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Jonas Matusaa

PIJUS XII
I. GYVENIMO IR DARBO 

BENDRIEJI BRUOŽAI

Kai") Eugenijus Pacelli buvo išrinktas popiežium, Va
tikano pareigūnai ir* svetimų valstybių pasiuntiniai iš 
širdies džiaugėsi. Mat, jie puikiai žinojo jo papročius, 
galvoseną, darbo Metodą ir dėl to neturėjo vargo, kad 
prisitaikytų jo asmenybei. Tuo tarpu buvo buvę visai 
priežingai, kai palyginti svetimas asmuo, valdęs vieną 
Italijos vyskupiją, tapo Pijumi X-Ju.

Aukštas, laibas, tamsiais plaukais, kurie pagal smilki
nius pražilę, juodomis, veriančiomis akimis už auksiniais 
rėmais akinių, kurie laikosi ant erelio nosies, o ši, savo 
ruožtu, pabrėžia liesą, asketinį veidą: Pijus XII-as kiek
vienam daro jspūd} vyro, kuris atsiplėšė nuo gyvenimo 
medžiaginių reikalų, kad pasiektų galimai sukčiausią 
dvasinį ir intelektualinį išsiplėtojimą. Dėlto suprantama, 
jei Henry Bordeau kadaisia rašė, girdi, „jis turi to švel
naus didingumo, kuris trykšta iš nusimarinėlių, o jo 
beveik permatomas kūnas atrodo skirtas būti ne daugiau 
kaip apvalkalas sielai".

Dabartinis popiežius turi nepaprastai aštrų ir logišką 
protą. Diplomatai, kurie pažįsta Pijų XII-jį stebėte ste
bisi, jog pasitarimuose jis nesiduoda atitraukiamas di
gresijų, bet vis ir vis grįžta prie to paties dalyko, iki tas 
būva visiškai išaiškintas. Jo atmintis neišpasakytai gera. 
Retai kuomet kalba iš rašto. Vadinasi, kalba pirmiau pa
rašoma ir paskui palaikoma atmintyje. Paprastai jam 
pakanka porą kartų perskaityti tekstą, ir jau jį moka 
atmintinai. Ir tai ne vien itališką ar lotynišką, bet ir pa
rašytą daugumu didžiųjų civilizuoto pasaulio kalbų 
(anglų, prancūzų, portugalų, ispanų, vokiečių). Vieną 
kartą vengrų maldininkai negalėjo atsistebėti, kai Pijus 
į juos prabilo ... vengriškai. Nors ta kalba baisiai sunki, 
nors kilnusis kalbėtojas ją mokėjo tik paviršutiniškai, 
bet jis gana tiksliai perdavė jos tartį.

Dabartinio Bažnyčios Vairuotojo kalbose atsispindi jo 
humanstinis išsilavinimas. Jose dažnai užtiksi tokius var
dus, kaip Homeras, Sofoklis, Herodotas. Gimęs Romoje, 
jis, tarytumei, prisiėmė „romėniškumo". Ana, jis stebisi 
„cezarių miesto" pagoniškuoju grožiu ir romėnų genijaus 
civilizacijos aukštu lygiu. Ne kam kitam, kaip Pijui XII- 
am priskiriama posakis „Gyventi didvyriškai yra geriau, 
nei gyventi patogiai". Vėliau tai paskatino Mussolinj 
sušukti: „Geriau vieną dieną pragyvent kaip liūtas, nei 
100 metų kaip avis". Bet popiežius seka ir modeminę 
literatūrą. Jo stilius panašus į garsingojo prancūzų kal
bėtojo ir rašytojo Bossueto. Iš senosios Graikijos jis 
paveldėjo estetikos meilę ir didžiai išplėtotą meninės 
euritmikos nuovoką, o iš imperatorių Romos — juridines 
žinias, valdymo meną ir, sakytume, praktinį priėjimą 
prie problemų. Daug jo itališkų kalbų ir šiaip rašytinių 
kreipimusi — adresų eina mokymo tekstais daugume Ita
lijos kunigų seminarijų ir dvasinių mokyklų. Mat, čia 
dėstymas — aiškus, pavyzdžiai ir vaizdai — lyriški, 
stilius — be priekaištų, idėja — kilni.

Vatikano oratorius kalba aiškiai, pagaunančiai, su 
maloniu balsu. Kai kada kurį sakinį ar žodį jis pabrėžia 
savo plonų rankų aristokratiškomis ilgomis plaštakomis. 
Įspūdinga, sudvasinta veido išraiška, lieknas, trapus kū
nas, pagaliau, platus popiežinis drabužis... — ar tai ne
sudaro įspūdžio, jog prieš akis stovi apaštalo asmenybė?

i) Daugiausia pagal veikalus: Camille M. Cianfarra, The 
Vatican and the war, New York 1944 lr Otto Walter, Pius XII, 
Freiburg 1. B. 1941.

Jis nėra populiarus ta prasme, kad civilinis žmogus 
jaustų, turįs reikalo su tokiu, kaip jis pats, atsieit, su 
polinkiais, jausmais, aistromis, dorybėmis ir ydomis, ko
kių turi kiekvenas žmogus. To vyro minčių gilumas, 
nuolatinis mąstymas, natūralūs nuošalumas ir gyvenimo 
aštrumas jį padarė vienišu. XII-sis Pijus savo geležine 
valia, nuolat pats save kontroliuodamas, pasiekė visišką 
minčių ir kūno klusnumą. Taigi kartais gali pasitaikyti, 
jog tūlam jis gali pasirodyti šaltas ir neprieinamas, kaip 
asmuo, kurio gestams ir žodžiams trūksta spontaniškumo.

Tačiau toji savęs kontrolė ir dvasinės drausmės praty
bos nėra asmeninės ambicijos įkvėptos, tariant, ambici
jos, kuri yra pati sau tikslas. Pijui tai visa tėra būdai 
ir priemonės, kaip galima geriau Bažnyčios reikalus 
ginti ir aptarnauti. Tai šitam tikslui nuo ankstybos jau
nystės jo buvo palenkti visi veiksmai. Bet kuomet jis 
yra savo artimiausioje šeimoje ar tarp žmonių, kuriuos 
gerai pažįsta, jausminės žmogaus ypatybės prasiskver
bia pro rezervuotumo ir griežtumo varžtus. Didysis aske
tas bematant pasidaro meilus ir nuoširdžiai domisi kitų 
mintimis, jausmais ir problemomis.

Petro sosto valdovas myli paprastuosius, žemuosius 
sluogsnius, mat, šie žmonės tiesūs, naivūs ir negudragal- 
viauja. Po bendrosios audiencijos jis vaikščioja po minią 
ir įsimaišo į ją. Klauso apie šeimų vargus, teiraujasi, kuo 
vardu didelių akių baikštieji vaikai, kurie įsikibę Į mo
tinų sijonus, žada melsts už brangius šeimos narius, kurie 
serga ar, karo metu, kurie vargo frontuose. Tuomet Pijus 

• XII-sis nei daugiau, nei mažiau kaip kaimo parapijos ku
nigas. Jis puikiai pažino minios psichologiją, kuomet 
Vatikano diplomatnėje tarnyboje metų.metus susitikdavo 
su visokiausiais žmonėmis. Autorius Camille Cianfarra 
patsai yra matęs, kai jis būdavo moterų beveik sumai- 
gytas, jos prašydavo savo kūdikiams specialaus palai
minimo, tverdavo už sutanos, griebdavo už rankų, be- 
mažko jas įdrėksdavo, o tuo tarpu popiežiaus palydovai 
tuščiai stengdavosi jį apsaugoti. Cianfarra'i net pasa
koję, jog per vieną tokią liaudies entuziamo manifesta
ciją buvęs sulaužytas Pijaus krūtinės kryžius ir pražuvęs 
žiedas.

Pagaliau, štai ką matė ką tik minėtas rašytojas. Kle
menso salėje popiežius spraudžiasi pro minią. Vienas 
kaimietis prieina ir prašo, kad išklausytų jo išpažinties. 
Tokio akiplėšiško drąsumo bejuok išsigando Ir Giovanni 
Stefanori, popiežiaus ištikimasis sargas ir monsinjoras 
Aborio-Mella di Sant’ Elia, rūmų viršininkas. Bet kol 
juodu suspėjo drąsuolį ūkininką pašalinti, Pijus jį ima 
už rankos ir vedasi į salės kampą. Kelias minutes jis gi
liai susikaupęs klausėsi, paskui išrišimui pakėlė ranką 
ties beklūpančiu kaimo vyru.

Pijus XII-sis yra tikra psichologinė priešingybė Pijaus 
XI-jo. Atsargus, malonus, tolerantingas — XII-sis; karš
tas, užgaulus, autoritariškas — XI-sis. Pirmasis turi visas 
gero valstybininko ypatybes, atsieit, temperamentą su 
visomis jo reakcijomis kontroliuoja aštrus ir intuityvus 
protas. Antrasis gi — kovotojas, kuris kai kada nepaiso 
veikimo pasėkų ir kuris dažnai veikė daugiu pagal savo 
kilrlią širdį ir karštą būdą, nesirūpindamas, ar tai poli
tiškai bus naudinga. Nežiūrint to priešingumo, ar geriau, 
kaip tik dėl jo, abu didieji vyrai puikiai bendradarbiavo 
ir kovojo petys į petį su stiprėjančiais Bažnyčios prie
šais. Judviejų santykiai buvo žymiai glaudesni už tuos, 
kai bendradarbis Bažnyčios galvai rodo Įprastinį lojalu
mą ir klusnumą. Trumpai tariant, tai būta draugiškumo,
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atsidavimo, abišalės pagar
bos ir vienas antru stebėji
mosi lydinio. Senstantis Pijus 
XI-sis gerai įvertino savąjį 
valstybės sekretorių, kuris 
giliai suprato politines situa
cijas, žvelgė toli į priekį, 
turėjo judrius smegenis, pa
galiau, kuris labai dažnai 
švelnino jo užsikirtimą ir 
karštį. Kartą jis prasitarė 
Mūnchen'o arkivyskupui kar
dinolui Mykolui Faulhabe- 
riui: „Kad katalikų pasaulis 
žinotų, ką Pacellis reiškia 
Bažnyčiai!" Dar daugiau. 
Autoritariškas popiežius be 
niekur nieko pripažino savo 
bendradarbio nuopelnus, 
bendradarbio, kuris mokėjo 
interpretuoti jo norus ir* 
įvykdyti nurodymus ne tik 
švelniai, bet ir sąžiningai. 
Pats to nesugebėjo, mat, ke
letą metų prieš mirtį rimtai 
sirgo, liga palengva ardė jo 
kūną ir šiek tiek paveikė 
nervus. Dėlko nesistebėkim, 
jei 1938-ais m., dar prieš 
paskiriant Pacellį popiežiaus 
atstovu į Budapešto Eucha
ristinį Kongresą, Pijus XI-as 
kardinolų grupei pasakė: 
„Vietoje mūsų visuomet kal
ba Pacellis".

