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Vysk. V. Padolskls

N IE ĮKALTA II PRADĖTOJI
I.Po Kristaus Katalikų Bažnyčioje tikinčiųjų širdyse ir mintyse pirmąją vietą užima Marija, Kristaus Motina. Dažnai juodu visai neišskiriami kur Sūnus, ten ir Motina, kur Motina, ten ir Sūnus. Vieno šventėje neišvengiamai prisimenamas ir antrasis. Visi jaučia ir supranta, kad Motina negali būti atskirta nuo savo Sūnaus ir kad ji dalinasi Sūnaus garbe. Bet ne mažiau tikra, kad ir. Motinos garbingumas yra tuo pačiu ir Sūnaus, garbė. Argi maža garbė vaikams turėti garbingus tėvus?Juo labiau Kristui derėjo turėti garbingą Motiną. Ji buvo tyriausia, nekalčiausia. Pati nekaltybė. Bažnyčios Tėvai, kalbėdami apie Mariją, neranda pakankamai gražių žodžių 'girti jos gyvenimo nekaltumui ir šventumui. Apie ją jie tegali kalbėti tik aukščiausiame laipsny, jai priskiriant visa, kas pasauly yra gražiausio ir kilniausio. Tikrai, joje buvo sutelkta, kas buvo gražiausio gamtoje ir angamtėje, kiek tai žmogui, Dievo malonės sprendimu, yra pasiekiama.Mariją, savo busimąją Motiną taip nuostabiai išpuošė pats antrasis Švenčiausios Trejybės asmuo, nes juk derėjo sau imti kūną tik iš nekalčiausios mergaitės. Ji visą savo gyvenimą, liko nekalta, nepažinusi jokios nuodėmės, nei gimtosios, nei asmeninės. Dėl to dabar negali būti jokių abejonių.Kad Marija nepažino gimtosios nuodėmės, yra tikėjimo dogma. Bet tik ji viena buvo tokia privilegijuota, tik ji viena nuo jos apsaugota. Išskyrus Mariją, gimtosios nuodėmės negali išvengti nė vienas žmogus. „Per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis perėjo į visus žmones, kadangi visi jame nusidėjo", sako šv. Povilas Apaštalas (Rom. 5, 12). Žmogus ją užsitraukia pačiu gimimu Adomo ainijoje nuo to akimirksnio, kai jis tampa žmogumi.Tik išėjęs iš Dievo rankų, žmogus buvo tikrai nuostabus Dievo gerumo ir visagalybės kūrinys, jo apdovanotas nepaprastomis dovanomis. Jis jam suteikė visko nepalyginamai daugiau, negu jo prigimtis reikalavo ar laukė, ar net svajojo. Pirmieji tėvai buvo pirmiausia apdovanoti pašvenčiamąja malone-pirmapradžiu teisumu bei šventumu, kurių dėka jie tapo dieviškosios prigimties dalininkais. Žmogaus prigimčiai tai buvo ne tik nelaukta, bet ir begaliniai ją viršijo. ’lai iškėlė ją į an- gamtę, j antgamtines aukštumas.Prie šito Dievas pridėjo dar visą eilę kitų dovanų, kurios, tiesa, žmogaus prigimties neviršijo, bet ir jai nepriklausė: jie buvo nemirtingi, laimingi, nepažįstą geidulio, apdovanoti reta žinojimo dovana, valdžia ant gyvulių.Maloningu Dievo sprendimu, visos šios dovanos, kaip pašvenčiamoji .malonė-pirmapradis teisumas bei šventumas, taip ir žmogaus prigimtį neviršijančios, nors jai ir nepriklausančios, .pirmiesiems tėvams buvo suteiktos ne asmeniškai, t. y. ne grynai jų asmeniui, bet veikiau jų prigimčiai, ir todėl turėjo būti paveldimos jų vaikų pačiu gimimu, panašiai kaip vaikai paveldi pačiu gimimu savo 4ėvų žmogiškąją prigimtį, šį kartą ji turėjo būti turtingesnė.Deja, nusidedamas Adomas visas šias dovanas prarado; prarado ne tik sau, bet ir visai savo ainijai, ka

dangi ne jo asmeniui, bet veikiau jo žmogiškai prigimčiai tai buvo duota, kad drauge su, visa iš tėvo paveldima prigimtimi ir šias dovanas. paveldėtų jo vaikai. Kai dabar jis pats buvo viso to netekęs, kai jo žmogiškoji taip apdovanota prigimtis buvo taip žiauriai apiplėšta, vaikams nebeliko kas šalia grynos žmogiškos prigimties iš jo paveldėti. Taip jo ainiai ateina į pasaulį be pašvenčiamosios malonės. Jie jau nėra dieviškos prigimties dalininkai pačiu gimimu Adomo ainijoje. Pačiu savo gimimu jie jau n'esiorientuoja į Dievą1 kaip antgamtinį savo tikslą. Be to, per savo tėvą jie neteko ir .kitų šiaip turimų iš jo paveldėti Dievo dovanų: -nemirtingumo, žinojimo ir kitų.Bet šios pastarosios dovanos buvo tik antraeilės žmogaus gyvenime. Viso pagrindas yra pašvenčiamoji malonė ir be jos atėjimas į pasaulį kaip tik sudaro gimtosios nuodėmės esmę. Pagal pirmykštį Dievo planą kiekvienas Adomo ainijoje gimstąs žmogus turi su ja ateiti į pasaulį. Štai kodėl yra peiktinas jos neturėjimas, nes tai yra trūkumas privalomo dalyko, kuris pagal pirmykštį Dievo planą turėtų būti. Štai kodėl šio trūkumo dėlei žmogus negali būti Dievui mielas. Toks žmogus skaitosi defektingas, nes jis turi stambų pagrindinį trūkumą; jis skaitosi suteptas, nes jo prigimtis nėra antgamtiškai perkeista, neturi to pirmapradžio teisumo bei šventumo. Tiesa, dėl šio viso mes nesame nieku prisidėję savo asmeniška valia. Bet čia užtenka tėvo valios, su kuria ir mūsų valia tam tikra prasme yra surišta.Marijos asmenyje šio trūkumo nebuvo. Nuo pat pirmo akimirksnio savo buvimo Marija buvo su pašvenčiamąja malone, kitaip sakant, kai Dievo sukurtoji Marijos siela jungėsi su paruoštu jai kūnu, jos sielą pripildė pašvenčiamoji malonė, ją pašventindama ir ją padarydama tuo būdu Dievui mielą. Štai kokia prasme Marija buvo nekaltai pradėtą. Taigi čia visai neturima galvoj nekaltas Marijos' pradėjimas iš tėvų pusės, tarsi Marija būtų buvusi kokiu nors stebuklingu būdu pradėta, kaip Kristus. Taigi čia neturima galvoj nekaltas Marijos pradėjimas, bet jos nekaltas prasidėjimas, suprantant, kad Marija nuo pat savo prasidėjimo savo motinos įsčioje, nuo pat pirmosios akimirkos savo tapi-* mo žmogumi buvo su pašvenčiamąja malone, taigi nebuvo jos asmeny to stambaus pagrindinio trūkumo, kuris kituose žmogų daro Dievui nemalonų ir peiktiną.Nors Katalikų Bažnyčioje seniai tikėta į Marijos nekaltą prasidėjimą, bet tai paskelbta dogma tik Pijaus IX 1854 m. gruodžio 8 d. dogmatine bule „Ineffabilis Deus",. kur iškilmingai pareiškiama, kad „doktrina, kuri sako, kad Švenčiausioji Pana Marija pirmame savo prasidėjimo akimirksnyje ypatinga galingojo Dievo malone ir privilegija, dėlei Jėzaus Kristaus, žmonių giminės Gelbėtojo, nuopelnų, yra nuo visokio pirmapradės kaltės sutepimo apsaugota laisva, yra Dievo apreišta ir todėl visų tikinčiųjų turi būti tvirtai ir pastoviai tikima".Reikia pažymėti jog sakant, kad ši doktrina yra Dievo apreišta, pareiškiama, kad ši tiesa yra formaliai tikėjimo tiesų lobyne (Šv. Rašte ar padavime, ar abiejuose kartu), nors tai būtų aiškiais žodžiais if neišreikšta, bet tik • implicite, taigi ne vien tik kaip teologinė išvada.
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IIDaug yra Katalikų Bažnyčioje tiesų, kurios tikima, dėl kurių tačiau Mokanti Bažnyčia jokių nutarimų nėra padariusi. Tikinčiųjų jos yra tikimos savaime, be jokių viešų įpareigojimų. Tik kai vienur kitur iškyla kokių neaiškumų ar abejojimų,. Mokanti Bažnyčia deramu laiku įsikiša ir dalyką savo viešais sprendimais nulemia. Prie tokių tiesų priklauso ir Marijos Nekaltas PraJ sidėjimas.Iki 1140 m. tikėjimas į Marijos Nekaltą Prasidėjimą buvo visų pripažintas. Kaip Rytų, taip ir Vakarų Bažnyčios čia neturi jokių abejojimų. Galima sakyti, kad Rytai šiuo metu į šią tiesą giliau už Vakarų Bažnyčią buvo įžvelgę, nors šie nekaltą Marijos, prasidėjimą bent virtualiter pripažino. Tiesa, pradžioje Nekalto Marijos Prasidėjimo pavadinimo aiškiais žodžiais Bažnyčios dokumentuose nerandame, bet juose yra išreikšta pati Marijos nekalto prasidėjimo mintis, kuri glūdi jų stipriai pabrėžiamam neapsakomam Marijos nekaltume, tyrume ir Marijos priešpastatyme dievai, panašiai kaip Kristus, sekant Apaštalu Povilu, buvo priešpastatomas Adomui (Rom. 5, 14 ss.j.Kad Marija yra Jievos antitezė, nurodo jau Justinas Kentėtojas, taip pat Ireniejus, Tertulionas, sirų Bažnyčioje šv. Efremas, lotynuose šv. Jeronimas, šv. Augustinas, ir taip iki šv. Jono Damaskiečio laikų. Kaip Jieva, drauge su Adomu, atvaizduoja nuodėmės pradą pasaulyje, taip, jų aiškinimu, Marija, susijungusi su Kristumi, pažymi naujai trykštančio šventumo ir teisumo šaltinį. Bet jei ji priešpastatoma nusidėjusiai dievai, kaip Jie- vos antitezė vaizduojama dalyvaujanti kartu su Kristumi šventumo realizavime pasaulyje, tai ji pati negalėjo būti gimtosios nuodėmės paliesta, nes būdama su nuodėme ji jau nebūtų Jievos antitezė.Šiuo pačiu metu šių rašytojų buvo pabrėžiamas ir išimtinas Marijos nekaltumas bei tyrumas. Tik pradžioj šis Marijos nekaltumas bei tyrumas buvo pabrėžiamas ypač sąryšyje su Marijos priešpastatymu dievai, vėliau gi, po bažnytinio susirinkimo Efeze (431), Rytų Bažnyčioje (Proklaus, Teodoto, Sofronijaus) Marijos nekaltumas buvo veikiau išvedamas iš jos kaip Dievo Motinos (Teotokos) titulo.Čia pažymėtose vedamosiose Bažnyčios rašytojų mintyse (neapsakomas Marijos nekaltumas bei tyrumas, Marija Jievos antitezė), kaip matyti, Nekaltas Marijos Prasidėjimas aiškiais žodžiais nėra išreikštas, bet tikriausia jis yra išreikštas virtualiter. Formaliai tai išreikšti buvo belikęs tik vienas žingsnis. Ar daug to trūksta šv. Efremo, žodžiams: „Tu ir tavo motina esate vieninteliai, kurie visokiu atžvilgiu esate gražūs, nes tavyje, Viešpatie, nėra jokios dėmės, nė tavo motinoje jokio sutepimo". Jei dar kurį laiką to formalaus išreiškimo nebuvo, tai vis dėlto tik kitais žodžiais buvo išreikšta tas pat ar beveik tas pat (plg. J. Pohle. Lehrbuch der Dog- matik, II, Paderborn, 264 s.)..Tikėjimas į Marijos nekaltą prasidėjimą aiškią ir praktišką išreiškę gavo liturgijoje, įvedant Nekalto Marijos Prasidėjimo šventę, kuri, tiesa, pradžioje vadinosi kitu vardu, būtent, „Šv. Onos pradėjimas", Conceptio Š. An- nae, žodį „conceptio" čia suprantant passive, kaip Marijos prasidėjimą. Rytų Bažnyčioje ji švenčiamą jau VII šimtmety, bet gruodžio 9 dieną (šv. Andriejaus Kre- tiečio, mirusio apie 720 m., eilėraščio antraštėj rašoma: Die nona Decembris Conceptio sanctae ac Dei aviae Annae). Vakarų Bažnyčioje ji švenčiama jau Nekalto Prasidėjimo vardu, bet gruodžio 8 d. Tik ji čia įvesta ne prieš X šimtmetį, nebent tik Neapolio ir Sicilijos. karalystėse, kur ji švenčiaina jau IX šimtmety. Greit 

ji buvo įvesta ir Anglijoje bei Airijoje, niekur nesutikdama kliūčių. Tik XII šimtmety, kai iš Italijos ji bandė pereiti į Galiją, pradėta kelti abejonių dėl šios šventės šventimo tinkamumo ir iš viso dėl jos šventimo pagrindo. Pirmas čia ginčą pradėjo šv. Bernardas, 1140 m. pasiuntęs tuo reikalu nepalankų laišką Lijono kanaunjn- kams, kurie, bendros nuotaikos pagauti, šią šventę buvo įsivedę ir pas save. Tai buvo pradžia karštų tuo reikalu ginčų teologų tarpe. Įsigilinus jiems atrodė ne viskas jau taip aišku, kaip tai galėjo atrodyti pirmaisiais amžiais.Tarp kitų abejonę keliančių .motyvų to laiko teologų iškeltas ypač tas, kad ir Marija vis dėlto skaitėsi Kristaus atpirkta. Bet jei ji atpirkta, tai ji negalėjo būti be gimtosios nuodėmė,s, nes Kristus labiausia iš gimtosios nuodėmės atėjo atpirkti žmones. Kaikurie teologai užtai pradėjo skirti du Marijos prasidėjimo akimirksniu: pirmame savo prasidėjimo akimirksny Marija patekusi po gimtąja nuodėme, bet čia pat, taigi jau antrame akimirksny, ji buvusi iš jos išlaisvinta, jos siela pašventinta pašvenčiamosios malonės. Dogmatinė bulė „Inef- fabilis Deus" į šiuos ginčus vėliau atsižvelgė į savo dogmatinį nutarimą įrašydama, kad „švč. Pana Marija pirmame savo prasidėjimo akimirksnyje ... yra nuo visokio pirmapradės kaltės sutepimo apsaugsta” . . .Prasidėjus ginčams, prieš Marijos Nekaltą, Prasidėjimą pasisakė labai žymūs to laiko teologai: Aleksandras iš Hales, šv. Bonaventūra, šv. Albertas Didysis ir šv. Tomas Akvinietis. Iš kitos pusės Marijos Nekaltą Prasidėjimą ėmėsi visu, uolumu ginti du pranciškonų teologai: Vilhelmas iš Ware ir ypač Duns Scotus. Šį pastarąjį pasekė beveik visi skotistai, kaip Petras Aureolus, Pranciškus Mayronis ir kt.Beginant Marijos Nekaltą Prasidėjimą, Duns Scotus iškėlė naują-priešatpirkimo mintį (praeredemptio): Marija yra atpirkta ta prasme, kad ji yra nuo gimtosios nuodėmės apsaugota (p r a e s e r v a t a). Pasak jo, atpirkimas gali būti dvejopas: redemptio liberativa ir redemptio praeservativa. Pinnasis-„išlais- vinantis atpirkimas" — žmogų iš nuodėmės išlaisvina, antrasis-„apsaugdjantis atpirkimas"-,,žmogų nuo nuodėmės apsaugo, kad* į ją nepatektų. Įdomus yra šis jo palyginimas apie Mariją: Kiti nupuolę buvo pakelti, mergaitė Marija tarsi pačiam puolime buvo sulaikyta, kad nepultų panašiai kaip rodo pavyzdys apie du puolančius į purvą; Vėliau ši mintis teologuose prigijo, pažymint, kad Marija buvo atpirkta a debito peccati originalis-nuo gimtosios nuodėmės prievolės, būtent, ta prasme, kad kaip Adomo dukra, ir ji privalėjo patekti į gimtąją nuodėmę, bet kaip Kristaus Motina dėl savo Sūnaus nuopelnų nuo gimtosios nuodėmės faktinai buvo apsaugota. Kodėl Marija, Adomo dukra, išsyk nepateko į gimtąją nuodėmę, Subtilusis Mokytojas paaiškina skirtumu tarp prigimtinės ir laiko eilės. Žiūrint prigimtinės eilės (o r d o n a t u r a e’, Marija yra pirmiau Adomo duktra, ir tik paskui nuteisintoji, bet laiko atžvilgiu (ordo temporis) Marijos sielos sukūrimas ir jos pašventinimas įvyksta kartu. ,Nors Duns Scotui ir skotistams ginant Marijos Nekaltą Prasidėjimą priešai nenutilo, tai vis tik katalikiškoji visuomenė ir mokslo pasaulis šia „maldinga nuomone", kaip toji pažiūra tuo laiku buvo vadinama, labai džiaugėsi. Kaikurie universitetai, kaip Paryžiaus (1459 m.), Koelno (1499 m.), Mainco (1501 m.), Alkalos ir Sala- mankos (1617 m.), net priesaika įsipareigojo šią nuomonę ginti. Taip pat Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė vis labiau platinosi. Ir mene Nekaltai Pradėtoji vis pradėta dažniau vaizduoti.
147

