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ROŽINIS V. B AG D A N AVI.Č IU S

Siame straipsnyje mes pradedame rožančių vadinti 
„rožiniu“. Į" tą žygį mus paskatino keletas aplinkybių. 
Visų pirma nenusistovėjusi rašyba žodžio „rožančius“ 

^ar „rąžančius“ mus paskatino tuo reikalu teirautis kal
bininkų ir teologų nuomonės. Besvarstant šį" klausimą, 
paaiškėjo, kad žodis „rožančius“ iš viso nėra nei gra
žus, nei lietuviškas darinys. Jau savo laiku „Gimtoji 
kalba“ tą klausimą buvo kėlusi ir siūlus! jo vietoj var
toti žodį „rožynas“. „Rožynas“ būtų gana priimtinas 
pakaitalas tam dalykui, kurį mes dabar vadiname „ro
žančius“, nes jis reiškia rožių rinkinį. O rožančius ir 
yra rožių rinkinys perkelta prasme. Tačiau L. Damb- 
riūnas ir prof. Bartkus rįžosi šiam reikalui pasiūlyti 
žodį „rožinis“. Jie jį siūlo visų pirma skambumo su
metimais. Jis gerai skamba vardininko formoje, gerai 
skamba ir tapęs mažybiniu — „rožinukas“. Taigi ga
lėtų tikti kasdieninei praktikai. Žodis „rožinis“, nors 
savo forma yra būdvardis, bet gali būti vartojamas ir 
daiktavardiškai. Tokių sudaiktavardėjusių tos rūšies 
būdvardžių turime ir daugiau, pvz.: auksinis (seniau 
auksinas), stiklinė, kaiŲniai, vyšninė, obuolinė ir k. 
Taigi „rožinis“ reiškia iš 'rožių padarytą daiktą, kaip 
„stiklinė“, „obuolinė“ reiškia iš stiklo, iš obuolių pada
rytus daiktus. Red.

1. NAUJOS IR SENOS MALDOS '

Dėl rožinio vertės ir reikšmės šiandien yra disku
tuojama ne tik pasauliečių, bet ir teologų tarpe. Vieni 
iš jų rožinį labai aukštai vertina, jį tiesiog brangina, 
kiti gi apie jį pasisako nepalankiai, prikišdami jam 
monotoniškumą, atsilikimą nuo raštingo žmogaus ir 
kit. Dar karo metu šiuo klausimu savo pažiūras yra 
paskelbęs žinomas vokiečių teologas Laros žurnale 
„Teologie und Glaube“ 1943, o Romano Guardini savo 
studiją apie jį išleido atskiru leidiniu 1940 metais 
Wurzburge.

Prasidedant spalių mėnesio įprastinėms pamaldoms, 
rožinio klausimas vėl gyviau iškils ir mūsų skaitytojų 
galvose. Ką manyti iš tikro apie rožinį ir jo vertę?

Prieš pradedant šį klausimą svarstyti, reikia paste
bėti, kad Bažnyčioje nėra niekeno nustatytos ribos 
privačios maldos raidai. Malda visuomet gali tobulėti. 
Visiškai yra galima, kad kiltų kita malda, tobulesnė 
už rožinio maldą, ir išplistų besimeldžiančioje visuo
menėje. Toks įvykis visiškai yra galimas prileisti: jis 
greičiausiai nesukeltų klausimo net teisiniu atžvilgiu, 
nekalbant jau apie dogminį atžvilgį. Taigi raida mal
dos praktikoje yra visiškai galimas ir sveikintinas da
lykas. Pagaliau Bažnyčios istorija mums liudija, kaip 
kyla naujos maldingumo formos, pvz. šv. Jėzaus šir
dies garbinimas, ir kaip, antra vertus, kitos įvairios 
maldingumo brolijos ir net vienuolijos su savitu mal
dingumo stiliumi išnyksta iš Bažnyčios gyvenimo.

Tačiau visai pagrįstai gali kilti klausimas, ar maldos 
raida visada išeina j gera. Ar maldos raida visada 
reiškia tą pat, ką ir jos pažanga? Berods, to nebūtų 
galima teigti.

Šiais laikais istorikai, tyrinėdami senus rankraščius, 
yra, pvz., radę nemaža maldų iš 9—13 šimtmečio, ku
rios yra daug tobulesnės už maldas, kilusias pseudo
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klasicizmo laikais ir gausiai paplitusias dar ir šių laikų 
maldaknygėse. Senosios viduramžio maldos alsuoja 
gyva dvasia, konkrečiu tikėjimu žmogaus, ateinančio 
perkeisti pasaulio Kristaus malone. Jos yra labai ar
timos šių laikų žmogui ir geriau jam suprantamos. Tuo 
tarpu pseudoklasinės maldos, kilusios 17 šimtmetyje, 
yra daugiau formalistinio pobūdžio; nekalbant jau apie 
tai, kad jų tarpe yra ir tokių, kurios yra užsikrėtusios 
jansenistine dvasia, kuri pasaulį iš esmės laiko nesu
derinamu dalyku su tikėjimu, taigi visai neatpirktinu. 
Net tokia iš esmės vertinga ir nepaprastai išplitusi to 
laikotarpio knyga, kaip „Kristaus Sekimas“, nėra visai 
laisva nuo jansenistinės nuotaikos.

Yra visai'suprantama, kad laiko dvasia daro didelės 
įtakos maldos raidai, dėl to kiekvieno laikotarpio men
kystės ir didybės atsispindi jo maldose. Rožinio malda 
mažiausiai priklauso’ kokiam nors vienam laikotarpiui. 
Ji eina per daugelį amžių su lygiu sėkmingumu ir pa
jėgumu maldininkus sudominti. Niekas nežino, kada iš 
tikrųjų Europoje pradėta rožinis kalbėti. Manoma, kad 
jis yra susiformavęs tarp 12—16 šimtmečio. Jis yra 
tarsi koks antlaikinis reiškinys. Net mūsų laikai, kurie 
iš vienos pusės kelia abejonių dėl rožinio vertingumo, 
į jo istoriją, turbūt, įeis kaip nauji rožinio sąjūdžio 
laikai. Nekalbant jau apie Leono XIII encikliką rožinio 
reikalu, kuri jam suteikė oficialų Bažnyčios pripaži
nimą, net išorinėmis formomis šiais laikais rožinis’ pra
turtėjo. Kaip žinoma, karo metu vietoj karolių virve
lės buvo pradėtas vartoti rožiniui kalbėti specialus ro
žinio žiedas. Jį užsimovęs ant piršto, maldininkas, nie
keno dėmesio neatkreipdamas, gali kalbėti rožinį trau
kinyje, gatvėje, žygio metu ir pan. Jei ši rožinio žiedo 
forma paplis, tai mūsų amžius bus gana ryškiai įsira
šęs rožinio istorijon.

Labai teigiamai vertinant žmonijos pastangas savo 
maldas reikšti naujomis formomis, vis dėlto ne mažiau 
svarbiu uždaviniu reikėtų laikyti atradimą didelių ver
tybių tose formose, kurias mes turime paveldėję iš pra
eities, kad ateinančios kartos mūsų nekaltintų dvasios 
trūkumu, t. y. nesugebėjimu dvasiškai paveldėti tų da
lykų, kuriuos mes dar paveldime medžiagiškai.

2. NUOBODŽIOS VALANDOS MALDA

Kiekviena malda savo_artumoje kuria atitinkamą, 
dvasinę aplinką. Tos dvasinės aplinkos negalima nei 
patikrinti, nei tiksliai aprašyti; tačiau ji yra kai ku
riais atvejais žmonių gana stipriai juntama. Įvairios 
vietos, namai, daiktai bei įrankiai, kuine tarnauja mal-' 
dai, įgyja kaž kokios savitos dvasios. Bažnyčia šį sa
votišką daiktų šventumo faktą pripažįsta, nes leidžia 
daiktus pašvęsti liturginiu būdu. Ji tos šventos daiktų 
aplinkos nelaiko nei kokia fantazija, nei burtu. Sv. Be
nediktas, kurio 1400 metu jubiliejų šįmet švenčiame, 
buvo pilnas pagarbos savo aplinkos daiktams. Jis 31 
savo garsiosios regulos skyriuje įsako savo broliams net 
į namų ūkio reikmenis žiūrėti su pagarba, kaip į šven
tus altoriaus indus. Ši daiktų dvasinė aplinka įvairiai 
veikia žmones. Vienus jį nuramina, paguodžia, tarsi 
pasotina, bet kai kuriuos ji pykina, erzina, įžeidžia. 
Vienų žmonių rimtis, kitų nerimas šių daiktų atžvilgiu
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dažnai yra kai keis daugiau, negu tik paprastas pati
kimas ar nepatikimas.

Apie rožinį amžių bėgyje yra susirinkę be galo daug 
to religinio palikimo. Kiekvienas naujai pašventintas 
rožinis tampa dalininku tos milžiniškos religinės pa
tirties, kurią yra prie rožinio išgyvenę daugybė žino- 

z mų ir niekma nežinomų šventųjų. Kiekvienas naujas 
rožinio kalbėtojas tampa dalininku didėlės religinės 
palaimos, toli viršijančios besimeldžiančiojo religinį 
pajėgumą ir jo nuopelnus. Ši religinė palaima gali 
veikti ne tik patį besimeldžiantį jį, bet jam tarpinin
kaujant ji gali būti išplėsta įvairiems kitiems asmenims, 
tiek esantiems šioje tikrovėje, tiek perėjusiems į po
mirtinę tikrovę. Rožinis dėl to tampa natūraliu šven
tųjų bendravimo ryšiu. Jis tampa didelės vienybės sim
boliu. Jo palaimą ir jo vertingumą ypač iškelia tas 
faktas, kad per keletą kritiškai patikrintų pasirodymų 
žemėje pati sv. Mergelė Marija į šį maldos ratą savo 
neišsemiamu palaimos lobiu yra įsijungusi.

Štai dėl ko šiandien negalima rožinio vertinti vien 
technišku atžvilgiu, žiūrėti, ar jis yra patogus ar ne; 
ar jis yra pakankamai meniškas ar ne. Jis yra brangus 
savo realia religine patirtimi, savo neišsemiamu palai
mos ir humaniško švelnumo lobiu visiems tiems, kurie 
prie jo randa šiokį tokį priėjimą. Kiek daug švelnios 
paguodos kiekvienas rožinio kalbėtojas yra išgyvenęs 
su juo kurią nors nykią savo gyvenimo valandą! Ki
tam papasakoti tos palaimos, žinoma, nėra įmanoma; 
bet antra vertus, kitam nemažiau sunkiai seksis besi
meldžiantį įtikinti, kad jos visai nėra buvę.

Rožinio malda yra labai plačios skalės malda. Ji 
apima visą krikščioniškojo pamaldumo plotį: ji kartu 
yra ir žodžių malda, ir mąstymo malda. Bet vjSu savo 
svoriu jį daugiau linksta būti mąstymo malda. Rožinio 
maldininkas didžiausią dėmesį kreipia į tai, kad pą- 
būtų ketvirtį valandos kartu su Kristumi. Rožinio nuo
taika yra daugiau Marijos nuotaika, kuri palikusi se
serį Mortą ruošti Kristui priėmimą, pati norėjo pra
leisti laiką su Kristumi. Ji, net savo pareigas užmir
šusi, sėdi su juo ir nenori jo palikti. Rožinio maldinin
kas taip pat nori praleisti laiką kartu su Kristumi. 
Jis nori valandėlei palikti savo pareigas. Tam buvimui 
kartu su Kristumi rožinis sukuria net savo nuosavą 
laiko ritmiką. Lygiais tarpais išdėstytos „Sveika Ma
rija“ yra tarsi laiko skaičiavimas, skirtas tai -intymiai 
laimės valandai, kurią maldininkas praleidžia besigi- 

- lindamas į savo išganymo paslaptis. Kad laiko skaičia
vimas neatitrauktų perdaug dėmesio, jis yra atliekamas 
mechaniniu būdu, pirštų pagelba.

Kai kam šita rožinio laiko ritmika atrodo perdaug 
monotoniška. Ji atrodo perdaug išryškinta ir neturinti 
prasmės. Iš tiesų, daug kas labai bijodamas, kad roži
nis nepasidarytų mechaninis, labai stipriai akcentavo 
sąmoningą „Sveika Marijų“ kalbėjimą. Tačiau kažin 
ar tai yra teisingas rožinio supratimas? Jeigu nuo pat 
rožinio raidos pradžios jo „Sveika Marijų“ kalbėjimas 
yra susietas su mechaniniu jų skaičiavimu, tai matyt, 
kad maldininko mintis turi būti nukrypusi kitur, 6 ne 
pirmoje eilėje į patį „Sveika Marija“ kalbėjimą. Prie
šingai, per didelis dėmesio atkreipimas į „Sveika Ma
riją“ jį tik labiau sukapoja ir padaro dar monotoniš- 
kesnį. Rožinio pagrindinė savybė yra išgyventi savo, 
išsigelbėjimą kartu *su Kristumi. Tačiau šiandien jau 
nėra reikalo bijotis ir mechaninės maldos. Jau atsi
randa žmonių, kurie ir šios maldos prasmę pradeda 
suprasti. Pažymėtini šiuo klausimų yra O. V. Milašiaus 
žodžiai. Jis savo rinkinyje „Les Arcanes“ 1927 m. rašo, 
kad ekstazė yra įgyjama tik per maldą. „Laukti tikė
jimo, kad paskui būtų' galima melstis, rašo jis, — tai 

yra tas pat, kas arklą leisti pirm jaučių. Mūsų kelias 
eina nuo fizinių dalykų į dvasinius. Dėl to nuoseklu 
yra pradėti nuo fizinių dalykų, t. y. nuo žodžių, įsakytų 

' Tėvo. Valkai meldžiasi mechaniškai; o tačiau yra pa
rašyta: leiskite mažutėliams ateiti pas mane. (t. y. žmo
nės, kurie neišsigąsta pajuokos dėl mechaninės mal
dos)“.

Rožinis yra malda, kuria žmogus Dievą garbina, išei
damas iš konkrečios savo egzistencinės tikrumos. Žmo
gus jį kalbėdamas prisipažįsta, kad jo mintis yra silp
na, kad ji nuolat nukrypstanti į šalį ir yra reikalinga 
net madžiaginės paramos; nes medžiaginiame pasaulyje 
žmogus gyvena. Žmogaus mąstymas tik tada turi savo 
vertę ir nėra tuščia svajonė, kai jis yra atsirėmęs į 
natūralinę tikrovę. „Mąstyti reikia visa savo siela, su
sijungusia su kūnu; reikia mąstyti pilname gyvenimo 
sąryšyje, taip, kaip mąsto apaštalas ir karys. Tik ši
tame žemiškame kasdienos klimate mintis įgyja visą 
savo prasmę, nes ji yra žmogaus mintis“.’)

Visas mūsų gyvenimas žemėje vyksta pasikartojan
čiais laiko tarpais: diena seka naktį, vakaras — rytą. 
Metų laikai eina periodiškai. Mūsų širdis plaka lygiai 
pasikartojančiais laiko tarpais; taip pat vyksta ir mūsų 
kvėpavimas^ „Visoks gyvenimas vyksta išorinių sąlygų 
ritme ir išvidiniame išsipildyme“ — sako Romano 
Guardini.”) Mūsų darbas kasdien yra tas pat. Jeigu 
trūksta to išvidinio išsipildymo, apie kurį kalba R. 
Guardini, mūsų gyvenimas gali tapti tuščiai monoto
niškas. Mūsų gyvenimo uždavinys yra užpildyti jo mo
notoniją, duoti jai prasmės, ją pašvęsti. Tada dienos 
tampa įdomios ir valandos įvairios. Rožinis yra tarsi 
koks žmogaus gyvenimas miniatiūroje. Bet kaip da
bar gyvenimas daugeliui žmonių yra tapęs tik nuobo
dus ir beprasmis, taip, žinoma, negalima* norėti, kad 
žmogus savo dvasia rožinio maldą įprasmintų ir kad 
ji jam būtų įdomi. Ką nors religinio skaityti žmogus 
dar gali, bet pats ketvirtį valandos religiškai užpildyti 
— ne. Šiandien žmogus nori būti kito sudominamas, 
bet ne jis pats dvasios pastangomis savo gyvenimą su
domina. Jis nori, kad kas nors jo laiką „užmuštų“: ar 
kinas, ar kokia knyga.

