad ūkininkai 
būtų tokie; „bet katalikai yra gan kvailoki“, sakiau 
aš sau.

Tačiau šios vienuolio išvaizdos negalėjau pamiršti. 
Kai vėliau pastebėdavau ant kelio išmintas vinimis 
pakaltų batų pėdas, sakydavau: „Čia vėl koks nors 
vienuolis-elgetautojas yra praėjęs-“ Olandijoj nėra 
papročio batus pakalti vinimis.

Aš laikiau visuomet kaip Dievo apsauga, kad mano 
siela išliko pensijonate labiau nepažeista, bet priešin
gai, daug gero ten išmokau, — ypač be daug ko ap
sieiti ir mažu pasitenkinti; nes maistas, atsižvelgiant į 
didelį mokestį, buvo apgailėtinai menkas. Taip pat 
pripratau prie tikros" tvarkos ir išmokau kitus pakęsti! 
Nemaža teko iškęsti nuo dviejų vyresnių amžiumi mo
kinių, kurie savo jėgas mėgdavo mielai ant mano kai
lio išbandyti. Po keletos metų vienas iš jųjų nusišovė, 
antrasis gi buvo dvikovoj sužeistas ir mirė taip pat 
labai dar jaunas. Apskritai, pensijonate buvo keletas 
labai pavojingų vaikezų. Mokinių skaičius irgi per 
greit pakilo nuo septyniolikos iki trisdešimt šešių, kas 
taip pat turėjo blogų pasekmių. Mano pažymiai anuo 
laiku buvo gana įvairūs: kartais geri, netgi per geri, 
kartais ir blogi. Istorija, geografija ir ypač piešimas 
buvo mano mėgstamiausi dalykai.

Nelauktai greit baigėsi mūsų mokslo metai pensi
jonate. Vieną dieną mano brolis ir aš gavome sekan
čio turinio laišką: „Pažymėjimai vėl žemiau kritikos, 
o elgesio abiejų pažymiai labai blogi! Atvykstu se
kantį sekmadienį pasitarti su ponu direktorium dėl 
priemonių, kuriomis būtų galima pasiekti geresnių 
rezultatų. Sudiev! Jūsų nuliūdęs tėvas“.

Sekantį sekmadienį mes ėjome su drebančiomis iš 
baimės širdimis į stotį. „Prisistatyk tu pirmas“, sakiau 
aš savo broliui, „tu esi vyresnis ir turi blogesnius pa

žymius“. — „Ne“, šaukė jis, „pasirodyk tu pirmas, nes 
tavo pažymėjimas vistiek dar geresnis negu manasis“. 
Traukinys sustojo. Mano tėvas išlipo. Mes meiliai jį 
pasveikinom. Jis gi padavė mums šaltai ranką. Tada 
išlipo mūsų džiaugsmui ir mama! „Dabar jau nebėra 
taip blogai“, pagalvojau tuojau aš, ir visai pralinks- 
mėjome. „Tik ne taip jau linksmai!“ tarė tėvas. „Aš 
turiu su jumis dar rimtai pakalbėti!“ Tačiau mes ge
ros nuotaikos nebepraradom ir pasakojom tėvams s 
visokias apylinkės istorijas. Tėvo širdis suminkštėjo! 
„Tėve“, tarė mano brolis, „mes turim valgyti valgy
kloje! Pensijonate šiandien pietums rauginti kopūs
tai . . Jis gi raugintų kopūstų nė kvapo negalėjo 
pakelti. „Pamatysim dar“, sumurmėjo jis. „Tėve, val
gykloj duodama labai skaniai valgyti ir pigiai“. Mes 
tvirtinom tai, nes jau kuris laikas, kai užsukdavom ten 
nusipirkti kakavos ir kitų skanėstų bei saldumynų. Ir 
taip mes atėjome į pensijonatą. Direktorius priėmė 
mūsų tėvus. Po kurio laiko motina man papasakojo, 
kas ten buvo kalbėtasi. Mes nesą visai jau blogi, bet 
padykę. Jei kas blogo įvyksta, tai be Erich'o niekada 
neapsieinama, o Jan taip pat dažnai nuo jo neatsilie- 
kąs. Apskritai, jie dar priklausą prie geresniųjų pen- 
sijonato vaikų, kalbėjęs direktorius. Taip tėvas buvęs 
vėl paguostas, nuramintas. Mes buvome pašaukti, ir 
direktorius tarė: „Na, berniukai, žiūrėkit, kad ateity 
mokytumėtės ir elgtumėtės geriau!“ Tai pažadėjom 
labai rimtai, ir tuo visas reikalas buvo baigtas. Tada 
mums buvo leista eiti į valgyklą ir užsakyti pietus. 
Patiekalus parinkome mes patys: „bifšteksas“ su ap
keptomis bulvėmis ir obuolių koše ir trečiam — pu
dingas.

Mes buvome visą tą dieną mandagūs, meilūs ir pas
laugūs. Tačiau turėtas baimės jausmas nebuvo dar iš
nykęs. Bet vistik mes linksmėjome, o mūsų tėvai taip 
pat džiaugėsi mumis. ,

Vakare valgėme, kaip išbadėję vilkai. Paskutiniais 
mėnesiais buvome gerokai ūgterėję. Liesos rankos ky
šojo iš jau per trumpų rankovių. Kelnės buvo jau visai 
per trumpos, o apsiaustuose nebuvo sagų. Tai sukėlė 
tėvuose mums pasigailėjimo, užuojautos. „Vargšai ber
niukai yra visai išbadėję. Žinai ką, brangioji, po atos
togų nebesiųskim jų į pensijonatą, o pasiimkim juos 
vėl prie savęs“, kalbėjo tėvas mamai.

Kuo. A. Baltinis

AR DOSTOJEVSKIO KRISTUS —
TIKRASIS EVANGELIJŲ KRISTUS?

•

Eurapa jau veik du tūkstančiu metų kaip krikščioniška, 
Europos kultūra sukurta ant krikščioniškųjų pagrindų ir 
Europos žmogus buvo auklėjamas krikščionybės dvasioje. 
Tačiau šios krikščioniškosios kultūros, krikščioniškojo auklė
jimo išdava — negirdėtas barbariškumas, pasireiškląš nepa
prasto nusikalstamumo ideologijomis ir iš tų ideologijų iš
plaukiančiais neįsivaizduojamo baisumo karais bei žmogaus 
pavergimais ir naikinimais.

