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Karl Rahner S. J.ATEINANTIS DIEVAS
Karolis Rahner, Pulacho Jėzuitų Kolegijos dogmati

kos profesorius yra vienas iš originalesniųjų jaunesnės 
kartos Vokietijos mąstytojų. Jis yra būdingas tuo, kad 
pabrėžia ne tik veikimo reikšmę religiniame gyvenime 
(apie tai šiandien yra daug kalbama) bet visų pirma 
reikalą gerai įsiklausyti į Dievo žodi. Apie tai jis rašo 
savo fiosofinėje knygoje „Hdrer de^ Wortes" (žodžio 
klausytojas) išleistoje Mūnchene 1941 m. Čia dedamoje 
ištraukoje paimtoje iš jo knygos „Worte im Schweigen“ 
(žodžiai tyloje) autorius stengiasi sau išsiaiškinti, ką 
tai reiškia, kad Kristus yra žemėn atėjęs, o Bažnyčia 
kasmet iš naujo meldžia jo atėjimo. Red.

Štai ir vėl Tavo Bažnyčios metuose, mano Dieve, 
adventas prasidėjo. Ir vėl mūsų maldos prisipildė 
ilgesiu ir nekantriu laukimu. Mūsų giesmės pilnos 
vilties ir pasitikėjimo Tavo pažadėjimu. Ir. vėl vi
sas mūsų vargas, visos mūsų svajonės ir, tikėjimu 
į naują rytojų persunktas, laukimas susilieja į 
vieną žodį: „Ateik!“

-Keista malda: Tu juk esi atėjęs ir mūsų tarpe 
pasistatęs savo palapinę. Tu dalinaisi mūsų gyve
nimu: tuo džiaugsmo trupiniu, ta kasdienine gyve
nimo pilkuma, tąja karčiąją jo pabaiga — mirties 
valanda. Argi galime tuo savo prašymu „ateik“ 
Tave dar arčiau savęs pritraukti? Argi galėtumei 
Tu dar arčiau mūsų prisilenkti? — Tu priėmei mū
sų žmogiškus įpročius. Tu taip persiėmei mūsų 
gyvenimo būdu, kad mes beveik visiškai neišski- 
riame Tave iš kitų žmonių tarpo; Tave, mū
sų Dievą, Žmogaus Sūnumi pasivadinusį. O vis 
dėlto, mes meldžiamės: „Ateik!“ Šitoji malda plau
kia mums lygiai iš širdies gelmių, kaip kadaise 
plaukė ji iš Patriarkų, Karalių ir Pranašų širdies, 
kurie iš tolo matė Tavojo atėjimo dieną ir ją lai
mino.

Ar mes tik švenčiame adventą, ar vis dar tebe
gyvename jame? Argi ištikrųjų Tu esi pas mus 
atėjęs toks, kokį mūsų vaizduotė piešė, kai mes 
Tavęs ateinant ilgėjomės: kaip Galybės Dievas, 
Ateities Tėvas, Taikos Kunigaikštis, kaip Šviesa, 
Teisybė ir mūsų Amžinoji Laimė? Pirmajame šv. 
Rašto puslapyje yra Tavo atėjimas pažadėtas, pas
kutiniajame gi lape, ant kurio jokia žmogaus ranka 
niekad nieko daugiau neprirašys, vėl stovi maldos 
žodžiai: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“

Argi Tu esi tasai amžinasis Adventas, kuris- 
nuolat pas mus ateina, bet niekad neateina taip, 
kad galėtų išpildyti visas mūsų laukimo viltis. Ar
gi Tu esi tasai nepasiekiamasis Tolis, į kurį visi 
laikai ir visos žmonių giminės keliauja, niekad 
nesibaigiančiomis gatvėmis? Argi Tu esi tasai toli
masis horizontas, kuris supa mūsų darbų ir kan
čių šalį, kuris visur yra vienodai nutolęs, kur tik 
žmogus beeitų? Argi Tu esi tik tas amžinasis Da
bar, kuris visiems lygiai arti ir visiems lygiai toli 
esi, visus laikus, kiekvieną jų pasikeitimą lygiai 

savyje apimi? Argi Tu todėl nenori ateiti, kadangi 
Tau priklauso visa tai, kas mes vakar buvome, o 
šiandien jau nebesame, kadangi tolimiausiąją mū
sų ateitį Tu jau senai pralenkai? Argi Tu nesitrau
ki pirm mūsų į neaprėpiamus tolius, kuriuos Tu 
savo buvimu pripildai dvigubai greičiau už tąjį 
kelią, kurį mes, savo krauju pasruvusiomis kojo
mis, Tavo amžinybės beješkodami praeiname? Ar
gi bent truputį arčiau Tavęs priėjo žmonija per 
tuos tūkstančių tūkstančius metų, kada ji išsirengė 
j šitą svaiginančiai viliojantį, bet kartu pavojin- 
giausiąjį ir drąsiausiąjį žygį — Tavęs jieškoti? Ar
gi aš, ištikrųjų, savo gyvenime arčiau Tavęs priė
jau? O gal toji išsikovotoji artuma virs galų gale 
dar didesniu kartumu, kuriuo mano sielą pripildo 
Tavo toluma? Argi mes todėl turime jaustis esą 
toli nuo Tavęs, kadangi Tu, Neaprėpiamasis esi 
visada arti mūsų ir nejauti jokio reikalo pas mus 
ateiti — nes, .ištikrųjų, juk nėra tokios viętos kur 
Tavęs nebūtų, kurią Tu dar pasiekti turėtumei.

Tu man sakai, kad Tu tikrai jau esi atėjęs: Tavo 
vardas esąs Jėzus, Marijos sūnus, ir aš žinąs, ku
rioje vietoje ir kuriuo laiku galiu Tave surasti. 
Viešpatie, atleiski man — bet argi šitas Tavo atė
jimas neturėtų verčiau Tavo nuėjimu vadintis? Tu 
prisidengei tarno skraiste, Tu esi laikomas kaip 
vienas iš daugelio žmonių. Tu, nesuprantamasis 
Dievas, tyliai ir nepastebimai įžengei į mūsų gre
tas ir keliavai kartu su mumis, su mumis, kurie 
nuolat einame ir niekad neateiname, kuriuos vis
kas, ką tik pasiekiame veda į vieną ir paskutinįjį 
tikslą. Todėl mes šaukiame: Ateiki, ateiki Tu, ku
ris niekada nesikelti, kurio diena neturi vakaro, 
kurio būtis nepažįsta galo; ateiki Tu pas mus, nes 
mes patys tesugefiam tik užbaigti savo kelią. \Mes 
šaukiamės į Tave, nes mes nusivylėme savimi — 
ypač tada, kada savo ribotumą skaudžiai pajutome. 
Šaukėmės į Tavo begalybę, tikėdamies, kad Tu, 
atėjęs pas mus, mūsų gyvenimui amžinybę atneši. 
Mes, žmonės karčiai patyrėme —• bent tie, kuriems 
Tu davei šio gyvenimo giliausiąją prasmę suprasti, 
jog visos mūsų pastangos buvo veltui: jaudinami 
smaugiančios mūsų bejėgystės baimės ir mūsų lai
kinumo mes stengėmės išbėgti savo jėgomis įvai
riausiais būdais iš savo paties esmės ir nesuskaito
mais keliais amžinybę laimėti. Matydami, kad pa
tys sau pagelbėti negalime, nuo mūs pačių išsiva
duoti nepajėgiame, mes šaukėmės į Tave — Am
žinąjį, į Tave — Nemirtingąjį, į Tave — gyvenimo 
pilnybę. Mes šaukėmės Tavo išminties ir teisingu
mo, Tavo gerumo ir gailestingumo. Prašėme, kad 
Tu pats mus ateitumei ir visas mūsų aprėžtosios 
būties užtvaras išverstumei, iš neturto padarytu
mei turtą, o iš mūsų laikinybės — amžinybę ...

toliau — 164 psl.
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J ūs visi tie, kurie trokštate, ateikite prie van

dens. — Ir tie, kurie pinigų neturite, ateikite ir 
stiprinkitės. Ateikite ir pirkite be pinigų ir be jokių 
mainų — vąndens ir pieno.

Kodėl jūs išleidžiate savo pinigus tam, kas nėra 
jokia duona ir savo uždarbį tam, kas nepasotina? 
Klausykite manęs, valgykite gerus dalykus ir jūsų 
siela džiaugsis sotumu! Atkreipkite savo ausį ir

ateikite pas maine! Išgirskite, ir jūsų siela bus gy
va. O aš su jumis padarysiu amžiną sutartį: pasi
gailėsiu jūs taip pat ištikimai, kaip pasigailėjau 
Dovydo. Štai aš Jį duodu tautoms, kaip liudininką; 
kaip vadą ir valdovą duodu jį joms.

Pranašas Izaijas
Trijų Karalių šventės 

I-ojo nokturno lekcija.

Brungus Kun. Redaktoriau

SAVO GERBIAMIESIEMS SKAITYTOJAMS

LINKI „NAUJASIS GY VENIMAS"

aigiasi antrieji metai, kai Jūs pra
dėjote didį darbą, — kelti 
religinį ir moralinį mūsų 
tremtinių susipratimą, išlei
džiant Jūsų redaguojamąjį 
„Naująjį Gyvenimą“.

Man gal daugiau nei kam kitam žinomi sunku- 
- mai ir kliūtys, kurias Jums teko nugalėti per 

<vperėitus dviejus mūsų ištrėmimo metus. Tačiau 
man nemažiau žinomi ir gražūs vaisiai, kuriuos 
nešė „N. G.“ netekusiems tėvynės mūsų tautie
čiams šiuo dvasinio bado laikotarpiu. Lankydamas 
mūsų stovyklas ne kartą patyriau, kaip palaimin
gas šviesos spindulys ištryško iš „N. G.“ ne vienam 
mūsų tremtiniui tamsiame jo aplinkos gyvenime, 

• suteikdamas jam sunkioje valandoje stiprybės, pa
guodos ir naujos vilties.

Nepaprastai vertinu ir tą svarbią misiją, kurią 
„N. G.“ atlieka mūsų pastoraciniame darbe. Neį
prastose, naujose, mūsų bažnytinio gyvenimo są
lygose „N. G.“ buvo ir tebėra didis ramstis tiek 
man, kuriam šv. Tėvo uždėta pareiga šis gyveni
mas tvarkyti ir prižiūrėti, tiek kiekvienam šiam 
darbui pasiaukojusiam lietuviui kunigui, tiek vi
siems mūsų brangiems tikintiesiems.

Sveikinu tat Jus, žengiant į trečiuosius Jūsų kil
naus darbo metus, reikšdamas giliausią padėką 
Jums, Jūsų bendradarbiams bei skaitytojams, kar
tu iš visos širdies linkėdamas, kad „Naujasis Gyve
nimas“ būtų mums tuo šviesos pluoštu, kuris iš
vedė anuomet išrinktąją tautą per tyrus į jų tė
vams pažadėtąją žemę.

. Kan. F. Kapočius
Tautinis Delagatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje.

NUOŠIRDŽIŲ LINKĖJIMŲ 
KALĖDŲ IR N., METŲ ŠVENČIŲ 
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Tu buvai pažadėjęs, pas mus ateiti ir Tu iš tikrųjų 
atėjai. Bet kaip Tu atėjai ir ką Tu nuveikei? Tu 
prisiėmei žmogaus gyvenmą, jį savu padarei — 
visuose dalykuose tapai mums lygiu: gimei iš mo
teriškės, kentėjai prie Pontijaus Piloto, buvai pri
kaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas. Tu pri
siėmei tai, nuo ko mes bėgome. Tu pradėjai' tokį 
gyvenimą, kuris Tau atėjus, pagalmusų nuomonę, 
galų gale turėjo baigtis, būtent — kančia, negalia 
ir nprtis. Ir kaip tiK šitą žmogaus prigimtį Tu ne 
tam pasirinkai, kad ją permainytumei, ją sunai
kintume!, arba ją apčiuopiamai ir matomai praskai
drintume!, ją sudievintumei. Ne tam Tu prisiėmei 
mūsų gyvenimą, kad jį apsčiai tomis gerybėmis 
pripildytumei, kurių žmogus su tokiu vargu ir taip 
mažai iš to mažo, pilno akmenų, pasakiškai greit 
prabėgančio žmogaus gyvenimo lauko pajėgia iš
gauti. Tu prisiėmei sau tokį mūsų gyvenimą, koks 
jis tikrumoje yra. Lygiai kaip mūsiškis, praslinko 
ir Tavasis gyvenimas šioje žemėje. Tu atydžiai 
žiūrėjai, kad joks mūsų kartaus gyvenimo slegian
čio ankštumo trupinys nenutrupėtų pirma, negu 
Tu jį visą iškentėjai. Ir pėr Tavo gyvenimą riedėjo 
žiauriai negailestingas aklos prigimties jėgų ir 
apgalvotos, piktos valios žmonių nedorybių volas. 
Ir kai Tu savo žemės gyvenime pilas pasitikėjimo 
žvelgei į Tą, kuriam Tavo širdis karšta meile pla
kė ir kurį Tu savo tikruoju Tėvu vadinai, tačiau 
ir Tu, kaip ir mes, žiūrėjai į tą tolimąjį Dievą,'- 
kurio keliai mums yra tokie nesuprantami ir veiks
mai neišmatuojami. Nuo Jo valios priklausė, ar 
Jis tau tą karčiąją kentėjimų taurę siųs ar ją 
pro šalį prastums. Ir niekas per amžius neatskleis 
tos uždangos, neatspės tos paslapties, Jo veiks
mo neišaiškins. Jis juk galėjo visai kitaip pasielgti, 
o tačiau Jis išsirinko tai, kas mums yra taip sveti
ma ir visiškai nesuprantama. Tu turėjai ateiti ir 
mus nuo mūsų pačių išvaduoti. Bet Tu, taip pat ir 
Tu, aukščiausiasis Viešpats, nepažįstas jokių ribų, 
tapai tuo kas ir mes esame! Nors aš žinau, kad Tu 
taip pat pasilikai ir tuo kas Tu buvai — bet, argi 
Tavęs Nemirtingojo nebaidė mūsų mirtingumas, 
Tavęs begalinio — mūsų ankštumas ir netobulu
mas, Tavęs Būties Tikruma — mūsų būties šešėlis?

Argi tu ne pats save prikryžiavai prie kurinių, 
sau priimdamas tokį gyvenimo būdą, kurį Tu am
žinuose toliuose kaipo tamsų ir menką foną Savo 
neaprėpiamos šviesos išskleidei? Ar Golgotos kry
žius nėra vien matomoji išraiška to kryžiaus, kuris 
Tavo paties padarytas iškyla amžinoje erdvėje?

Argi tai yra Tavo atėjimas? Argi tam visa ilga 
žmonijos istorija tapo vienu milžinišku Ateik 
choru — kuriame dalyvauja net tas, kuris Tau 
piktžodžiauja; šaukiančiu Tavęs ir besiilginčiu Ta
vo atėjimo? Argi dėl to mūsų vargas išnyko, kad 
ir Tu verkei? Argi mūsų pasitenkinimas savo dalia 
jau nebėra daugiau toji tamsi nusiminimo skraistė, 
kadangi ir Tu savo atsidavimo žodį: „Taip, Tėve“, 
savo žmogiškojo gyvenimo dienoje esi taręs? Argi 
mūsų skausmo kelias, kurio jokio galo nematome, 
veda dabar į laimingą pabaigą, kadangi Tu kartu 
su mumis eini? Bet kaip ir kodėl visa tai gali būti? 

Kaip gali mūsų gyvenimas, Tavuoju tapęs, mus 
nuo mūsų pačių išgelbėti? Kaip gali Tu, pats 
įstatymo valdžion patekęs, mus nuo įstatymo išlais
vinti? (Gal. 4/5). Ar mano susitaikymas su gyve
nimu jau yra pradžia išsilaisvinimo iš jo slegian
čios ankštumos, dėlto, kad tas susitaikymas yra 
„Amen“ tavo įsikūnijimui ir „Taip“ tavo atėjimui"; 
atėjimui, kuris yra visai kitoks negu aš laukiau. 
Bet kas man iš to yra naudos, kad mano likimas 
šiandien yra tapęs Tavo likimu; o gal Tu mano 
gyvenimą paimdamas padarei iš jo tik pradžią sa
vo atėjimo, tik pradžia savo gyvenimo?

Pamažu aš pradedu vėl suprasti, ką jau senai 
žinojau: Tu esi kelyje į mus. Tavo pasirodymas 
tarno pavidale yra tik pradžia Tavo atėjimo ku
riuo Tu, priėmęs tarno išvaizdą, mus išvaduosi iš 
šito mūsų vergiškojo gyvenimo. Kelias kuriuo Tu 
eini veda į laimingą pabaigą, ankštuma į kurią Tu 
įžengi — prasiplečia, kryžius, kurį Tu neši, virsta 
pergalės ženklu. Tu nesi ištikrųjų galutinai atėjęs 
— Tu dar esi kelyje: nuo Įsikūnijimo valandos iki 
galutiniojo Tavo atėjimo yra tik trumpas aki
mirksnis — nors ir tūkstančius metų jis apimtų, 
kurier Tavo palaiminti, įsijungia į tą šventą aki
mirką — Tavo veiksmo akimirką, kuri per Tavo 
žmogiškąjį gyvenimą ir jo karčiąją dalią mus visus 
ir mūsų likimą apima ir įjungia į amžinus Tavo 
dieviškojo gyvenimo tolius. Šitas Tavo žingsnis yra 
paskutinis, kuriuo Tu prie savo sutvėrimų prisiar
tini. Todėl nieko tikrai naujo šiame pasaulyje jau 
negali įvykti. Mes gyvename paskutinį istorijos 
tarpsnį (1. Kor. 10/11). Siame pasaulyje tebevyksta 
vienintelis laikas: Tavo' Adventas. Ir kai šitojo lai
ko paskutinioji diena vakarop leisis, nebus dau
giau jokio kito laiko, būsi tik Tu savo amžinybėje. 
Jeigu veiksmai sudaro laikui pagrindą, o ne laikas 
daiktus ir vyksmus trunkančiais padaro, tai su Ta
vo Įsikūnijimu, su tuo paskutiniuoju didingu vyks
mu, pasaulyje prasidėjo naujas .ir paskutinysis 
laikotarpis. Ir kas dar galėtų įvykti, ko šitas nau
jasis laikotarpis su savim jau nėra atnešęs? Kad 
mes Tavo dalininkais taptume? — Kaip tik tas 
jau įvyko kada Tu mūsų prigimtį teikeisi priimti. 
Sakoma, kad Tu vėl ateisi. Tai tiesa. Bet tai nėra 
pagaliau joks „vėl“, kadangi Tu savo žmogiškoje 
prrigimtyje, kurią tu prisiėmei amžinai, niekada 
mūsų nesi palikęs. Tik vis labiau turi išryškėti, 
kad Tu tikrai esi atėjęs, kad visų daiktų širdis jau 
yra perkeista, nes Tu juos visus esi paėmęs savo 
širdyje. Vis arčiau ir arčiau Tu turi prie mūsų 
ateiti. Vis labiau ir labiau turi išryškėti tasai jau 
visų daiktų pagrinde įvykęs pasikeitimas. Klaidin
gas daiktų žvilgesys turi praeiti, kuris reiškia tary
tum praeinamybė turėtų gyvenimą savyje.

Štai, Tu ateini. Tai nėra jokia senai praslinkusi 
praeitis, nei tolima ateitis, bet realiausia dabartis, 
kuri turi pilnai išsiskleisti prieš mūsų akis. Dar 
tebesitęsia Tavo atėjimo valanda. Kai ji pasibaigs, 
tada patirsime ir mes, kad Tu ištikrųjų esi atėjęs. 
Duok man pergyventi šitą Tavo atėjimo valandą, 
duok man joje gyventi, kad aš Tavyje gyvenčiau, 
mano Dieve, kuris esi pakeliui Į mus.
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S. SužiedėlisBAŽNYČIA IR KULTŪRA
Kelkis Ir išmatuok Dievo bažnyčią, altorių ir tenai 
garbinančius. Aplinkui esanti šventorių palik ir jo 
nematuok. Jisai atiduotas pagonims.

