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Dr. J. NavickasDVASIOS TVIRTUMAS
Šio straipsnio autorius yra kun. Dr. J. Navickas, 

Lietuvoje buvęs vienos kunigų seminarijos dvasios 
tėvas, ilgai studijavęs Šveicarijoje, šįmet gavo teolo
gijos daktarato laipsni Angellcumo universitete Ro
moje. Čia dedamame straipsnyje apie tvirtumo do
rybę Autorius kviečia mus daugiau domėtis mumis 
pačiais, nes, pasak jo, žmogus yra pats įdomiausias 
ir svarbiausias pažinimo objektas šalia Dievo. Red.

1. Visos tautos ir visais laikais didžiuojasi savo tau
tos didvyriais, kurių svarbiausia savybė yra dvasios 
tvirtumas. Idėjos kilnumas tik sujungtas su dvasios 
tvirtumu gali žmogų iškelti virš masių ir jį padaryti 
didelės dvasios. Airių tauta šiandien didžiuojasi savo 
didvyriu O’Connel, kurs, 1820 m. pradėjęs savo tautos 
išlaisvinimo veiklą, per 20 metų kalbėjęs ir veikęs vie
šuose mitinguose ir Žemuosiuose Anglijos parlamento 
Rūmuose, iškovojo katalikų emancipacijos chartą ir tuo 
būdu išlaisvino savo tautą. Visiem yra žinoma, su ko
kiais sunkumais ir savo gyvybei rizika reikėjo susi
durti Indų tautos šių dienų didvyriui Gandhi, kurio 
kovų rezultatai šiais metais galutinai paaiškėjo. Toli 
neinant, pažvelgę j savo Tautos kad ir netolimą praeitį, 
rasime ten visą eilę tikrų dvasios stipruolių. Mūsų at
minty tuoj stoja prieš akis tokios kilnios figūros, kaip 
Valančiai, Kudirkos, Basanavičiai, Vileišiai, Maironiai, 
Jakštai, Vaižgantai etc. Prie jų jungiasi visa eilė kny
gnešių su jų patrijarchu kun. Sideravičium, kurių net 
visų nei vardai nėra užrašyti Lietuvos praeities kny
gos lapuose.

Visi Kat. Bažnyčios šventieji yra tikri dvasios didvy
riai. Visi jie užsitarnavo altoriaus garbę už tai, kad 
praktikavo visas dorybes heroiškumo laipsnyje. Dva
sios tvirtumas yra ne tik kankinių savybė, bet ir kiek
vieno išpažinėjo ir kiekvienos šv. mergelės. Be šios 
dvasios savybės šventumas yra neįmanomas. Krikš
čionį, siekiantį šventumo idealo, dieviškoji meilė kelia į 
dvasines aukštumas, o tvirtybės dorybė neleidžia jam 
daryti žingsnio atgal, verčia nepaisyti kelyje į tobu
lumą pasitaikančių sunkumų, kliūčių, trukdymų. O tų 
trukdymų, sunkumų, kliūčių netrūko nė vieno šventojo 
maldos, aukos ir kovos už Kristų gyvenime. Ypač tatai 
ryšku Apaštalų, didžiųjų ordenų steigėjų, artimo mei
lės herojų kelyje į išaukštinimo garbę. Užtenka tik at
sidėjus paskaityti šv. Pauliaus laiškus, šv. Pranciškaus 
Asižiečio, šv. Vincento Paullečio, šv. Jono Vianney 
(Arso Klebono) gyvenimus, kad būtų galima tuo įsi
tikinti.

2. Dvasios tvirtumas yra visiškai skirtinas dalykas 
nuo užsispyrimo, kurio šaknys siekia dažniausiai vai
kystės amžių, t. y. vaiko kapryzus. Kartais jis yra pa
veldėta savybė, ir, aišku, suaugusiam žmogui garbės 
nedaro. Užsispyrimas nieko bendra neturi su dvasios 
tvirtumu; užsispyrimas tai vien aklas laikymasis savo 
nuomonės tik todėl, kad ji yra sava nuomonė, be jo
kios atodairos į tai, ar ji atitinka tiesai ar ne, arba 
žūtbūtinis noras matyti realizuotus savus įgeidžius.

Dvasios tvirtumas skiriasi taipgi nuo ryžtingumo, 
kuris apima tik dalį mūs dvasios pasireiškimo, būtent, 

valios aktą veikimui, gi dvasios tvirtumas apima visą 
mūs psichinį gyvenimą. Dvasios tvirtumas pilnai 
yra suderinamas su gerumu. Jis nevaržo žmogaus kil
niaširdiškumo, o tik saugoja nuo silpnumo, nuo nepa
geidaujamo nuolaidumo menkiems artimo pageidavi
mams arba net silpnybėms, nuo savęs išnaudojimo, 
nuo širdies gerumo panaudojimo žemiems tikslams. 
Kas kita yra su kietumu. Kietumas skiriasi nuo dva
sios tvirtumo; kietumas reiškiasi savos nuomonės arba 
savo intereso prąvedimu visai nepaisant artimo inte
resų, jo nuomonės, jo norų, jo aspiracijų. Kietumas tai 
neišsiauklėjimo apraiška, stoka kultūringumo, stoka 
žmogaus altruistinių jausmų išvystymo, nepaisymas ar
timo meilės įsakymo; kietumas yra savo artimo ne- 
atodaira, yra egoizmo pasireiškimas.

\
Dvasios tvirtumas tai rezultatas dvasinių žmogaus 

galių pilno išvystymo ir sensityvinių galių apvaldymo 
bei ju subordinavimo sielos tarnybai. Taigi žmogus bus 
tvirtos dvasios, kai jo siela per savo galias, protą ir va
lią, bus apėmusi visą jo būtį; kai žmogus visą savo bū
tį tarsi turės savo rankose. Tada įvyks pilnas savęs 
užvaldymas, savęs dominacija, tai, ką prancūzai iš
reiškia žodžiu „possession de soi-meme“. Tada Kristaus 
žodžiai: „Savo kantrumu jūs laimėsite savo sielas“ 
(Luk. 21, 19), tampa tikrenybe žmogaus gyvenime.

3. Įdomus ir labai svarbus yra klausimas, nuo ko 
priklauso žmogaus dvasios tvirtumas. Psichologų nuo
monės šiuo klausimu galima suskirstyti į tris grupes. 
Vieni tvirtina, kad žmogaus psiches tvirtumas priklauso 
vien nuo jo kūno konstrukcijos stiprumo bei gero fi
ziologinių funkcijų veikimo. Šios nuomonės atstovų 
niekada netrūko, netrūksta jų nė šiandien. Tad nenuo
stabu, kad mūslj dienose tokį šiltą atbalsį visur randa 
senas šūkis: „Mens sana in corpora sano — Sveika siela 
sveikame kūne“. Šiandien visur auklėjime sportui ir 
higieniškumui skiriama labai svarbi vieta, kai kur net 
pirmaeilė, kad jaunoji karta būtų sveika ir stipri kūnu 
ir dvasia. Tai yra sveikintinas reiškinys. Bet žmogaus 
pilnutiniam išauklėjimui, pilnutiniam jo dvasios išvys
tymui to nepakanka. Žmogaus dvasiniam pradui ugdyti 
ir stiprinti fizinių ir fiziologinių priemonių nepakanka 
ir prie ano šiandien taip mėgiamo šūkio „Mens sana in 
corpore sano“ reikia būtinai grąžinti tendencingai am
putuotą jo dalelę: „Curandum ėst ut sit mens sana in 
corpore sano! T. y. reikia rūpintis, kad sveikame kūne 
būtų sveika siela. Yra žmonių, kurie yra sveiko kūno, 
bet ligotos dvasios; yra žmonių, kurie yra sveiki ir sti
prūs fiziškai, bet silpni psichiškai. Imkime, pvz., du jau
nuolius vienodo fizinio stiprumo, vienodai stiprios fi
zinės konstrukcijos, vienodos kūno sveikatos; vienas iš 
jų gali būti stipresnės dvasios, kitas silpnesnės, lygiai 
kaip abudu gali būti nevienodų intelektualinių gabumų.

Kito kraštutinumo pasiekia nuomonės tų, kurie žmo
gaus kūną nelaiko jo esmine dalimi, o vien tik akci- 
dentaline. Pagal šiuos žmogus tuo bus stipresnės dva
sios, kuo jo sielai labiau pavyks išsiveržti, išsivaduoti 
iš kūno, kuriame siela yra uždaryta lyg kalėjime. Tai 
platoniškosios filosofijos pažiūros į santykį tarp sielos 
ir kūno.
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Paprastai vidurio kelias yra aukso kelias, taip yra ir 
šiuo atveju. Yra abipusė įtaka, sielos i kūną ir kūno į 
sielą. Kad kūnas veikia j mūs psichinį gyvenimą, nega
lima abejoti. Kūnas juk yra sielos įrankis, o kai įrankis 
yra sugedęs, kad ir geriausias specijalistas nieko gera 
juo nepadarys. Jei smuikas yra sugedęs, kad ir geriau
sias muzikas juo nesugebės ką nors gero pagroti, arba 
jei smuikas bus menkas, prastas, ir muzika bus prasta. 
Šiame gyvenime mūs siela išorinį pasaulį pasiekia ir į 
jį reaguoja per kūno pojūčius. Tad savaime supran
tama, kad įvairūs kūno negalavimai turi veikti daugiau 
ar mažiau mūsų psichinį gyvenimą.

Tačiau kūnas nėra taip absorbavęs mūs sielą, kad 
ši būtų visiškai priklausoma nuo jo, kad neturėtų sa
vo gyvenimo, savo veikimo. Konkretūs pavyzdžiai rodo, 
kad buvo žmonių silpnos sveikatos, bet kurie buvo sti
prios dvasios ir nudirbo didelius darbus. Didysis krikš
čionijos genijus šv. Augustinas, kuriam geniališkumu ir 
proto aštrumu sunku rasti lygų, sukūrė tiek amžinos 
vertės teologinių veikalų, pats būdamas silpnos sveika
tos. Didysis socialinių reformų popiežius Leonas XIII 
buvo džiovininkas. Toli neinant, apie mūs garbingąjį 
šviesios atminties Prel. Jakštą — Dambrauską vienas 
mūs garbingų Bažnyčios vyrų teisingai yra pasakęs, 
kad jo kūne vargu buvo galima rasti kuris nors svei
kas organas, išskyrus smegenis. O kokios jis buvo sti
prios dvasios ir kiek daug nudirbo Bažnyčios naudai ir 
Tėvynės garbei bei jos gerovei. Visiems mums gerai 
yra žinomi neįkainojami mūs Tėvynei darbai tokio Dr. 
V. Kudirkos ir Prof. St. Šalkauskio, o gi jų pirmasis 
buvo ilgus metus graužiamas džiovos, o pastarasis iš 
viso buvo silpnos fizinės konstrukcijos ir paliegęs. Net 
kai kurie pažangūs šių dienų psichologai, kurie save 
priskiria prie laisvos minties kategorijos, akylaus ir 

, objektyvaus žmogaus psichinio gyvenimo stebėjimo pa
veikti ir įtikinti, yra priversti pripažinti, kad mūs psi
chę reikia laikyti savarankišku veiksniu numyse, kad 
ją reikia traktuoti atskirai nuo kūno, kad ji yra didi 
jėga visame žmogaus gyvenime. Už tai labai aiškiai 
kalba ir autosugestijos nuostabūs daviniai. Žmogus au
tosugestijos dėka ne tik sugeba atsikratyti įvairių ne
galavimų savo afektyvinėje srityje, t. y. įvairių nervi
nių ligų, bet dargi šiąja priemone gali teigiamai pa
veikti ir savo organines ligas, pvz. plaučių tuberkuliozę.

Psichoanalizės daviniai yra įrodę, kad žmogus gali 
būti silpnos dvasios, būdamas fiziškai stiprus, neturė
damas jokios organinės ligos. Tos pačios psichoanalizės 
daviniais yra įrodyta, kad žmogaus dvasios silpnumas 
kartais priklauso vien nuo paveldėjimo, nuo didesnės 
ar mažesnės dozos vaikiškumo, pasilikusio suaugu
siame, nuo nepakankamo išvystymo jo dvasinių galių, 
nuo savarankiškumo stokos, nuo nesugebėjimo susida
ryti savą pagrįstą nuomohę, nuo per didelio priklausa- 
mumo nuo kito nuomonės. Jis linksta į tą pusę, kurioje 
yra tvirtesnis, arba laiko teisinga nuomone to, kurs ta
ria paskutinį žodį. Stoka tiesos meilės, stoka žmonių 
meilės, didelis egoizmas, nežabota ambicija čia dažnai 
vaidina fatališką vaidmenį. Konstatuota yra, kad histe- 
rikai — ės turi baisų palinkimą į melą, yra nepapras
tai dideli egoistai, gyvena paprastai užsidarę tik sa
vame siaurame kiaute. Taip pat psichoanalizės davi
niai įrodo, kad žmogaus dvasios silpnumo priežastimi 
yra dažnai mirties baimė, pasireiškianti įvairiose ir 
subtiliose formose. Vienas šias eilutes rašančiam pa
žįstamas universiteto profesorius kartą savo paskaitoje 
puikiai nušvietė mirties problemą ir atrodė, kad jis 
turi būti didelis dvasios stipruolis. Bet kai, po keletos 
dienų, per profesorių tarybos posėdį vienas šalia jo 
sėdėjęs jo kolega apalpo ir šalia jo sukniubo, jis pir
mas galvotrūkščiais išbėgo iš posėdžių salės.

Taigi žmogaus dvasios tvirtumas nepriklauso vien 
nuo gero fiziologinių funkcijų veikimo, ne vien nuo 
kūno stiprumo, ir nėra kažkoks statiško pobūdžio daly
kas, bet rezultatas komplekso veiksnių. Į jį daug kas 
įeina: paveldėjimai, pergyvenimai, patyrimai, auklė
jimas bei auklėjimasis, pažiūros į gyvenimą, nudirbti 
darbai, įgyti laimėjimai, kūno stipri konstrukcija, etc.

- 4. Netenka nė kalbėti, kokią reikšmę vaidina stipri 
dvasia paties žmogaus asmeniniame gyvenime, gam
tinėje ir antgamtinėje srityje, tautos, Bažnyčios ir vi
suomenės gyvenime. Vien stipriais muskulais ne daug 
ką atsieksi. Reikia stiprios dvasios asmenybių, nes tik 
jos nudirba didžius darbus, tik jos kuria brangias ver
tybes, duoda mūs gyvenimui naują linkmę ir jam vai
ruoja. Didele dalimi šių dienų skurdaus, nublankusio,* 
mizemo tarptautinio gyvenimo priežastimi yra stoka 
stiprių asmenybių.

Žmogaus dvasios stiprinimo tikslas yra subordinavi- 
mas mūs sensityvinių galių raci j analinėms sielos ga
lioms, protui ir valiai, pagaliau visos mūs būties sub- 
ordinavimas amžinajam įstatymui.

Didelė klaida yra daroma tų, kurie mūs psichinį gy
venimą ima per daug statiškai. Taip nėra. Kaip mūs 
kūnas vystosi, evoliucijonuoja, taip ir mūs psichė. Kaip - 
kūnas galima stiprinti, padaryti atsparesnis, tvirtesnis, 
taip ir psichė, ypač kūno vystymosi ir jo brendimo 
laikotarpyje. Pagaliau žmogaus šios žemės gyvenime 
niekad negalima laikyti dvasiniu atžvilgiu atbaigto; 
visas jo šios žemės gyvenimas yra mokykla, gamtinėje 
ir antgamtinėje srityje.