3



Sekdami šv. Tomą Akvinietį, Marijos Nekalto Prasi
dėjimo priešai buvo beveik vieni dominikonai, kurie 
smarkiai puolė skotistų tezę. Bet pamažu ir jų puoli
mai pradėjo silpmėti. Vienas kįtas iš jų pagaliau perėjo 
j priešingą pusę (Ambrosius Catharinus, Johannes a S. 
Thoma). Galop dominikonas Serafimas della Porretta 
(1536—1614 m.) pradėjo įrodinėti, kad šv. Tomas Ak- 
vinietis buvęs net Nekalto Marijos Prasidėjimo gynė
jas, bent nebuvęs jo priešas. Tuo būdu aitrūs teologų 
ginčai, kurie Bondelli (1481 m.) ir Bartol. Spina (i 1546 
m.) dėka savo laiku buvo pasiekę aukščiausio įkarščio 
laipsnį (furor theologicus), pamažu vėso, juo la
biau kad ir pati Mokanti Bažnyčia, į gjnčą vis labiau 
įsikišdama, vienus' reikiamai padrąsindavo, kitus gi 
tramdė.

Ginčo istorijos pilnumui dera prisiminti, kad Bazelio 
bažnytinis susirinkimas 1439 m. 36. savo posėdyje Mari
jos Nekaltą Prasidėjimą įrašė kaip Bažnyčios mokslo 

‘ tezę. Kadangi tuomet Bazelio susirinkimas jau buvo 
tapęs schizmatiniu, tai toks tezės įsirašymas į Bažnyčios 
mokslą neturi jokios dogmatinės vertės, bet toks žygis 
vis tik gerai paliudija, kokios nuotaikos buvo tuomet 
tikintieji Marijos Nekalto Prasidėjimo atžvilgiu.

Bažnyčios pirmas oficialus nekalto Marijos prasidė
jimo pripažinimo dokumentas yra popiežiaus Siksto IV 
1476 m. Marijos Nekalto Prasidėjimo šventės aproba
vimas (cum missa et officio) ir jos apdovanojimas at
laidais. Septyniais metais vėliau (1483 m. savo konsti
tucija Grave n i mis nekaltą Marijos prasidėjimą jis 
gina nuo priešų, kurie sakė, kad tikėti nekaltą Marijos 
prasidėjimą esanti herezija ir švęsti jos šventę esanti 
sunki nuodėmė. Popiežius tokiems grąsina net bažny
tinėmis bausmėmis.

Nepaprastai svarbi yra Tridenįo^usirinkimo pastaba, 
beveik tolygi tikėjimo deklaravimui ir nutarimui, kur, 
kalbant apie gimtąją nuodėmę, kurią užsitraukę visi 
žmonės, susirinkimo Tėvai vis tik pabrėžia, kad šiuo 
dekretu jie nenorį apimti ir švenčiausios ,,nesuteptos 
mergaitės Marijos, Dievo gimdytojos". ■». .

Patys Popiežiai veikė šia kryptimi ir toliau. Antai 
Pijus V 1567 m. spalių 1 d. pasmerkė Bajaus tezę, kuria 
buvo neigiamas nekaltas Marijos prasidėjimas. Popie
žius Povilas V 1616 m. uždraudė pamoksluose ką nors 
priešingo tuo reikalu kalbėti. Grigalius XV šį draudimą 
dar sugriežtino: uždraugė net privačiai ką nors prie
šingo kalbėti ir rašyti ir teleido tik vieniems domini
konams tarpusavy tuo klausimu kalbėtis: Aleksandras 
VII 1661 m. gruodžio 8 d. konstitucija Sollicitudo 
atnaujina visus savo pirmtakų dekretus ir Nekaltąjam 
Marijos Prasidėjimui prieštaraujančius raštus prisKiiia 
prie Indekso draudžiamųjų knygų skaičiaus. Galop Kle-. 
mensas XI 1708 metų konstitucija Commissi vobis 
šią šventę įveda į visą Katalikų Bažnyčią. Taip pamažu 
buvo einama pirmyn, iki pagaliau 1854 m. gruodžio 8 d. _ 
Pijus IX iškilmingai paskelbė pasauliui apie Nekaltą 
Marijos Prasidėjimą dogmatinį nutarimą, kurį pradžioje 
esame jau citavę.

Šis teologų ginčas yra įdomus savo atviru tiesos ieško
jimu. Kol Bažnyčia nėra paskelbusi ko nors dogma, gali 
lengvai iškilti ginčai dėl kurio nors Bažnyčioje priimto 
dalyko, ypač jei Apreiškime nėra tai aiškiais žodžiais 
pasakyta. Kaikam šiuo atveju gali atrodyti, jog tikima ' 
be tikro pagrindo. Kaip tik panašiai yra buvę su Mari
jos nekalto prasidėjimo dogma, kur klausimą padėjo 
sukomplikuoti gerai nesuprasti kaikurie Marijos atpir- . 
kimo aspektai. b.d.

Kun. Leonardas Gižinskas

Kas yra ir ko siekia „Pasaulio bažnyčių taryba”?
(Straipsnis informacinio pobūdžio)

Žodis „taryba“ dar niekad nebuvo spaudos taip daž
nai linksniuojamas, kaip dabar. Laikraščių puslapiai 
inirgėte mirga nuo visokių tarybų: „Saugumo Taryba“, 
„Ūkio Tarybą“, „Pasaulio Bažnyčių Taryba“ ir kitos. 
Mums lietuviams tasai žodis, dėl žinomų priežasčių, 
nesukelia... ypatingai jaukaus jausmo. Todėl supran
tamas ir tasai lietuvio atsargumas, su kuriuo jisai klau
sia: „Kas yra ir ko nori toji bažnyčių taryba?**

Vokiečių spaudoje, greta „Weltrat der Kirchen“, daž
nai minima „Oekumene“. Tos dvi sąvokos yra giminin
gos. „Oekumene“ yra įvairių atsiskyrusių bažnyčių 
vienybės sąjūdis. „Pasaulio Bažnyčių Taryba“ yra ban
dymas ekumeniškąjį judėjimą suorganizuoti ir jį at
stovauti tarptautinėje politinėje plotmėje.

Ekumeniškoji idėja yra savo esme katalikiška. Tie 
du žodžiai yra beveik sinonimai. Kristus siuntė apaš
talus, mokyti „visas tautas“. Nikėjos-Konstantinopolio 
tikėjimo išpažinimas, iš keturių Bažnyčios savybių, 
pirmoje vietoje pažymi jos vienumą — „unam“. Jau 
apaštalo Povilo laiškuose reiškiasi baimingos pastan
gos, apsaugoti naujagimę Bažnyčią nuo susiskaldymo 
pavojaus. Bažnyčios koncilijų istorija yra tikrumoje 
istorija jos kovų už krikščionybės vienumą ir vienybę. 

Profilaktinės priemonės, žūtbūt — išvengti susiskaldy
mo, privedė Bažnyčią prie tų žingsnių, kuriuos josios 
antagonistai vadina „istorinėmis katalikybės nuodė
mėmis“. Teisinė — kanoninė sąvoka „excomunicatus 
vitandus“, viduramžio inkvizicija su jos tikromis bei 
prasimanytomis neigiamybėmis, „index librorum pro- 
hibitorum“ ir kiti tariamosios „katalikiškos netoleran
cijos“ reiškiniai bei nuostatai — išaugo iš noro apsau
goti nepažeistą krikščionybės ekumeniškumą, destis — 
jos visuotinumą bei vienumą. Jei neabsoliutinę, tai 
bent — doktrinalinę arba dogmatinę vienumą! Kaip 
fizinėje, taip lygiai ir dvasinėje sferoje — profilaktika 
nevisada pateisina mūsų viltis. Tada terapija — gy
dymas — randa savo pritaikymą. Bažnyčios istorija 
pilna pavyzdžių, kaip ji, net pačiais seniausiais patris
tikos laikais, nenuilstamai gydė tas Kristaus dvasinio 
kūno žaizdas, kurios gimdavo iš žmonių klaidų, aistrų 
ar politinių intrygų ir kurias istorikai vadina herezi- 
jomis bei schizmomis. Šiuo atžvilgiu vėlesnieji Bažny
čios istorijos amžiai nesileidžia senųjų pralenkiami. V. 
Laterano, Florencijos ir Tridento koncilijos — vis tai 
didžiuliai sugriuvusios krikščionybės vienybės gydymo 
bandymai. Tokie praeito pontifikato žygiai, kaip Orien-
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tališko Instituto Romoje įsteigimas arba pastovios lie
tuvio J. E. Vyskupo Prano-Petro Bučio pirmininkau
jamos Bažnytinės Unijos Studijų Komisijos sukūrimas
— aiškiai įrodo, kad Romos Bažnyčia niekad neatsisakė 
ir neatsisako ekumeniškosios idėjos. Sv. Tikėjimo Pla
tinimo Kongregacija (Propaganda) su jos vadovauja
momis misijomis — čia taip pat paminėtinos. Vadinasi, 
kam nekam, bet tik ne Katalikų Bažnyčiai tinka prie
kaištas, buk ji nepakankamai tesirūpinanti įvykdymu 
to idealo, k,urį Kristus nurodė savo Vyriausiojo Kunigo 
maldoje: „Tėve, duok, kad tie, kuriuos Tu man da
vei, būtų viena!“

Būtų neteisinga sakyti, kad nekatalikiškosios krikš
čionybės atstovai nerodė ligi šiolei jokio domėjimosi 
ekumeniškaja mintimi. Tokie vardai, kaip Maskvos 
metropolitas Izidorius XV šimtmetyje ir vyskupai 
ukrainiečiai Pociejus, Terleckis, Rutskis iš XVI šimtm. 
pabaigos — aiškiai parodo, kad religinės vienybės ilgė
jimasis nesvetimas kilnesnių Rytų ortodoksijos atsto
vų sieloms. Jos sudaro poliarinį kontrastą su tokia fa
natiška rusų starovierų srove, kurie save vadino „rabs- 
kije“ (uolieji) ir kurių netolerancija ėjo taip toli, kad 
jie su kitatikiais nevalgydavo ir negerdavo iš to paties 
indo, ir net vengdavo nakvoti po tuo pačiu stogu. Bu
tas, kur kitatikis gyvena, ir indas, kurį jis vartojo, bu
vo tokiam starovierui zeliotui „zapaganien“ (suterš
tas).

Turėjo praeiti nemaža laiko, kol Vakarų protestan
tuose šiek tiek aprimo religinių kovų sukeltas pirminis 
karštis. Bet jau XVII šimtmetyje randasi įžymių pro
testantų, ieškančių „kelio atgal“. XVIII ir ypač XIX 
amžiuose skaičius tokių atgijančios ekumeniškos idė
jos pion’erių vis augo. Kiek tai liečia Anglijos bažny
čią, kardinolas Newman’as paminėtinas, kaip ryškiau
sias tos rūšies pavyzdys. Bet čia pat reikia pažymėti, 
kad tai buvo daugumoje tik asmeniniai atsivertimai į 
katalikybę. Tos konversijos buvo tiesa, kartais labai 
jspud’ngos, pamokinančios, vieną kitą pasekėją pa
traukiančios. Bet jos neturėjo masinio pobū
džio ir nedarė jokių organizaciniu ban
dymų.

Su pirmojo pasaulinio karo pabaiga įžengė reikalas 
į naują fazę. Pas daugelį protestantų ėmė kas kartą 
lab’au išryškėti, mintis, kad visas krikščioniškasai pa
saulis, nepaisant konfesinių skirtumų, Kristaus 
Asmenyje ir Evangelijoje vis dėlto, turi 
t am tik r ą centrą. Toji sąmonė visos krikščioni
jos vidujinio surištumo reiškėsi gyvenime ir spaudoje 
įvairiomis formomis ir nevienodame laipsnyje. Kai 
kurie protestantų vadai ėmė atvirai kalbėti apie tai, 
kad praktiški gyvenamojo momento reikalai reika
lauja tam tikro kontakto tarp įvairių krikščioniškų 
konfesijų ir net, tam tikrais atvejais — bendros ak
cijos.

Šitą mintį ypatingai rėmė ir, būtų galima pasakyti
— aistringai atstovavo Švedijos primas, Upsalos prote
stantų arkivyskupas Dr. Nathat Soderblom. Jojo veik
los pasekme buvo Stokholme 1925 metais sušauktoji, 
konferencija. Ji ieškojo bazės, ant kurios bendrajam 
veikimui galėtų susitikti įvairios krikščioniškosios kon
fesijos. Konferencijos dalyviams atrodė, kad šitokią 
ieškomąją platformą galėtų sudaryti jungtinės pastan
gos paremti pasaulyje teisingumą bei 
tvarką. Du metu vėliau įvyko tos pačios rūšies in
ternacionalinė ir, siauresne prasme — interkonfesinė 
konferencija Lausannoje. Tose abejose konferencijose 
nebuvo atstovaujama — nei Romos katalikybė, nei 
Rytu Ortodoksija. Panašų pobūdį ir sąstatą turėjo vė
liau įvykusios konferencijos Edinburgh^ ir Oxforde.