Sv. Jono Apreišk. 11, 1—2.Apie Bažnyčią ir kultūrą, jų tarpusavio sąlytį yra prirašyta aibė knygų bei straipsnių, ir jų kaugė nuolat auga. Vienuose iš jų randame sutelkta kone visa, ką tiktai Bažnyčia yra kultūrai nusipelnusi. Antruose yra surankiota taip pat visa, kuo tiktai autorių mintimi, Bažnyčia yra kultūrai augti sukliudžiusi. Pirmieji iškelia ir išliaupsina Bažnyčią, kad ji kultūrai daug pasitarnauja. Antrieji išpeikia ją arba net apdargsto, kad kultūros pažangai atsistojanti* skersai kelio.Nėra prasmės čia minėti įvairių autorių, kurie šias dvi pažiūras — iš akies skirtingas, bet iš esmės vienodas — plačiau išdėsto ir istorijos pavyzdžiais pagrindžia. Jos gyvu žodžiu ir nudėvėtais aforizmais slysta pačioje visuomenėje. Būtų taip pat tuščias daiktas ginčytis dėl nurodomų faktų tikrumo bei istorinės jų interpretacijos. Klausimo esmė glūdi ne čia”. Klaidingas yra pats Bažnyčios paskirties seikėjimas žmogiškuoju kultūros matu.Kultūra yra žmogaus dvasios ir jo rankų padaras. „Kur tik žmogus reiškiasi kaip žmogus, ten jis kuria" (A. Maceina). Žmogui įgimta yra kurti, nes jam reikia perdirbti (colere)- tai, ką gamta patiekia. Jis gali valgyti duoną tiktai savo prakaitu įgytą. Nuo čia žmogus pradeda kurti, ir šiam jo kūrybiniam darbui nesimato pabaigos, nes nėra galo jo reikalams, rūpesčiams ir dvasios polėkiams, kurie viena duona neapraminami. •Bažnyčia taip pat turi šį žmogišką kultūros apvalkalą, kaip ir kiekviena žemėje organizuota bendruomenė. Bet ji yra iš Dievo, ne iš žmogaus. Tai yra Sv. ^enduomenė, kuri žemėje turi regimą ir medžiaginį pavidalą, kaip žmogaus siela kad turi kūną. Nesiremdama kultūra, Bažnyčia net negalėtų vykdyti žemėje savo paskirties — skelbti Evangelijos visam sutvėrimui (Mork. 16, 15). Bažnyčia tai daro žodžiu, kreipiasi raštu ir veikia organizuotai — pasiremia įprastinėmis kultūros priemonėmis.Bet tai ir yra priemonės, ne esmė. Pats kultūros skleidimas nėra Bažnyčios tikslas. Tokio tikslo, kaip pastebi A. Rademacheris, „nėra turėjęs'nei Dievo Sūnus". Kristus mokė ieškoti Dievo karalystės ir stengtis būti tobulais, kaip Dangaus Tėvas yra tobulas (Mat. 6,33; 5,48). Tuo buvo žmonėms užbrėžta aiški gyvenimo linkmė ir nurodytas šventumo idealas. Šventumas yra reikalingas žmogaus, išganymui, bet jis tiesiogiai nepriklauso nuo mažesnio ar didesnio kultūros laipsnio. Tad ir Bažnyčios tiesioginis tikslas nėra ugdyti ir skleisti kultūrą, o rūpintis žmonių išganymu — skatinti ir padėti žmonėms siekti šventumo. Žemišką mūsų būtį Bažnyčia stengiasi susieti su antgamtimi, kuri išeina už kultūros ribų.Tačiau Bažnyčia yra tarp žmonių ir veikia per žmones. O kiekviena žmogaus pastanga, nors ji būtų ir j Dievą nukreipta, turi didesnę ar mažesnę kultūros žymę. Ją turi taip pat ir religija, kuri kyla iš žmogaus, bet savo viršūne siekia Dievą. Bažnyčia, jungdama žmogų su Dievu, sujungia pačiu darniausiu ryšiu ir kultūrą su religija. Abi jos sueina po bendru Bažnyčios stogu, nes 

turi bendrą pagrindą prigimtyje žmogaus, kuris įsijungia į Bažnyčią abipusiškai: kaip kultūrinė ir religinė būty- ■ bė. Kultūra sudaro žmogiškąją atspirtį religijai, o religija, atsiremdama į Dievą, įprasmina ir sutautina kultūrą. Ant šio pagrindo rymo ir dvejopas Bažnyčios sąlytis su kultūra: padedamasis Bažnyčiai ir pašvenčiamasis kultūrai. Pirmuoju atveju kultūra yra Bažnyčiai atrama ir prigimtoje tvarkoje neapseinama pageibininkė. Antruoju atveju Bažnyčia yra kultūros ramstis ir ant- gamties atžvilgiu nepakeičiama pašventintoja.Kultūra padeda Bažnyčiai vykdyti dieviškąją paskirtį žemėje, kur žmogus yra įaugęs ne vien į gamtą, bet ir įsisupęs į jo paties kuriamą kultūrą. Bažnyčia negali kitaip prie žmogaus prieiti, kaip tik per šiuos du žemiškus apvalkalus: žmogaus prigimtį.ir kultūrą. Baž- nyča prie abiejų taikosi ir abu juos panaudoja savo siekiamam tikslui — suartinti žmogų su amžinumą. Teisingu Vladimiro Solovjevo žodžiu, „tai gali padaryti tik Dievas, bet tai gali įvykti tiktai mums patiems prisidedant". Žmogus savo kūryba kaip tik geriausiai prie to gali prisidėti. Todėl, rūpindamasi žmogaus suartinimu su Dievu, Bažnyčia visada kultūra rėmėsi ir tebesire- mia, visais Taikais jos ieškojo ir tebeieško.Kristaus laikais, kaip žinoma, veikliausia ir labiausiai išsiskleidusi antikinė kultūra buvo romėniškajame pasaulyje. Į vieną jo užkampį, ant paties Rytų-Vakarų kelio, ir nusileido Sekminių Ugnis. Pirmajam Bažnyčios daigui (pusillo gregi) buvo parinkta labiausiai kulty- vuota žemė, iš kurios jis nesunkiai išsiskleidė visais ^Viduržemio jūros pakraščiais. Atokiau už šio kultūros rato — extra orbem Romanum — buvo vadinamas „barbariškas pasaulis". Į čia prasiskleisdama Bažnyčia turėjo pati imtis kultūros darbo, kad susidarytų reikiama kultūrinė aplinka. Ji visada imasi šio netiesioginio savo uždavinio, kai stoksta kurių kultūrinių priemonių arba esamos netinka jos paskirčiai. Viduramžių laikai Europoje ir dabarties metas Užeuropiuose vaizdžiai rodo, kiek intensyvaus kultūrinio darbo Bažnyčia yra atlikusi ir atlieka. Platus ir gilus kultūros baras, kurį Bažnyčia praeityje išarė skelbdama Kristaus mokslą ir ilgai pati viena jame vyravo, šiandien yra atitekės valstybei ir pasauliškių įtakai.Bažnyčia' nesiima tiesioginio kultūros darbo, kada jį tinkamai atlieka kiti, o ji savo reikalui gali tuo pasiremti. Tačiau visiškai iš kultūros lauko Bažnyčia nepasitraukia. Jos apaštališkas darbas yra gaubiamas kultūros skraistės, kurios šioje žemėje nusimesti negali. Kultūra visą laiką žėlė ir tebeželia ant žemiško Bažnyčios kelio. „Nėra buvę tokio meto, kaip pabrėžia dabartinis popiežius Pijus XII, kad Bažnyčia būtų kada stabdžiusi žmonijos kultūrinę pažangą". Bažnyčia visą laiką eina greta su ja, nes ji eina drauge su visa žmonija. Kultūrą būtų galima drąsiai vadinti Viešpaties kelių tiesėja Bažnyčiai (Iz. 40,3).Tačiau remdagiasi kultūra, Bažnyčia vis dėlto remiasi žmogišku ir relatyviu daiktu. Kultūros priemonės yra žmogaus kuriamos, tad esti aprėžtos ir nepilnai tobulos; jos 'daug kuo priklauso nuo laiko dvasios, tad yra mainios ir su laiku sensta. Bažnyčiai jos niekada nėra pakankamos, o savo žmogiškumu kartais būva ir nelabos. „Bažnyčios dieviška paskirtis, tariant popiežiaus
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Pijaus XI žodžiais, yra temdoma žmogiškumo, kuris vis prasikiša, kaip usnys tarp kviečių Dievo karalystėje" (1937. III. 14). Tai nėra vienos tik žmonių nuodėmės ir silpnybės, bet ir jų kultūriniai pastatai, j kuriuos žmonės norėtų įsprausti ir Dievo Bažnyčią. Kada ji perdaug suveržiama žmogiškuoju kultūros lanku, tai ir pakreipiama labiau j žmogų. Rytų Bažnyčia perdaug sustingo senose formose, ir jas pavertė savo dogmomis. Reformuota Vakarų Bažnyčia pertoli nuėjo naujovišku keliu, ir ji ėmė labiau taikytis prie žmogaus. Abi mažiau ar daugiau pateko grynai į kultūrinės institucijos — valstybės įtaką (Ecclesia quasi ancilla civitatls). Prie abiejų altoriaus per arti prislinko nekonsekruoti Bažnyčios uždaviniams pasauliškiai.Tug tarpu ..Bažnyčia nėra žmogui tarnaująs įrankis", kaip teisingai pastebi Ginzague de Reynold. Ji yra Dievo įrankis nusikaltusiam žmogui susigrąžinti. Siekdama šito tikslo, Bažnyčia neaplenkia žmogiškų kultūros pastatų, nes juose gyvena žmogus, kurio Kristus ieško. Tačiau Bažnyčia negali kultūroje ir užsisklęsti, nes ji apima taip pat Kristų, kurio žmogus ieško. Apimanti ne vieną tiktai žmogų, Bažnyčia negali būti ir apsprendžiama vien žmogiškos kultūros. Tad niekas, tiesa, tiek nesitaiko prie žmogaus ir jo mainios kultūros, kaip Bažnyčia, bet niekas žemėje nėra ir toks pastovus bei nepajudinamas, kaip šv. Petro Uola. Jokie kultūros statomi „pragaro vartai" negali Bažnyčios išlenkti iš jos dieviško kelio, išvesto tarp žemės ir dangaus.Bažnyčia tvirtai stovi ant slenkščio šių dviejų pasaulių, kaip vakaro prieblandoje katedra ant šventoriaus. Katedros pamatai įleisti giliai į žemę, visas masyvus pastatas ir šventorius apgaubtas kruopštaus žmogaus darbo, bet aukštai iškilęs kryžius stiepiasi į dangų, o pro katedros vitražus mirksi Dievo altoriaus švieselė. Vidun įlįs tikriausiai tiktai tas, kas jaučia reikalą prieš užmigdamas dar priklaupti. Kieno keliai prieš Dievą nelinksta, tasai teveizės į vakaro žaroje temstantį katedros siluetą. Jis pasiliks lauke — sukultūrintoji ka- todros šventoriaus aplinkoje. Šventam Jonui Apaštalui, kuris „dvasios pagavime" regėjo Bažnyčios kovą su piktu ir jos pergalę, buvo įsakyta šventoriaus nematuoti: „Aplinkui esantį šventorių palik ir jo nematuok; jis atiduotas pagonims". Jis paliktas yra tiems, kurie mato gotikinį katedros fasadą ir laibus bokštus, konkorė- žiais nusmaigstytus, tačiau tamsoje neįžiūri kryžiaus ir, kas svarbiausia, yra praradę raktus nuo katedros durų — tikėjimą antgamtine būtimi. Katedra jiems neatstovauja ir nesimbolizuoja dviejų pasaulių, ant ičurių slenksčio žmogus gyvena ir kuriuos Kristaus Bažnyčia tobulai sujungia. Jie regi ir pripažįsta tiktai/vieną žmogaus akių apčiumpamą tikrovę — aplink Dievo bažnyčią esantį kultūros šventorių.Šventoriaus žmonės yra tie, kurie neįeina į Bažnyčią ir nepriklauso prie „tenai garbinančiųjų". Katedras, maldos namus, jie užrakina kultūros nukaldintu skląsčiu, kaip istorinius meno paminklus arba kaip antireliginius muziejus, nes tikėjimą arba suplaka su kultūra arba iš jos visai išskiria.. Tai yra du būdai Bažnyčiai ir kultūrai išskirti: liberalinis ir ateistinis. Vienas nuo antro skiriasi ne esmiškai, o tiktai laipsniškai: nuo religinio abejingumo nuosekliai pereinama prie kovos su Dievu ir su Bažnyčia; ir kovojama ne kieno kito, o kultūros vardu. Neatsitiktinai dėlto ir vienas vokiečių praeities atrėžąs, kai buvo garsiai šaukiama „šalin nuo Romos", yra pramintas „Kulturkampf'u". Šis vardas įspaustas i visą tą kelią, kuriuo naujieji amžiai ritino kultūrą į šalį nuo Bažnyčios. Jie buvo užsimoję išvystyti vieną žmogaus pajėgumą — prikopti aukščiausią humanizmo 

viršūnę ir dėlto, anot Gonzague de Reynold, statydino „katedras be Dievo".Viduriniai amžiai, — praminti „tamsiaisiais", nes buvo Bažnyčios vadovaujami, — statydino katedras didesnei Dievo garbei: ad maiorem Dei gloriam. Katedros do- , minavo visam miestui ir viešam gyvenimui, kuris kaupėsi apie Dievą (teocentrizmas). Naujieji amžiai miestus išplėtė į periferijas, palikę katedras stūksoti senmieščio kvartaluose, kaip istorinius pastatus; judrus gyvenimas susitelkė daugiau apie žmogų (antropocentrizmas) ir naujus kultiftos lipdinius — mokslo institutus, bankus ir biržas, fabrikus ir prekybos kontoras. Teocentrinė pasaulėžiūra, atremta į Dievą kaip Visatos Kūrėją, pakito į antropocentrinę, iškėlusią žmogų — Jo kūrinį, pasišovusį valdyti pasaulį vien savo nuožiūra. Kultūra imta ramstyti ne katedrų kryžiumi, bet fabriko kaminų perkūnsargiu. b. d.Vysk. V. Padolskis
NEKALTAI

iPiraoietoju
„ IIIVisos Bažnyčioje skelbiamos dogmos turi turėti atramą Dievo apreiškime. Tai tinka ir mūsų klausimui. Vadinas apreiškime turi būti kas nors apie nekaltą Marijos prasidėjimą pasakyta, nors ir nebūtinai aiškiais žodžiais (express į s verbis), bet bent implicite.Dievo apreiškimas, kaip žinome, glūdi Šv. Rašte ir padavime. Užtenka, kad kuri nors tiesa būtų bent vienam iš šių dviejų šaltinių. Jei ji aptinkama abiejuose, juo geriau, bet dalyko esmės tai nepakeičia.„ Padavimas, kaip apreiškimo šaltinis, yra pirmųjų amžių krikščionių tikėjimas, visuotinai Bažnyčios priimtas, mūsų gi susekamas iš Bažnyčios rašytojų raštų. To laiko Bažnyčios rašytojai buvo gyvi to tikėjimo liudininkai ir reiškėjai. Būdami arčiau Kristaus laikų, arčiau pačios Bažnyčios pradžių, jie galėjo perduoti pačius pirmuosius Bažnyčios įsitikinimus, neseniai paveldėtus iš paties Viešpaties Jėzaus Kristaus. Jų liudijimai todėl yra labai svarūs ir įpareigoją krikščionių tikėjimo atžvilgiu.Be kitų dalykų, iš šių Bažnyčios rašytojų mes žinome ir kas ano laiko tikinčiųjų apie Mariją buvo galvojama ir tikima. Iš jų mes sužinome, kad Marijai Bažnyčioje buvo pripažintas ypatingas vaidmuo ir kad visuotinai buvo pabrėžiamas jos šventumas bei nekaltumas, kad buvo taip pat priešpastatoma nusidėjusiai Jievai, kaip jos antitezė. Visa tai reiškia, kad ji negalėjo būti nuodėmės, ypač gimtosios, paliesta. Vadinas, ji atėjo į pasaulį be to trūkumo, kurio mes neišvengiame. Kitaip sakant, nuo pat savo egzistencijos pradžios ji buvo su pašvenčiamąja malone, taigi ji* buvo" nekaltai pradėta. Gaila, šio straipsnio ribos neleidžia plačiau apie šių Bažnyčios rašytojų pasisakymus išsitarti. Keletą jų esame minėję anksčiau ir to. čia privalo pakakti.Bet ką šiuo pačiu reikalu sako Sv. Raštas, antrasis Dievo apreiškimo šaltinis? Ir čia mes turime neabejotinos vertės pareiškimų, nors aiškiais žodžiais apie nekaltą Marijos prasidėjimą čia irgi nieko nepasakoma. Bet kaip pirmam tikėjimo šaltiny, taip ir čia toji tiesa yra implicite išreikšta: išreiškiamas tas pats dalykas, tik kitais žodžiais ir kitokiomis sąvokomis.Seniausias tuo reikalu Sv. Rašto tekstas yra iš Pradž. 3, 15: Viešpats Dievas tarė žalčiui: „Padarysiu neprie
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telystę tarp tavęs ir moteriškės, tarp tavo ainijos ir jos 
ainijos, ji sutrins tavo galvą, o tu tykosi jos kulnies".

Pagal Vulgatą, žalčio priešininkė ir nugalėtoja yra 
moteriškė, kadangi sakoma jog ji sutrinsianti žalčiui 

I galvą. Kas ji tokia? Šv. Jonas Chrizostomas, šv. Am- 
brozijus, šv. Augustinas ir daugelis kitų mano, kad čia 
turima galvoj Marija, antroji Jėva. Jokia kita moteris 
žalčio nėra nugalėjusi. Taigi jei Marija yra žalčio nuo
dėmės priešiminkė ir nugalėtoja,' be abejo, vienybėje su 
savo Sūnumi ir per jj, tai ji pati negalėjo būtį nuo
dėmės nugalėta, kitaip sakant, negalėjo patekti į nuo
dėmę, ypač gimtąją. Tikrasis žalčio nugalėtojas, be abe
jo, yra Kristus. Bet Marija dalyvauja šioje savo Sūnaus 
pergalėje, nes, kaip motina, ji visa savo būtybe buvo 
artimiausiai su savo Sūnumi sujungta ir todėl negali 
nuo taip pagrindinio savo Sūnaus žygio ir dalyvavimo 
jo garbėje būti atskirta. Štai kodėl, žiūrint Vulgatos 
teksto, jau Marija (moteriškė) laikoma žalčio nugalėtoja.

Hebraiškam tekste šitai yra-' kiek kitaip išreikšta: 
, žaltį nugali moteriškės ainija: „ji (ainija) sutrins tavo 

galvą". Moderniųjų egzegetų nuomone (plg. P. Heinisch. 
Das Buch Genesis, Bonn, 1930, 125 s.), moteriškė, tarp 
kurios ir žalčio prasideda neprieteiystė, yra Jėva. Žal
čiui priešinga tampa ir jos ainija, kurį galiausiai tą žaltį 
nugali.