Niekas negali abejoti, kad dvasiai stiprinti ir jos stip
rumui palaikyti reikia kreipti dėmesys į kūno sveikatą, 
į higieną, į vispusišką kūno mankštą, nes scholastikų 
dėsnis: „siela tobulina kūną“, kaip patyrimas rodo, ne 
mažiau galioja ir atvirkščiai pasakius: „Kūnas tobulina 
sielą“. Bet apie tai šiandien pakankamai daug rašoma 
ir kalbama. Todėl norime ypatingą dėmesį atkreipti į 
psichines ir antgamtines priemones žmogaus dvasiai 
stiprinti. Ne be reikalo šiandien modernūs auklėtojai 
ir gydytojai ima vis labiau akcentuoti dvasios higieną. 
Tuo reikalu, pvz., Ženevoje leidžiamas net specialus 
žurnalas „La Higiene mentale“.

Stiprinti dvasią tai reiškia racionalines sielos galias, 
protą ir valią, ugdyti ir leisti joms užvaldyti sensity- 
vines galias, jas pavergiant savo tarnybai. Ugdant 
protą ir valią, stengiantis vis geriau save pažinti ir sa
ve valdyti, įgyjama vispusišką sielos kultūrą ir savit
vardą. Tai yra nelengvas darbas, bet tam juk ir gyve
name šioje žemėje, kad atsiektume šį reikalingą dva
sinį tobulumą. Jau senovės graikų ir romėnų išminčiai 
skelbė: „Pažink pats save“. Šiandien ypač galioja šis 
šūkis. Mūsų dienomis stengiamasi savo dvasinį hori
zontą, savo pažinimo akiratį kuo labiau išplėsti: moko
masi įvairiausių mokslų, kalbų, amatų, specialybių, bet 
užmirštama, kad po Dievo įdomiausias ir svarbiausias 
pažinimo objektas yra pats žmogus, juo labiau savasis 
„aš“. Ne be reikalo šv. Augustinas visą savo pažinimą 
suvedė į du objektus: Dievas ir žmogus. „Kad pažin
čiau save!“ Štai viso jo pažinimo aspiracijos ir tikslas. 
Kuo žmogus geriau ir giliau save pažins, tuo bus ra
mesnis ir laimingesnis, tuo labiau bus savy susikon
centravęs, tuo mažiau jo dvasinės jėgos bus švaistomos 
į visas puses, bereikalingai aikvojama energija, tuo 
jis bus stipresnės dvasios. Dvasinio gyvenimo žinovai 
liudija, kad kontemplatyvios sielos savy nešioja didžią 
dvasinę energiją, kaip tai liudija šv. Teresės iš Avila, 
šv. Brigitos (iš Švedijos), šv. Jono nuo Kryžiaus gyve
nimai ir jų nuveikti darbai. b. d.
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S. Sužiedėlis

BAŽNYČIA IR KULTŪRA
2
Modernioji kultūra ne iš karto taip apgrubo nusi- 

grįždama nuo Bažnyčios. Pirmiausia renesansinis huma
nizmas nusiteikė ieškoti Bažnyčioje labiau žmogaus ne
gu religijos. Jam dar buvo malonus katedros pavėsis, 
— tas ilsėjimas šventoriuje, kai Suma laikoma, — bet 
sustyrę keliai neklūpo ant dulkėtos žemės ir išdidi gal
va nelinko prieš altorių. Pirmieji humanistai Bažnyčiai 
prikišo, kad ji klasikinę, kalbą pavertusi kažin kokiu 
šiupiniu — „lingua barbara" (iš to „tamsieji viduram
žiai" kilę) ir kad šv. Rašto vertimai filologiškai nevykę 
ir neautentiški. Paskui pozityvistinis humanizmas ėmė 
skelbti, kad Bažnyčios dogmos su protu yra nesutaiko
mos ir kad tikėjimo tiesos esančios priešingos gamtos 
mokslų duomenims. Jis paruošė kelią ateistiniam huma
nizmui, kuris Bažnyčią apšaukė atsilikusia nuo kultū
rinės pažangos ir savo konservatyvizmu kliudančia so
cialinei žmonijos evoliucijai. Dabar jau buvo akižagiai 
sakoma, kad Bažnyčia „nekultūringomis priemonėmis" 
apglemžia žmones ir dėlto reikia juos kultūros vardu 
vaduoti iš „religijos spąstų". Tai buvo dingstis reika
lauti religiją išjungti iš mokyklos, o Bažnyčią išskirti iš 
viešo gyvenimo. Kultūros darbas patikėtas vienai val
stybei, kuri pasirėmė arba nacionaline „rinktinio žmo
gaus" rase arba internacionaline „bandinio žmogaus" 
klase. Kone visiškai sutapusias abiejų pažiūras į Baž
nyčią ir kultūrą Tretysis Reichas sukaupė į A. Rosen- 
bergo „XX amžiaus mitą", tarytum Bažnyčia jau būtų 
virtusi kokia mitologine pasaka, kuri apdumia protą 
(„religija yra opiumas") ir tinka, rasi, tiktai nesubren
dėliams vaikams, mažai dar kultūros ragavusiems. Gry
nai žmogiškoji, nureliginta kultūra plačiai nuskardėjo 
madingu ir svaigiu šūkiu (kultūra yra viskas").

Taigi visi, kas vienu ar antru būdu užsipuolė Bažny
čią ir tikėjimą, supstėsi humanistine kultūros skraiste, 
kuri buvo audžiama kaskart iš grubesnės medžiagos. 
Bolševizmo apdare ši materialistinė pasaulėžiūra prilipo 
pačią viršūnę. Grubi medžiaginė kultūra skelbiama 
aukščiausia gyvenimo vertybe. Visa, kas ją ugdo, lai
koma absoliučiu gėriu — žmonijos idealu. „Žmogaus 
pagrindinis uždavinys, tariant paties Stalino žodžiais, 
yra palinkti technikai", ir kas jai nepalinksta, nužeria- 
ma j šalj, kaip niekam vertas daiktas. Lyg kokioms pa
tyčioms nesidrovima dar tai vadinti „krikščionišku hu
manizmu," nes jis siekiąs apjungti visus žmones, tik 
esąs nesuderinamas su Romos Bažnyčia.*)

Ateistinis humanizmas yra nesutaikomas su jokia re
ligija, ne vien tik su katalikybe. Kas kultūrą laiko 
aukščiausiu gyvenimo tikslu, tas ją sureligina iš at
virkščios pusės. Tai yra žvakės dagtis, ne liepsna. Su
absoliutinta kultūra nepripažjsta greta savęs kito abso
liuto. Absoliutas tegali būti vienas, ir Jis yra žmones 
aiškiai įspėjęs: „Nei vienas negali tarnauti dviems val
dovams" (Mat. 6,24). Negalima humanizmo vardu smil- 
kinti žmogui nenusisukant nuo Dievo, ir negalima sta
tyti altoriaus kultūrai negriaujant jo Bažnyčioje. Bažny
čia ir kultūra tuo pačiu altorium nesidalina: jis prik
lauso Dievui, ne žmogui. „Mes turime Dievą, sako Ivan 
Kologrivof, bet mes nesame Dievas". Kai žmogus sudie-

•) Zlūr. „Christllcher Humanismus in Russland?" Herder- 
Korrespondenz. Heft 10. Juni 1947, 469. 

vinamas, tai religija sužmoginama. Apversta tvarka 
duoda ir įšvirkščius rezultatus. Visa tai, kas Bažnyčioje 
yra ne žmogaus, o tuo pačiu nepriklauso kultūrai, imame 
laikyti nevertu daiktu. Tada pirštu ir pašaipa rodoma 
j Trejybės paslaptį, į Eucharistiją, į Išpažintį, į Kuni
gystės skaistumą, į Moterystės nesuardomumą ir kt. Iš 
to paaiški, kad Bažnyčia mažiau užkliudoma dėl jos 
kultūrinio darbo, kuris patetiškai pagiriamas ir netikin
čiųjų, bet daugiau puolamas patsai Kristaus mokslas. 
„Štai šitas pastatytas... kaip ženklas, kuriam bus 
prieštaraujama" (Luk. 2,34). Daug kas sutiktų Bažnyčio
je garbinti Prometėjų, mokiusį žmones maištauti prieš 
dievus, bet randa Bažnyčioje Kristų, reikalaujantį pa
klusti Dievo valiai. Prieš Jį linksta kiekvienas kelis 
danguje, bet ne kiekvienas priklaupia žemėje. „Viso
mis priemonėmis ir būdais, žodžiu ir raštu, piktam 
panaudojant mokslą ir valdžią, kovojama su religija bei 
Kristaus Bažnyčia ir ji slegiama" (Pijus XII. 1941. XII. 
24). Čia ir yra įleistos giliausios šaknys tos nedermės, 
kuri visais laikais įsiterpia tarp Bažnyčios ir kultūros.

Vieną priešais antrą sustato klaidžios žmonių pažiūros, 
kurios kultūrą iškelia prieš religiją. Tuo tarpu kultūra 
nėra nei priešinga religijai, nei už ją aukštesnė. „Reli
gija yra prigimties ir kultūros atbaigimas" (A. Maceina). 
Žmogus kuria ne vien tam, kad susidarytų tiktai rei
kiamas gyventi sąlygas ir pakankamai turėtų ėdmenų, 
bet kad patenkintų ir savo dvasios alkimą kažko aukš
tesnio. Kultūra natūraliu keliu veda į Kūrėją. Tai yra 
realybė, kurios negalima paneigti, bet kurią galima 
iškreipti. Galima užmiršti, kad žmogus yra drauge ir 
kultūrinė ir religinė būtybė, dargi iš prigimties krikš
čioniška (Anima humana naturaliter ėst Christiana). 
„Kas norėtų gyventi tiktai kaip protinga būtybė (atseit, 
kultūrinė), nesiekdamas aukštesnio tikslo ir nesiveržda- 
mas pranokti savojo „Aš" (arba humanizmo), tas būtų 
pažemintas ir iš Rojaus pavarytas Adomas", sako šv. 
Irenėjus. Atgalias kelias į Viešpatį nureligintos kultūros 
būtų jam užkirstas, kaip ugniniu angelo kalaviju. Tik
tai religija žmogų atplėšia nuo žemės ir veda vėl į 
prarastą palaimą. Taigi prigimtis žmogų yerčia kurti, 
mirdamas jis prieina prie religijos, o religija jį sujungia 
su Dievu.

Žmogus visa savo esme siekia susijungti su Dievu — 
„assimilari Deo" (šv. Tomas Akvinietis). Tačiau suar
tėti su Dievu žmogus gali tiktai tada, kai pats Dievas 
palinksta į žmogų, kai Jis ateina į žemę pas žmogų. 
Senieji graikai tai tikėdami dievus sužmogindavo ir 
žmones sudievindavo. Bet vienas tiktai Kristus, Dievo 
Sūnus, yra tapęs Žmogaus Sūnumi. Jis gyveno žemėje 
tarp žmonių, ir paliko tarp jų Bažnyčioje. Bažnyčia yra 
mistinis Kristaus Kūnas, kuriam priklauso žmonės su 
visomis kultūrinėmis institucijomis. Tad ji apima ne 
tiktai paskirus asmenis, tačiau ir jų kolektyvus — tau
tas ir valstybes su visu jų individualumu bei visomis 
kultūros apraiškomis. Sv. Povilas Apaštalas gražiai tai 
išreiškia vienu savo laišku: „Dievo pilnybei patiko 
apsigyventi jame (= Kristuje) ir per jį suderinti visa, 
ar kas yra žemėje, ar kas yra danguje". (Kolos. 1, 19).

Taigi kultūra nėra išskiriama iš Bažnyčios ir negali 
būti iš jos išjungta. Ji yra palenkta Kristui ne vien kaip 
Kūrėjui, bet ir kaip Atpirkėjui. Žmones atpirkdamas
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Kristus yra dar padidinęs savo teises į žmonių bendruo
menę, paženklintų Dievo Krauju. „Kristus buvo nukry
žiuotas už žmones, sako šv. Irenėjus, ir tuo būdu Kry
žiaus ženklą įspaudė į visus daiktus". Mes esame pa
lenkti po Avinėlio ženklu: esame įjungti į Kristaus erą 
tarp Kryžiaus, iškilusio Golgotos kalne, ir Kryžiaus, 
pasirodysiančio dangus debesyse (Mat. 24, 30). Pokri- 
stinė istorija jungia žmones į Bažnyčią arba nuo jos 
atžeria, artina prie atpirkimo arba prakeikimo. Niekas 
negali abejingai praeiti pro šią dilemą. Negali nė kul
tūra palikti abejinga žmonijos išganymui arba pražū
čiai. Ji yra kuriama paties žmogaus, o žmogui nėra kito 
pasirinkimo, kaip Kristaus nurodytasis: „Kas ne su 
manim, tas prieš mane” (Mat. 12, 30). Žmogus visa savo 
būtimi ir kuriama kultūra yra pakviestas prisidėti prie 
pasaulio perkeitimo ir atpirkimo. Evangelijos tai aiškiai 
primena pavyzdžiu apie kviestuosius vynuogynan dar
bininkus, kurie neturėjo be darbo garglinėti po preky
vietę. Kultūra negali palikti bergždžia, kaip į žemę 
įkastas talentas.

Bažnyčia padaro kultūrą vaisingą. Vienu atžvilgiu, 
kaip matėme, kultūra yra Bažnyčiai neapseinama atspir
tis (darbininko triūsas vynuogyne), o šiuo antruoju at
veju Bažnyčia yra kultūrai nepakeičiama pašventintoja 
(šeimininko atlyginimas darbininkui). Bažnyčia apglobia 
kultūrą Dievo malone: įprasmina ją ir pašventina, kaip 
yra pašventinamas kiekvienas žmogaus rankų darbas, 
siejamas su malda (Orą et laboral). Žmogaus darbas 
tada įgija antgamtinę vertę: nuo jo nutrinama Adomo 
žymė. Tuo pačiu kultūra įgauna aukštesnę prasmę: su
daro atsparą religijai ir yra jos atbaigiama. Kultūra 
įsijungia į išganomąjį pasaulio vyksmą. Bažnyčia jos 
nesusiaurina, bet ją dar išplečia. Ji nekliudo kultūrai 
augti, .bet dar jai padeda. Bažnyčia nepavergia kultūros, 
bet nukreipia ją prigimtu keliu ir išlaisvina iš siaurų 
humanizmo varžtų.

Viduramžiai, sukūrę sekvenciją „Venį Creator Spiri
tus", visa tai geriau suprato už naujuosius amžius, pa
sikliovusius vienu žmogiškumu. Šventoji Dvasia, atė
jusi į žemę ugnies liežuviais, įkaitina žmones kaip žaiz
dras metalo gabalą, iš kurio kaldinami įrankiai-ir pa
dargai žemei įdirbti (Colere). Tačiau jie ne tam žmogui 
duodami, kad kultyvuotoje žemėje žmogus pats grumstu 
pavirstų. Kurdamas jis turi kaskart labiau atitrūkti nuo 
žemės ir tobulėti, kad žemės grumstas būtų atnaujintas. 
Bažnyčia kaip tiktai lenkia kultūrą į šį tikslą. Kai ji 
laimina pradžią kurio kūrybinio darbo ar siekimų, vi
sada kreipiasi į Dievą prašydama: „Emitte Spiritum tuum 
et creabuntur, et renovabis iaciem terrae“. Šventoji 
Dvasia yra ta tikroji įkvėpėja ir skatintoja žmogaus 
pastangų užvaldyti ir sukultūrinti pasaulį taip, kad dar 
žemėje susijungtų Dievas ir žmogus. Kai kultūra šito 
uždavinio siekia, ji sutinka būti pamokoma Bažnyčios 
(„Erudiminil“), ir ji statydina žemėje Abelio altorių, 
nuo kurio dūmai smilksta į dangų. Kai kultūra paneigia 
šią savo paskirtį, ji nusigręžia nuo Bažnyčios („Non ser- 
viamusl"), ir ji suramsto Kalno aukurą, kurio dūmai ap
dumia jį patį ir nusidriekia pažemiui. Taip buvo žmoni
jos pradžioje, tas pasikartoja visame jos istoriniame ke
lyje.