Kas dėl to visko kaltas? Vieni tvirtina, kad čia kalti 
krikščionybės vykintojai — krikščioniškosios bažnyčios, jų 
atstovai, kurių apsileidimas, nepakankamas budrumas ir savo 
pareigų netinkamas supratimas privedęs prie šio bankroto. 
Kiti, priešingai, tvirtina, kad ne krikščioniškosios bažnyčios, 
bet kaip tik atpuolimas nuo jų, jų nepaisymas, jų (takos iš 
gyvenimo išjungimas privedęs prie šios katastrofos. Treti 
pagaliau tvirtina, kad pati krikščionybė čia kalta, kad Jos 
skelbiamasis idealas per aukštas, kad jis neatitinka žmogaus 
prigimčiai, kad žmogus yra bejėgis ji tvydyti, ir tuo būdu 
pati krikščionybė save pasmerkia nepasisekimui. Prie šių 
pastarųjų priklauso Dostojevskis su savo Didžiojo Inkvizi
toriaus legenda.
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Dostojevskis minėtoje legendoje inkvizitoriaus lūpomis 
kaltina Kristų, kuris, jo manymu, pervertinęs žmogų, pa
skelbęs jam per aukštą idealą, tinkamą tik mažam būreliui 
išrinktųjų, bet milijonams jis nesuprantamas ir nepasiekia
mas. Kadangi šis inkvizitoriaus kaltinimas remiasi veik 
dviejų tūkstančių metų istorija, nes istoriniai faktai nedvi
prasmiškai liudija, kad tarp Kristaus paskelbtojo idealo ir 
gyvenimo visuomet buvo didelė įtampa, ir toji įtampa pa
sireiškė visose gyvenimo srityse: moksle, mene, doroje, po
litikoje, tai šis inkvizitoriaus kaltinimas daro dideli įspūdi 
ne tik Aliošai, bet ir kiekvienam mąstančiam žmogui. Įspūdis 
dar padidėja, kai Kristus visą laiką tyli ir tarsi negali inkvi
zitoriui pasiteisinti. Šitokioje situacijoje daugeliui atrodo, 
kad tiesą turi kaip tik inkvizitorius, netikintieji tad ir ne
dvejodami stoja inkvizitoriaus pusėje. Kitokia padėtis tikin
čiajam. Jis negali sugriauti inkvizitoriaus kaltinimų, bet 
negali pasmerkti nė Kristaus, nes tiki t Jo Dievybę. Tai 
kas jam daryti? Kaip rasti išeiti? Išeitis iš šios situacijos 
randama tuo būdu, kad ir tikintis rašytojas stoja inkvizi
toriaus pusėje, bet nuo Kristaus pasmerkimo išsisuka tuo, 
kad vietoje. Jo apkaltina Dostojevskį, sakydamas, kad 1o 
legendos Kristus tikrai negyvenimiškas, nesuprantąs žmo
gaus prigimties, todėl Jis nesąs tikrasis Evangelijų Kristus, 
bet tik rytietiška to Kristaus interpretacija, šitaip yra linkę 
manyti Romano Guardini ir kun. Leonardas Gižinskas (žiūr. 
Naujasis Gyvenimas, Nr. 1, Maceinos Didysis Inkvicitorius).

Bet toks aiškinimas neišsprendžia problemos, nes problema 
yra ne Dostojevskio legendoje, bet gyvenime, o legenda tik 
šios problemos išraiška menine forma. Tai aiškiai yra suvokęs 
prof. A. Maceina savo veikale — Didysis Inkvicitorius, kuris 
ir yra šitos legendos filosofinis apdirbimas. Nors iš legendos 
ir neaišku, katrą pusę laiko Dostojevskis, bet viena yra aiš
ku, kad Dostojevskio Kristus — Evangelijų Kristus, todėl 
ir visas A. Maceinos veikalas yra paskirtas šito Kristaus 
gynimui. Prof. A. Maceina genialiai įžiūrėjo, kad ši legenda 
nėra tik Ivano atsakymas Aliošai, nėra tik Romos kataliky
bės kritiką, bet yra visos žmonijos istorijos vaizdas, kad 
legenda apima visą istorini vyksmą, kuri apsprendžia du 
pradai: Kristus ir inkvizitorius, šia prasme legenda iš tikro 
tampa savotišku Apokalipsės komentaru, kuri taip pat apima 
visą istoriją ir parodo joje gėrio kovą su piktu (Dievo su 
velniu). A. Maceina tat, įžvelgęs giliausią legendos prasmę 
— Dievo kovos su velniu, vykstančios žmogaus prigimtyje 
ir apsprendžiančios visą istoriją, stoja Kristaus pusėje ir su 
jam būdingu nuoseklumu, gilumu ir argumentacija įrodo, 
kad klysta ne Kristus, bet kaip tik inkvizitorius, kuris „tai
so“ Jo mokslą, šitame tat Kristaus gynime, šitoje Kristaus 
apologijoje kaip tik glūdi pati didžioji A. Maceinos knygos 
vertė, jos originalumas ir jos didelis Įnašas t mūsų menką 
religinę literatūrą. Paneigus Kristaus autentiškumą, pati le
genda nustotų savo prasmės ir virstų, A. Maceinos žodžiais, 
tik tuščiu pamfletu ir tikrai negalėtų kritikų būti laikomas 
Dostojevskio kūrybos viršūne.

Kaip A. Maceina savo veikale apgina Kristų ir nurodo 
inkvizitoriaus „pataisų“ beprasmiškumą, neleidžia išdėstyti 
šio rašinio rėmai, bet tai ir nėra reikalinga, nes kiekvienas 
tai geriausiai gali Įsitikinti, skaitydamas patĮ autoriaus vei
kalą; čia tik norima suminėti pagrindines mintis, atremti 
priekaištus ir iškelti kai kurias abejones, kurių ir tobuliau
siame kūriny pasitaiko.