Kas yra toj moteriškės (Jėvoš) ainija? Ar tai koks 
kolektyvas, visa žmonija? Bet daugelis su žalčiu — nuo
dėme visai ar nepakankamai kayoja, tad vargu čia ga
lima galvoti apie žmoniją, kuri viena galėtų kada nors 
pilnai žaltį nugalėti. Todėl, sekant Bažnyčios Tėvų nuo
monę, ainiją čia reikia suprasti individualiai, t. y. kaip 
individą, būtent, Kristų, kuris žaltį — nuodėmę yra 
tikrai ir pilnai nugalėjęs. Kiti mano, kad veikiau čia 
reikia suprasti Kristų su savo mistiniu kūnu — tikin
čiais, kurie su Kristumi ir per Kristų nugali žaltį. Bet 
tai esmės nepakeičia. Kristus lieka vyriausias ir pagrin
dinis žalčio nugalėtojas. Jei ir kiti, tai Marija ypatingu 
būdu dalyvauja savo Sūnaus pergalėje.

Nors protoevangelijoje, — taip šis mesijinis tekstas 
teologų vadinamas, — aiškiais žodžiais kalbama tik apie 
Mesijo pergalę prieš žaltį, tai vis tik implicite ten 
yra įimta ir Marija, kaip Mesijo motina, artimiausiai su 
juo susijungusi. Vulgatoje ji net ypatingu būdu pabrė
žiama. Kaip pilnai dalyvaujanti savo Sunaus pergalėje 
prieš žaltį, ji pirmoji nepateko jo valdžion per nuodėmę. 
Taigi šis tekstas nors implicite išreiškia Marijos ne
kalto prasidėjimo mintį. Taip šį tekstą suprato ir visas 
krikščioniškasis padavimas, kuris teisingam Sv. Rašto 
supratimui yra lemiantis.

Naujajame Testamente nekaltą Marijos, prasidėjimą 
iškelia ypač Luko Evangelijoje (1, 28) užrašyti žodžiai. 
Angelas, sveikindamas Mariją, sako: „Sveika, malonės 
pilnoji. Viešpats su tavimi; pagirta tu tarp moterų". 
Marija yra „malonės pilnoji", malonės pilna, pripildyta. 
Tai reikia suprasti ne tik intensive, bet ir exten
sive, vadinas, ir laiko atžvilgiu, nes nėra jokio pa
grindo šių žodžių prasmę siaurinti. Nebūtų galima va
dinti Marijos „malonės pilnąja", jei tos malonės būtų 
jai kada nors stokavę. Dabar gi ji vadinama „malonės 
pilnąją", tai reiškia, kad jai tos malonės niekuomet ne
trūko, kad ji visuomet yra buvusi Dievo malonėje, net 

, pirmąjį savo egzistencijos akimaksnį. Tai reiškia, kad 
Marija niekuomet nebuvo gimtosios nuodėmės paliesta.

Si malonė, kurios Marija yra pilna jau dabar, — nes 
tai yra graikiškai išreikšta per perfectum praesens, — 
negali būti Dievo motinystės malonė, nes Dievo motina 
Marija tuomet dar nebuvo. Angelas kaip tik buvo at
vykęs atsiklausti jos tuo reikalu sutikimo. Taigi ši ma
lonė buvo pašvenčiamoji malonė.

Angelas dar ją vadina „pagirta tarp moterų", t. y. 
garbingesne, laimingesne už visas moteris, arba gar
bingiausia, laimingiausia iš moterų. Tai yra hebraizmas 
aukščiausiajam laipsniui išreikšti. Neatrodo tačiau, kad 
ji pastatoma virš visų moterų tik dėl būsimos savo mo
tinystės, nes tą reikalą juk reikėjo dar aptarti. Taigi ir 
dėl savo artumo Dievui Marija taip iškeliama. Štai kodėl 
Viešpats yra su ja (Lk. 1, 28), kodėl ji yra radusi ma
lonės pas Dievą (Lk. 1, 30) išrenkant ją Dievo Sūnui 
už motiną.

Panašiai prabilo į Mariją ir jos giminaitė Elzbieta, kai 
Marija atėjo jos aplankyti: „Pagirta tu tarp moterų ir 
pagirtas tavo įsčiaus vaisius" (Lk. 1, 42). Sį kartą tačiau 
Marija jau galėjo būti Elzbietos taip iškeliama ypač dėl 
Marijos motinystės, apie kurią Elzbieta patyrė Sv. Dva
sios apreiškimu.

Sis Marijos išrinkimas Dievo Sūnui už motiną nebuvo 
padarytas be atodairos. Ji tam išrinkta tik dėl tff, kad 
buvo pilna malonės, ne tik intensive, bet ir ex
tensive, kad niekuomet nėra buvusi nuodėmės val
džioje, kad nuo pirmutinio savo buvimo akimirksnio yra 
buvusi nesutepta. Bet tai galėjo įvykti tik dėl to, kad 
Dievas Mariją yra ypatingu būdu saugojęs ir globojęs. 
O tai darė tam, kad savo Sūnui žemėje galėtų rasti 
tinkamą motiną. Tai buvo didi Dievo malonė Marijai.

Kaip visos malonės žmonėms, taip ir ši ypatingoji ma
lonė Marijai buvo Dievo suteikta dėl Kristaus, žmoni
jos Gelbėtojo, nuopelnų, tiesa, dar būsimų. Tokiu būdu 
Marija išvengė puolimo, kuris jai grėsė kaip ir kiek
vienai Jievos dukrai. Tik kai kitos to puolimo neišvengė, 
Marija jo išvengė. Ir tiko to puolimo Marijai išvengti, 
nes, kaip teologai nurodo, nederėjo Dievo Sūnui gimti 
iš nuodėmingos motinos ar buvusios kada nors nuo
dėmėje. d

Tai tokia Marijos Nekalto Prasidėjimo dogmos pras
mė. Kaip matėm, dogma tai paskelbta gana vėlai, ir tai 
tik po aitrių ginčų. Kas nuo pat pradžių Bažnyčioje bu
vo tikima, kilus teologų ginčams, viskas iš naujo buvo 
vispusiškai apsvarstyta, išsiaiškinta, suformuluota ir 
griežtose formose, kaip tikėjimo dogma, paskelbta. Tokį 
kelią gaus atlikti dar ne viena mūsų tikėjimo tiesa.

Marijos Nekalto Prasidėjimo dogma yra didelė tikin
tiesiems paguoda. Pagaliau turime aukščiausio nekal
tumo pavyzdį! Tiesa, tai yra išimtis ir tai vienintelė. Bet 
kitiems yra paraginimas ir padrąsinimas bent iš tolo 
tą nekaltumo pavyzdį pasekti.

Ji mus įkvepia ir kovoje prieš aną žaltį — gundyto
ją. Nors principe anas nuodingasis žaltys yra nugalėtas, 
tai vis tik individualiai ir mums tenka su juo dar ko
voti. Kaip Marija, taip ir mes vienybėje su Kristumi ir 
per Kristų turime tapti jo nugalėtojais ir dar vis be
sitęsiančios kovos laimėtojais.

Iš Nekaltai Pradėtosios galime laukti šioje kovoje 
paramos. Ne tik savo pavyzdžiu ’galį mus Marija šioje 
kovoje stiprinti. Ji gali mus ir vidiniai .paremti Dievo 
malonėmis, kurias ji dalina. Nors tai nėra dar paskelbta 
tikėjimo dogma, bet apskritai teologai laiko kaip tikra, 
kad visos mums Dievo teikiamos malonės eina per 
Marijos rankas, kadangi ji esanti visų Dievo malonių 
tarpininkė. Jei visuomet, tai ypač jos šventėje mūsų 
akys turi krypti į Nekaltai Pradėtosios rankas, kad jos 
dalinamų malonių mes nebūtume aplenkti.

(Panaudota literatūra: Gottfried Noggler a Graun. 
Compendium Theologiae Dogmaticae Specialis, Oeni- 
ponte, 1899; J. Pohle. Lehrbuch der Dogmatik, IIs, Pader
born, 1907; L. Lercher. Institutiones Theologiae, III3, 
Oeniponte — Lipsiae, 1942).
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J. Sakalas

Dėdami šią J. Sakalo poezijos ištrauką, paimtą iš jo 
ruošiamos poemos „Pranašas“ I-osios dalies, manome, 
kad ji savo nuotaika tiks tremtinių Kalėdoms. Poetas 
čia kalba apie svetimus miestus bei namus ir svetimus 
jų gyventojus; apie kelius „kurie snaudžia kai ramu 
ir bunda, kai kyla audros“. Svetimų namų ir neramių 
kelionių aplinkoje esančioje šeimoje atėjo j pasauli 
Dievo Sūnus, atnešdamas jam išvidinius dieviškos tai
kos pagrindus. Tie pagrindai duoda, progos ir mums, 
kartu su poetu, tikėti jog mes nepaklysime svetimuose 
miestuose ir sulauksime to momento, kada „tekės pri
sikėlimo saulė“. Red.

O ko jūs tokios niūrios, rūščios, 
Jūs miesto gatvės? Vėjas gūščios 
Ir puldinės įeit j mūro sienas. 
Bet neatjaus jos greito vėjo. 
Jis, nesuradęs, ko norėjo, 
Vėl skris kitur skurdus ir vienas, 
Tik dulkių debesį paleis, 
Skubėdamas -naujais keliais.

Štai namas. Kas nors vieną langą 
Jo ras į saulę? Pro jo dangą 
Neprasivers nė spindulėlis.
Jo durys juodos ąžuolinės, ) 
Jas kausto plačiagalvės vinys, 

K Jų draugas klaidžioj ąs šešėlis, 
Jis slankioja patylomis 
Kaip juodas vargas ar vagis.

Kaip sargas prie užburtų vartų, 
Bekalbis, kad neprasitartų 
Ir klausiamas, tas namas stovi. 
Ką slepia jis savy, ką saugo? 
Ar draugui čia vieta laukt draugo, 
Ar dvasių' prakilni šventovė, 
Ar jūron svyranti uola?

‘ Bet jo atsakymas tyla.

Prabilk, prabilk, tylusis sarge!
Gal ilsisi tavy pavargę 
Ir vėlų vakarą sulaukti 
Iš po ilgos kelionės žmonės? 
Leisk jiem ramybės ir malonės 
Valandėle dar pasidžiaugti, 
Nes džiaugsmas trumpas, o kančia 
Praeis, ateis ir bus vis čia.

Slepi gal kančią? Apsitaisius 
Nepermatomai, ji kaip vaisius 
Tenoks, kad iš skausmų krūtinės, 
Kaip jūroj gaivalingo neršto .
Srovė, Kūrėjui išsiveržtų 
Giesmė ir sklistų, kaip rasa' 
Pasklinda su žvaigždžių šviesa. , r

O, gal koks piktadaris tranas 
Čia užsidaręs begyvenąs?
Jam žmonės tiek terėikš, kiek maisto 
Įduos į jo besotę burną.
Jei taip^ tai čia piktybių urna.

I Dėl to nė dienos nesišvaisto,
Suskudus žemė nebylė, 
Rytojus — vien troški mįslė.
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Kelių keliai ir vienas kelias! 
Jis driekias lyguma, jis skelia 
Staigias vagas per akmenynus. 
Jis snaudžia kai ramu ir bunda, 
Kai kyla audros; dulksta, dunda, 
Kietai keleivio kojai mynus. 
Jis savo tvirta krūtine 
Priims kiekvieną ir n»ane.

Po to, kai šaltą, nepatogiu 
Aš palikau tėvų pastogę, 
Matau kaip gyvą savo šalį, 
Matau miškus ir samanymus, 
Uolas į jūras įsipynus, 
Tėvų ir brolių sunkią dalį, 
Lyg baustų juos skaudi mintis 
Per ilgas be aušros naktis.

&
Kaip liūdna ir graudu, Kūrėjau!
Bet apie svetimas girdėjau 
Šalis toli pietuos, kur šviečia x 
Karštai auksinė saulė močia. s- 
Kad paukštis būčia suplasnočia 
Tenai, maniau, kur paukščių spiečiai 
Iš šiaurės renkasi kraštų, 
Su jais išsirengiau kartu.

Manęs negąsdino kelionės 
Vargai. Tariaus svetingi žmonės 
Mane kaip laukiamą priimsią 

, Ir duosią mokslo pasisemti, 
Kad savo tėviškės nelemtį 
Sudraust mokėčia, ir nurimsią x 
Vaidai, ir mylimos šalies 
Piktieji žmonės nebelies.

Pietų šalis matyt troškimas, 
Laimingo kelio nujautimas 
Ir naujos viltys dvasią girdė. 
Kaip paukščiai viltys išsislapstė, 
Ir baimė, tarsi, varnas kapstė, 
Lyg nebegyvą mano širdį.
Buvau be vado ir draugų 
Ir buvo liūdna ir baugu. ‘

Ar rasiu kelią į tėvynę?
Gal jis nuskendo vandenyne?
Gal jį aukšti kalnai užgriuvo?
O, gal tik mano pėdos sunkios x 
Ir sužeistos, ir kraujas sunkias 

<• Ir veidas ašarom pasriuvo?
Ir mano balsas kaip dvasia 
Klajojanti tyruliuose.

' Štai paukščiai grįžta į gimtinę 
Tik su jos ilgesiu krūtinėj.
Ir jie sučiulba ir suklinka, 
Pamatę tėviškės sodybas, 
Kada pavasaris ankstybas 
Sveikus juos parlekiant sutinka. 
Ir žemė džiaugias mylima, 
Kada su ja visa šeima.
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KRATA Vysk. Petras Pr. Bučys, M, I. C.

•
Dvasinė katalikų Akademija 1897 metais, sulig 

įsisenėjusių įpročių, savo išlaidų sąraše skirdavo 
pusėtiną pluoštą pinigų, žymėdama: „Kiemo švarai 
palaikyti.“ Kandangi to kiemo niekas neteršdavo, 
o sąšlavų išvežimas būdavo apmokamas skyrium, 
tai žingeidūs žmonės sužinojo, kad kiemo švaros 
išlaidas Akademijos ūkvedys švenčių progomis 
įteikia vietinės nuovados policijos pareigūnams. Tą 
žinodami, studentai klierikai suprato, dėlko Aka
demijoje niekad nebūdavo matyt policijos.

Bet 1896—7 mokslo metais vieną dieną tuoj po 
pietų studentai nustebo pamatę pilną kiemą polici
jos. Kaip paprastai, klierikai išėjo pasivaikščioti į 
savo naminį sodelį, bet vienas Akademijos tarnas 
susirūpinęs atėjo ieškoti Jurgio Matulevičiaus ir 
sakė kuogreičiausiai eiti pas kun. Inspektorių. Tose 
pareigose tuomet buvo profesorius Boleslovas Klo- 
potowski’s, Žitomieriaus kapitulos kanauninkas.

Inspektoriaus bute studentas J. Matulevičius pa
matė kariškį žandarų pulkininką ir civilį valsty
bės gynėjo padėjėją, kuriuodu profesoriaus Klo- 
potowski’o akyse patiekė Matulevičiui raštą, teis
mo išduotą ir liepiantį Matulevičiaus užimamoje 

\ patalpoje padaryti kratą. Nė Matulevičius, nė 
Akademijos Inspektorius neturėjo teisėto pagrindo 
pasipriešinti. Visi keturi iš Inspektoriaus buto ėjo 
į tą kambarį, kuriame buvo Matulevičiaus darbo 
vieta.

Kambarys buvo žemutiniame aukšte to pusračiu 
{linkusio pastato, kuris jungė kairįjį Akademijos 
sparną su dešiniuoju, atidalindamas jos kiemą nuo

Ar aš parnešiu į gimtinę
‘ Tik savo skaudamą krūtinę?

Ar kaulus joj priglaust, tegrjšiu?
Nejau tą, ką buvau žadėjęs 
Kaip dulkes išnešiotų vėjas?* 
Palikęs pašaukimo kryžių, 
Aš būčiau, tarsi, pakelėj 
Sumindžiota laukų gėlė.

Tas didis, kam širdis nė lūpos 
Melu nesuteptos, kas klūpės 
Maldos be veidmaines pagyro.
Nors patys vargšai bus jo broliai. 
Nors jam grūmos keliai ir toliai 
Ir nors ant jo galvos tesvyros 
Salta, be prošvaistos naktis, — 
Teisingojo bus ateitis.

Tekės prisikėlimo saulė, 
Ir meilės spinduliai pasaulį 
Apglėbs šviesa neapsakyta. 
Piktiesiem išgąstis didysis, 
Jie bėgs ir tyruose slapstysis. 
Teisieji sveikins laisvės rytą.
Ju padėkos ir džiaugsmo ir garbės . 

Giesmė platybėse skambės. 

jos sodo. Tame kambaryje gyveno ir dirbo trys 
studentai: Jurgis Matulevičius, Feliksas Paškanis 
ir Liudvikas Borkowski’s. Sis pastarasis buvo len
kas. Kambaryje buvo vienas didokas medinis sta
las, prie jo trys kėdės. Pas sienas stovėjo ant 
aukštų kojų medinės didokos dėžės su nuožvilniais 
antvožais, vadinamos pulpitais. Juose kiekvienas 
studentas laikė savo knygas ir užrašus. Viena 
spinta buvo bendra visiems trims.

Į kambarį įėdo pora žandarų. Kun. Inspektorius, 
Valstybės Gynėjo Padėjėjas ir žandarų pulkinin
kas atsisėdo ant kėdžių pas stalą. Matulevičius ir 
žandarai stovėjo. Matulevičius paklaustas, kuris jo 
pulpitas, nurodė savąjį. Vienas žandaras peržiūrėjo 
visa, kas buvo tame pulpite, ir parodė pulkinin
kui bei Gynėjo Padėjėjui. Nieko įtariamo nerasta. 
Atidarius spintą, pasirodė kelios lentynos apkrau
tos knygomis ir tarp .jų rankraščiai. Nė viena 
knyga nebuvo įtariama; žandarų pulkininkas susi
domėjo rankraščių pluoštu, bet prof. Klopotowski’s 
pasakė, kad dėstės Bažnyčios istoriją, kad studen
tai jo paskaitas užsirašinėja, klausydami jų, kad 
Matulevičiaus daromieji tų paskaitų užrašai ne
turėtų patekti į Matulevičiaus kaltinimo bylą, nes 
juose pažymėtos ne jo, tik profesoriaus pažiūros. 
Žandarų pulkininkas ir Valstybės Gynėjo Padėjė
jas pažiūrėjo į rankraštį, įsitikino, kad jo raidės 
lotyhiškos, paklausė, kokia kalba paskaitos dėsto
mos? Profesorius atsakė: „Lotyniškai“, ir paėmė 
rankraštį artyn prie savęs, kaip savo dalyką.

Pastebėta spintos apačioje skarmalų ir norėta 
žinoti, kas po jais yra. Viršininko liepiamas žan
daras paėmė vieną juodą skarmalą už galo ir ėmė 
traukti iš spintos. Skarmalas buvo ilgokas ir senas; 
ištraukus jo dalį pasirodė saktis, o už tos sakties 
vėl kitas tokis jau skarmalas. Tai būta senų sudė
vėtų kelnių, kurių pagrindinė siūlė buvo iširus, 
tik vienos kojos apavas tesilaikė iš vien su kitos 
kojos apavu viena tik užpakalio saktimi. Valstybės 
Gynėjo Padėjėjas šyptelėjo, Akademijos Inspek
torius tarė Matulevičiui: „Kam laikote kambaryje 
sudriskusius skudurus?" Matulevičius nesiteisino, 
tik pasakė: „Tai Paškanio. Jis neseniai gavo nau
jas kelnes.“ Mat, Akademijos studentams ketu
riems metams tebūdavo duodamos tik trejos kel
nės ir labai prastos medžiagos, nes jos buvo nešio
jamos po sutana. Akademikai gana ilgai po kratos 
juokaudami šnekėjo apie nepaprastą Paškanio kel
nių likimą, kad jos pateko į istorijos šaltinius, ku
riuos surašė Valstybės Gynėjo Padėjėjas prie to
kių liudininkų, kaip Akademijos Inspektorius ir 
Žandarų Pulkininkas. Po protokolu pasirašė ir 
Matulevičius.