Kai tiktai kultūra atitolsta nuo Dievo, ji visada pasi
daro maištinga. Nureligėjusi kultūra stengiasi žemės 
veidą nusvilinti mitologinio Prometėjaus ugnimi, kaip 
išraiška gryno žmogiškumo. Žmogus tada pats save skel
bia „Dievu" arba nusikaldina jį iš žemės gerybių luito. 
Šias prometėjiškas žmogaus užmačias yra gražiai nuta
pęs M. K. Čiurlionis viename paveikslų cikle. Jis vaiz

duoja Kūrėją, nulipdantį iš žemės žmogų, ir gretimai 
rado tą patį žmogų, bekaldinantį iš uolos gabalo Kūrė
ją. Rūstus ir šiurpus kaldinamo Dievo paveikslas, rodos, 
graso žmogų užgriūti. Tai primena mums naujų laikų 
sudievintą valstybę, kuri žmones suslegia savo visa 
mase ir juos padaro banda. „Valstybės delfikaclja, kaip 
taikliai pastebi N. Berdiajevas, veda į žmogaus bestifi- 
kaciją“. O gyvuliu paverstas ar juo pavirtęs žmogus jau 
nebūna kūrybingas. Kai nureligėję žmonės kuria, pa
prastai stato Babelio bokštus ir ant jų išrašo „Žvėries 
žymę" (Apr. 13, 16), kuri yra priešinga Kristaus ženklui. 
Nesiremdami Kristaus Bažnyčia, vienų žmonių statomi 
kultūros bokštai griuvo ir po savim palaidojo pačius 
statytojus. O jų griuvimas būna didelis. (Mat. 7, 27],

Kristaus Bažnyčia, Gonzague de Reynold žodžiu, „nuo
lat stovi vidury griuvėsių", nes nuolat aplink ją griūva 
pseudo-kultūra. Tat yra „visa tai, kas tiktai ardo krikš
čionišką (= dievišką) tvarką, ir kas negali būti laikoma 
tikra kultūra" (A. Rademacheris). Tikra kultūra negali

-t^.ali pavienis europietis krikščioniškąjį tikėjimą lai
kyti neteisingu, o tačiau nepaisant to, visa tai ką jis 
pats sako, mąsto ar veikia kyla iš krikščioniškosios kul
tūros palikimo...

Aš laikau neįmanomu dalyku, kad visiškai žuvus 
krikščioniškajam tikėjimui europinė kultūra dar iš
silaikytų. To įsitikinimo aš esu priėjęs ne dėl to, kad aš 
pats esu krikščionis, bet dėl to, kad aš esu įsigilinęs į , 
modernųjį bendruomeninį gyvenimą. Krikščionybės 
galas būtų ir visos mūsų kultūros galas. Ir tektų tada 
mums pradėti iš naujo, nes gatavos kultūros negalima 
pasisavinti. Mums tada reiktų laukti, iki užaugs žolė, 
kuri būtų maistas aviai iš kurios vilnų mes galėtume 
pasisiūti naują drabužį. Turėtų praeiti šimtai barba
rybės metų. Mes naujos kultūros nesulauktume; nesu
lauktų jos nei mūsų vaikai nei vaikų vaikai; o jeigu 
mes jos ir sulauktumem, tai mūsų tarpe nebūtų nei vie
no, kuris ja džiaugtųsi. ' | ! . ' į

S. T. Eliot, 1945 mt.

būti priešinga Dievo tvarkai, nes jai nėra priešinga pati 
žmogaus prigimtis. „Saugodama prigimtį ir antgamtinę 
tvarką, kaip pabrėžia Pijus XII, Bažnyčia negali tylėti, 
kai ji pažeidžiama" (1942. XII. 24). Todėl Bažnyčios 
įspėjamasis balsas visada skardi tarp tų griuvėsių, 
kuriuos suverčia maištinga žmogaus ranka „tariamos 
kultūros" vardu. Gali kas apšaukti dėl to Bažnyčią „ne
kultūringa" — jos balsas. nenutils. Gali kas paliauti 
kūręs (įklimpęs į gyvenimo dumbres) — Bažnyčia ne
tiesioginiu būdu visada kultūrą ugdys, ją skatins ir lai
mins. Tai yra jos išviršinis rūbas, pro kurį visais am
žiais sklido ir sklis į žmones gyva, nemaini ir visada ta 
pati amžina Šventoji Dvasia. Jokie žmogaus pasidirb
dinti saikai Jos neišsemia, ir joks kultūros matas Kri
staus Bažnyčios neapima. Priešingai, Bažnyčia Kristaus 
mokslu turi teisę seikėti bet kurią kultūrą, ir apie 
Kristų telkiasi visi, kurie ieško tikros tiesos: „Viešpatie, 
pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius 
(Jon. 6, 67).
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Kun. P. Bajerčius

RELIGINIAI SANTYKIAI KLAIPĖDOS KRAŠTE
NUO 1922 m. IKI 1944 m.

Randu reikalingu paliesti šį klausimą, nes ateis gi 
vieną kartą laikas, kada mes išblaškyti Klaipėdos kraš
to gyventojai grįšime j seniau gyventas vietas ir pra
dėsime krašto atstatymo darbą. Nesuklysiu pasakęs, 
kad tas kraštas religiniu atžvilgiu bus ne vienos kon
fesijos, bet gana įvairus. Todėl noriu paliesti šį klau
simą, kad nepadarytume tų klaidų kurias darėme. O jų 
buvo tiek iš katalikų, tiek iš evangelikų pusės.

Iki Klaipėdos krašto atvadavimo, t. y. iki 1923 m., 
tas kraštas buvo grynai evangeliškas. Katalikų buvo 
gana mažas nuošimtis: Klaipėdos mieste 1.500 katalikų, 
Šilutės parap. apie 1.000, Robkojų parap. 600 ir Vieš
vilės parap. apie 400 katalikų. Viso apie 3.500. Kitų ti
kybų dar mažiau. Klaipėdos kraštui prisijungus prie 
Lietuvos prasidėjo krašto ekonominis atkutimas. Pats 
Klaipėdos miestas pradėjo amerikonišku tempu augti. 
Augo taipogi miesteliai bei kaimai. Prasidėjo kurtis 
lietuviška pramonė ir ji daugiausiai susibūrė šiame 
krašte. Klaipėdon plaukė pinigai iš visos Lietuvos. Pi
nigą sekė uždarbio jiešką darbininkai bei vertelgos. 
Taipogi amatininkai. Krašto gerbūvis augo kaip ant 
mielių. Vietos gyventojų prieauglis negalėjo patenkin
ti darbo rankų pareikalavimo. Darbo rankų trūkumą 
turėjo padengti Did. Lietuva. Kadangi Did. Lietuva ka
talikiškas kraštas, savaime suprantama, kad katalikų 
skaičius Klaipėdos krašte pradėjo sparčiai augti. Ir jis 
augo ištikro sparčiai. Taip 1937 met. Klaipėdos mieste 
katalikų buvo jau 18 tūkstančių. Visame krašte apie 
30.000 iš 150.000 gyventojų. Šitoks spartus katalikų gy
ventojų augimas nepatiko evangelikams kaip vokie
čiams taip lietuviams. Jis nepatiko taipogi ir vokiečiams 
katalikams. Visiems, kurie sekė gyventojų prieauglį 
krašte, buvo aišku, kad netolimas yra laikas, kada lie
tuviai—katalikai užims krašte dominuojančią vietą, o 
to nenorėjo vokiečiai kaip evangelikai, taip katalikai. 
Labiausiai šie pastarieji, kurie pasižymėjo savo provo- 
kišku šovinizmu. Todėl aš nušviesiu lietuvių katalikų 
santykius su visomis trimis grupėmis: su vokiečiais 
katalikais, su vokiečiais evangelikais ir galop su lietu
viais evangelikais.

Vokiečių katalikų visame krašte buvo 3.000 žmonių. 
Bet jie buvo remiami ir palaikomi Klaipėdos krašto vo
kiečių, o dar labiau iš už Nemuno, t y. Reicho vokie
čių. Jie buvo kovoje su lietuviais katalikais remiami 
įvairiais galimais būdais. Pirmiausiai finansiniai. Klai
pėdos Kraštui tapus nuo 1923 metų Liet. Valstybės da- 
lymi, Reicho užsienių reikalų ministerija darė pastangų, 
kad kuo daugiausiai vokiškų inteligentinių jėgų liktų 
krašte, ypatingai valdininkų. Mat, valdininkams buvo 
leista optuoti ar už Vokietiją ar už Lietuvą. Liekan
tiems krašte valdininkams taigi ir kunigams vokiečiams 
buvo pažadėta finansinė parama išlyginant algų skir
tumą tarp Reicho ir Klaipėdos Krašto valdininkų. O 
skirtumas buvo, Klaipėdos Krašto valdininkai maždaug 
gaudavo litais tiek, kiek'Reicho atatinkamos kategori
jos valdininkai RM. O kadangi RM oficialus kursas bur 
vo 2,40 lt. tai Reichas Klaipėdos Krašto valdininkams 

primokėdavo daugiau kaip kitą algą. Vokiečiai kunigai 
tiek katalikų, tiek evangelikų gaudavo dar daugiau. Ir 
Reichas ištikimai ištisą metų eilę atlikdavo tuos primo- 
kėjimus per vokiečių konsulatą Klaipėdoje. Lietuvos 
valdžiai užprotestavus ir pakėlus triukšmą prieš papir
kinėjimą valdininkų, buvo iš Lietuvos pusės sutikta, 
kad Reichas išmokėtų vienkartinę pašalpą, kad tokiu 
būdu baigtųsi papirkinėjimas valdininkų ir Reichas iš
tesėtų savo pasižadėjimus. Tie išmokėjimai buvo gana 
aukšti. Taip liaudies mokyklos mokytojai gavo po apie 
40.000 lt. Randu reikalingu pažymėti, kad to išmokėjimo 
nebuvo aplenkti ir valdininkai, kurie skaitė save lietu
viais, dirbo lietuvišką darbą. Tas lietė valdininkus, ku
rie buvo tarnyboje dar prieš krašto prisijungimą prie 
Didž. Lietuvos. Bet tuomi valdininkų papirkinėjimas iš 
Reicho pusės ir kartu kurstymas prieš krašto čentralę 
valdžią nesibaigė. įvairūs vokietybės šulai ir organiza
cijos gaudavo ir toliau gana žymius priemokėjimus. 
Tie primokėjimai buvo daromi visiems uoliai vokiškam 
reikalui dirbantiems asmenims. Tik vieno dalyko tebu
vo reikalaujama: ištikimai vykdyti vokiečių konsulato 
Klaipėdoje nurodymus. Primokėjimai būdavo nutrau
kiami, jeigu kuris asmuo ar organizacija drįsdavo tik 
suabejoti tų nurodymų tikslingumu. Iš katalikų kunigų, 
žinoma vokiečių, pirmam primokėjimai buvo sustabdyti 
kun. Rischewskiui, Robkojų klebonui.

Kas liečia vokiškas organizacijas, o jų buvo gana 
daug, joms, galima sakyti, buvo pinigai saujomis žar
stomi. Labiausiai buvo remiamos labdaros organizacijos. 
Iš jų buvo reikalaujama didžiausio dėmesio kreipti į 
vaikus mokyklinio amžiaus. Bendruomenės vaikai bū
davo aprūpinami mokyklose visu kuo: mokyklos reik
menimis, drabužiais ir pinigais. Ypatingo dėmesio buvo 
kreipiama į vaikus lietuviškos kilmės. O tokių buvo 
dauguma. Ir ne vienas lietuvis net centralės valdžios 
valdininkas, būdavo suviliojamas tų pašalpų ir leisdavo 
savo vaikus ne į lietuvišką direktorijos išlaikomą mo
kyklą, bet į vokiečių mokyklą. Tų pačių pašalpų suvi
lioti lietuviai kilimo iš Didž. Lietuvos dėdavosi prie vo
kiečių organizacijų, leisdavo savo vaikus ruošti prie 
pirmos šv. komunijos vokiečių kalboje. Mat, vokiečiai 
po pirmos šv. komunijos labai gausiai apdovanodavo 
daiktais bei pinigais O ką jau kalbėti apie lietuvius gi
musius Klaipėdos krašte, arba gyvenusius ilgesnį laiką 
krašte, kada kraštas priklausė Vokietijai. Organizacijų 
kaip religinių, taip ir pasaulinių finansinis pajėgumas 
ir buvo ta meškerė, kurios pagelba vokiečiai katalikai 
verbuodavo sau narius iš masės plūstančios iš Did. Lie
tuvos. Tuo ir paaiškinamas vokiečių katalikų skaičiaus 
spartus augimas neproporcingas gimimo skaičiui. Kaip 
vokiečiai katalikai nesiskaitė su pinigais rodo šis pa
vyzdys: Dievo Kūno šventėje Klaipėdos krašte būdavo 
ruošiama vaikams pasilinksminimai, subuvimai, iškilos, 
nes Devintinės — tai vaikų šventė. Buvo nutarta, kad 
vokiečiai ir lietuviai švęs tą šventą kartu Saulių name. 
Tik vien saldainiams vokiečių organizacijos paskyrė 
500 lt., kitoms dovanoms pirkti didesnes sumas. Mes 
lietuviai toli gražu negalėjome savo vaikų taip apdo-
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vanoti ir nuo to sykio daugiau nerengėme vaikams 
švenčių kartu su vokiečiais.

Antras dalykas, kuris lietuvių katalikų poziciją silp
nino, tai buvo žmonių atvykstančių iš Didžiosios Lietu
vos j kraštą dorovinė menkybė. Niekur neapsieinama 
be išimties. Tai ir čia buvo išimčių. Atvyko ir gana 
vertingų asmenybių. Bet daugumoje tai buvo žmonės, 
kuriems Didž. Lietuvoje jau nepatogu buvo gyventi: 
policijos pajieškomi, su žmonomis išsiskyrę, mušeikos 
bei vagiliai. Belankant kalėjimus susidarydavo gana 
nejaukus vaizdas. Nors krašte gyventojų, kilusių iš Didž. 
Lietuvos skaičius buvo kelis kartus mažesnis už vietos 
kilimo, kalėjimus pripildydavo išimtinai tik Didž. Lietu
voj lietuviai. Tą patį reikia pasakyti ir apie valdinin
kus. Pirmais Lietuvos nepriklausomo gyvenimo metais 
esant mažam valdininkų pasirinkimui buvo siunčiama 
kas papuolė, kas sutiko važiuoti. Vėliau kada Klaipėdos 
krašte dirbantiems valdininkams susidarė geresnės ma
terialinės sąlygos, negu Didž. Lietuvoje, kraštą užplūdo 
geri partiečiai, bet menki valdininkai, dar menkesni 
žmonės. Žmonės, kurių šeimos kalbėjo rusiškai, lenkiš
kai, vokiškai tik*ne lietuviškai. Jų dauguma demonstra
vo rusišką kultūrą. Visa kultūrinė veikla apsireikšdavo 
tuom, kad jie susirinkimuose, šventėse cilinderiuose pa- 
paraduodavo, o užbaigdami pagarbindavo partiją bei 
jos vadą. Apie šią dvasios ubagystę pasako geriausiai 
faktas, kad tarpe gubernatorių buvo vienas katalikų 
ekskunigas, Vytauto Didžiojo reprezentacinei gimnazi
jai visą laiką vadovavo taipogi ekskunigas, vėliau priė
męs evangelikų tikybą. Šitie žmonės nesilaikė katalikų 
atžvilgiu neutraliai. Jie trukdė katalikams kur tik galė
jo ir kaip galėjo. Vieni savo pavyzdžiu, kiti ir veiks
mais, kaip tai: neleisdami lietuviams katalikams steigti 
savo organizacijų, arba jau esamoms organizacijoms 
neleisdami daryti susirinkimų. Tuo tarpu iš vokiečių 
katalikų nebuvo reikalaujama susirinkimams jokių 
leidimų. Jie ir organizacijas galėjo kurti be jokio lei
dimo, užteko tik pas būrgermeisterj užmelduoti organi
zacijos įstatus ir pačią organizacija. Tai darė ne direk
torijos valdžia, bet mūsų centralinė Kauno valdžia. 
Keista, — bet nieko nepadarysi, taip buvo. Todėl da
rosi suprantama, kodėl lietuviai katalikai perviršidami 
kelis kartus vokiečių katalikus niekados neturėjo va
dovaujančios vietos katalikų gyvenime Klaipėdos kraš
te. Ją išlaikė vokiečiai katalikai būdami mažuma, bet 
materialiai bei moraliai remiami vokiškos visuomenės 
iš už Nemuno.