Rožinis, būdamas tarsi mūsų gyvenimo simbolis, gali 
tapti mokykla monotonijai iš mūsų gyvenimo praša
linti. Jis gali mums parodyti dykos ir nuobodžios va
landėlės prasmę. Tą valandėlę pašvęsdami santykia
vimui su Dievu, mes netruksime pajusti daugiau pras
mės ir daugiau dvasios įgiję visam likusiam dienos 
laikui.

3. ROŽINIO PASLAPTYS

„Rožinis turi pasilikimo vietoje pobūdį. Apie roži
nio maldininką susidaro atskiras slaptas, tylus ir šven
tas pasaulis. Tai ypatingai paaiškėja, kai mes rožinį 
palyginame, pvz., su kryžiaus keliais. Kryžiąus keliai 
turi kelio pobūdį: Maldininkas čia eina paskui Kristų 
nuo vienos stoties prie kitos ir pabaigoje turi įspū
dį, kad jis yra pasiekęs tikslą. Rožinis nėra joks ke
lias, bet erdvė. Jis neturi tikslo, bet turi gelmę, kurio
je pasilikti gera yra“.”*)

Kas yra ta rožinio erdvė, apie kurią kalba R. Guar
dini? Erdvė yra šios tikrovės* sąvoka. Erdvė yra nerei
kalinga dvasioms, kurios neturi kūno. Erdvė, arba koks 
ribotos vietos ir laiko tarpas, yra reikalinga mums žmo
nėms. Ta dvasinė rožinio erdvė yra ne kas kita, kaip

•) Onimus, La „Prise de Chair" Chez Peguy. Etudes 1946, 166 p. 
**) Der Rosenkranz Unserer Lieben Frau. 15 pusi.

•*•) R. Guardini, 28 pusi.
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Marija. Rožinyje yra mąstomas Kristaus gyvenimas, 
„bet ne betarpiškai, ne savyje, kaip, pvz., kryžiaus ke
liuose, bet Marijoje: jos požiūriu bežiūrint; taip ji tuos 
dalykus saugojo savo širdyje“. (Luk. 2, 51)*). Išorinė 
„Sveika Marijų“ ritmika ir jos sudaryta erdvė yra 
matoma išraiška Marijos gyvenimo, arba tos dvasinės 
Marijos erdvės, kurioje randasi rožinio kalbėtojas.

Si erdvė be abejo yra ne tam, kad maldininkas joje 
pasislėptų nuo šios tikrovės. Ji yra reikalinga tam, 
kad jis nurimtų, įgytų savimi pasitikėjimo ir tokiu bū
du vėl galėtų rasti visų daiktų centrą ir sąryšį.**) <

Tikėjimo tiesų bei mūsų atpirkimo faktų mąstymas 
yra centrinė versmė, kuri įprasmina ir pašvenčia visą 
rožinio ritmiką. Suprantamas dalykas, kad šis mąsty
mas yra įmanomas tik tikinčiam žmogui, kuriam Die
vo Sūnaus tapimas žmogumi ir visa išganymo miste
rija yra tikras, jį patį asmeniškai liečiąs dalykas. Ti
kėjimo tiesos, arba, kaip jas rožinio kalbėtojai vadina, 
tikėjimo paslaptys, yra ta gelmė, apie kurią R. Guar- 
dini sako, kad joje pasilikti gera yra.

Rožinio kalbėtojai, tikėjimo tiesas vadindami tikė
jimo paslaptimis, yra mums išsaugoję labai seną ir la
bai brangų Bažnyčios palikimą. Mat pastaraisiais am: 
žiais įsigalėjo paprotys, kalbant apie tikėjimo faktus, 
juos vadinti tik tikėjimo tiesomis. Tačiau senovėje re
liginės dogmos buvo vadinamos ne tik tikėjimo tie
somis, bet ir tikėjimo paslaptimis bei tikėjimo sim
boliais. '

Ypač vadinamais Apšvietos laikais vyravo pažiūra, 
reikalaujanti viską racionaliai pagrįsti ir viską iki 
gelmių išaiškinti, kad niekur neliktų jokių paslapčių. 
Teologijos mokslai, derindamiesi prie vyraujančios pa
žiūros, stengėsi dogmas kiek galima racionaliau išaiš
kinti ir tvirčiau pagrįsti. Esant tokioms nuotaikoms 
šviesuomenės sluogsniuose, tikėjimo faktai buvo išim
tinai vadinami tikėjimo tiesomis.

Rožinio -kalbėtojai, nebūdami reikalingi, kad jiems 
kas tikėjimo tiesas moksliški sutvirtintų, likosi prie 
tikėjimo paslapčių. Ir šiandien kiekvienas rožinio kal
bėtojas mąsto ne tikėjimo „tiesas“; bet „paslaptis“.

Bet laikai keičiasi. Šviesuomenė, kiuri seniau buvo 
pasinešusi viską išaiškinti ir viską ištirti, jau yra ap
sivylusi savo pastangomis. Šiandien ir ji jau ilgisi 
paslapčių. Įvairūs išminties ieškotojai šiandien net 
filosofiniame mąstyme yra pasiilgę mito, legendos; o 
religinį gyvenimą nori visiškai atsieti nuo racionalinių 
pagrindų. Ir vėl Bažnyčiai reikia kovoti; reikia tvirtai 
spausti vairą rankoje, kad jis nebūtų išmuštas priešin
gos bangos.

Tačiau nėra abejonės, kad tikėjimo tiesas mes gali
me vadinti tikėjimo paslaptimis. Nes tikėjimo tiesos 
slepia savyje, šalia suprantamų dalykų, neaprėpiamų 
paslapčių. Kai mes sakome: Kristaus gimimas, jo mir
tis ant kryžiaus,--jo aukojimas, jo atradimas Bažnyčio
je, tai be abejo yra tikra, kad tie faktai taip yra buvę, 
kaip čia sakoma. Tačiau šalia šių akjvaizdžių dalykų 
kiekviena iš šių paslapčių slepia dideles nežinomybes. 
Tiesa, kad Kristus mirė ant kryžiaus, bet kaip Dievas 
galėjo tikrai mirti? Tiesa, kad Kristus buvo tėvų atras
tas bažnyčioje, bet kodėl jis tokį pokštą iškirto tė
vams? Tiesa, kad Kristus buvo aukotas Dievui, bet 
kaip jis galėjo aukotis sau pačiam? Ir taip kiekviena 
rožinio paslaptis savyje slepia gilias problemas, kurios 
mums nėra tokios aiškios, kaip patys istoriniai šių pa
slapčių faktai. Kiekviena iš šių paslapčių yra ne tik 
tiesa, bet ir problema; yra ne tik Dievo dovana žmo
nėms, bet ir Dievo uždavinys žmonėms, kurį jie turi 
spręsti. Dėl to krikščionybė yra ne tik priėmimas to,

*) R. Guardinl, 26 pusi.
Ten pat 28 pusi. 

kas yra Dievo apreikšta, bet ir nuolatinis ieškojirfias, 
kaip išspręsti šiuos tikėjimo iškeltus klausimus.

Tiesa, šios problemos, berods, niekada nebus iš
spręstos racionalistine prasme. Vargiai ar galima ti
kėtis, kad tikėjimo paslaptys bus kada nors visiems 
ir visai aiškios. Tačiau rožinio maldininko pastangos 
nelieka be pasekmių. Jei jis ir neišsprendžia visų at
pirkimo paslapčių, tai jis išsprendžia kai kurias savo 
gyvenimo paslaptis. Jam mąstant apie tai, kaip Kri
stus, būdamas Dievas, galėjo tikrai mirti, ateina į 
galvą mintis, kad ir jo paties mirtis juk iš tikrųjų nėra 
tikra mirtis; nes pagrindinė žmogaus dalis — siela,

PRANAŠYSTĖ
Naujos karalystės steigėjas bus kartu statytojas ir 

Taikos Katedros, nuostabios šventyklos, kurioje bus 
suderinta religija ir mokslas, viską apimančių abiejų 
sričių: dvasinės ir laikinės srities galingu supratimu.

Universitetai, observatorijos, sostinės, administraciniai 
ir politiniai vienetai, teatrai ir muziejai bus pašvęsti 
menui, vieninteliam to vardo vertam; religiniam menui 
sąmoningesniam, sintetiškesniam ir universalesniam ne
gu Egipto ir Graikijos menas. — Visos aukštosios min
ties laboratorijos milžinišku ratu susigrupuos apie būsi
mą Dievo Motinos katedrą; katedrą skaiščiosios paži
nimo Motinos, moteriškumo Motinos, kosmiškai įsikūni
jusios Marijoje, Kristaus motinoje;

Si visuotinė Bažnyčia, įsteigta amžinybei ant absoliu
taus mokslo sąvokų ir tikėjimo dogmų tapatumo; ši 
visuotinė centrinė dvasiškai ir politiškai po kryžium 
ir skeptru sujungto pasaulio katedra: šį šventumo ir 
genialumo kankinė kas metai per Velykas, prisikėlimo 
šventėje, matys savo prieglobstyje susirenkant ir mei
lės, pažinimo bei taikos dvasioje bendraujant mūsų 
žemės Jungtinių Tautų Atstovus, kuri šiandien dar yra 
tėvynė ne Abelio, bet Kalno.

Milašius.
. Les Arcanes

atsiskyrus nuo kūno, kuris miršta, gyvena toliau tik 
kitokiose aplinkybėse... Ir be to, dar šis kūno ir sie
los atsiskyrimas nėra amžinas...

Kai mes mąstome nuostabų Kristaus pasilikimą ir jo 
atradimą bažnyčioje, prieš mūsų akis iškyla kraujo ir 
tikėjimo konfliktas, kuris įvairiausiomis formomis 
šiandien kyla mūsų šeimoje, politikoje ir pasaulėžiū
roje. Kas nulemia kuriant ir išlaikant šeimą: ar kraujo 
(geidulio)' dėsnis, ar tikėjimo dėsnis? Kurias pareigas 
žmogus turi statyti aukščiau: pareigas tėvynei, ar pa
reigas Dievui? Ar gali kraujo dėsnis nulemti pasaulė
žiūrinius klausimus, kaip tai yra atsitikę Bergsonui ir 
Werfeliui (pal. 4 „N. Gyv.“ numeri)? — Kristus, iki 
šiol augęs kaip paprastas vaikas, šioje paslaptyje pa
sirodo žmonėms, kad jis \ yra aukščiau už jų kraujo 
santykius. Jis nevengia savo tėvams suteikti didelio 
skausmo, norėdamas parodyti, kad konfliktuose tarp 
kraujo balso ir Tėvo balso, nepaisant didelių nemalo
numų, reikia pirmenybę atiduoti tiems dalykams, kurie
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yra Tėvo. — Kristus, žinoma, grįžo atgal; šeimos vie- 
■ nybė buvo atstatyta, bet ji buvo atstatyta, bažnyčioje.

Kraujas turi savo teisių, bet tik tada, kai jos yra paš
vęstos bažnyčioje. x

Rožinio maldininkas, bemąstydamas apie Kristaus 
aukojimo paslaptį, pastebi, kad Kristus čia leidosi 
aukojamas kitų. Ir jeigu jis paskui savo žvilgsnį nuo 
Kristaus nukreips į žmonijos buitį, jis galės pastebėti, 
kad žmonijos gyvenime auka dažniausiai irgi šitokiu 
būdu reiškiasi. Žmogui dažniaūsiai tenka ne auką 
laisvai sumanyti, bet ją laisvai įvykdyti. Žmogus juk 
nuolat yra aukojamas savo šeimos, savo tėvynės, sa
vo draugų, didžiųjų ir mažųjų istorijos įvykių ir t. t. 
Auka yra sugebėjimas aktyviai išgyventi pasyvinius 
savo gyvenimo momentus.

Bemąstydamas tikėjimo paslaptis, rožinio maldinin
kas nors neišsprendžia jų metafiziškai, nepanaikina jų 
slaptumos, bet jis išsprendžia jas egzistencialiai. Jis 
randa jose daug išminties savo konkrečiam šios die
nos gyvenimui.

Tačiau rožinio kalbėjimas neprivalo virsti sausu fi
losofavimu ar moralizavimu. Rožinio maldos pasiseki
mą visiškai nėra reikalo vertinti pagal tai, ar maldi
ninkas jį bekalbėdamas ką nors naudingo sugalvojo 
ar ne. Net ir tuo atveju, kada rožinį pakalbėjus jokia 
ryškesnė mintis neliko maldininko galvoje, ir tada ro

žinis nei kiek*nėra nustojęs savo vertės. Rožinio vertė 
yra ne jo rezultatuose, bet jame pačiame. Svarbu yra, 
kad žmogus ketvirtį valandos pabuvo toje neregimais 
aukštos kokybės spinduliais perpildytoje aukštumoje.

Taip kaip žaidėjai, kurie sprendžia žaidimo užda
vinius prie šachmatų stalo arba sporto aikštėje, bene 
jie tai daro dėl rezultatų? Ne, jiems yra malonus ir 
vertingas pats žaidimo laikas, o jo rezultatai yra grei
čiau,tik tam, kad patį žaidimo vyksmą suintensyvintų. 
Panašiai yra su rožiniu. Darbo vertė priklauso nuo 
jo rezultatų. Rožinis yra vertingas savyje, neatsižvel
giant jo rezultatų. „Dalyvauti liturgijoje, — sako Ro
mano Guardini — reiškia Malonės nešamam ir Baž
nyčios vedamam tapti gyvu meno kūriniu Dievo aki
vaizdoje, neturinčiu kito tikslo, kaip būti ir gyventi 
jo artumoje. Dalyvauti liturgijoje reiškia išpildyti 
Viešpaties žodžius ir tapti „kaip vaikai“; reiškia vieną 
kartą atsisakyti būti suaugusiu, kurs visur elgiasi tu
rėdamas kokį tikslą, bet vietoj to pasiryžti žaisti, taip 
kaip darė Dovydas, kai jis šoko prieš Sandoros skry
nią“.*)

Žaidimo momentas liturgijoje neturi kito tikslo, kaip 
pavaizduoti jog malda yra vertinga savyje, o ne tik 
jos padariniuose.

•) Vom Geist der Liturgle. 1918 Freiburg Br. Herder.
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„Dangaus religija“, „dangaus laimės religija“ ... Čia 
jau su pašaipa prikaišiojama nerealumas, negyvenimiš- 
kumas, tiesiog svaičiojimas. Vadinasi, krikščionybė, juo 
labiau katalikybė, pamiršusi žemę, ant kurios žmogus 
stovi, ir gyvenimą, kurį jis kasdien plūšauja..Žadanti 
tik atpildą po mirties, tik dangaus džiaugsmus, atsieit,' 
kas dar bus ir dar tuomet, kai jau daina bus sudainuo
ta, kai tu būsi miręs... Šiam klausimui išspręsti ge
riausia žiūrėti, kaip mokė ir kalbėjo patsai Kristus. 
Iš jo lūpų dalykas .pasidaro šimtą kartų aiškesnis ir 
šimtų kartų vaizdingesnis. Tai kaip Jis žiūrėjo j realy
bę, į garuojantį gyvenimą, kuriuo gyveno Jo klausy
tojai, tie krikščionybės pradininkai? Kristaus kalbose 
ir žodžiuose atsispindi gamtinė ir žmogiškoji aplinka 
to krašto, kuriame Jis veikė.

Vienu tarpu Jėzus pasišalina į negyvenamus plotus, 
Anot evangelisto, Jis „buvo su žvėrimis“. Iš jų įvairio
mis progomis minima vilkai, lapės; Dar dažniau Kri
staus lūpose yra naminiai gyvuliai: kupranugariai, jau
čiai, asilai, ožiai, avys, net kiaulės. Jis tiek tikslus, jog 
mini ir penimius.