Kadangi jokio kaltės įrodymo nerasta, tai Val
stybės atstovai sutarė Matulevičiaus neareštuoti; 
tik iš jo pareikalavo, kad jis neišvažiuotų niekur 
be policijos žinios. Matulevičius įsipareigojo kiek-
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vieną savo buveinės pakeitimą pranešti policijai. 
Akademijos Inspektorius tą įspareigojimą patvir
tino ir pridėjo, kad iki ateinančio gegužės mėnesio 
pabaigos nė vienas studentas niekur neišvažiuos.

Mandagiai atsisveikinę su Inspektorium, kratos 
vykdintojai išėjo iš Akademijos. Bematant iš jos 
kiemo išnyko visi žandarai ir šiaip policininkai, 
kurie buvo apstoję visą triobą netik kieme, bet ir 
iš abiejų jos šonų, atseit, iš pryšakio 1 Linijos gat
vėje ir iš užpakalio 2-sios linijos gatvėje.*)

Neatsimenu, kiek laiko praėjus, Petrapilio gu
bernijos žandarų valdyba įsakė studentui Matule
vičiui prisistatyti tos valdybos patalpoje prie gat
vės Troickaja. Matulevičių ten nulydėjo profeso
rius kun. Jonas Maculevičius (Maironis). Ten nu
vykus, paaiškėjo, kad Suvalkijoje apie Marijam
polę susidarė „valstybei pavojingas sambūris var
du Sietynas, kad suimtieji to sambūrio nariai 
anarchistai paliudijo, jog jų tarpe buvęs ir klieri
kas Jurgis Matulevičius“. Matulevičiui žandarai 
pasakė kai kurių suimtųjų pavardes. Jis prisipa
žino pažinojęs vieną — kitą minėtąjį asmenį, bet 
nemanąs, kad jie būtų anarchistai ir įsakmiai žinąs 
krikščionišką jų nusistatymą, anaiptol nesuderi
namą su anarchismu. Apie kitus, kuriuos žandarai 
minėjo, Matulevičius sakė jų visai nepažįstąs ir 
niekad su jais nesusėjęs. Klausiamas apie „Siety
ną“, Matulevičius sakėsi nesąs jo narys, bet gir
dėjęs, kad tuo vardu vadinasi jauni lietuviai in
teligentai, nenorintieji atsižadėti savo gimtosios 
balbos ir vartojantieji ją santykiuose su tais, kurie 
sako, kad lietuviui inteligentui tepritinka su inteli
gentais kalbėti tik lenkiškai. Matulevičiaus pasiaš- 
kinimai patenkino Petrapilio žandarus? Mokslo me
tams pasibaigus, jis galėjo be kliūčių išvažiuoti į 
tėviškę.

Tai buvo laikai, kad Suvalkijoje labiausiai siau
tėjo Marijampolės apskrities žandarų viršininkas 
rotmistras Wąsiacki, lenkų kilmės žmogus, atsiža
dėjęs savo tautos ir katalikų tikybos.

Nebloga buvo 1897 m. vasara. Artinosi atostogų 
pabaiga. Rugsėjo 13 d. reikėjo būti Petrapilyje ir 

. pradėti sunkiuosius teologijos kandidatų metus. 
Per atostogas aš gyvenau savo tėviškėje ir nuolatos 
gaudavau girdėti, kad Wąsiackis tai vienur, tai 
kitur daro kratas, suima ir į kalėjimus sodina pa
saulinius studentus bei patrijotus klierikus. Man 
ypatingai gailėjo mano bendradarbio ir draugo 
Seinų seminarijos klieriko Petro Bulvičiaus, kuris 
tapo suimtas prieš įsišventinant kunigu.

Atostogų pabaigos kelias dienas ketinau praleisti 
pas savo draugą Julijoną Jasienskį Girkalnio para
pijoje. Rugpjūčio 24 d. atsisveikinęs su tėvais, bro
liais ir kitais namiškiais, rytmetyje išvažiavau į 
Sintautus, nes ten buvo šv. Baltramiejaus atlaidai. 
Iš atlaidų ketinau vykti į Gelgaudiškį, iš Gelgau
diškio į Jasienskius ir su draugu Julijonu važiuoti 
Petrapilin. Iš pradžių viskas ėjo, kaip buvo keti-

(•) Tais laikais Petrapilio miesto dalis Vasilio Sala ( Va
sil j evskii Ostrov) ištisines gatves vadindavo linijomis. Du 
gatvės šonai sudarydavo dvi linijas; tokiu būdu gatvių 
skaičius buvo dusyk mažesnis už linijų skaičių.
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narna. Graži buvo diena. Sintautuose buvo daug 
kunigų ir pilna šiaip žmonių. Sėkminga sausa ru
giapjūtė jau buvo baigiama.
* Prieš votivos Mišias tfiuėjau į bažnyčią pasi
ruošti asistai. Buvau subdijakonas in sacris. Be- 
pradedant ruoštis, iš klebonijos atėjo zakristijonas 
ir pasakė, kad kažin koki svečiai nori būtinai ma
tytis su manim. Nuėjau ir radau du vyru su rau
donomis siūlėmis. Tai buvo žandarai. Juodu pak
lausė mano vardo pavardės, pasakė, kad esu suim
tas, liepė sėsti į vežimėlį ir važiuoti į tėviškę at
gal. Nesiginčijęs sėdau, o juodu atsisėdo abyšaliai 
manęs. Valandą su viršum truko, kol parvažiavom ♦ 
į Šilgalius. Mano tėviškės kieme stovėjo keli ve
žimai,- o po kiemą vaikštinėjo žandarų būriai.

Išlipantį iš vežimėlio mane pasitiko mano brolis 
a. a. Juozas ir pasakė, kad žandarų viršininkas su 
kažin kokiu ponu yra svečių gale, laukia manęs. 
Mane lydėjo du žandarai, parvažiavusieji drauge 
iš Sintautų. Man įeinant į vidų juodu pasiliko 
prieangyje pas duris. Viduje radau štabo kapitoną 
Wąsiackį ir Valstybės gynėjo padėjėją, kurio pa
vardės neatsimenu. Wąsiackis mane klausinėjo, o 
gynėjo padėjėjas tylėjo. Dabar neatsimenu tų klau
simų, nė savo atsakymų. Apklausinėjimui pasibai
gus, liepta man rašyti- protokolą. Aš apsiėmiau 
pareikšdamas, kad rašysiu tą, ką žinau. Wąsiackis 
ėmė diktuoti maždaug tą, kas buvo. Porąsyk jis 
truputį nukrypo nuo tikrumos; tada aš pareiškiau, 
kaip būta iš tikrųjų. Valstybės gynėjo padėjėjas 
pripažino, kad mano pastaba teisinga, ir tapo pa
rašyta taip, kaip būta.

Baigus rašyti protokolą, p. Wąsiacki kreipėsi į 
teismo atstovą, ar suimti mane, ar ne? Tas ponas 
sakė, kad jokių kaltės įrodymų nerasta ir nesą 
pagrindo suimti. Tuomet man pareiškė, kad niekur 
negaliu išvažiuoti, nepranešęs policijai. Aš atsa
kiau, kad turiu grįšti Petrapilin, kad rytoj išva
žiuoju į Gelgaudiškį, iš ten į Girkalnį zir po kelių 
dienų per Šiaulius geležinkeliu į Petrapilį. Tuomi 
pareiškimu pasitenkino valstybės atstovai ir išva
žiavo iš mano tėviškės.

Namiškiai pasakojo apie tai, kaip kratos vykdin
tojai, prieš man grįžtant, elgėsi mano tėviškėje. ' 
Mano Mama, amžinatilsį, ypatingai buvo susijau
dinusi tuomi, kad žandarų rotmistras, radęs jos 
maldaknygę, sviedė ją į duonkepio kakalio kampą 
taip piktai, jog rodėsi, ji visai suirs. Iš kitų pasako- ■ 
jimų gavau įspūdžio, kad kratą darant, nesilaikyta 
nė įstatymų, nė kultūringumo dėsnių.

Sunkios būdavo trečiojo kurso akademikų die
nos, nes reikėdavo klausyti daug paskaitų, išlai
kyti mėnesines kiekvienos mokslo šakos repetici
jas ir metinius jų egzaminus. Tų dalykų buvo tiek 
daug, jog neliko laiko bažnytinės istorijos paskai
toms. Storą to mokslo tomą'reikėdavo išmokti, ne
turėjus jo paskaitų. Tuos darbus bedirbant, išdilo 
pergyventųjų kratų įspūdžiai. Tik štai, kovo mėne
syje ateina Petrapilio gubernijos žandarų Valdy
bos raštas ir įsako atvykti į tą valdybą paskirtą 
dieną, nurodytą valandą. Profesorius Maculevičius 
nulydėjo mane. Valandėlę pabuvus laukiamame
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mažame kambaryje abiem, atėjo žandarų karinin
kas, kuris prašė profesorių palaukti, o mane ve
dėsi siaurais, painiai vingiuotais koridorėliais iki „ 
mažo kambarėlio su vienu langu į kiemą. Ten prie 
mažo vienatinio stalelio jau sėdėjo teismo atsto
vas, valstybės gynėjo pagalbininkas (tovarišč pro
kurorą). Prie to stalelio pasodino mane trečią. 
Žandarų karininkas, padavęs man popierio ir 
plunksną, ėmė mane klausinėti, reikalaudamas, 
kad pats rašyčiau atsakymus.

Po įžanginių klausimų apie mano vardą, pavardę 
ir kitų tokių, žandaras manęs klausė, kiek aš daly
vavau valstybei priešingoje veikloje? Aš pareiškiau 
nedalyvavęs joje. Klausė, ar aš žinau lietuviškai 
spausdinamus Prūsuose revoliucinius laikraščius? 
Prisipažinau juos matęs, bet pridėjau, kad jie man 
nepatinka dėl jų krypties, priešingos tikybai. Per
skaitęs vieną tokį straipsnį, daviau Gelgaudiškio 
klebonijos virėjai sudeginti. Žandarų pulkininkas 
patarė neminėti tos virėjos ir pasitenkinti vien 
pareiškus, kad nepatiko religijai priešingoji kryp
tis. Ilgainiui supratau, kad toji patarmė buvo iš
mintinga ir man palanki, nes, paminėjus virėją, 
Wąsiackis, be abejo, būtų daręs kratą ir pas ją.

Bet čia pat tas pats palankusis žandaras pareiškė 
turįs žinių, jog Seinų seminarijoje buvusi lietuvių 
klierikų draugija, kurios tikslas buvęs dirbti išvien 
su pasaulininkais studentais revoliucininkais, abe
jiems išvien spausdinant savo raštus Tilžėje, kad 
aš; buvęs tos draugijos veiklusis narys. Aš pa
reiškiau, kad tokios draugijos nebuvę. Čia žandarų 
pulkininkas tarė, kad tuščia yra išsiginti, kuomet 
valstybės organai turi neabejotinų įrodymų, jog 
būta. Aš atsakiau maždaug šitaip: „Jei jūs įrody
mų turite, tai jūsų dalykas, bet aš neišmanau, kaip 
aš, būdamas toje seminarijoje ištisus penkerius 
metus, būčiau galėjęs nežinoti.

— Žinote Tamista žinojei, — tarė žandaras, — 
nes buvai ne tik jos narys, bet 15 birželio 1895 me
tais tapai tos draugijos pirmininku.

— Pozvolte, gospodin polkovnik, ja seičas obliču? 
tariau aš rusiškai, norėdamas apskaičiuoti mano iš 
Seinų išvažiavimo laiką ir įrodyti, kad paduotoji 
data yra klaidinga. Jau atpratęs nuo rusų kalbos 
ir pripratęs prie lenkų, padariau klaidą: užuot pa
sakęs „podščitaju“ (apskaičiuosiu), ištariau „obli
au“, iš lenkiško „obliczę“, kuris rusiškai reiškia: 
„įrodysiu melą“. Ta klaida išėjo man į naudą. Ap
skaičiuodamas, kad dabar, 1898 m. kovo mėnesyje, 
esu trečiame kurse Petrapilyje; 1897 m. birželio 
15 buvau antrajame kurse, 1896 — pirmajame, o 
1895 baigiau seminariją ir Dangun Įžengimo die
noje paskutinį kartą galutinai išvažiavau iš Seinų. ' 
Neatsimenu, kokioje mėnesio dienoje tas buvo, bet 
nebuvo prasmės rinkti draugijai pirmininką, ži
nant, kad jis jau greit turi išvažiuoti keturiems 
metams. Abu valstybės pareigūnai: žandarų virši
ninkas ir valstybės gynėjo padėjėjas pripažino ma
no protavimą. Žandaras tarė: „Rašyk, tamista, kad 
gegužės mėnesyje išvažiavai galutinai iš Seinų.“ 
Aš atsakiau gerai, nežinąs, ar mano išvažiavimo 
diena buvo gegužėje, ar birželyje, nes Dangun

Žengimo šventė kilnojama ir gali pasitaikyti vie
name ar kitame mėnesyje. „Tas nesvarbu, tarė 
žandaras, rašyk gegužėje, tai bus trumpiau ir aiš
kiau.“ Ėmęs ir parašiau: „Gegužėje 1895 metų.“

— Ar tamista pažįsti Petrą Bųlvičių? — klausė 
žandaras.

' — Pažįstu. Tai geras, vienais metais jaunesnis 
už/mane, draugas.

— Ar ne ture j ei su juo kokio nors susipykimo?
— Ne.
— Kodėl jisai liudijo Marijampolės žandarų vir

šininkui, kaltindamas tamistą valstybei priešingoje 
veikloje?

— To,aš visai nesuprantu. Kadangi Tamista, Po
nas Pulkininke, sakai, kad jis liudijo, tai reikia 
tikėti, bet, žinodamas Petro Bulvičiaus būdą, aš 
niekaip nesumetu, kaip tai galėjo būti? Toks liudi
jimas yra stačiai priešingas visai jo prigimčiai.

Kvota ir jos protokolo rašymas pasibaigė. Po 
mano parašo pasirašė abu valstybės pareigūnai. 
Juodu mandagiai padavė man ranką, atsisveikino. 
Žandarų karininkas nuvedė mane atgal painiaisiais 
tamsiais koridoriais į laukiamąjį kambarį, kuriame 
nuobodžiavo didysis Lietuvos poetas Maironis. Jo 
veidas pralinksmėjo, pamačius išeinant manedaisvą 
ir patenkintą. Veikiai mudu parvažiavom į Vasilio 
Salos pirmosios linijos 42 numerį, atseit į Katalikų 
Dvasinės Akademijos triobą.

Praėjo gana daug laiko. 1931 m. Amerikos ma
rijonai iš Ream’o įpėdinių miestelyje Thompson, 
Gonnecticuto’ Valstijoje pirko nekilnojamą nuosa- 

,vybę. Tarp tos parduotosios nuosavybės savininkų, 
p. Ream’o įpėdinių tarpe buvo ir ponia Wą- 
siacki’enė, Ream’o duktė, ištekėjusi už rotmistro 
Wąsiacki’o sūnaus. Man neteko su tuo ponu maty
tis, tik turėjau progos kalbėti su p. Wąsiacki’ene 
Ream’iūte. Įdomi yra rotmistro, ilgainiui pulki
ninko Wąsiacki’o istorija ir tragiška jo mirtis 
mieste Radom Lenkijoje, bet aš nesiimu to viso 
rašyti.

Roma, 1947 lapkričio 15 d.
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Seinų ir Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas

Šiųjų metų liepos mėn. 7 dieną numirė Marijam
polėje Jo Eksc. Vyskupas Antanas Karosas. Ve
lionis valdė 16 metų Seinų vyskupiją ir 21 metus 
iš jos padarytąją Vilkaviškio vyskupiją. Yra jis 
gimęs Oniškyje Panevėžio apskr. pasiturinčių ūki
ninkų šeimoje. Gimimo data pažymėta metrikų 
knygose 1856 m. vasario mėn. 7 d. Tačiau, kaip jis 
pats yra sakęs, jo gimimo metai tikrenybėje yra 
ne tie, bet keleri anksčiau. Keleri, jis tikrai ne
žinojo, bet,spėjo 4—7. (Mat, krikštatėviai užmiršę 
jį įrašydinti į metrikų knygas. Pastebėta tai tik 
tuomet, kai sumanyta jį leisti mokyklon. Kadangi 
teisingas praleistųjų metrikų sustatymas buvęs ga
na painus, ilgai trunkąs ir su nemažomis išlaido
mis susijęs dalykas, tad nutarta įrašydinti jį, kaip 
ką tik! gimusį. Taigi tikrenybėje yra jis gimęs ne 
1856 m.,bet tarp 1949—1852 m.).

Gimnaziją lankė velionis Šiauliuose. Baigė ją 
1875 m. ir taisiais pat metais įstojo j Žemaičių Ku
nigų Seminariją. Po ketvertų metų pasiuntė jį Se
minarijos Vadovybė į Petersburgo Dvasinę Aka
demiją. Baigė jis ją 1883 ni., gaudamas Teologijos 
Magistro laipsnį. Tųjų pat metų 8 liepos mėn. d. 
buvo įšventintas kunigu ir tuojau paskirtas pro
fesorium į Žemaičių Kunigų Seminariją. Dėstė Mo
ralinę Teologiją ir kai kuriuos mažesnius dalykus 
(omiletiką, katekizmą ir k.). Neužilgo pakvietė jį 
Žemaičių Vyskupas Paliulionis savo sekretorium, 
neatleisdamas jo nuo Seminarijos profesoriaus pa
reigų. Apie 1896 m. buvo' prof. A. Karosas pakel
tas į kanauninkus, o 1900 m. paskirtas Žemaičių 
Kunigų Seminarijos rektorium. Apie jį, kaip pro
fesorių, Vyskupo sekretorių ir Seminarijos rekto
rių labai gražiai atsiliepia buvęs jo auklėtinis ir 
paskui Kunigų Seminarijoje bendradarbis, Jo Eksc. 
Arkivyskupas J. Skvireckas, savo maloniai parašy
tame man laiške į mano prašymą suteikti žinių, 
apie Jo Eksc. Vyskupo A. Karoso jaunas dienas. 
Gaila, kad straipsnio apimtis neleidžia ištai įdėti 
gražių Jo Eksc. Metropolito žodžių ir tenka tik su
glaustai paminėti-vieną —..kitą jo mintį.

Kaip profesorius, A. Karosas buvo klausytojų 
mėgiamas ir laikomas vienu rimčiausiųjų. Kaip 
sekretorius, jis yra daug padėjęs Vyskupui Paliu- 
lioniui. taisiais sunkiais laikais valdyti vyskupiją. 
Vysk. Paliulionis buvo iš prigimties gana ūmaus 
būdo. Visokį caro valdininkų Bažnyčios teises 
įžeidžią veiksmai ar pilni priekabių raštai ne kartą 
jį giliai suerzindavo ir iššaukdavo smarkių jo atsi
kirtimų. Bet A. Karosas neskubėdavo juos pasiųsti, 
o sustatydavo pats atsakymo projektų, ramių, kiek 
tik galima trumpų, paremtų įstatymais ir įvairiais 
valdžios potvarkių paragrafais, Vyskupas, kiek at
vėsęs, priimdavo juos, ir tuo būdu dalykas laimė
davo ir drauge būdavo išvengiama daugelio nema
lonių susikirtimų. Kaip Seminarijos rektorius, A. 
Karosas mokėjo savo tyliu, ramiu, bet tvirtu el
gimosi budu išvesti tąją įstaigą iš tam tikros ‘kri
zės, į kurią ji buvo patekusi del ne visai tikusios 
ligi tol buvusios Vadovybės ir sušvelninti tais lai
kais gerokai įkaitusį joje vad. lietuviškąjį klau
simą.