Aštresnis trynimasis tarp vokiečių ir lietuvių katalikų 
prasidėjo 1926 m., kuriant Lietuvos Bažnytinę Provin
ciją. Iki tol lietuviai buvo aptarnaujami vokiečių ku
nigų ir laikėsi visiškai pasyviai nors ir neturėdami jo
kių teisių bažnytiniame gyvenime. Kuriant bažnytinę 
provinciją vokiečiai katalikai darė pastangų, kad Klai
pėdos Kraštas liktų prie Ennlando vyskupijos, t. y. prie 
Breslau bažnytinės provincijos. Tam reikalui aptarti bu
vo šaukiami susirinkimai ir rašomi prašymai. Viešvilės 
parap. bažnyt. archyve kun. Lechavičius rado protokolo 
nuorašą Klaipėdos dekanato kunigų posėdžio, įvykusio 
1926 met. Posėdžio datos nepamenu. Tame protokole 
prašoma Klaipėdos Kraštą palikti prie Ennlando vysku
pijos. Jeigu tas nebūtų galima padaryti ir prijungimas 
turėtų įvykti, tai prašoma kun. skirti iš Ennlando, o 
kunigų prieauglį auklėti Braunsbergo Seminarijoje. Pa
grindu tokio prašymo paduodami šie dalykai: Didž. Lie
tuvos kunigai nesą paruošti diasporos pastoracijai. Jie 
ir ateityje negalėsią būti paruošti, nes Didž. Lietuva 
išviso diasporos neturinti. Dėl tokio kunigų neparuoši- 
mo nukentėsią tikinčiųjų sielos reikalai. Didž. Lietuvos 

kunigų išsilavinimo lygis esąs labai žemas. Jie esą bai
gę tik 4 gimnazijos klases ir nesą baigę aukštąjį moks
lą, nes Lietuvos kunigų seminarijos neturinčios univer
siteto teisių. O apie akademinius laipsnius nėra ką kal
bėti. Tokie kunigai Klaipėdos Kraštui, kur gyventojų 
kultūrinis lygis daug aukštesnis, netinka. Didž. Lietu
vos kunigai moraliai esą labai pakrikę. Nurodoma di
delis skaičius ekskunigų, iš kurių trys gyveną pačioje 
Klaipėdoje ir piktiną tikinčiuosius kaip katalikus, taip 
ir evangelikus. Tokių kunigų Klaipėdos katalikai neno
rį turėti. Protokolą pasirašė visi krašto kunigai su de
kanu Dannelautzki priešakyje ir parapijų komitetai.

Šių šmeištų prieš Lietuvos dvasiški ją nuorašai pa
siųsti Sv. Tėvo Nuncijui Mūnchen’e, dabartiniam Sv. 
Tėvui Pijui XII ir Ennlando vyskupui su prašymu pasi
gailėti Klaipėdos krašto katalikų ir daryti pastangų, 
kad kraštas nebūtų prijungtas prie Lietuvos Bažnytinės 
Provincijos.

Koks buvo Nuncijaus atsakymas negalima buvo su
žinoti. Rastas Ermlando vyskupo atsakymo nuorašas. 
Tame atsakyme vyskupas praneša, kad nežiūrint iš jo 
pusės visų padarytų pastangų Klaipėdos Kraštas bus 
prijungtas prie Lietuvos Bažnytinės Provincijos, kartu 
ragindamas dar uoliau darbuotis ir pasitikėti Dievo Ap- 
veizda.

Tikrai kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos Bažny
tinės Provincijos vardu Klaipėdos Laisvoji Prelatura. 
Telšių vyskupas paskiriamas kartu ir Klaipėdos prelatu.

Su Prelaturos įkūrimu prasidėjo lietuvių katalikiį at
kutimas. Paskiriami kunigai lietuviai. Pirmutinis kuni
gas kilimu iš Didž. Lietuvos, kuris buvo paskirtas Klai
pėdos Prelaturon, buvo kun. J. Ruibys. Jis paskiriamas 
Klaipėdos parap. vikaru, kartu liet, gimnazijos Klaipė
doje kapelionu. Lietuviai gauna jau šiokių tokių teisių 
bažnytiniame gyvenime. Kuriamos katalikų organizaci
jos. Lietuvių katalikų judėjimą remia taipogi jau nuo 
seniau be pareigų Klaipėdoje apsigyvenę kunigai ame
rikiečiai: kun. N. Petkus, kun. V. Bartuška ir kun. La
pelis. Augant tikinčiųjų skaičiui, pasiunčiama daugiau 
liet, kunigų. Man pavedamos Vytauto Didž. gimnazijos 
Klaipėdoje kapeliono ir tikybos dėstytojo pareigos. Ši
lutėje atleidžiamas Ermlando kun. vokietis Ciganke ir jo 
vieton skiriamas lietuvis kun. Satkus. Bet lietuviai visą 
laiką nors sudarydami daugumą nepaima vadovaujamos 
rolės nė Šilutėje nė Klaipėdoje. Mat, čia kunigai Klai
pėdos dekanas ir klebonas Dannelautzki ir Šilutės kle
bonas Šachtas pasirodė stipriomis asmenybėmis. Ypa
tingai Šilutės klebonas Šachtas pasižymėjo savo gu
drumu ir lankstumu laviruojant tarp lietuvių ir vokie
čių. Ir tuodu klebonai remiami vokiškų direktorįjų su
geba visą laiką neįsileisti lietuvių į bažnytinį komitetą. 
Ne taip laimingai sekėsi Viešvilės klebonui Olschews- 
kiui ir Robkojų klebonui Rischewskiui. Kun. Olschews- 
kis viešai, net per pamokslus puldavo lietuvius niekin
damas viską, kas lietuviška. Nesivaržydamas varė aštrią 
prieš lietuvišką propagandą. Klaipėdos Krašto guberna
torius įsakė jam apleisti kraštą. Ponas Navakas galėjo 
tai padaryti, nes kunigas Olschewskis buvo palaikęs 
vokišką pilietybę. Persikėlęs į Reichą, gavo Tilžės kat. 
klebono vietą. Baigė savo gyvenimą kaip kankinys Da
chau konzent. lageryje. Įdomi kun. Olschewskio arešta
vimo priežastis. Vokiečiams įsibrovus į Klaipėdos Kraš
tą, rudenį 1941 m. kun. Olschewskis atvyko į savo bu
vusią parap. pamedžioti. Nes buvo liguistas medžioto
jas. Po medžioklės užsuko pas savo gerus pažįstamus, 
žinoma vokiečius, pasivaišinti. (b. d.)
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ŠV. TĖVAS PIJUS XII
APIE MODERNIĄJĄ PLASTIKĄ BAŽNYČIOJE1947 m. lapkričio 2 d. išleista enciklika „Mediator Dei et hominum" skirta liturginiams Bažnyčios uždaviniams nušviesti, katalikiškosios pasaulio spaudos yra vertinama kaip šv. Tėvo pastanga suderinti kai kurias skirtingas pažiūras Bažnyčios gyvenime. Pastaraisiais metais lotiniškoje katalikų Bažnyčioje yra pasireiškęs gyvas liturginis sąjūdis, atnešęs gražių vaisių, bet ne visada sugebėjęs išlikti teisingumo ribose. Šv. Tėvas pagiria tai kas yra teisingo pas senuosius ir pas jaunuosius ir perspėja nuo abiejose pusėse esančių pavojų, (Apie tai mes plačiau painformuosime kitą kartą). Ši enciklika iš tikro yra „mediatrix" — tarpininkė. Ji atkreipia dėmesį j tai, kad bejieškant senųjų Bažnyčios maldingumo formų nebūtų apleidžiamos dabartinės jos formos, kurios yra ne mažiau šventos ir šv. Dvasios įkvėptos, dėl to kad yra vartojamos dabartinėje praktikoje.ši enciklika yra „sutaikintoją" ir įvairiais pagelbiniais klausimais, liečiančiais liturginį gyvenimą. Taip ji užbaigia seną muzikų ginčą apie gregorianinį ir daugiabalsį giedojimą šv. Mišių metu. Kai kurie muzikai, labai griežtai aiškindami Pop, Pijaus X „Motu proprio" raštą apie choralinį giedojimą, manė, kad daugiabalsis giedojimas yra iš viso neleistinas dalykas Bažnyčioje. Pop. Pijus XII šį ginčą baigia akcentuodamas choralinio giedojimo kilnumą bet kartu ir daugiabalsio giedojimo leistinumą. „Tie tikrai nukryptų nuo tiesaus kelio, rašo šv. Tėvas, kurie draustų ir atmestų patifoninį arba daugiabalsį giedojimą, kuris atitinka Apaštalų Sosto išleistoms normoms".Ta pati kraštutinumus derinanti kryptis reiškiasi ir plastinio meno klausime, būtent: ar galima Bažnyčias puošti moderniąją plastika. „Tai, ką esame pasakę apie 

muziką, tas pat sakytina yra ir apie kitus kilniuosius menus, ypač apie architektūros, skulptūros ir tapybos rūšis. Modernūs vaizdai ir formos, kurios geriau atitinka medžiagai iš kurios šiandien kūriniai yra gaminami, nėra akių plotu dėl kokios prietaringos pažiūros niekintini ir atmestini; esant šiam pagrindui, teisingai suprastam kai menas nenueina vien į natūralizmą ar į taip vadinamąjį „simbolizmą" ir daugiau atsižvelgiant krikščioniškos bendruomenės reikalų, negu savotiško menininko sprendimo ar pomėgio, visiškai dera, kad mūsų laikų menui būtų suteiktos galimybės garbingai su atatinkama pagarba prisidėti prie šventų pastatų ir apeigų; taip kad ir jis galėtų prijungti savo balsą prie to nuostabaus garbės koncerto, kurį pereitais krikščionybės amžįais yra sudarę žymieji pasaulio vyrai. Tačiau, laikydamiesi savo pareigų sąžinės, mes negalime to pasakyti apie kai kuriuos vaizdus ir formas, nesenai kai kur įvestas. Mes jas ajjgailestaujame ir pasmerkiame, kaip sveiko meno iškraipymą ir išniekinimą; kurie prieštarauja ne tik grožiui, kuklumui ir krikščioniškajam pamaldumui, bet ir tikrą religinį jausmą gėdingai įžeidžia. Toks menas yra šalintinas iš mūsų šventyklų, kaip visiškai nesiderinąs su vietos šventumu.Garbingieji Broliai (kreipiamasi į vyskupus) laikydamiesi pontifikalinių normų ir nuostatų stenkitės nušviesti tų menininkų protus ir širdis, kuriems šiandien tenka pareiga atstatyti tiek karo sugriautų bažnyčių; kad jie norėtų ir stengtųsi iš dieviškos religijos semtis pradų, kurie geriau atitinka kulto reikalavimams; kad taip laimingai išeitų, jog žmogiškieji menai, kurie yra tarsi dangaus dovana, nušvistų gryna šviesa ir tiktų puikiai tiek civiliams reikalams, tiek Dievo garbei, bei sielos išganymui!"

Vysk. P. P. Būčys M.J.C.

Lietuvos augimas dabar
1947 metų gruodžio 16 dieną Romoje buvo įsteigta 

Lietuvių pasauliečių studentų kolegija. Ją pašventin
damas vyskupas P. P. Būčys pasakė kalbą, kurios 
santrauką čia paduodame. Red.Mums bematant Lietuva auga svetur: Romoje 1946 m. atsiranda šv. Kazimiero Kolegija, dabar 1947 m. besibaigiant atsidaro bendrabutis lietuviams pasauliečiams studentams. Nekalbant apie tai, kas buvo pirmiau. Šitie dalykai rodo augimą, o auga vien tik gyvieji daiktai. Reiškia Lietuva auga, bet deja svetur.Savo gimtoje žemėje ji neteko nepriklausomybės ir yra panaši į nukirstą medį; bet ir medžiai yra ne vienoki.Mano tėviškės sode augo drebulė ir stelbė vaisinius medžius. Mano tėvas ją nukirto sulig žeme, bet kitą pavasarį apie bepūvantį kelmą visomis kryptimis pridygo daugybė drebulaičių taip plačiu ratu, kaip toli siekė nukirstosios drebulės šaknys. Mes žmonės minty- jom, kad drebulė niekiausias medis, nes nuo jos nepa

sisekė apginti vaisinį sodą. Praėjo keliolika metų. Mano sesuo ištekėjo už Plokščių girių urėdo. Iš jo aš patyriau, kad drebulė yra geresnė už egles ir pušis. Parduodant ją j užsienius gaunama brangiau; nes Austrijos dirbtuvės iš drebulių daro siūlus ir iš siūlų audžia medžiagas storiems viršutiniams drabužiams.Iš drebulės šaknų išaugo daugybė drebulaičių dėlto, kad netekus kamieno, ji neprarado gyvybės, o tebeturėjo ją po žeme. Taip pat ir Lietuva šiandien augdama svetur, neprarado gyvybės, nors jos nepriklausomybės kamieną nukirto Maskva.Bet ar dėlto mums reikia atsižadėt vilties nepriklausomybę atgauti? Aš sakyčiau: ne. Panašumas į drebulę geras ir naudingas tik tam tikram laikui, bet ne visur ir ne visada. Mes esam ne medis, o žmonės. Nukirstas medis negali atstatyti savo kamieno, nukirsto, sumalto, suverpto, išausto ir. virtusio rudens apsiaustu žmonėms; bet žmonės gali atgauti savo nepriklausomybę.Žmonės miršta ir nenorėdami; bet tautos nemiršta, kol nenori mirti. Jos miršta tik norėdamos. Žydų tautos kamienas Palestinoje tapo nukirstas Pompejaus laikais kelioms dešimtimis metų prieš Kristų. Titus 70 metais po Kristaus iškasė ir kelmą tos tautos iš jos žemės. Ta tauta nenumirė dėlto, kad nenorėjo numirti.
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faastoige katodus „siMQGfa"
(A. Weis straipsnio santrauka iš žurnalo

„Das Mūnster“ 1947. 3—4).

Viduramžio gotinių katedrų puošimo centras būdavo 
ne jų vidus, ne didysis altorius, bet katedros išorė, 
ypač jos durys. Gotinių katedrų portalai būdavo išpuo- 
šiami nesuskaitoma daugybe statulų bei relijefų. Dau
gumas tų kūrinių yra aukštos meninės vertės.

Strasburgo pietų portalo papuošimų centrinį vaid
menį vaidina trys figūros: dvilypių durų viduje sėdįs 
karalius Saliamonas — Kristus (jis yra žuvęs) ir abie
jų durų šonuose dvi puikios moteriškos figūros, vaiz
duojančios Bažnyčią ir Sinagogą. Dešinėje karaliaus 
pusėje stovinti ekklesia — Bažnyčia yra moteris ka
rališkai apsirengusi ir pasipuošusi, viena ranka tvir
tai pasirėmusi ant kryžiaus, kitoje rankoje laikanti 
Viešpaties išganymo kraujo taurę ir išdidžiai žiūrinti 
į kitą durų šoną, kur stovi jos priešininkė, Sinagoga.