Kaip minėta, A. Maceina Įžiūri Dostojevskio legendoje visos 
žmonijos istorijos vaizdą, kur visą istoriją apsprendžia du 
pradai — Kristus ir inkvizitorius, kurie randa atramą žmo
gaus prigimtyje. Kristus atsiremia Į žmogų — sukilėlĮ, Į 
dvasinį žmogaus pradą, Į žmogaus asmenybę. Inkvizitorius 
gi atsiremia Į biologinį žmogaus pradą, Į gyvulį žmoguje. 
Atsirėmęs l žemesnĮjį žmogaus prigimties pradą, l gyvulį 
žmoguje, kuris nuolat sukyla prieš dvasią, inkvizitorius tam
pa ne Kristaus darbo tęsėju ar taisytoju, bet Kristaus prieš- 
ginybe, Jo paneigėju. Iš šito priešingų pradų susidūrimo ir 
kyla nepermaldaujama kova tarp Kristaus ir inkvizitoriaus, 
kuri istorijoje reiškiasi Įvairiomis formomis bei įtampa.

Kristus, atsirėmęs Į žmogaus asmenybę, turi teigti visa, 
kas asmenybei būtina: laisvę, sąžinę, Dievo Žodi, nes visi 
šie dalykai būtini asmeniui. Inkvizitorius gi, atsirėmęs t 
gyvuli žmoguje, paneigdamas žmogaus asmenybę, turi pa
neigti visa, kas seka iš asmenybės: laisvę, sąžinę, tikėjimą, 
nes šie dalykai priešingi gyvulio — žmogaus laimei, nes kol 
žmogus Jausis asmenybe, jis niekados nepasitenkins tik bio
logine laime — duona. Iš čia ir kyla laisvės ir laimės prieš- 
ginybės, duonos, sąžinės ir vienybės problemos.

Kristus tat. atmesdamas dykumų dvasios gundymus, ne
pervertino žmogaus, kaip kad mano inkvizitorius, bet kaip 
tik tikrai JI įvertino, ir, priešingai, inkvizitorius nedavęrtino 
žmogaus, nes matydamas jame tik gyvulini pradą ir neig

damas jo asmenybę, sunaikina Žmogų, parversdamas JĮ gy
vuliu. A. Maceina, gindamas Kristų, apgina pati žmogų nuo 
inkvizitoriaus grėsmės, kuri ypač padidėja tada, kai Kristus 
nepažįstamas ir laikomas tik nerealiu svajotoju.

Norint paneigti Dostojevskid Kristaus istoriškumą, reikėtų 
sugriauti A. Maceinos šitą Kristaus apologiją, nes A. Ma
ceina gina Dostojevskio Kristų ir gina Jį tik legendos iš
keltų problemų plotmėje, kaip tikrąjį istorinį Kristų, šito 
nepadarius, Dostojevskio Kristaus netikrumo klausimas ne
tenka pagrindo. Bet ar iš tikro Dostojevskio Kristus yra tik 
Jėzaus iš Nazareto interpretacija pagal rytietinį skoni?

Dostojevskis — vienas didžiųjų rusų genijų. O kiekvienas 
genijus įžvelgia daiktų paslaptis, jas atskleidžia ir sukuria 
naują pasauli, nepriklausanti tautinių, rasinių, socialinių ar 
istorinių savumų. Ir juo rašytojas iškyla aukščiau savo tautos 
ir gyvenamojo meto, juo jis geniališkesnis. Yra faktas, kad 
Dostojevskis tipiškas rusų rašytojas, bet ne šis rusiškumas 
sudaro jo veikalų geniališkumą, bet geniališkumą sudaro 
kaip tik tai, kas ten nėra rusiška, kas suprantama visų tau
tų ir laikų žmonėms. Kad Dostojevskio sukurti asmenys bei 
iškeltos problemos nėra vien tik rusiškos, bet suprantamos 
ir reikšmingos visų tautų bei laikų žmonėms, neabejotina, 
ypač tai pasakytina apie „Didžiojo Inkvizitoriaus“ Legendą, 
kuri juk geriausias Dostojevskio kūrinys. Tad ir ten atvaiz
duotas Kristus nėra tik tipiškai rusiškas, bet istorinis Kri
stus, koks Jis yra Evangelijoje, tradicijoje ir visų žmonių 
sąmonėje.

Lygindami Dostojevskio Kristų su Evangelijų Kristumi, 
matome vieną ir tą pati Kristų. Evangelijų Kristui pažinti 
nėra būtina būti egzegetikos specialistu, Jo pažinimas rei
kalingas visiems, ne tik egzegetams. Egzegetikos gudrybės, 
įvairios teorijos dažnai aptemdo tikrąjį Kristų, iškreipia Jo 
vaizdą. Tikrąjį Kristų pažįsta visi, Jis gyvena kiekvieno są
monėje, visi šaukia: štai Jis . . . Jis, kai tik pasirodo Kate
dros aikštėje. Apie tikrąjį Kristų reikia spręsti ne iš pa
vienių posakių bei pasielgimų, bet iš Jo žodžių ir darbų 
visumos. Koks tat Evangelijų Kristus šiuo visumos žvilgsniu?

šv. Jono liudijimu, Dievas yra meilė. Kristus tat yra 
įsikūnijusi Meilė ir šios Meilės realus apsireiškimas istorinė
je tikrovėje. Yra parašyta daug knygų už ir prieš Kristų, 
bet niekas nepaneigia Kristaus meilės, nes apie ją liudija 
kiekvienas Evangelijos puslapis. Paimkime palyginimą apie 
prapuolusią avelę. Egzegetai ginčijasi dėl šios vietos, klaus
dami, ar galėjo būti toks neišmintingas piemuo, kuris palik
tų devyniasdešimt devynias avis vilkams ir eitų ieškoti vie
nos prapuolusios. Kaip ten bebūtų, ši vieta kelia mumyse 
nusistebėjimą ir rodo, kad Kristaus meilė tokia didi, kad 
jos nė suprasti negalime, kad ji mus stačiai piktina. Dar 
labiau tai aiškėja iš Euchristijos palikimo, o ypač iš Gol
gotos Aukos, kur ji pasiekia viršūnę — išsiveržia maldoje 
už priešus ... Iš čia aišku, kad Evangelijų Kristus yra ne 
„personifikuotas vyriškasis aktingumas“, bet personifikuota. 
Meilė. Jis atėjo ugnies siųsti į žemę, bet ši ugnis yra meilės 
ugnis, atnešė kalaviją, bet šis kalavijas yra tiesos kalavijas.