Turėjo jis ne tik Vyskupo, bet ir visos vyskupi
jos pasitikėjimą. Kai, gavus spaudai šiek tiek lai

svės, susirūpinta išleisti dijecezinį mažąjį katekiz
mą, tai tasai darbas atlikti pavesta jam. Neuž
ilgo sumanius leisti katalikams savaitinį laikraštį, 
jam redaguoti pakviesta ir gi ne ką kitą, kaip tik 
kan. A. Karosą. Jei katekizme vartojo jis dar pa
senusią rašybą ir nemažai svetimų, (deja, religinėje 
literatūroje įprastų), žodžių, tai laikraštyje „Ne- 
deldienio Skaitymai“ parodė gražiai mokąs savo 
kalbą ir sekąs jos nuolatinę pažangą.

Positikėjimo turėjo kan. A. Karosas ne tik savo 
vyskupijoje, bet ir už jos ribų. Todėl, kai 1906 m. 
sumanyta paskirti Žitomieriaus vyskupijai sufra
ganą, tai Bažnyčios Vyriausybės žvilgsnis nukrypo 
į jį. Nepriešinga buvo ir rusų valdžia. Vyskupu 
konsekruota jį 1907 m. liepos mėn. 16 d. Žitomie- 
riuje išbuvo jis ligi 1910 m. Tųjų metų balandžio 
mėn. 7 d. buvo perkeltas jis į Seinus Vyskupu Or
dinaru.

Seinų vyskupija, kaip tais laikais, buvo gana ne
didelė: turėjo ne ką viršaus per šešis šimtus tūk
stančių gyventojų. Siaurinė jos dalis buvo lietu
viška, o pietinė lenkiška. Lietuvių ir lenkų buvo, 
maždaug, po lygiai. Bet kunigų du trečdaliai, jei 
ne trys ketvirtadaliai buvo lietuviai, kadangi lenkai, 
kaip neturtingesni ir mažiau apsišvietę savųjų ne
turėjo. Kapituloje iš dvylikos narių vos du tebu
vo tikri lenkai. Tačiau senesnieji lietuviai kuni
gai buvo gerokai aplenkėję ir lenkų reikalais ne
mažiau, jei dar ne daugiau, rūpinosi, kaip patys 
lenkai. Toki buvo ypač tieji, kurie arčiau stovėjo 
prie centrinių vyskupijos įstaigų.

Didelio džiaugsmo turėjo Seinų vyskupija susi
laukusi naujo Ganytojo. Mat, po Vysk. A. Bara
nausko mirties buvo ji 8 metus našlavusi. Sutvir
tinimo Sakramentas buvo jau nuo ilgesnio laiko 
neteiktas, kadangi rusų valdžia buvo greitai už
draudusi Vysk.,A. Baranauskui iškilmingai lankyti 
parapijas. Džiaugėsi abidvi jos dalys, vadovauda- * 
mosi dar ir kitais sumetimais. Lenkiškoji, — ka
dangi buvo įsitikinusi, jog jis ne „litvomanas“, (teip 
lenkai vadindavo kiekvieną susipratusį lietuvį),, ir 
eis savo pirmtakūno, Vysk. A. Baranausko pėdo
mis, kuris lenkams buvo labiau palankus negu lie
tuviams. Lietuviškoji, — kadangi žinojo jį buvus 
lietuviško laikraščio redaktorium, tad laikė jį susi
pratusiu lietuviu ir tikėjosi, kad jis teisingai žiū
rės į lietuvių reikalus. Per jo ingresą pirmą kartą 
Seinų vyskupijoje, o gal ir visoje Lietuvoje, pasvei
kinta Vyskupą lietuviškai. Labai gražią ii; įspūdin
gą kalbą pasakė čia a. a. kun. M. Gustaitis, Mari
jampolės gimnazijos kapelionas.

Valdyti Seinų vyskupiją del aukščiau minėto 
jos dvilypumo buvo gana sunku. Ypač, kad buvo 
nemažai mišrių parapijų, kuriose pridedamosios pa
maldos nebuvo teisingai sutvarkytos. Nekalbant 
jau apie kitas, pačiuose Seinuose, nors iš šešių 
tūkstančių gyventojų lenkų buvo kiek mažiau negu 
trys tūkstančiai, visos pridedamosios pamaldos bū
davo lenkiškos, lietuviams tebūdavo pačioj pabai
goj pasakoma vien pamokslas. Graudu tiesiog bū
davo žiūrėti į iš tolimų kaimų atvykusius žmones, 
kaip jie kantriai išstovėdavo bažnyčioje per visą 
su asista laikomąją sumą, per visą, kone valandą
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trunkantį, lenkišką pamokslą, kad galėtų paskui 
išklausyti lietuviško pamokslo. Pagal elementa
riausią teisingumą būtų turėjusios bent kas antrą 
šventadienį pridedamosios pamaldos būti lietuviš
kos. Bet, deja ... Lietuviai tikėjosi, kad naujasis 
Ganytojas tuojau sutvarkys šįjį dalyką. Bet jis sa- 

'vo papročiu neskubėjo. Todėl nejučiomis kilo juo 
tam tikro nepasitenkinimo. Tasai nepasitenkinimas 
dar padidėjo, kai neužilgo pakėlė jis į garbės ka
nauninkus du Seminarijos profesorių lenku. Žino
ma, lenkai turėjo lygią su' lietuviais teisę į gar
bingas vyskupijoje vietas. Bet šituodu profesoriai 
buvo dar labai jauni, (vos 30 m.), nieku nepasižy
mėję, o, be to, vienas jų jau buvo padaręs Semi
narijoje tam tikrų netaktų, kurių Vyskupas dar 
nežinojo, o lietuviams kunigams tai jau buvo žino
ma. Todėl ligi anam karui Seinų vyskupijos lietu
viams buvo pagrindo žiūrėti į Vyskupą A. Karosą 
labiau kaip į pasenusios lenkiškos negu į naujos 
lietuviškos orientacijos asmenį.- g,

Apsigyvenęs Seinuose, J. E. Vysk. A. Karosas 
tuojau ėmėsi neatidėtiniausiojo darbo — teikti Su
tvirtinimo Sakramentą. Pirma paskubomis apvažia
vo jis lietuviškąją vyskupijos dalį, o paskui ėmė 
lankyti lenkiškąją. Tačiau, nespėjus dar jam tojo 
darbo atlikti, kilo anasai karas. Seinų vyskupija, 
būdama prie pat Vokietijos sienos, turėjo tuojau 
patirti visų karo baisumų ir fronto nepastovumų. 
1915 m. vasarą, pradėjus vokiečiams galingai verž
tis į rytus, karinė rusų vadovybė įsakė Vysk. A. 
Karosui, kuris tuomet lankė lenkiškąją vyskupijos 
dalį ir buvo atkirstas nuo Seinų, ko greičiausiai 
vykti į Rusijos gilumą. Žinoma, nebuvo kas beda
ryti, kaip tik paklusti. Apsistojo jis Petrograde. 
Būdamas čia, jis nerimo ir visą laiką, kiek bega
lėdamas, rūpinosi išgauti leidimą grįžti atgal į sa
vo vyskupiją. Po ilgų ir įtemptų pastangų jam tai 
pavyko 1917 m. prieš pat caro nuvertimą. Grįžęs 
į Lietuvą pirma apsigyveno jis Vilkaviškyje, o po 
kelių mėnesių persikėlė j Seinus.

Pirmutinis jo rūpestis buvo dabar atgaivinti Ku
nigų Seminariją, kuri nuo 1915 m. nebeveikė. Grei
tai ėmė ji gražiai tvarkytis, ypač kai neužilgo (1918 
n.) galėjo grįžti tėvynėn karo į Rusiją nusviestieji 
profesoriai. Bet buvo ji dabar jau kitokia negu 
prieškarinė: grynai lietuviška. (Prieškarinė buvo 
pusiau lietuviška, pusiau lenkiška. Rektorius buvo 
sulenkėjęs lietuvis, vicerektorius lenkas, profeso
rių kiek daugiau lietuvių negu lenkų, auklėtinių 
prieš pat karą lygiai lietuvių lygiai lenkų (po 45), 
dėstomoji kalba, šalia lotynų, — lenkų. Lenkai tu- 
rėjo dabar savo Seminariją Lomžoje, ir buvo ga
lima matyti, kad Seinų vyskupija skils, kas grei
tai ir įvyko). Tačiau vėl nelaimė. Į tąjį kraštą tuo
jau ėmė brautis lenkai. 1919 m. rudenyje, užgrobę 
Seinus, brutaliai suėmė jie klierikus ir profesorius 
ir, naktyje nugabenę juos pas pat demarkacijos li
niją, išmetė. Neilgai trukus, įsakė jie -ir Vysk. 
A. Karosui ko greičiausiai apleisti Seinus ir vykti, 
kur beišmanąs. Apsistojo jis Punsko klebonijoje, 
kur sunkiausiose sąlygose išgyveno kelis mėnesius. 
Bet, kadangi Punskas buvo anapus demark. lini
jos, 1920 m. lenkai paliepė jam jį apleisti ir išsi
kelti j Lietuvą. Apsigyveno jis dabar Marijam
polėje tėvų marijonų vienuolyne.

Tuo tarpu Kunigų Seminarija, pabuvusi porą 
metų Zyplių dvare, Sakių apskr., 1921 m. rudenyje 
persikėlė į Gižus (Vilkaviškio apskr.). Čia bebū
dama, gausiai katalik. visuomenės paremta, įsigijo 
Vilkaviškio dvaro centrą. Sumanyta Vilkaviškį pa
daryti ir vyskupijos centru. Tai įvyko 1926 m..

kuriant Lietuvos bažnytinę provinciją ir sudarant 
naujas vyskupijas. (Lietuviškoji Seinų vyskupijos 
dalis gavo tuomet Vilkaviškio vyskupijos vardą.) 
Taisiai metais J. E. Vyskupas A. Karosas persikėlė 
į Vilkaviškį. Visas dabar jo rūpestis buvo turėti 
šalia savęs Kunigų Seminariją. Juo labiau, kad 
Gižuose patalpos buvo jai per ankštos ir šiaip ne
labai tinkamos. Didelėmis jo pastangomis ir gau
siomis Amerikos lietuvių bei Vilkaviškio vysku
pijos kunigų aukomis gana greitai buvo pastatyti 
ir įrengti gražus, modernūs trijų aukštų rūmai. Į 
juos ir persikėlė Kunigų Seminarija 1930 m. ru- - 
denyje. „

10 metų vyko ramus gyvenimas Vilkaviškyje. 
Vysk. A. Karosas, nors jau gerokai apsenęs, nors 
jau nuo 1926 m. turėdamas pagelbininką, Vysk. M. 
Reinį, pats tebevaldė ir tebetvarkė vyskupiją, ne
apleisdamas nė pareigos lankyti parapijas. 1938 m. 
atliko jis kelionę Romon, kuri, deja, buvo jau 
paskutinė. Tačiau anaiptol ne del jo priežasties, 
nes 1943 m., greičiausiai, jis būtu, dar vykęs — ad 
limina —. - •

Atėjo skaudieji 1940 m. Atžygiavusieji raudonie
ji pirma užgrobė Kunigų Seminarijos rūmus ir 
visą ūkį, (mat „susipratusioji liaudis“ tai jiems 
padovanojusi), o paskui pareikalavo, kad ir Vysk. 
A. Karosas su visa Kurija išsikraustytų, kur beži
nąs (Vysk. M. Reinys jau buvo persikėlęs į Vil
nių). Noroms nenoroms teko susigrūsti ir be to 
ankštoje Vilkaviškio klebonijoje. Čia apsigyveno ir 
neužilgo konsekruotas naujasis Vyskupas pagel- 
bininkas, J. E. V. Padolskis. 1941 m. karas užklupo 
Vysk. A. Karosą Prienuose belankantį parapijas. 
Naujieji okupantai nekliudė jam grįžti į savo na
mą. Niekiau buvo su Kunigų" Seminarija. Jos rū
mai buvo nemažai nukentėję nuo šūvių, o, be to, 
paimti pražygiuojančiosios kariuomenės reikalams. 
Tačiau tvirtu Vysk. A. Karoso nusistatymu ji šiaip 
taip įsikūrė Vilkaviškyje, (dalimi savo rūmuose, 
dalimi Vyskupo name ir dalimi Seminarijos ūkio 
trobesiuose) ir galėjo veikti ligi 1944 m. mokslo 
metų pabaigos. >

1944 m. jau nuo ankstybo pavasario nieko gero 
nežadėjo. Nuo pat Velykų bepaliovos riedėjo į va
karus plentu per Vilkaviškį visokį karo pabūklai 
Liepos mėn. pradžioje imta kasti prieš miestą 
prieštankiniai griovai ir apkasai. Po savaitės — ki
tos susibrovė į Vyskupo rūmus įvairūs vokiečių 
kariuomenės daliniai, Vysk. A. Karosui palikdami 
vos menkutį kambarėlį. Paskutinę tojo mėnesio 
dieną pasigirdo raudonųjų šūviai į miestą. Kas tik 
beįstengė, spruko į laukus. O, kas išspruko, tas jau 
nebegalėjo grįžti atgal, bet jėga buvo varomas į 
vakarus. Vysk. A. Karosas buvo jau per silpnas, 
kad pats valiotų miestą apleisti. Išvežti jam prie
monių niekur nebuvo galima gauti. Ir likosi jis 
Vilkaviškyje su nespėjusiais ar negalėjusiais iš
bėgti keliolika asmenų, tarp keletą savaičių tru
kusių permainingų kovų. Atrodė, kad gyvas jis 
neišeis iš tojo pragaro. Bet Apveizda jį saugojo. 
Pasistūmėjus po kiek laiko frontui į vakarus, rau
donieji nekliudė jam išvykti į Šunskus, kur išgy
veno jis apie dvejus metus. 1946 m. rudenyje per
sikėlė jis į Maripampolę į tėvų marijonų vienuo
lyną. Baisieji karo pergyvenimai nepakenkė jo 
sveiktai taip, jog 1946 m. galėjo jis suteikti Su
tvirtinimą apie 1000 asmenų. Gal būtų tai jis pa
daręs ir šiais metais, nes visą laiką buvo gana 
sveikas. 29 birželio (per šv. Petrą) iškilmingai 
minėta Marijampolėje jo 40 metų vyskupavimo 
sukaktis. Pamaldose jis pats dalyvavo ir davė pa-

7 173

13



laiminimą. Tačiau į trečią dieną po to sunegalavo, 
atsigulė ir jau nebesikėlė. Liepos mėn. 7 d. nu
mirė, o 11 buvo palaidotas Marijampolės bažny
čioje, šv. Onos koplyčioje. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 50 kunigą ir vyskupijų valdynojai: Kauno -— 
kan. Stankevičius, Panevėžio — J. Eksc. Vysk. 
Paltarokas, Telšių — kan. Juodaitis ir Kaišiadorių 
— prel. Sužiedėlis. Pamaldas atlaikę J. E. Vysk. 
Paltarokas, pamokslą pasakė tėvas Andziulis. (Ži
nios iš tėvo V. Dvaranausko laiško, rašyto j Romą 
tėvui Vaitkevičiui.) .

Nors a. a. Vysk. A. Karosas visuomet atrodė 
gana menkas, silpnas, tačiau buvo stiprios svei
katos. Per visą savo Seinuose ir Vilkaviškyje vys
kupavimo laiką tik 1942 m. buvo sunkiau susirgęs, 
o šiaip*net slogą retai kuomet teturėdavo-. Girdė
jimas jo jau keliolika metų buvo kiek susilpnėjęs, 
bet susikalbėti buvo galima dar be vargo; matyti 
matė jis pakaktinai gerai. Gyveno jis 91—98 me
tus, kunigu buvo 64 m., vyskupu — 40 m., Seinų 
vyskupiją valdė 16 m, ir Vilkaviškio 21 m.

A. a. Vysk. A. Karosas turėjo labai platų, gilų 
ir šviesų protą. Tai pastebėdavo kiekvienas, kas ar
čiau su juo susidurdavo. Ne veltui teko gir- 
kad a. a. Nuncijus Bartoloni buvo apie jį iš
sireiškęs: — sapientissimus senex —. Apie jo ne
paprastus gabumus besimokant yra rašęs a. a. 
kam. Tumas, minėdamas spaudoje jo 25 m. vysku
pavimo sukaktį ir pasakojo prel. J. Laukaitis bei 
a. a. kan. K. Prapuolenis. Prel. Laukaitis sakė, kad 
A. Karosas baigęs Šiaulių gimnaziją su aukso me
daliu, ir jam valdžia pasiūliusi stipendiją ruoštis 
kalnų inžinierium, bet jis atsisakęs ir stojęs į ku
nigų Seminariją. Kan. K. Prapuolenį keletą kartų 
pats girdėjau minint, kad jam besimokant Peter
burgo Dvasinėj Akademijoj (buvo jis trims kursais 
žemesnis už A. Karosą), gabiausias buvęs A. Ka
rosas. Tokio, esą, nei prieš tai, nei po to nebuvę. 
Nežiūrint gilios senatvės J. E. Vysk. A. Karoso at
mintis buvo labai stipri. Keletą kartų per metus 
atsilankydamas pas klierikus, prabildavo jis į juos 

- po keletą minučių. Kalboje vis pacituodavo loty

niškai po kokią šv. Tėvo raštą ištrauką ar po 
vieną-kitą kanoną. Darydavo tai atmintinai, bet 
visuomet teisingai ir sklandžiai, be mažiausio 
užsikirtimo. Mes, kone dvigubai už jį jaunesnieji, 
nemažai tuo stebėdavomės, ir ne kiekvienas bū
tume drįsę juo pasekti. Apskritai Vysk. A. Ka
rosas viešai kalbėdavo ir pamoslus sakydavo gana 
trumpai, retai kada ilgiau kaip 10 minučių, bet vi
suomet pasakydavo pakaktinai aiškiai ir supran
tamai tai, kas reikia.

Taip savo privačiame gyvenime, taip santy
kiuose su kitais a. a. Vysk. A. Karosas buvo nepa
prastai kantrus. Privačiame gyvenime, — nes, per 
30. metų kentėjo trūkį, niekam nė puse žodelio 
apie tai neužsimindamas, nepasiskųsdamas. Ir 
būtų, tikriausiai, niekas to nesužinojęs, jei 1942 m. 
nebūtų jis sunkiai susirgęs ir patekęs į ligoninę, 
kur gydytojai, padarę operaciją, išgydė jį nuo šios 
negerėvės. Apie jo nuostabią kantrybę santykiuose 
stt kitais rašo Jo Eksc. Arkivyskupas J. Skvireckas 
(savo maloniai man atsiųstąjame laiške): — Ne
žinau ar Vyskupas Karosas yra kada, nors, kam 
nors pasakęs šiurkštesnį žodį. Patirtą nemalonumą 
nutylėdavo. — Tą pat turi pareikšti ir kiekvienas 
musų (Vilkaviškio) vyskupijos kunigas. Jei reikė
davo kartais ką pabarti, tai padarydavo jis labai 
švelniai, vos vieną-kitą papeikimo žodį tepatar
damas.

Pažymėtinas taip pat didelis Vysk. A. Karoso 
gyvenime paprastumas, kuklumas. Pasitenkindavo 
jis mažu kuo, jokių ištaigų, net didesnių patogumų 
nemėgdavo. Visur ir visokiose sąlygose būdavo 
jam gera. Lankant parapijas, lengva būdavo kle
bonams jį priimti.

Gražų laiką valdant jam Seinų ir Vilkaviškio 
vyskupiją, mes tosios vyskupijos kunigai taip prie 
jo pripratome, jog atrodo net keista, kad sugrįžę, 
deja, jo jau nerasime. Mylėjo jis mus tikrai tėviš
kai, reikia ir mums atsilyginti jam sūniška meile, 
dažnai jį prisimenant ir atsidūstant už jį į Aukš
čiausiąjį. — Requiem aeternam dona ei, Domine, 
et lux perpetua luceat ei! — "

Erik PetersonDRABUŽIO TEOLOGIJA
šio straipsnio autorius Erikas Peterson, gimęs 1890 m. 