Nepraleista nei oro gyvūnai. Dažnai kalbama ben
drai apie paukščius. Įsakmiai nurodoma į karvelius, 
žvirblius, varnas, net ir dvėseliena mintančius paukš
čius. Nei vabzdžiai neliko nepastebėti: uodas, kandis. 
Iš naminių paukščių — vištos. Iš jų gyvenimo Kristaus 
moksle randa vietos tokie dalykai, kaip paukščių liz
dai, viščiukai po motinos sparnu ir gaidžio giedojimas. 
Pagaliau, atkreipta dėmesys į tai, kad jis naktį gieda 
periodiškais tarpais.

Iš šliaužiojančių žeme — žalčiai, angys.

Palyginimams ypač mėgstamos žuvys. Taip pat jų 
gaudymas tinklu ir meškere. Statoma prieš akis žvejo
jimo veiksmas. Atrenkant ant kranto žuvis, tinkamos 
valgiui metamos į tam tyčia turimus indus, o netin
kamos — atgal į vandenį.

Gyvuliai vaizduojami rytų krašto būdingoje aplin
koje. Avys ganosi kalnų pašlaitėse. Jei kuri nusprūsta 
į tarpeklį, piemuo ją išneša ant savo pečių.

Į savo religinį ir dorinį dėstymą Jėzus Kristus taip 
pat noriai įterpia augalus. Vardais pavadina alyvmedį, 
vynmedį ir fygos medį. Jis pats mėgina skintis fygų. 
Erškėčiai tarytum sudaro perėjimą nuo didesniųjų au
galų į šiaip augalus — žoles. „Vėjo linguojama nen
drė“, raugės, „laukų lelijos“, na, ir lietuvio širdžiai 
taip mielos rūtos. Daržovių ištisa eilė — krapai, kmy
nai, mėtos, garstyčios. Didžiojo Mokytojo nelieka ne- 
pastėbeta šiųjų ypatybė, Jiūtent iš mažytės sėklelės 
išauga kone medis. Iš javų įsakmiai minimi kviečiai. 
Pasitaikydavo, kad Kristus su apaštalais eidavo lau
kų ežiomis ir išalkę skindavosi išnokusių varpų. Rū
dys — dažnas pavyzdys Mokytojo dėstymuose. Paga
liau, įvairūs augalų augimo reiškiniai. Ūgiai pavasarį 
atsigauna ir sprogsta. Grūdai bei sėklos yra įvairiausio 
didumo. Jie dygsta tik patekę į žemę. Begalo pastabiai 
atvaizduota pats sėjimas: vienas grūdas krinta čia, ki
tas ten, vienas — į dirvą, kitas nušoka ant kelio ar net 
ant kietos uolos. Neužmiršta, kad javai duoda nevie
nodą derlių, sakyte pasakoma, kelintą grūdą.

Negyvajai gamtai atstovauja uola — akmuo, druska, 
alebastras. Žinoma, tiek tik įsakmiai paminėta. Netie
siogiai kalbama ir apie metalus, kilniuosius ir papras-
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tuosius, iš kurių anumet kalta ir dabaY kalama pini
gai ir gaminama įvairūs namų apyvokos dalykai.

Žmonių užsiėmimų bei darbų yra visa virtinė. Žemės 
darbų priešakyje eina vynuogių auginimas. Tai bene 
bus dažniausias pavyzdys Jėzaus dėstymuose. Vynuo
gynas apvestas tvora, o aptvare įrengtas spaustuvas 
vynui spausti ir bokštas sargybai eiti. Savininkas rū- , 
pestingai geni medelius. Didysis Dėstytojas eina taip 
toli, jog pats save palygina su vynmedžiu, o artimuo
sius sekėjus — su jo šakomis.

Dažnas taip pat yra žemės dirbimas bei ūkininka
vimas. Žmonės pluša laukuose. Jie aria, sėja, naikina 
piktžoles ravi ir degina, javus plauna, riša į pėdus, 
krauna į kluonus. Randame ir tikslų laiką, kiek pa
sėliams reikia užaugti ir subręsti, ūkininkas nepa
prastai prisirišęs prie savo žemes. Iškeliama aikštėn 
ir paprasti darbininkai, Jie dirba nuo 6 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro. Jie paprastai samdomi „darbo prekyvie
tėje“. Neužmirštama pabrėžti, jog dirbti prisieina 
„dienos kaitroje“.

ūkininkavimo vaisiai paruošiami naudojimui. Grū-
■ dus mala dvejopomis girnomis: vienas suka asilas, ki
tas — moterys, paprastai 2 darbininkės — mergaitės. 
Vyną išspaudžia specialiu spaustuvu. Gėrimas laiko
mas induose iš gyvulio odos, vadinamose rauktinėse. 
Skirte skiriamas senas, geras vynas nuo šviežio, 
prasto. Alyvmedžiai teikia alyvą. Duona dviejų rūšių
— miežinė ir kvietinė. Jos gaminimu rūoinasi moterys. 
Iš miltų daroma tešla, ji rauginama. Palyginimui pa- 
sigaunama ir namų sandėlio, kuriame pilna visko, at
sieit „senų ir naujų dalykų“.

Pavaizduojamos medžiagos eilėje taip pat rasi bal
dus ir indus. Ana, stalai, suolai, kėdės. Ant paaukštin
tos kėdės sinagogoje sėdėdavo kokis garbingas „rašto 
žinovas“. Dubens, puodeliai, taurės. Kilniajame moksle 
labai mėgiamas žiburio bei žibintuvo palyginimas, at
sieit žibintuvo su alyva. • j.

Taip pat žmonių drabužiai: apsiaustas, tunika, megz
tinė jupa, kurpės, paprasti sandalai. Atkreiptas dėme
sys J tai, jog vienaip rengiamasi namie, kitaip kelio- 

. nėję. Dar kitaip — einant į svečius. Yra, pvz., vestu- 
vių drabužiai. Puošniausiai rengiasi valdovo dvaras, 
ten, pasak evangelijų, „švelnūs drabužiai“. ' Iš bran
genybių kalbama apie žiedus ir perlus. Puošnumo 
įspūdžiui sustiprinti naudojama kvepalai, ana, bran
gusis nardas brangiuose induose. Tačiau atkreipta ir 
antroji medalio pusė — apiplyšę visuomenės sluogs- 
niai. Dar daugiau. Vaizduojama, kaip užsiuvama lopai. 
Iš drabužių gaminamųjų veiksmų paminėta verpimas, 
audimas ir siuvimas. Ana, garsiam palyginimui imama

* adatos skylutė. Pagaliau, pats Kristus vilkėjo, žino
ma, rytietiškais drabužiais. Įsakmiai rašoma apie vir
šutinį apsiaustą ir ištisai megztą jupą, kokią dėvėjo 
vjriausi kunigai. Jo kankintojai pajuokdami Ji buvo 
apvilkę raudonu apsiaustu. Kristaus veikimo istorikai
— evangelistai aprašo vienį reikšmingą Jo veiksmą. 
Per paskutinę vakarienę Jis nusimeta viršutinius dra
bužius, ima drobulę, pilasi vandens į praustuvą nu- 
mazgoja visų apaštalų kojas ir patsai jas nušluosto.

Jėzaus pamoksluose valgymas ir gėrimas imami pa
lyginimams bei pavyzdžiams arba net dorinių taisyklių 
turiniu. Nusakoma pats gamtinis bei fiziologinis vyks
mas: „. . . įeina pro bumą, eina į pilvą ir išmetama 
laukan“. Tačiau valgio ir gėrimo trūkumas veikia nei
giamai ir skaudžiai pajuntamas. Gyvai vaizduojama, 
kaip malonus žmogui šaltas vanduo kaitros metu. Ne
kartą pasitaiko visko pertekę, bet taip pat alkanieji ir 
trokštantieji. Mokytojas pats realiai išgyvena maitini
mosi dalyką. Jis „valgo ir geria“, laužo duoną ir dalina 
kitiems. Žinoma ir tokia smulkmena, kad valgė, kaip

Aloe (aloe perfollata)
Iš Jos Kristaus laikais buvo gaminama brangūs kvepalai

stalo bendrininkai, dažydamas duoną dubenyje. Iš to
kio gyvenimiško bendravimo Jo priešininkai net nu
kalė priekaištą: „Žmogus rijūnas ir vyno gėrėjas“. 
Kiekviena proga Kristus jautriai rūpinasi padėti al
kaniesiems. Patsai realiai išgyvena alkį ir troškulį. 
Nekartą pas evangelistus skaitome, jog buvęs alkanas 
ir ištroškęs. Viską užviršuoja didysis 40 dienų pasnin
kas. Dar daugiau: ant kryžiaus patiria vyno — mir- 
ros mišinio ir acto veikimą. Pagaliau, paskelbia šiam 
kasdieniniam reikalui amžiną taisyklę: „Žmogus yra 
gyvas ne viena duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu“.

"Dieviškame moksle įausti visi žmogaus gyvenimo 
tarpsniai. Pirmiausia, patsai atėjimas į pasaulį. 
„. . . Moteriškė gimdydama turi nuliūdimo . . . pa
gimdžiusi gi kūdikį, jau nebeatsimena suspaudimo dėl 
džiaugsmo . . .“. Nepraleisti taip pat nėštumas ir žin
dysiąs su visais jų nepatogumais. Kristus pats savimi 
patyrė rytų kraštuose praktikuojamą skausmingą ir 
kiek negarbingą apipiaustymą. Ypatingą Mokytojo dė
mesį nusipelnė kūdikiai. „Šitie mažutėliai“, „vaiką 
pastatė tarp jų“, „leiskite mažutėlius ir nedrauskite 
jiems eiti pas mane“, ■=? šitokius posakius šventasis 
istorikas ima iš Išganytojo lūpų. Kristaus ir vaikų
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santykiai iš tikrųjų yra jaudiną: anė, mažieji Jį su
tinka Jeruzalės bažnyčioje, džiaugsmingai šūkaudami. 
Su jaunuoliais mūsų Mokytojas nekartą susitinka ir 
aptaria jų skaudamus klausimus. Numirėliai, jų laido
tuvės su vamzdininkais ir raudotojomis, — ir tai už
tiksi naujojo mokslo dėstymuose.

Bet taip pat ir džiaugsmingus žmogaus gyvenimo 
įvykius. Ne vienas ir ne du pavyzdžiai duodami iš 
vestuvinių papročių: jaunavedys, jo vestuviniai- prie- 
teliai (pabroliai); mergaitės su žibintais . . . Net mu
zika ir šokiai. Jėzus Kristus ir patsai kaip svečias da
lyvauja vestuvėse. Ir šiaip Jis, kviečiamas, lankosi 
vaišėse. Leidžia sau teikti, pagal ano krašto papro
čius, nepaprastą pagarbą — patepamas brangiuoju, 
kvapiuoju nardo tepalu. Pagaliau, triumfališkai įjo
ja į sostinės miestą.

Žinoma, miestiečių svarbiausias verslas yra pre
kyba. Didysis Pamokslininkas prieš akis turi įvairias 
jos rūšis — pinigų, brangenybių, maisto, dirvų, gyvu

lių. Pinigų yra visokių, pvz. talentas, denaras, stateras, 
drachma, skatikas, kuris buvo lygus 2 lietuviškiems 
centams. Kalba ir apie pinigų juostą, kuri Rytuose 
atstodavo mūsų piniginę. Procentai yra žinomas daly
kas. Gana dažnas ir nuomojimas. Prekybininkas yra 
žmogus be atodairos, pasidavęs tai vienai pelno aist
rai. Savo amatu jis verčiasi ne tik mieste, bet ir baž
nyčioje. Dėl skolų ne tik barte barasi, bet be jokio 
gailesčio patį skolininką su žmona ir vaikais parduoda 
į vergiją. Sukrautą lobį slepia į žemę. Patsai Kristus 
irgi turėjo susidurti su pinigų, kai romėnų valdžios 
vardu iš Jo pareikalauta pagalvės mokeščio.

Apskritai, žmogus sukaustytas visokių įstatymų ir 
įsakymų — ir savosios, žydų ir okupacinės, romėnų, 
ir bažnytinės ir pasaulinės valdžios. Evangelijose 
mirgėte mirga: vyriausioji žydų bažnyčios ir teismo 
(staiga — Sanedrinas; vyriausias kunigas; paprastas 
teismas; sinagogos viršininkas; kalėjimas ir budelis; 
akmenimis užmušimas ir plakimas rykštėmis; kara
lius. Jeruzalėje — bažnyčia, o po visą kraštą pilna si
nagogų, t. y. mokymo ir maldos namų. Be to, meldžia
masi ir kiekviename skersgatvyje. Nuo paprasto žy
dų drabužio keturiuose kampuose karo kutai. Meldžia
masi gi prie kaktos prisirišus odoje įtaisytą vieną Mo
zės Įstatymo tekstą, panašus dalykas apvyniojamas 
apie kairįjį petį. Šiaip gyvenime numatyta daugybė 
atvejų, kuomet įsakyta mažgotis rankas. Visur atsieit 
įsakymai ir bausmės remiami. Įstatymu ir Pranašais, 
vadinasi, Senojo įstatymo Šventuoju Raštu. Jį autori
tetingai aiškina bažnytiniai mokslininkai, Kristaus va
dinami Rašto žinovais. Jie suskilę dviem priešingom 
partijom — parisiejais ir sadukiejais. Patsai Mokyto
jas lankė sostinės bažnyčią ir įvairių miestelių sina
gogas. Ten patsai skaitė ir aiškino Sv. Raštą. Pavaiz
davimui Jis mini hebrajų kalbos mažiausią raidę jota 
ir ant raidžių dedamus taškelius (mat, ta kalba ne
turi balsių). Kartą pasilenkęs pirštu rašo ant žemės. 
O su Rašto žinovais teko ginčytis be paliovos.

Iš romėnų okupacinės valdžios įstaigų išgirstame 
prokuratorių Pontijų Pilotą, kariuomenės legijonus, 
šimtininkus, būrių vadus. Ginklų pavadinimai — kar
das makštyse, ietis, vėzdas. Civilinėms įstaigoms at
stovauja muitinės ir muitų rinkėjai arba muitininkai, 
imami dažniausiai iš pačių vietinių gyventojų. Jie pri
kibdavo ir prie Kristaus. Žydai muitininkų, kaip oku
panto įrankių, baisiai nekėntė ir vadino tiesiog nu
sidėjėliais. Išganytojas įvairiomis progomis dar mini 
kalėjimus. Gyvai piešiamas suimtasis: rankos ir kojos 
grandinėse, griežia dantimis. Pagaliau, kryžiai, ant ku
rių romėnai žudydavo didžiausius nusikaltėlius. Jie 
minimi keletą kartų, galimas daiktas,' Kristui pačiam 

juos teko matyti kelionėse skersai ir išilgai Palestinos. 
Paskui ir Jis pats buvo tokiu būdu nukankintas sosti
nės mieste.

Tačiau išganingame moksle pavyzdžiu eina ne tik 
Jeruzalė. — Kalbama apie daugybę miestų, miestelių, 
kaimų. Vieni jų aukštai ant kalvų, kiti — lomose. Daž
ni yra užeigos namai bei viešbučiai. Įsakmiai minima 
Siloes kanalo bokštas. Pastabiai vaizduojama paskiros 

.namų dalys. Stogai yra plokšti, ant jų gyventojai ilsisi, 
žiūrint kokis oras. Yra krosnys. O apie pamatus Susta
tytas ištisas palyginimas — jie giliai įleisti į uolą. Ta
čiau pasitaiko ir ant purios žemės, smėlio. Tuomet 
smarkios liūtys juos paplauja, ir namai sugriūva. Tuo 
tarpu uolos pamatai nepajudinami. Su takia aliuzija 
Kristus įstato savo vietininką žemėje: „Tu Petras 
(uola) ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią“. 