Kam teko su Pijum XII-ju 
dirbti visą laiką, kai tik jis 
pradėjo savo karjerą, visi 
lyg susitarę liudija, kad jis 
niekuomet nesiėmė kurios 
didesnės problemos, pirma 
tam nepasiruošęs. Iš pradžių 
sąžiningai išstudijuodavo 
uždavinius, kuriuos jam rei
kės .atlikti. Sakysim, buvo 
numaytas nuncijum į Bava
riją. Ir štai, didysis italas 
ištisus metus studijavo to 
krašto problemas ir papročius. Dabartinis Pijus svarbių 
sprendimų nedaro tuojau,, bet ilgą laiką juos apgalvoja.

Jis kasdien skaito laikraščius ir seka ne vien Italijos, 
bet ir tarptautinius įvykius. Tai nesunku, kadangi moka 
daug kalbų. Užsieniečiai, buvę pas Pijų XII-tą privatinių 
audiencijų, stebėdamiesi pasakodavo mūsų autoriui 
Cianfarrai, kad apaštalinis šeimininkas kalbėjęsis su jais 
apie perdėm vietinius jų krašto atsitikimus. Be abejo, 
Petro papėdininkas juos išskaito iš dienraščių.

Kad ir kaip daug valandų popiežius kasdien prasėdi 
prie darbo, geležine tvarka jis popiet skiria vieną va
landą pasivaikščiojimui. Tai susiję su garsiuoju Bažny
tinės Teisės Kodekso autorium ir buvusiu valstybės se
kretorium Gasparri. Mat, tik Paceliui įstojus į Vatikano 
sekretoriatą, anas pražilęs apaštalinis diplomatas, pa
matęs, kad jaunasis pagelbininkas nepaprastai sulysęs ir 
išblyškęs, žinoma, nuo perdaug darbo ir permaža poilsio, 
jam tiesiog ir pasakė: „Visiškai išeitų į naudą jaunajam 
kunigui, kuris kalba taip daug apie dangų, kad jis pa
justų žemę po kojų".

Romos gyventojai Pacellį, jau valstybės sekretorių, 
priprato matyti Villa Borghese, atsieit, gražiame parke

PIJUS XII.
262 popiežius Bugenius Pacellį, gimęs 1876 m. kovo 2 d, savo gimimo 
metinėse 1939 metais išrinktas popiežium, vainikuotas kovo 12 dieną.

pat miesto širdyje. Ketvirtą valandą po pietų, žiūrėk, ir 
sustoja juodas limuzinas prie didingų Piazzale Flaminio 
vartų. Išlipa paprasto kunigo sutana Pacellis ir monsin
joras Pijus Rossignani, jo asmens sekretorius, kurio bro
lis buvo vedęs Pacellio seserį. Abudu tuoj pradeda smar
kiai žengti žaliais dengtais takais link Piazza di Siena, 
kame kasmet gegužės menėsį daug tautų dalyvaudavo 
tarptautinėse arklių lenktynėse su kliūtimis. Būtinai pa
matysi paskui juodu diskretiškame atstume sekant du 
civiliškai apsirengusius vyrus. Tai saugumo policininkai, 
kuriuos Italijos vyriausybė skyrė aukštiesiems dignito
riams apsaugoti. Po kelių šimtų metrų Pacellis sulėtins 
žingsnį ir pradės kalbėti brevijorių. Vieną popietį Cian- 
farra su žmona gėrė arbatą restorane Casino delle Rose, 
įtūpusiame vilos medžiuose, kurį labai mėgo ir italai ir 
turistai. Štai jis čia pat mato valstybės sekretorių, kai 
jis nustebęs žiūri į nerūpestingus svečius, kurie kumšisi 
alkūnėmis ir šnibždasi: „Žiūrėk, žiūrėk, kardinolas Pa
celli!" Mat, aukštasis popietininkas taip buvo pasinėręs 
brevijoriuje, jog nepastebėjo, kur eina ir taip atsidūrė 
pat klegančios minios tarpe.

Kai kardinolas išrenkamas popiežium, jis praranda sa-
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vo vardą, tautybę ir visus pilietinius saitus, kurie ji 
rišo su gimtuoju kraštu. Jis pasidaro Kristaus vietininku 
žemėje, dvasinės imperijos viršininku ir nariu kiekvienos 
tautos, kame tik yra katalikų. Nėra kito valdovo, kuris 
būtų tokiame laipsnyje savo pareigų vergas, bet ir la
biau absoliutus savo valdžioje kaip Šventasis Tėvas.

Dar prieš konklavų pasiūdinama trys baltos sutanos, 
atsieit, didelė, vidutinė ir maža, kad tiktų visokiam ūgiui, 
šį drabužį naujai išrinktasis turės nešioti iki karsto len
tos. To dar maža. Naujasis popiežius jau randa gatavą 
savo kasdieninio gyvenimo tvarką ir tai iki smulkmenų, 
kurią išdirbo sena tradicija; iš kartos į kartą perduoda
ma žmonių, kuris sudaro jo dvarą ir vyriausybę. Vati
kano suvereno aplinkos asmenys, tiesa, keičiasi, bet 
ateina nauji, kurie juk turės eiti tas pačias pareigas ir, 
pagal įsisenėjusius papročius, imami vis iš tų pačių 
sluogsnių. Keletas pavyzdžių. Popiežiaus nuodemklausis 
yra paprastas kunigas, kuris kartą per savaitę nustatytą 
valandą aplanko Vatikano rūmus: jis yra jėzuitas. Rūmų 
viršininkas jau iš kitos vienuolijos, atseit, domininkonas. 
O vyriausias zakristininkas — augustijonas. Jei dabar 
popiežius be pakankamos priežasties imtų ir sulaužytų 
šią radiciją, ištisas vienuolinis ordenas čia įžiūrėtų aki
brokštą, o tai, savo ruožtu, sudarytų komplikacijų net ir. 
popiežiui, mat, vienuolijų nariai yra baisiai solidarūs ir 
turi savotiškos puikybės. Pijus X-sis, vyras papraščiau- 
sių reikalavimų ir papročių, kurio kanonizacijos byla jau 
kuris laikas kai užvesta, gąste išsigando, kuomet buvo 
išrinktas Apaštalų Kunigaikščio papėdininku. — „Štai, 
mano kalėjimo sargai!" — ištarė savo senam draugui, 
rodydamas pirštu į Šveicarų gvardiją.

1870-ais m. panaikinus šventojo Sosto pasaulinę vals
tybę, popiežiaus gyvenimas pasidarė dar monotoniškes- 
nis. Ankščiau, pavi, kokis Pijus IX-sis galėjo nuvykti į 
Pinciano Sodus ir vaikščioti Romos gatvėmis, čia ben
draudamas su žmonėmis, jiems teikdamas palaiminimą 
ar šiaip kurią privilegiją. Iš Vatikano buvo galima 
keltis į Kvirinalą, kuris buvo vienas iš jo rūmų. Kai 
protestuodamas dėl Romos pagrobimo, savo noru už
sidarė Vatikane, popiežiui teliko liliputinis plotas, bū
tent, 108 akrai, mūsiškai skaičiuojant, apie ‘/z hektaro. 
Nors Laterano sutartis popiežių išlaisvino iš savanoriško 
kalėjimo, jo gyvenimo tvarka maža ką tepasikeitė. Vie
nas vienintelis skirtumas: vasaros poilsiui jis važiuoja 
į savo vilą Castel Gandolfo ir ypatingų iškilnųjį proga 
aplanko Romos bažnyčias. Tiesą sakant, čia ir negali 
daug kas pasikeisti. Mat, peržengęs šv. Petro aikštę, 
popiežius drauge apleidžia vadinamą Vatikano Miesto 
Valstybę ir įžengia į svetimą žemę.

Kaip ir Benediktas XV-as, Pijus XII-as nebuvo, saky
tumėm „įsiveržėlis" į Vatikano rūmus. Jam čia viskas 
buvo pažįstama, kaip savo bute, kadangi, būdamas vals
tybės sekretorium, per ištisus devynerius metus tiek ir 
tiek kartų buvojo toje daugybėje salių ir koridorių. Pa- 
cellis pažinojo kiekvieną svetimos valstybės pasiuntinį 
prie Šv. Sosto, susivokė šakotoje administracijoje ir tu
rėjo galvoje ne tik dvasines, bet ir medžiagines Bažnyčios 
Centro problemas. Dėlto jis tuojau paėmė į savo rankas 
Didžiojo Suvereno vairą ir nebuvo jokio sutrikimo, ko
kis paprastai esti, kai vienas popiežius miršta ir kitas 
paima valdžią. Juk Eugenijų Pacellį jau 1901 metais, 
vadinasi, dar prie Leono XIII-jo pakvietė į valstybės 
sekretoriatą, atsieit, į Šv. Sosto užsienių skyrių. Jis čia 
išbuvo beveik be pertraukos 37 metus. Leonas XIII-as, 
Pijus X-as, Benediktas XV-as, Pijus. XI-as — vjsų 
tų didžiųjų popiežių šešėlyje brendo apaštalų palikimo 
diplomatas. Pagaliau, būdamas valstybės sekretorium 
(pasaulinėje santvarkoje tai apimtų ir ministerio pirmi
ninko ir užsienių reikalų ministerio pareigas), Pacellis 

pasidarė dešiniąja Pijaus XI-to ranka, dar daugiau, jo 
valios vyriausiu vykdytoju. Jei jau be valstybės sekre
toriaus žinios Vatikane nieko neįvyksta, tai Pacellio 
būklė bus dar aiškesnė, jei pridėsime, jog jis dar buvo . 
padarytas šv. Petro milžiniškosios bazilikos arkiprezbi- 
teriu (panašu į katedros kleboną) ir Bažnyčios kamer- 
lengu, tai yra kardinolų kolegijos pirmininku. Bet tai 
turėjo dar daugiau reikšti. Metus prieš mirtį Pijus XI-as 
kardinolų svarbiame susirinkime tiesiog pasakė: „Jūsų 
tarpe aš matau naują popiežių!" — ir savo žvilgsnį nu
kreipė į Pacelli.