Ir apie Dostojevskio Kristų reikia spręsti ne vien iš Jo 
tylėjimo, bet iš visos jo legendos sąrangos, iš visos ten iš
keltos problemų visumos. Jei šiuo visumos žvilgiu žvelgsime 
Į Dostojevskio Kristų, tai ten išvysime tą patį Evangelijų 
Kristų — personifikuotą Meilę. 171 pusi, rašoma (cit. iš A. 
Maceina, Didysis Inkvizitorius): „Meilės saulė Jo širdyje 
dega, šviesos spinduliai, šviesa ir jėga trykšta iš Jo akių, 
ir visi, ant kurių tik jie liejasi, supurtomi meile Jam“. Jei 
Jis ir tyli prieš inkvizitorių, kaip kadaise tylėjo prieš Erodą 
ir Sinedrijoną, tai tas nereiškia, kad Jis yra tik „besaiko 
tolerantingas kompromisų darytojas“, bet kad jis čia, kaip 
ir Evangelijoje, yra atėjęs ne pasaulio teisti, bet kad pa
saulis būtų per Jį išgelbėtas. Dostojevskis sako: „Jis dar 
kartą savo begaliniam gailestingume ateina pas Juos tuo 
pačiu žmogiškuoju pavidalu, kaip kadaise vaikščiojo tarp 
žmonių prieš pusantro tūkstančio metų“. Jis ateina ne am
žių pabaigoje, bet 16 šm., todėl nesustabdo inkvizitoriaus 
darbų, nes tuo užbaigtų istorinį vyksmą, kas yra priešinga 
legendos prasmei. Bet ar šiuo tylėjimu Kristus toleruoja 
inkvizitorių ir Jo darbus? Inkvizitorius visą laiką jaučia, 
kad šis Kristaus tylėjimas yra jo pasmerkimas, todėl gale 
sušunka: „Nuteisk, jei gali!“ Šitoks sušukimas Jau yra pri
pažinimas, kad Kristus jo neaprobuoja, kad turi galią jį 
teisti ir nuteis. Ir visoje legendoje Kristus juk yra inkvizi
toriaus priešginybė, ir inkvizitorius tik todėl kovoja prieš 
Jo mokslą, jį „taiso“, kad Jis niekad nenusileidžia dykumų 
dvasiai, kad Jis čia, kaip ir Evangelijoje, ne „mįslingas ir 
miglotas“, bet tiesus, atviras, drąsus, nepripažįstąs jokių 
nuolaidų inkvizitoriui. Jei Kristus inkvizitorių pabučiuoja, 
tuo pabučiavimu Jis inkvizitoriaus darbų taip pat nepatei-
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sina, inkvizitorių šis pabučiavimas išgąsdina, ir jis Kristų 
paleidžia. Vadinas, Kristus jį nuveikia, ir nors jis dar lai
kosi savo senojo nusistatymo, Kristaus pabučiavimas dega 
jo širdyje, skatindamas jį atsiversti. O ar negali istorinio 
vyksmo pabaigoje šis Kristaus pabučiavimo deginimas nu
veikti ir patį inkvizitorių?

Nors Dostojevskis ir atvaizdavo tylintį Kristų, tai šitame 
tylėjime kaip tik pasireiškia visa Jo dieviškoji galia, visas 
Jo veikimas. Kristus veikia ne triukšmingai, ne gyvenimo 
viešumoje, bet sielos gelmėse, viską persunkdamas ir keis
damas, todėl Jo veikimas tylus, nepastebimas, bet už tat 
juo galingesnis.

Jei šitoks Kristus nesužavi kokį nors „valingą, racionalų“ 
vakarietį, tai kaltas čia ne Dostojevskis, bet pats Kristus. 
Jis daug kam nepatiko, pradedant izraelito tauta ir baigiant 
aktingaisiais vakariečiais, ypač germanais. Yra manančių, kad 
germanai niekad nėra suvokę tikrojo Kristaus, kad jų būdo, 
savybės, palinkimas į išviršinės jėgos garbinimą ir proto 
dievinimą, iŠ esmės priešingos Kristui . . . Kaip ten bebūtų, 
bet jei Kristus neatitinka kokio nors asmens, tautos ar 
laikotarpio skoniui, tai tas visai nereiškia, kad Jis būtų 
neautentiškas. Vienam patinka tylintis, antram veikiantis 
Kristus, o trečiam gal patiktų besilinksminąs, geriąs šam
paną? . . . Kiekviena tauta, kiekvienas žmogus ir kiekvienas 
laikotarpis savotiškai suprato ir pergyveno Kristų. Net šven
tieji ir tie yra tik įvairios ir netobulos Kristaus kopijos. 
Tikrasis Kristus nėra nei rytietiškas, nei vakarietiškas, nei 
kiniškas, nei amerikoniškas. Kad aktingas racionalus Kristus 
artimesnis vakariečiams, ypač germanams, neabejotina, nes 
čia protas ir veikimas labai vertinami, bet kad toks būtų 
artimesnis lietuviui, tenka abejoti. Lietuvis nėra tiek linkęs 
į racionalizmą ir veikimą, kaip germanas, bet į intuiciją ir 
misticizmą, todėl rytietiškas Kristus jam artimesnis.