Sinagogą vaizduoja taip pat labai graži moteris, be
veik dar puikesnė negu „Bažnyčia“. Tačiau savo di
dingumą ji jau atrodo praradusi. Atrodo lyg ji dar ką 
tik buvo galvojusi, ar žengti į kitą pusę, pas vainikuo
tąją karalienę, ar ne, nes jos kojos yra pasirengusios 
žingsniui. Tačiau ji staiga tvirtu posūkiu yra nuo jos 
nusigrįžusi, o jos akys yra netekusios šviesos (užrištos 
skara). Jos sprendimas jau yra padarytas. Jos kaltė 
pradeda ją slėgti, kaip sunki bausmė. Ji svyra atgal. 
Joe lazda, t. y. ietis, su kuria ji Dievą nužudė, lūžta ir 
nebeteikia jai jokios atramos. Išorinio apsiausto — 
didžiūnų drabužio — jau ji yra netekusi. Karališkas 
vainikas yra nukritęs po jos kojų ir iš jos rankos slysta 
lentelės su senaisiais įstatymais.

Šiandien ji savo pastangas kreipia į Palestiną. Ji 
daro tą, ko medis negalėtų padaryti. Savo gyvybės 
jėgas ji kreipia ten, kur buvo užaugęs jos kamienas. 
Žydams šiandien sunkiau atgauti Palestiną, kaip lietu
viams atstatyti savo nepriklausomybę ant Baltijos Jū
ros ir Nemuno krantų. Turi drąsos ir ryžtingumo jie; 
turėkime ir mes.

Nesvaigstu patrijotizmo smalkėse, kada savo tautą 
lyginu drebulei ir žydams. Mylėdamas ją žiūriu tiesos 
ir matau vieną labai kenksmingą ydą giliai įstrigusią į 
mūsų tautos dvasią. Senaisiais amžiais (XIV—XIX) iš
mintingieji ir galingieji lietuviai nebrangino savo kal
bos. XIX šimtmetyje tos tautos šviesuomenėje pasi
reiškė stipri kryptis nebranginti savosios katalikybės. 
Kaip Jogailos laikais nesuprasta savosios kalbos ver
tingumo, taip Basanavičiaus ir Šliupo laikais nemokėta 
įžiūrėti katalikybės kultūrinių vertybių, vis dėl to pa
ties įgimto ir paveldėto įpročio svetimus dalykus bran
ginti labiau už savuosius.

Nuo 1910 m. šviesesnioji Lietuvos jaunuomenė ry
žosi išvengti abiejų minėtų klaidų ir stovėti ant abiejų 
savo kojų. Ne visi suprato kultūrinę to reiškinio vertę. 
Nė visi ateitininkai tos prasmės pilnai nepermanė. Susi
darė kultūrinių, dorinių ir protinių nenuoseklumų pynė. 
Viską atnaujinti Kristuje imta nepaisant kaikurių Dievo 
įsakymų, dorą atidedant į šalį, skambančiu žodžiu pa- 
keišiant tikrąją tiesą.

Sakoma, kad istorija esanti mokytoja, kurios moki
niai išbėgiojo. Aš tikiuosi, kad jūs, vyrai, gavusieji at
kelti ištrėmimo vargus, būsite darbštūs tos mokytojos 
klausytojai ir, pasinaudoję jos tiekiamuoju patyrimu, 
savo ir savųjų jėgas sustiprinę pakreipsite jas Tėvynės 
nepriklausomybei atgauti.
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Apie 1230 metus kiekviena katedra turėję savo „Baž
nyčios“ ir „Sinagogos“ statulų ciklą. Viduramžiais tie 
statulomis išpuošti portalai atstojo religinę knygą ar 
laikraštį. Iš jų buvo „skaitoma“ Bažnyčios mokslas, 
apie jas buvo mąstoma. Dėl to šios skulptūros yra ne 
kartą vadinamos „monumentine teologija“. Tie porta
lai daug prisidėjo prie viduramžio dvasios formavimo. 
Dėl to šiandien, norint rasti priėjimą prie viduramžio 
dvasios, jo dažnai ieškoma turtinguose katedrų porta
luose. Geru kelrodžiu j šią kultūrą gali būti ir Stras- 
burgo „Sinagoga“. Meno kritikų nuomone Strasburgo 
„Sinagogoje“ galima atpažinti idealios moters atvaizdą; 
tokios — kokią garbino pilių minesingerių kultūra. 
„Sinagoga“ gali būti lyginama su karaliene Isolda, ku
rią prieš keletą dešimtmečių savo epe buvo apdainavęs 
Strasburgo Gotfrydas.

Kad ši nuodėminga krikščioniškos bažnyčios prieši
ninkė katedros portale yra pavaizduota tokioje puikioje 
ir kilnioje išvaizdoje, tai tas faktas moderniam stebė
tojui galbūt kalba apie aukštą dvasios riteriškumą kry
žiaus karų metu, kuris nugalėtame prieše ir net tikė
jimo prieše sugebėjo matyti jo asmeninį vertingumą ir 
mokėjo jį pagerbti.

Šioje „Sinagogoje“ nesimato nacionalinės neapykan
tos, kuri nudažo interesų kovas. Joje yra pavaizduota 
tik žmogaus tragiką, kada aklumas ir atsimetimas nai
kinančiai žlugdo kilnią grožybę.

Paulius Stelingis

JHadona
Šviesių saulėlydžių Tau nusilenkt pennaža, 
Skaisčių žvaigždžių išpuošt Tau negana. 
Aukštų kalnų safirų ir smaragdų, 
Kad būtum nemari ir amžinai šventa.

Vienok šventa. Ir nieko nepermaža.
Nors ir po pilku tėviškės dangum, 
Kukli Laukų Madona tarp berželių 
Su perverta širdim ir mirštančiu Sūnum ...

Gražumo spindesys, supąs šią moterį, visiems laikams 
liudija paklydusią Dievo sužadėtinę, kurios vis dar 
laukia žmonijos istorijos klystkelių nesuklaidinamas 
jos Sužadėtinis. Gražumas, kuris joje spindi, yra Dievo 
gražumas, atsispindįs pasaulyje.

Dėlto ši „Sinagoga“ įgyja dar platesnės reikšmės. Ji 
tampa diduomenės — šviesuomanės ir jos atsimetimo 
simboliu, kai ji savo natūralaus spindesio apsupta kelio 
į savo dieviškąjį Sužadėtinį neranda.

Si „Sinagoga“ stovi pietiniame Strasburgo katedros 
portale. Aikštėje_prieš šį pastatą yra įvykę daug lem
tingų vėlyvojo viduramžio kovų akimirksnių tarp 
Miesto, Valstybės ir Bažnyčios. Per ištisus šimtmečius 
už šią katedrą buvo draskomasi tarp įvairių tautų ir 
įvairių konfesijų. Ji ėjo iš rankų. į rankas. Naujieji am
žiai irgi nepakeitė šios katedros palinkimo į sunkius 
išgyvenimus. Prancūzų revoliucijos metu ji buvo pa
daryta „Proto Šventove“ ir „Tautos šventykla“. Jos pui
kioji „Sinagoga“ yra tarsi jos karčių išgyvenimų sim
bolis.
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Jeronimas ir Jonas Tharaud

Paskutine lankytoja
Tai atsitiko Betliejuje, auštant dienai. Žvaigždė buvo 

beblėstanti, paskutinis piligrimas palikęs tvartą, Mer
gelė Marija sutvarkiusi šiaudinį guolį ir kūdikėlis pa
galiau užmigęs. Bet ar miegama Kalėdų naktį?...

Tykiai prasivėrė durys, pastumtos, sakoma, greičiau 
vėjo pūstelėjimo negu rankos ir ant slenkščio pasirodė 
moteriškė, apsirengusi skarmalais. Ji buvo tokia sena 
ir tokia raukšlėta, kad žemės spalvos veide jos burna 
atrodė nekas kita, kaip dar viena prisidėjusi raukšlė.

Ją pamačiusi, Marija išsigando, tarsi kokios piktos 
įėjusios laumės. Laimė, Jėzus miegojo. Asilas ir jau
tis ramiai sau kramtė šiaudus, žiūrėjo į artėjančią sve
timą moterį ir visai ja nesistebėjo, tarsi ją pažinotų iš 
seno. Mergelė Marija neišleido jos iš akių. Kiekvienas 
nužengtas jos žingsnis jai atrodė ilgas kaip am
žinybė.

Senė vis artėjo, ir štai jau ji buvo prie ėdžiu krašto. 
Ačiū Dievui, Jėzus vis dar tebemiegojo. Bet ar miegama 
Kalėdų naktį?...

Staiga jis atmerkė blakstiennas, ir jo motina labai 
nustebo, .pamačiusi, kad moters akys ir jos kūdikio 
akys buvo visai panašios ir spindėjo ta pačia viltimi.

Senė dabar pasilenkė ant šiaudinio guolio; šiuo metu 
jos ranka ėmė kažko jieškoti susipainiojusiuose savo 
skarmaluose; atrodė, kad ji jau nuo amžių ten laiko 
kažką užslėpusi. Marija vis žiūrėjo į ją su tuo pačiu 
nerimu. Gyvuliai taip pat į ją žiūrėjo, bet vis be nuste
bimo, tarsi iš anksto žinodami, kas atvyko.

Pagaliau, praėjus ilgam laiko tarpui, senė ištraukė 
iš savo skarmaluotų drabužių kažkokį daiktą ir, slėp
dama rankoje, atidavė jį kūdikiui.

Po visų dovanų, kurias paaukojo išminčiai ir pie
menys, kas buvo ši dovana? Iš kur ši moteris atkelia
vo, Marija negalėjo suvokti. Ji tik žiūrėjo į amžiaus 
sulenktą jos nugarą, kuri dar labiau išsilenkė, kai mo
teris pasilenkė ant guolio. Bet asilas ir jautis į ją žiū
rėjo ir vis dar ja nesistebėjo.

Tai truko labai ilgai. Paskui sena moteris pakilo, 
tarsi nusimetusi labai sunkią naštą, kuri ją traukė 
prie žemės. Jos pečiai nebebuvo sulinkę; jos galva be
veik siekė šiaudinį tvarto stogą; jos veidas nuostabiu 
būdu buvo atgavęs jaunystęs spalvą. Ir kai ji pasitraukė 
nuo guolio ir išėjo už durų ir dingo naktyje, iš kur ji \ 
buvo atėjusi, Marija pagaliau galėjo pamatyti,, kas 
buvo paslaptinga jos dovana.

Jeva (nes tai buvo ji) buvo' atidavusi kūdikiui mažą 
obuolį, pirmosios nuodėmės ir daugelio kitų vėlesnių 
nuodėmių obuolį.

Ir mažas raudonas obuolys naujagimio rankose žėrė
jo kaip naujo pasaulio rutulys, pasaulio, kuris tik ką 
buvo gimęs su juo.

Išvertė Juozas T i n i n i s.

NAUJA RELIGINE LITERATŪRA
Pranešama, kad jau yra šleista šie religinio turinio 

veikalai:
1) L. von Rudi off, Trumpa pasauliečių dogmatika. 

Iš 9 leidimo vertė Dr. M. Ražaitis. 159 pusi. 
Kaina RM 4.—

2) Dr. St. Gruodi s, Krikščioniškos dorovės moks
las. 176 pusi. Kaina RM 5.—

Platintojams duodama 10% nuolaidos.
Užsakymus siųsti šiuo adresu:

Dr. V. Mankeliūnas,
(14a) Fellbach b. Stuttgart, Beethovenstr. 19—5.
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Willlbrord Verkade•t -

VERŽIMASIS Į DIEVĄ
Vertė Leonardas Valiukas

(Tąsa)

Ratelio „Natris" arba tiksliau „Nebiim", kaip kad yra 
nuo šio žodžio daugiskaita, nariai susirinkdavo kiek
vieną šeštadienj dailininko Paul Ranson atelje. Jis jau 
buvo prieš keletą metų vedęs, kai aš su juo susipaži
nau. Jo žmona, linksma-prancūzė, priimdavo svečius su 
draugišku meilumu ir mandagumu ir pavaišindavo alu
mi ir sumuštiniais.

Visuomet pasirodydavo čia ir „Nabi“ Paul Semsier, 
kurį skaitytojas jau pažįsta. Tai storas, kresnas vyriš
kis su ilgais, šviesiais plaukais ir rausva barzda. Savo 
išorine išvaizda, būdamas labiau panašus j vokietį ne
gu prancūzą, priminė linksmąjį žinomo Manets'o pa
veikslo „Le Bon Bock" viengungį. Ranson, kuris vi
siems „Nabis" duodavo puikias pravardes, pavadino jį: 
„Le nabi a la barbe rutilante". Mane gi jis pakrikštijo: 
„le nabi obilisqual". Kitas brangus svečias buvo Edo- 
nard Vuillard. Jis buvo kilęs iš šv..Pranciškaus Saleziečio 
giminės ir nepaprastai į jį panašus. Vuillard buvo pui
kus žmogus, pilnas atodairos kitų interesams ir niekad 
dėl baimės nenueinąs neteisingu keliu. Mes mėgome 
visus jo genialius išsireiškimus bei noriai klausydavo
mės jojo sumanių kalbų. Vuillard'o draugas Pierre Bon
nard, pramintas „le nabi japonard“, nes jo tuometiniai 
darbai priminė japonų meną, būdavo taip pat nuola
tiniu svečiu. Tai buvo tikras ir nepaprastų gabumų 
prancūzas, ir perdaug protingas, kad leistų pajausti sa
vo pranašumą Jis težinojo tik beveik vaikišku elgesiu 
savo genialius dvasinius gabumus slėpti. Garbės troš
kimas buvo jam visai svetimas dalykas . . . Jis buvo 
priešingas taip pat prieš visa tai, kas atsiekiama per 
nepaprastą atsidėjimą bei stropumą. Tiesą pasakius, jo
jo darbai buvo kaip ir kitų „Nabis" dažnai daugiau lai
mingi atvejai, negu kad užbaigti kūriniai. Vis dėlto jie 
priklauso prie geriausių, ką prancūzų menas yra paro
dęs paskutinių trisdešimt metų bėgyje.

Savo galvojimu ir siekimais labai artimas Vuillard ir 
< Bonard turi būti laikomas trečiuoju šiam „Nabi" ra

telyje Xavier Roussel, žinomo Paryžiaus gydytojo sū
nus. Roussel turėjo didelių gabumu klasinei formai bei 
kompozicijai. Jį buvo galima vadinti impresionistu 
Claude Lorrain. Gaila, kad jis buvo silpnos sveikatos 
ir turėdavo dažnai apleisti teptuką. Tada jis griebdavos 
anglinio ar spalvuoto pieštuko, kuriuos abu valdė 
meistriškai.

Maurice Denis, „le nabi an belles icones", negalėdavo 
dažniau „Nabis" ratelyje pasirodyti, nes jis, kaip aš 
jau pasakojau, gyveno Saint-Germain, kuris buvo to
lokai nuo Paryžiaus. Visuomet būdavo mums didelio 
džiaugsmo, kai jis atsirasdavo mūsų tarpe. Denis gi bū
davo iš tikrųjų tai, ką prancūzai vadina „un bon cama- 
rade", tikras draugas. Dėl to kiekvienas iš mūsų džiau
gėsi ankstyba pasieka, kuri teko jam. Jei Denis bū
davo draugų ratelyje, tai jojo rimtumas bei religin
gumas iššaukdavo pašnekesį filosofiniais klausimais. 
Tuose pašnekesiuose aš nedalyvaudavau. „Aš tenorė
jau tik vėliau apie tokius dalykus pamąstyti".