Pakeltas į Apaštalų Kunigaikščio sostą. Pijus XII-sis 
toliau gyvena lygiai taip paprastai, kaip buvo daręs, 
būdamas valstybės sekretorium. Keliasi apie 6,30 min. 
Patsai skutasi, ir tai elektrine mašinėle, kurią įsigijo 
lankydamas Jungtines Valstybes. Tarnas įeina tik tuo
met, kai popiežius būva apsirengęs. Mieganlasis, kurio 
du langai išeina į šv. Petro aikštę, įrengtas labai papra
stai. Mahogano medžio stalas, paprasta žalvarinė lova su 
damaskiniu užtiesalu, paprastas kilimas, drabužinė spinta 
ir, tiesa, dar mažas veidrodis, kuris vienas ir tėra visame 
bute! Ant sienos kabo Marijos paveikslas. Nematysi pra
šmatnumo nei valgomajame: dvi indaujos ir su papra
stais išdrožinėjimais riešuto medžio stalas. Reikia atsi
minti, jog tie medžiai Italijoje ne tai, kas Lietuvoje, nes 
jie ten pat auga. Nedidelis darbo kambarys. Vonios kam
barys jau moderniškas, nes įrengtas tik Pijaus XI-jo lai
kais. Dar didelis prieangis -— tai ir visas tikra prasme 
Šventojo Tėvo butas. Beje, būtumėm užmiršę svečių 
kambarį. Bet paskutinių trijų popiežių laikais jis panau
dotas tik vieną vienintelį kartą. Čia Pijus XI-as apgy
vendino vieną paprastą Lenkijos kunigą, kuriam popie
žius atsilygino, kad jį, tuomet nuncijų Ratti, tasai buvo 
nepaprastai vaišingai ir širdingai priėmęs.

Šis privatinis popiežiaus butas atsirado tik prie Pijaus 
X-to. Mat, šis išrinktas Bažnyčios Galva, ir toliau tebe
gyveno mažytėje patalpoje, kokia kiekvienam kardino
lui skiriama konklaves metui. Jis atsisakė keltis į tarny
binį butą antrame aukšte, kame buvo gyvenę visi jo 
pirmatakai. Tuomet Vatikano pareigūnai, norėdami kata
likų bažnyčios suverenui sudaryti bent šiokių tokių pa
togumų jo užimamam kambarėliui atitinkamai pritaikė 
gretimas patalpas. Iš kažkurio sandelio jie ištraukė Pi
jaus VII — jo lovą, jąj atnaujino ir pastatė Pijaus X-to 
kambaryje į vietą paprastos geležinės. Kai įėjo Didysis 
Šeimininkas, vienas jo artimųjų pastebėjo: „Iš tikrųjų, 
puiki lova". — „Aš tuo visai neabejoju", liūdnai atsakė 
popiežius, —„bet aš turėsiu joje mirti".

7,30 Pijus laiko Mišias privatinėje koplyčioje, kuri yra 
greta jo miegamojo. Paskui 15—20 minučių valgo pusry
čius — kava, pienas ir bandelės. Po to eina į biblioteką. 
Tai gražus kampinis kambarys su langais į šv. Petro 
aikštę. Čia stovi platus riešuto medžio stalas, ant kurio 
yra Kristaus balta statula ir kančia. Į tris sienas atsirė
musios knygų spintos, kurių stiklai uždengti, pilku aude
klu. Ant langų baltos užuolaidos. Centrinis, kuris už po
piežiaus kėdės, vietoje to turi vitražą, vaizduojantį Ma
riją su Kūdikėliu Jėzum ant kelių. Tai čia Petro papė- 
dininkas duoda vadinamas privatines audiencijas, atsieit, 
priima kardinolus, valdovus, vyskupus, pasiuntinius ir 
žymiuosius pasauliečius.

Pagal griežtą tvarką, audiencijos baigiasi 1-mą vai. 
Dabar pas popiežių įeina rūmų viršininkas su ištisu la
pu prašomų audiencijų ir Pijus XII-sis nusprendžia, ką 
priims rytojaus dieną. Po pusvalandžio Didysis Šeimi
ninkas pietauja. Patarnauja jo asmeniniai tarnai, o 
verda vokietės vienuolės, kurios toje tarnyboje yra nuo 
Pijaus nunciavimo Berlyne. Valgiai gaminama pagal 
tradicinį itališką būdą. Pijus XII-as nerūko, bet prie pie-
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tų ima kiek vyno. Jau taip yra nuo seniai, kad popiežius valgo vienas. Tiesą sakant, ne vienui vienas: kai tik jis pasirodo valgomajame, tuoj paleidžiamos iš narvelių dvi kanarėlės, kurios gali netrukdomos lekioti per visus pietus. Kai Kristaus Vietininkas pašaukia sparnuotus padarėlius vardais, jie nusileidžia ant jo pečių arba nutupia ant stalo ir lesa iš lėkštelių jiems paruoštą maistą. Išimtinais atsitikimais būva oficialių svečių. Tačiau ir tuomet Pijus XII-sis valgo vienas prie atskiro stalo, kuris kiek aukštesnis už kitus ir pirmiausia aptarnaujamas.Popiet Pijus truputį pasilsi. 4-tą valandą sėda į automobilį ir važiuoja iki pakraščio Vatikano sodų, kame išlipa ir visą valandą vaikščioja. Žengia lengvu, greitu žingsniu. Nesvarbu, gražus ar blogas oras. Net ir lyjant. Šitas, sakytumėm, popiežinis sportas teikia nemaža nusistebėjimo ir Vatikano pareigūnams ir diplomatams. Taip, sportas. Paprastai jis siejamas su kardinolo Gas- parrio patarimu. Bet galima kalbėti apie Vatikano, sakytumėm, sportines tradicijas. Juk Pijus XI-sis savo jaunose dienose buvo garsus alpinistas, 'atsieit, kalnų laipiotojas. O Gasparri kardinolas Benedikto XV-to valstybės sekretorius, garsingojo Katalikų Bažnyčios Teisyno-Codex Juris Canonici autorius? Jis buvo kilimo iš Abrucų kalnų, kasdien, kad ir kažin kas būtų, vieną valandą vaikščiodavo, o antradieniais pat ankstybą rytą šešiasdešimtmetis Romos apylinkėse šokdavo į balną ir į Romą grįždavo tik vakare. Pagaliau, patsai Pacelli. Tiesa, dėl perdidelio mosklinio uolumo jis buvo apleidęs kūną ir turėjo dėl to išstoti iš dvasinės seminarijos Collegio Capranica. Bet paskui, rengdamasi kunigu, kai studijavo Gregoriaus universitete ir Appolinare, jis su pamėgimu plaukiodavo, buriuodavo, jodinėdavo. Dar saulei netekėjus, išjodavo ant rasinio itališko arklio, perpuškuodavo Almo upelį ir zovada pro garsiąją via Appia pasileisdavo link Albanų kalnų . . .Beje, Vatikano sodai. Pijus XI-s(s, tas gamtos mėgėjas ir mosklinės pažangos bei technikos entuziastas, savo privatinį parką tiek išpuoselėjo, jog čia visuomet šypsojosi \pavasaris. Rašytojas Camille Cianfarra vieną karštą vasaros dieną soduose sutiko Vatikano techninių įrengimų direktorių inžinierių Enrico Galeazzi (jis Pijų 

XII-jį lydėjo į Jungtines, Valstybes). Cianfarra! buvo mislė, kodėl kitur viskas išdžiūvę, pilka, o čia — žaliuoja, žydi. Inžinierius tik nusijuokė. Girdi, Pijus XI-sis įtaisydinęs apie 10.000 įrigatorių, kas pareikalavę apie 80 kilometrų vamzdžių., Pastatydinta du rezervuarai, talpiną apie 6 milijonus litrų vandens, kuris eina tiesiog iš Bracciano ežero už 60 kilometrų. Vakarais dirbtinis lietus sudrėkina aliai vieną parko pėdą.Sugrįžęs iš gamtos, popiežius kelias minutes meldžiasi, paskui sėdasi studijuoti. Dabartinis Bažnyčios Vairuotojas visą vėlybą' popietę ir vakarą praleidžia vienas, tuo tarpu Pijus XI*tas kai kurias speciales audiencijas skirdavo ir po pietų. Darbo iki valios — paruošti rytojui kalbas, daryti apmatus numatytoms enciklikoms ir atsakyti begales laiškų. Taip ateina metas eiti į koplyčią rožančiaus kalbėti, kame dalyvaują taip pat jo asmens sekretorius ir asmens šambelionai. Tuomet ką lengva užkandą ir laisvai kalbasi su dendradarbiais. lotą valandą vakaro popiežius vėl savo bibliotekoje. Atsitinka, jog eidamas per šv. Petro aikštę Pijaus XII-jo languose dar matysi šviesą ir 1-mą valandą ryto. -Ką tuomet veikia Kristaus Vietininkas? — Niekas . tikrai nežino, bet kai kurie Vatikano prelatai sako, jog kelioliką minučių skiriąs dienoraščiui, paskui gi rašąs teologinę studiją, kurią pradėjęs prieš kiek metų. Rankraštį laiko užrakinęs rašomojo stalo stalčiuje ir niekuomet apie tą veikalą nekalba.Pijus XII-sis savo dienotvarkės nekeičia. Žinoma, išimtį sudaro tos dienos, kai tenka atlikti grynai religines funkcijas ir ceremonijas, mat, tai sudaro esminę dalį popiežiaus pareigų. Pijus pats griežtai laikosi punktualumo ir iš kitų to reikalauja. Lankytojai, kuriems suteikta audiencija, bejuok nustemba, kai Katalikų Bažnyčios Galva pasirodo lygiai tą valandą, kaip pažymėta lankomoje kortelėje. Po priėmimų popiežius vėl pasitraukia į savo biblioteką studijuoti. Dabartinis Pijus visiškai laisvas nuo biurokratijos ir kasdieninio raštinės darbo, mat, jis savo aukštąją galią delegavo patikimiems pareigūnams, kurie ir atlieka tą visą įkyrų technišką darbą. Patsai gi dvasinis Valdovas atsideda vien esminiams Bažnyčios reikalams.
' Kun. V. Bagdanavičius