Kas liečia laisvės ir laimės priešglnybes, duonos, sąžinės 
bei vienybės problemas, tai ir čia A. Maceinos teisingai įž
velgta. Išeinant iš Dostojevskio legendos prasmės, tikrai iš
kyla laisvės ir laimės priešginybė, duonos, sąžinės ir vieny
bės problemos. Bet šios problemos galioja tik Inkvizitoriaus 
tvarkoje. Jei norima padaryti žmogų laimingą inkvizitoriaus 
prasme — patenkinti gyvulį žmoguje, tai būtinai reikia su
naikinti jo laisvę, sąžinę — jo asmenybę. Stebuklas, paslap
tis ir autoritetas čia virsta prievartos ženklais, nes nėra lais
vo apsisprendimo. Bet visai kitaip yra Kristaus tvarkoje, 
kur teigiama asmenybė. Čia laisvė ne tik neišskiria laimės, 
bet laimė be laisvės visai neįmanoma. Kristaus tvarkoje bio
loginių funkcijų patenkinimas nėra būtinas laimei, nes žmo
gus čia gali jausti finizį skausmą ir alkį ir tuo pačiu metu 
jaustis tikrai laimingas: tai matyti iš šventųjų vidujinio gy
venimo, kurie, kentėdami fizinius skausmus, džiaugėsi ir 
net troško kentėjimų. Ir priešingai, žmogus gali patenkinti 
visus biologinius reikalavimus ir dvasioje kentėti, būti ne
laimingas. Stebuklas, paslaptis ir autoritetas Kristaus tvar
koje irgi įgyja kitą prasmę. Jie čia nepriverčia, nenaikina 
laisvo apsisprendimo, nes asmuo čia įžvelgia jų prasmingu
mą, šituo prasmingumo atskleidimu asmuo stebuklą, paslaptį 
ir autoritetą padaro savais. Stebuklas, paslaptis ir autorite
tas nepriverčia tiesą priimti, bet nurodo kryptį, apsaugo nuo 
klaidų, palengvina pačią tiesą atskleisti. Todėl ir Kristaus 
tvarkoje lieka stebuklas, paslaptis ir autoritetas, nes jie 
laisvės nenaikina, todėl ir autoriui reikėtų jie pripažinti kaip 
Kristaus pasiuntinybės ženklai ir nereikėtų jų aiškinti vien 
tik karitatynine prasme.

Kai kur pastebime mažų netikslumų: pvz. 149 pusi, auto
rius rašo: „Mes klausome Kristaus ne todėl, kad Jis taip 
nori, bet kad Jis tai sako, ko reikalauja būtis“. Sis suprati
mas tinka Bažnyčios autoritetui, bet mūsų supratimu netin
ka Kristui. Kristui tikime ir Jo klausome ne dėl to, kad Jo 
žodžiai ar įsakymai atitinka kokiai nors normai, šiuo atveju, 
būties normai, bet kad Jis sako ir J i s nori. Jo žodžiai ar 
įsakymai jau negali būti išmatuojami šalia Jo esančia norma, 
kad ir būties norma, bet Jis yra norma savo žodžiams ir 
darbams; tai aišku iš paties Kristaus išsireiškimų: Aš tiesa 
(ne tiesą sakau, bet esu). Krikščionybės esmė ir yra tame, 
kad reikia tikėti į patį Kristų, o ne į kokią krikščiony
bės idėją, pvz. kad Kristaus mokslas atitinka žmogaus pri
gimtį, kad jis būtinas jo išganymui. Krikščionybė be Kri
staus ir yra didžioji mūsų laikų klaida.

Aiškinant kokį veikalą, reikia apžvelgti jo visumą, stengtis 
įsijausti į autorių, pasižiūrėti į pasaulį tuo žvilgiu, kuriuo 
jis žiūrėjo. Istorinės, tautinės ar sociologinės veikalo atsira
dimo savybės turi reikšmės tik tiek, kiek jos palengvina 
autorių suprasti. Tikroji veikalo vertė, tikrasis jo branduo
lys, stovi kaip tik giliau, už jų. Klysta kiekvienas, kuris, 
aiškindamas veikalą, sustoja prie šių atsitiktinių savybių, 
autoriaus žodžiais tariant, sustoja prie fasado, bet neįeina 
į katedros vidų.

A. Maceina nepalieka mūsų prie fasado, bet įveda į patį 
Dostojevskio legendos vidų ir atskleidžia mums visą to vi
daus turtingumą, grožį, didingumą, atskleidžia mums visos 
žmonijos gyvenimo vaizdą. Jei ir pats Dostojevskis būtų 

i nustebintas „tokiu aukštu jo kūrinio įvertinimu“, tai šis 
nustebimas kaip tik patvirtintų vertinimo teisingumą. Tai, 
ką pats autorius savo kūriny vertino, tai, ką jis norėjo jame 
įkūnyti, visos autoriaus intencijos negali būti norma jo vei
kalo vertinimui: jis gali šias savo intencijas toli prašokti, 
bet gali jas savo kūriny ir labai menkai realizuoti. Genijaus 
kūrinys visuomet prašoka jo autoriaus sąmoningai turėtas 
intencijas ir yra savo turiniu neišsemiamas. Tai, ko neįžvel
gė jis pats ir jo amžininkai, gali įžvelgti ateinančios kartos. 
Kantas sako, kad filosofą kiti gali geriau suprasti, negu jis 
pats save suprato. Tai tinka ir kitų genijų kūriniams. Dosto
jevskis kaip tik davė daugiau, negu pats manė ir norėjo, o 
šita „daugiau“ mums atskleidė A. Maceina savo Didžiajame 
Inkvizitoriuje. Ir ne Dostojevskio intencijų bei norų atspė
jime, bet šitame „daugiau“ atskleidime, kaip Jau minėta, 
glūdi didžioji A. Maceinos veikalo vertė, visas tos knygos 
originalumas, nes kaip tik šituo „daugiau“ Dostojevskio 
kūriniai brangūs ne vien rusams, bet visoms pasaulio tau
toms ir kaip tik šituo savo „daugiau“ ir Dostojevskio Kri
stus nėra tik „rytietiška Jėzaus iš Nazareto asmens interpre
tacija“, bet tikrasis Evangelijų Kristus, stovįs pasaulio istori
jos centre ir apsprendžiąs visos žmonijos likimą.