Hamburge, studijavęs protestantų teologiją nuo 1910—14 
metų, buvo docentu Bonos uųiversitete. 1929 m. jis 
paėmė atostogas ir per tų pačių metų Kalėdas Romoje 
šv. Petro bazilikoje buvo priimtas į katalikų Bažnyčią. 

, Dabar jis su savo gausia šeima gyvena Romoje. Jo 
vaikiška širdis, pasak Maritaino, gaivino jo meilę tik
ram mokslo darbui bei minties švarumui ir jį įgalino 
kelti naujus klausimus. — Čia dedamas straipsnis apie 
drabužio teologiją nauju būdu nušviečia žmogaus ir 
malonės santykius ir žmogaus drabužyje įžvelgia gilios 
prasmės. Straipsnis paimtas iš „Stimmen der katholi- 
schen Welt" 1947. 4 Nr.

Žmogaus drabužio istorija yra paties žmogaus 
istorija. Tačiau jeigu mes bandytume šį klausimą 
nušviesti su pagelba istorijos ar proistorijos, tai 
mes tuoj aus patektume į jau senovės kultūros isto
rijai žinomą dilemą, kur pagal vieną teoriją pra

džioje buvo tobulybė, ir žmogaus darbužio istorija 
yra ne kas kita, kaip žmogaus išsigimimo istorija; 
tuo tarpu pagal kitą teoriją pradžioje buvęs trū
kumas ir dėl to žmogaus darbužio istorija vaizduoja 
žmogaus pažangą bei išsivystymą. Yra žinomi kai 
kurių dailininkų paveikslai (pvz. Puvis de Chavanne 
arba de Marees), kurie nuogame žmogaus kūne 
mato jo pirmykštę ir idealinę būseną. Taip pat yra 
žinomos antropologinės teorijos, kurios, žmogaus 
kilmę vesdamos iš gyvulių, jo drabužį kildina iš 
to laikotarpio, kada gyvuliškas plaukuotumas žmo
guje pasibaigė. Nei vienos nei kitos teorijos nega
lima įrodyti, nes žmogaus darbužio istorija, kaip 
ir paties žmogaus istorija, galų gale nėra istorinis 
bet metafizinis ir teologinis reiškinys. Dėl to ir 
šv. Rašto istorija apie pirmojo žmogaus nuogumą
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ir jo apdengimą nėra kultūros istorijos pasakojimas apie žmogaus drobužio kilme, bet yrai pamokymas apie tai, kas yra žmogus savo tikrąją prasme. Bet čia ir glūdi visa nuostaba, kad žmogus, — tiksliau kalbant puolęs žmogus,1—save gali išsiaiškinti tik savo drabužio pagalba. Drabužis yra priemonė žmogui pačiam save suprasti, jis lydi jį jo pastangose save patį išsiaiškinti. Šiuo atžvilgiu yra vis tiek pat, ar drabužis yra mažas ar didelis; ar jis žmogų dengia visada, ar tik kai kuriais laikotarpiais (kaip pvz. kaukės); arba_gal jis yra tik juosta, dengianti gėdą. Visada puolęs žmogus tik tada turi savęs sąmonę, kai jis savo kūną yra kokia nors forma pridengęs, arba jį kokia virvele „pririšęs“ (žodis „rišti“ turi magišką prasmę).Tai turint galvoje, reikia ieškoti priėjimo prie šv. Rašto pasakojimo apie pirmojo žmogaus plikumą ir jo aprengimą. Ne visada yra atkreipiamas dėmesys, kad Adomas ir Jeva, pagal šv. Rašto pasakojimą, pradžioje buvo ne pliki, bet tik be drabužių. Plikumas yra tik puolimo pasekmė. Prieš nuodėmę jie nebuvo pliki, bet tik neapsirengę, tai feiškia, jie nenešiojo jokio žmogaus ranka padaryto drabužio. O tačiau nuodėmės jie buvo iš kažko išvilkti ir tuoj savo plikumą pastebėjo (Gen. 3, 7). Išeina, kad jie prieš tai vis dėlto buvo apsirengę. Taip, iš tikrųjų. Pagal krikščioniškąjį mokymą, antgamtinė Dievo malonė buvo žmones apdengusi kaip drabužis. Apie šį faktą Bažnyčios Tėvai yra daug kalbėję. Jie yra rimtai paėmę psalmės autoriaus klausimą, kuris savo laiku ir Goetę buvo giliai sujaudinęs (Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir žmogaus sūnus, kad jį aplankai? Jį padarei nedaug mažesniu už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai (Ps. 8, 5—6) ir jį panaudoję žmogaus apvilkimui pašvenčiamaja'malone išaiškinti?Žmogaus pašvenčiamąja malone buvo „apvilktas“, ne tik sujuostas. Ji buvo daugiau negu virvė, kuria susijuosiama; ji buvo kaip apvalkalas, kuris tobulai uždengia kūną ir kuriam nukritus, žmogus pasijunta visiškai išrengtas. Kodėl yra pasirinktas šis drabužio prilyginimas? Norint tai suprasti, reikia atsiminti, kad mirtis ir nuogumas turi gilų tarpusavio sąryšį. Tas, kas yra išduotas mirčiai, tas yra plikas. Taigi Adomo ir Jevos apvilkimas pa- žvenčiamąja malone reiškė, kad jie nėra išduoti mirčiai, bet apvilkti amžinuoju gyvenimu, o išvil- kimas jų, reiškia jų išdavimą mirčiai. Norint išreikšti pirmosios žmonių poros nekaltumą, koks jis buvo prieš puolimą, šv. Rašte pasigirsta palyginimas apie drabužį, o krikščioniškoje senovėje apie gėdos jausmą kalbama kaip apie sielos drabužį (pal. ir Tim. 2, 9). Panašiai pirmojo žmogaus nekaltybė buvo kaip apsaugos skraistė jo nuogumui. Pagaliau: antgamtinis teisingumas, kuriuo buvo apgaubti Adomas ir Jeva, buvo jų nuosavybė, kuri taip arti priklausė žmogaus asmeniui, kaip drabužis priklauso žmogui.Antgamtinis teisingumas nebuvo jiems kaž kas šalę jų esąs, pvz. ta prasme, kokia yra Dievo akyse teisinga jo sukurtoji kūrinija, kuri yra su juo „surišta“ magiška jo sprendimo virve. Jie buvo ne tik

Ne tik per savo altoriaus tarnus, bet visų krikščionių 
pastangomis, kurie todėlei Jėzaus Kristaus dvasią geria, 
stengiasi Bažnyčia ta pačia dvasia persunkti privatinį, 
šeimyninį, socialinį bei ekonominį ir politinį žmonių 
gyvenimą ir veikimą, kad Jie visi lengviau galėtų at
siekti savo tikslą, kuriam jie yra Dievo šaukiami.

Pijus xn
Savo paskutinėje enciklikoje „Mediator Del et ho- 

mlnum", skirtoje liturginiams Bažnyčios uždaviniams 
išaiškinti, išleistoje 1947 M. lapkričio 20 d.

pavieniais kai kurių dorybių lopais padengti, bet jie patį teisingumą savo asmeninėje egzistencijoje turėjo taip realiai, kaip žmogus turi drabužį, 'ir kaip drabužyje jis pats save turi. Arba, išsireiškiant vaizdingai, teisingumas buvo prie pat jų odos. Dėl to rojaus drabužis buvo begalinės pagarbos išraiška, kurią Dievas žmonėms buvo suteikęs. Drabužio palyginimas išreiškia tai, kam sukurtasis žmogus, Dievo dovanotos malonės ir garbės dėka, yra paskirtas: jis pasako, kad žmogus yra išaiškinamas ne pats per save, nes tai reikštų norėti žmogų išaiškinti išeinant iš jo plikumo. Tai yra kaip tik tas pat, ką bando šiandien daryti viena exi- stencinės filosofijos kryptis. Tačiau ištikrųjų čia išsivysto tik puolusio žmogaus metafizika, kuri negali paneigti savo kilmės iš protestantiškos teologijos antropologijos. Nes natūrali žmogaus būtis, išeinant iš jos nuosavo paskyrimo, yra reikalinga malonės priedėlio ir jos išbaigimo. Dėl to ir žmogaus nuogumas natūralinėje būklėje yra išraiška reikalo, kad jis būtų apvilktas Dievo teisingumu, nekaltumu, nepraeinamumu. Žinoma, Dievas žmogų sukūrė ne su drabužiais. Kitais žodžiais tariant: antgamtinis teisingumas, nekaltumas ir nepraeinamumas yra žmogui ne iš jo prigimties; bet tai dar nesako, kad Dievas žmogų būtų sukūręs „pliką“. „Plikas“ žmogus yra tapęs tik savo veiksmo dėka, kai jis savo drabužį prarado, kuriam nešioti jo nuoga prigimtis buvo sukurta ir kurio dėka jis savo „didingumą“ galėjo pažinti.Tačiau čia bus padaromas priekaištas: jeigu antgamtinis teisingumas, nekaltumas ir nepraeinamumas yra tik drabužis, ar turi tad jis ką bendro su esmine žmogaus būtimi? Drabužį juk galima suplėšyti, jis gali pražūti, gali jį kas pavogti. Tačiau kaip tik šio drabužių vaizdo dėka, tame, atrodo, drabužio išoriškume yra išreiškiaama labai gili tiesa, būtent: antgamtinė malonė suponuoja sukurtąją prigimtį, jos „nuogumą“ bei faktą, kad ji gali tapti „išrengta“. Sukurtoji žmogaus prigimtis yra neapdengta: žmogus gali atskirų dorybių lopais prisidengti, bet jis negali pilnai įsisupti į teisingumo, nekaltumo ir neprainamumo skraistę. Ir. toliau: sukurtoji žmogaus prigimtis, kuri buvo aprengta antgamtiniu teisingumu, nekaltumu ir nepraeinamumu, gali būti iš jo „išvilkta“. Ir šios prigimties „išvilkimas“ sukuria tą „plikumą“, kuri šv. Raštas kitose vietose vadina „nuogumo atidengimu“ (pvz. 2 Mozės 20, 26 ir kit). Žmogaus
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sunykimas ir jo sugedimas apsireiškia tą patį momentą, kada Dievo malonės skraistė nuo jo nukrinta. Puolęs žmogus yra atidengiamas iki pačios gėdos ir dėl to vargiai ar bus per daug pasakyta, sakant, kad Freudo atradimų metodas psycho-ana- lyzės srityje yra tik tąsa to žmogaus išvilkimo, kuris prasidėjo pirmojo žmogaus nuopolio metu. Bet šalia šio lytinių ženklų atidengimo, kuriuose glūdi žmogaus gėdos jausmas,.eina kartu atidengimas skraistės nuo mirtingo kūno ir taip išryškėja gilesnysis sąryšis tarp išvilkimo ir mirimo, tarp nuogumo ir mirties. Kai antgamtinės malonės skraistė nuo žmogaus nupuola, prasideda visoje pilnumoje reikštis jo moralinis smukimas ir kūninis gedimas, arba vienu žodžiu abu dalykus išreiškiant: prasideda corruptio. Ir taip aiškėja, kad drabužio vaizde yra išreikšta visas žmogaus pasaulis ir kad sąryšyje su žmogaus drabužiu arba su jo kūno plikumu kyla ne tik jo moraliniai, bet ir metafiziniai klausimai.Suprantamas dalykas, kad būtų perdėjimas sakyti, jog teisingumas ir nekaltumas yra tik drabužis, kuris yra Dievo duotas sukurtam žmogui. Per giliai yra žmoguje įsišaknijusi pažiūra nekaltumą ir teisingumą kildinti tik iš jo prigimties. Iš čia ir kyla polemika prieš rojaus drabužį. O iš kitos pusės, vėl yra suprantama, kad žmonės,, nevilties apimti, teisingumo, nekaltumo ir nepraeinamumo žemėje nerasdami, pareiškia, jog žmogus buvo sukurtas ne tik be drabužių, bet ir plikas, ir kad visoks drabužis neteisėtai guli ant žmogaus kūno, kurį reikia nuplėšti; nes drabužis yra didžioji žmogaus veidmainystė, po kuria tenka ieškoti jo pasislėpusių dorybių. Nuplėšti žmogui nuo kūno drabužį, kaip nori „Naujasis pasaulis“ ir atidegiant jo lyties ženklus laimėti „tikrąjį“ žmogų; atimant iš jo drabužį, įrodyti jo pabaigiamumą, ko šiandien siekia egzistencinė filosofija, — ką visa tai sako, jei ne tai, kad žmogus jau nieko nežino apie savo rojaus drabužį, jo praradimą, ir klaidžiodamas iš Dievo sodo išvyto žmogaus nežinioje, atgal kelio į rojų neberanda?Žinoma, už drabužių gali slėptis įvairiausios veidmainystės formos, taip, kaip išsigandusių Adomo ir Jevos hipokrizija bandė pasislėpti už figos lapo (Gen. 5, 7). Bet tai dar nepasako, kad „plikas“ žmogus yra jau galas bet kokiai veidmainystei. Nes pats plikumas gali žmogui tapti tuo figos lapo drabužiu, kurio pagelba jis bandys pasiteisinti — nors ir ne prieš Dievą — tai bent prieš save patį, savo baigtinume užsidarydamas ir savo nuogumu apsi- vilkdamas. Drabužis iš figos lapų, kuriuo Adomas ir Jeva bandė prisidengti, yra padarytas iš to figos medžio lapų, prie kurio ėjo Dievo Sūnus, kai jis buvo alkanas, bet ipedį rodo nevaisingą, ir jo lapai nudžiūvo. (Mat. 21, 19). Tokie yra ir tie figos lapai, kurie yra tapę drabužiu existencines filosofijos nuogumui pridengti; jie yra simbolis to nevaisingumo, kurį randa alkanas Dievo Sūnus ir kuriam tenka jo prakeikimas. Pagal šv. Raštą, Dievas puolusiam žmogui padarė drabužį iš kailių (Gen. 3, 21). Tai yra Jono Krikštytojo atgailos

drabužis, tai yra vilnonis vienuolio drabužis, kuriame yra išreikštas liūdesys dėl prarasto rojaus drabužio. Negyvų gyvulių kailis mums primena, kad mes savo kūne esame tarp gyvybės ir mirties ir kad mes rojaus drabužio praradimą turėsime atlyginti mirties bausme. Neretai ir supasaulintas atgailos drabužis, būtent išeiginis drabužis ar „civilinis“ drabužis, sugeba išreikšti garbės pretenziją, bet ne nekaltybę, — teisėtumą, bet ne teisingumą. Yra drabužis, -kuris, kaip gedulo drabužis, gali mirtį išreikšti, tačiau perplėštas jis sužadina nesuplėšomo rojaus drabužio atminimą. Yra.mirties drabužis, kuris atidengia tik mūsų puolusios prigimties plikumą ir nykumą. Yra drabužių, kurie nors kūnus pridengia ir apgaubia, bet kadangi jie nepridengia metafizinės gėdos ir puolusios prigimties plikumo bei nuogumo, jie Įtartu atidengia, kas yra uždengta; jie išrengia, kas yra aprengta, ir taip žemiškasis drabužis tampa geidulio ir suvedžiojimo įrankiu. 7O tačiau šis drabužis yra Dievo rankomis padarytas. Jis nėra tas puolusio žmogaus drabužis, padarytas iš figos medžio lapų; jis nėra neramios jo sąžinės kūrinys. Ne, drabužiuose, kuriuos Dievas žmogui padaro, jau skamba apie rojaus drabužio atgavimą. Dievo pažadas nepalieka žmogaus jo nuogumui, jis neišduoda jo jo blogai sąžinei, kuris už figos medžio lapų niekaip negali jos patenkinti ir nuraminti; tai yra turbūt ženklas, kad atsiminimas prarasto drabužio, kurį žmogus nešiojo rojuje, dar atsiliepia. Drabužio puošime ir tuose {vairuose pasikeitimuose, kuriuos atneša mados, pateikdamos naujas prielaidas mums patiems naujai save suprasti, — visose šiose pastangose tebeglūdi viltis laimėti prarastąjį drabužį, kuris tik vienas galėtų mūsų esmę išreikšti ir mūsų didingumą pavaizduoti. Taip, kaip kelias iš rojaus nėjo į Nieką, bet 1 Dievo sukurtą pasaulį, kurio dirvą mes turime prakaituodami, įdirbti, taip ir puolimas vedė mus ne į nuolatinį plikumą, bet į drabužį, kurį Dievas padarė pirmąjam žmogui.Drabužis, kuri mes turėjome ir praradome ir kurio ieškome visuose žemiškuose drabužiuose, kuriuos mes nešiojame, — yra krikšto drabužis. Tai yra, kaip graikiškoje euchologijoje sakoma, drabužis išaustas iš Vandens ir Dvasios. O pagal Cate- chismus romanus, kunigas, duodamas pakrikštytajam baltą drabužį, sako: „Imk šį baltą drabužį ir atnešk jį nesuterštą prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus teisėjo sostą, kad gautum amžinąjį gyvenimą“. Sis simbolis, Bažnyčios tėvų žodžiais betariant, reiškia ir atsikėlimo spindesį; kuriam krikštas mus pagimdo ir kartu tą spinduliuojantį grožį, kuriuo siela krikšto yra papuošiama, nuodėmės dėmes išnaikinus. Pagaliau jis reiškia tą nekaltumą, kurį pakrikštytasis turi išlaikyti visą gyvenimą. (Cat. rom. II. 2574). Tai yra drabužis, kurį gauna sūnus paklydėlis, kai jis grįžta į tėvo namus.Kas yra priėmęs krikšto drabužį, tas yrą nusivilkęs drabužį iš nevaisingo figos medžio lapų, tas yra neramios sąžinės metafiziką užmiršęs. Kas yra krikšto drabužį priėmęs, tas yra išsinėręs ir iš to
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drabužio, kurį Dievas žmogui padarė po nuopuolio. 
Drabužis iš negyvų gyvulių kailių, civilinis dra
bužis, mados drabužis. Atgailą, civilinį teisingumą, 
ir estetinę intuiciją — visus šiuos užvalkalus mes' 
nusivelkame, kai mes dar kartą išsirengę ir pliki 
žengiame prie krikšto šaltinio, kad mistiškoje mir
tyje, krikšte, gautume baltąjį krikšto drabužį,’spin
dintį garbės, nekaltumo ir nepraeinamumo rūbą. 
Krikšto misterija yra mirties misterija, lygi Kris
taus mirčiai (Rom. 6,'3) ir mūsų fizinei mirčiai.. 
Drabužio nusivilkimas per krikštą savo išsipildymą 
randa riiirties išvilkime, stojime plikam prieš teis
mą. Bet apsivilkimas prisikėlimo kūnu taip pat yra 
matomai išreiškiamas baltu krikšto rūbu. Per 
krikštą mes Kristum apsivilkome (Gal. 3, 27; Kol. 
3, 9; Efez. 4,22; Rom. 13,14). Dėl to mes tampame 
dalyviais jo kančių, jo mirties, jo žengimo į praga
rus, jo prisikėlimo ir jo žengimo į dangų. Tačiau 
tai, kės sakramente atrodo taip paprasta; senąjį 
drabužį pasidėti ir naują apsivilkti, tas laikotarpyje 
tarp mūsų krikšto ir mirties, nėra taip paprasta 
įgyvendinti. Nėra lengva turėti dalį to išvilkime, 
kuris buvo išvilktas, kad būtų nuplaktas, kurio 
drabužiai buvo atimti, kad jis būtų prikaltas prie 
kryžiaus. Dešimtoje kryžiaus kelių stotyje mes įsi
giliname į šią Kristaus paslaptį, bet mes dažnai 
pamirštame tai realizuoti mūsų pačių gyvenime.

Mums atsitinka taip, kaip palaimintajam Nikalojui 
iš Flūe, kuris vieną dieną labai nustebęs konsta
tavo, kad jo baltas drabužis yra raudonai nušlak- 
stytas, kaip Kristaus. Baltas drabužis gali mums 
patikti, tačiau kraujo dėmės jame mums ne taip 
labai patinka. O tačiau tai yra drabužis šventųjų 
ir kankinių, kurie savo drabužį yra išplovę Avinė
lio kraujuje (Apr. 7, 14).