Antrasis pasaulinis karas šito suskaldytos krikščio
nybės vienijamojo judėjimo visiškai nesustabdė, bet 
tik laikinai sutrukdė. Karui pasibaigus atrodė, kad 
ekumeniškasai judėjimas protestantiškame pasaulyje 
stengiasi užvaryti prarastąjį laiką. Per trumpą poka
rinį laikotarpį suskubta atlikti visa eilė konferencijų, 
kurios įvyko Baarne, Toronte, Lunde, Osloje ir Žene
voje. Ypatingai gausus buvo suvažiavimas šių metų 
balandžio mėnesio 20—25 d. d. Pennsylvanijoje, Buck
hill Fallse. *

Pastarasis suvažiavimas ypatingai išgarsino tarp
tautinėje spaudoje „Pasaulinės Bažnyčių Tarybos“, vo
kiškai — „Weltrat der Kirchen“, vardą ir idėją. Patsai 
suvažiavimas nelaikė savęs tačiau tuo, ką pasako šitas 
iškilmingasai titulas. Buckhill Fallse buvo aiškiai pa
reikšta, kad 20—25 balandžio suvažiavimas nesąs jo
kia pasaulinė Bažnyčių Taryba, o tik paruošia
moji organizacija, turinti tikslą, sušaukti 1948 
metų rugpiūčio mėnesį Amsterdame pasaulio bažny
čių konferenciją. Jos uždavinys būsiąs tarp kitko iš
rinkti Pasaulinę Bažnyčių Tarybą. Pastaroji turėsianti 
tikslą: „Stengtis visų pirma daryti įtakos 
busimajai taikos konferencijai krikš
čioniškąją prasm e“.

Buckhill Fallso suvažiavimas davė „Hamburger AI1- 
gemeine Zeitung“ laikraščiui progos, parašyti veda
mąjį. Jame, tarp kitko, pasakoma, kad prie šito judė
jimo jau prisidėjusios 105 bažnyčios, atstovau
jančios 175 milijonus tikinčiųjų. Straips
nio manymu, tai esąs toksai faktas, pro kurį negalima 
praeiti, jo nepastebėjus. Su tuo, žinoma, tenka sutikti. 
Yra pagrindo spėti, kad busimoji Amsterdamo kon
ferencija turėsianti dar daugiau moralinio svorio, ne
gu Buckhill Fallso suvažiavimas. Tam tikra švedų vys
kupo Brilioth vadovaujamoji delegacija šių metų va
sario mėnesį aplankė ortodoksinės rytų bažnyčios 
autoritetus, kviesdama juos dalyvauti busimojoje Am
sterdame konferencijoje. Savo sutikimą jau yra davę: 
Konstantinopolio, Antiochijos, Aleksandrijos ir Koptų 
Aigipto patriarchai: Graikijos arkivyskupas; šefai ma
žesniųjų autokefalinių Rytų bažnyčių. Vyskupas Bri
lioth pasistengė užmegsti ryšius net su Ortodoksų baž
nyčios dign’toriais anapus „geležinės uždangos“. Jis 
nėra kraštutinis optimistas... Bet, vis dėlto jisai ne
laiko visiškai negalimu dalyku, kad net ir Sovietų sfe
ros hierarchai kuriuo nors būdu Amsterdamo Konfe
rencijoje būtų atstovaujami. Ar jis neklysta, parodys 
ateitis.

Įdomu, kaip žiūri į šį visą reikalą oficialinės Katalikų 
Bažnyčios įstaigos, bei asmenys? Mūsų žiniomis, Va
tikanas šituo klausimu nėra paskelbęs jokio komuni
kato. Katalikų Bažnyčios išmintingas atsargumas yra 
patapęs priežodžiu. „Roma patiens ėst (suprask nesis
kubina), quia aetęrna“... Ji stebi ir labai akyliai seka 
šitą reikšmingą judėjimą, aktingai j ame ne s i- 
ryždama dalyvauti. Bent ligi šiolei! Kai kam 
tokia pasinga, laukiamoji Bažnyčios pozicija nepatinka. 
Vienas —r kitas pasako: „Ar tasai atsargumas neina 
perdaug toli?! Juk Katalikų Bažnyčia savo idėja, savo 
vardu, savo istorija ir savo siekimais — yra ekumeniš- 
ka! Argi jai nereikėtų visomis priemonėmis remti eku- 
mehiškąją protestantų inicijatyvą, jeigu jau net tokia 
ultrakonservatyvi ir stagnacinė pravoslavija ryžtasi 
kartu eiti?!“ Šitas klausimas vertas rimto atsakymo.

Visų pirma reikia pastebėti, kad katalikiška- 
sai ekumeniškumo supratimas esminiai 
skiriasi nuo to, kurį atstovauja dabarties judėji
mas. Katalikybė, principe neatmesdama p r a k t i n i o 
veikimo vienybės, idealu jo nelaiko. Jos 
idealas yra — tikėjimo vienybė. Protestantas
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Hefele yra apie Romos Bažnyčią pasakęs, kad ji esan
ti „pasibaisėtinai išmintinga“. Jos išmintingumas ne
leidžia jai nusikalsti logikinei dalykų tvarkai. Šioji gi 
reikalauja, kad žmogus, kaip „ens rationale“ — pro
tingoji būtis, pirma galvotų ir tik tada veiktų. L o g i - 
kine dalykų tvarka, o nes kas kitas — reika
lauja, kad ideologiniai, šiuo atveju, dogmatiniai kiau 
Simai eitų pirmoje vietoje.

Antra vertus, Bažnyčia savo Steigėjo valia, yra visų 
pirma religinė organizacija. Tikybinė tiesa 
yra josios pagrindas, jos turtas, jos ginklas, jos tiks
las. Tikėjimas, kurį Katalikybė atstovauja, yra ar, 
bent, turi būti gyvas tikėjimas. Katalikybės sie
kimas yra gyvenimas ir veikimas iš tikėji
mo ir pagal tikėjimą — „Vita ex tide“. Kalbėti 
apie veikimo vienybę, nutylint tikėjimo vienybę, atro
do, tam tikra prasme, lyg ir pradėti „darbas iš kito 
galo“. Kartais net gali pasirodyti, kad tai yra rūmų 
statymas ne ant uolos, bet ant smėlio... Mes neno
rime tuo pasakyti, kad panašūs bandymai būtų kiek
vienu atveju smerktini. Jokio pasmerkimo tasai judė
jimas iš Katalikų Bažnyčios pusės nėra susilaukęs. 
Mes nesame taip pat nuomonės, kad negali būti mo
mento bei padėties, kada minėtoji logikinė dalykų 
tvarka praktikoje pagrįstai gali būti suspenduota. Mes 
tik teigiame, kad toks praktikos reikalo padiktuotas 
„inversio ordinis“ (dalykų eilės pakeitimas) nėra idea
las į kurį „visom keturiom“ reikėtų be jokios atodai
ros pulti ir kuriam vertėtų viską paaukoti.

O paaukota būtų tikrai nemažai! Kaip atrodytų rei
kalas, jei Romos Bažnyčia, patyrusi iš „Hamburger All- 
gemeine Zeitung“, kad 105 bažnyčios jau prisidėjo, im
tų ir, be niekur nieko, užsiregistruotų organizacinėje 
Amsterdamo konferencijos komisijoje? Tokiu atveju, 
žinoma, prie 175 milijonų prisidėtų iš karto beveik 400 
milijonų. „Oekumenos“ judėjimas labai daug laimėtų. 
Nėra abejonės! Bet kas atsitiktų su Romos-Katalikų 
Bažnyčia? Ji, buvusi ligi šiolei, viena „sui generis“, 
pataptų . . . šimtas šeštoji. Tik šimtas šeštoji! O tai 
būtų daugiau nekaip „susmulkėjimas“. Kanonu teisė 
ir beveik dviejų tūkstančių metų tradicija reikalauja, 
kad kiekvienas teisėtas ekumeniškas Bažnyčios susirin
kimas būtų Romos vyskupo šaukiamas ir jojo asmeniš
kai arba per legatą pirmininkaujamas. Reikalo nepa
taiso pastaba, kad šioji „Oekumene“ siekianti ne gry
nai bažnytinių, bet daugiau humaniškų ir net politiškų 
tikslų. Tai tiesa!

Jau minėta, kad Amsterdamo konferencija mananti 
įpareigoti busimąją „Pasaulinę Bažnyčių Tarybą“, kad, 
ji darytų įtakos laukiamajai taikos konferencijai . . . 
Iš spaudos žinome, kad britų bažnyčios taryba kartu 
su britų misijų draugija ketinanti Amsterdame pravesti 
Vadinamąją „Magnam Chartam“, religinių mažumų 
teisėms apsaugoti ir apginti . . . Kalbama dar apie 
kitokius gražius ir naudingus tikslus bei sumanymus. 
Bet tai vis pirmoje eilėje humaniški ir politiški reika
lai. Minėtasai „Hamburger Allgemeine • Zeitung“ ve
damasis aiškiai pasako: „pasaulio bažnyčių politika 
nebėra daugiau išimtinai tik teologų reikalas“. Mes 
nesame nuomonės, kad Bažnyčia turėtų iš savo veiklos 
visiškai išskirti politinę sritį bei ją ignoruoti. Ne! yTai 
būtų „liuksusas“, kurio Bažnyčia sau pavelyti negali 
ir neprivalo. Bet nėra abejonės, kad Bažnyčios atsar
gumas politikos reikaluose yra labai pagrįstas. Poli
tikoje yra viskas laikina. Viskas! Gi Bažnyčia atsto
vauja ir visų pirma siekia amžinųjų gėrybių. Čia vi
sada esama pavojaus, pakartoti Ezavo klaidą. „Už bliū- 
dą lešienės“ ...

Greta šitų teoretinių sumetimų, pateisinančių Baž
nyčios rezervuotumą, tenka dar trumpai paminėti ir 

kai kuriauos praktikinius neaiškumus. Mokytojo įspė
jimas: „Iš jųjų darbų pažinsite juos . . .“ — niekad ne
buvo Katalikų Bažnyčiai vien tik . . . žodžiai. Per ku
nigų pasitarimą Seeshaupte š. m. spalių mėn. 2 dieną 
teko nugirsti, kad „Oekumenos“ judėjimą atstovaują 
asmenys lankęsis įvairiose tremtinių stovyklose ir ieš
koję dvasininkų, turėsiančių aptarnautį įvairius kraš
tus darbams išvežamuosius tremtinius. Kiek dalykas 
liečia lietuvius tremtinius, tai absoliutinė jųjų daugu
mą sudaro — katalikai. Bet „Oekumenos“ ejnisarai at
sisakė tartis su katalikų kunigais. Jie domėjosi ir no
rėjo padėti tik pravoslavų, protestantų, reformatų, 
anglikonų, izraelitų, starovierų ir kitų konfesijų dva
sininkams ... Ar šiaip, ar taip — tai gana pasakąs 
faktas.

Iš viso, sekant spaudą, negalima išvengti įspūdžio, 
kad „Oekumenos“ judėjimui artimuose sluogsniuose 
kartas nuo karto pasireiškia lyg ir noras tam tikra 
prasme konkuruoti su Katalikų Bažnyč’a. Čia pami
nėsime tik vieną pavyzdį. Kada karui baigiantis ru
oštasi sušaukti San-Francisko konferenciją, katalikiš
kuose Jungtinių Valstybių sluogsniuose imta svarstyti 
klausimas, ar nevertėtų, kad toje konferencijoje New- 
Jorko arkivyskupo J. E. Spellmano asmenyje būtų at
stovaujama ir Katalikų Bažnyčia? Toji mintis bema
tant iššaukė gyvą reakciją „Oekumenos“ judėjimui ar
timuose protestantiškuose ir pravoslaviškuose sluogs
niuose. Pasipylė daugybė straipsnių, bent-aliuzijomis 
protestuojančių Romos Bažnyčios „privilegijavimą“. 
Buvo sušaukta net eilė konferencijų. Viena tokių įvyko 
Cambridge 1946 metų rugpiūčio mėnesį. Joje dalyvavo 
60 įtakingų įvairių nekatalikiškų konfesijų atstovų. Jie 
sudarė Chichestero vyskupo Dr. Bell pirmininkauja
mąją komisiją, skirtą „tarptautinių problemų studi
joms, pasaulinės bažnyčių tarybos rėmuose“. Žinoma- 
sai respublikonų politikas John Foster Dūlias pri
siėmė „amerikoniškų bažnyčių komisijos“ pirmininko 
pareigas. Toji komisija pasisakė sieksianti „teisingos 
ir pastovios pasaulio taikos“.

Galimas dalykas, kad nėra reikalo kiekvieną neaiš
kų įvykį ar mostą būtinai aiškintis, kaip vienoki ar ki
tokį konkuravimą. Tokią galimybę’mes visiškai da- 
leidžiame. Bet tokiais atvejais, kada konkuravimo fak
tas jokiu būdu nesiduoda paneigiatnas, reikalinga pri
pažinti, kad toksai konkuravimas yra blogas įrodymas 
gero bendrųjų reikalų supratimo. Iš nekatalikiškos pu
sės buvo dažnai katalikams prikišama netolerancija ir 
net tam tikras s’aurumas. Vargiai dris bet kuris teisin
gas ir objektyvus nekatalikas pakartoti šitą priekaištą 
šiandiena, po to kaip Pijus XII. šv. Petro aikštėje į Ita
lijos vyrus, Katalikiškos Akcijos narius pasakė: „Bū
kite didžiadvasiai ir kilniaširdžiai! Sveikinkite kiek
vieną kilnią mintį, kiekvieną nesavanaudišką drąsų 
mostą. Vistiek iš kur jisai kiltų! Visi ge
rieji ir kilnieji yra mūsų bendradarbiai 
ir bendraminčiai“.

Netenka abejoti, kad, nepaisant netgi tam tikro an
tagonizmo, kurį nevisada galima, o gal kartais — nevi- 
sada ir norima paslėpti, esant gerajai valiai, 
bendras naudingų žmonijai tikslų siekimas yra gali
mas. Tokio bendra darbo (žinoma visada tinkama for
ma!) Katalikų Bažnyčia principiniai 
neatsisako. Nors jį ir nesiveržia į jį be jokios ato
dairos ir bet kuria kaina! Spaudos žiniomis tam tikras 
kontaktas esąs pasiektas. Organizaciniai būsimos Am
sterdamo konferencijos organai, esą, Romos Kuriją, 
apie savo darbus reguliariai informuoja. Gi pati Ro
mos Kurija būk mananti pasiųsti Į Amsterdamą savo 
stebėtoją.
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Juozas Tininis 
v <Sv. Jonas Chrizostomas

(1600 m. nuo jo gimimo)

Vargu ar eilinis mūsų laikų inteligentas ką nors žino 
apie šv. Joną Chrizostom'ą, tą garsųjį kalbėtoją, kuris 
antrojoje IV šimtmečio pusėje nuostabiais savo pa
mokslais audrino, jaudino ir žavėjo Antijochią ir Kon
stantinopolį — žymiuosius to meto Romos imperijos 
centrus. Nors išorine savo iškalbos forma Chrizostomas 
stovi žemiau už Demosteną, tačiau savo kalbų ir pa
mokslų turiniu, savo skelbiamų idėjų platumu, gilumu 
ir kilnumu toli pralenkia šią antikinio pasaulio gar
senybę ir tuo būdu labiau priartėja prie Romos vals
tybės iškalbos meisterio Cicerono, negu prie Demoste- 
no. Chrizostomas yra pats žymiausias kalbėtojas iš 
Bažnyčios tėvų. Jau pati prigimtis jį buvo apdovano
jusi nepaprastais šio meno gabumais. Jam nereikėjo, 
kaip Demostenui, daug lavintis retorikoje ir nugalėti 
daug tarties sunkumų: iš jo lūpų liejosi, kaip krikšto- 
linė srovė, aiškūs ir skambūs graikų kalbos žodžiai ir 
formavosi į stilingus sakinius. Jo stilius, nors ir be 
galo vaizdingas, bet kartu ir aiškus, paprastas ir be 
puošmenų, kurias taip mėgo antikinio pasaulio kalbė
tojai, nes svarbiausias jam dalykas kalboje ar pamoksle 
buvo ne išorinė kalbos forma, bet įtikinamumas, ir jam 
pasiekti jis vartojo labai vaizdingus, paimtus iš pa
prasto gyvenimo pavyzdžius ir palyginimus. Užtat šiuo 
atžvilgiu Chrizostomo stilius panašus į šv. Pauliaus 
laiškų stilių. Jo, kaip kalbėtojo, pasisekimas gal daug 
parėjo ir nuo to, kad jis buvo didelis žmonių širdžių 
žinovas. Dėl savo nepaprastos iškalbos vėliau jis buvo 
pramintas auksaburniu (graikiškas žodis Chrizostomas 
lietuviškai reiškia auksaburnį).