NAUJI LEIDINIAI

Šv. Sosto Delegatūra išleido šiuos naujus leidinius!
ŠV. ISTORIJOS N. ĮSTATYMĄ (brošiūruota) kaina

RM. 8.—
„ „ „ - „ (įrišta, atspausta labai

gerame popieriuje) kaina RM. 12.—
Abi šio leidinio laidos atspaustos dviem spalvom ir gau
siai iliustruotos.
Stasio Ylos, MEILĖ.................................. kaina RM. 3.50
Be to dar yra likęs mažas kiekis:
S. Sužiedėlio ŠV. KAZIMIERO .... „ RM. 2.—
Maldeikio-Maceinos LYČIŲ PROBLEMŲ . . „ RM. 2.50 
Užsakymus siųsti Šv. Sosto Delegatūros Leidinių Admini
stratoriui (14a) KIRCHHEIM/T. Alleenstr. 128.
Pavieniai Užsakant reikia iš anksto atsiųsti pinigus ir 
pašto išl. Užsakant paskiro leidinio daugiau kaip 10 egz., 
teikiama nuolaida.

Todėl nors Kristaus paskelbtasis idealas ir niekad istori
joje nebūtų buvęs įvykdytas, nors ir rodytųsi, kad jis neį
vykdomas, nors tūkstančiai inkvizitorių Kristų kaltintų, visa 
tai nieko nesakytų apie šio idealo netikrumą ar netinka
mumą gyvenimui. Kantas sako, kad gėris turi būti, nors ir 
niekas jo neįvykdytų. Joks idealas nėra neteisingas vien tik 
dėl to, kad žmonės jo nesuprato ar neįvykdė. Jei Kristaus 
idealas ir būtų klaidingas, tai tik ne dėl td, kad žmonija jo 
nesuprato ar nevykdė. Jei jis buvo istorijoje mažai reali
zuotas, tai tas tik rodo, kad nors krikščionybė palyginti ir 
sena, tačiau prieš mus dar stovi ilga istorija, kurioje jis bus 
realizuotas ateities generacijų eilėje. Tas taip pat rodo, kad 
mūsų, krikščionių, didžioji pareiga yra įtempti visas jėgas 
ir panaudoti visas priemones, kad jis būtų kiek galint grei
čiau realizuotas. Kad tarp Kristaus paskelbtojo idealo ir gy
venimo tikrovės visuomet buvo, o ypač dabar jaučiama di
delė įtampa, geriausiai paaiškina pati krikščionybė savo 
mokslu apie gimtąją nuodėmę ir išganymo reikalingumą. 
Krikščionybė moko, kad šiai įtampai išlyginti neužtenka 
žmogiškų jėgų — kultūros, bet reikalinga dieviškų jėgų, 
gaunamų iš religijos. Šių jėgų teikia krikščionybė malonės 
pavidalu, .sujungia per nuodėmę išsiskyrusius elementus, 
atstato darną žmogaus prigimtyje ir per ją visame pasaulyje. 
Žmonijos tat išsigelbėjimas iš inkvizitoriaus grėsmės galimas 
tik krikščionybėje. Si ir yra didžiojo Dostojevskio mintis. 
Atskleisdamas šią mintį, A. Maceinos veikalas tampa be galo 
reikšmingu ir aktualiu visuomet, bet ypač mūsų laikams, 
kada inkvizitoriaus grėsmė nepaprastai didelė. Todėl jis 
brangus kiekvienam, kurs dar tiki į ateitį, nori suprasti 
klaikią dabartį ir ieško iš jos išeities.
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ŠILINE ALTŪTTINGE
Maldos ir atgailos žygis už Lietu

vą šįmet į Altottingą sutraukė lietu
vius iš visos Vokietijos. Nepaisant 
labai didelio geležinkelių suvaržymo, 
iškilmėse netrūko dalyvių net iš 
Hamburgo apylinkių. Šilinė mums 
priprasta yra švęsti Šiluvoje, bet šį
met, nors negalėdami nuvykti į Ši
luvą, mes ją atšventėme Bavarijos 
Marijos šventovėje Altottinge.

Altottingas savo religinga bei švel
niai mistiška nuotaika tiko šiai šven
tei. Toje bažnyčių pilnoje kalvoje, 
rodos, viešpatauja visai kitas oras; 
ne karo griuvėsių oras, bet švelnios 
taikos oras. Čia ir tautiniai skirtu
mai rodos išnyksta. Ir bavarai čia 
atrodo toki geri, savi; jie yra malo
nūs su maldininkais. Visi čia gyvena 
maldos nuotaika. Čia štai būrelis 
žmonių eina melsdamiesi apie mažą 
Marijos šventovę, kuriems vadovau
ja žmogus, nešąs ant pečių kryžių. 
Paskui jie kryžių paremia į bažny
čios sieną. Ten tų kryžių jau yra 
sukrauta visa krūva. Pačioje šven
tykloje, prieš pat Marijos statulą, 
atsistojęs kažkoks artistas gieda sa
vo ariją. Visai be akompaniamento, 
be plojimų, bet gieda gražiai, rimtai 
ir paprastai. Kažin kodėl jis ją gie
da? Gal jis dėkoja už kokią nors 
sėkmę, o gal jis dėkoja Marijai už 
savo tikėjimą ... ■

Pati Marijos šventovė, medinės 
bažnytėlės 'išvaizdos, taip primena 
mums senai mūsų matytas medines 
Lietuvos bažnyčias. Tačiau šalia jos 
visas balnelis pilnas bažnyčių: dide
lių ir mažų, senų ir naujų. Žinoma, 
jų čia tiek nereiktų. Bet jos čia sta
tytos ne iš reikalo, o iš malonumo. 
Jomis norėta Dievui garbę išreikšti. 
Daugelis jų yra kapucinų bažnyčios. 
Tie ramios širdies barzdoti vienuoliai 
yra apgyvenę šią kalvą iš visų pu
sių. Čia vienas iš jų nesenai yra pas
kelbtas šventuoju. Tai brolis Kon
radas. Čia guli jo kūnas, čia yra 
kambarėlis, kuriame jis gyveno, čia 
jo vartoti daiktai.

Šioje taikioje atmosferoje 8 rugsė
jo išsitiesė didelė lietuvių procesija, 
stebuklingąja Dievo Motinos stovy- 
lėle nešina. Tvarkingos lietuvių mi
nios čia artinosi prie Dievo stalo, čia 
meldėsi ir aukojo sunkią savo trem
tinio dalį už Lietuvos vaikus, visur 
esančius, už jų viltį vėl visiems susi
rinkti namie. Nėra abejonės, kad 
daug sėkmės turės šios maldos.