, Rasi ir tokias smulkmenas, kaip raktus ir šlavimą.
Įdomus dalykas tai planavimas, sąmata, prieš prade
dant statyti. Didysis Autorius pats apžiūri ir gėrisi gra
žiąja, puošniąja Jeruzalės bažnyčia. Jis teikia sveiki
nimą: „Ramybė teesie šitiems namams!“ Net antkapiai 
eina vaizdais. Vieni jų.puikūs^kiti gi paprasti. Kapai 
baltinami kalkėmis. Pranašingai matydamas sugrio
vimą Jeruzalės su visa jos architektūra, Jėzus Kristus 
apsiverkia . . .

Ne tik tą vieną kartą Jis leidžia pasireikšti žmo
giškai prigimčiai. Pas evangelistą skaitai, pvz., „susi
graudino dvasioje“ arba „mano siela nuliūdusi iki mir- 

. ties". Iš nuovargio užmiega. Leidžia' Judo išdavikišką 
pabučiavimą. Arba kaip Samarijoje, Sikaro miesto 
apylinkėse, sėdasi prie šulinio ir prašo pasemti van
dens. Į savo mokslą įpina begalo jautrų vaizdą, kaip 
vienas žmogus ima antram . . . krislą iš akies. Ir vėl, 
kiek estetinio pasigėrėjimo įdėta į posakį: „įsižiūrėkite 
į lelijas . . .: ir Saliamonas visoje savo garbėje neap- 
sivilkdavo, kaip viena iš jų“.

Kedras
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Gamtos stichijų reiškiniai — dažnas dalykas nagri
nėjamame moksle. Patsai Mokytojas nevieną 'naktį 
praleidžia, budėdamas lauke, taip sutinka aušrą ir ma
to patekančią saulę. Atvejų atvejais mini vakarą, o 
tamsos ir šviesos reiškinių priešingumas sudaro dug
ną ne vienai pagrindinei religinei tiesai. — Vaizduo
jama audra su liūtimis ir žaibo greitumas. Skaitai 
apie raudoną dangų ir ūkanotą orą. Iš dangaus spal
vos ir vėjo krypties ūkininką; spėlioja apie ateinan
čių dienų orą; jei p.ietų vėjas, girdi, bus karšta ir tvan
ku. Nuostabiai pagauta vėjo prigimtis. O vanduo, van
duo! Čia — Jėzus prie Jordano upės, čia — prie di
džiulio Genezareto ežero. Iriasi nuo vieno kranto į 
kitą, moko iš laivelio minių minias. Pagaliau, Jį su 
apaštalais vidury to ežero — jūros užklumpa audra: 
bangos mėto laivą, vanduo liejasi į vidų, visi bendra
keleiviai mano, kad teks nuskęsti . . . Nebereikalo 

Kristaus laikų puodai Palestinoje

pagrindiniam krikšto sakramentui matomąja medžia
ga paimta vanduo.

Vis dėlto daugiausia plastinių vaizdų yra iš žmonių 
santykių ir apskritai žmogaus dvasios reiškinių. Čia 
— tikras pragaras. Daug nusikaltimų dėl turto, mat, 
vieni sąžiningai dirba, kiti — tinginiauja. Jau dėl pa
ties tėvų palikimo kyla daug vaidų. Pilna sukčiavimų, 
kaip Kristus sako, „ryja našlių namus“. Kiti — vagia. 
Yra tokių rafinuotų vagių, jog randa ir į žemę pa
kastą lobį. Plėšikai naudoja prievartą, surišdami plė
šiamuosius. O galvažudžiai iš savo lindynių tiesiog 
žudo ir pasisavina nelaimingųjų turtą. Daug negero
vių kyla dėl lytinės netvarkos. Tos rūšies blogio šaknį 
sudaro gašlumas. Paleistuvės ir paleistuviai, sveti
moteriaujantieji, pagaliau išsiskyrėliai. Tiek tų neš
varių faktų, jog Kristus sviedė sakinį „svetimote
riaujanti karta“. Šeimos vaizdai: pešasi tėvai su vai
kais, broliai tarpusavyje, motina su dukteria, marti su 
uošve. Negarbingą būrį padidina veidmainiai, šmeiži
kai, girtuokliai. Iš pykčio vieni griežia dantimis, plėšo 
savo drabužius, kiti spjaudosi ir mušasi. Tiek to vis
ko buvo, jog Kristus buvo priverstas net į 12-kos iš
rinktųjų būrį kreiptis su priekaištu: „. . . Iš jūsų vie
nas yra velnias“.

Ligų — visas kibždynas. Jėzus gydo: velnio apsėstus, 
stabo ištiktus, nevaldančius narių arba, anot evange
lijų, padžiūvusiais nariais, mėnesienos liga sergan
čius, aklus, kurčius, nebylius, raišus, turinčias kraujo 
plūdimą, vandens liga sergančius, drugio krečiamuo
sius, raupsuotus, vočių išbertus, sužeistuosius, paga
liau ... ir mirusius. Būti buvo vietinių gydytojų, bet
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kai jų menas negelbėdavo, visi nelaimingieji verž
davosi pas Jėzų. Nešė pas jį „visus sergančius, viso
kią negalią tautoje“, patsai Išganytojas žadėjo pagal
bą: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate 
apsunkinti“.

Kristus skroste perskrodė žmogaus prigimtį. Jis (ar 
tik ne iš viso pirmą kartą?) nustatė vieną pagrindi
nių psichologijos dėsnių: iš pradžių kyla minties bei 
noras, tik paskui seka veiksmas. Daug Jo evangeli- 
nių posakių pasidarė tiesiog patarlėmis. „Tai daryti 
ir ano neapleisti“; „iškošti uodą ir praryti kupranu
garį“; „rytdiena pati savimi pasirūpins“; „palik įni
rusiems laidoti jų numirėlius“; „paskutiniai bus pir- 
mieje ir pirmieji paskutiniai“; „daug pašauktų, bet 
maža išrinktų“; „jeigu aklas aklą veda, abu įpuola *į - 
duobę“; „kas save aukština, bus pažemintas, o kas sa
ve žemina, bus išaukštintas“; nešti savo kryžių; „kas 
kitas sėja ir kas kitas piauna“.

Kas čia kalbėta apie Jėzaus Kristaus santykius su 
plačiausia prasme paimtu realiuoju, žmonių gyvena
mu gyvenimu, žinoma, neišsemia viso dalyko. Viena, 
mūsų atrinkti tik paties Didžiojo Autoriaus posakiai 
bei žodžiai ir iš dalies tai, su kuo Jis tiesiogiai susi
dūrė, o visa kita, kį evangelistai netiesiogiai pasa
koja, palikta nuošalyje. Antra, evangelistai, kaip žino
ma, neužrašė visiškai visko, ką Išganytojas skelbė. Ta
čiau jau ir tai pakankamai atvaizduoja Jo mokslo sai
tus su žemės gyvenimu.

Realusis, kasdieninis žmogaus gyvenimas imamas, 
koks jis yra, kaip garuojanti realybė. Niekas nėra la-4 
biau svetima evangelijos mokslui, kaip tos realybės 
neigimas. „Aš neprašau atimti juos, iš pasaulio; bet 
apsaugoti juos nuo pikta“, — paties Kristaus pasaky
mas. Išganytojas transcendentinius, amžinuosius, ant
gamtinius, apreikštuosius bei dieviškus dėsnius, saky
tume, nuleidžia ant žemiškos realybės. Tam tikru at
žvilgi sujungia apreikštąją bei dieviškąją realybę su .. 
žemės realybe. Si pastaroji pataisom, pagydoma, pa
keliama į ’aukštesnę plotmę. Iš tikrųjų pasidaro tik 
viena, atsieit pilnutinė realybė. „Ieškokite visų pirma 
Dievo karalystės ir Jo teisybės, o visa kita bus jums 
pridėta“. „Visa kita“ aiškių aiškiausiai yra žemės gy
venimo dalykai. „Ir visa, ko tik prašysite maldoje ti
kėdami, gausite“, — ar ne tą patį dalyką nori išreikšti? 
Tiesa, čia niuansuotai nurodoma, jog dieviškoji realy
bė pirmauja. Dar aiškesnis yra kitas teigimas: „...Ne
sirūpinkite, kaip ir ką turite kalbėti, nes aną valan
dą bus jums duota, ką turite kalbėti“. Dieviškasis 
principas yra pagrindas. Tai, jei galima sakyti, su gy- 
venimiškiausiu realizmu išreiškiama kitu teigimu. Jo
nas apaštalas apie apreikštųjų dėsnių perimtuosius 
tiesiog sako, kad jie „... gimė ne iš kraujo, ne iš kūno 
valios, ne iš vyro valios, bet iš Dievo“. Šitą teigimą 
Katalikų Bažnyčia įdėjo į Mišias, kaip paskutinę jų 
evangeliją. Pagaliau, abiejų realybių sujungimas bei 
darna pakartotinai pabrėžiama Viešpaties maldoje ar
ba „Tėve Mūsų“. Čia paties-Kristaus paskelbta malda. 
Viena, čia yra, „Tėve mūsų, kuris esi danguje“, „tea- 
teinie Tavo karalystė“, „tebūnie Tavo valia“, bet ir — 
„kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien“, „at
leidžiame savo kaltininkams“, „nevesk mus į pagun
dą“, antra.'

Objektyvinis ir subjektyvinis abiejų realybių susi
jungimas įvyksta Eucharistijoje. „Jiems valgant vaka
rienę, Jėzus ėmė duoną, palaimino ją ir laužė, davė 
savo mokytiniams ir tarė: „Imkite ir valgykite, tai yra 
mano kūnas. Jis ėmė ir taurę, dėkojo ir jiems davė, 
sakydamas: Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano 
kraujas . . Čia turime realiausią sąjungą, realiausią 
realizmą, kokis iš viso begali būti.
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Atitinkamai žemiškos ir dieviškos tikrovės jungti
nę'darną plėtojo toliau apaštalai. Jei tam tikra pras
me pirmuoju teologu galime pavadinti Joną apaštalą, 
tai antroji vieta neabejotinai tenka didžiajam Pauliui. 
Jis pirmas pradėjo kurti teologinę sistemą. Kaip giliai 
jis zonduoja žmogaus prigimtą, sakytume, konkretinę 
prigimti, matyt iš keleto paskirų faktų. „... Ne gera, 
kurio noriu, aš darau, bet darau pikta, kurio neken
čiu“. Tiems žmonėms, kurių asmenybėje individuališ- 
kaigamtinis elementas nusveria, jis išdrįsta tarti: 
„... Geriau yra ištekėti, kaip gašlumu degti“. Tačiau 
Paulius skuba pareikšti, jog kasdienybės ir antgamtės 
derinyje pagrindu visuomet yra ši pastaroji. „Nes jei 
jūs gyvensite kūniškai, numirsite; o-jei dvasia marin
site kūno darbus, būsite gyvi“. Kaip toli jis eina šia 
linkme, matyt iš pastabos apie nevertai priimančius 
Eucharistiją. „Todėl daug jūsų tarpe ligonių ir nega
linčių ir daugelis užmiega“. Užmiega iš tikrųjų reiškia 
„miršta“. Čia dar tiks iškelti keletą smulkmenų, kaip 
tasai Saulius-Paulius savo mokymo bei bažnytinės or
ganizacijos darbe laikosi konkretybės bei vaizdingu
mo. Laišką Galatijos bažnyčiai jis baigia: „Žiūrėkite, 
kokiomis raidėmis aš parašiau savo ranka“. Tai yra, 
kokiomis didelėmis raidėmis aš pasirašiau! Nevieną 
kartą prie savo laiškų — aplinkraščių jis prideda: 
„Pasveikinimas mano, Povilo, ranka“. Pauliaus moks

lą apie abiejų realybių damą randame kondensuotai 
pasakytą sakiniu: ..... Dievą mylintiems.... visi daly
kai išeina į gerą“. Vadinasi, ir reališkiausi ir kasdie- 
niškiausi.

Beauganti ir bebręstanti Bažnyčia damos principą 
įdeda į liturgiją. Mišių švenčiausioje dalyje, Kanone, • 
yra malda Communicantes. Čia sakoma, kad visi Mišių 
aukos dalyviai su pagarba prisimena ir jungiasi į 
draugę su Marija, Dievo Motina, su apaštalais, su 
pirmaisiais popiežiais ir kankiniais, kurie minimi var
dais, kad „per jų nuopelnus ir maldas Kristus, mūsų 
Viešpats, visuose mūsų reikaluose mus 
globotų ir saugotų“. Be galo charakteringa, jog 
tų šventųjų užtarytojų eilėje yra Kozmas ir Damijo
nas. Ne kiekvienas yra įsisąmoninęs, kad tai yra du 
gydytojai, už Kristaus mokslą nukirsdinti 303 m. Kili- 
kijos provincijoje (Mažojoje Azijoje). Tai patronai- 
globėjai gydytojų ir vaistininkų.

Tame pačiame Kanone vadinamoje Komunijos da
lyje paskutinė malda tą patį dalyką dar aiškiau išreiš
kia. „Viešpatie, Jėzau Kristaus, Tavo Kūnas, kurį aš, 
nevertas, pasiryžęs priimti, tenebūnie man teismas 
ir pasmerkimas; bet per Tavo maloningumą tebūnie 
mano sielai ir kūnui apsauga ir veiks
minga priemonė“. Taigi tikėjimas iš tikrųjų api
ma sielą ir kūną, o per juos — abi didžiąsias rea
lybes.

KUNIGAS IR ŽMOGUS DR. V. BIELIAUSKAS

Šiais metais kun. L. Gižinskas švenčia savo kuni
gystės ir publicistinio darbo trisdešimties metų 
sukakę, kurią „N. G.“ mini šiuo straipsniu.

Red.

Tur būt, vienas iš svarbiausių šių dienų klausimų 
yra paties žmogaus klausimas. Sis klausimas ir visos 
kitos su juo susijusios problemos yra istorijos lapuose 
dažnai sutinkamas reiškinys. Kiekvieną kartą, kada 
žmogus suabeja patsai savimi — tai, tur būt, yra pesi
mistiškiausias abejojimas — kiekvieną kartą jis vis iš 
naujo rašo filosofijos tomus antropologiniais klausimais. 
Ir šitai būdavo ir yra veik visuomet po didžiulių, eg- 
zistencijalinių sukrėtimų, kaip kad yra karai, revoliu
cijos ir pan. įvykiai, kurie žmogų tarsi nuvertina ir 
palieka beprasmiu ir bereikšmiu skaičiumi. Šitokio vi
siško savęs nuvertinimo keliu žmogus jau ėjo nuo pir
mojo pasaulinio karo ir šitai bene ligi šiol ryškiausiai 
jis bus atsiekęs per paskutinį karą, kada mirė milijo
nai ne tik kovos lauke, bet ir savo namuose ar kon
centracijos stovyklose. Nenuostabu, kad, mirštant mili
jonams, atskiro žmogaus gyvybė liko visiškai dėmesio 
nevertu reiškiniu. Ir šitas savo brangiausio turto nu
vertinimas buvo pastebimas ne tik valstybių vadų sam
protavimuose, bet ir atskiram žmogui visa tai virto 
gana problematišku dalyku. Ir atskiri žmonės pradėjo 
save mažiau vertinti; ir filosofija pradėjo domėtis ne 
gyvenimu (Bergson), o daugiau mirtimi (Haidegger, 
Jaspers, J. P. Sartre). Mirtis, kuri kiekvienam pasidarė 
per daug artima, tapo net į aukštybes iškelta, lyg kad 
ji ir tik ji būtų aukščiausias mūsų gyvenimo tikslas, 
žmogaus esimo zenitas (Heidegger) ir galas (J. P. Sartre). 
Bet gyvenimas pagal tokias idėjas yra arba visiškas sa

vęs nevertinimas, arba fanatiškas siekimas savo silpny
bės kompleksą išaiškinti didvyriškumu.