PIJUS XIFSVENTUMO UQDYTOJAS
1. Perteikiamas šventumasSu didele ir apgalvota pagarba Bažnyčia savo Vyriausiąjį Ganytoją vadina Šventuoju Tėvu.Žinant tą gilią prasmę, kurią Bažnyčia deda į „šventumo" žodį, šis pavadinimas, teikiamas gyvam žmogui, kartais gali atrodyti perdrąsus. Bažnyčia ištiesų į šventumą žiūri kaip į visišką ir tobulą žmogaus išsilygia- vimą su Dievu. Tik tiems, kurie neatšaukiamai su Dievu yra susijungę amžinajame gyvenime; tik atsargiai ištyrus- jų gyvenimo kelią žemėje ir stebuklingus šventumo liudijimus po mirties, Bažnyčia ryžtasi ką nors paskelbti šventuoju.Tačiau Bažnyčia drįsta šventumo vardą suteikti ir žemėje gyvenantiems žmonėms. Tiesa, kai ji ką, vadma šventu dar čia žemėje, tai ji prileidžia galimybę, kad tas šventumas gali būti neišvestas iki galo. Bet ta reali galimybė nepaskatina jos apsivilti žmonėmis ir jų paš

ventimo vyksmą sustabdyti. Ji teikia savo neišdildomus šventimus įvairiems žmonėms ir jų padedama eina pasaulio pašvęsti.Bažnyčia su savo šventumo lobiu yra labai arti prisišliejusi prie šios tikrovės. Niekas taip optimistiškai nėra nusiteikęs šios tikrovės atžvilgiu, kaip ji. Žemiško momento prasmę niekas taip nebrangina kaip Bažnyčia. Ji eina jo pašvęsti, rizikuodama pačius dieviškuosius dalykus išduoti į nevertas rankas. Šventumo pažyminį ji drįsta priskirti egzistencijos netikrumoje su gyvenimo audromis besigrumiančiam žmogui.Bažnyčios gyvenime šventumas reiškiasi dviem iš pažiūros gana skirtingais pavidalais. Vieną iš jų galėtume pavadinti perteikiančiuoju šventumu, o kitą gaunančiu.Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad pasauliui perteiktų dieviškąjį šventumą. Sį šventumo perteikimą toliau vykdo tuo pačiu metodu ir tuo pačiu sėkmingumu, kaip ir
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Kristus, jo įsteigtoji Bažnyčia. Ji Kristaus pašvenčiamąją galią yra išdalinusi kunigams ir vyskupams, kurie Kristų atstovauja visokioje žemės gyvenimo situaciose. Dėl to jie yra šventinami ir jie yra šventi tikra >'.o žodžio prasme. Jie turi Kristaus įgaliojimą ir jo jėgos pasaulį su Dievu suderinti, t. y. jį pašvęsti.Kristaus jėga suteikta kunigijai nėra tik moralinio pobūdžio. Ji yra viršfizinė jėga. Tačiau ją perduodant iš kartos karton, lemiantį vaidmenį vaidina ir fizinis momentas. Ji yra perduodama rankų uždėjimu. Kristus, uždedamas rankas apaštalams, pradėjo Bažnyčios apaštalavimo darbą. Be šito fizinio kontakto kunigų ir vyskupų pašventimas yra neįmanomas. Ir kur kartą istorijos bėgyje šis i kontaktas yra nutrūkęs, ten joks, kad ir asmeniškai švenčiausias žmogus jo negali atstatyti.1) Siam reikalui reikia to perteikiamojo šventumo, kurio saugotojas Bažnyčioje yra Romos Popiežius. Popiežija šį fizinį kontaktą su Kristumi yra išsaugojus. Tam ji buvo Kristaus įsteigta ir pavadinta uola ir Bažnyčios vienumo simboliu. Popiežių mes vadiname Šventuoju Tėvu dėl to, kad jis yra Bažnyčios teikiamo šventumo nešėjas ir valdytojas. Jis yra Kristaus vietininkas konkrečioje mūsų situacioje. Per jį ir tik per jį eina mūsų laiko pašventimas. Ir kas nori turėti dalį šiame pašventime, tas turi vienokiu ar kitokių būdu sueiti į sąlytį su Kristaus Vietininku žemėje. •Kita šventumo apraiška žemėje yra tai, ką mes paprastai vadiname šventumu. Visiškas žmogaus susiderinimas su Dievo valia, harmoningas įsijungimas į Dievo nustatytą visatos planą žmogų padaro šventu bei tobulu. Ši šventumo apraiška nėra pasiekiama vien žmogaus pastangomis. Žmogus pats vienas gali šiek tiek pasistūmėti šventumo kelyje, bet kad jis iš Dievo padarinio taptų jo sūnumi, reikėjo, kad Antrasis šv. Trejybės Asmuo taptų žmogumi. Sakramentinis šventumas, kurį valdo Bažnyčia, yra pilnutinio šventumo versmė. Nors ir kažin kaip neromantiškai tai atrodo, bet vistiek pilnutinis šventumas ateina žmonėms tik per kunigų ir vyskupų rankas.Perteikiamasis ir gaunantysis šventumas santykiauja tarp savęs, kaip augalas ir jo vaisius. Pats Kristus yra naudojęsis augalo palyginimu išreikšti pasaulio pašventimo vyksmui. Jis Bažnyčią yra prilyginęs vynmedžiui 
su jo šakelėmis. Augalas dažnai yra branginamas tik dėl jo vaisių, tačiau vaisiai neturi kitos galimybės atsirasti kaip tik ant augalo šakų. Vaisius išnaudoja augalo jėgas ir ant jo šakų užsimezga bei auga.Bažnyčios gyvenime dažnai reiškiasi tam tikro trynimos! tarp perteikiančiojo šventumo ir gaunančiojo. Pasauliečiai dažnai prikiša kunigams, kad jie neturi šventumo vaisių, ir yra dėl to linkę paneigti kunigams ir perteikiančiojo šventumo buvimą. Šitų priekaištų kunigija susilaukia gana dažnai. Bet turbūt niekas juos taip skaudžiai neišgyveno ir taip vykusiai neišreiškė kunigo tragizmo, kaip apaštalas Povilas. Ir šis didysis tautų apaštalas iš tų žmonių, kuriuos jis pats buvo pašaukęs į Mistinį Kristaus Kūną, susilaukė priekaištų. Jie jam sakė, jog jis yra per mažai dvasiškas ir permažai mistiškas. Retai kada Apaštalas savo laiškuose griebiasi ironijos, bet šiuo kartu jis nesusilaiko: sokratiška ironija ir puikiu humoru ištinka jis savo naujagimius.

») Taip pvz. Anglijos Episkopatų bažnyčioje šventimų gran
dinė buvo nutraukta jų reformos laikais ir dėl to šiandien 
Anglijos vyskupai Ir kunigai neturi sakramentinio šventumo, 
nors savo apeigomis jie yra visiškai panašūs l Romos kata
likų kunigus. Tuo tarpu Rusijos kunigų, nors jų apeigos yra 
visiškai skirtingos nuo Romos apeigų, nors jie yra atsiskyrę 
Iš Bažnyčios vienybės, tačiau jų šventimų grandinė nėra nu
trūkusi Ir dėl to jų kunigystė yra tikra. Grižęs Bažnyčios 
vienybėn provoslavų vyskupas ar kunigas, be jokių pridė
tinių šventimų yra visuotinės Bažnyčios vyskupu ar kunigu.
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„Mes esame paiki dėl Kristaus, rašo jis, o jūs išmintingi Kristujel Mes silpni, jūs stiprūsl Jūs garbingi, mes negarbingil Iki šiai valandai mes alkstame ir trokštame! esame pliki ir kumščiais mušami; mes neturime tėviškės ir vargstame dirbdami savo rankomis. Mes esame teikiami, bet mes laiminame I Esame persekiojami ir kenčiame; mums piktžodžiauja, o mes meldžiamės; pasidarėme lyg šio pasaulio sąšlavos, visų nuograndos iki šiolei! (1. Kor. 4, 10—13).Kai įsigiliname į šias nuolat Bažnyčioje besireiškiančias pasauliečių pretenzijas kunigų atžvilgiu, neišvengiame įspūdžio, kad čia vyksta tas pat procesas, kaip tarp augalo šakos ir jo vaisiaus. Saka neįspūdingai atrodo, kai ją palygini su ant jos išaugusiu vaisiumi. Saka net sunyksta ant jos augant vaisiui, tačiau ji ir tik ji yra vaisiaus nešėja. Kunigui gali šia proga ateiti galvon mintis, kad čia reiškiasi jo aukos vyksmas: jo garbė pereina j jo vaisių. Pasak Apaštalo, mes esame silpni, jūs stiprūs; mes negarbingi, jūs garbingi... Si auka mus padaro panašius į Kristų. Tačiau pasaulietis šia proga turi įsisąmoninti, kad jis savo kilnumu didžiuotis gali tik priklausydamas gyvam Dievo malonės medžiui.
2. „Pasauliniai institutai".Į Sv. Tėvą Pijų XII mes žiūrime kaip į perteikiamojo Bažnyčios šventumo vaisių.Bažnyčia, labai pabrėždama perteikiamojo šventumo reikšmę žmonijos išganymui, aukštai įvertina ir gaunantįjį šventumą, arba šventumo vaisius. Nuo pat krikščionybės pradžios yra žinomi vad. tobulieji, kurie vaidindavo dideli vaidmenį krikščionių bendruomenėje.Šventasis Tėvas Pijus XII yra atkreipęs ypatingą dėmesį į šį gaunantįjį šventumą ir yra nubrėžęs naujas gaires tobulųjų organizacijai ir veiklai. Pijaus XII nuostatai šiuo reikalu pasižymi giliu moderniųjų laikų dvasios supratimu ir dėl to yra pagrindo manyti, kad jie ilgainiui turės didelės reikšmės krikščionijos gyvenime.Įvertindamas didelę^veiklą, kurią yra atlikę Bažnyčios gyvenime vienuolynai, jis nenori keisti jų sąrangos, nes ji nėra reikalinga jokio papildymo ar pakeitimo. Tačiau popiežiui rūpi žmogus, „kuris, nepaisant pasaulio pavojų, kuriame jis gyvena, nori sąmoningai ir ex profeso savo gyvenimą apipavidalinti pagal krikščioniškojo šventimo principus"’). Jam rūpi žmogus, kuris, „neniekindamas vienuolyno, tačiau jaučiasi šaukiamas gyventi savo profesijos* gyvenimą ir savo pašaukimą išpildyti pirmojoje audringos kovos linijoje, kuri vyksta už Dievo karalyste"’).Krikščioniškajai bendruomenei būtų labai naudinga, kad ji savo tarpe turėtų ne tik šventumo versmes, t. y. sakramentus teikiančias institucijas, bet ir kiek galint daugiau konkrečių pavyzdžių, kaip tais šaltiniais naudotis.Popiežius tiki į spinduliuojančią bei apaštalaujančią šventumo jėgą, kuri kyla iš „išvidinio ir kasdieninio kontakto su tokiu žmogumi, kuris yra visiškai atsidėjęs šventumui"*). Šito kontakto dėka, sako šv. Tėvas, galima laukti pagrindinio krikščioniško atsinaujinimo šeimoje. įvairiose profesijose ir visuomeniniame gyvenime. Iš tiesų, jeigu visose profesijose ir visose darbovietėse atsirastų žmonių, kurie su vienuolišku uolumu būtų at-

’) Jakob Gemuel S. J. Slnn und Bedeutung der Apostel. 
Konstltutlon Uber die „Weltllche Institute“. Geist und Leben 
1947. 2. Nr.