Ranson, pats šeimininkas, buvo pietietis, didžiadvasis 
prancūzas. Jo tėvas, „Es-Depute", buvo protestantas, o 

jis — teosofas. Formalinė jojo tapybos kryptis buvo 
daugiau oficialioji, akademinė, negu kad naujesnioji, 
taip vadinama simbolinė, nors faktinai šios srovės ir 
giminiavosi. Jam vėliau nepavyko nieko geresnio at
siekti, kas pasisekė kitiems „Nabis", — ir tai vesdavo 
mieląjį draugą prie nusiminimo. Jis buvo taip pat gan 
miklus rašytojas, kaip kad beveik daugumoj yra pran
cūzai. Aš turiu jo laiškų, kurie pasižymi dailia, stilin
ga, kalba ir iš kurių trykšta didi meilė ir pagarba sa
viesiems draugams. Tik gaila, kad jis anksti mirė.

Šie šeši jauni vyrai: Serusier, Denis, Vuillard, Bou- 
nard, Roussel ir Ranson sudarė minėto ratelio bran
duolį. Buvo dar ir keletas kitų to būrelio narių. Ypač 
norėčiau aš paminėti muziką „Nabi" Pierre Hermant, 
apie kurį .vėliau dar bus užsiminta; ir 7— „Nabi" Casi- 
lis, kuriam Ranson davė puikų vardą: „le nabi Ben 
Kallyre casilis", kadangi Jis trumpą laiką buvo buvęs 
orientalistu. „Nabi" Casilis buvo griebesis ne vienos 
profesijos, bet vieną po kitos atidėjo į šalį. Tik vienoje 
buvo nepajudinamas: savo nepaprastų bičiuliškumu bei 
draugiškumu prieteliams. Pasitamavimas kitiems tai 
buvo jojo gyvenimo uždavinys, — ir čia jis prisiimdavo 
sau nemaloniausių įsipareigojimų. Jei kam ko nors 
prireikdavo, eidavo tuoj pas Casilis, kuris tai tuoj pa
rūpindavo. Šis atsidavėlis kitiems gyveno su savo mo
tina iš mažos rentos, kurią jo tėvas buvo jam palikęs. 
Casilis be abejo, nebuvo laimingas, tačiau visuomet 
linksmas ir mielas, kada tik jį sutikdavai. Vieną dieną 
išsitarė jis man: „Kai Jūs eisite paskui mano karstą, 
tada galėsite ramiai sau tarti: „En voila un ųui ėst 
content", — dabar jis yra jau tikrai patenkintas.

Kokios vertės turėjo mums „Nabis" šie susirinkimai, 
aš negaliu geriau paaiškinti, kaip tik šv. Augustino 
žodžiais, kuris pasakoja apie savo bręstančios jaunystės 
dienų draudų ratelio susirinkimus Kartaginoje: „Mes 
kalbėdavome ir juokaudavom, reikšdami vienas kitam 
pagarbą bei draugiškumą, džiaugdavomės kartu pui
kiaisiais literatūros bei meno kūriniais, krėsdavome 
juokus bei sakydavome vienas kitam komplimentus. 
Pasitaikydavo taip pat ir prieštaravimų, tačiau be jo
kio neprielankumo bei kartėlio, kaip kad kartais ir pa
čiam žmoguje yra nesutarimų bei vidinių ginčių; gi 
retai pasitaikąs ginčias ar nesantaika būdavo tik pries
konis beveik visad esamam vienodumui bei sutarimui. 
Mes buvome vienas kitam mokytojas ir mokinys; ne
mielai pasigesdavome mes nedalyvaujančiųjų ir džiaugs
mingai sutikdavęme ateinančiuosius. Ši ir panaši abi
pusės meilės žymė, kuri plaukia ne tik iš vidaus, bet 
kuri patvirtinama veido išraiškomis, kalba, akimis ir 
tūkstančiais meilių bei malonių mostų, lydo sielas krū
von taip, kad iš daugelio pasidarytų viena".

Yra žmonių, su kuriais tik trumpą laiką tebendrauji, 
tačiau jie lieka mieli ir brangūs visą gyvenimą, žmo
nės, kurių pagarbos verta išvaizda dažnai sužiba prieš 
mus ir apsupa nuostabia prisiminimų šviesa. Tokiu 
žmogumi buvo „Tėvas Tauguy".

Tėvas Tauguy turėjo mažą krautuvėlę „Rue 
Clauze’yje", kur jis pardavinėjo dažus. Šalia to jis ver-
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tesi ir maža meno vertybių prekyba. Jo krautuvėje 
nebuvo tų kūrinių, kurie jau pripažinti didžiaisiais, bet 
tų paveikslai, prieš kuriuos meno parodų lankytojai 
stabteli su skambančiu juoku arba pro kuriuos praei
nama su panieka ir išjuokimu. Tai buvo kūriniai di
džiųjų impresionistų: Cezanne, Pissarro, Moneti, van 
Gogh ir kit., kurių „Tėvas Tanguy" buvo nusižeminusiu 
draugu. Su kokia meile ir pagarba kalbėdavo jis apie 
juos: apie Pissarro, van Gogh, „labdaringiausią žmogų, 
kokio jis niekad nesąs pažinęs!" Kaip jam brangūs 
buvo tie paveikslai, kuriuos jis turėjo parduoti! Jis 
būdavo dažnai nusiminęs, jei vėl koks nors „puikus 
kūrinys" turėdavo su jo krautuve atsiskirti. Ir beveik 
visuomet „už tokią juokingą kainą!" Jis mieliausiai 
būtų pats įsigyjęs, kad tik tuo ar kitu kūriniu vis pasi
džiaugus. Bet Tanguy buvo neturtingas kaip ir tie di
dieji dailininkai, kurių darbus jis taip mėgo. Jei kai 
kurie iš šių dailininkų vėliau ir pragarsėdavo, jų kū
rinių kainos pakildavo, gi Tanguy pasilikdavo ir toliau 
neturtingu, nes tada jų kūriniai atitekdavo į turtinges
niųjų pardavėjų rankas.

Tanguy buvo taip pat mūsų „Nabis" draugas. Jis pa
rūpindavo dažų, rėmų ir išstatydavo pirmuosius bandy
mus. Jis pasiliks man visad brangus, šis kilnusis žmo
gus, kuris mirdamas paliko paveikslų rinkini mažiausia 
šimto tūkstančių markių vertės, kurio jis ir už šią 
kainą nebūtų niekam perleidęs.

Tuo laiku, kai aš su juo susipažinau, dailininkas Paul 
Gauguin buvo jau pasišovęs įsikurti Tahiti saloje, Pie
tinėj jūroje. Savo plano įvykdynimui be abejo meni
ninkui reikėjo nemaža pinigų. Todėl jis buvo nusista
tęs apie trisdešimt paveikslų bei etiudų viešai iš varžy
tinių parduoti, kuriuos buvo nutapęs Martinique saloje 
ir Bretagne. Gauguin susidarė su šiomis varžytynėmis 
tikrai didelio pasisekimo. Kurį laiką jis buvo dienos 
divyris, lygiai kaip neseniai prieš tai poetas Jean Mo- 

reas. Gauguin nebuvo manęs sulaukti tokios sėkmės, 
ir, galbūt, jame vyko vidinė kova, ryžtantis tai vyk
dyti. Jo garbei, prieš jo išvykimą, 1891 metais kovo 
mėn. 23 d. „Voltaire" kavinėje buvo suruoštas banke
tas, kuriame ir aš dalyvavau. Apie tai smulkiau nera
šysiu. Noriu čia tik pažymėti, kad šia proga susipažinau 
su vienu iš Kopenhagos izraelitų kilmės dailininku Mo- 
gens Ballin.

Buvimas Prancūzijoje darėsi man vis labiau mieles
nis. Dėlto nesiryžau dar grjžti į Olandiją. Bet kur gi 
aš turėjau dėtis? Paryžiuje negalėjau ilgiau pasilikti. 
Mano visi pragyvenimo ištekliai baigė jau tirpti. Ilgė
jausi taip pat reguliaraus darbo, kuris šiam pasaulini
am mieste daugeliu atvejų buvo man neįmanomas. Grei
tai suradau išeiti. Mano draugas Serusier dažnai kalbė
davo apie gražiąją Bretagne ir pasakodavo man tarp 
kitko, kad ten pasakiškai pigiai esą galima pragyventi! 
Jis vykstąs šią vasarą vėl tenai ir patariąs man vykti 
su juo kartu. Jis žinąs vieną vietą nuostabiai puikioj 
apylinkėj, vardu Hulgoat, kur galėsiąs gerai ir pigiai 
įsikurti bei pragyventi, ir kur dar nesąs iki šiol nė 
vienas dailininkas nuleidęs inkarą. Su jo pasiūlymu 
mielai sutikau. Bet ką aš turėjau daryti su savo namų 
apyvokos dalykais Hatteme? Pagyvenęs kaip laisvas 
paukštis keletą savaičių Paryžiuje, pajutau, kad turė
jimas baldų ir kitų apyvokos dalykų yra tarsi nepa
keliami pančiai. „Salin visi gramėzdai", galvojau aš; 
„tuo tarpu dar nenoriu būti surištas su kokia nors vie
ta!" Parašiau užtat didelį dovanojimo dokumentą ir at
sipalaidavau nuo viso to, kas nebuvo man būtinai rei
kalinga. Į mano namą persikėlė gyventi sesuo su savo 
vyru ir vaiku, kurį jie rado iš naujo atremontuotą. 
Mano kaimyno butas buvo vieną dieną gaisro sunai
kintas, Gesinimo metu ir manąjį vanduo buvo palietęs, 
bet gavau iš draudimo įstaigos pakankamai pinigų, kad 
jį vėl atstačius į reikimaą stovį. b. d-

Kun. V. Bagdanavičlus 
v v

S. T. Eliot: Žmogžudyste Katedroje
1. Autorius

S.T. Eliot drama „Žmogžudystė Katedroje" yra sukė
lusi pasaulinio susidomėjimo. Nuo 1935 metų, kada ji 
buvo pirmą kartą pastatyta, ji suskubo išgarsėti Angli
joje ir Amerikoje, 1945 met. su dideliu pasisekimu ėjo 
Paryžiuje, o pereitais metais ją pradėjo vaidinti iš kar
to net trijų Vokietijos miestų teatrai. Jos autorius To
mas Stearns Eliot yra tapęs pasauliniu rašytoju. Jis jau 
yra vadinamas didžiuoju vakarų Europos literatūros ir 
teatro atnaujintoju.

Gimęs jis yra Amerikoje, tačiau, persiėmęs buvusia 
Europos dvasinės sintėzės idėja, kuri savo pasaulėžiūra 
mokėjo suderinti visą gyvenimą, jis tapo europiečiu — 
priėmė anglų pilietybę ir tapo Episkopalų bažnyčios 
nariu. Pereito šimtmečio pabaigoje Episkopalų bažny
čioje kilo sąjūdis, kuris dvasinės stiprybės ryžosi ieškoti 
praeityje. Iš šio sąjūdžio išėjo Nevmanas, tapęs kata
liku, vėliau kardinolu ir sulaukęs nemaža savo žygio 
pasekėjų. Tačiau ir pasilikusiųjų tarpe šis sąjūdis nėra 
pasibaigęs; ir šiandien Episkopalų bažnyčioje tebėra gy
va vadinama ritualinė kryptis, kuriai priklauso T.S. 
Eliot. Si kryptis pastaraisiais laikais yra gerokai susti
prėjusi ir sudaro „katalikuojantį" anglikonizmo sparną. 
Skaičiumi ji sudaro tik mažumą, tačiau savo aktyvumu 
ji yra labiausiai prasikišanti anglikonizmo grupė.

Apie Eliot padėtį šioje bažnyčioje įdomiai praneša 
docentas D. Bischol, Goettingeno universiteto laikrašty
je. 1938 metų rudeny, lankydamasis Anglijoje, jis nuėjo 
į bažnyčią pasiklausyti vieno pamokslo, sakomo buvu
sio sero studijų draugo. Tai buvo Londone, Kensington 
kvartale, Stepono bažnyčioje. Straipsnio autorius apra
šo, kokį įspūdį jam — liberalui padarė pati bažnyčia, 
jos pamaldų organizacija. Keista jam išrodė ta Anglija, 
kuri vis dar nėra nustojusi savo jėgos derinti didžiuo
sius priešingumus. Pagaliau jis aprašo savo draugo pa
mokslą, kuris jam davė progos susimąstyti. Pasibaigus 
pamokslui prasidėjo rinkliava, kuri buvo atliekama dvie-
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jų žmonių su skambančiais kapšiukais. „Aš buvau la
bai susimąstęs, rašo jis, ir mačiau tuodu abu vyru, 
kurie viduriniu taku išlėto ėjo pirmyn, nors nepasaky
siu, kad aš j juos būčiau žiūrėjęs. Tas, kuris buvo mano 
pusėje, buvo didelis, plačių pečių vyras, pilku drabužiu 
ir labai ramių judėsiu. Jo ėjime, jo rankose, jo kapšyje 
glūdėjo kaž kokia gili, sutelkta jėga, kuri spinduliavo. 
Tingus, kaip žaidžiantis liūtas, — atėjo man mintis. 
Tame žmoguje yra kaž kas nepaprasto. Labai ramiai 
priartina jis kiekvienam bendruomenės nariui juodą 
aksominį kapšiuką, pritaisytą ant ilgo pilko koto. Labai 
ramiai savo akimis jis eina nuo vieno, prie kito. Vienai 
sekundei jo didelis pilnas žvilgsnis patenka į mano akis. 
Man pasirodė, kad šiose akyse, šalia gilaus rimtumo ir 
šilto gerumo, yra dar kažkas neaprašomo. Gaunasi įspū
dis, tarsi jis į save ir į kitą žiūri lyg iš šalies, iš ki
tur: tačiau dėl to nei kiek nenuskriausdamas savo at
liekamo veiksmo pilnumo ir gyvumo. Ar gali žmogus 
taip savo viduje juokauti, kad jo bruožai liktų visiškai 
nepasikeitę ir tik jo akių spindesys įgytų kitą niuansą? 
Argi jis būtų pastebėjęs, kad aš esu svetimas šiai at
mosferai ir nejaugi jis pajuto, kad aš širdies gilumoje 
juokiausi, kai tuos 6 pensus įmečiau į juodą kapšiuką?“

Po pamaldų straipsnio autorius zakristijoje iš savo 
draugo sužinojo, kad nuostabusis aukų rinkėjas yra S.T. 
Eliot. Kai klausėjas tokiu atsakymu buvo labai nustebęs, 
pamokslininkas paaiškino, kad jų bažnyčioje dažnai lan
kosi įžymių asmenų. Nesenai jo pamokslo klausė vienas 
lordas ir vienas baronas. — Eik su savo lordais ir baro
nais! Man įdomu sužinoti ką nors apie S.T. Eliot — tarė 
straipsnio autorius. — Tai yra visai vokiška, ką jus sa
kote, atsakė jam kunigas. — Nei takto nei supratimo! 
Ir dar jūs vokiečiai norite ką nors ištaisyti pasaulyje? —

Pagaliau jis papasakojo jam šį tą apie S.T. Eliot. Jis 
esąs labai gerbiamas žmogus jų parapijoje. Dėl to jis 
yra išrinktas bažnyčios prievaizdu. Jo pareiga yra pa
dėti kunigams ekonominiuose parapijos reikaluose. Si 
pareiga yra beveik tik garbės pareiga. Tačiau kartais 
jis turi pasirodyti bendruomenai tas pareigas einąs. Tai 
kaip tik jis ir atliko šį sekmadienį su kapšeliu rankoje.