Iškilmėse dalyvavo vysk. V. Po
dolskis, Latvijos vyskupas Rancanas, 
šv. sosto Delegatas latviams prof. 
Laurinovic, gausus būrys lietuvių

kunigų ir su viršum 2.000 tikinčiųjų. 
Pamokslus pasakė vysk. V. Podols
kis prieš savo pontifikalines mišias 
ir kun. Gutauskas S. J. Kan. Kapo
čius, vadovavęs procesijai, jos pabai
goje išreiškė padėką T. Bružikui už 
šių iškilmių suorganizavimą ir svei
kino jį jo 40 metų kunigystės jubi
liejaus proga. Kaip šių iškilmių at
minimas Marijos koplyčioje liko dali. 
Paškevičiaus Šiluvos Marijos pa
veikslas su lietuvišku ir vokišku pa
rašu.

Prie iškilmių pagražinimo savo 
gražia giesme daug prisidėjo Seli- 
genstadto ansamblis, vedamas p. So
deikos.
POPIEŽIAUS ORDENAS LIETU

VOS PASIUNTINIUI
„Lietuvos Balsas“ iš Romos pra

neša, kad š. m. birželio mėn. 1 d. 
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII 
apdovanojo poną Stasį Girdvainį, 
Lietuvos pasiuntinį prie Šventojo 
Sosto, Sv. Grigaliaus Didžiojo or- 
denu.

Aukštosios dekoracijos suteikimas 
Lietuvos Pasiuntiniui prie Šventojo 
Sosto ne tiktai pagerbia Lietuvą at
stovaujantį asmenj. bet dar kartą 
parodo nenutrūkstamą Jo Šventeny
bės palankumą Lietuvių Tautai.

GĖRĖJA BAŽNYČIOS
IR VALSTYBES SANTYKIAI
Asmeninis prezidento Trumano 

atstovas pas popiežių Taylor įtei
kė popiežiui Pijui XII prezidento 
raštą iš š. m. rugpiūčio mėn. 6 d., 
kuriuo prezidentas kviečia popiežių 
bendradarbiauti, kuriant visuotinę 
ir pastovią taiką pasaulyje. Praėjęs 
karas parodė — rašo prezidentas — 
kad visi žmonės, nepaisant jų reli
gijos skirtumo, gali bendradarbiauti, 
kad būtų išlaikyta žmonijos laisvė, 
dorovė ir teisingumas. Pokarinis lai
kas kelia mums nemažesnių pavojų 
ir klausimų. Jeigu nepasiseks sude
rinti visas pasaulio moralines pajė
gas, mums tenka laukti dar didesnio 
smukimo. Toliau prezidentas pažo
džiui šitaip rašo: „Kaip rinktas 
Jungtinių Amerikos Valstybių tau
tos vadas, aš turiu malonumo dar 
kartą pareikšti mūsų pageidavimą 
dirbti kartu su Jūsų Šventenybe ir 
su kiekviena Dievo atstovybe žemė
je pastovios taikos labui. Tokia tai
ka gali būti pastatyta tik ant krikš
čioniškų pagrindų. Šiam tikslui įgy
vendinti mes pavedame visas musų 
dvasines ir medžiagines priemones.“

Tur būt reikėtų siekti Karolio 
Didžiojo laikų ankstyvajame vidu- 
ramžije, norint rasti tokį laimingą

popiežių, kuriam įtakingiausios ci
vilinės valdžios būtų buvęs pažadė
tas visuotinis bendradarbiavimas, 
statant pasaulio taiką ant krikščio
niškų pagrindų. Toliau prezidentas 
rašo, jog jis stengsis visuose kraš
tuose pakelti individualaus žmogaus 
teises ir garbę, kuri kyla iš jo 
santykių su Dievu ir su ar
timu. Jis tiki į tiesos triumfą, jis 
tiki, kad tuo krikščioniškuoju pa
grindu atsiremiant, žmonija gedės 
gyventi laisvėje, o ne melo ir ko
lektyvinės organizacijos grandinėse.

Popiežius Pijus XII savo atsakyme 
prezidentui Trumanui pareiškė, jog 
jis meldžia Dievo pagelbos, kad pre
zidento Trumano tikslai pasisektų 
įgyvendinti. Jis rašo, kad būtų ne
tikslinga pokarinio gyvenimo rūmą 
statyti ant instinktų smėlio ar kito 
nepastovaus pagrindo. Dievas ir juo 
atsiremianti tiesa turėtų būti naujos 
taikos pagrindu. Bet tie. kurie nori 
turėti tiesą, turi pasistengti ją aiš
kiai formuluoti, nes jos priešai nesi
gėdi ją įvairiais būdais iškreipti. 
Deja, popiežius turi pripažinti, kad 
socialinio neteisingumo, rasinio ne
teisingumo ir religinių kovų yra 
tarp tų žmonių ir grupių, kurie 
didžiuojasi krikščioniškąja civiliza
cija. Šitie trūkumai yra tapę nau
dingu ginklu rankoje tų, kurie nori 
sugriauti visa tai, kas yra gero 
žmonių civilizacijoje. Dėl to reikia, 
kad visi tiesą mylintieji didžiosios 
žmonijos šeimos nariai susijungtų ir 
ginklą iš priešo rankų išmuštų. To
kiam susijungimui įvykus, atsiras 
viltis, kad Dievo ir laisvo žmogaus 
priešai neužvaldys pasaulio. Ame
rika, imdamasi šio sumanymo, tęsia 
gražią krikščionišką tradiciją, baigia 
savo laišką Pijus XII.