3) ten pat.
<) „Provlda Mater Ecclesia". ......
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sidėję savo profesijai ir su profesiniu solidarumu rūpintųsi savo bendradarbių dvasinės pusiausvyros palaikymu, tai gyvenimas savo natūralinėje aplinkoje imtų darytis šventas, krikščioniškas ir žmogiškai pakenčiamas. Galima tikėtis, kad krikščionių pasaulietiškosios bendruomenės tada vėl taptų panašios į pirmųjų krikščionių bendruomenes, „kurios teikė gerą dirvą evangeliškie- siems patarimams. Ta dirva buvo tinkamai paruošta sėklai ir joje saugiai galėjo nokti šventumo vaisius", sako šv. Tėvas.Popiežius Pijus XII savo konstitucija „Provida Mater Ecclesia”, išleista 1947 m. vasario antrą dieną,' pateikia naujus teisinius pagrindus, kuriais galės remtis steigdami savo organizacijas krikščioniškojo tobulumo siekią asmenys. Pagrindinis bruožas, kuriuo pasižymi ši nauja sąranga ir kuo ji skiriasi nuo vienuolynų bei kongregacijų, tai yra jos atvirybė, jos nęužsidarymas ^nuo pasaulio, bet pasilikimas savo aplinkoje.„Gerasis Dievas, rašo Popiežius savo konstitucijoje, nesirinkdamas sau asmenų visūs tikinčiuosius yra pakvietęs, sekant Jį, visur jieškoti tobulumo ir ji įgyvendinti. Jis savo dieviškosios Apvaizdos nuostabiu lėmimu taip yra sutvarkęs, kad net ir pasaulyje, nors jis ir labai visokių kalčių yra iškreiptas, yra pražydę, ypač mūsų laikais, grupės rinktinių sielų ir vis dar naujos pražysta, kurios ne tik savo asmeninio tobulumo uoliai siekia, bet kaip tik dėl to, kad jos ypatingu Dievo lėmimu yra pasilikusios pasaulyje, iš jų gali susidryti naujos, tiksliai laiko uždaviniams atitinkančios bendruomeninės formos, kuriose gyvenimas galėtų būti visiškai suderinamas su krikščioniškojo tobulumo idealais."Užsidarymas nuo pasaulio žymų vaidmenį vaidina vienuoliniame gyvenime. Tačiau vienuolynai į šį užsidarymą žiūri ne kaip į krikščioniško tobulumo esmę, bet tik kaip į priemonę apsisaugoti negeistinų aplinkos įtakų. Krikščioniškojo tobulumo esmę, vistiek ar vienuolyne ar šalia jo, sudaro Dievo ir artimo meilė. Dėl to ir vienuolynai, atsiribodami nuo blogos aplinkos įtakos, neatsiriboja ta prasme, kad jie nieko aplinkai neduotų. Net senieji Benediktinai, kurie gyveno mūro siena atsitvėrę' nuo aplinkos, savo susijimą su aplinka išreiškia tuo būdu, kad kiekvienas vienuolis pasižada iki gyvas bus gyventi šiame vienuolyne, šiame slėnyje ir nepalikti nei jo nei jo žmonių. Šito susirišimo su vieta dėka tarp Benediktinų abatijų ir jų aplinkos susidaro šilti giminingi santykiai, einą iš kartos į kartą. — Jėzuitai neatsitveria nuo aplinkos mūro siena, jų uždaruma yra organizacinio pobūdžio. Bet ir su aplinka jie santykiauja kitaip. Jie nesusiriša su jokia vieta, o eina ten, kur Bažnyčios ir visumenės reikalai juos kviečia. Dėl to apie užsidarymą kartu su K. Hilgen- reiner galime sakyti, „kad krikščioniškojo gyvenimo vertingumas niekad nebuvo vertinamas išimtinai pagal tai, kaip griežtai atsisakoma pasaulio, bet pirmoje eilėj pagal tai, kaip didelė yra Dievo ir žmonių meilė" ’).Pasauliečiai tobulumo siekėjai neturės tokios uždą-' rumos, kokią turi vienuolynų ir kongregacijų nariai. Šv. Tėvas sako, „kad jie, žinoma, neturės bendro vienuolinio gyvenimo, bet turės kitas išorines gyvenimo formas". Jų gynimasis nuo negeistinos aplinkos įtakos turės būti daugiau dvasinis. Tiesa, čia šv. Tėvas kalba apie „kitas išorines gyvenimo formas". Galbūt jos bus bendri šios organizacijos narių suvažiavimai, įvairūs susitikimai, pasitarimai bei posėdžiai. Gal tai bus bendros jų atostogos ar pan. Tiksliau tų gyvenimo formų šv. Tėvas nenubrėžia, palikdamas tai padaryti pačiam gyvenimui ir Vatikano šv. Oficijos Kongregacijai. Ta
is) L. i. T. u. K. VUL C39 pus!

Taikos šakelė, kuri bus suteikta pasauliui yra dvasinė 
jėga... Kraujo upės Europoje tekės tol, kol tautos aiš
kiai nepamatys kokia baisi kvailybė yra jas apsėdusi 
ir suka ratu; tol, kol šventos harmonijos įtakos stumia
mos, taikiai viena su kita susimaišiusios, tautos nesu
grįš prieš paliktus altorius ir čia neatsidės taikos dar
bams, su ašaromis akyse viduryje smilkalo kolonų 
švęsdamos didelę bendrą taikos šventę. Tik religija ga
li pažadinti Europą, duoti tautoms pastovumo ir įkurti 
šioje žemėje krikščionybę, nauju nuostabiu drabužiu 
apsivilkusią, ir senas taikingas funkcijas atliekančią.

Novalls
„Ofterdingen“

_________________________________________ ________________t____čiau jis sutinka, kad tos formos bus įvairių stilių ir labai viena nuo kitos skirtingos.Kita pasaulinių institutų — taip šv. Tėvas vadina šias naujas organizacijas — žymė yra didelis jų narių savarankiškumas bei laisvumas. Jų uždavinys, pasak šv. Tėvo, yra „ištikimai vykdyti evangeliškuos.us patarimus gyvenant pasaulyje ir su didesne laisve imtis artimo meilės darb ų". Šį gyvenimo būdą Šventasis Tėvas vadina „laisvuoju tobulojo gyvenimo būdu, kuris nėra saugojamas išorinio vienuolyno^ drabužio, nėra saugojamas bendrų namų gyvenimo, neturi vyskupų priežūros, nes tokios savo gyvenimo formos dėka jis gali lengvai išlikti jų nepastebėtas ir be vyresniųjų priežiūros, kurie -ne retai gyvens kur toliau ...Šiandien, kada pasaulis vertindamas socialinį — komunalinį žmogaus gyvenimą yra nuėjęs per toli; kada vienur žmogus prievarta subendruomeninamas, kada kitur net platūs krikščioniški sluogsniai vis dar mano išganymą rasti didesniame ar mažesniame privačios ini- cijatyvos prašalinime, visuomeninės inicijatyvos naudai, — Bažnyčia drąsiu mostu atidaro naują kelią. Jis yra daugiau privačios inicijatyvos ir individualios veiklos vertinimo kelias. Bažnyčia jau savo istorijos pradžioje yra supratusi organizuotos veiklos reikšmę ir yrą savo laiku (šv. Benedikto ir šv. Baziliaus laikais) paskatinusi atsiskyrėlius susiorganizuoti į namų bendruomenes. Šiandien, kai ji mato, kad organizacija tampa nauju žmonijos stabu, ji kreipia daugiau dėmesio į individualų žmogų, kuris yra visokios organizacijos pagrindas.Abu kraštutinumai žmonijai yra pavojingi. Bendruomeninio momento pabrėžimas, žmones palenkdamas vienam bendram tikslui, sugeba įvykdyti didelius vieningus sumanymus. Laisvės arba individualinio momento iškilimas visuomenėje niekada nesugebės konkuruoti su bendruomeniniu gyvenimu savo darbų vieningumu, tačiau jis galės konkuruoti savo formų turtingumu ir gyvenimo įvairumu. Šiuos abu momentu suderinti yra didis kiekvienos visuomenės ir kiekvieno žmogaus uždavinys.Iškeldamas individualinio tobulumo instituciją Bažnyčioje, šv. Tėvas aiškiai įžvelgia ir jos pavojus. Norint jų išvengti, jis nurodo ir keletą priemonių. Pirmiausiai, pasak jo, turi būti protingai ir /griežtai atrenkami šių organizacijų nariai. Paskui jie turi būti pakankamai ilgai mokomi savo pašaukimo. Toliau, jie turi laikytis tvirtos, pritaikintos ir kartu judrios gyvenimo tvarkos.Ne kiekviena katalikiška organizacija gali būti patvirtinta kaip „pasaulinis institutas". Gali būti aprobuotos tik tos organizacijos, kurios savo sąranga yra panašios į kongregacijas be viešųjų įžadų. Tas panašumas turi reikštis: 1. statuto dvasia, 2. hierarchine organizacijos vado-
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vybe, 3. visišku, niekeno iš šalies nekliudomu atsidėjimu 
organizacijos uždaviniams, 4. išpažinimu evangeliškųjų 
patarimų ir 5. savo apaštalavimo būdu. Iškilmingi įžadai, 
Bažnyčios vardu priimami, šiose organizacijose nėra da
romi. Jų įžadai yra privataus pobūdžio, bet ir jie atrodo 
nėra būtini.

„Pasauliniai institutai" yra nauja apraišką Bažnyčios 
gyvenime. Tačiau ji nėra visiškai mūsų datos. Jau Leo
no XIII laikais šv. Oficijų kongregacija savo dekrete 
buvo prasitarusi apie organizacijas, kurios yra lyg tar
pas tarp pasaulietiškų organizacijų ir vienuolynų. Ta
čiau kodekse ir konstitucijoje, kuri tvarkė kongregacijų 
reikalus, buvo apie jas nutylėta. Faktiškai bandymų 
tokiu būdu organizuotis jau yra beveik visuose kata
likiškuose kraštuose. Ir dėl to konstitucija „Provida 
Mater Ecclesia" yra paties gyvenimo pašaukta. Ji su
teikia teisinius pagrindus jau besireiškiančiam sąjūdžiui. 
Bet los suteikiami pagrindai yra gana nauji ir platūs. 
Apie jų naujumą liudija ir ta aplinkybė, kad Vatikano 
sluogsniuose yra buvę nuomonių skirtingumų, kaip pats 
šv. Tėvas konstitucijoje išsitaria, apie teisinį šių insti
tutų pobūdį ir apie šv. Sosto laikyseną jų aproboyimo 
klausimu.

Vadinas,' „trijų evangeliškųjų patarimų" laikymas su 
šia konstitucija įgyja naujas formas. Mažiausiai berods 
čia pasikeičia skaistybės dorybės laikymas. Jos tobulas 
laikymas yra būtinas tiek vienuolynuose, tiek pasau
liniuose institutuose.

Kitokias formas pasauliniuose institutuose turės ne
turto dorybė. Jeigu šių organizacijų narys turės likti 
prie savo civilinio pašaukimo, tai suprantama, kad jis 
turės visų pirma pasilikti sau savo darbo įrankius, prie
mones bei reikalingą medžiagą. Gyvendamas ne vienuo

lyne, bet ten, kur darbuosis, turės turėti asmeniškos 
namų apyvokos dalykų, turės pats rūpintis savo maistu 
ir kit. Žodžiu, jis turės verstis panašiai, kaip kiti jo 
profesijos žmonės. Bet kas tada liks iš jo neturto? Ne
turto dorybė turės jame reikštis labiau funkcijiniu būdu. 
Jis galbūt turės žiūrėti ne tik į tai, kad jis asmeniškai 
nieko neturėtų, kiek į tai, kad jis kuodaugiau galėtų 
išduoti kitiems. Jis turės gyventi šių laikų darbininko 
ar tarnautojo ekonominį netikrumą ir mokėti jį paš
vęsti neturto šventumu. Išmokdamas šį netikrumą nuga
lėti ir pašvęsti, jis taps natūraliu šio pasaulio pašven- 
tėju ir kelrodžiu bei apaštalu savo bendradarbiams.