Vaikystė ir, jaunystė.

Chrizostomas gimė 347 m. Antijochijoje. Taigi šiais 
metais sukanka lygiai 1600 m. nuo jo gimimo. Jo tėvas 
Secundas buvo karininkas ir tuo metu tarnavo Siri
jos armijoje. Tačiau netrukus jis pasimirė, palikdamas 
našlę savo 20 metų žmoną Antuzą, kuri buvo nepap
rastai tvirto būdo ir protinga moteris. Po vyro mirties 
jai atiteko sūnaus Jono ir kiek už jį vyresnės sesers 
auginimo ir auklėjimo vargai. Jos pastangomis ir rū
pesčiu jaunutis Jonas pateko j žymiausias to meto An
tijochijos.mokyklas. Jis čia pasisavino graikų pasaulio 
dvasinius turtus ir jo kultūrą, kuri vėliau jam labai 
pravertė nelengvam Bažnyčios darbuotojo ir dogma
tiko kelyje. Retorikos jis mokėsi pas žymų to laiko 
oratorių Dibanijų, nepaprastai uolų žlungančios ro
mėniškos pagonybės sekėją. Nepaprastais savo gabu
mais Chrizostomas tuojau atkreipė Libanijaus dėmesį. 
Jei netrukus Chrizostomas nebūtų pasidaręs krikščio
niu, Libanijus jam būtų pavedęs vesti savo retorikos 
mokyklą.

' Chrizostomo jaunystė kaip tik sutapo su tais laikais, 
kada Romos imperija buvo virtusi religinių kovų are
na. šios kovos tęsėsi visą IV šimtmetį, ir stiprus jų 
atgarsis buvo jaučiamas taip pat ir Antijochijoje, kur 
buvo pilna manichėjų, gnostikų, arijų, apolinariečių. 
žydų ir Romos pagonių prozelitų (religinių perbėgėlių). 
Visas šias kovas,ir religines sektas stebėjo ir matę jau
nutis Chrizostomas.

Klierikas.
•

Sprendžiamas Chrizostomo gyvenime įvykis buvo su
sitikimas su vyskupu Maletiju. Rimtas, malonus ir 
švelnus šio vyro būdas taip paveikė Chrizostomą, kad 
šis tuojau ėmė šalintis pasaulinių studijų ir visa siela 
pasišventė asketiniam ir religiniam gyvenimui. Jis da
bar ėmė uoliai studijuoti Šv. Raštą ir lankyti Maleti- 
jaus pamokslus. Praėjus trejiems metams, jis apsi
krikštijo ir pasidarė klieriku. Trokšdamas tobulesnio 
dvasinio gyvenimo", jis netrukus įstojo j vieną asketi
nę draugiją, kuriai vadovavo garsusis Diodoras, ir daug 
meldėsi bei studijavo Šv. Raštą. Praslinkus keturiems 
metams, jis pasidarė atsiskyrėliu ir apsigyveno vieno
je lindynėje arti Antijochijos. Jis čia išgyveno dvejus 
metus, kol nuo pasniko, budėjimo riakčių ir šalčio 
pakriko jo sveikata. Motinos prikalbėtas, jis grįžo į 
Antijochiją ir pradėjo bažnyčioje sakyti pamokslus.

Dijakonas ir kunigas.

Vyskupas Maletijus, matydamas Chrizostomo, kaip 
pamokslininko, gabumus, 381 m. įšventino jį dijakonu. 
Paskui šis vyskupas išvyko į Konstantinopolį, o savo 
vietininku Antijochijoje paliko vysk. Flavijaną. Tarp 
Chrizostomo ir naujojo vyskupo tuojau užsimezgė glau
dūs ryšiai. Dijakonas Chrizostomas padėjo vyskupui 
pastoraciniame jo darbe, lankė ligonius ir vargšus, mo
kė katehumenus.

Atėjus 386 m., Chrizostomas vyskupo Flaviano įš
ventinamas kunigu. Šiuo metu jis jau turėjo 39 mt 
amžiaus. Savo kunigavimo pradžioje Chrizostomas pa
rašė garsųjį šešių knygų veikalą, pavadintą „Apie ku
nigystę“, kurio gausios laidos ir mūsų laikais tebesirodo 
įvairiose katalikiškose pasaulio leidyklose.

Pirmas įvykis, kuris parodė Chrizostomo iškalbos 
didybę, buvo pasakyti jo pamokslai Antijochijoje 
„Apie statulas“. Šių pamokslų įkaitinta Antijochijos 
liaudis miesto aikštėse išvartė imperatoriaus Feodizi- 
jaus statulas. Ūž tai imperatorius baisiai įsiuto ant 
vyskupo Flavijano, kad šis neprižiūrįs, ką jo kunigai 
darą. Chrizostomas, matydamas, kad vyskupas per jį 
pateko į nemalonę, trumpu laiku pasakė apie dvidešimt 
pamokslų, maldaujančių imperatoriaus atleidimo, ir 
sugraudintas valdovas netrukus vyskupui atleido.

Nuo 386—398 m. jis sakė pamokslus Antijochijos 
bažnyčiose. Nuo gausių plojimų aidėjo bažnyčia. Šie 
12 metų — tai didžiausio jo produktyvumo metai, per 
kuriuos jis parašė" garsius Šv. Rašto komentarus. 
Šiuose komentaruose sukaupti neišsemiami dogmati
nio, moralinio ir istorinio Bažnyčios mokslo turtai, iš 
kurių labai ryškiai matyti krikščionybės veidas IV ir V 
šimtmečių sąvartoje.

Vyskupas.

Chrizostomo garsas išplito toli už Antijochijos ribų 
ir pasiekė net Konstantinopolį. Ir štai 398 m. vyskupų 
susirinkimeį. kuriam vadovavo Aleksandrijos patriar
chas Tefilis, Chrizostomas išrenkamas Kfonstantino-
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polio vyskupu. Konstantinopolis tais laikais buvo riba 
tarp Rytų ir Vakarų, ir Chrizostomui reikėjo parodyti 
daug takto, kad abu šie pasauliai nesusipeštų. Taip pat 
reikėjo mokėti tinkamoj aukštumoj išlaikyti vyskupo 
autoritetą, gyvenant tokiame mieste, kuriame siautėjo 
imperatoriaus dvaro intrygos ir neišpasakyta praban
ga, iš vienos pusės, ir niurnėjo iš svetimų kraštų ki
lusi -nepatenkinta dvasiškija, iš antros pusės. Paskyrus 
vyskupu Chrizostomą, Konstantinopoly tuojau suin- 
.tensyvėjo ir atgijo religinis gyvenimas. Naujasis vys
kupas tuojau pravedė .visą eilę reformų: sumažino 
episkopalinių rūmų išlaidas, panaikino šių rūmų puo
tas, o pats gyveno taip neprabangiai, kaip ankščiau, 
būdamas kunigu; pasisakė prieš nepaprastą turtuolių 
prabangą ir prieš šykštuolius; laisvai ir palaidai pa
sauly gyvenančius vienuolius suvarė į vienuolynus ... 
Dar su didesniu užsidegimu negu Antijochijoj jis čia 
sakė pamokslus prieš skandalingus turtuolių lėbavi
mus, prieš beveik permatomų drabužių madą, kuri 
tais laikais moteris iš proto varė, ir prieš visokias ki
tokias to meto ydas.

Nors jis savo pamoksluose ir nesigailėdamas pliekė 
didikus, bet jų tarpe jis turėjo taip pat ir gerų drau
gų. Net pati imperatorienė Eudoksija buvo jam labai 
draugiška, dalyvaudavo religinėse procesijose, klausėsi 
jo pamokslų, pirko bažnyčiai žvakių. Taip pat su im
peratoriaus giminaite Olimpija, dijakonise, jis palaikė 
artimus ir draugiškus ryšius.

Betgi šita draugystė su imperatoriaus dvaru -neilgai 
tetruko. Vienas iš ministerių, Eutropijus, buvęs anks
čiau vergas, pradėjo iš turtuolių atiminėti nuosavybes, 
įtardamas juos savo priešais ir varžovais. Šiam ministe- 
rio veiksmui griežtai pasipriešino vysk. Chrizostomas, 
pasakydamas kalbą „Prieš Entropijų“. Vėliau tas pats 
Eutropijus pateko j imperatoriaus nemalonę ir krei
pėsi į vyskupą, kad užtartų, ir Chrizostomas dabar pa
sakė garsią kalbą „Už Entropijų“. Tačiau kalba nieko 
nepagelbėjo, ir Eutropijus mirė ištrėmime.

Pagaliau pati imperatorienė Eudoksija padarė 
skriaudą vienai našlei. Chrizostomas užstojo našlę, ir 
imperatorienė 'dėl to įsižeidė. Taigi santykiai tarp 
dvaro rūmų ir vyskupo rūmų bematant atvėso.

Tuo pačiu metu (399) sukilo vienas iš imperijos ge
nerolų ir jam netrukus pavyko nuversti imperatorių ir 
pačiam tapti vyriausiu imperijos valdovu. Jis vadinosi 
Gainu, buvo gotų tautybės ir arijietis. Šis valdovas 
netrukus paprašė iš Chrizostomo vienos bažnyčios 
Konstantinopoly, kurioje galėtų jo kareiviai apsistotų 
Chrizostomas griežtai atsisakė. Konstantinopolio gy
ventojai taip pat tam buvo priešingi: vieną tamsią 
naktį jie užpuolė mieste Gaino karius gotus ir daug 
jų išžudė. Pats Gainas vos paspruko; vėliau jis pa
teko į hunų rankas ir jų buvo nužudytas. Tokiu būdu 
trumpu laiku žuvo trys Bizantijos valdovai. Chrizo
stomas per šiuos sumišimus turėjo parodyti daug su
manumo ir drąsos.

Valdžią Konstantinopoly dabar paėmė dvariškių kli
ka su imperatorienę priešaky.

Apie 403 m. imperatorienės rūmuose apsigyveno 
Aleksandrijos patriarchas su 29 sufraganais. Jis tuo
jau ėmė konferuoti su visais Chrizostomo priešais ir 
netrukus Chalcedone (netoli Konstantinopolio) sušaukė 
savo sufraganų ir dar kitų 7 vyskupų sinodą, kuriame 
iškėlė daug juokingų kaltinimų prieš Chrizostomą ir 
jį pašalino iš vyskupo vietos Konstantinopoly. Maža 
to: dvaro rūmuose buvo pasirašytas Chrizostomo iš
trėmimo aktas. Kai Chrizostomas buvo pakeliui į ištrė
mimo viet^ staiga Konstantinopolį ištiko žemės dre-

Vyk iš savo širdies liūdesį. Jis yra abejonės ir pykčio 
brolis. Prašalink iš savo širdies liūdesį ir nevargink 
Šventosios Dvasios, kuri gyvena tavyje, kad ji nesis
kųstų prieš tave Dievui ir tavęs nepaliktų; nes Dievo 
Dvasia, kuri yra duota tavo kūnui, nepakelia nei liū
desio, nei širdies siaurumo.

HERMES (Pastor)
Vienas pirmutinlųjų, krikščionijos rašytojų 

bėjimas. Imperatorienė, manydama, kad tai Dievo 
bausmė, tuojau įsakė Chrizostomą grąžinti atgal į 
Konstantinopolį. Jis grįžo miniai džiūgaujant. Patriar
chas turėjo skubiai nešdintis iš miesto.

Tačiau vos dviem mėnesiams praslinkus nuo šio įvy
kio, Konstantinopoly buvo nuversta prieš bažnyčią 
stovėjusi imperatorienės statula. Del to imperatorienė 
baisiai užsirūstino ir kreipėsi į patriarchą, kad jis su
grįžtų ir vėl pašalintų Chrizostomą. Rūmuose 404 m. 
vėl buvo kareivių išvarytas į ištrėmimo vietą.

Tremtis ir mirtis.

Chrizostomas buvo ištremtas į Kukuzą. Tai nuošali 
vietovė prie Armėnijos sienos, nuolat puldinėjama izau- 
rijanų. Norėdamas apsisaugoti nuo šių barbarų, sekan
čiais metais jis pabėgo į Arabiso pilį ir iš čia laiškais 
jis palaikė glaudžius ryšius su savo draugais Konstan
tinopoly ir Antijochijoje ir neprarado vilties vėl kada 
nors sugrįšti į savo senąją vietą.

Vėliau (407) buvo duotas įsakymas Chrizostomą per- - 
kelti į Pitiją. Tai vietovė netoli Juodosios jūros, prie 
Kaukazo kalnų. Jis į šią naują ištrėmimo vietą buvo 
varomas dviejų žiaurių kareivių. Nuo saulės kaitros, 
nuo lietaus ir šalčio naktimis, nuo ilgos ir sunkios ke
lionės jo kūnas nusilpo ir nebeatlaikė. Pasiekus Ro
maną, Chrizostomas paprašė, kad kareiviai jam čia 
leistų pailsėti, bet šie nesutiko ir varė toliau. Tačiau 
Chrizostomas dabar taip nusilpo, kad kareiviai su juo 
turėjo grįžti atgal į Komaną, kur po kelių valandų 
Chrizostomas ir mirė. Paskutiniai jo žodžiai buvo šie: 
„Garbė Dievui už viską!“ Jis čia ir buvo palaidotas. 
Vėliau jis buvo paskelbtas šventuoju, ir 438 m. jo' 
kūnas su didelėmis iškilmėmis buvo perkeltas į Kon
stantinopolį ir palaidotas. Apaštalų bažnyčioje, kur 
jau ilsėjosi 404 m. mirusi imperatorienė Eudoksija.'

Raštai.

Nė vienas Bažnyčios tėvas nepaliko tiek daug raštų, 
kaip šv. Jonas Chrizostomas. Jie sudaro 13 didelio for
mato ir storų tomų, rašytų graikų kalba. Visi jie ga
lima suskirstyti į 3 dalis: opuscula, homilijos ir laiš
kai. Į pirmąją grupę įeina: „Palyginimas karaliaus su 
vienuoliu“, „Paskatinimas puolusiam Teodorui“, „Prieš 
vienuoliško gyvenimo priešininkus“, „Apie atgailą“, 
„Paskatinimas Stagirijui“, „Apie mergystę“, „Apie ku
nigystę“ ir daug kitų. Antrąją dalį sudaro šv. Rašto 
komentarai (64 kn.). Trečiai daliai tenka laiškai. Jų 
yra 238 — parašyti ištrėmime.