Prisikėlimo drabužis, kurio ženklas mums yra 
suteiktas krikšto rūbo išvaizdoje, yra puikesnis ne
gu angelų drabužis ir labiau spinduliuojantis, negu 
tas, kurį Adomas ir Jeva nešiojo rojuje. Jis yra 
daugiau negu ta garbė, kuri dengė nuogą pirmojo 
Adomo kūną; Jis yra antrojo Adomo garbė, kuris 
išvilktą pirmojo Adomo prigimtį priėmė į dieviš
kąjį Asmenį ir dėl to „mirtingumas buvo prarytas 
nemirtingumo drabužyje“ (Bazilius). Ir tuo būdu 
psalmisto klausimas: kas yra žmogus, kad jį atsi
minei, ir žmogaus sūnus, kad jį atlankei? yra ra
dęs savo galutinį atsakymą įsikūnijimo paslaptyje 
ir išsprendęs rojaus drabužio santykio su įmogiš- 
kąja prigimtimi mįslę. Naujasis drabužis, kurio mes 
laukiame, negali būti nei perplėštas, nei prarastas, 
nei pavogtas. Jis .yra paimtas dieviškojo asmens, 
žmogumi tapusio. Tai yra turtas, kurį mes turime 
laimėti ir kurio nesuės šio pasaulio kandys.

, O. V. Milašius

NAMUDIS IR BENAMIS
Kalėdos yra išvietintųjų šventė. Sėslūs žmonės Ka

lėdas švenčia kaip namų židinio šventę. Tačiau jos yra 
ir benamių šventė. Juk Kristus gimė ne namie. Už
gimęs tuoj tapo pabėgėliu. Pagaliau pats jo žmogiš
kosios prigimties priėmimas kas gi yra jei ne laisvas 
savęs „išvietinimas“? Jis „se ipsum exinanivit“ sako 
apaštalas Povilas.

Dėdami šį namudžio ir benamio pasikalbėjimą, paimtą 
iš Milašiaus dramos „Mephiboseth“ mes norime at
kreipti dėmesį į abu Kalėdų šventimo momentu. Čia 

' prieš mūsų akis iškyla ir benamio vargas ir namudžio 
jaukumą: bet kartu: benamis, priimtas į namus juos 
dvasiškai palaimina. Dovydo namai yra pažymėti to 
didžiojo laukimo, apie kurį primena Mephiboseth sa
kydamas: „ar tu nelauki keleivės kuri žino kelią?“ — 
Dėl to ši ištrauka tampa tolimu Kalėdų nakties aidu.

Milašiaus dramos „Mephiboseth“ tema yra iŠ senojo 
Testamento. Kai Dovydas, dar vaiku būdamas, buvo 
Dievo pateptas Izraelio karaliumi ir turėjo paveldėti 
Sauliaus sostą, tai Saulius vylingais būdais norėjo Do
vydą nužudyti. Dovydui mirties išvengti padėjo Sau
liaus sūnus Jonatanas. Kai Saulius su Jonatanu žuvo 
viename mūšyje ir Dovydas užėmė sostą, Jonatanas 
paliko penkių metų sūnų Mephiboseth. Jo abi kojos 
buvo paraližuotos. Auklė, bijodama Dovydo keršto 
Sauliaus aihijai, su juo pabėgo. Dovydas keršyti ne
manė, bet jis surado Mephiboseth, jau užaugusį ir jį 
pasikvietė pas save. Tolimesnius Mephiboseth ir Do
vydo santykius vaizduoja Milašiaus drama. Red.

MEPHIBOSETH

Kas gi aš esu Dovydai, kurį tu radai gulintį pa
kelėje? Ar negeriau man būtų pasilikti ten, kur 
aš buvau: su akliu, su moterim, kuri verkia valgy
dama ir su šunim, kurio plaukai keičia ord kvapą?

Aš esu toks mažas ir paklydęs, ir jgu ilgas lai- 
\ kas kaip manęs niekam nereikia. Tačiau aš žinau 

vieną ar pora dalykų. Aš žinau, kad galingojo šir
dis nėra tokia, kaip žmogaus, neturinčio nei žmo
nos nei duonos, ir kad ji yra uždara kalbai tų daly
kų, kurie nepriklauso nuosavybei.

Aš užaugau pačiuose žemuosiuose sluoksniuose, 
dalindamasis žvirblio rūpesniais, gerdamas audras 
iš savo rieškių; ir nesiskųsdamas, nes visoje erdvė
je nėra vienišumo. Net oras kuriuo kvėpuojama 
yra tėvo alsavimas...

Dabar žinoma mano kojos neberemia ir aš esu 
kaip. akmuo, kurį gyvenimas aprengia samanomis; 
mano galva yra kaip namai, kuriuose blogai einasi 
(nes mama yra mirusi).

Aš valgau vargšo duoną, nes žmogus, kuris mane 
maitina, Makiras Hamielio sūnus, senas piemuo ir 
kartu mano geradaris, akis turi baltas, kaip akme
nis ir apie saulę jis kalba, kaip apie mirusį tėvą.

O jis yra maitinamas savo buvusio šeimininko 
vaikų ir paukštis bei sparnuotas grūdas atlekia į na
mus kartu su vėju.

2iemą aš pučiu anglis ir klausaus kaip vanduo 
pila: o kai ateina vasara, aš sėdžiu pas duris, nes 
aš žiūriu į moterį, kuri eina prie šaltinio ir į lai
mingą debesį, kuris plaukia jūros link ir į koralų 
kalnus tolumoje ir į plėšriųjų paukščių pirmuonį, 
kuris vaikščioja kaip žmogus ir staiga atsigręšta 
pažiūrėti prieš jį sustojusio savo šešėlio gražiame 
spalvotame smėlyje.

O kai ateina išdidusis Dievo vidudienis ir kai 
visa erdvė suakmenėja, aš tariu: Būk pagarbintas
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Amžinasai! Ir aš išsitiesiu tarp pakelės akmenėlių. 
Nes mano galva yra tuščia kaip namai turgaus die
nomis. Taigi viskas išsipildo, ar aš ko noriu ar ne

Štai koks yra mano gyvenimas Dovydai. Dabar 
aš klausiu, koks yra tavasis: ar tu nelauki kelei
vės, kuri žino kelią? Sakyk man, ką . aš veiksiu 
tavo gražioje buveinėje?

DOVYDAS
I

Žmogau, vargšo širdis neturi ko čia bijotis; ši 
vieta nėra turtuolio namai. O Mephiboseth! Jei tik 
tu pakeltum savo akis į mane šioje dienos pabai
gos raudonoje ir auksinėje šviesoje, kurią aš esu 
apsisiautęs, tu tarpą iki grabo galėtum matuoti 
tarp nago juodimo ir plauko!

O mano vienumos, mano besibaigiančios vasaros 
keleivi! Kokia ji bus tau saldi ši medžio dovana, 
šis puolęs daiktas, pilnas ugnies ir vandens! Suimk 
ją bičiuli, nes tai yra mano liūdinti širdis.

Teesie palaiminti subrendimo laikai! palaiminta 
nuliūdinta išsipildymo valanda. Kada žmogus lei
džiasi žemyn kaip javų varpos miego spalvos!

Kada kiekvienas žemės daiktas vagia nuo saulės 
jos auksą, ir kai iš septynių dienų minties vaivo
rykštės tik viena meilės spalva bepalieka. © žmo
gau, pažvelk į mane: ar gi čia ne tas pats Isaijo 
Betlejiečio sūnus, kalnų piemuo, prisiminimų sau
lėje?

Kuo gi kitu tu gali būti turingas, jei ne medaus 
ir balandžių laikų prisiminimais ir ne vardais tų, 
kurių nėra? O Abigaila, o Ahinohama, palaidotos 
žmonos! O Jonatanai, gražusis globos medi!

Tautos praėjo kaip debesies šešėlis, nugalėtojas 
ir nugalėtasis valgo duoną iš smėlio ir lietaus ir 
širdis blanksta ir laikai nebėra toki kaip kregždės 
skridimas.

O žmogau, paprastas švelnumas tos, kuri stovi 
gatvių sankryžoje yra vertesnis už valdžią visiems 
horizontams. Tu žinai, kad aš didžia meile mylė
jau tėvą.

Jis buvo man kaip sviedinys atviroje vaiko ran
koje, kaip gaivinantis širdies lietus vienumos nakty.

Ne Mephiboseth, tu nebegrįši daugiau į Lodeba- 
ro blankumas, bet tu sėsiesi prie mano stalo žibin
tuvų tyloje ramioje ir didingoje paunksmėje.

Aš nuplausiu tavo sužeistas kojas ir prieš tave 
padėsiu gyvenimo duonos, gimusios Kanaano že
mėje ir meilės vyno, prinokusio divyrių vynuo
gynuose.

Ir Tsiba, susiėmęs rankas senų žmonių papro
čiu, bus prie tavęs kartu su tavo tarnais, nes jis 
yra atidžiausias iš visų. Mes parsivešime ir tavo 
seną bičiulį Makirą, neregį; ir jūs visi įsikursite 
pas mane, o aš tau papasakosiu, koks buvo tavo 
tėvas ir atidengsiu tau savo širdies žaizdą.

Mano namų kieme yra švelniai paufiksningas 
kampas; ten vienumos vanduo šlama taip švelniai, 
kaip miegančiosios alsavimas, kvėpuojant sodo oru.

Aš girdžiu net balandžio kapstymąsi ant laiko 
aprengto akmens; ir palmė savo švelnia galva pa
daro tokį judesį, kaip vaikas, kuris sako: taip.

Ir aplinkos kvapai yra kaip seserų veidai, kurios 
klauso. Vartai atsidusta ir tarno žingsnis, ar nėra 
toks visuotinis, kaip išbarstyta sauja smėlio?

Ir paskui: tyla; ir tartum vaikščiotum užėmęs 
kvapą popiečio metu, kur miega tas, kuris yra pa
grobęs tavo širdį.

Kartais taip pat ir vėjas įeina ten ir sustoja kaip 
svetimšalis, atvykęs tykoti mergelės: taigi vakaro 

rože virpa, o Praeitis svajoja Gėrio akyvaizdoje. 
Čia tu gyvensi savo širdies valandą, Mephiboseth.

(Jis keliasi, nužengia nuo sosto ir apkabina Me
phiboseth.)

P. Simanėlis

IŠPAŽINIMAS
Per drumstą dangų atskrenda paklydęs paukštis 
ir sunkiai supa ilstančius sparnus...
Ir aš einu — į sąnarius atplūsta skausmas — 
Ir aš einu — ir ieškau, kaip ir jis namų... 
Henrikas Nagys, Lapkričio Naktys, 9 p

Argi ne aš esu tas paukštis paklydėlis drumsto dan
gaus begalinėse erdvėse? Argi ne aš esu tas ilstančiais 
sparnais sunkiai plasnojantis, pavargęs paukštis? Argi 
ne aš esu tas ieškančiu žvilgsniu drumstą dangaus 
rūką norintis peržvelgti klajūnas, ieškąs namų, gimto 
lidzo, nerūpestingos vaikystės, tyros ir giedrios vai
kystės, tvirto, meile ir teisingumu pagrįsto, laisve at
žymėto gyvenimo, gyvenimo su prasme, su laime, pil
nutinio gyvenimo?

Argi ne aš esu tas nepatenkintas, neramusis, vieni
šasis klajūnas, kurio širdies gelmėse tūno neišsakytas ‘ 
ilgesys, neišverktos ašaros, neiškalbėtos maldos, neiš
siaiškintos skausmingos ir gėdingos kaltės ir nuodėmės 
dėmės, juodos ir deginančios ugnys — neaprašomasis, 
neišsakomasis, didysis prasikaltimo pajautimas? Argi 
ne aš esu tas, kurs alksta, o tačiau, duona nepasotina
mas, kurs trokšta, o tačiau gėrimu nepagirdomas, kurs 
liūsta, o tačiau niekuo'čia žemėje nepralinksminamas, 
kurs pavargęs ir nerandąs čia poilsio, ramybės, namų 
laimės? *

Pergyventi metai, prabėgusios dienos, kaip vaiduok- —' 
liai, kaip mirusieji nuogomis rankomis apstoja mane. 
Didelis susijaudinimas, didelis nerimas, kažin kokia 
dvasinė netvarka manoje širdyje daro mane neramų 
neramume ir klajūną klajonėse.

Argi ne vienintelis mano noras — vieną kartą, vieną 
kartą pagaliau pasilikti vienam, vienišam, kaip kalnų 
pušis, kaip dykumų erelis, kur nėra žmogaus balso, 
kur nėra nei gerų, nei piktų, kur aš esu vienų vienas. 
Bet ar tai galima? Ar Tu neateisi ten J mano vienišą 
vienumą, Tu Nematomasis, Tu Nežinomasis, Tu nuo 
kurio aš bėgu, bet tikrumoje, kurio aš visam savo be
tiksliame bėgiojime, savo laimėje ir skausme, savo 
tvirtybėje ir savo silpnybėje nežmoniškai ilgiuos ir 
ieškai^ Tu esi mano Namai, mano Tėviškė, mano 
Ramybė, mano Išganymas.

Aš Tavęs ieškau, aš tai tikrai žinau, žinau ne iš ka
tekizmo pamokų, ne iš pamokslų ir maldingų knygų, 
ir ne iš mokslo vadovėlių, ir ne iš literatūros, aš žinau 
iš savęs, iš mano neapgaunamo vidaus balso. Bet aš 
Tavęs ieškodamas, bijau Tave surasti, aš Tavęs paties 
bijau, nors nepasakomai trokštu. Tu kalbi į mane Baž
nyčios įsakymų žodžiais, Tu kalbi į mane dešimčia 
Dievo įsakymų, Tu kalbi į mane varpų garsais, var
gonų ir smuiko muzika, paukščių ir vėjo dainom, dan
gumi ir žeme, kalnų viršūnėmis ir pavasario gėlėmis. 
Aš suprantu Tavo kalbą, suprantu Tavo balsą, bet aš~ 
bijau Tavęs, nes aš esu purvinas, o Tu-Tyras, aš men
kas, o Tu —- Didis, aš žmogus, o Tu —, Tu, — aš bi
jau ištarti Tavo tikrąjį vardą. •— Tu------ Amžinasis
Dievas. Bet šią valandą aš negaliu Tau daugiau prie
šintis. Tavo jėga didesnė už mano baimę, Tavo meilė 
galingesnė už'mano žemės meilę, aš einu pas Tave, aš 
atveriu Tau savo širdį, vargšę, sužeistą klajūno širdį, 
gydyk ją, paguosk ją, nuramink ją, nes nėra kas ją 
čia nuramintų.
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s Willibrord VerkadeVERŽIMASIS I DIEVĄ
Vertė Leonardas Valiukas

(Tąsa)

Olandas de Haan supažindino mane taip pat ir su 
literatais-simbolizmo atstovais. Kiekvieną šeštadienio 
vakarą jie rinkdavosi „Voltaire“ kavinėje, priešais 
„Theatre de l’Odeon“.

Tokiame didmiestyje kaip Paryžius yra neįmanoma 
prasimušti į viešumą, jei daugiau nesusiburia ir ne
sudaro bičiulių ratelio. Paprastai toks ratelis susigru
puoja apie kokią nors įžymią asmenybę. Ir pagal tai, 
kiek pavyksta tai asmenybei pragarsėti, tiek vertinama 
ir visa toji grupė. Nepaisant to, kad poetas Mallarme 
buvo užsitarnavęs pirmą vietą kaip simbolistas, buvo 
taip pat ir antras, graikas Jean Moreas, išvestas į prie
kį, kad dar didesnė visuomenės dalis susipažintų su 
Simbolizmo egzistencija.

Jean Moreas buvo jau žinomas literatūriniame pa
saulyje. 1891 metų pradžioj jis išleido naują eilėraščių 
knygą: „Le Pelerin Passione“.

Ta proga buvo jo garbei suruoštas balius, kuriam 
vadovavo pats Mallarme ir kuriame jis buvo išaukštin
tas. Nuo tos dienos simbolizmo buvimas pasidarė vi
siems žinomu dalyku. Kurį laiką Moreas vardas tik ir 
skambėjo visų lūpose. Ir net šiaip paprasti, ramūs 
„Bourgeois“ užsiiminėdavo šia garsia, minėtina apraiš
ka ir stengdavosi Moreas „Voltaire“ kavinėje pama
tyti Ten vykstą susirinkimai tikrai atgaivindavo širdį. 
Be vieno kito kartesnio žodžio būdavo ten paliečiamos 
.ir aptariamos kai kurios meno problemos. Ir toj šeimy
niškoj atmosferoje ir pirmieji simbolizmo pionieriai 
rasdavo jaukių, laimingų valandėlių. Moreas jautėsi 
kaip visų karalius ir kurį laiką buvo ir visuomenėj to
kiu laikomas. Iš tikro gi kiekvienas jaunas poetas laiko 
save karaliumi, kas paaiškėjo iš vieno literatūrinio ap£ 
klausimo, kurį pravedė 1891 metais Julis Huret ir jo 
davinius paskelbė „Echo de Paris“. Moreas buvo grei
tai nuvainikuotas, kai simbolizmas literatūroje pradėjo 
įgauti stipresnes šaknis. Tai iš viso buvo žmogus, kuris 
dėjosi esąs nepaprasta būtybė. Jis užsiiminėdavo nai
viu savęs garbinimu ir prasikišdavo gan kvailokais už
tikrinimais, išsireiškimais. „Aš turiu talentą“. „Aš no
riu vėl atstatyti j tinkamas vėžes romanų kalbą“. „Nuo 
Ronsard laikų nieko žmoniškesnio nėra sukurta“. „Ron- 
sard ir iš“. „Tai yra tik kvailystė, tylėk!“ Tai išsireiš
kimai, kuriuos dažnai iš jo buvo galima išgirsti. Vieną 
šeštadienio vakarą kaip tik buvau „Voltaire“ kavinėje 

•ir rašiau laišką, kai, lydimas dviejų savo sekėjų, pa
sirodė ten Moreas. Aukštai pakėlęs galvą, užraitęs savo 
nemažų, tamsių' ūsų galus, tiriančiai žvilgterėjo pro 
savo monoklį į bičiulius, maloniai šypsodamasis ištiesė 
vienam kitam du pirštus ir atsisėdo priešais mane. 
„Pierre“, sakė poetas, „atnešk man „La France“ ir ra
šalo“. Moreas metė žvilgsnį į laikraštį. Staiga jis su
šuko: „Kas gi čia dabar? Jules Lemaitre, mais zut, 
eilėraščiai!“ Ir visų ten esančių „Bourgeois“ nustebi
mui ir išgąsčiui sviedė laikraštį šalyn toli nuo savęs. 
Pierre, padavėjas, tylėdamas jį pakėlė.’ „Pierre“, sakė 
„paduok man jį dar kartą. Aš noriu paskaityti šito asilo 
nenatūralias kvailystes. Su baisia balso išraiška pers
kaitė Moreas porą posmų. Tada Charles Morice metė 
jam į veidą kavinės stalo degtukus, kurie Prancūzijoje 
yra taip branginami, nes tas jojo riksmas pasidarė jau 

nebepakenčiamas. Moreas be galo perpyko, bet į tai 
reagavo gan šaltai, išdidžiai sakydamas: „Aš uždrau- 
džiu Tamstai toliau taip juokauti“. Pierre, kiuris norėjo 
pasirodyti irgi šaunus savo pareigose, tuoj prisistatė ir 
tarė: „Monsieur Morice, aš prašau Jus labiau gerbti 
„Voltaire“ kavinės apyvokos dalykus“. „Tylėk, Pierre“, 
atrėžė jam Moreas, „Geriau surink degtukus“. Tada 
kreipėsi jis į mane: „Ar Tamsta rašote eilėraščius?“ 
„Ne“, atsakiau aš, „rašau laišką į namus“. — „Ar tė
vas atsiuntė pinigų, o gal prašote jo tai?“ — „Jis man 
jau atsiuntė“, kalbėjau aš. Moreas į tai atsakė:: „Geras 
tėvas... retai tėra geni tėvų“. Taigi Moreas galėjo 
taip pat būti gaila mielas ir draugiškas. Jis kaip pa
prastai greitai iš ten pranyko. Kaip „karalius“1 turėjo 
juk dar kur nors kitur pasirodyti.