Didelių pasikeitimų pasauliniai institutai atneš ir į 
klusnumo dorybės praktiką. Pasaulinių institutų narys 
gyvens labai įvairiose gyvenimo sąlygose, tačiau daž
niausiai ne kartu su kitais savo organizacijos broliais. 
Dėl to klusnumas savo organizacijos vyresnybei turės 
apsiriboti bendrų nuostatų vykdymu. Kasdieninėje gyve
nimo eigoje jis neturės viršininko. Tačiau kito žmogaus 
valiai paklusti jis turės kitokiu būdu. Jis turės savo 
profesinę vyresnybę ar vadovybę, kuri, neatsižvelgdama 
jo specialių uždavinių, duos jam progos vykdyti Kristaus 
patarimą nešioti svetimas naštas.

Tokios mintys kyla, skaitant šv. Tėvo Pijaus XII kon
stituciją „Pramatanti Motina Bažnyčia". Iš tiesų šis do
kumentas yra būsimų laikų ir būsimų kartų dokumen
tas. Kitos kartos galės apie jį kalbėti pasigaudamos jau 
konkrečių pavyzdžių. Tačiau ir mūsų kartai reikia apie 
jį žinoti, nes jai reikia padaryti pirmuosius žingsnius 
šio dokumento rodoma kryptimi. Mes negalime prileisti, 
kad ateinančios kartos apie jį sužinotų tik iš storų 
archyvo knygų.

Egzistencijalizmas »r. ant. ramoas 

j

Sis,vaizdas tampa dar labiau daugiaspalvis pilnas 
kontrastų, prieštaravimų, kada bandoma susekti ir iš
narplioti istoriniai egzistencijalizmo siūlų įalai: vieni 
nurodo į Kierkegaardą, kaip į egzistencijalizmo tėvą, 
vesdami istorinę liniją iki Paskalio ir Kalvino, ypač 
turėdami galvoje Kierkegaardo raštus kaip „Beimė ir 
drebėjimas“, „Baimės sąvoka“, „Traktatas apie nusivy
limą“, „Arba-arba“ ir 1.1. Šia prasme ypač pažymėtinas 
1938 m. pasirodęs Sorbonos un-to prof. Jean Wahl8) 
nuodugnus veikalas „Etudes Kierkegaardiennes“, o taip 
pat Lijono universiteto kat. Filosofijos fakulteto de
kano prof. Jolivet*) šiais metais pasirodęs veikalas 
„Įvadas į Kierkagaardą“; kiti nurodo į Nietzsche, ant- 
žmogybės idealo skelbėją, — kai kurių egzistencijalis- 
tų moksle, kaip Albert Camus, Georges Bataille, Da
niel Halevy, aiškiai prasimuša ničizmo dvasia, kiti 
nurodo į Bergsoną, Husserlj, ispanų rašytoją Ortega 
Gasset „Masių sukilimo“ autorių, kalbėjusį apie „on
tologinį nerimą, kuris apėmė Europą“, ispaną Miguel 
de Unamuno, bylojusį apie „tragišką gyvenimo jaus
mą“; dar kiti Dostojevskį, Rainer Maria Rilkę, kiti vėl 
eina dar toliau — iki šv. Augustino, iki Jobo, iki Sa
liamono „Vanitas vanitatum“, iki Golgotos šauksmo: 
„Dieve, Dieve, kodėl mane apleidot“, matydami nūdie
ninę žmonijos tragediją, matydami skaudų šių dienų

•) J. Wahl, Etudes Kierkegaardiennes, Paris 1938.
■) Jolivet, Introduction a Kierkegaard. Paris 1947. 

istorinį bandymą, juodą pesimizmą bei’nusivylimą, in
telektualinės, estetinės, ūkinės, socialinės, politinės 
kultūros idealais, matydami nūdieninio žmogaus su- 
vienišėjimą, nusiasmeninimą, nusižmoginimą, sudaik- 
tėjimą ir iš to viso kylančią juodą neviltį, dvasinį su- 
skurdimą, tuštumą, atsibodimą šitokiu gyvenimu iki 
koktumo, o kartu vis labiau ir labiau didėjantį aukš
tesnio, dieviško, žmogaus prigimtį atitinkančio ir ją pa
tenkinančio gyvenimo alkį ir troškulį. Egzistencijaliz
mas yra istorinis liudininkas, kad žmogus nėra gy
vas vien,duona.

Pati sąvoka „egzistencija“, „egzistencinis“, „egzisten
cijalizmas“ nėra anaiptol vien XX šimtmečio išradinys 
ir siekia nepalyginti giliau į praeitį, negu kad Heidegge- 
rio „Sein und Zeit“ pasirodymas. Si sąvoka, lygiai kaip 
ir daugelis kitų egzistencijalizmui savitų, būdingų są
vokų bei terminų, filosofinėje kalboje ėmė įsipilietinti 
jau praeitame šimtmetyje: danas Soren Kierkegaard 
(1813—1855) bylojo apie praeito šimtmečio vidurį, gi 
ant dviejų amžių — XIX ir XX — slenksčio pasi
rodžiusi vadinamoji „gyvenimo filosofija“ (Lebensphi- 
losophie), daug kur tiesianti ranką budizmui, tai skaus
mo, buitiės ir nebuities filosofijai, buvo tarsi uvertiūra 
į egzistencijalizmą. Prancūzas Hamelin, kuris vienas iš 
pirmųjų yra sėkmingai susidorojęs su Hėgelio dijalek- 
tiniu metodu ir suradęs iš dijalektikos mokslo painia
vos nemažiau laimingesnę išeitį, negu kad pavyko ta-
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tai padaryti Kierkegaardui, jau prieš keturiasdešimts. 
su viršų metų, pats pirmas francūzų kalboj pavartojo 
žodį: „egzistencinis“. Jis ir jo mokiniai, kaip Alain ar 
Lė Senne, griežtai skirdami priešingybių dijalektiką 
nuo prieštaravimų dijalektikos, prie „egzistencijos“ 
sąvokos prieina labai įdomiu ir visapusišku keliu. Tas 
pat pasakytina apie Brunschwieg, ypač jo raštus: „Gin
čas dėl ateizmo“ ir — „Protas ir religija“. Arba vėl im
kim tokį egzistencijalistinės filosofijos terminą, kaip 
„situacija“. Pasirodo, kad Gabriel Marcei, prancūzų 
kat. egzistencijalistas, jį yra pavartojęs bei prasmę 
tiksliai nusakęs jau prieš 30 metų —- vadinasi, apie įta
ką Jasperso, kuris šią sąvoką yra įpilietinęs egzisten- 
cijalistiniame vokiečių kalbos žodyne, čia negali būti 
ir kalbos.10) Etienne Gilson, scholastinės filosofijos pro
fesorius Sorbonos universitete, lygindamas Jasperso eg- 
zistencijalizmą iš vienos pusės ir Gabriel Marcelio eg- 
zistencijalizmą iš antros, sako: „Visa tai, kas tik yra 
vertingo Jasperso moksle, čia slypi iškilniam savo pa
vidale ir net, kaip man atrodo, čia randame dar dau
giau“.11)

Kokia seka iš to viso išvada? Nėra vien pripuolamas 
dalykas, kad, sakysime, vokiečių mokslininkas Leib
nicas iš vienos pusės ir anglų mokslininkas Newtonas 
iš antros pusės tuo pačiu metu ir nepriklausomai vie
nas nuo antro pastoviai koncentravo mokslinį dėmesį 
į tas pačias problemas bei problemų kompleksus ir per 
tai priėio prie tų pačių rezultatų — tuo pat metu ati
dengė diferencinės skaičiuotės pagrindus. Juk tokių 
paralelių — ne viena, ne kelios. Čia turime reikalo 
greičiau su bendra eoochos dvasia, kuri pasibeldžia ir 
prakalba ta pačia kalba ne tik į pavienį kūrėją, bet ir 
į tautų širdį, protą ir valią, neretai peržengdama kon
tinentus ar vandenynus: Spiritus flat ūbi vult. Taip 
kaip žmonija, peržengdama XVIII amžiaus slenkstį, 
įžengė į naują, gadynę — romantizmo gadynę, kurios 
dvasia, idėjomis bei šūkiais buvo persiėmusios tiek ro
manų, tiek germanų, tiek slavų, tiek aiščių tautos, neiš
jungiant net vos tik užgimstančio ir j istorinio gyveni
mo areną išeinančio Naujojo Pasaulio, taip kad, saky
sime, Byronas ar Shelley Anglijoje, Lamartinas ar 
Chateaubriandas Prancūzijoje, Šileris, Novalis — Vo
kietijoje. Puškinas ar Lermontovas Rusijoje. Micke
vičius Lietuvoje bei Lenkijoje------ visi maždaug tuo
pat metu grojo tomis pačomis žmogaus prigimties bei 
dvasios stygomis ir ta pačia meliodiia, — tain panašiai 
vyko dvasinis persilaužimas XIX šimtmečio antroj pu_ 
sėi bei paba'goi ir XX šimtmečio antroj pusėj bei pa
baigoj ir XX šimtmečio pradžioj, kada žmonija baigė 
išgyventi romantizmo polėkius ir įžengė į naują ga
dynę, kuriai bene labiausiai tiktų šis pavadinimas:

„EgziStencijalistinis amžius.“ x

Visi kiti mūsų amžiui duodami vardai kaip: reliaty
vistinis amžius (Einstein), atominis amžius, koperniš- 
kas amžius (Emery Reves), ontologinis amžius, religi
nis amžius, nauj'eji viduramžiai (Berdiajevas, Leopold 
Ziegler, Johan Huizinga) etc. tiktai kitu aspektu nu
sako ar tam tikra žyme panildo bei labiau išryškina 
aukščiau minėtą sąvoką. Mes esame į egzistencija- 
listinę epochą ne tik įžengę, bet joje gerokai ir nu
žengę.

Kai kas linkęs manyti, kad didžiausią perversmą 
naujuiu amžių minties istorijoj yra įvykdęs Dekartas, 
pastatydamas šią formulę:

ip Stiūr. .1. Delhomme, R. Troisfontalnes. P. CoUn. J. P. 
Dubois —Dumee, G. Marcel, Existent'allsme Chretien. Pre
sentation de Etlen ne Gilson. Paris 1947. 3 p.

“) Ibid. 4 p.