Teologinė Chrizostomo reikšmė yra nepaprastai di
delė. Vargu ar katalikų bažnyčia turėjo didesnį už jį 
Sv. Rašto egzegetą. Taip pat kaip dogmatika kažin ar 
jis turi sau lygių. Minėdami jo gimimo sukaktį, mes 
pagarbiai lenkiame savo galvas šiam atkakliam ir iš
kalbingiausiam katalikų tikėjimo liudytojui.

152

8



Kun. V. BagdanavičiusVAINIKUOTAS VARGAS(J. Sakalo baladės „Tamsioji naktis" paraštėje)
1. 1946 mt. kovo mėn. 15 d. „N. Gyvenimo" numeryje buvo atspausdinta Juozo Sakalo baladė „Tamsioji naktis", kuri atrodo yra verta didesnio mūsų dėmesio. Jau ir formaliu atžvilgiu ši baladė yra vertinga visų pirma tuo, kad ji jau yra didesnė kompozicija. Ji nėra koks pavienis fragmentas, kokia atskira minties atlauža. Ji sudaro vieningą visumą, susidedančią iš įvairių vaizdais

Vladas Šlaitas
IŠPAŽINTISViešpatie,Aš noriu būti atviras, kaip kūdikis;Kaip mylimosios akys mylimajam;Kaip liepos mėnesį lig mėlynumo degantis dangusArba kaip vasaros vidudienįKaitroj išdžiuvusio upokšnio dugnas. •Viešpatie,A# nežinau, ar Tu skaitai mano eilėraščius;Jei neskaitai, tai tyčia imk ir šitą'vienąManųjų atgailos eilėraščių skaityk:Aš būsiu atviras Tau šitame eilėrašty,Kaip mylimosios akys mylimajam; .Kaip liepos mėnesį lig mėlynumo degantis dangusArba kaip vasaros vidudienįSausroj išdegusio upokšnio dugnas. zGerai, kad negimiauMaždaug prieš 1900 metų:Būčiau ir aš kartu su Jeruzolimos gyventojais * Tave prikalęs savo rankomis prie kryžiaus Arba geriausiu atveju, kaip šventas Petras, Tavęs 3 kart išsižadėjęs būčiau.Ak, kas iš to, kad negimiauMaždaug prieš 1900 metų:Aš ir šiandien Tave skersai ir išilgaiSavom mintim, lyg išmirkytom rykštėm, nuplakuArba geriausiu atveju, kaip šventas Petras, Tavęs 3 kart visų akyvaizdoj išsižadu.Viešpatie,Aš nežinau, ar Tu skaitysi šį eilėraštį.Ak, neskaityk geriau ir nelaikyk už bloga:Aš ir be to, matai, lig išnakčių nemiegu,Ir mano nuodėmės,Lyg kryžminiai žaibai,Mane skersai ir išilgai žegnoja.Viešpatie,Aš noriu būti atviras, kaip kūdikis;Kaip mylimosios akys mylimajam;Kaip liepos mėnesį lig mėlynumo degantis dangusArba kaip vasaros vidudienį ♦ „Kaitroj išdžiuvusio upokšnio dugnas. 

išreikštų minčių iki galo išmąstytų ir įdomiai suderintų. Mūsų šviesuomenės literatūriniam auklėjime atrodo trūksta kompozicinio elemento. Ir Putinas kompoziciniu atžvilgiu yra netvirtas" ir šių dienų gimnazistas nėra jos pakankamai mokomas. Dažnai yra pasitenkinama tuo, kad jis moka parašyti „vaizdelį" ir nesirūpinama, kad jis keletą vaizdų vieningos idėjos pagalba suharmonizuotų. Yra svarbu ne tik tai, kad mokinys sugebėtų švystelti kokiu vaizdu ar paberti keletą minčių, bet kad jis pats jas iki galo išmąstytų ir jas suderintų į žmoniškai vertingą bei įdomią visumą.2. Sakalo baladės tema yra naktis. Tai yra viena iš tų temų, kurių yra ėmėsi visi gilesnieji poetai. Visi jie yra rašę savo „nokturnų". Ir šv. Jonas nuo kryžiaus jų yra rašęs ir Mistral ir kiti. „Kokią mintį nakties tamsa jai duos atminti?" Tai yra kiekvieno nokturno tema.Rasti išganingą mintį dvasinėje tamsoje yra nelengva. Si ’žmogaus būsena dėl to ir yra vaizduojama naktimi, kad joje nėra jokios išganingos minties; joje yra tik ilgu: „nei dvasios, nei vėlės, nei vėjo". Nieko nėra, o yra tik nerimas, baisus ir rūstus, kaip potvynis, kuris „pakyla griaut stačius krantus". Jokio orientyro, jokios vilties. Reikia tik atsiminti 1943 metus; kada baladė buvo parašyta. Tada Lietuvoje siautėjo vokiečių okupacija ir nebuvo pagrįstos vilties, kad ji kokiu laimingu būdu greit baigtųsi. Mūsų šviesuomenė tada gyveno iš tikro tamsiąją naktį. Priespauda tada buvo visuotinė; bet ji nebuvo tokia visuotinė, kad ir dvasios nerimą prispaustų. Jis kilo gaivališkai ir ieškojo atsakymo.Beieškant orientyrų tamsoje žmogaus dvasiai tenka susitikti „ilgi naktibaldos šešėliai". Kas jie yra tie šešėliai? Ar jie yra žmonės, netekę galimybės nei apsispręsti, nei ką gero daryti?... Ar jie yra įvairios pažiūros, kurios kažin kaip kyla, kurių negali nei atmesti nei priimti?... Ar jie yra įvairios naujos grėsmės, kurios iš nakties gilumos atslenka kaip povandeninės uolos žmogaus gyvenimo dar labiau skaldyti? ...Ir tu čia nieko neįspėsi nieko nesusiorientuosi! Ir ne veltui poetas išsiilgsta- šviesios žemės; žemės, rytmečio aušroje besišypsančios.3. Nors ir kąžinkokia būtų naktis ir labiausiai gili tamsa, jei poetas tos temos imasi, tai jis tikisi rasti joje kokios nors šviesos.Visas nokturnų patrauklumas ir glūdi toje aplinkybėje, kad poetai šioje tamsoje geba rasti labai keistos šviesos, labai netikėtinos, labai paradoksiškos. Sakysim poetei Mistral pati kančia, kai jau ji yra iki galo išnešta, kaž kaip nušvinta. Kas yra ta per šviesa kuri nušviečia Sakalo naktį? — Jam ta šviesa yra ne kas kita, kaip — žmogaus vargas. Kokš jis yra sunkus ir baisus. Jis „be gailesčio tik pikta daro", jis lydės žmogų visu jo gyvenimo keliu ir nurims tik tada, kai „prie jo antkapio lentos sargybos eiti atsistos”. .Tačiau kokia nuostabia šviesa vargas moka suspindėti! Jis ir„Kaip perlo trupinėlis„Netyčia pamestas ant kelio“,jis ir kaip motinos bemiegė naktis prie savo vaiko . . .
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Vargo nušvitimą Autorius praveda įvairiais laipsniškai kylančiais vaizdais. Pirmiausiai jis suspindi kaip perlo gabalėlis dulkėtame kelyje, paskui jis kaip žiburys pasirodęs keleiviui naktyje, kurį užsižiebė turbūt motina atsikėlusi prie savo kūdikio; vargas lydi toliau žmogų duobėtais, trankiais ir akmeningais jo gyvenimo keliais. Nors jo smūgiai „dažnai suduoti bus neapsakomai skausmingi", bet skausmą iškentėjus, žmogui vėl yra lėngva ir jo „krūtinė vėl pilna jėgų". Ir pagaliau savo raidos pabaigoje ta vargo šviesa, iš vieno krislo prasidėjus, taip išplinta, kad net akys apmargsta ir... „štai regi aukštus baltus rūmus", kur skamba linksmos kalbos, juokai ir muzika. .Vadinasi tas vargas yra iš tikro plačios skalės dalykas. Jis prasideda kukliomis ir skaudžiomis asmeniškomis pastangomis ir baigiasi didžiaisiais žmonijos laimėjimais, kurie yra apvainikuojami puošnioje šventėje.4. Baladės autorius, įvairiais vaizdais davęs atsakymą į nakties klausimą, toliau eina jo išryškinti labiau iš vidaus. Nors žmogaus vargas sugeba nušvisti didele šviesa, tačiau ta šviesa nėra pilnutinė, ji nėra be šešėlių, ji savyje kartu slepia ir didelę tragiką.Iki šiol buvusi epinio pobūdžio baladė dabar įgyja draminį pobūdį. Prasideda veiksmas. Baugus ir liūdnas nakties fonas pasitraukia į šalį, ir mus apsupa šviesa. Tačiau, kaip paveikslo rėmai vis tebestovi naktis, bet ji jau nieko negąsdina, ji yra „kaip vasaros naktis šiltS".„Didžiojoj salėj šokiai.„Čia muzika ir linksmos poros, „Ten vaišės, kortos, ten atokiai „Vėl kitos pramogos padorios".Čia mes matome žmogaus vargą, vainikuotą pasisekimu. Naktis atrodo yra nugalėta; nebėra jau nei baugių klausimų, nei naktibaldų šešėlių. Ir šitą vainikuotą vargą Autorius suveda akystaton su ne šios žemės realybe. Jis nori patikrinti jo absoliutinį vertingumą. Į salę įeina — ne Dievas, bet tai, kas mūsų tautos gyvenime buvo laikoma absoliučios vertybės simboliu — didieji kunigaikščiai: — „Įeina salėn Gediminas, Kęstutis, Vytautas ir daug kitų didvyrių puoton nekviestų".„Kapų tyla. Linksmybės,„Kaip žaibo paliestos nutrūko, „Tik lyg po gaisro baisenybės „Nyki ugniavietė dar rūko. „Ir abeji svečiai stovėjo, „Nei skirstės, nei gilyn' nebėjo, „Net buvo pajudėt baisu,- „Nors degė šviesos, bet tamsu".Kapų tyla, bet labai veikli tyla! Joje vyksta didysis savo pastangomis išsilaisvinusių žmonių apsisprendimas, kaip elgtis antgamtinės realybės atžvilgiu. Kokį kelią paims vainikuotas vargas antgamtinės realybės aky- vaizdoje? Nuo čia viskas priklauso.5. Pirmiausiai svečių tarpe kyla bendras susižavėjimas. Himnas! „Suaidėjo giesmė, kaip miškas besiūbuojąs,. pažadintas galingo vėjo. Didingai skamba himno žodžiai...." Giesmė pakartota nutilo, žmonių širdys atlydo. Tačiau nekviestieji svečiai tyli, kaip tylėję. Tada, prabilo gyvieji: „Prašau! Sveiki didvyriai!" — Jums dera mūsų pagarba visada. Štai mes jus matom atvykusius iš piliakalnių, kur augę medžiai jums „ramybės vietą teikė saugią". Jūs esat už tėvynę žuvę, kad kiti gyventų. Ir mes eisim tėvynės vieškeliu plačiuoju, vėliavos'nenuleisim. „Pagerbdami jūs atminimą, apginsim 

šventą palikimą. Kaip girių paukštis bus laisva didvyrių žemė Lietuva". Tėvynę išpuošim, nesuskaitomų gėrybių sukursim, ją garbinsim ir apdainuosim, nuo priešų ginsim ir t. t. — Tačiau ir į kalbas didvyriai neatsakė. Jie tylėjo. — Tada atsimenama, jog didvyriai dar nėra pakviesti į bendrą puotą. Ir šeimininkas juos ima kviesti, ir privačios inicijatyvos atsirado: — „Prašau mūs vyno taurę! Tegul liežuvis pasigirdys! Pakelk nors savo ranką taurią! Ar titnaginės jūsų širdys?" — taria vienas iš drąsesniųjų svečių. Tačiau „suspaustos rankos nepakilo, sučiauptos lūpos neprabilo, ir veidas buvo išdidus, rūstus, išsekęs ir graudus".Kviestųjų svečių kantrybė išsenką, bet kartu jiems grįžta realistinis galvojimas. Jie pagaliau įsisąmonina, jog čia yta ne kas kita tik lavonai.„Pakanka pikto juokol„Susitvarkykim mano ponai!„Gana čionai ieškoti juokų!„Nors kunigaikščiai, bet lavonai.„Tereikia apsispręst kur dėsi.„Tegul muziejui pastovės jie.„Gal jie kam nors, kas juos lankys „Ir be kalbos ką pasakys. —"Su realistiniu galvojimu grįžta žmonėms ir drąsa, kuri nesivaržo jokiomis šventenybėmis. Jiems jau daugiau nebėra paslapčių: „Nutvėrę už skvernų lavoną, atlapstė, žiūri ar raudona, kaip generolo šių laikų kaip įdomu ir kiek juokų!"Žmonių santykiavimas su antgamtiniu pasauliu, prasidėjęs romantiniu susižavėjimu, perėjęs realizmą pasiėSė ciniškai juokaujantį natūralizmą. Toliau kelio jau nebėra. Kelio galas yra prieitas. Perkūno kibirkštis užbaigia išlaisvinto vargo pokyli.6. Žmogaus vargas, kuris įvairiose savo apraiškose turi tiek daug natūralaus kilnumą bei šventumo, savo susitikimo su antgamtinėmis realybėmis neišlaikė. Kas čia dėl to yra kaltas? Kodėl nežemiškieji svečiai neprabilo? Kodėl žmonių pastangos sueiti su jais į sąlytį paėmė tokį dekadentinį kelią, vedantį į pražūtį? Nuo romantizmo, per pozityvizmą ji nuėjo iki grubaus materialistinio natūralizmo. Jeigu čia eitų kalba apie visos Vakarų Europos dvasios raidą į griuvėsius, galima būtų pageidauti dar ir priešromantinės jos raidos. Bet jei čia eina kalba apie Lietuvą, tai šie raidos tarpsniai jai yra labai būdingi. Nes Lietuva tik nuo romantizmo sąmoningai įsijungė į Europos dvasios raidą ir žengė kartu su ja tolimesniais jos tarpsniais. Nėra abejonės, kad romantizmo sąjūdį Vakarų Europoje tenka skaityti gana teigiamu reiškiniu. Jis pakėlė tautų dvasią ir išlaisvino jas. Jis davė pradžią ir tam tikram religiniam atgimimui. Tačiau tarsi nuo kalno įsibėgėjusios kažin kokios inercijos stumiamas jis nestengė visos žmonijos pakelti ir ji nuriedėjo žemyn pozityvizmo ir materializmo linkme.Baladės autorius mums neišaiškina kodėl didvyriai neprabilo ir kurios žmonių pastangos juos prakalbinti buvo geros, kurios blogos. Jis taip pat neduoda mums ir jokio pamokymo, kokiu būtu sų antgamtiniu pasauliu reikia santykiautiTačiau šitas jo nutylėjimas yra tam tikru atžvilgiu iškalbingesnis, negu aiškus pamokymas. Jis verčia mus pačius susimąstyti ir perkelia visą klausimą į mūsų išvidinę asmeninę sritį. Jis žadina norą suderinti mūsų pastangoms su antgamtine realybe. Nes iš tikro čia kliūtis glūdi ne tiek žinojimo trūkume, kiek noro trūkume.
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— Jeigu tarp dviejų draugų pairo santykiai ir įsiviešpatavo nesantaika, tai ji tęsiasi ne tiek dėl to, kad jiedu nemokėtų susiderinti, bet dėl to kad jiems trūksta tar- pusavės meilės, kuri juos suderintų. Panašiai tenka pasakyti ir apie žmonių santykius su Antgamtine Realybe. Dėl to tie santykiai nepasiseka užmegzti, kad ne vienas šiandieninis žmogus greičiau nori iš Antgamtinės Realybės išsilaisvinti, negu su ja tampriau santykiauti; jis nori ją greičiau nuvertinti, negu ją gerbti ir mylėti.7. Milašius savo dramoje „Miguel Manara" sprendžia juslinės ir antgamtinės meilės problemą. Claudelis savo „Šilkiniame batelyje" sprendžia aistros ir malonės konflikto klausimą. O Sakalas savo baladėje „Tamsioji naktis" sprendžia žmogaus pastangų, jo vargų ir Aukščiausiojo suderinimo klausimą. Visos šios trys problemos galų gale sudaro vieną didžiąją problemą, būtent: pasaulio išganymo, jo nušvietimo arba jo išlaisvinimo problemą.Sakalas nesitenkino savo baladėje pavaizdavęs nakties šviesą; jis iškėlė ir jos gręsmes bei tamsumas. Nak-_ ties šviesa jam visuomet lieka' tik nakties šviesa, kuri yra didžios gręsmės apsupta. Tikroji šviesa jam yra tik dienos šviesa, kada, katastrofai praėjus ir jos ugniavietei dar teberūksiant, „tekėjo saulė iškilminga, aplink 