Kartais pasirodydavo taip pat ir poetas Paul Verlai
ne., Tai buvo gan aukšto ūgio ir išviršiniai labai net
varkingas. Kaip paprastai jis greitai susiginčidavo su 
kokiu nors simbolizmo atstovu. Jis negalėjo šio vardo 
pakęsti. Jis buvo jam neaiškus ir miglotas. „Ką gi iš 
tikrųjų reiškia tas simbolizmas?“ buvo girdima jį vis 
klausiant. „Nieko, visiškai nieko! Aš esu dekadentas, 
tai yra jau šis tas tikro, apčiuopiamo; aš esu deka
dentas“, kalbėjo jis. Vargšas jis buvo tuokart jau gi
liai nužengęs žemyn, — žinoma, ir dvasiniai. Kiti ryš
kieji simbolizmo atstovai, kurie pasirodydavo kiekvie
ną šeštadienio vakarą „Voltaire“ kavinėje, buvo: Al
bert Aurier, puikus žmogus su savo labai įdomia sfink
so galva; taip vadinamas kritikas Cahrles Morice, ku
ris Tiziano nutapytam Pranciškaus I paveikslui, esan
čiam Louvre buvo neišpasakytai panašus; Toliau fantas
tiškasis Julien Leclerq su savo ilgais, pasišiaušusiais 
plaukais, jojimo batais ir trumpa liemene; pagaliau 
poetas Adolphe Rette, kuris vėliau grįžo į katalikybę 
ir savt> atsivertimą aprašė įdomioje knygoje: „Du 
Diable a Dieu“.

Ne vieną linksmą valandą išgyvenau ir aš šitam li
teratų ratelyje, — ir kai aš tik prisimenu anuos šešta
dienių vakarus, mane apima iš jo kilęs spinduliuojan
tis gyvenimas.

Aš jau minėjau, kad tarpininkaujant Paul Serusier, 
svarbiausiam Gauguin apaštalui, pasidariau jojo mo
kiniu. Pasižvalgęs apie dešimt dienų Paryžiuje, pra
šiau Serusier leisti man jojo atelje nutapyti keletą ne
gyvosios gamtos paveikslų. Ir visa tai, ką aš čia Pa
ryžiuje naujo mačiau ir girdėjau, norėjau kaip nors 
panaudoti. Tapydamas čia negyvosios gamtos paveiks
lus vadovausi visais Gauguin teoriniais ir kitais pata
rimais. Iš pat pirmos dienos atsiekiau nelauktai pui
kių rezultatų. Ir kai prie progos parodžiau Gauguin 
savo darbus, jis atsiliepė visai patenkinamai apie juos, 
tik perspėjo mane, kad aš atsisakyčiau to mitrumo, ku
ris galįs lengvai privesti prie mano darbo menkaver
tiškumo.

Vieną dieną Serusier tarė man: „Šiandien vyksime 
į Saint-Germain ir aplankysime „Nabi“ Denis; juk jo 

Jūs dar nepažįstat“. — „Ką gi jis tapo?“ klausiau aš. 
„Pamatysite“, atsakė Serusier, „Denis yra tikras sim
bolistas“.
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Paryžiaus apylinkių gamtovaizdis labai gražus, — ko 
nors puikesnio už tai savo gyvenime neteko matyti. 
Kraštas, kuriame randasi tas žavingasis miestelis, pri
mena visai Italiją, labiausiai Toskaną; tik atrodo, kad 
tenykštė spalvų puikybė yra dar sotesnė ir labiau suš- 
vintanti, žėrinti, negu Etrurijoje.

Po pietų pasibeldėm prieš trečią. valandą į „Nabi“ 
Denis ateljė duris. Ne vyresnis kaip dvidešimt metų 
jaunuolis atidarė jas. Jis buvo, kaip ir dauguma pran
cūzų, tik vidutinio ūgio. Jauna barzdelė gaubė jojo pil
nus, raudonus skruostus. Stori, tamsiai rudi plaukai 
krito ant jo taurios kaktos, po kuria žibėjo pora dro
vių, nekaltų akių. Jis buvo panašus į mergaitę, kuri 
nuo savo motinos šono nė kartą nėra pasitraukusi. Jo
jo kuriniai darė tą patį Įspūdį. Žinoma, tai buvo jau
nuolio darbai, bet jau labai rimti, brandūs. Visi šie 
darbai turėjo turtingos, skaiščios, jaunuoliškai links
mos fantazijos ir liudijo apie jo aukštai išsivyščiusį 
spalvų pajautimą. Daugelis jojo darbų buvo religinio 
turinio. Jie aukštino veik be išimties aną džiaugsmin
gąjį dievotumą ir pamaldumą, kuris katalikų bažny
čiose pirmosios komunijos šventėse taip širdį raminan
čiai pasireiškia.

Salia šio nepaprastai gabaus jaunuolio jaučiausi esąs 
tikrai menkas. Kaip niekad pajutau aš taip giliai vien
pusiškumą ir skubotai paliktąsias spragas mano auklė
jime. Aš instinktyviai jaučiau, kiek daug dvasinio tur
to atnešė šiam jaunam menininkui tikėjimas, kuris, 
kaip man Serusier pasakojo nuo pat mažens buvo ka

talikiškai'auklėjamas ir, būdamas dar visai jaunas, iš
laikė brandos egzaminus, turėdamas’ jau tada nepa
prastų gabumų filosofijai.

Mes pagrindinai apžiūrėjome „Nabi“ Denis darbus 
ir tada išėjome į užmiestį pasivaikščioti. Tai buvo pui
ki pavasario diena, tas laikas, kai medžių pumpurai 
sprosta, bet lapai dar nėra pasirodę, kada stypso iš 
gelsvai rusvos žemės samanomis apaugę medžių ka
mienai, ir tamsiai raudonos spalvos medžių šakos, be
sistiepiančios J melsvą padaųgę. Gamta tuo metu yra 
daug žadanti-ir skelbia ateinančią žydėjimo grožybę. 
Kaip artimas buvo šis gamtovaizdis to kilnaus jau
nuolio „Nabi“ Denis tapybai, kurio kuriniai žadėjo taip 
pat artimą pavasarį: pavasarį puikiausiam žydėjime. 
Mūsų pasivaikščiojime iškildavo nemaža gamtovaiz
džio motyvų, kuriuos jaunasis menininkas savo dar
buose puikiai jau buvo atkūręs. Tai nebuvo išviršinis 
jų atvaizdas, bet aiškiai suprastas ir protingas api
pavidalinimas jų dvasinės vertės. ,

Artinosi vakaras. Vis labiau žėrinčios darėsi medžių 
ir žemės paviršiaus spalvos. Dar vis tebematau ma
žąjį Laye upeliūkštį, kuris, tarsi mėlynas kaspinas drie
kiasi per tamsiai gelsvai nudažytas kalvas, dar vis te
bematau paslaptingam vieno miškelio tamsokam še
šėlyje krintančius paskutinius saulės atsisveikinimo 
spindulius ant vieno medžio kamieno... Viskas, kas 

^mūsų gyvenime atneša ką nors didingo, palieka mu
myse amžinai, — man gi taip paliko šioji diena, kuri 
dovanojo vieną iš mano mylimiausių draugų. (B. d.)

Kun. Leonardas Gižinskas

STASIO YLOS .MEILE“

Tai jau šeštas Šv. Sosto Delegatūros Lietuviams lei
dinys. Spaudė A. Gottlieb ir J. Osswald, Kirchheim- 
Teck. 48 puslapiai in .8*. Autorius skiria savo darbą 
„Broliui Jonui, Chicagoje, per anksti išlydėjusiam į 
šviesiąją šalį savo mylimą žmoną“. Šitoji dedikacija 
teikia šiam Stasio Ylos darbui savotišką antspalvį. Ji 
reikalauja iš skaitytojo lyg ir savotašką antspalvį. Ji 
tarytudei tai būtų pemelig ilga epigrama arba antkapio 
vainikas ... Net ir recenzentas pasijunta nedrąsiai.

Užtat autorius davė nemažos drąsos pavyzdį, ryžda- 
masis rašyti apie meilę. Tai yra tema — netiek sunki, 
kiek pavojinga. Mat, meilė nėra „išrinktųjų dalia“. 
Apie meilę nusimano arba, bent — dedasi nusimaną — 
visi paprasti „mirtingieji“. Ne vien rašytojai bei pro
fesoriai. Myli arba mylėjo kiekvienas. Ir kiekvienas — 
kitaip. Dar daugiau! Antra recenzuojamojo darbo da
lis aiškiai parodo, kad, bendrai imant kiekvienas žmo
gus myli netgi pakartotinai. Kiekviena naujoji meilės 
„laida“ arba jei kam labiau patinka — kiekvienas nau
jas meilės priepuolis — žymiai skiriasi nuo pirmiau 
buvusio.

Šitaip pasidaro, kad vargiai yra žmonių kalboje ku
ris kitas žodis, kuris turėtų tiek daug ir tokių skirtin
gų reikšmių, kaip žodis „meilė“. Kiekvienas deda j ši
tą žodį tokį turinį, kuris atitinka jojo patyrimą. Čia 
žodis patyrimas — imamas plačiąją prasme. Į jojo 
apimtį įeina patyrimas visos mūsų aplinkos. Net ir 

literatūros pavyzdžiai, kuriuos mes pasirenkame savo 
teigimams patvirtinti arba bent pavaizduoti yra psicho
logiškai ankštai susiję su mūsų patirtimi. Mat, skai
tant tik tie literatūros pavyzdžiai numyse ilgiau pa
silieka, giliau į mūsų dvasią įsminga, mus, taip sa
kant, įtikina“, kurie panašumo arba kontrasto dės
niais artimai siejasi su mūsų pačių išgyvenimais.

Todėl praktikoje sunku dėl meilės sąvokos susitarti. 
Kalba apie ją esti visada labai subjektyviniai nuspal
vinta. Gyvenimo praktikas, „blaivus“ meilės realistas, 
pasak Stasio Ylos — meilę „išgyvenęs iki dugno“ pro
zaikas, šitą sąvoką analizuodamas, ras joje tokių ele- ' 
mentų ir tokių žymių, kurios, kalbant vaizdinga liau
dies kalba kitiems atrodys lyg „musė grietinėje“.

Iš čia ir kyla tasai kalbamos temos pavojingumas. 
Rašysi apie meilę taip, kaip apie ją galvoja jaunas 
idealistas, trubadūriškai nusiteikęs svajotojas, plato- 
niškasai meilės poetas, — tai dažnas skaitytojas ras 
tai „gimnazistiška“. Ir atvirkščiai. Eisi į šį opų klau
simą iš to matymo punkto, kurį atstovauja Richard 
Krafft-Ebing, August Toref ir kiti mokslo pasaulyje 
pripažinti sexologijos autoritetai (nekalbant jau apie 
tokius extremistus, kaip Stto Weininger arba Sigmund 
Frend) — tai visi jautresnieji skaitytojai nesvyruodami 
pasakys, kad tai — ciniška ar net „šventvagiška“. Va
dinasi, — biblijinės Zuzanos padėtis!

Reikia pripažinti, kad Stasiui Ylai pavyko gana lai- , 
mingai prasprukti pro Scyllę ir Charybdę. Jisai padarė 
tai tikrai virtuoziškai. Žinant, kas yra autorius ir koks
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jis yra, galima buvo jau iš anksto numanyti, kad jojo 
kalboje apie meilę... skambės „dangaus simfonija“. 
Bet reikia pripažinti, kad jisai nevengia kalbėti ir 
apie žemės dalykus. Pas jį nenutylėta ir toji meilės 
forma, kuriai atstovavo Rytų tikėjimuose bei mytuose 
paslaptingoji, pragariškai aistringa ir šėtoniškai kū
ninė Lilith. Bet apie fizinę meilę kalba Stasys Yla 
(žiūr. 34—37 p. p.) taip švelniai ir elastiškai, kad pati 
tema jojo interpretacijoje nustoja savo pikantiško 
pobūdžio, f

Savo darbą Stasys Yla padalino į dvi dalis. Pirmoji 
užvardyta: „Meilės esmė“. Šitą antraštę paskaičius, 
nežinau kodėl, prisimina man staiga vienas šliupiškas 
pokštas. Neseniai miręs tremtyje aušrininkas, Lietuvos 
bedievių patriarchas (gana skambus titulas!), vieno 
jauno bendraminčio paklaustas, ką jis manąs apie me
tafiziką, davęs, buk, šitokį atsakymą. „Matai, brolau, 
metafizika yra maždaug šitoksai reikalas: Kada aklas 
žmogus, nakties metu, tamsiame kambaryje, stengiasi 
pagauti juodą katę, kurios tenai nėra, tai Išeina meta
fizika“. Visai natūralu, jei aiškiai apsisprendęs „fizi
kas“ (jei nesakyti — fanatiškas materialistas!) — turi 
šitokią metafizikos koncepciją. Mes jai, žinoma, jokių 
gyvu, nepritariame ir negalime pritarti. Bet. negalima 
paneigti, kad šitoksai klaidingos esmėje pažiūros for
mulavimas yra gana sąmojingas. Yliškoji „meilės es
mė“, turbūt, todėl iššaukė ano šliupiško paradokso aso- 
cijaciją, kad, bent — mūsų manymu, norint išsiaiš
kinti meilės esmę, tektų nebent stvertis — ar juodos, 
ar baltos — magijos pagalbos... Bandyti aiškinntis es
mę dalyko, kurio net negalima aptarti, yra uždavinys, 
labiau negu problematiškas. O dėl meilės definicijos 
patsai Stasys Yla štai ką pasako. „Niekas neabejoja, 
kad meilė yra patf tikriausia realybė, nors niekas 
nėra pilnai jos aptaręs“ (4 pusi.). Ir dar: 

„Moksliškai atsakyti į klausimą, kas yra meilė, ne
drįsta net toks anglų filosofas — kartu menininkas ir 
tyrinėtojas — kaip M. C. D’Arcy“ (5 pusi.). Prie šito 
mes nieko negalime pridėti.

Atrodo, nepalyginti didesnį kritiškų skaitytojų pri
tarimą ras antroji studijos dalis. Ją autorius pavadino: 
„Meilės brendimas“. Nekalbant apie pavienius posa
kius ir mintis, dėl kurių, galbūt, daugelis kitaip pasi
sakytų, šis skyrius, bendrai imant, yra netik įdomus, 
bet jis gali būti su didele nauda skaitomas — tėvų, 
pedagogų, pastoralistų ir netgi juristų, besidominčių 
specialiais kriminalistikos klausimais. Atvertęs 24 stu
dijos puslapį, staiga pasijunti, lyg būtumei iš debesų 
nukeltas į.mūsų mielą, kūrėjui pusėtinai pasisekusią 
žemę... „Meilės brendimas“ tai jau nebėra kažkokia 
„meilės metafizika“, bet paprasta ir gyvenimiškoji mei
lės psichologija ir jos fenomenalistika. Įvairių meilės 
rūšių simptomai autoriaus pastebėti realiai ir teisin
gai. Tų simptomų paaįškinimai — humaniški ir psi
chologiškai tikslūs. Būtų labai gerai, jei autorius ties 
šita sritimi ilgiau apsistotų ir kad šitas jojo darbas 
nebūtų tiktai gastrolė. Mūsų psichologinė — pedago
ginė raštija galėtų susilaukti labai vertingų dalykų.

Iš viso darbo matyt labai platus autoriaus apsiskai
tymas. Žodis išsimokslinimas atrodo mums šiuo atveju 
periškilmingas ir pergramezdiškas. Kalba labai gera. 
Stilius — lyriškai-muzikalus, duodąs studijai bele
tristinį antspalvį. Gaila, kad autorius vietomis „per
daug diskretiškas“. Pacitavęs kokį nors autorių, Sta
sys Yla dažnai — netik nenurodo vietos, bet netgi ne
išvardija veikalo. Ogi citate susižavėjęs skaitytojas 
galėtų nekartą panorėti, prie progos susipažinti su 
visu kontekstu. Tai jojo teisė.

Bendrai „Meilės“ autorius su meile rašė apie meilę. 
O tai jau gražu.

> „Naujojo Gyvenimo“ premija

S. m. gruodžio 1d. suėjo 2 metai, 
kaip religinis žurnalas „Naujasis Gy
venimas" kelia lietuvių religinę są
monę. Religinė realybė supa žmogų 
labai iš arti, tačiau žmogui dažnai 
trūksta savisąmonės, apie jį supantį 
religinį gyvenimą. Šią sąmonę „Nau
jasis Gyvenimas" stengiasi žadinti ir 
paskatinti žmogų gyventi pilnutinį 
gyvenimą.

Minėdamas šią savo sukaktį „Nau
jasis Gyvenimas", susitaręs su Lie
tuvių Rašytojų Draugija, yra pasky
ręs 1000 Rm. premiją už geriausią 
šiemet parašytą religinę novelę. Pa
našią premiją žurnalas nori duoti 
pastoviai.

Lietuviškasis „Pulkim ant kelių“ 
Tirolio Marijos šventovėje Absame

Kaip visose Austrijos dalyse, taip 
ir Tirolyje gyvenanančių lietuvių 
dalia yra kieta, kasdieninė, papras
ta. Čia nėra minios, nėra įsibėgėji
mo, nėra žibančio iškilmingumą Bet 
negalima būtų pasakyti, kad Austri
jos lietuviai nieko nedirbtų, kad jie 
nereaguotų į svarbiuosius pasaulio 
ir Tėvynės reikalus. Austrijos lietu
viai išgyvena didžiuosius ir svar
biuosius lietuviškojo gyvenimo rei
kalus savaip, pagal vietos sąlygas 
ir galimybes.

Ir taip š. m. lapkričio mėn. 16 d. 
Tirolyje gyvenantys lietuviai suruo
šė maldininkų kelionę J Tirolio Ma
rijos šventovę Absame. Prieš 150 

metų mažame kalnų papėdės kaime 
18 metų mergaitei Rosinai Bucher, 
besisielojant ir besimeldžiant už ka
re esančius ir namie vargstančius, 
staiga ant lango stiklo atsirado so
pulingos Dievo Motinos paveikslas. 
Po stropaus tyrinėjimo Innsbrucke, 
kai paveikslo nuo stiklo nei nuplau
ti, nei chemikalais nuvalyti nepa
vyko, reikalaujant kaimo gyvento
jams, stebuklingasis Dievo Motinos 
paveikslas buvo perkeltas į bažny
čią. Į čia tai ir žygiavo kuklus ke
lių dešimtų lietuvių būrelis, suside
dantis iš studentų, gydytojų, kariš
kių, darbininkų, pradžios mokyklos 
mokinių ir senelių, vadovaujamas 
savo dvasiškijos, kalbėdamas rožįnio 
maldas, atgailos nuotaikoje. Pirmą 
kartą suskambėjo stebuklingojoje 
Tirolio Marijos šventovėje lietuviš- 
kasal „Pulkim ant kelių“, „Prieš 
Tavo altorių“, „Marija, Marija“. 
Kaip gražu! Prieš išstatytą Sv. Sa
kramentą, kadangi tai buvo maldos 
ir atgailos diena visoje Austrijoje, 
šalę besimeldžiančių Tirolio vaiku
žių vienoje nišoje susigrupavę lie
tuviai, gieda lietuviškas giesmes. 
Visi: lietuviai ir austrai, prašo sa-
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