2. Istorinė tikrovė
Savo dramai „Žmogžudystė Katedroje" siužetą S.T. 

Eliot yra paėmęs iš viduramžių Anglijos. Tada Angliją 
valdė Heinrikas II, kuris suorganizavo administra
cinę ir teisinę sąrangą. Jo laikais prasidėjo užkaria
vimas Airijos. Tai buvo pradžia 12 šimtmečio. Jo 
kancleriu buvo kun. Tomas Beketas, kuris savo ad
ministraciniais ir teisiniais sugebėjimais padėjo ka
raliui vykdyti jo reformas ir Bažnyčią liečiančiais 
klausimais laikėsi karaliaus nuomonės. 1162 metais 
karaliaus pastangomis jis tapo Canterbury arkivys
kupu ir Anglijos primų. Tapęs arkivyskupu jis pasidarė 
asketu ir herojišku Bažnyčios teisių gynėju nuo kara
liaus užmačių. Kai popiežius Aleksandras III pasmerkė 
Clarendono susirinkimo nuostatus, kuriais Anglijos 
Bažnyčia turėjo tapti tautine ir valstybine Bažnyčia ir 
arkivyskupas Beketas savo priesaiką tiems įstatymams 
atšaukė, ir galbėdamasis nuo karaliaus nemalonės, pa
bėgo pas popiežių. Gavęs popiežiaus globos užtikrini
mą po 7 metų jis grįžo atgal, tačiau karalius duoto 
popiežiui žodžio neišlaikė ir leido savo riteriams vysku
pą nužudyti. Tai įvyko 29 gruodžio 1170 metais Canter
bury katedroje per mišparus.

Velionis tuojaus buvo pradėtas garbinti kaip kan
kinys. Minios lankytojų iš visų kraštų keliavo prie jo 
karsto. Po trijų metų jis buvo paskęlbtas šventuoju. 
Heinrikas II gavo bėgti iš savo krašto. Audrai aprimus 
jis grįžo iš Prancūzijos ir išlipęs ant kranto ir pats tuoj 

nuvyko pagarbinti šventojo kankinio karsto, kad tuo 
būdu nuramintų sau nepalankią gyventojų nuotaiką.

3. Dramos tiktrovė
Iš šių Bažnyčios ir valstybės kovų 12 šimtmečio 

Anglijoje S. T. Eliot savo dramai yra paėmęs tik patį 
pagrindinį jų momentą, būtent: vyskupo sugrįžimą į 
Angliją ir jo nužudymą. Nesigilindamas į pašalinius 
įvykius ir veikėjus, jis norėjo išryškinti patį pagrindį 
konfliktą: galėtume sakyti, kunigo ir pasauliečio kon
fliktą. ,

Moterų choras pilnas baugaus nujautimo kalba apie 
situaciją šalyje, kurioje viešpatauja karalius, ir nors 
čia tenka nemaža kentėti, tačiau jos yra patenkintos, 
kad daugelyje dalykų jos turi galimybės vykdyti savo 
valią: ir toliau būtų patenkintas, jei jas paliktų ramy
bėje. Jos linki, kad vyskupas grįžtų atgal į Prancūziją 
ir duotų joms ramiai gyventi jų žemišką mažos tau
tos gyvenimą, užsiėmusį kasdieniniais dalykais. Tas pa
saulio teismas, kurį atneš grįžtąs vyskupas, joms yra 
per didelis.

Trims katedros kunigams pranešama apie grįžusį jų 
vyskupą. Jie džiaugiasi ir kartu rūpinasi Bažnyčios li
kimu: tik vienas iš jų lieka abejingas besisukančiam 
gyvenimo ratui, ir nesiryžta spręsti, kas yra gera ir 
kas bloga.

Grįžęs vyskupas yra sutinkamas moterų, kunigų ir 
keturių gundytojų, kurie vienas po kito įvairiais ke
liais nori jo nusistatymą iškreipti. Pirmasis gundytojas, 
arkivyskupo jaunystės draugas, primena jam jaunystės 
pokylius, kada jie visi trys kartu su karalium nerū
pestingai linksminosi. Tačiau Tomas jam atsako, jog 
jis ateina dvidešimt metų per vėlai. Antrasis gundy
tojas, atėjęs iš administracijos sluogsnių, primena jam 
jo sėkmingą kanclerio veiklą ir nori jį suvilioti valdžia 
ir galybe. Jis jam pataria neatsisakyti realios jėgos, 
o už tai paaukoti savo dvasinės jėgos pretenzijas. Tačiau 
Tomas labiau branginą valdžią, siekiančią dangų ir pra
garą, kurią jis yra gavęs iš Popiežiaus. Ir jo uždavinys 
yra valdyti ne tik tarnus, bet ir karalius. Trečiasis 
gundytojas yra tautos atstovas. Jis sakosi žinąs, ko 
trūksta kraštui. Jis nėra už karalių. Jis siūlo vyskupui 
atsistoti jų partijos priešakyje ir jų kovai už laisvę 
duoti naują šūkį: už Angliją ir už Romą. Bažnyčią ir 
tautą riša bendri interesai kovoje prieš karalių. Ta
čiau prieš šitokias pagundas Tomas atsispyrė būdamas 
kancleriu, nesusidės su išdavikais jis ir dabar.

Pagaliau ateina visai nelauktas ketvirtasis gundy
tojas. Jis pagiria Tomą, kad nesusidėjo su jo pirmta
kais. Veltui stengiasi vyskupas išklausti šio ketvirto 
gundytojo vardo. — Karalius ir visos žemiškos val
džios yra niekai. Tu turi valdžią surišti, tai ir rišk. Ka
raliai ir vyskupai yra po tavo kojų. Karaliai ateina ir 
praeina, o kankinys lieka. Tu pasaulį valdysi ir iš 
karsto. Pagalvok apie tavo priešą, kuris pateks į am
žinąsias kančias. Kas svyruoja, tas yra silpnas. Tu turi 
likimo virvę ir trauk ją. Taip gundo Tomą ketvirtasis 
gundytojas. Tačiau Tomas norėtų kentėti be kieno pa- 
smerkino. Toks yra jo atsa kymas ketvirtam gundytojui.

Savo pažiūras į kankinystę Tomas išsako savo Ka
lėdų pamoksle katedroje. Principe jis pasisako už kan
kinystę, nes Kristaus taika nėra tai, ką pasaulis vadina 
taika. Krikščionybei reikia kankinių, tačiau kankiniais 
tampama ne savo valia, bet Dievo pašaukimu. Tomas 
prisimena senąjį Canterbury kankinį Elphegijų ir ma
no, jog Canterbury turės vėl vieną kankinį ir tas dar 
nebus paskutinis.

Po poros ginčio scenų su karaliaus atsiųstais riteriais 
vyskupas yra nužudomas. Nužudžius arkivyskupą, ri-

13

13



tenai grįžta prie rampos ir pradeda teisinti savo pa
sielgimą publikos akivaizdoje. Taip kaip gundytojai ku
nigo ir pasauliečio konfliktą nušvietė kunigo asmenyje, 
taip dabar tas konfliktas nušviečiamas pasauliečio as
menyje, Sis žudikų pasiteisinimas yra toks nelauktas 
dalykas ir dėl to pats įdomiausias momentas pjesėje. 
Blaivių, įmantrių taismo gynymo kalbų pavyzdžiu jie 
išdėsto savo nusistatymą šiuo klausimu. Jie visi su
tinka, kad šis jų darbas padarė blogą įspūdį; jie visi 
pripažįsta arkivyskupui didelių vertybių ir nuopelnų 
valstybės gyvenime. Pirmasis kalbėtojas net prisi
pažįsta, kad šis žygis jiems niekad nebus užskaitytas į 
nuopelnus. Jie gal būt gausią net kraštą apleisti. Ta
čiau jis prašo tikėti, kad jie tai padarė visai nesa
vanaudiškai, negaudami už tai nei pfenigio. Antrasis 
kalbėtojas pastebi, kad anglų visuomenė žaidime pa
prastai palaiko silpnesniojo pusę. Šiandien kaip tik ar
kivyskupui teko ta silpnesnioji pusė sužaisti. Tačiau 
žiūrint į šį reikalą ne jausmingai, bet protingai, mes 
šiuo atveju turime karaliaus ir arkivyskupo tikslų su
sikirtimą. Karalius siekia suvaldyti atskirų vietų valdy
tojų išsišokimus ir įvesti krašte vieningą valdžią. Be
ketas būdamas kancleriu puikiai pasidarbavo šių tikslų 
įgyvendinimui, bet tapęs arkivyskupu, paniekino kanc
lerio pareigas, tapo popiežiškesniu už patį popiežių, 
pradėjo demonstruoti savo asketinį gyvenimą, išsigal
vojo, kad yra kaž kokia aukštesnė tvarka, su karaliaus 
tvarka nesuderinama (kuriai jis pats tiek daug metų 
buvo tarnavęs). — Niekas daugiau neapgailestauja šio 
įvykusio prievartos akto, kaip jie patys, tačiau šiose 
aplinkybėse kito kelio nebuvo. Tai buvo padaryta vi
suomenės gerovei, dėl to galų gale jūs patys esate šios 
kaltės dalininkai, — sako jis publikai.

Trečiasis kalbėtojas kelia klausimą iš pagrindų: kas 
gi pagaliau arkivyskupą nužudė? Ir prieina išvados, kad 
jį nužudė ne kas kitas, kaip pats arkivyskupas. Kol jis 
buvo kancleriu, tai niekas išskiriant karalių daugiau 
nepasidarbavo kraštui, negu jis. Tapęs arkivyskupu, jis 
tapo kartu visiškai abejingas krašto likimui. Jis išugdė 
kaž kokį savęs kompleksą, kuris jį apsėdo. Jo apsė
dimo reiškinių patebėta pas jį dar jam esant Prancū
zijoje, kur jis yra pareiškęs, jog jis grįžęs Anglijon bus 
nužudytas. Kankinystę jis pasirinko savo gyvenimo tiks
lu. Ir iš mūsų jis būtų dar galėjęs išsisukti. Jis būtų 
galėjęs pasislėpti, iki mūsų pyktis pereis, bet jis liepė 
atidaryti bažnyčios duris, kada mes buvome pačiame 
įtūžime. Dėlto į šį visą įvykį tenka žiūrėti kaip į sa- 
vižudystę, kilusią iš dvasios pakrikimo.

Dramos vyksmą užbaigia moterų choras, deklamuo
damas: Atleisk mums Viešpatie, mes prisipažįstame, 
kad esame vidurkio žmonės, kurie užsisklendžia duris 
ir sutūpę prie ugniakuro bijo Viešpaties palaimos ir 
vienišos nakties prieš Dievui ateinant.'

4. S. T. Eliot'o naujumai
„Žmogžudystė katedroje“ yra poetinė dramą. S. T. 

Eliot mano, kad drama ir negali būti kitokia, kaip poe
tinė. Scenovaizdžio, kostiumų, judesio ir artisto už
davinys yra ne kas kita kaip perduoti publikai tą 
nuostabųjį akimirksnį, kurį poetas yra išreiškęs. Visą 
S. T. Eliot draminę veiklą H. W. Hausermann (Zūriche) 
apibudina kaip pastangą natūralistinę šių laikų pjesę 
pakeisti poetine drama.

Poeziją S; T. Eliot supranta taip pat kitaip, negu iki 
šiol daugumoje ji buvo suprantama. Jis atsisako poezi
joje nuo romantikos ir vietoj jos reikalauja objekty
vios tikrove atsirėmusios laiko kalbos. Jausminį poezi
jos išgyvenimą jis palieka skaitytojui, bet ne poetui. 

Subjektyvus poeto išgyvenimas pagal jį turi užleisti 
vietą „common sense". S. T. Eliot savo poezijoje sie
kia „klasiškų” kontūrų. Po šitokių jo pažiūrų į poezija, 
gal būt, jau nebus jam už bloga palaikyta ir jo pažiūra 
j „pavyzdžio" uždavinį poezijos kūrime. „Pavyzdys,' 
pasak jo, yra svarbiausia poeto raktinė sąvoka". Ir 
pats S. T. Eliot drįsta prisipažinti, kad vianas jo di
džiųjų pavyzdžių yra Dante.

Jieškant labiau išvidinės S. T. Eliot poezijos charak
teristikos, tenka nurodyti j jo „momento išgyvenimą". 
Savo poezijoje jis stengiasi išgriebti iš laiko upės vie
ną akimirksnį, laiko slinktį sustabdyti ir iš to akimirks
nio leisti sušvitėti amžinybei. Amžinybė ir laikas jam 
nėra kaip vienas kito prieštaravimas, bet jie tarp sa
vęs santykiauja paradoksiškai. Dėl to iš paviršiaus pap
rastoje ir menkoje gyvenimo valandėlėje jis sugeba įž
velgti galutinę „mistinę pusiausvyrą". Pagaliau į „pa
vyzdį", kurį jis taip vertina, jis taip pat žiūri kaip į 
kokią išryškintą amžinybės akimirką.

Drama „Žmogžudystė Katedroje" .yra irgi toks iš
ryškintas amžinybės akimirksnis. Arkivyskupo išgyve
nimai ir žudikų išgyvenmai nušviečia to akimirksnio 
prasmę. Arkivyskupo asmenyje čia yra nužudomas 
antgamtinis gyvenimas; jis prašalinamas iš natūralaus 
gyvenimo tarpo. Jėgos, kurios kėsinasi arkivyskupą 
užmušti, yra susigrupavusių^ dviem frontais. Vienos iš 
jų yra išvidinės, susikoncentravusios arkivyskupo as
menyje, kitos — išorinės — ateinančios iš šalies. Iš
vidinės jėgos stengiasi palenkti arkivyskupą, kad jis 
pats išduotų savo kunigystę arba geidulių viešpatavi
mui, arba karaliaus valdžiai, arba liaudies valdžiai. 
Pati dižioji grėsmė arkivyskupui ateina iš vidaus. Iš 
išorės ateinanti grėsmė arkivyskupo šventumo negali 
pasiekti tiesioginiu būdu; tačiau jį gali pakirsti jo na
tūralinė egzistencija ir jį pašalinti iš gyvųjų tarpo. Ji 
taip pat gali įvairiais būdais kliudyti jo darbui, siųsti 
jam pagundas; jas stiprinti, o jį silpninti.

Kokia yra šios dramos konflikto priežastis? Jo prie
žastis glūdi gamtinio ir antgamtinio gyvenimo suderini
mo klausime. Antgamtinis gyvenimas ateina natūralinio 
gyvenimo persunkti, jo apvaldyti. Arkivyskupas suge
bėjo savo asmeninį gyvenimą antgamtei palenkti; jis 
pats pagundoms nepasidavė. Tačiau platesnioji arkivys
kupo aplinka užsikirto; antgamtinio veikimo nesuprato 
ir jį nuo savęs atstūmė.

Šitokiame klausimo pastatyme glūdi didelis S. T. Eliot 
dramos naujumos. Sekpyro drama sprendė konfliktus, 
kylančius iš to, kai yra užmušamas žmogus; kai panei
giama jo natūrali egzistencija. Senovės graikų drama 
kartais spręsdavo dvasiškosios egzistencijos klausimus; 
ten buvo kovojama, pvz., už laidojimo teisę, kaip po
mirtinio gyvenimo laidą. S. T. Eliot į pasaulinę dramą 
įveda .antgamtinio gyvenimo nužudymo problemą šioje 
tikrovėje. Čia eina reikalas ne apie natūralinę žmogaus 
gyvybę, ne .apie antgamtinį gyvenimą po mirties, bet 
apie antgamtinį gyvenimą šioje mūsiškoje tikrovėje ir 
apie jo suderinimą , su šia tikrove.