šviesos vainikas sklido ir medžiai raudo ir džiaugsminga saulėtekio giesmė skambėjo" . . .■ Ir šioje šviesoje, kurią Ap. Jono lūpomis galime vadinti tikrąja šviesa, „kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį" (1,9) prasideda naujas žmogaus vargas — artojai skuba į laukus. Ši šviesa persunkia kiekvieną darbą tų žmonių, kurie yra „šviesos vaikai, dienos vaikai" (1 Tesal. 5,5). Tik šioje šviesoje, atrodo, yra galimybės ir žmogaus vargui nušvisti nenykstančiu spindesiu. „Taigi žiūrėk, — sako Kristus, — kad tavyje esanti šviesa nebūtų tamsybė" (Luk.11.35).Baigiant šias pastabas tenka pasakyti pora žodžių apie savotišką šios baladės veikimą į skaitytoją. Pirmas jos įspūdis skaitytojui dažniausiai nėra labai pozityvus. Tačiau kas turėjo progos prie jos grįžti dar kartą, ilgesniam laikui praėjus, tas nustemba jos giliu gražumu. Tai nėra visiškai nesuprantamas reiškinys. Baladė turi savo išvidinį pasaulį, labai skirtingą nuo kasdieninio, dėl to skaitytojui šio slenkščio perėjimas dažnai nėra visai lengvas- uždavinys. Bet taip yra buvę su daugeliu didžiųjų meno kūrinių. Iš syk jie yra buvę svetimi aplinkai. Tik ilgainiui, kai žmonių dvasia, bestudijuodama šiuos kūrinius, pati jais persiima, tuo pačiu ji sukuria dvasinį prietiltį, palengvinantį ir kitiems prieiti prie jų.
I.

Julius Kakarieku 
■

v v v

S v. Jono bažnyčia Vilniuje
(Kun. Alfą Lipniūną prisimenant)

Pačiam Vilniaus miesto centre, prie senųjų universiteto rūmų, stovi didinga šv. Jono bažnyčia, savo didumu prilygstanti pačiai Vilniaus katedrai. Ateities istorikai, kurie rašys apie jos barokinį stilių, puikius paveikslus ir labai žydrius vitražus, turėtų būtinai įterpti, kad ši paties Jogailos funduota bažnyčia suvaidino šio karo audroje be galo svarbų tautinį vaidmenį: ji buvo tapusi dvasiniu lietuviškos rezistencijos židiniu.Kai atslinko į Lietuvą baisus rytų košmaras ir daugelis blaškėsi, pametę galvas, šv. Jono skliautuos galingai nuskambėjo kun. Alf. Lipniūno pamokslų žodžiai. Tai buvo drąsūs, ryžtingi žodžiai, kelią viltį ir entuziazmą, skatiną dirbti ir aukotis. Nusiminimo apimtoms sieloms tai buvo tartum balzamas. Ir todėl į šv. Joną ėmė rinktis minios žmonių. Tūkstantinės minios, kurios tirštai užpildė bažnyčią nuo vieno ligi kito galo. Ir taip jos rinkosi per visą bolševikmetį ir trejis vokiečių okupacijos metus — net ir tada, kai mylimas pamokslininkas jau buvo išvežtas.Didelė kun. Lipniūno pamokslų jėga glūdėjo ne tiek jo retorinėj figūroj, — jis prabildavo labai paprastu stilium — kiek jo nuoširdume. Kai jis kalbėdavo iš sakyklos, būdavo jausti, kad jis kalba iš širdies gelmių. O toji širdis buvo tikrai didelė! Ji daug jautė ir daug pergyveno.Kun. Lipniūnas nebuvo iš tų dvasios vadų, kurie gyvena kontempliacijoj, atitrūkę nuo savo aplinkos ir jos medžiaginių bei dvasinių interesų. Jis buvo akcijos žmogus. Todėl jis turėjo gyvą ir nuolatinį kontraktą su žmonėmis. Jis gerai pažinojo jų reikalus ir puikiai jautė jų gyvenimo pulsą. Išėjęs sakyklon, jis pradėdavo nuo paprasčiausių kasdienių reiškinių. Ir tik sudaręs jų kom

pleksą, jis padarydavo išvadas, logiškas ir įtikinančias. Labai dažnai jis atsinešdavo su savim laikraštį, bolševikinį arba nacinį — drauge su Evangelija. Atsinešdavo liūdną ir linksmą naujieną. Koks skaudus būdavo kontrastas! Kontrastas tarp šiurkščios kasdienybės ir šventumo, tarp neapykantos ir meilės, tarp ateizmo ir krikščionybės. Kun. Lipniūnas niekad neieškodavo įmantrių apokaliptinių vaizdų, kad sudrebintų klausytojų širdis. Jis juos sujaudindavo, atskleisdamas liūdną gyvenimo realybę. Bet jis nesustodavo pusiaukelėj ir nepalikdavo klausytojo sielvarte ir desperacijoj. Jis jį vesdavo toliau, per kliūtis ir užtvaras, sunkumus ir pavojus, rodydamas vis šviesesnius horizontus, — kol pasiekdavo aukštąjį kalną, nuo kurio Kristus sakė minioms pamokslą: „Palaimintieji . . ." Klausytoją jo žodžiai traukė su tokia didele išvidine jėga, kad jis negalėjo nė per žingsnį atsilikti. Jis žengė drauge su pamokslininku ir drauge žavėjosi aukštumom.Kun. Lipniūnas savo pamoksluos labai daug vietos skyrė bendram tautos reikalui. Su didele drąsa ir pasiaukojimu jis stojo ginti tautos gyvybės, kurią nepaliaujamai naikino rėkianti propaganda ir žiaurus teroras. Jis, tartum pasakos nykštukas, ryžosi priešintis baisiam milžinui, kurio vien, pasirodymas kėlė siaubą ir paniką. Tai sunki ir nelygi kova. Bet jis mokėjo ją virtuoziškai vesti. Jis mokėjo iš savo tribūnos ne tik tautos vargais pasiskųsti, bet ir kovos dvasią ugdyti.Pažįstančiam totalitarinių rėžimų metodus yra aišku, kiek ten reikia rizikos, norint tarti viešumoj drąsesnį tiesos žodį. Ten nėra priimta, turi bent tylėti. Tylėjimas, šalia aklo paklusnumo, yra, tur būt, pati didžiausia totalitarinės valstybės piliečio dorybė. Kun. Lipniūnas šios
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dorybės nepraktikavo. Jis kalbėjo — daug ir labai drąsiai. ' Tačiau jo negalima lyginti su bravūrą mėgstančiais jaunuoliais, kurie,- patriotiškai padeklamavę kokiam nors susirinkime, tuč tuojau turėdavo dingti. Dažnai ir pabėgti nesuspėdavo. Tokia taktika yra labai desperatiška. Kun. Lipniūnas kalbėjo iš šv. Jono sakyklos ištisus trejis metus. Taip ilgai jis galėjo žavėti minias tik dėl to, kad savo mintims jis sugebėdavo rasti tokią formą, prie kurios saugumo organai sunkiai tegalėdavo prikibti. Jis, pavyzdžiui, daug sielodavosi dėl okupanto daromų skriaudų, jis pasakydavo visa, ką kiekvienas savo širdy jautė, bet pareikšti bijojo, tačiau jis išvengdavo paminėti, kas yra tikrieji tų skriaudų kaltininkai. Jis jų nevadindavo tikruoju vardu. Jis išliedavo didj savo širdies skausmą, niekur jų tiesiog nepaliesdamas.Bet dar meistriškiau jis mokėdavo nuvyti juodą pesimizmą, kuris tyko kiekvieno, ištikus didelei nelaimei. Tas pesimizmas būna kartais pavojingesnis už didžiausi priešą. Jis paraližuoja jėgas ir kovos nuotaiką. Jis veda į apatiją ir fatalizmą. Kun. Lipniūnas buvo iš prigimties optimistas. Optimizmas tryško iš jo-gyvo temperamento, ir jj geriausiai liudijo jo ramus žvilgsnis ir niekad nenykstanti veido šypsena. Tas optimizmas lengvai persi- liedavo ir į kitus, užkrėsdamas kažkokiu skaidriu lengvumu. Jau pats kun. Lipniūno pasirodymas sakykloje būdavo lydimas šviesių emocijų. Todėl jam lengviau, negu kitiems, sekdavosi sukelti minioj giedrią, pakilią nuotaiką. Žadindamas prarastos laisvės ilgesj, jis lengvai, beveik nejučiom, sužadindavo ir vilti. Ir drauge — tvirtą pasiryžimą: nenuleisti rankų, bet kovoti. Ir įkvėpdavo tikėjimą, kad kova bus laimėta . . . Įkvėpimo / įkaršty jam pakakdavo vykusiai parinktos šv. Rašto citatos, sentimentalaus eilėraščio arba net liaudies dainos posmo, kad sukeltų vaizduotėje galingą laisvės viziją, kuri tiesiog hipnotizuojančiai veikė minią, kuri egzal- tavo jos jausmus, žadino savim pasitikėjimą ir entuziazmą.Tai būdavo malonios, tiesiog svaiginančios akimirkos. Bet tik akimirkos, nes neaukšto ūgio pamokslininkas netrukus užsirūstindavo ir imdavo mėtyti žaibus — kaip tikrasis Jupiteris. Jis paleisdavo į savąją visuomenę visą kanonadą replikų ir karčių priekaištų. Jis ją negailestingai užpuldavo dėl moralinio palaidumo, divorsų, girtavimo, tautinio ištižimo ir oportunizmo. Tartum botagu jis čaižė nusikalsiančius, ryškiais pavyzdžiais rodydamas jų visuomenei daromą žalą ir griežtai reikalaudamas tuoj pat taisytis. Neklausantiems jis grąsin- davo skelbsiąs viešai iš sakyklos jų pavardes.Ar ši drastiška priemonė tiesioginiu būdu ką nors paveikė, sunku pasakyti. Gal būt, ji atbaidė vieną kitą nuo viešųjų nusižengimų tautiniam solidarumui. Bet jos netiesioginė įtaka buvo itin didelė, nes tai buvo labai sugestyvus veiksnys, formuojąs viešąją opiniją. Tiesa, per savo buvimo Vilniuje laiką, kun. Lipniūnas nėra paskelbęs iš sakyklos nė vienos pavardės, tik paminėjęs kelių įspėjimo nebojančių tautiečių visuomenėje einamas pareigas. Bet to, atrodo, tuo momentu pilnai pakako.Su patriotine tematika kun. Lipniūno pamoksluos buvo neatskiriamai susipynusi ir socialinė. Jo jautri širdis gyvai reaguodavo ne tik į dvasinį, bet ir į medžiaginį skurdą, kuris karo pasėkoje vis labiau didėjo, ypatingai didesniuos miestuos. Pirmoj eilėj jis buvo atkreipęs dėmesį į likimui paliktas deportuotųjų šeimas — moteris ir vaikus — ir i sužeistus karius, vokiečių prievarta 

paimtus į frontą. Be to, jam nemažai rūpėjo ir studentų reikalai. — Studentai visais laikais yra reikalingi paramos. — Savo pamokslais jis padarydavo į klausytojus labai stiprių sugestijų, dažnai nuteikdamas ne tik gausiai paremti organizuotą šalpos akciją, bet ir imtis privačios iniciatyvos, kuri tokiais atvejais būna labai rei- # kalinga. Iniciatoriams ir aktyviems pagelbininkams jis negailėdavo pareikšti šiltų padėkos žodžių. Kiekviena proga jis stengdavosi sujungti religinį ir tautinį karita- tyvinės akcijos charakterį.Pozityvi nuotaika, rodanti darbo kovos ir pasiaukojimo prasmę, sutraukė Į šv. Joną beveik visą Vilniaus lietuvišką inteligentiją. Ateidavo ten net daugelis indiferentų ir ateistų. Ir ne vienas jų ryžosi vėliau prieiti prie išpažinties. Toji nuotaika sklido iš Vilniaus i periferijas, net į tolimus kaimus, sugestionuodama kovoti ir tikėti laimėjimu. Senoji sostinė buvo pavyzdys!Bolševikinė valdžia buvo labai susidomėjusi šv. Jono bažnyčia. NKVD net du kartus tardė jos pamokslininką, bet abu kartus paleido..Mat, pradžioje bolševikai dar šiek tiek skaitėsi su viešąja opinija. (Kun. Lipniūno suėmimas būtų sukėlęs Vilniaus gyventojų tarpe daug nepageidaujamo bruzdėjimo.) 1941 metų pavasarį, kai jie jau į jokius skrupulus nebekreipė dėmesio ir brutaliai vykdė žmonių deportacijas, kun. Lipniūnas buvo laimingu būdu patekęs į antruosius sąrašus, todėl jo išvežimą sutrukdė prasidėjęs karas. Jis dar galėjo iš savo sakyklos beveik dvejis metus vadovauti rezistencinei kovai. Jo eilė atėjg tik 1943 m. kovo 17 d.Į vokiečių (okupacijos galą šv. Jono bažnyčios vaidmuo ėmė vis mažėti. Bet tai įvyko ne vien dėl to, kad ji neteko geriausios savo sielos, bet ir dėl kitų priežasčių. Nuo 1943 metų pradžios jau įsisiūbuoja lietuviškojo pogrindžio veikla ir plačiai krašte paplinta nelegalūs leidiniai — proklamacijos, laikraštėliai, kurie jau tiesioginiu būdu galėjo tautoje ugdyti atsparumą ir kovos dvasią. Tuo metu, kada kun. Lipniūnas kalbėjo į minias, rezistenciniai sąjūdžiai dar tik formavosi. Todėl jo nuopelnai yra verti ypatingo dėmesio.
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VERŽIMASIS I DIEVA
* «

Vieno dailininko — vienuolio atsiminimai.
— Vertė Leonardas Valiukas —

(Tąsa)

Antraisiais savo buvojimo metais Hattem’e perskai
čiau keletą knygų, kurios padėjo man išsiaiškinti kai 
kuriuos religinius klausimus. Pirmoji knyga buvo 
Tolstojaus „Išpažinimas“, kurioje jis pagrįstai aprašo 
savo sugrįžimą į tikrą tikėjimą. Puikiai prisimenu, su 
kokiu pasibiaurėjimu ir nenoru skaičiau tą sakinį, ku
riuo sakoma, kad niekas negali mūsų šiame pasaulyje 
ilgesnį laiką visai patenkinti, neišskiriant nė meno. 
Iki tol menas man buvo viskas. Jis atstojo man žmo
ną, vaiką, turtą, džiaugsmą, pasitenkinimą: vienu, žo
džiu, jis buvo man Dievas. Šiandien suprantu savo 
kvailumą, bet vistik turiu pabrėžti, kad šis mano aklas 
atsidavimas grožiui mano jaunystėje atnešė man di
džios palaimos. Meilė idealui vertė mane siekti viso to, 
kas kilniausia grožio karalystėje, ir aš pasiekiau anks
tybais jaunystės metais to tvirto vidinio pasiryžimo, 
nusistatymo, kuris be jokio delsimo pasisavindavo 
aukštesnį gėrį tuoj po to, kai tik pažindavo jame nors 
truputį jojo pradų. Iš to didžiojo rašytojo Tolstojaus 
lūpų sužinojau ir tai, kad esama aukštesnių, kilnesnių 
ir dar daugiau paguodos atnešančių dalykų, negu me
nas. „Taigi“, — aš galvojau — „šis žmogus jau sensta! 
Ir jei jis religijoje randa nusiraminimo, nėra nieko 
stebėtino!“

Antroji knyga, kuri man daug naujo davė, buvo 
Huysmans'o „A Rebours". Aš skaičiau šį romaną su 
nepaprastu džiaugsmu. Huysmans savo romane apra
šo vieno, palaidais keliais nuėjusio, žmogaus gyvenimą, 
kuris pasitraukia į vienumą ir taip kurį laiką gyvena. 
Jojo gyvenimas vienumoje yra pilnas keistumo ir įs
tabaus juoju gėrėjimosi. Ir galiausiai, kai jis visko pa
kankamai atsikanda ir visa tai jam įkyri iki gyvo kau
lo, paskutinę viltį įžvelgia tik savo jaunystės tikėjime, 
kas prieš tai jam nė į galvą nebuvo atėję.