Tai buvo vienas kelias, visomis plotmėmis vedąs į 
nužmogėjimą, susiaurėjimą ir savęs užmiršimą. Juo 
ėjusios Vokietija ir Japonija žlugo, nes tai yra pražū
ties kelias, tai yra kirtimas šakos, ant kurios patsai 
kirtėjas sėdi.

Šalia šitokios idėjos jau nuo didžiojo karo visur, 
visada reiškėsi ir ypatingai šiandien naujai atgimsta 
žmogaus vertės idėja. Žmogus yra didžiulė vertybė, sa
ko ši ideologija, jisai yra asmuo, yra paties Dievo at
vaizdas. Todėl jisai negali būti automato skaičius, be 
laisvės ir be apsisprendimo, o preišingai kiekvienas 
žmogus yra vertas dėmesio, rūpesčio. Jo gyvybė yra 
visų mūsų pastangų verta, ir gyvybė yra daugiau 
negu mirtis. Taip ši ideologija, kovojanti už asme
nį, tiki, jog net mirtis yra ne asmens „karžygiškas“ žlu
gimas, bet tik vartai į tolimesnį gyvenimą, kuris ir po 
mirties tęsiasi. Ši ideologija tiki ne į egzistenciją, bet į 
patį žmogų, kaip būtybę. Ir ji pati tikėjimą žmogumi 
remia tikėjimu į Dievą. Tai yra antrasis kelias, kurio 
Europa nepažino ir kuris liko tik atskirų žmonių 
atstovaujamas, kai tuo tarpu dauguma jo atsi
sakė. Ir šis kelias yra krikščioniškojo humanizmo kelias, 
kuris siekia žmogų pakelti ir padėti jam vėl rasti norą 
gyventi, rasti pasitikėjimą savimi.

Krikščioniškojo humanizmo kaip tam tikros ideologi
jos atstovų buvo visoje Europoje. Jų mes turėjome ir 
savo tėvynėje Lietuvoje. Tik visur jie buvo tarsi atski
ros salos, kurios, būdamos tik dvasiniame ryšyje viena, 
su kita, nepajėgė tapti žemynais, patraukiančiais į sa
ve ištisas eiles naujų žemių ieškotojų. Nepajėgė, nes 
jos buvo prispaustos ir naikinamos Europos vadukų, 
kurie šitame matė pavojų masių valdymo sklandumui,
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kurie bijodami šviesos, gesino ir švyturį, nors tuo pa
čiu jie rizikavo savo vairuojamą laivą suskaldyti į 
uolas. Ir dabar, kada tie~klystantieji vadai turėjo pasi
traukti ir atiduoti vairą, dabar mums kiekvienam ten
ka žvalgytis ir ieškoti švyturių, kurie mums padėtų 
rasti kelią ir išeiti iš neaiškių, chaoso pilnų kryžkelių. 
Ir taip vėl daugelis šiandien kreipia savo žvilgnį į tas 
idėjas, kurių ja.m nebuvo leista matyti, ir į tuos asme
nis, kurie šitomis idėjomis visada gyveno ir jų niekuo
met neatsisakė.

Bene tikriausias kelias yra visų pirma atkreipti dė
mesį į savo tautą ir ieškoti savųjų tarpe asmenų, kurie 
nepaliaujamai kovojo už žmogaus vertę, kurie ir, vi
siems žmogumi abejojant, juo nesuabejojo ir liko op
timistai. Ir vienas iš tokių charakteringų lietuvių opti
mistų, krikščioniškojo humanizmo atstovų yra k u n . 
Leonardas Gižinskas,kurio asmenybė yra dau- 
■geliu atvejų verta ypatingo dėmesio.

Lietuviškoji Enciklopedija 9-tajame tome pažymi, kad 
Leonardas Gižinskas yra „kunigas, publicistas, pedago
gas“. Šios pastabos autorius, tur būt, nė patsai nepagal
vojo, kad jis šiais trimis žodžiais labai daug pasakė 
apie asmenį, kuriam šios trys profesijos yra charakte
ringos. Kunigas, publicistas, pedagogas — yra, tiesa, 
artimos, bet faktinai ir skirtingos profesijos. Ir asmuo, 
kuris jas visas gali apimti, turi būti platus ir univer
salus, galįs į kitus ir į save žvelgti iš įvairių taškų ir 
mokąs žmones ir daiktus plačiai suprasti ir visuotinai 
vertinti. Kai kurie iš mūsų šviesuomenės jau kuris lai
kas įsivaizduoja kunigą, kaip ir kitą kurios nors sri
ties specialistą, kuris visam, kas liečia ne jo sritį, kas 
yra kiek pasaulietiška ir kas kalba ne apie Dievą, yra 
svetimas ir abejutiškas arba net nedraugiškas. Tai yra 
klaidinga pažiūra, bet ji turi ir krislą tiesos savyje, jei
gu ji mano, kad kunigui, kuris nori pilnai atsiduoti sa
vo pašaukimui, yra sunku rasti laiko domėtis ir kitais, 
jo pašaukimą tiesiogiai neliečiančiais dalykais. Yra tie
sa, kad kunigas savo pažiūras visuomet rems savo pa
saulėžiūra, savo atstovaujama religija, nes jis ja tiki, 
ja gyvena. Bet tai nėra joks minusas. Krikščionybė yra 
tiek plati ir apimanti visas sritis ir visą gyvenimą, kad 

. ne tik kunigas, bet ir kiekvienas krikščionis pasaulietis 
juk turėtų lygiai taip pat ja remtis, vertindamas ir pa
saulio dalykus. Tai nėra joks trūkumas, bet tik savo 
principų bei įsitikinimų laikymasis. Dėl to ir kunigas, 
jeigu jis pasaulio dalykus stebi ir juos vertina sub spe
cie aetemitatis, tuo neparodo savo siaurumo, o tik de
monstruoja savo principingumą. Siauras yra tas, kuris 
yra fanatikas, kuris dalyką atmeta, su juo dar nesu
sipažinęs ir.jo nepažinęs, kuris savo sprendimuose re
miasi tik girdėtais samprotavimais, nesistengdamas 
patsai susikaupti Ir patsai susidaryti savo nuomonę. Be 
abejo, kaip ir kiekvienas šių dienų „fachmann’as“, taip 
ir „teologijos fachmann’as“ — kunigas gali tapti siauru 
savo srities žinovu ir visa kita atmesti. Tai yra, žino
ma, siaurumo pažymys. Jis yra kunigui ypač kenks
mingas. Bet lygiai kenksmingas yra ir per didelis pla
tumas, kuriame užmirštamos savo tiesioginės pareigos 
ir paskęstame pašaliniuose dalykuose, kurie su pasto
racija nieko bendro neturi, kuriems net principai yra 
paaukojami.

Tur būt, sunkiausias dalykas yra rasti aukso vidurį, 
nes yra sunku savyje suvienyti dvi realybes: Dievo ir 
žmogaus taip, kad jos abi reikiamai pasireikštų ir abi 
turėtų vietos toje pačioje asmenybėje.

Leonardas Gižinskas savo asmenybe duoda mums lai
dą už tai, kad šis aukso vidurys yra galimas atsiekti. 
Savo intelektualiniu išsilavinimu, savo visapusišku ži
nojimu jis pralenkia net pačius kai kurių sričių specia
listus. Manau, kad ne tik publicistikoje jis galėtų būti 

lyginamas su kiekvienu žymesniu rašytoju, ne tik prak
tiškojoje pedagogikoje ir psichologijoje jo nuomonė yra 
verta dėmesio, bet ir istorikui, ir filologui, ir meno 
bei literatūros kritikui teks nustebti su juo susitikus. 
Su juo kalbi ir stebiesi, kaip iš viso tai yra įmanoma, 
kad tas pat žmogus galėtų būti tiekoje sričių giliai iš
silavinęs. Ir vis dėl to pirmoj eilėj Leonardas Gižins
kas yra kunigas. Teologijoj jis yra iš visų savo 
„specialybių“ geriausias specialistas. Ir jo teologija nė
ra knygų ir žurnalų teologija, bet tai yra žinojimas 
persunktas gyvenimu, tai yra tiesa, kuri nėra iš vado
vėlių išmokta, bet paties išsikovota. Ir teologija buvo ir 
yra svarbiausias akstinas jo domėjimuisi kitomis sri
timis. Ten esančias krikščionybės tiesas jis norėjo sa
vo protu, kiek tai yra įmanoma, sąmoningai, išsiaiškinti. 
Dėl to jis neapleido ir to, kas šitam galėtų būti nau
dinga. Kartais ir maži dalykai yra svarbūs, ypač tam 
kuris nori būti „akuratus". šitai neleido Leonardui 
Gižinskui pasitenkinti seminarijos baigimu 1917. III. 4. 
(kunigystė). Jis dirba ir toliau ir už savo makslinį dar
bą gauna iš Kauno teol. fakulteto licencijato laipsnį. 
Atrodytų, kad jaunasis kunigas bus tuo būdu susižavė
jęs teorija ir ypatingai jai atsidavęs. Tačiau ir šis jo 
išsilavinimas buvo ne kas kita, kaip geresnis pasi
ruošimas praktikai. Kun. L. Gižinskas tolimesnių stu
dijų intensyviai ėmėsi ne tuoj baigęs Kauno Kun. Se
minariją, bet tik po aštuonerių metų praktiško darbo 
Jurbarko gimnazijoje, kurioje jis jau 1919 m. buvo ka
pelionu, o vėliau ten pat direktoriumi. Prie specialaus 
teoretinio darbo jis neliko. Darbas su jaunimu, jo auk
lėjimas bei formavimas, kurį jis gana anksti buvo pra
dėjęs, neleido jam nuo šitų savo pareigų per daug nu
tolti. Jau 1926 metais mes kun. L. Gižinską vėl mato
me Rokiškio gimnazijoje einantį kapeliono pareigas, 
kuriose jis liko ligi antrojo pasaulinio karo pradžios. 
Mokyklinis jaunimas buvo ir tebėra šiandien (jis dir
ba Mūncheno Lietuvių Gimnazijoje) jo dėmesio ypa
tingas objektas. Auklėti jaunimą ir tuo būdu ruošti 
savo tautai naujus inteligentijos kadrus buvo ir yra 
kun. L. Gižinskui ne profesijos, bet „širdies“ dalykas. 
Šitam tikslui, manau nesuklysime tvirtindami, jis ati
davė daugiausia jėgų ir sveikatos ir čia jis nesijaučia 
niekuomet per daug padaręs. Jo noras yra ne tik ži
nias savo mokiniams perduoti, bet ir juos išlavinti, 
paruošti sąmoningais inteligentais. Savo pedagogikoje 
kun. L. Gižinskas kreipia ypatingą dėmėsi į sąmonin
gos asmenybės išugdymą, nes tik sąmoningi ir dva
siškai subrendę žmonės gali reikiamai išsilaikyti savo 
aukštumoje. Ir kitų auklėjimą jis remia visu pirma 
auklėtojo pavyzdžiu, nes ne žodžiai, bet pavyzdys nu
lemia. Neišsakysime čia visų jo kaip kunigo-pedagogo 
rūpesčių, nes pagaliau jų yra-'labai daug, labai įvairių 
ir dažniausiai net kitiems nepastebimų. Kiekvienas 
pedagogas, kuris su visu nuoširdumu ir neišnykstan
čiu idealizmu per dvidešimt aštuonius metus savo 
idealu nemeta, o juos dar labiau pamilsta, tur būt, net 
nenori, kad apie jo šį Intymų darbą būtų per daug kal
bama, nes ir jis juk nekalba, o visų pirma dirba ir 
gyvena. Ir kiekvienam, kuris bet kiek pažinojo mo
kyklos darbą Lietuvoje ir kuris mato mūsų tremti
nių mokyklas, turės nenoromis kilti nusistebėjimas 
visais šiais nenuilstančiais darbuotojais. Nusistebėji
mas ir kartu pagarba visiems, bet su jais ir visų pirma 
mūsų minimajam.

Mokyklinį darbą kun. L. Gižinskas jungė su publi
cistiniu darbu. Auklėti ir sąmoninti savo tautą, ku
riai jis buvo tarsi naujai atgimęs (L. G. kilęs iš su
lenkėjusių bajorų, jaunas būdamas „atsivertė“ ir tapo 
’lietuviu), daugiau žmonių atidaryti kelią j Kristaus 
šviesą galima juk įvairiais būdais. Taigi ir iš sakyklos,

90

10



ir iš mokyklos katedros, ir spaudos puslapiuose. Kun. 
L. Gižinskas visais šitais keliais' ir naudojasi. Jau nuo 
1917 metų jis pradeda šalia savo tiesioginių pareigų 
bendradarbiauti lietuviškoje spaudoje ir bendradar
biauja joje gal tik su okupacijos perijodo pertrauka 
ligi šiandien. Per trisdešimt spaudos darbo 
metų jo yra daug parašyta. Mes skaitėme jo straips
nius Lietuvos perijodikoje: žurnaluose, savaitraščiuose; 
ne svetimas jo vardas yra mūsų tremtinių spaudos 
skaitytojui. 1939 metais kun. L. G. parašė veikalą „Die
vo tiesos krislai tautų religijose“, kuris, ir yra tarsi 
motto jo visam publicistiniam darbui. „M a t y d a m i, 
kaddaugelis mūsų tautos šviesuolių“, sa
ko jis pirmosiose to veikalo eilutėse, „atšąla ir 
traukiasi nuo religinės praktikos, mes 
dažnai nusiskundžiame ir ieškome to 
reiškinio priežasčių. Man rodosi, kad 
tarpe pastarųjų — ar ne pirmoje eilėje — 
reikėtų matyti nepakankamą savo reli
gijos pažinimą“. Įsisąmoninti, išaiškinti ir daly
kus suderinti su savo Įsitikinimais yra tad kun. L. 
Gižinsko nuolatinis siekimas. Tačiau-šitai jis vykdo ne 
dogmas kartodamas ar moralizuodamas, daugiau 
stengdamasis visas sritis persunkti Kristaus mokslo 
šviesa, gyvenimą derinti su tikėjimu.

Tiek mokykloje, tiek publicistikoje, tiek sakykloje 
Leonardas Gižinskas yra kunigas. Šito bruožo jam nie
kas negali išbraukti. Bet j i s y r a kartu ir žmo
gus. Jis žino, jog žmogus yra netobulas, jog jis gali 
klysti ir savęs jis nestato kitiems pavyzdžiu. Juk ir 
jis konvertitas. Tiesa, tautinis, ne religinis konverti
tas. Bet šie abu dalykai yra savo esmėje artimi. Ir jis 
tad žino, kad jis kartą klydo ir kad tik jo svainio Mor
kūno supratimas ir platumas, o ne fanatiškumas ir 
pasmerkimas atidarė jam kelią atgal ir lietuvybę. Kaip 
tad daugiau atlaidumo reikia žmogui, kuris ne savo 

tautos, bet Dievo ieško? Pagaliau tam, kuris daugiau 
susitinka su žmonėmis, o per savo trisdešimt 
metų kunigystės darbo kun. L. Gižinskas ti
krai jų daug sutiko, yra aišku, jog žmonės nėra ange
lai, o tik ieškotojai, siekėjai, kurie klumpa ir keliasi. 
Ir svarbu tik, kad keliasi. Keltis gi gali kiekvienas, 
kol jis gyvena. Todėl kun. L. Gižinskas, kaip jis pats 
sako, nenusivilia žmonėmis, nes jis juos myli. Ne tuos, 
kurie yra visada „šventi“ ir be ydų, bet visų pirma » 
tuos, kurie jaučia savo ribotumą ir tuo pačiu jaučiasi 
esą „vargšai žmonės“. Kartais net nuostabu, kad L. 
G., pats būdamas taip principingas, kitiems yra taip 
atlaidus ir tiesiog nemokąs jų smerkti. Kiekvienam, 
kuris su juo susitinka, tenka nustebti, kaip jis pas vi<- 
sus, net ir pas tuos kitų jau atmestuosius vis dėlto su-~ 
geba rasti šį tą pozityvaus. Nenuostabu tad, kad jis 
nemato reikalo kiekviena proga užakcentuoti, jog. ir 
jam teko dėl tiesos žodžio nuo vokiečių kentėti, jog 
buvęs režimas jį kalino ir niekino. Jis, būdamas pla
tus, žino, jog visose tautose esama ir gerų, ir blogų 
žmonių, ir dėl to ir čia jis raminasi, kad savo ištrė
mimo kely esąs ir geresnių sutikęs, kurie jam ir pa
galbos ranką ištiesė. Gal būt, kai kuriam atrodys, jog 
tai jau net per didelis atlaidumas, bet šitokiu atlai
dumu ir kantrumu, o ne kerštu ir neapykanta, išsi
kovojo sau laisvę. Kodėl šitai turėtų būti mažesnis 
ginklas mūsų rankose?