LENKIJOS IR VATIKANO 
SANKTYKIAI

Vatikano radijas praneša, kad Var
šuvos vyriausybė nori užmegsti di
plomatinius santykius su Vatikanu ir 
pasirašyti konkordatą. Tačiau Vati
kano sluogsniuose nerodoma šiuo pa
siūlymu didelio susidomėjimo. Kaip 
žinoma, Varšuvos vyriausybė nese
niai konkordatą nutraukė. Ligšioli
nės Varšuvos vyriausybės priemonės 
Lenkijos katalikus dar labiau su Ro
ma suartino, negu knokordatas. Jei
gu norima Lenkijoj vėl atstatyti 
draugiškus sanaykius su Bažnyčia, 
tai esą reikia juos iš pagrindų pa
keisti.
PRANCŪZU SOCIALINE SAVAITE

šių metų prancūzų socialinėje sa
vaitėje įvykusioje Paryžiuje, stipriau 
negu pirtna iškilo rezervuota laiky
sena valstybės atžvilgiu. Vis daugiau 
ir daugiau buvo iškeliama totalinio 
prievartavimo pavojų. Toliau ma
tantieji asmenys rado reikalo netik 
perspėti prieš naujai iškylančias 
tamsias jėgas, bet ir skatino imtis 
žygių joms suvaldyti. Kaip budin
gas reiškinys dabartinei prancūzų 
krizei buvo iškelta anonime ūkiškos 
koncentracijos jėga. Yra iškilusios 
naujos jėgos varžančios žmogaus
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laisvę. Profesinės sąjungos pavyz
džiui, šiandien turi galimvbės visą 
tautos gyvenimą suparaližuoti, ne- 
prisiimdamos sau už tai jokių poli
tinių pasėkų. Kaip priemonė prieš 
šias naujas grėsmės nurodoma kor
poracinis įmonių susiorganizavimas. 
Buvo iškelta minčių, kad i marksiz
mą nereikia žiūrėti tik kaip j priešą, 
kuri reikia nukovoti. bet ir kaip L 
judintoją, skatinanti iškasti katali
kiškuosius lobius, susprogdinti 
smulkmeniškumo ir siaurumos už
tvaras ir išvysti visą katalikiško 
mokslo lobi ir dydį.

Popiežius Pijus XII savo laiške 
socialinės savaitės pirmininkui tarp 
kitko rašė: „Dabartiniai laikai rei
kalauja iš tikinčiųjų, kad jie imtųsi 
įgyvendinti maksimumą socialinio 
bažnyčios mokslo. Būtų klaida ma
nyti, kad prieškatalikiška veikla bus 
galima nukovoti tuo budu, kad ka
talikiškieji principai bus suredukuo- 
ti tik privačiam gyvenimui. Šita mi
nimalistinė laikysena teikia tik nau
jų galimybių bažnyčios priešams. 
Katalikai neprivalo nustoti drąsos 
savo išvidinius isitikinimus perkelti 
i visą privataus ir viešojo gyvenimo 
ploti.“

Filmą apie Mariją Goretti
Filmų bendrovė „Ars.“ Romoje 

pradėjo sukti filmą apie šimet šven
tąja paskelbtosios 18 metų kankinės 
Marijos Goretti gyvenimą. Kaip ži
noma, Marija Goretti žuvo begin

dama nuo užpuolimo savo skaistybę. 
Jos žudikas Aleksandras Seronelli 
yra dar gyvas. Jis atlikęs savo 
bausmę dabar yra tapes vienuoliu. 
Filmą yra pavadinta „Du keliai“ ir 
vaizduoja gyvenimą ne tik švento
sios, bet ir jos žudiko. Abu gyveni
mai ėję visiškai skirtingais keliais 
pasaliau susitiko išganymo kelyje. 
Kalėjime esančiam žudikui švento
ji dažnai pasirodydavo ir jį paska
tino pakeisti savo gyvenimą ir da
ryti atgailą.

Teologijos mokslai Prancūzijoje
Viena iš žymiausių teologinių 

galvų šiandieninėje Prancūzijoje yra 
dominikonas P. Yve Congar OP. šių 
metų birželio mėnesy jisai skaitė 
Koine eilę paskaitų apie Prancūzijos 
teologinių mokslų būklę. Jis iškėlė 
įdomų reiškinį, kad didieji vokiečių 
pereito šimtmečio teologai M. J. 
Scheeben ir A. Mohler šiandieninėje 
Prancūzijoje turi daugiau įtakos, ne
gu Vokietijoje, Šiandieninių teolo
ginių svarstymų centre Prancūzijoje 
stovi mokslas apie Bažnyčią. Paleng
va yra nugalimas žmogiškai natū
ralistinis Bažnyčios supratimas, ku
ris viešpatavo XIX šimtmetyje per
daug pabrėžiant hierarchijos mo
mentą ir perdaug iškeliant apologe
tikos reikšmę. Šiandien teologai 
stengiasi į Bažnyčia pažvelgti, kaip 
į išganymo bendruomenę, kaip į 
Dievo tautą, kaip į mistinį Kristaus 
Kūną. Norima plačiau atidaryti vi

suomenei tuos šaltinius,, iš kurių sau 
medžiagos semiasi teologiniai svars
tymai. Tokiais šaltiniais vra: šven
tasis raštas, liturgija, bažnyčios tė
vai ir dabartinės filosofijos srovės. 
Šiandieniniam pasauliečiui trūksta 
matomo sąryšio tarp teologijos 
mokslo ir senojo bei naujojo testa
mento jos pagrindinio šaltinio. Pran
cūzijos pasaulietiška šviesuomenė 
yra įsteigusi draugijų tyrinėti šven
tajam raštui. Liturginis sąjūdis 
Prancūziioje vyksta kiek kitu keliu, 
negu Vokietijoje. Jie i liturgiją eina 
ne teoretiškai, bet praktiškai. Tarp 
dabarties filosofų daug įtakos pran
cūzu teologijai turi Maurice Blon- 
del. Yra domiamasi paties tikėjimo 
akto ir jo subjektyvumo klausimu 
taip kaip jis buvo iškilęs Paskaliui 
ir kardinolui Newmanui. Daug įtakos 
prancūzų teologijai turi Maritain ir 
Berdiajewas. Prancūzų teologija 
šiandien stengiasi ne tiek kiekvienam 
iškilusiam klausimui suformuluoti 
teisingą atsakymą, kiek įsigilinti į 
krikščioniškos egzistencijos gelmes 
ir atverti didžiuosius išganymo šal
tinius. glūdinčius išganymo bendruo
menėje ir jos simboliuose.

Venecueloje trūksta kunigų
Vatikano radijas praneša, kad Ve

necueloje, kuri turi keturis milijo
nus gyventojų, kurie visi yra kata
likai, tačiau jiems aptarnauti yra 
tik 300 kunigų. Iš 400 parapijų tik 
160 turi klebonus.
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