Šioje knygoje išgirdau pirmą kartą iš to, kuris jau 
gerai buvo apsižvalgęs pasaulyje ir pažino žmones, su 
nepaprasta pagarba kalbant apie jėzuitus: „Esseintes“, 
„A Rabours" didvyris,, Huysmans pats, „prisiminė dar 

, tėviškąjį jėzuitų jungą..., kurie vaiką apsiaučia ty
liai veikiančiu, jautriu budrumu, sudaro jam džiaugs
mo, leidžia eiti pasivaikščioti, dalyvauti pramogose, po 
valgio užsikąsti skanaus pyragaičio ar išgerti stiklą 
vyno arba padaryti išvyką į mišką. Tėviškasis jungas, 
kuris auklėtiniui nepasidaro kaip našta, bet priešin
gai, — laiko jį suaugusiu ir kartu myluoja jį, kaip 
vaiką... Jis prisiminė švelnius šių gabiųjų vyrų balsus 
ir nepamėgdžiojamoj kalbos tonų moduliacijoje įsi
tikinimą, su kuriuo jie kalbėjo.

Toliau skaičiau aš jojo garbinimus Senajai Bažny
čiai: „Jis matė, žvilgterdamas aplink, josios įtaką žmo
nijai per ištisus amžius. Jis susidarė josios vaizdą, kil
nų ir vienišą, kaip ji, Bažnyčia, skelbia žmonėms gy
venimo laimę, likimo žiaurumą, moko kantrybės, nuo
širdaus gailesio dėl savo nuodėmių ir pasiaukojimo. 
Jis matė, kaip Kristaus kraujuojančios žaizdos paša
lino visas josios ydas; jis matė ją atnaujinant dieviš
kuosius pažadus, pažadant liūdintiesiems geriausią 
rojaus dalį. Jis matė ją kviečiant žmones kentėti ir 

atnašauti Dievui savo bėdas, vargus bei skausmus. 
Prispaustiesiems ir vargstantiesiems parodydavo mo
tiniškos užuojautos ir pasisakydavo prieš prispaudėjus 
ir despotus.“

Ypač viliojančiai veikė mane dar didžiųjų Bažny
čios Tėvų prasitarimai ir visa eilė vėlyvesniųjų katali- • 
kų rašytojų, kaip antai: de Maistre, Veuillot, Lacor- 
daire, Heilo ir ypatingai Barbey d'Aurevilly. Jei kar
tais aš Huysmans o sprendimui būdavau ir priešingas, 
tačiau būdavau tikras, kad ten, kur patenka į garbi
nimus, negalįs apie ką nors kvailo ar prasto kalbėti. 
„Katalikiška“ ir „kvaila“ buvo man tie žodžiai taip 
įstrigę, kad jie visiškai supuldavo. Ir viskas klostėsi 
taip, kad aš neabejotinai pažengiau svarbų žingsnį 
arčiau prie katalikybės po to, kai perskaičiau „A Re
bours“.

Tuokart susipažinau taip pat ir su Baudelaire ir 
Verlaine raštais. Su Verlaine ;,Sagesse“, tiesą pasa
kius, turėjau susipažinti tik vėliau. Šie rašytojai pri
artino mane taip pat arčiau prie katalikybės, nes jų 
knygose pasireiškiąs grožis yra katalikiškosios kultū
ros šaltinis.

Kaip pastebima, mano švietimasis buvo išimtinai 
modemus. Homeras, Aschylaš, Šekspyras, Goethe ir 
Šileris tebuvo man pažįstami tik iš vardų. Kai aš vė
liau atydžiai perskaitydavau Evangelijas, Sv. Povilo 
laiškus, Sv. Augustino, Sv. Gertrūdos ar Sv. Teresės 
raštus, ar ką nors iš liturginių maldų: pirmojo ad
vento, sekmadienio ar Dievo Kūno Šventės oficijų (Of- 
ficium), išsprūsdavo man kartais šie žodžiai: „Kokiu 
grubiu dvasios penu, kokia šuns duona buvai tu augi
namas“.

... Vieną dieną paprašiau savo tėvą leisti man porą 
mėnesių išvykti į Paryžių. Jis davė tuoj savo sutikimą 
ir dargi net išsitarė mano vienmečiam broliui, kad jis 
esąs labai patenkintas, "jog aš pakeičiąs aplinką. Tai 
buvo 1891 met. vasario mėnuo, aš susidėjau visus savo 
daiktelius ir išvažiavau per Bruselį į Paryžių, į aną 
Paryžių, kurį aš jau pažinau iš dailininkų gyvenimo 
aprašymų ir iš Zola’s, Goucourt’o ir kitų rašytojų 
romanų. >

Prancūzijos sostinėje

Pagaliau turėjau aš pamatyti šį didį pasaulio mies
tą, kuriame aš, galiu atvirai pasakyti, išgyvenau ne
mažą dalį savo jaunystės, nors jame iki šiol ir nebu
vau. Aš nujaučiau, kad šis miestas turėtų mano kaipo 
žmogaus ir dailininko plėtotei nemaža reikšti. Aš •ži
nojau, kad nuo įžengimo į Paryžių pradėsiu naują gy
venimą. Aštuntą walandą vakare pasiekiau „Gare du 
Nord“. Vienas jaunas pirklys, kuriam apie mano at
vykimą iš anksto buvo pranešta, pasitiko mane. Jau 
pirmasis įspūdis buvo svaiginantis. Šis didingas triukš
mas, spūstis, šis didžiadvasis gyvenimas, kas mane 
tuoj užvaldė: „la vie moderne“, naujausio menė ob
jektas! .

Sis jaunasis pirklys nuvedė mane į vieną viešbutį, 
kuriame išsinuomavau mėnesiui kambarį. Šis viešbu
tis buvo vadinamoje „Rue de Maubeuge“, netoliese di
džiojo Boulevard. Pavakarieniavome „Restaurant Du-
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vai“. Šis restoranas man buvo „perdaug kilnus“, gi jau
nasis pirklys ir jojo brolis, -kurie abu kartu su manim 
buvo, „per padorūs“ ir „geri“. Sekančią dieną pasiry
žau jųjų draugystės atsisakyti. Rytojaus dieną, devintą 
valandą ryto, jau stovėjau prie ;,Louvre“, ir kai tik 
buvo atidarytos durys, išlandžiojau visas kerteles šių 
didžiųjų patalpų. Čia gavau nepaprastai stiprų įspūdį. 
Pirmą kartą pamačiau aš visą vaizduojamąjį meną 
jojo plėtotėje per ištisus šimtmečius, — pradedant 
Egypto ir Asirijos menu ir baigiant šių dienų moder
niuoju. Po pietų nuėjau į Luxemburg’o muziejų pa
matyti Manet’o „Olympia“. Aš stovėjau ilgai sužavė
tas prie šio paveikslo ir su giliausia panieka praė
jau pro Jerome, Cabanel ir Bougereau kūrinius. Pa
ryžius buvo nuostabiai puikus, bet aš buvau vienas ir 
negalėjau su niekuo išsikalbėti, o mano širdis buvo 
taip pilna. Dažnai klausdavau kelio, jei jį ir žinodavau, 
kad pasilavinti prancūzų kalboje. Plepėdavau su kiek
vienu, kuris pasitaikydavo šalia manąs autobuse, bet 
išsikalbėti, išsipasakoti negalėjau.

Sekančią dieną aplankiau „Galerie Goupil“ ir pirmą 
kartą pamačiau Degas’o Monet’o, Pissar'o, Renoir'o ir 
kitų impresionistų originalus, kurių vardus jau senai 
žinojau. Pietavau garsiajam menininkų restorane 
„Montmartre“ ir tikėjaus susitiksiąs man žinomą olan
dą. Veltui! Tada sėdau autobusan į Montparnasse ap
lankyti minimą olandą dailininką Haan, nes turėjau tuo 
reikalu rekomendaciją. Radau gi mažą, kuprotą žmo
gų, menkai Įapstatytam kambaryje. Atviram židiny 
ruseno silpna, malkomis kūrenama, ugnis. Paryžiaus 
prabanga! Mano tautietis pasirodė labai draugiškas ir 
pradėjo tuoj pasakoti apie savo draugą dailininką Gau
guin, su kuriuo ilgesnį laiką gyvenąs ir dirbąs Bre
tagne. Jis esąs šiuo laiku irgi Paryžiuje, aš turįs gali
mybės jį šiandien vakarienės metu matyti. Po ilgo 
pašnekesio apie moderniąją tapybą, jis nuvedė mane į 
mažą restoraną „Rue de la grande Chaumiere“, priešais 
„Atelier Colorossi“. Gauguin, kurį aš tuoj iš Haan’o 
nupasakojimo pažinau, kaip tik valgė sriubą ir per
metė mus akimis, kai mes įžengėm į vidų, tarsi, saky
damas: „Kokį čia kvailį Haan Vėl atsiveda“. Meni
ninkas sudarė penkiasdešimtmečio įspūdį, kuris nemaža, 
jau pemešęs sunkių valandų, bet likimui nepasiruo
šęs dar nusilenkti. Jis turėjo ilgus, tamsius plaukus ir 
trumpą, retą barzdelę, kuri nepridengė jo storų, bet 
ryžtingų lūpų ir burnos, o taip pat didesne dalimi ir 
geltonai rusvų skruostų. Ant jo pilkų akių buvo už
kritę viršutiniai akių vokai, kas pridavė jo veidui šiek 
tiek nuovargio.' Tik viena erelio nosis kalbėjo apie jo 
sumanumą, ir energiją. Aš buvau su šiuo ir kitais nuo

latiniais svečiais, daugiausia užsieniečiais dailininkais, 
supažindintas ir sėdau prie savo sriubos. Gauguin buvo 
labai nešnekus, greitai pakilo ir išėjo. Po to dar ilgai 
de Haan kalbėjo apie jojo meną ir, viso to paaiškini
mui, pripaišė pilną kavinės marmorinį stalo viršų, 
įvairiausių kompozicijų. Su pakilia nuotaika išėjau 
namo. Ir kaip aš vienas tada valandos ėjimo kelią ra
dau, stebina dar tas mane ir šiandien.

Nuo dabar vakarieniavau kiekvieną vakarą mažame 
restorane — „Madame Charlotte“, taip vadinosi jojo 
savininkė. Iki jo buvo gan tolokas kelio galas, bet po 
ketvirtos valandos būdavo visi muziejai uždari, ir aš 
tada nežinodavau, ką turėčiau toliau veikti. Kaip daž
nai, beeidamas namo, paklysdavau! Tai būdavo pa
prastai jau labai vėlu, kai aš pakildavau namo. Auto
busai jau nebekursuodavo, o vežikai reikalaudavo 
naktį dvigubos taksos!'Kartą, po vienos valandos ėji
mo, atėjau vėl į tą pačią vietą, kurią buvau ankščiau 
praėjęs. Ir kai galų gale pasiekiau namus, buvau taip 
nuvargęs, kad su rūbais kritau į lovą ir tik pabudęs ■ 
po poros valandų nusirengiau.

Kai tik mano tautietis de Haan kalbėdavo apie savo 
draugą Gauguin, prisimindavo jis taip pat ir jojo mo
kinį Paul Serusier. Greitai šį jauną vyriškį arčiau 
pažinau ir turiu apie jį smulkiau papasakoti, nes jis 
nemaža prisidėjo prie mano religinės ir meniškosios 
plėtotės.

Būdamas pasiturinčių tėvų vaikas pradžioj Serusier 
buvo atsidavęs prekybai, vėliau — menui. Turėdamas 
filosofinių gabumų, mėgo mąstyti ir disputuoti meta- 
fiziškais klausimais. Savo mokslinį išsilavinimą buvo 
gavęs žymių dvasiškių vedamoj kolegijoje ir jis visuo
met atsiliepdavo apie savo buvusius mokytojus su pa
garba ir dideliu jųjų vertinimu. Tuo laiku, kai aš jį 
pažinau, buvo jis nuo katalikybės atitrūkęs ir pakry
pęs prie teosofijos. Tačiau širdyje pasiliko jai artimas 
ir santykiavo dažnai su kunigais ir dvasiškiais. Seru
sier buvo vyriausias dailininko Gauguin gerbėjas — 
apaštalas, apie kurį aš vėliau dar kai tą priminsiu. Nė 
vienas nebuvo šio pirmtako tikrųjų meno principų 
taip gerai suvokęs, kaip jisai. Jam buvo pavykę pri
vatinėj „Julian“ Meno Akademijoje suįdominti grupę 
jaunų menininkų savo mokytojų. Netrukus susidarė 
bičiulių būrelis, kuris kiekvieną šeštadienio popietę 
turėdavo vieno savo nario, Paul Rauson, atelje susi
rinkimą. Šie draugai pasivadino „Nobis“, t. y. — pu
siau iš juoko ir pusiau iš rimtumo pranašais: jie norė
jo žodžiu ir darbu paskelbti naują meno srovę. Per 
Serusier pasidariau ir aš Gauguin mokiniu ir kaip toks 
greitai buvau priimtas į „Nobis“ būrelį — ratą. (b. d.)