šiuo keletu pastabų Leonardo Gižinsko asmenybė 
nėra išsemta, bet mes dabar gal tik šiek tiek priar
tėjome prie jos. Kun. L. Gižinskas yra savo plačiu 
krikščioniškumu ir savo išsilavinimu lietuviškas krikš
čioniškojo humanizmo, kuris pažymi žmogaus dvasios 
krikščionišką kultūringumą, atstovas. Jo asmenybė yra 
šiandien verta ypatingo dėmesio, ypač ir dėl to, kad 
šis švyturys dar negęsta, o yra kaip tik geriausiame 
savo švytėjimo periode, penkiasdešimt šeštuose savo 
gyvenimo metuose.

KARDINOLAS JOKŪBAS GIBBONS MGR. MATTHEW SMITH

Norėdami supažindinti „N.G.“ skaitytojus su kata
likų B-čios problemomis J.A.V. dedame ši straips
ni, parašytą vieno amerikiečio vyskupo ir išspaus
dintą „The Register“ 2 kovo 1947 m. Jis iškelia 
prieš mūsų akis ne tik vieną iš žymiųjų jų veikė
jų, bet taip pat ir trumpai užmena tuos klausi
mus, kurie kyla J.A.V. katalikams Šių klausimų 
sprendimas, neatrodo kad derintųsi su dabartinė
mis mūsų problemomis. Tačiau gera yra mums 
apie tai žinoti. Red.

Kardinolas Jokūbas Gibbons, viena iš ryškiausių 
figūrų Amerikos katalikų istorijoje, prieš 70 metų bu
vo pašvęstas Baltimorės vyskupu, o prieš 60 metų 
Romoje buvo pakeltas kardinolu. Prieš J70 metų taip 
pat pasirodė jo garsioji knyga „Mūsų tėvų tikėjimas“, 
kuri jam dar gyvam esant pasiekė dviejų milijonų 
tiražo.

Š. m. kovo suėję 26 metai nuo jo mirties. Dėl to 
daugelis jau suaugusių asmenų turi tik neaiškų vaiz
dą apie tai, kokia didi figūra buvo šis Bažnyčios vy
ras. Mes abejojame, ar kas kitas iš Amerikos kata
likų yra buvęs taip plačiai žinomas, kaip jis.“

Jokūbas Gibbons gimė 23 liepos 1834 metais Balti
morės katedros parapijoje. Jo tėvas, prieš keletą me- ~ 
tų atvykęs Amerikon, garsėjo prekybiniais sugebėji
mais savo didelėje firmoje. Jo motina Bridget Walsh 
Gibbons buvo giliai pamaldi. Tėvo sveikatai pašlijus, 
šeima buvo priversta 1837 met. su juo grįžti Airijon. Ten 
jis pasidarė ūkininku. Jie turėjo šešis vaikus. Jokū
bas savo mokslą pradėjo privatinėje klasinėje mo
kykloje ir darė gerą pažangą, bet jam esant 13 metų, 
tėvas mirė.' Praslinkus penkiem metam, motina grįžo 
Amerikon ir su šeima apsistojo Orleane, kur Jokūbas 
pasidarė krautuvės pardavėju.

Vienas jo girdėtas misijų pamokslas 1854 metais 
nukreipė ji į kunigiškas studijas. Tais pat metais įsto
jęs į šv. Karolio kolegiją netoli Baltimorės per tre
jus metus pasiruošė didžiąja! seminarijai. Teologines 
studijas jis atliko Baltimorėje. Nepaisant malarijos 
ligos, kuri kėsinosi nutraukti jo ruošimąsi kunigystei, 
jis buvo įšventintas 39 birželio 1861 matais.

Civilinio karo metu jis buvo kapelionu abiem ka- 
riaujančiom pusėm. Federalams ir Confederalams 
Nors vienas iš jo brolių kariavo Confederatų pusėje, 
bet jaunas kun. Gibbons pramatė, kad tautai suski
lusi į dvi valstybes nebūtų geras dalykas, ir nepai-

91

11



' ...... • ■ ■

sant simpatijos, kurią jis jautė Southemeriams, jis 
prisidėjo prie unijos.

Nors jaunas kunigas buvo silpnos sveikatos, bet 
nebuvo bailus. Kartą, kai vienas kareivis puolė jį su 
lazda, jis partrenkė jį ant žemės ir jį nuramino. Kitą 
kartą su lietsargio pagalba jis išvijo kareivį, kuris 
bandė įsiveržti į namus manydamas, kad kunigo nėra 
namie. *

1865 metais jis \ampa Baltimorės arkivyskupo se
kretorium, o 1866, tik 32 m. amžiaus būdamas, buvo 
antrojo Baltimorės sinodo sekretorium. Tais pačiais 
metais jis buvo paskirtas Siaurinės Carolinos apašta
liškuoju vikaru ir kaip jauniausias iš 1200 Bažnyčiai 
tarnaujančių vyskupų buvo paskirtas vyskupu. Jo 
apaštališka veikla šibje teritorijoje buvo savotiška, nes 
ten katalikų buvo mažai. Kadangi ten trūko kat. baž
nyčių, tai jis sakė pamokslus kiemuose, masonų ložių 
salėse, protestantų bažnyčiose, gavęs jų šeimininkų su
tikimą.

1870 metais jis dalyvavo Vatikano visuotiniame Baž
nyčios susirinkime, bet dėl savo jauno amžiaus jame 
nekalbėjo. Jo paskelbti užrašai iš to suvažiavimo ke
lia didelio susidomėjimo. Nors dauguma vyskupų 
šiame suvažiavime neabejojo apaštališka popiežiaus 
neklaidingumo kilme, bet ten buvo ginčyjamasi, ar 
patogu yra dabar tą tiesą paskelbti kaip dogmą. Jau
nas vyskupas Gibbons balsavo už. Du kiti Amerikos 
vyskupai balsavo prieš ją, kuri tačiau buvo priimta. 
Ją priėmus visi vyskupai sutiko su ja.

1872 met. vyskupas Gibbons buvo paskirtas į Rich
mond vyskupiją, kur kaip ir šiaurinėje Carolinoje jis 
pasižymėjo nuostabiu sugebėjimu darbuotis su rieka- 
talikais. Tai buvo jo bruožas, kuris jį lydėjo per visą 
jo gyvenimą. Joks kitas asmuo Amerikos katalikų 
istorijoje neturėjo tiek viešųx santykių su kitų tikė
jimų žmonėmis. Žinoma, niekam nekyla abejonių, dėl 
jo griežto katalikiškumo, tačiau yra tiesa, kad jis ste
bino kai kuriuos europiečius, kurie nesugebėjo su
prasti jaunos Amerikos respublikos dvasios.

*
Visuomet saikingas, jaunas vyskupas Gibbons buvo 

laimėjęs iš nekatalikų ne tik pagarbos bet ir meilės. 
Saikingas tonas jo knygoje „Mūsų tėvų tikėjimas“ 
laimėjo jai daugiau pasisekimo, negu jos aiškus moks
lo išdėstymas. Ji pasiekė vieno iš didžiausių pasiseki
mų Amerikos raštijoje ir jos reikšmę sunku yra per
dėti. Kardinolui mirus buvo skaičiuojama, kad šios 
knygos dėka yra įvykę 50.000 konversijų. Tas skaičius, 
žinoma, yra perdėtas, bet kad jis turi pagrindo, tai 
mes žinome iš savo asmeniškos patirties. Net laikas 
nepakeitė jos vertės. Ji tapo išversta į daugiau kaip 
dešimtį kalbų. Jau beveik visas žmogaus amžius yra 
praėjęs, kai norint padėti konvertitui, yra jam duo
dama į rankas ši knyga.

Mes patys jos reikšmę pajutom kai po keturių me
tų praleistų vienoj valstybinėje aukštojoj mokykloj 
iškilo reikalas rimtai iš naujo perstudijuoti katalikų 
religiją. Keletą savaičių' pakartotino skaitymo „Mūsų 
tėvų tikėjimo“ suteikė dvasinės patirties visam mūsų 
gyvenimui. Visi sunkumai išnyko.

*

Vyskupas Gibbons 1877 metais buvo paskirtas Bal
timorės arkivyskupo padėjėju, o spalių mėn. arkivys
kupui mirus paveldėjo jo sostą. Tiek katalikai tiek 
nekatalikai parodė didelio džiaugsmo J pirmutinį 
Jungt. Valstybių vyskupo sostą gavę tikrą, amerikietį, 

čia pat gimusį. Naujas arkivyskupas buvo tik 43 metų 
amžiaus.

Jis asmeniškai pažinojo visus JAV prezidentus pra
dedant A. Jackson baigiant Harding. Su Jacksonu jis 
susitiko, kai šis uždaroje sesijoje vizitavo antrąjį vi
suotinį Baltimorės sinodą. Jis buvo asmeniškas drau- • 
gas G. Chlevelando, Th. Roosvelto ir W. H. Tafto. Jis 
buvo pirmas iš aukštosios kat. dvasiškuos skatinęs 
žmones katalikiškomis ■ pamaldomis švęsti amerikiečių 
padėkos šventę.

Jei man reikėtų atsakyti į klausimą, kas daugiausiai 
yra pasidarbavęs katalikų religijai priderinti puikiems 
Amerikos politinio gyvenimo principams, aš nesvyruo
damas pasakyčiau: Orestas Brownson (1803—76), redak
torius konvertitas; o jei man reikėtų pasakyti, kas pla
čiausiai parodė kaip reikia darniai darbuotis pagal tuos 
principus, aš išrinkčiau kardinolą Gibbons. Kai aš gi
miau Brownson buvo jau seniai miręs, bet aš Skaičiau 
jo raštus ir gėrėjausi jais. Tačiau kardinolas Gibbons 
buvo vienas iš mano senesniųjų amžininkų ir būdamas 
laikraštininku aš turėjau geros progos stebėti, kokia 
didelė jo įtaka buvo religinėje ir pasaulinėje srityje.

Aš turjau progos su juo koresponduoti apie Cahensly 
sąjūdį, apie kurį tada buvo plačiai ginčytasi. Deja, dėka 
jauno žmogaus nepakankamos pagarbos tokiems doku
mentams, man tie laiškai yra žuvę. Nors aš niekad as
meniškai su kardinolu Gibbons nebuvau susitikęs, bet 
man atrodo, kad aš jį pažįstu gerai. Atsidėkodamas už 
tai ką aš jam buvau rašęs jis man atsiuiitė du tomu 
savo paskutinio veikalo „Žvelgiant nuo 50 metų atgal“, 
išleistus 1917 ipetais. Knygos yra blogai įrištos, vos tik 
brošiūruotos, bet jos yra mano brangus turtas. Nelai
mei, jos neturi autografo, nes jis parašė savo leidėjui, 
kad anas man jas atsiųstų.

*
Cahensly planas, kaip žinoma, buvo laikytis Europos 

tautybių principo skiriant Amerikos vyskupus. Nesenai 
miręs St. Souis redaktorius Arturas Preuss, vis tvirtino, 
kad čia buvo nesusipratimas. Ar čia būta nesusipratimo 
ar ne, apie tai šiandien joks katalikas Amerikoje ne
nori ginčytis. Amerikos Bažnyčia laikėsi tokio nusista
tymo, kad būtų išsaugotas' tikėjimo pilnumas ir jo uni
versalumas. Didžiosios emigracijos metais įvairių kraš
tų žmonės manė, kad jeigu nuo jų bus atskirtos tauti
nės pažiūros, jų tėviškės kalba ar papročiai, tai nuo jų 
bus atskirtas ir jų tikėjimas. Kai kam deja taip atsiti
ko; bet Bažnyčia būtų neturėjusi galimybės įsikurti 
Amerikoje, jeigu katalikai joje nebūtų tapę amerikie
čiais. Vyskupai negalėjo būti skiriami emigraciniais 
pagrindais.

*
Nors kardinolas Gibbons sugebėjo geriau negu bet 

koks kita§ Amerikos Bažnyčios vyras išlaikyti gerus 
visuomeninius santykius, tačiau ginčuose jis nevengė 
aiškiai pasisakyti.

Viena iš prasikišančių problemų vyskupo gyvenime 
buvo vadinamas darbo riterių (Knights of labor) klau
simas. Katalikų Bažnyčios hierarchija 19 šimtm. buvo 
ypač priešingai nusistačiusi slaptoms organizacijoms; 
tai nebuvo be pagrindo; pasaulis buvo revoliucinėje 
nuotaikoje ir įvairūs apgaudinėtojai naudodamiesi de
mokratine priedanga kišo minios galvosenai maištin
gas ir savimylės persunktas idėjas. Darbo riteriai, nors 
tai buvo sąjūdis su tikslu pagerinti dirbančiųjų būklei, 
irgi buvo slapta organizacija. Kanados hierarchija ją 
buvo pasmerkusi. Sv. Oficijų kongregacija Romoje tą 
pasmerkimą palaikė.

Terencijus W. Powderly, nors katalikas, darbo riterių 
pirmininkas buvo pakviestas į Baltimorę pas Gibbons
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tuoj po to, kai jis buvo paskirtas kardinolu, bet dar ne
buvo buvęs Romoje atsiimti raudonosios skrybėlės. Jis 
plaukė į Romą kartu su Quebeko kardinolu Taschereau, 
kuris griežtai priešinosi sumanymui, kad darbo riterių 
pasmerkimas būtų atšauktas. Bet kardinolas Gibbons 
laimėjo pasmerkimo atšaukimą. Tačiau deja tai priešin
gumų nesumažino. T. W. Powderly, išstojo iš Bažny
čios ir prisidėjo prie masonų. Tai buvo šiurkštaus in
dividualizmo laikai. Bet Amerikos darbo sąjūdis ištiesų 
yra daugiau skolingas kardinolui Gibbons, negu Te- 
rencijui Powderly. Be Bažnyčios pagalbos darbo orga
nizacijos būtų sunkiai prasikasusios kelią Jungtinėse 
Valstybėse. Leono XIII „Rerum Navarum“ katalikų 
darbininkų Magna Charta, vėliau papildyta Pijaus XI 

, „Quadragesimo anno“ daugelio manymu paskutinį sa
vo Įkvėpimą, gavo iš kardinolo Gibbons kovų už dar
bininkų teises. *

Kardinolas Gibbons nebuvo politikas kaip toks, bet 
per ištisą savo gyvenimą jis atsiliepdavo Į visus ame
rikietiškus ir katalikiškus klausimus. Jis buvo tarp tų, 
kurie kreipė tautą nuo socialistinio kelio, nors kai ku
riose pramonės srityse tai buvo labai sunkus užda
vinys.

Kardinolas Gibbons priešinosi senatorių rinkimui tie
sioginiu balsavimu, valdininkų atšaukiamumui, mote
rų balsavimui ir prohibicijai. Aš asmeniškai negaliu 
jo palaikyti šiais klausimais išskyrus gal tai, kad ir 
man kraštutinė prohibicija atrodė buvo nuėjusi per 
toli ir reikalinga saikingumo. Visi tie sąjūdžiai, ku
riems kardinolas priešinosi buvo aiškiai perdėti, ta
čiau jie savo pusėje turėjo rimtų argumentų, net sai
kinga prohibicija jų turėjo. (Aš čia turiu galvoj pa
prastą grieštą kontrolę. Prohibicija, tokia, kokia ji bu
vo pas mus buvo klaida.) Aš nematau pagrindo, pav. 
kodėl moterys negalėtų balsuoti; bet aš jau priklausau 
kitai generacijai, negu kardinolas.