Būdas, kaip S. T. Eliot šią problemą sprendžia, gali 
sukelti gyvų diskusijų, į kurias mes šiuo atveju neno
rime leistis. Čia mums rūpėjo tik supažindinti mūsų 
Skaitytojus su nauja problema, kylančia pasaulinėje 
dramaturgijoje. Gaunasi įspūdis, kad pasaulis pradeda 
suvokti, jog dar kažko trūksta žmogaus gyvenimui ir 
tada, kada iš paviršiaus žiūrint jam nieko netrūksta. 
Iš gilumos pradeda pabusti antgamtinės žmogaus gyvy
bės sąmonė ir ją, kaip ir kiekvieną gyvybę, lydįs 
rūpesnis, kad ji nebūtų užmušinėjama.
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Ne neturtingųjų streikai, bet tur
tingųjų pagalba gali pagerinti pa

saulio būvj
Popiežius Pijus XII šių Kalėdų 

proga išleido naują encikliką, ku
rios vardas yra „Optatissima Pax“ 
— Pasiilgtoji taika. Popiežius savo 
enciklikoje perspėja pasaulį saugo- 

1 tis slaptų pastangų, kurios stengiasi 
varguomenės nedateklių paaštrinti 
ir jį išnaudoti, nes ne neramumai ir 
streikai grąžins į pasaulį gerbūvį. 
Jis greičiau gali ateiti tuo keliu, kad 
turtingieji suprastų socialinės krizės 
grėsmę ir ryžtųsi ją prašalinti. Vi
suomeninė gerovė privalo turėti pir
menybę prieš privatinę gerovę. Aky- 
vaizdoje dabartinio padėties netikru
mo, kuris Popiežiui kelia didelio su
sirūpinimo jis šaukėsi visų tikin
čiųjų maldos pagalbos.

Vatikanas rūpinasi DP emigracija
Mgr. Bertolli apaštalikiškos nun

ciatūros patarėjas Berne apaštalų 
sosto pavestas pervažiavo pietų 
Amerikos kraštus, kad tiksliai susi
pažintų su ten esančiomis emigraci
jos galimybėmis. Visuose aplanky
tuose kraštuose šventojo sosto pa
vedimu yra įsteigti ateivių biurai. 
Mgr. Bertolli, kuris lankėsi ir USA 
buvo visur labai palankiai sutiktas. 
Pagrindinė jo problema buvo DP 
apgyvendinimo klausimas. Tikimasi, 
kad pradžiai keletai tūkstančių as
menų šviesesnę ateitį tuoj bus galima 
užtikrinti.
Vyskupas Mūnch grįžo iš Amerikos 

atgal
Apaštalinis vizitatorius Vokietijai 

Mgr. Aloisius Mūnch šiomis dienomis 
lėktuvu grįžo į Vokietiją. Vysku
pas Mūnch savo keliones po USA 
panaudojo tam, kad Amerikos vys
kupus tiksliai informuotų apie esa
mą būklę Vokietijoje. Vyskupas 
Mūnch kėlė savotiško Maršalio pla
no reikalingumą, kuris išspręstų 
Europos išeivių klausimą.

Amerikos Katalikai ruošiasi DP 
sutikti

„The Stars and Stripes“ praneša, 
kad JAV- yra įsisteigęs Tautinis Ka
talikų Komitetas įkurdinimo Rei
kalams, kurio uždavinys yra padėti 
Displaced persons įsikurti Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Mgr. Edward E. Swanstrom sako, 
kad Kolonizacijos reikalams komi
tetai bus įsteigti kiekvienoje vys
kupijoje, kurie padės displaced per
sons rasti darbo, juos globos ir žiū
rės, kad jie atitinkamai ir teisin
gai prisiderintų Amerikos gyveni
mui. Pirmasis komiteto uždavinys, 
pasak jo, bus daryti įtakos įstatymus 
leidžiantiems organams, kad žy
miam D.P. skaičiui būtų atidarytos 
Amerikos durys.

Lietuvių pasauliečių kolegija 
Romoje

1947 mt. gruodžio 16 d. amžinaja
me mieste Via Sicilia 63 įvyko pa
sauliečių studentų bendrabučio ati
darymas. Tokį bendrabutį 1946 mt. ir 
vėliau turėjo tėvai saleziečiai Pizos 
mieste. O dabar ta naudinga lietu
viams įstaiga bus Romoje. Ji yra 
įsikūrusi airių kolegijos namuose ir 
užima jų trečiąjį ir ketvirtąjį aukš
tą. Patalpos yra švarios, šviesios ir 
jose yra daug vietos bei oro.

Atidarymo dieną apie pusiau 12 
vai. prieš piet į šiuos namus atvyko 
ponas ir ponia Lozoraičiai, šv. Kazi- 
mierio Kolegijos rektorius kun. 
Tulaba su kaikuriais kitais kuni
gais. Buvo atvykę ir trys marijo
nai: vyskupas Būčys, kun. J. Vaitke
vičius ir kun. J. Giršans, latvis. Sve
čiams susirinkus vyskupas P. Būčys 
kunigų vedamas pašventino bendra
bučio patalpas. Kiti svečiai ėjo 
drauge.

Šventinimo apeigoms pasibaigus 
svečiai, šeimininkai ir studentai su
sitelkė didžioje ir gražioje salėje 
prie paruoštų užkandžių. Pirmasis 
prakalbėjo kun. Dr. V. Pavalkis, 
Balfo įgaliotinis, kurio sumanumu 
ir darbštumu tas bendrabutis, arba 
pasauliečių kolegija įsikūrė. Jis pa
minėjo įsikūrimo praeitį ir nugalė
tas kliūtis. Po jo vyskupas P. Bū
čys pasakė keletą žodžių apie tai, 
kad reikia rūpintis atgauti Lietuvos 
nepriklausomybę, branginant savo 
gimtąją kalbą ir katalikybę, iš kurios 
tauta ima savo kultūrines jėgas. Po 
jo kalbėjo ministeris p. St. Lozorai
tis. Paskui trumpą prakalbėlę ita
liškai pasakė airių kolegijos rekto
rius ir namų savininkas Augustijonų 
vienuolijos atstovas tėvas Mauriki- 
jus Mac Grath. Naują įstaigą nuo
širdžiai sveikino saliezietis tėvas Ze- 

liauskas, kuris buvo daug pasidar
bavęs tą bendrabutį įkuriant Pizo- 
je. Paskutinį žodį tarė vienas iš 
studentų. Šiek tiek po 13 vai. sve
čiai linksmai nusiteikę išsiskirstė.
Nauja katalikų bažnyčios sąranga
Gerai informuotuose Romos sluogs- 

niuose kalbama apie plačius per
tvarkymus ir toli einantį sutarptauti- 
nimą Romos Kurijos. Vietoje kardi
nolo valstybės sekretoriaus būsiąs 
įsteigtas Romos Kurijos kancleris. 
Tokiu būdu į Bažnyčią grįž sena 
institucija, kuri formaliai dar ir 
šiandien egzistuoja, bet kuri pa- 
skiaisiais laikais buvo nustumta į 
šalį išsiplėtusio valstybės sekreto
riato. Kancleris bus taip kaip mini
steris pirmininkas virš kongregaci
jų kurias valdys ne kardinolai, bet 
sekretoriai. Kancleris nebus renka
mas visam amžiui, jis bus atsakin
gas popiežiui kaip ministeris pirmi
ninkas. Į šią naują kurijos sąrangą 
turės būti ilgainiui pakviestos as
menybės iš visų kraštų, kuriuose yra 
katalikiškoji hierarchija. Pijaus XII 
asmuo labai tinka tokios reformos 
pravedimui, nes jis 'sutarptautinda- 
mas kardinolų kolegiją 1946 mt. yra 
padaręs žingsnį, į kurį galima žiū
rėti kaip į pasirengimą didesnėms 
reformoms.
Švenčiausios Mergelės apsireiškimai 

Bergame
Italų savaitraštis „La Familia Cri- 

stiana“ praneša apie visą eilę apsi
reiškimų, įvykusių 1944 metais ma
žoje vietovėje Bonate netoli Berga
mo šiaurinėje Italijoje. Šv. Mergelė 
apsireiškė mažai 7' mt. mergaitei 
Adelaidai Roncalli. Berenkant mer
gaitei pievoje gėles pasirodė Mari
ja ir pranešė, kad sekančiomis die
nomis čia taip pat pasirodysianti ir 
padarysianti savo pareiškimus. Die
vo Motinos pavedama ji apie tą įvy
kį pranešė vietos vyskupui. Marija 
šiame apsireiškime padarė labai 
skaudžių priekaištų moterims. Ji pa
sakė, kad ir šis kruvinas karas yra 
kaip pasėka nuodėmių, kurias pa
daro moterys, žudydamos negimusius 
kūdikius ir vengdamos vaikų. To
limesnių regėjimų metu dalyvau
davo valstybės ir Bažnyčios atstovai 
ir mergaitę kontroliuodavo. Mergaitė 
regėjimo metu į įvairius jai daro
mus įskaudinimus nereaguodavo. 
Zinia apie tai greitai pasklydo apy
linkėje ir per paskutinius regėjimus 
mergaitę buvo apsupę 300.000 žmo
nių minia. Bergamo vyskupas suda
rė komisiją šiems įvykiams tirti. Taip 
pat yra sudaryta gydytojų komisija 
tirti stebuklingiems išgyjimams, jvy- 
kusiems toje vietoje. Sakoma, kad 
komisija yra jau pripažinusi 70 ste
buklingų išgyjimų.
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GĖRIO IR BLOGIO KOVA 
PASAULYJE

„Osservatore Romano" redaktorius 
della Torre skundžiasi savo laikraš
čio vedamajame straipsnyje baisiu 
žmonių nesiorentavimu politinėje 
kovoje. Negalima, rašo jis, šitą geros 
valios klystanti žmogų palikti jo 
klystkelyje. Reikia plataus masto ap- 
švietos šiais klausimais; ypatingai 
reikia išaiškinti tezę, rafinuotu būdu 
įšmugeliotą į tautos smegenis, kad 
socialiniais klausimais galima būti 
komunistu, o religiniais klausimais 
eiti kartu su Bažnyčia. Bažnyčia turi 
savo socialinį mokslą. Ji myli visus 
žmones, bet ypatingai klystančius; 
tačiau klaidos, neteisingos sistemos 
ji nepakenčia ir ją pasmerktą. Baž
nyčia yra motina. O motina rūpinasi 
visų savo vaikų gerove be išimties. 
Ji stengiasi nuo jų prašalinti visa 
tai, kas kenksminga, kas nuodinga.

Bažnyčia neruošia jokio trečiojo 
karo ir ji nėra susidėjusi su jokiomis 
imperialistinėmis pajėgomis, tačiau 
jai negalima paneigti teisės viešai
siais tarptautinio gyvenimo klausi
mais užimti savitą poziciją; gaila, 
kad josios balsas dažniausiai tuščiai 
praskamba, kai tuo tarpu netiesa, 
propagandos kartojama įsiskverbia į 
žmonių širdis. Nepaisant to ta kova 
už tiesą ir už sielą reikia išvesti iki 
galo. Gėris ir tiesa šį pasaulį per
sunkia sunkiau, negu melas ir blogis, 
bet pagaliau jis persunkia.

T. S. ELIOT ROMOJE
S. m. gruodžio mėn. 8 d. anglų 

poetas ir kritikas T. S. Eliot buvo 
atvykęs į Romą. Garsusis anglų ra
šytojas Romon buvo pakviestas čia 
paskaityti porą paskaitų.

Pirmoji paskaita buvo suorgani
zuota Romos literatūrinių sferų; 
anglų rašytojas kalbėjo tema: „Poe
zija ir teatras”. Antrąją paskaitą or
ganizavo Romos teatralų grupė. Po 
paskaitų T. S. Eliot skaitė kai ką iš 
savo poezijos.
AMERIKOS VYSKUPŲ GANYTO- 

JINIS LAIŠKAS
Amerikos arkivyskupai ir vysku

pai savo naujai išleistame ganyto- 
jiniame laiške labai griežtai pasisako 
prieš laicizmą. Už visus krikščioniš
kosios kultūros griuvėsius, į kuriuos 
šiandien pasaulis yra patekęs, yra 
kaltas laicizmas. Laicizmas, atsisaky

damas nuo visų bažnytinių ryšių su
kėlė chaosą šeimoje ir auklėjime, 
nes jis reikalauja bereliginio auklė
jimo. Jaunimo klausimas šiandieni
nėje Amerikoje nebūtų toks degan
tis, jei jaunimas savo laiku būtų iš
mokomas kokią vietą žmogaus gyve
nime užima Dievas. Milijonai žmonių 
šiandien kenčia politinės vergijos 
grandines, o religija yra persekojama 
dėl to, kad jinai gina laisvę.

MOLOCHO VALSTYBĖ
Londono radijas praneša, kad ang

lų kardinolas Grifinas savo advento 
laiške tikintiesiems plačiai kalba 
apie gyvenimo sąlygas Rytų Euro
poje. Šiandien rytuose viešpataujanti 
herezija reikalauja ne tik teisėtos 
duoklės valstybei, bet taip pat ir 
Aukščiausiajam priklausančią duoklę 
sau pasisavina. Katalikų religija pas
merkia bedievišką komunizmą ne tik 
dėlto, kad jis išsigina Dievo ir reli
gijos, bet ypač dėl to, kad jis pats 
Dievo ir Vyriausiojo teisėjo vietą 
nori užimti žmogaus gyvenime. Ko
munizmas iš žmogaus reikalauja to
kios pagarbos, kokia tik vienam Die
vui tepriklauso. Tokiu būdu žmogus 
tampa vergu ir sviediniu priklausan
čiu nuo politikų nuotaikų. Šie savo 
nuožiūra gali žmogų net sunaikinti 
kada to reikalauja valstybės intere
sas.

Prieš nevaisingą antikomunizmą
Krikščionys pagaliau turėtų pa

naikinti viešąsias socialines neteisy
bes vietoje patogiai sau ginti senas 
paveldėtas pozicijas — pareiškė Lio
no arkivyskupas kardinolas Gerlier 
savo paskaitoje Liono universitete. 
Jis įsakmiai pasmerkė tų krikščio
nių nusistatymą, kurie pasišvenčia 
nevaisingam komunizmui nieko po
zityvaus nedarydami socialiniai tvar
kai pagerinti. Jie tokiu būdu tampa 
to paties materializmo aukomis iš 
kurios ir marksizmas yra kilęs.

— Pirmas palaimintasis 1948 me
tais balandžio 4 d. bus paskelbtas 
prancūzų mokyklos brolis Pierre 
Romancon.

— Įvairios katalikų organizacijos 
Kanadoje įteikė prašymus valdžiai, 
reikalaudamos, kad Kanados vy
riausybė įsteigtų savo atstovybę 
prie Vatikano. Prašyme iškeliama 
tai, jog Kanadoje 40% gyventojų 
yra katalikai.

— Pereitų metų spalio 27 dieną 
panelė M. Lurde staigiai išgyjo nuo 
pilvo tuberkuiiozo. Gydytojų komi
sija išgyjimo stebuklą konstatavo.

— Vatikano radijas praneša, kad 
Karpatų Ukrainoje paskutinis vys
kupas, kuris dar galėjo eiti savo pa
reigas mistiškoje automobilio kata
strofoje žuvo. Vyskupas buvo tik 36 
metų amžiaus. Karpatų Ukraina nuo 
pirmojo pasaulinio karo iki šiol pe
rėjo per septynių valstybių rankas.

Vydūno raštai tremtyje
1947 — 400 lietuviškos knygos me

tais tremtyje buvo išleisti du Vydūno 
veikalai: Kalėjimas laisvėji
mas ir Bhagavad gitą, palai
minančioji giesmė, vertimas iš sans- < 
krito kalbos. Manoma išleisti nauja 
„Prosenių šešėlių“ laida, kuri 
bus skirta mokykloms. Knygas leidžia 
A. Krausas, (21a) Augustdorf b. Det
mold DP Camp.
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