Cogito ergo sum: Aš mąstau, taigi aš esu. Pats Dekar
tas ir kai kurie jo pasekėjai buvo įsitikinę, jog į šią tezę, 
kaip į tvirtą archimedinį tašką, atsirėmus, bus pada
ryta tokia revoliucija visam mūsų minties pasaulyje 
kaip kad Kopernikas yra padaręs revoliuciją astrono
miniame pasaulyje.

Šitą štai garsiąją istorinę formulę: — Cogito ergo 
sum — egzistencijalizmas apverčia aukštyn kojom, pas
tatydamas dijametraliai priešingą formulę:

Sum ergo cogito; tuo būdu išklibindamas iš pat pa
grindų, susprogdindamas ir išnešiodamas į skeverldras 
ne tik Dekarto, bet ir visų jo pasekėjų bei racionalistų 
istorinį minties pastatą ir taip vykdydamas revoliuciją 
prieš revoliuciją. Ir egzistencijalistui neteks čia ilgai 
ginčytis su racionalistu, Dekarto ar Hėgelio filosofijos 
šalininku, kad apgynus savo poziciją: kas yra pirmes
nis, pirmapradiškesnis, paklaus egzistencijalistas raci- 
jonalistą, — pats žmogaus buvimas ar mąstymas? Kad 
aš galėčiau mąstyti, aš turiu pirmiau būti. Taigi kaip 
galima imti mąstymą kaip patį pirminį, pirmapradinį 
momentą, o patį buvimą tik kaip antrinį, išvestinį mo
mentą, pastatant tezę „Cogito ergo sum“, kada pats 

i dalykų santykis yra visiškai priešingas ir gali , būti iš
reiškiamas visiškai priešinga formule: Sum ergo cogi
to, — argumentuos egzistencijalistas racionalistui. Ra
cionalistas, jei tik bus objektyvus, vargu priešinsis.

Vienok būtų vienapusiška manyti, kad egzistencija
lizmas yra reakcija vien tik prieš racionalizmą bei in
telektualizmą. Emanuel Mounier pabrėžia, kad egzis
tencijalizmas — tai reakcija prieš idėją bei daiktų filo
sofiją perdėtam laipsnyje. Ir tikrai, egzistencijalizmas 
yra reakcija ne tik prieš racionalizmą, bet ir prieš em- 
pirizmą. Ir dar daugiau: egzistencijalizmas bando iš
simušti ne tik iš pefdėto racionalizmo ir empirizrilo, 
bet ir iš perdėto fenomenologizmo bei intuicionizmo 
rėmų. Tatai mums bus visiškai suprantama, kada mes 
prisiminsime, jog Dekarto sukeltoji revoliucija buvo 
ne pati pirmoji ir ne pati paskutinė naujųjų amžių 
minties istorijoje: dar viduriniams amžiams nesulau
kus savo saulėlydžio ir tik pirmiesiems Renesanso 
epochos aušros spinduliams iš toli pasirodant, išeina 
į areną nominalistai, nūd'enio empirizmo bei materia
lizmo pradininkai, sukeldami vad. „universalijų gin
čą“, dėdami kertinius akmenis mokslui, kuri Francis 
Bacon, Dekarto antipodas, išmūrijo ir atbaigė, savo 
Novum organum scientiarum patiekdamas tikrą em
pirizmo evangeliją, gi Emanuelis Kantas romantizmo 
gadynės priešaušryje vykdo trečią, po Bacon ir De
karto, europinės minties perversmą: iš pat pradžių jis 
bando tiesti jungiamuosius tiltus tarp empirizmo ir 
racionalizmo, tarp Bacono ir Dekarto, bet pasekdamas 
už jį patį bene nė kiek nesllpnesniu pirmataku David 
Hume — tiek empirizmą, tiek racionalizmą panaudoja 
sau tik kaip dvi atramas bei pakopas. Jis peržengia 
tiek vieną, tiek antrą ir deda kertinius akmenis trans- 
cendentalizmui bei fenomenologizmui. Kanto veikalas 
„Praktiškojo proto kritika“ yra revoliucinis ta prasme, 
jog čia padarytas aiškus istorinis šuolis, išsimušant 
tiek iš empirizmo, tiek iš racionalizmo rėmų: filosofi
nės minties bei dėmesio centrą čia sudaro jau ne jau- 
tulinis bei juslinis pasaulis, kaip kad pas Baconą, ir 
ne protinis bei sąvokinis, sąmoningas pasaulis, kaip 
pas Dekartą, bet: valia, arba pasąmoningas pasaulis, 
tai, kas vėliau buvo pavadinta „Das UnbewuBte“, pa
sąmonė. Jeigu su nominalistais ir paskui su Baconu 
prasideda pirmoji naujųjų laikų minties raidos linija- 
empiristinė, kuri užsibaigia radikaliausiais jos atsto
vais, kaip Marksas bei Leninas, tai su Dekartu prasi
deda antroji, visiškai priešinga, revoliucinė raidos li-
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nija-racijonalistinė, kuri užsibaigia Hegeliu, Gentile, 
Bradley, gi su Hunu bei Kantu prasideda trečioji rai
dos linija-transcendentalistinė, fenomenoligistinė, vo
liuntaristinė, turinti bene daugiausia savo atsišakojimų 
ir kartu savo atstovų, kaip Fichte, Eduard von Hart- 

» mann, Šopenhaueris, Wundt, Guyau, Nietzsche, Hus- 
serlis, Bergson, Dilthey, geleris, Unamuno, paskutiniais 
radikaliausiais savo atstovais: Georges Sorel— Pran- 

' cūzijoje, Ortega y Gasset — Ispanijoje, Vilfredo Pa
reto — Italijoje, Oswald Spengler — Vokietijoje etc.

Jeigu racionalistai, pagal Cogito ergo surd formulę 
egzistenciją bei buitį suveda į mąstymą, taip kad Hė
gelis, riedėdamas Dekarto nutiestais bėgiais, teigia, jog 
būtis bei buvimas yra vienas ir tas pats dalykas: Das 
Sein und das Denken sind eins und dasselbe —, tai 
empiristai bei materialistai savo keliu, viską suveda į 
jutimą bei jautimą, taip kad čia tinka priešinga visam 
Dekarto mokslui formulė: Percipio ergo sum, arba ang

lų mąstytojų formulė: esse ėst percipi, pagaliau feno- 
menologizmas bei voliuntarizmas nors ir visur bando 
laikytis vidurio arba sintezės ir tiesti visur tiltus, taip 
sakysime, tarp dviejų priešingų polių, tarp jausmo* ir 
proto pastatydamas valią, tarp juslinio pasaulio ir są
vokinio pasaulio pastatydamas kūrybinės vaizduotės 
bei intuicijos (imagination creatrice) pasaulį, bet vi
same kame trečiąjį suveda (pav., Šopenhauerio vei
kalas: „Die Welt als Wille und Vrostellung“), taip kad 
čia tinka formulė: Volo ergo sum arba esse ėst velle.

Egzistencijalizmas verčia aukštyn kojom visas tris 
naujųjų laikų minties tezes bei formules, vykdydamas 
radikalią revoliuciją tiek prieš Bacono, tiek prieš De
karto, tiek ir prieš Kanto padarytą revoliuciją, stoda
mas prieš kiekvieną skyrium, bet už tai pasisakyda
mas už juos visus kartu, juos visus tris kartu sujung
damas ir peržengdamas.

Kun. J. Vaitkevičius M. J. C.ŠV. TOMO AKVINIEČIO AUTORITETAS
Dėdami šį straipsni šv. Tomo šventės, 7 kovo, 

proga mes norime paskatinti mūsų skaitytojus į 
filosofinį skaitymą ir mąstymą. Iš tiesų, mes visi 
filosofuojame daugiau, negu mums atrodo. Reikia 
tik, kad mes savo filosofiją kartkartėmis patikrin
tume. Mes savo žurnalo skiltyse duodame nemažai 
filosofinės medžiagos, manydami, kad jau yra atė
jęs laikas mūsų šviesuomenei ir šioje srityje da
ryti pirmuosius žingsnius, kokių su dideliu pasise
kimu ji yra padariusi kitose kultūrinio gyvenimo 
srityse. Ateina laikas, kada tautos pribręsta filo
sofijai.

Filosofinis skaitymas yra kitoks negu grožinės 
literatūros skaitymas. Filosofinius straipsnius net 
filosofai skaito iš lėto ir po keletą kartų. Bet pasi
tenkinimas iš tokių studijų būna irgi gilesnis, negu 

, iš kitos literatūros.
Red.

Nuo Aristotelio laikų vargiai rastume mokslininką, 
kuris būtų paveikęs žmonijos mintį taip galingai, kaip 
Tomas Akvinietis. Todėl jis teisingai gali būt pavadintas 
krikščioniškuoju Aristoteliu. Dar jam gyvam beesant, 
jo autoritetas buvo be galo didelis: popiežiai, universi
tetai, pačių Domininkonų mokslo įstaigos — visi šau
kėsi Tomo įvairiais klausimais,'visi norėjo išgirsti jo 
nuomonę, o jo tartas žodis baigdavo ginčius.

Jam mirus, jo autoritetas ne tik nemažėjo, bet augo. 
Neprasilenksiu su tiesa, jeigu pasakysiu, kad nė vie
nas šventasis ar mokslininkas, ar teologas nėra sulau
kęs iŠ Bažnyčios pusės tiek pagyrimų ir tiek aukštini
mų, kiek šv. Tomas. Popiežius Pijus V 1564 m. paskelbė 
jį visuotinės Bažnyčios daktaru. Leonas XIII encikli
koje „Aetemi Patris“ pavadino jį „Princeps et Ma
gister omnium Doctorum“. Tas pats popiežius 1880 m. 
rugpiūčio 4 d. raštu paskelbė šv. Tomą visų katalikiš
kųjų universitetų ir kitų mokslo įstaigų globėju. Tri- 
dento santaryba savo posėdžiuose laikė ant altoriaus 
padėtą šv. Tomo teologiškąją Sumą šalia šv. Rašto. 
Vatikano santaryba, kalbėdama apie proto ir tikėjimo 
santykius, pavartojo šv. Tomo išvadas.

Tridento katekizmas yra tik šv. Tomo teologijos san
trauka. Dantės dieviškoji komedija yra vadinama šv. 
Tomo Suma eilėmis. Visos Leono XIII enciklikos, ku
rios anima valstybių ir tautų gyvenimą, darbininkų ir 
darbdavių santykius yra ne kas kita, kaip šv. Tomo 
principų išplėtimas ir gyvenimui pritaikymas.

Iki 18-jo šimtmečio yra išleistos 38 bulės specialiai 
skirtos šv. Tomui. Aštuoniolika popiežių matė reikalo 

prakalbėti į visą pasaulį ir atkreipti dėmesį į XIII-jo 
šimtmečio mokslininką. Tame skaičiuje nefiguruoja 
dar Leono XIII-jo ir Pijaus X enciklikos. Pijus X-sis, 
rašydamas padėkos laišką Domininkonui Pegue už „Su
mos“ leidimą prancūzų kalba ir aprūpinimą tinkamais 
komentarais, tarp kito ko šitaip išsitarė: „Qui a sen- 
tentia s. Thomae recedit, proxi mum ėst, 
ūt ab Ecclesia recedat“. Tai reiškia, kad kas 
atsitraukia nuo šv. Tomo nuomonės, tas, neilgai tru
kus, atsitrauks ir nuo Bažnyčios.