*
Kardinolas Gibbons niekad man nedarė Įspūdžio 

Įkyraus politikierio, bet jis buvo tiesus savo nuomo
nėse Įvairiais klausimais. Amerikiečiai žino, kad jis 
nebandė atskirti katalikų balsus ir jais operuot.

Nemaža rūpeščio jis turėjo tvarkant vienuolynų že
mių klausimą, kuris iškilo kai J. V. užėmė Filipinus 
ir kai reikėjo kas nors daryti, kad sutvarkius vienuo
lynų žemių klausimą, kurios jie ten turėjo dideles 
nuosavybes beveik viduramžiškos apimties. J.A.V. Baž
nyčia susitiko su viena iš sunkiausių savo problemų 
savo istorijoje, kai ispanai po 1898 metų pralaimėjimo 
pasitraukė iš Filipinių ir kai po to čiabuviai sukilo. 
Kardinolas Gibbons nemaža prisidėjo, kad būtų rastas 
sprendimas; nors Filipinų problema dar tęsėsi ištisais 
metais.

•

Jis visuomet buvo aiškus, kaip tikras amerikietis. 
Kai iškilo pirmasis pasaulinis karas jis jau turėjo dau
giau kaip 80 metų ir kai 1917 met. Amerika Įstojo Į 
karą jis buvo pirmasis, kuris kėlė sumanymą kata
likų išteklius pavesti Amerikos reikalui. Senas kar- 
ginolas žinoma buvo vienas iš pirmųjų judintojų stei
giant Katalikų Karo Šalpos Komitetą ir tapo jo pir
muoju pirmininku 1917 metais. Iš tos organizacijos 
išaugo galingas šiandieninfe NCWC judėjimas.

Kardinolas Gibbons buvo pirmasis amerikietis, ku
ris dalyvavo popiežiaus rinkimuose. 1903 met. mirus 
Leonui XIII, jo sostą užėmė Pijus X. Kardinolas Sarto, 
kuris tapo Pijum X, buvo toks tikras kad nebus iš
rinktas, jog net geležinkelio bilietą buvo nusipirkęs ten 
ir atgal Į Veneciją, kur jis buvo patriarchu. Yra žino
ma, kad "kardinolas Gibbons prikalbėjo jį šias aukštas 
pareigas priimti. •

Tokie yra Įdomesnieji bruožai iš kardinolo Gibbons 
gyvenimo, kuriuos mes keliomis prošvaistėmis iškė
lėme. Jo Įtaka buvo milžiniška. Šiandien kai kas ke
lia klausimą jo ištikimumo tradicinei katalikų politi
kai, bet mums atrodo, kad tas kriticizmas kyla iš imi- . 
gracinių sluogsnių, kuriems yra sunku suprasti, kad 
katalikų religija ir jų gimtojo krašto politika nėra vie
nas ir tas pat dalykas.

BAŽNYTINĖ MUZIKA
liturgijos dvasioje ir pastoracijos tarnyboje

Dr. Ferdinand Haberl, Regensburgo bažn. muz. mokyklos direktorius.

3
Polifoninė muzika ir choralas.

Choralas bažnytinėje muzikoje 
turi pirmąją vietą, tačiau nėra vie
nintelis giedojimo būdas. Klasikinė 
polifonija, modernioji muzika ir 
liaudies giesmės turi būti taip pat 
su didžiausiu stropumu ugdomos. 
Pagal Motu proprio muzikos 
bažnytinis charakteris nustatomas 
josios didesnį ar mažesnį artimumą 
choralo dvasiai. Todėl kompozicija 
yra tiek bažnytiškesnė, kiek dau
giau ji priartėja, prie choralo dva
sios. Bet tai nereikia suprasti taip, 
lyg kad muzikinės temos arba bent 
tonacijos ar ritmas turėtų būti cho
ralo vertė yra taros, kad jame 
svarbiausią rolę turi gieda-

mas žodis ir kad muzikine iš
raiška tekstą taip pavaizduoja, kaip 
jį supranta Bažnyčia, o ne taip, kaip 
jį norėtų vaizduoti koki nors reli
giniai subjektyvūs žmogaus jaus
mai. Tikra bažnytinė muzika chora
lo pavyzdžiu turi būti jaučiama šil
tai, maloniai, natūraliai ir privalo 
vengti kiekvieno perdėto jausmin
gumo. Toliau, choralas parodo labai 
puikų stilinį skirtumą Įvai
riose liturginėse giesmėse. Taip, 
pav., Mišių psalmodija yra iškilmin
gesnė, negu Oficijumo psalmodija: 
Gradualo ir Aleliuja------ Respon-
sorium yra savo muzika turtinges
nis, negu Oficijumo Responsorium; 
Oficijume psalmės antifona yra pa

prastesnė, negu kuri naujatestamen- 
tinio Canticumo antifona, o ši pasta-z 
roji vėl paprastesnė už Mišių anti
foną. Net ir Mišiose Communio—an
tifona dažniausiai yra gilesnė, nuo
širdesnė, negu Introito antifoną. Sa
vą stilių chorale turi (Mišių) Ofer- 
torijai; net ir Ordinarijumo dalys 
turi kiekviena vėl nuosavą stilių.

Šitą stilių skirtumą choralas turi 
ne vien dėl muzikinių, bet ir dėl li
turginių priežasčių. Muzikinis sti
lius chorale „prisitaiko“ prie jį gie
dančios grupės; celebransui ir ben
druomenei skirtos giesmės yra pa
prasčiausios. Scholos giedamos par
tijos pasižymi turtingiau išpuoštomis 
melodijomis, o solistų atliekamos
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dalys (pav., Gradualas, Traktas) 
yra išsivysčiusios į gyviausią me- 
lizmatiką. Liturgijoje giesmės dali
jamas į Mišių ir Oficijumo. Mišių 
choralas nepažįsta tos nesudėtingos 
Oficijumo psalmodinės formos; to
dėl jis turi turtingesnę Introito 
psalmodiją. Be to, Mišių giesmės 
skiriasi nuo kitos dėl savo liturgi
joje turimojo uždavinio. Scholai ir 
solistams skirtos giesmės (Introitas, 
Ofertorijumas ir Communija), ka
dangi jos palydi liturginį ^veiksmą 
(acxio liturgica), yra mažiau meliz- 
matiškos, negu tos, kurios pačios 
vienos yra liturginis veiksmas (Gra- 
dulas, Aleliuja). Ordinarinės Mišių 
giesmės muzikiniu atžvilgiu yra vėl 
mažiau vertingos už atskirų Mišių 
savąsias giesmes. To priežastis yra 
ne tik tai, kad Ordinarijumas būna 
giedamas didesnės giedotojų grupės, 
bet ir tai, kad nuosavos Mišių gies
mės (Proprium), pavaizduodamos 
atitinkamos šventės paslaptis, turi 
sudaryti aukščiausiąjį muzikinį pa
kilimą. Bažnytinė muzika todėl yra 
juo geresnė, juo aiškiau joje yra iš
reikšti atskirų giesmių stiliniai skir
tumai. Kadangi klasikinė polifonija 
šitų skirtumų jau taip nepaiso, kaip 
kad choralas, tai galime suprasti, 
kodėl bažnytinėje muzikoje ne jai 
skiriama pirmoji vieta, o choralui. 
Kompozicijos, kuriose visoms Mi
šių giesmėms (Inturoitus, Kyrijai, 
Glorijai, Gradualui ir 1.1.) laiko
masi vienodo stiliaus, nėra atspin
dys (paveikslas) to įvairumo, kuris 
pasireiškia choraliniame liturgi
niame muzikos stiliuje.

, Bažnytinė muzika ir liaudis.

Daugiau pagal racionalinę kryptį 
nusistatę kunigai norėtų vis iš naujo 
bandyti į liaudį eiti vien tik arba 
bent iš didžiausios dalies protinėmis 
priemonėmis. Dvasinės jausmų ver
tybės būna čia jų arba visai nema
tomos, arba joms jie teikia tik ne- 

' žymią reikšmę. Tačiau krikščioniš
koji liaudis protauja; jei taip galima 
sakyti, daugiau širdimi, negu galva. 
Todėl, 'kur protiniai pamokymai 
būna papildomi gera, širdies gi
lumas sujudinančia giesme, te
nai jų veikimas pasirodo sėkmin
giausias. Senovės graikai ir romė- 

/ nai, kuriais seka humanistinis 
auklėjimas, gerai pažinojo etinę mu
zikos reikšmę. Jau patsai jų varto
tas žodis incantare (= užburti) 
mums atskleidžia, kokias paslap
tingas galias jie skyrė giesmei (bei 
dainai). Į Kryžiaus karus, pav., žmo
nes išjudino ne tik vien Bernardas 
iš Clairvaux savo uždegančiomis 

b kalbomis, bet ir giesmė juos , tam 
įkaitino ir paskui nešė. Protestan
tizmo Reformacija tikrai nebūtų ga
lėjusį taip greitai ir su tokiu prasi
veržiančiu pasisekimu išsiplatinti, 
jei giesmės nebūtų jai padėjusios 
įeiti į tiek daug širdžių. Ne griežtai 
logiškais išvedžiojimais ir įrodinė
jimais, bet širdies kalba, ge
ra katalikiška giesme religija būna 

įtvirtinama giliai žmogaus dvasioj. 
Momme Nissen veikale „Der Geist 
dės Ganzen“ rašo labai teisingai: 
„Dievo garbinimas, tiesą sakant, yra 
visuomet giedojimas. Angelai ne pa
sakoja apie Dievo garbę, bet gieda“. 
„Dievas yra patsai visų melodijų 
šaltinis. Todėl Jis jų mielai klausosi. 
Taigi ir jomis galima į Jį kreiptis“. 
Mūsų (t.y. vokiečių). geros, stiprios, 
senosios katalikiškosios giesmės turi 
vėl tapti liaudies naudojama nuosa
vybe. Tuo tarpu kai ramesniais lai
kais būna labiau mėgstamos jaus
mingesnės giesmės, tai dabartyje 
pradedama daugiau vertinti tąsias 
giesmes, kurios spinduliuoja tvirtu 
ir rimtu religiškumu. Dabarčiai 
reikia giesmių, kurias ir 
vyrai galėtų giedoti. Apš- 
vietos racijonalizmas ir juo seku
sieji laikai jau yrą išnykę. Žmonės 
jau yra linkę atmesti sentimentalią
sias, tuščiavidures giesmes, jeigu 
mes, teisingai vadovaudami, jiems 
duosime geresnių. Rimta, turininga 
ir stipri giesmė parodys ir šiandien 
savo užburiantį (incantare) veikimą.

Bažnyčioje liaudies giedojimui įsi
vesti reikia tik tinkamų giedojimo 
vadovų. Vargonais palydėjimas čia 
nėra būtinas. Jeigu tačiau giesmės 
būna vargonais palydimos, tai gro
jikas turi būti pasiruošęs daug dau
giau, negu koks pradžiamokslis. 
Vargonininkas turi ne tik giesmei 
pritarti, bet ir jai vadovauti. Bet 
kaip gi gali tasai vadovauti, kuris 
pats tik sunkiai įstengia pasidėtas 
gaidas pagroti! Užuot vadovavęs, jis 
turi tik žiūrėti, kad suspėtų giedo
jimą sekti. Dėl to vargonininkas 
privalo mokėti daugiau, negu jam iš 
tikrųjų „reikia“. •/

Nors liaudies giedojimais visam 
Bažnyčios muzikiniam gyvenimui 
sudaro pagrindą, tačiau negali- 
ma juo apsiriboti. Motu pro- 
prip pageidauja, kad giedotinėse 
Mišiose būtų trys giedotojų grupės: 
kunigas, liaudis ir schola (choras). 
Chorą kaime suorganizuoti ir vesti 
yra sunkiau, negu mieste, kur pa
sirinkimas yra geresnis. Visai mažų 
(pirmose klasėse) mokymas reika
lauja daugiau sumanumo, negu 
aukštesnėse klasėse. Panašiai ir 
kaimo chorvedys dažnai turi turėti 
didesnį muzikinį bei pedagoginį iš
silavinimą, negu miesto chorvedys. 
Jei manoma, kad kaimo žmonės 
bažnytinei muzikai nestato tokių di
delių reikalavimų, tai vis dėlto yra 
tikra, kad ir kaimiečiai labai pui
kiai jaučia’ skirtumą tai-p 
tikros ir netikusios bažn. muzikos; 
panašiai kaip ir turiningo, paprasta 
forma pasakyto pamokslo jie klau
sosi su didesniu dėkingumu, negu 
lengvai suprantamų, bet be turinio 
žodžių. Taip pat ir kaime bažn. 
muzika privalo paprasčiausiomis 
formomis skelbti šventus dalykus, 
būti paprastas, bet kartu ir aukštas, 
šventas menas. Tvirto tikėjimo lai
kai, bažnyčių pastatus sukūrė kaime 
su tokiu pat meniškumu, kaip ir 
mieste. Kaip tiktai kaimo žmonės, 
kurių širdyse religija yra gilesnė

negu miestiečių, kunigui ir chor
vedžiui sumaniai vadovaujant, ge
riausiai supras ir įvertins tikrą li
turginę bažn. muziką.

Kleras ir bažnytinė muzika.
Motu proprio, norėdamas refor

muoti bažnytinę muziką, pirmiausia 
kreipiasi į klerą, nes nuo jo labiau
siai priklauso, ar bažnytinė muzika 
laikosi bažnytinės dvasios. Pačiam 
klerui muzikos specialistu būti nerei
kia; jis turi tik liturginį uždavinį jam 
priklausančias giedojimo partijas 
tinkamai gražiai išpildyti. Jei Ite 
missa ėst arba Prefacijos giedojimas 
vienam ar kitam sudaro sunkumų, 
tai Oracijas, Epistolą ir Evangeliją _ 
gali jau kiekvienas tinkamai atreci- 
tuoti (t. y. vienu tonu atgiedoti). 
Recituojant reikia žiūrėti, kad kiek
vienas žodžio skiemuo, kirčiuotas ar 
ne, užtrukimo atžvilgiu (der Zeit- 
dauer nach) būtų lygiai ilgas, tai 
reiškia, kirčiuoti skiemenys nepri
valo būti ilgiau patęsiami negu ne
kirčiuoti. Choralo kilimo laikais (lo
tynų) liaudies kalboje kirčiuoti ir 
nekirčiuoti skiemenys buvo lygiai 
ilgi. Tik Viduramžių pradžioje, ro
mėniškų kalbų kilimo laikais, pra
dėta kirčiuotąjį skiemenį patęsti, o 
nekirčiuotąjį patrumpinti. Istorija 
rodo, kad choralas ėmė kaip tik nuc 
tų laikų palengva nykti, kai buvo 
pradėta kirčiuotąjį skiemenį dau
giau patęsti negu nekirčiuotąjį. Bet 
kurį lotynišką tekstą recituojant, 
užtrukimo atžvilgiu reikia kiek
vieną skiemenį lygiai il
gai i š t:ą r t i, o kirčiuotus skie
menis pabrėžti tik kirčiavimu, o ne 
ir patęsimu.