TRUMANAS APIE RELIGINES 
SPAUDOS REIKŠMĘ

Religinės spaudos mėnesio* proga 
prezidentas Trumanas parašė „Asso
ciated Church Press“ šitokio turinio 
laišką:

Konfliktas tarp principų ir politikos, 
kurį šiandieninis pasaulis išgyvena, 
su tragišku žiaurumu liudija visų 
žmonių ilgesį tokios jėgos, kurią, tik 
Dievui padedant, galima rasti religi
jos konkretume. Jeigu mes turime 
būti išgelbėti iš chaoso ir sąmyšio tai 

tik dvasinių jėgų pagalba. Tik Die
vas gali žmonijos moralę paveikti. 
Šitai turėdamas galvoje aš sveikinu 
religinės spaudos mėnesio įsteigimą, 
kurį „jungtinė bažnyčių spauda" mano 
pravesti kiekvienų metų spalių mėne
syje. Amerikoje religija ir demokra
tija išsivystė kartu greta viena kitos. 
Jos kartu išgyveno savo žydėjimo 
laikus ir kartu sustiprėjo. Aš visuo
met galėjau konstatuoti, kad reli
giniai laikraščiai atlieka tokį būtiną 
uždavinį, kurį pasaulinė spauda at
likti negali. Dvasiškai nušviesdama 
pasaulio įvykius religinė spauda turi 
(patingą uždavinį ir neša (patingą 
atsakomybę. .
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POPIEŽIUS UŽ EMIGRACIJOS PA
LENGVINIMĄ AMERIKONAmerikos senatoriai, kurie lankėsi Europoje ir kurie buvo atlankę kai kurias DP stovyklas buvo priimti popiežiaus. Šventasis tėvas jiems iškėlė, kokią reikšmę JAV turėtų nauji emigrantai iš įvairių Europos tautų. Jeigu seniau buvo tokios aplinkybės, kurios pateisino emigracijos suvaržymą, tai šiandien yra kitos aplinkybės, kurios reikalauja, emigracijos palengvinimo. Popiežius iškėlė šiandieninį Europos vargą ir pareigą, galimybių ribose, šį vargą palengvinti.

PABALTIECIŲ EKUMENINIO KOMI
TETO MEMORANDUMASLapkričio 12 d. Augsburge Pabaltie- čių Ekumeninis Komitetas priėmė memorandumą DP būklės pagerinimo reikalu. Trumpai čia patiekiame šio memorandumo turinį. «' „Jei Bažnyčia yra įpareigota užtarti benamius ir kenčiančius žmones, tai dabar jaučiame pareigą užtarti kenčiančius mūsų žmones. Sąlygos ir laikas yra tiek sunkus, jog verčia mus viešai kelti esamas negeroves. Mus labai slegia tas priešingumas tarp atsakomingųjų politikų kalbų ir liūdnos tikrovės. Mes skaitome ir girdime skambias frazes apie kiekvieno žmogaus teisę gyventi, dirbti, teisę apie šeimos neliečiamumą, net apie teisę, būti laisviems nuo baimės. Bet visa tai, ką kasdien girdime ir matome, labai prieštarauja aukščiau sakytiems iškilmingiems pareiškimams. Reikalas surasti tremtiniams naują tėvynę vis toliau vilkinamas. Tuo tarpu žmonės gyvena alkani, ankštai sugrusti ir turi kęsti nuolatinę baimę dėl naujų skriningų ir tikrinimų.Pats parinkimo būdas darbui ir neapsieina be žmogaus pažeminimo. Su DP elgiamasi kaip su darbo gyvulių kaimene. Tiriami raumenys ir, po to atrenkami fiziškai pajėgiausi; kitiems teks elgetynuose Vokietijoj' nykti. Viena šalis atrenka jaunas mergaites, kita tik jaunus vyrus. Tremtinys vertinamas taip, lyg jis neturėtų jokių krikščioniškų prievolių savo tėvui ir motinai.Tolimesnis likimas stovyklose gali fiziškai ir morališkai visiškai pakirsti mūsų žmones. Džiova ir kitos ligos pareikalauja vis daugiau aukų.Kai Dievo tokia valia, kad žmonėms žmonės padėtų: stiprieji silpniems, laisvi laisvės neturintiems, tai mes šiuo kreipiamės per Ekumeninę Bažnyčių Tarybą į visus pasaulio krikščionis, prašydami Jėzaus vardan, mus užtarti ir visą daryti, kad pa

bėgėlių klausimas taptų viso pasaulio krikščionių klausimu.1. Mes prašome per visas bažnyčias žadinti didesnės atsakomybės pajautimą, kad žmonės sunkioje padėtyje nebūtų kitų išnaudojami, o jiems būtų tokios teisės pripažintos, kuriomis naudojasi kiti laisvi žmones.2. Mes prašome padaryti energingų žygių, kad būtų sustabdoma atrankos akcija, kuri skaldo šeimas ir žymią tremtinių dalį pastumia į pražūtingą skurdą. Emigracija turi būti suderinta su žmogaus teise.3. Mes prašome pagerinti maitinimo būklę, nes negalime matyti, kaip dėl menko maitinimo ir ligų nyksta mūsų vaikai.4. Mes prašome į naująją pagalbos organizaciją IRO paskirti krikščioniškai apsisprendusius žmones, nes tik tokie gailisi nelaimingųjų ir tėvynės netekusių.Mes dėkojame visoms laisvoms tautoms, kurios ligi šiol mumis rūpinosi ir meldžiame Visagalį Dievą Jo pagalbos, kad jis padėtų visiems rasti palaimintą kelią".Memorandumas pasiųstas Ekumeninei Bažnyčių Tarybai Ženevoje ir tos tarybos Pabėgėlių Komisijai Londone.Memorandumas pasirašytas estų, latvių ir lietuvių liuteronų Bažnyčių atstovų, taip pat latvių ir estų stačiatikių ir baptistų atstovų.
KARDINOLAS FRANCIS SPELMAN 

NEW YORK'O ARKIVYSKUPAS
APIE DPTikras demokratijos tikslas yra žmogaus laisvė. Net dviems metams praėjus nuo Pergalės Dienos, dar yra per milijoną žmonių įvairių tikėjimų ir iš įvairių “kraštų, kurie gyvena tremtyje, Europos stovyklų ir barakų niūrume. Šitie ištremti („išvietinti") žmonės yra be namų ir be tėvynės. Milijonas gyvena iš Jungtinių Tautų malonės.Aš meldžiu Dievo vardu, Kurio tikrasis vardas yra Meilė, neleisti, kad tie nelaimingieji vargšai būtų verčiami prieš jų valią grįžti į kraštus, kuriuose jie būtų pavergti ir kur jiems būtų atimtos žmoniškos teisės. Aš meldžiuos, kad Amerika, turėdama aukštą Dievo paskyrimą, būtų ištikima žmonijos pasaulio akyvaiz- doje ir šviestų nesavanaudiško atsidavimo idealams, kurie ją padarė didžiąja tauta, pavyzdžiu: krikščioniškų laisvės idealų harmoningoje vienybėje, pagrįstoje Dievo atvaizdo žmoguje gerbimu ir respektavimu žmogaus teisės į gyvenimą, laisvę ir laimę. Aš meldžiuos, kad, būdami lojalūs Dievo inspiruotiems principams, kuriais mūsų vyriausybė yra sudaryta, mes atidarytumėm savcf šir

dis ir duris badaujantiems ir kenčiantiems žmonėms ir parodytumėm sektiną pavyzdį Jungtinėms Tautoms.■ Pareiškimas Amerikos Piliečių Komitetui išvietintiems žmonėms globoti.
TARPTAUTINIO ROŽINIO 

ATGARSIAIMūncheno vyskupijos „Kirchen- zeitung" šiltai aprašęs savo įspūdžius, patirtus tarptautinio rožinio pamaldose Mūnchen’e, kuriose dalyvavo lietuviai, latviai, vengrai, ukrainiečiai ir lenkai, toliau rašo: šia proga vėl iškilo aikštėn Europos skausmas. Ne tik mes vokiečiai turime milijonus pabėgėlių, bet jų turi ir kitos Rytų ir Pietų-Rytų Europos tautos. Daugiau kaip pusė milijono jų randasi Bavarijoje. Yra šalių- ir kraštų, kurie savo rubežius saugoja, kad į juos pabėgėliai nebėgtų; bet taipogi yra ir tokių kraštų ir zonų, kurie savo rubežius saugoja, kad milijonai jų gyventojų iš tų kraštų neišbėgtų. Tai yra neklaidingas mąstąs Rytų ir Vakarų demokratijai įvertinti. Kai aš po šių pamaldų tramvajumi grįžau namo, vienas vokietis su rytietišku akcentu keikė lenką. Jis žinoma buvo užmiršęs, kad tas svetima kalba kalbąs žmogus yra toks pat pabėgėlis kaip jis. Kada įvairių tautų žmonės supras, kad jie yra broliai ir pradės vienas kitą mylėti? Sis bendras rožinis ir stengiasi to tikslo atsiekti.
VOKIEČIŲ KATALIKŲ JAUNIMO 

z ORGANIZACIJOSLondone radijo pranešėjas katalikiškais klausimais kritikavo vokiečių pokarinį katalikybės sąjūdį. Jis jam prikišo, jog jis turi perdaug organizacijų. Naciams žlugus, vokiečių katalikų organizacijų skaičius greitai prašoko tą skaičių, kuris buvo prieš 1933 metus. Šitą faktą jis vadina vokiečių jaunimo skaldymu. Vieninga organizacija, pasak jo, yra reikalinga ne tik tam, kad būtų galima. visuotinį kongresą sušaukti. Daugybė organizacijų veržiasi viena į kitos sritį, viena kitai be reikalo konkuruoja, o tikslas nebūna atsiekiamas. Čia visur jaučiamas didelis judrumas. Bėgama iš konferencijos į konferenciją, priimama griežtos rezoliucijos, tačiau ... trūksta darbų.
JUODOJI RINKAŽymus vokiečių pasauliečių katalikų vadas Vakarų Vokietijoje David Gathen Krefeld'e kalbėjo tema „Katalikų vyrų sąjūdžio atsakymais juo- dajairinkai". Gathen pareiškė: krikščionis privalo eiti į juodąją rinką, jeigu jo artimieji badauja. Tačiau eidamas į juodąją rinką jis neturi užmiršti nei savo meilės artimui nei Kristui.
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' PAGARBA ŪKININKAMSKardinolas Faulhaberis Mūncheno vyskupijos' jaunimo suvažiavime kalbėjo: jau nuo seniai ūkininkas yra tapęs tik pajuokos figūra teatro vaidinimuose. Mes reikalaujame daugiau pagarbos tam luomui, kuris šventos duonos pristato ant žmogaus stalo ir keletą hostijos grūdų Viešpaties stalui. Iš ūkininkų tarpo kilęs jaunimas turi prisidėti prie to, kad būtų pakelta šio luomo savisąmonė ir, kad būtų sulaikytas kėlimasis į miestą, kaip j išsvajotą rojų. Mūsų katalikiškasis jaunimas turi likti ištikimas savo tėvams ir išsisaugoti nuo pavojingų šio laiko ligų: nuo džiovos ir nuo šokių pamišimo.
SUSKILĘS MISTINIS KŪNASIspanijos primas kardinolas Play Deniel ispanų katalikų akcijos suvažiavime kalbėjo: Bažnyčia niekad negali pasiduoti kokios nors vienos politinės valdžios {takai, nors ji būtų ir pati katalikiškiausia, nes politiniais klausimais yra galimas nuomonių {vairumas. Tačiau Bažnyčios uždavinys yra skelbti socialinio veikimo ir net aukštosios politikos pagrindus. Bažnyčia turi aptarti socialinius dėsnius, pasmerkti socialinį neteisingumą, neatsižvelgiant į tai kas j{ daro. Šiuo momentu yra būtina, nežiūrint jokių rangų, pasmerkti tuos, kurie spekuliuoja tautos krauju, keldami kainas. Jeigu jie eina viešąsias parei

gas, tai jų darbas yra dar labiau baustinas.Toliau kardinolas kalbėjo: žmonių mases laimėti Bažnyčiai mes jau esame pradėję, tačiau galutinio laimėjimo dar neturime ... Ištiktųjų, mes negalime būti patenkinti pirmiau, negu Bažnyčia bus pilna žmonių, atėjusių iš darbininkų luomo, taip kaip ji dabar yra pilna žmonių iš vidurinio luomo. Jeigu Bažnyčia persunkia tik dalį tautos, tai mistinis Bažnyčios kūnas yra suskilęs ir sergantis.
POPIEŽIUS PIJUS XII APIE 

BAŽNYČIOS LIKIMĄPopiežius Pijus XII Kastel Gandelio pilyje priėmė vyriausio Bažnyčios teismo atstovus ir jiems tarp kitko iškėlė totalinių valdžių pastangas Bažnyčią, pavergti. Tačiau jis pridūrė, kad Bažnyčia nėra nusistačiusi prieš tam tikrą valstybės ir Bažnyčios vienybę. Bažnyčia ir valstybė neprivalo būti kaip viena nuo kitos griežtai atskirtos {saigos. Bažnyčia, sakė Pijus XII, eina tiesiu keliu laikydamasi savo Dieviškojo Įsteigėjo nurodymų. Jos likimas,, atrodo yra būti visada tarp kūjo ir priekalo. Pasaulis greitai keičiasi, o Bažnyčia lieka visuomet ta pati. Nors apie Bažnyčią siaučia didelės audros, tačiau ji nežūsta. Nors jos laivas yra bangų mėtomas, bet jis plaukia neklaidingai. „Laimingas išplaukimas" 

yra dogmatinis Bažnyčios pažadėjimas.
KOMUNISTIŠKA SKILTIS KATA

LIKIŠKAME LAIKRAŠTYJEOlandų katalikų savaitraštis „Dė linie" pradėjo keistą žurnalistišką bandymą. Jis padarė sutartį su vienu komunistiniu laikraščiu, pagal kurią abu laikraščiai kiekvieną savaitę duos vienas kitam po vieną skiltį, kurioje galės būti atspaustas priešingos redakcijos paruoštas straipsnis.
A. A. Dr, J. HolznerisMirė daktaras Juozas Holzner’is garsios Pauliaus biografijos autorius. Visą savo gyvenimą Holzner’is buvo pavedęs apaštalo Povilo studijoms. Jis yra padaręs daug kelionių po tolimuosius ir artimuosius Rytus ir pėsčias išvaikščiojęs Graikiją, Siriją ir Palestiną. Dėlto kai jis rašo apie apaštalo Povilo keliones, jos pas jį išeina lab«i gyvos, pilnos topografinių ir paskutinių archeologinių pastebėjimų. Sis jo veikalas yra išverstas į daugybę kalbų. Lietuviškai buvo „Naujajame Gyvenime” pereitais metais spausdinta jo knygos ištrauka. Be Pauliaus biografijos Holzner’is yra parašęs dar porą knygų apie apaštalą Paulių.— Pernai išvykęs iš Fuldos stovyklos į JAV kun. Romanas Klumbis šiuo metu sunkiai serga.— Sekantis — kelėdinis „Naujojo Gyvenimo“ numeris išeis dvigubas.

Religinės kultūros lalkrštls. Tretieji metai Nr. 10 (31) 1947 m. lapkri
čio 29 d. The New Lile Lithuanian magazin of religious eultur. 
Autorized by .eadquarters European Command AG 383.7 GEC-AGO 
Editor Rev. V. Bagdanavlčius. Leidžia L. Kat. Kunigų Sąjunga. Adre
sas: Mtlnchen 27, Lamontstr. 21. Sparglrokonto Nr. 1180 StSdt. Spar- 
kasse MUnchen. — Kaina 1,50 HM. — Printed by Haas & Cie. Augsburg

16


	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0001
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0002
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0003
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0004
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0005
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0006
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0007
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0008
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0009
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0010
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0011
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0012
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0013
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0014
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0015
	C1BC10000403227-1947-nr10-DPSPAUD-NAUJASIS-GYVENIMAS-page-0016