Šalia liturginio uždavinio, būtent, 
jam priklausančias giedojimo par
tijas gražiai išpildyti, klėras turi 
pareigą iš savo vargonininkų ir 
chorvedžių reikalauti, kad jie gie
dojime' nuolatos patys lavintųsi ir 
mokytų chorą bei liaudį tinkamai 
giedoti. Kad tikram bažnytiniam 
giedojimui chorą ir liaudį tinkamai 
paruoštų, kunigai ir muzikai pri
valo glaudžiai bendradar
biauti. Chorą reikia, be to, spe
cialiai paruošti ir reikiamam litur
gijos supratimui. Jeigu vieną ar 
kitą bažnytinės muzikos įstatymą 
tuo tarpu neįmanoma tuojau įvyk
dyti, tai vis dėlto yra neleistina taip 
nusistatyti, tarsi tie įstatymai mūsų 
sąlygoms visiškai negaliotų. Mes 
esame sąžinėje įpareigoti tokiu at
veju ieškoti kokios nors išeities. Ge
rai pastoracijai reikia daug daugiau, 
negu vien tik pakankamus dalykus 
įvykdyti; ji turi eiti prie idealo. įsi
vedant naujų dalykų arba senus’ 
reformuojant, reikia, žinoma, dide
lio pedagoginio sumanumo ir pro
tingo saikumo. Per didelis uolumas 
gali dešimtmečiams reikalą žalin
gai payeikti. Kaip prie visų kitų 
idealių tikslų, taip ir prie bažnyti
nės muzikos idealo, kuris liturgijai 
ir pastoracijai daug kuo pasitarnau
ja, galime priartėti tik tvirtu,
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NAUJI ŽMONIJOS BENDRUOME
NINIO GYVENIMO PAGRINDAIPrezidento Trumano ir popiežiaus Pijaus XII laiškų pasikeitimo proga Vatikano radijas šitaip kalbėjo:Ši savaitė Vatikanui atnešė dvejopų viena kitai priešingų žinių. Iš vienos pusės atėjo žinia apie naują Bažnyčios persekiojimą Sovietų Sąjungoje, iš kitos pusės kilnus Bažnyčios Pasiuntinybės pripažinimas išreikštas prezidento Trumano laiške. Rytai stengiasi katalikų Bažnyčią vis labiau ir labiau Išjungti iš viešojo gyvenimo, o Vakarai priešingai stengiasi ją kuo labiau įjungti j viešąjį gyvenimą. Dar niekada naujaisais amžiais atsakingas didžiosios valstybės vyras — o tokia šiandien yra Amerika — taip aiškiai ir taip rimtai neiškėlė dorinio žr religinio momento reikšmę, kuriant naują santvarką, kaip tai padarė Trumanas savo laiške Pijui XII. Šiuo prezidento laišku po- piežija gavo didelį jos dvasinės ir dorinės pasiuntinybės pripažinimą.Pijus XII savo atsakyme prezidentui pažadėjo visišką Bažnyčios paramą. Prezidento Trumano laiške jis rado išreikštą niekad nesiliaujančią tiesos traukimo jėgą, kuri veikia į kilnius žmones. Savo atsakyme popiežius iš naujo pabrėžė pasaulinę Bažnyčios pasiuntinybę, kuri, remdamasi tikėjimu į vieną Dievą, iš kurio kyla visi žmogaus tikslai ir jo vertė, ypatingai jo laisvė, yra nepakeičiamas pagrindas ant kurio gali būti pastatyta tikra taika ir klestėti individo laisvė. Šie abu laiškai yra nauja žmogaus asmens" teisių Magna Charta, tačiau ji yra kartu žmonijos įsipareigojimas nusilenkti prieš Dievą.

ryžtingu ir kantriu darbu. Vadovaudamiesi krikščioniškai broliška meile ir tiksliai laikydamiesi popiežių nuostatų bažnytinei muzikai, tuojau imkimės mūsų bažnytinę muziką kelti į idealiąją liturginę aukštumą. Pradėkime tai gražiu giedojimu prie altoriaus; žadinkime choro ir liaudies tarpe bažnytinės muzikos supratimą liturginėje dvasioje ir pasirūpinkime bažnytinės muzikos darbuotojų nuolatiniu ruošimu bei auklėjimu pagal liturgijos reikalavimus ir pagal bažnytinės muzikos, to šventus dalykus skelbiančio meno, dvasią.(Straipsnis paimtas iš žurnalo „Haec loquere et exhortare“ 1944 m. rugsėjo mėn. — Vertė kun. Kaz. Senkus).

Yra linkstama manyti, kad Marša- lio planas savo pilnam išbaigimui buvo reikalingas šio naujo Trumano plano. Maršalis sutelkė medžiagines pasaulio vertybes, Trumanas suorganizavo pasaulį dvasiškai.Žinoma iš priešingosios pusės šis žygis bus apšauktas reakcionierišku, popiežius bus apkaltintas susidėjęs su Amerikos bankininkais ir pan. Tačiau atviram stebėtojui bus nesunku įžvelgti, kad čia eina reikalas apie visai kitokio pobūdžio dalykus, būtent čia eina reikalas apie naują žmonijos bendruomeninio gyvenimo organizavimą ant teisingumo, tiesos, meilės ir tikro krikščioniškumo pagrindų. Čia yra daromos pastangos prašalinti karą, kuris yra iššaukiamas egoistiškų valdovų ir žmoniją veda į medžiaginę ir dorinę žūtį. Bažnyčia šių uždavinių imdomaši lieka ištikima savo dieviškai pasiuntinybei tarnauti pasaulio taikai, tautų gerovei, doriniam žmonijos kilimui ir sielų išganymui.Gali kilti klausimas kokių praktiškų pasėkų turės šis pasikeitimas laiškais. Galimas daiktas, kad tai buvo supuolimas, tačiau ant rytojaus po šių laiškų paskelbimo Rusija ratifikavo taikos sutartis tarsi darbais norėdama sumažinti šių žodžių reikšmę. Yra faktas, kad 400 milijonų katalikų visame pasaulyje į šį laiškų pasikeitimą žiūri kaip į jų darbo parėmimą ir žadina naujų vilčių.
TARPTAUTINE pax romana 

KONFERENCIJAS. m. rugpjūčio 30 'iki rugsėjo 6 d. įvyko pirmoji tarptautinė Pax Romana konferencija Vokietijoje Rott- mannshohe — tikslu supažindinti užsienio studentiją su dabartinėmis Vokietijos akad. gyvenimo sąlygomis bei materialine padėtimi.Tarp užsienio svečių konferencijoj dalyvavo Pax Rom. Gen. Sekretorius Kim. Dr. J. Schnuwly, Rudi Salat, Šveicarijos, Olandijos atstovai ir kiti. Apgailestaujama, kad dėl sunkumų gauti vizas į Vokietiją, dalis užsieniečių atstovų negalėjo atvykti, taip pavyzdžiui Anglijos kat. studentijos atstovai įvažiavo į Šveicariją ir ten „įšalo". Į šį tarptautini suvažiavimą buvo pakviestas ir dalyvavo vienas LKSAS-gos „Ateitis" atstovas.Iš visos eilės skaitytų referatų bei pranešimų reikia suminėti mūsų atstovo Pikūno pranešimas „Apie katalikybės padėtį Lietuvoje ir tremtį", kuris sulaukė ypač iš užsieniečių pusės, bet ir vokiečiu tarpe didelio susidomėjimo ir net nustebimo, ka 

rodė garsūs paklausimai ir sekę diskusijos.Apibudinus dabartinę padėtį Lietuvoje, buvo suminėta, kad dabar Vokietijoje randasi apie 56 000 lietuvių tremtinių, kad Vokietijos kone, stovyklose buvo nukankinti 29 500 lietuviai ir t. t., nepaprastai sunkios tremties gyvenimo sąlygos ir kt.Rugsėjo 6 d. tiek užsieniečiai, tiek vokiečiai — KDSE (Kath. Deutsche Studenten-Einigung) atstovai atvyko į Mūncheną kur P. Rom. tarptautinio suvažiavimo proga buvo suruošta „Unito" konferencija, kurią sveikino P. Rom. Gen. Sekretorius, Bavarijos švietimo ministeris ir visa eilė žymių asmenybių bei užsienio atstovų.Čia buvo skaitytas referatas „Lietuvos studentija tremtyje".Svečiams įtikinti, kad žodžiai ata- tinka tikrovei, visi dalygviai buvo nugabenti J Freimanno SS Kareivinių Stovyklą parodyti gyvenamąsias sąlygas, švietimo įstaigas rūsiuose ir t. t.Po to sekė meninė programa, kurią išpildė latviai, lietuviai, ukrainiečiai ir vengrai Sąryšy su tuo olandai oficialiai pakvietė 40 užs. studentų 2 mėn. į Olandiją menui ir poilsiui. Tikimasi, kad jų tarpe išvyks bent 15 liet, studentų su taut, šokių ir dainų programa.Galima laukti, kad ir užsienyje, ši Pax Romana konferencija turės didelį atgarsį, kad pagalbos užtikrinimai žodžiais neš vaisius.
KEIČIASI LAIKAIVatikane palaiminimų salėje, kurioje įvyksta didieji popiežiaus priėmimai, šalia popiežiaus sosto yra dvi ložės, skirtos į Romą atvykusiems karaliams. Tačiau paskutiniais metais didžiųjų priėmimų metu tos ložės vis dažniau* ir dažniau lieka tuščios. Dabar jau nebėra nei „Roi tres Chretien" Prancūzijoje, nei Ispanijos „Rey Catolico", nei Austrijos „Sacra Ma- jestas", nei apaštališko Vengrijos karaliaus, nei Portugalijos „Rex fidelis- simus"; nėra taip pat abiejų karalių iš Savojos giminės, nebėra ir Bavarijos bei Saksijos karalių. CIC praneša, kad popiežius nusprendė padaryti išvadas iš esamos padėties ir šias karališkas ložes atiduoti naujiems suverenam, būtent viešosios nuomonės atstovams, laikraštininkams ir foto korespondentams. Tai yra aukštas spaudos įvertinimas, kuri kartais yra pažymima kaip šešta didžioji pasaulio galybė.

GINČAS DEL MOKYKLOS 
AUTOBUSOAmerikos viešoji mokykla yra griežtai neutrali religiniu atžvilgiu. Mokiniai iš jos išėję pasižymi visišku nesiorentavimu religiniais klausimais. JAV katalikai, pasinaudodami teise steigti privatines mokyklas, prie visų parapijų yra jas suorganizavę. Jas veda paprastai vienuolynai. Išskiriant žydus, jokia kita religinė bendruomenė savų mokyklą JAV neturi. Viešoji nuomonė ir nekatalikiškuose sluogsniuose parapijos mokykloms
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yra palanki. Katalikai iš savo pusės 
stengiasi Įrodyti, kad jų mokyklos 
mažių mažiausiai yra lygios - vertės 
su valstybinėmis ugdant JAV pilie
čius. Religinio auklėjimo klausimas 
JAV iškilo gana keistoje formoje bū* 
tent ginče dėl mokyklos autobuso.

Ten kur žmonės gyvena toliau 
vieni nuo kitų kiekvieną rytą moky
klos autobusas surenka vaikus, nu
veža j mokyklą ir po pamokų grą
žina juos atgal namon. Autobusas ap
tarnauja vaikus nemokamai. Tačiau 
kaip daryti su tais vaikais, kurie lan
ko parapijos mokyklas? Ar jid gali 
naudotis mokyklos autobuso patarna
vimais? Šitas klausimas perėjęs per 
visus teismus vyriausio JAV teismo 
buvo išspręstas palankia privatinėms 
mokykloms prasme. Tiesa, teismo 
sprendimas turi tik negatyvinę formą. 
Jis sako, kad nenusikalstama JAV 
konstitucijos atskirimui valstybės nuo 
bažnyčios jeigu mokyklos autobusu 
leidžiama pasinaudoti parapijos mo
kyklos mokiniams. Šitame autobuso 
ginče galu gale glūdi klausimas ar 
religinė mokykla yra suderinama su 
demokratiniu auklėjimu. Viešoji Ame
rikos nuomonė šiuo klausimu nepasi
sakytų palankia prasme. Tačiau ka
talikai ir kiti religinių mokyklų at
stovai Įrodinėja, kad demokratija nė
ra joks žmonių lyginimas, bet pripa
žinimas- individualių ju teisių, tarpe 
kurių yra ir teisė ugdytis religiškai. 
Jie tvirtinia dar daugiau sakydami, 
kad demokratija galų gale gyvena iš 
tikėjimo, nes ji remiasi tiesa, teise ir 
tikėjimu Į žmogaus garbingumą. Ši
tie gi dalykai neatsiranda žmonių 
tarpe patys per save.

M R P
Prancūzų jėzuitas tėvas Jurgis Jar- 

lot 10 „Stimme der Zeit" numeryje 
kalba apie prancūzu respublikonų są
jūdžio (MRP) katalikiškumą. Kaip ži
noma ši partija yra gana kairi socia
liniais klausimais, turi didelį pasise
kimą katalikų tarpe tačiau ji atsisa
ko būti katalikiška partija. Ji yra 
prieinama ne tik katalikams; antra 
vertus ne visiems katalikams jį yra 
priimtina. Į tvirtinimą, kad ji yra 
klerikalinė partija ar klebono partija 
ji žiūri kaip į įžeidimą. Joks vyku- 
pas, bent iki šiol, nėra pasisakęs jos 
naudai. Toks pasisakymas šiai parti
jai greičiau reikštų katastrofą negu 
naudą. Atskirimas religijos 'nuo poli
tikos Prancūzijoje yra , vaisius ilgų 
pastangų ir yra kainavęs daug auku. 
Katalikų akcija Prancūzijoje yra pa
pratusi daryti skirtumą tarp politinės 
akcijos ir katalikiškosios akcijos. 
Kat akeija yra šalia partijų ir virš 
partijų. Si kryptis, pasak tėvo Jarlot, 
pas juos beveik jau perstipriai reiš
kiasi ir iš kai kuriu katalikų yra pa
dariusi emigrantus savo krašto gyve
nime.

ETIJOPŲ KARALIENES ĮŽADAI
Speciali Etijopijos karalienės misija 

Betlejuje Kristaus Gimimo bažnyčioje 
iškilmingai jos vardu paaukojo jos 
karališką karūną. Dar italu-abisinų 
karo metu būdama tremtyje karalienė 
padarė įžadus, kad jei ji grįž į sostą 
ji savo karūną paaukos šv. Mergelei 
Betlejuje.

Etijopija daugumoje yra krikščio
niškas kraštas, vienas iš pirmųjų 
priėmęs krikščionybę. VI šimtmetyje 

monofizitų sąjūdžio metu jis atsiskyrė 
nuo Bažnyčios vienybės. Monofizitai 
teigė, kad Kristuje yra tik dieviška 
prigimtis, o ne dieviška ir žmogiška 
kartu, kaip moko Katalikų Bažnyčia. 
Abisinų karaliai amžių bėgyje yra pa
kartotinai darę pastangų Abisinijai 
grįžti Į Bažnyčios vienybę.

KRYŽIUS IR STALINO PAVEIKSLAS
Vengrijoje ir kituose Rytų Europos 

kraštuose komunistai stengiasi įrody
ti, kad komunizmas yra suderinamas 
su religiniu gyvenmu. Vengrijoje 
šiuo laiku pasklydo atvirlaiškiai, ant 
kurių yra pavaizduota kaip ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas komu
nistas Rakoši nuoširdžiai sveikinasi 
su vienu katalikų kunigu. Jis taip pat 
nustebino visuomenę kartu su kata
likais balsuodamas prieš įstatymą, 
draudžiantį religiją dėstyti mokyklo
se. Komunistai padeda kai kur kata
likams atstatyti bažnyčias. Daugelyje 
komunistų klubų paskutiniuoju laiku 
pakabinti kryžiai viduryje tarp Mark
so ir Stalino paveikslų. Pranešama, 
kad „pamaldus komunistas" ten sėk
mingai pirmose linijose kovoja prieš 
„politikuojančius kunigus".

„Rheinische Post" šias žinias pa
duodamas priduria, kad Rytų Euro
poje esamų aplinkybių pasėkoje kyla 
naujas kunigo tipas, kuris pats turi 
užsidirbti sau duoną. Tokiu būdu 
įvyksta suartėjimas tarp kunigų ir 
pasauliečių. Laikraštis mano, kad čia 
ir glūdi visa Rytų Europos religinė 
ateitis: arba -kils nauja pasaulietiš
koji kunigija, pilna bažnytinio gyve
nimo atsakingumo supratimo, arba 
Rytai nueis indeferentizmo keliu.
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