Vienuolynų steigėjai ir vienuoliškųjų regulų kūrėjai 
matė gyvo reikalo net regulomis apimti šv. Tomo teo
logijos ir filosofijos studijas, galia Domininkonų šie 
vienuolynai turi savo regulose šv. Tomo studijas: Be
nediktinai, Karmelitai, Augustijonai, Jėzuitai, Servitai, 
Pasionistai, Bamabitai ir paskiausieji Marijonai. Ta
čiau negalima sakyti, kad šv. Tomas Bažnyčioje netu
rėtų priešų. Buvo laiku, kada Tomas buvo beveik iš
stumtas iš religinių mokyklų. Ypač jis buvo užmirštas 
18 šimtmetyje. Leonas XIII. jį vėl iš naujo priminė mo
derniajam pasaulini.

Net katalikybės priešai yra priversti pripažinti šv. 
Tomo galybę: vieni, jo nekęsdami, kiti, lenkdami gal
vą prieš jį iš pagarbos. Liuteris ypatingai šiurkščiais 
žodžiais drabstė šv. daktarą. Bucer. karštas protestantų 
teologas, pasakė, kad jei kas atimtų katalikų Bažnyčiai 
šv. Tomą, tuomet iam pasisektu sugriauti ir načią 
Bažnyčią. Leonas XIII-sis, cituodamas tuos žodžius, 
priduria, kad tuščia yra jo svajonė, bet jo liudijimas 
yra dėmesio vertas.
x Oxfordo universitetas Anglijoje įdėjo Sum- 
mam Contra Gentes į sąrašą tų veikalų, su kuriais 
abiturientai turi būt apsipažinę.

\ •
gv. Tomo įtakos šaltinis

Turint prieš akis neginčijamą galingos šv. Tomo įta
kos faktą, galime dabar klausti, kur glūdi tos įtakos 
priežastis.

Mums, dvidešimtojo šimtmečio žmonėms, papratu- 
siems nuolatai susidurti su naujais dalykais, su naujo
mis drabužių madomis, su naujais išradimais, naujais 
automobilių stiliais ir įvairiais techniškais pagerini-
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mais, labai keistai atrodo, kad XIII-jo šimtmečio 
mokslininkas gali turėti taip didelės reikšmės XX-me 
šimtmetyje. Senus dalykus mes branginame, bet jų 
nevartojame, o tik krauname juos į muziejus. Kada gi 
reikia ko kasdieniniam gyvenimui, ieškome paskuti
nės ir naujosios laidos. Su tokia pačia nuotaika links
tame žiūrėti ir į mokslus, ir j jų skelbiamus teigimus. 
Kartais ir kvailiausias teigimas, jeigu tik naujas, trau
kia prie savęs minias, kaip medus muses. Priešingai, 
gali būt tikriausia, geriausia ir išbandyta tiesa, gali 
ji eiti iš paties Dievo, jeigu tik sena — neturi patrau
kimo. To dėlei daugeliui atrodo, kad pasenęs yra Die
vas, pasenusi Evangelija, o ką jau bekalbėti apie Baž
nyčios Tėvus arba tryliktojo šimtmečio mokslininkus.

Nereikia užmiršti, kad pagrindiniai žmonijos klau
simai amžinai yra tie patys, amžinai žmogaus protas 
sukasi apie juos, ieškodamas jų išaiškinimo. Pvz., blo
gio klausimas, iš kur kyla kentėjimai, koks jų tikslas 
ir kaip žmogus turi j juos reaguoti, šiandien yra lygiai 
toks pats, kaip kad jis buvo prieš tūkstančius metų, 
kada Indų galvočius Budda ėmėsi jį spręsti. Daugeliui 
galvočių Buddos išsprendimas patinką ir šiandien, to
dėl kreipiasi prie jo, ieškodami sau šviesos. Buddizmas 
plečiasi ir tai ne tarp Azijos gyventojų, bet tarp XX- 
jo šimtmečio šviesuolių, kurie turėjo nelaimės nusi
kreipti nuo Kristaus. Jeigu dabar paimsime Aristo
telį, giliai mintijančiam žmogui jis atrodys taip nau
jas, kad tarsi vakar būtų baigęs rašyti savo veikalus, 
o tai dėl to, kad jis gvildena tuos pačius klausimus, 
kurie yra amžinai gyvi, ir amžinai yra nauji. Kaip ma
tematiką nekeičia savo tiesų, taip jų nekeičia ir me
tafizika, kuri aukščiau siekia, negu matematika. Du
syk du yra keturi, buvo teisinga tada, kai žmogaus 
dar nebuvo ant žemės, ir bus teisinga tada, kada to 
žmogaus ir vėl nebus. Tiesa, kada žmogaus nebuvo 
ant žemės, nebuvo kam formuluoti tos tiesos, bet tos 
formulės turinys priklauso ne nuo žmogaus proto, bet 
nuo objekto, nuo dalyko, kuriam pagauti žmogaus pro
tas yra padarytas. Ne žmogaus akis padaro šviesą, ne 
jo ausis padaro skambėjimą, ne uoslė padaro kvapsnį; 
tie dalykai buvo pirmesni už mūs akis, ausis ir uoslę; 
jiems tai pagauti ir buvo suteikti mums tie įrankiai. 
Panašiai ir proto objektas būtis-ens, das Sein, being, 
etre yra pirmesnis už žmogaus protą, jam tai pagauti 
ir buvo suteiktas žmogui protas.

Žmogus, kaip matome, yra apdovanotas daugeliu 
įvairių įrankių realybei pagauti: jis turi akis pagauti 
šviesai, ausis pagauti skambėjimams, uoslę kvapsniams, 
bet turi ir protą, kurio uždavinys pagauti tą realybę, 
kurios nepagauna pojūčiai, būtent būtį: tai, kas yra. ir 
tai kas su tąja būtimi rišasi, kain štai: įvairios būties 
rūšys, daiktų esmė ir tai, kas būtinai ir betarpiškai 
plaukia iš tų esmių.

Žmogus, atsistojęs dabar realybės akyvaizdoje, po
jūčiais pagauna joje tai, kas nuolatai keičiasi, kas 
nestovi vietoję, protu gi pagauna tai, kas joje yra 
pastovu ir nesikeičia. Klausimas kyla, kam duoti pir
menybę, ar pojūčiams ar protui? Pirmieji graikų gal- 
votojai nesugebėjo to klausimo išspręsti. Joniečiams 
atrodė, kad viskas nuolat keičiasi. Pasak Heraklito, 
kaip upėje vanduo nuolatai teka, todėl negalima du 
kart tame pačiame vandenyje išsimaudyti, taip teka 
ir keičiasi realybė. Ji amžinai rieda, amžinai evolouo- 
ja. Jeigu protas ir pastebi kokį nors pastovumą, tai 
yra tuščia mintis be turinio, nes tokios realybės nesą.

Eleatiečiai, priešingai, pastebėję, kad proto daviniai 
yra pastovūs, padarė išvadą, kad viskas laikosi pasto
viai kaip uola, kad nieks nesikeičia, kad nesą tekė
jimo ir evoliucijos. Jeigu gi pojūčiai mums sako, kad 

toks tekėjimas, toks keitimasis yra, tai jie apsirinka 
ir mus klaidina.

Rodėsi, kad tarp tų dviejų filosofijų negali rastis 
susitaikymo, ar viena, ar kitai turi nusileisti ir išnykti. 
Tačiau to nereikėjo, nes atsirado genijus, kuris jas su
taikė, tai buvo Aristotelis. Nesutaikė jis jų ta prasme, 
kad josbūtų pakeitusios savo kraštutinumus ir pasi
bučiavusios, bet ta prasme, kad pripažindamas už 
teisingus vienos ir kitos davinius, suvedė jas į vienybę 
aukštesnėje sintezėje.

Tai padaryti jis galėjo tik tada, kada nuodugniai iš
nagrinėjo, kas yra tiesa, kokios reikšmės turi tiesai 
pojūčių daviniai, kokie yra proto veiksmai, ir kaip 
vieni su kitais derinasi, o ne kovoja. Kitaip sakant, 
pirmą kartą žmonijos istorijoje buvo išnagrinėtas pa
žinimo aparatas, nustatytos taisyklės, pagal kurias jis 
veikia.

Kadangi Aristotelio filosofija tinka rišti ko ne vi
siems gyvenimo klausimams, kadangi ji rišasi su žmo
gaus prigimties ir jo proto esme, todėl ji negali kei
stis kaip ir matematika, ir dėl to ji gavo garbingą pa
vadinimą „philosophia perennis“, o Aristotelis, tos fi
losofijos kūrėjas, pateko i genialiausiųjų mintytojų 
eiles.

Šv. Tomas moderniosios minties gydytojas.

Klystume sakydami, kad Aristotelis amžinai nura
mino žmonijos mintį, kad klausimas apie proto san
tykius su pojūčių daviniais amžinai yra užbaigtas, kad 
Joniečiai daugiau nesiginčija su Eleatiečiais. Tas klau
simas yra baigtas tiems, kurie pažįsta Aristotelio fi
losofiją, tiems gi, kurie jos nepažįsta arba nepripa
žįsta, tas klausimas yra atviras ir šiandien. Tokio nu
siteikimo pasekmė yra ta, kad jie yra priversti stoti 
arba Joniečių, arba Eleatiečių pusėje su didžiausiais 
filosofijai nuostoliais.

Viduramžio pradžioje Aristotelis nebuvo žinomas, 
nes retai kas mokėjo graikų kalbą,' o dar rečiau kas 
Aristotelį pajėgė skaityti, todėl senas ginčas atgijo su 
visu smarkumu, su kokiu jis buvo gimęs graiku filo
sofijoje. Nors tas ginčas vadinosi kitu vardu, būtent 
„de universalibus“, bet savo esmėje jis buvo tas pats: 
jis siekė išrišti, ar proto sąvokos yra tik tuščias žodis 
„flatus vocis“, ar priešingai, reiškia pastovią realybę, 
todėl vienos ir kitos pakraipos šalininkai dalinosi j 
nominalistus ar realistus pagal tai, kurioje pusėje bu
vo atsidūrę: ar Joniečių, ar Eleatiečių.

Tie ginčai sulaukė šv. Tomo gadynės, kuris atliko tą 
pačią pareigą viduramžio filosofijoje, kokią Aristotelis 
atl’ko savo gadynėje, todėl jis ir vadinamas krikščio
niškuoju Aristoteliu, arba Aristotelio pakrikštytoju, 
nes panildė tai, ko trūko pas Aristotelį. Šv. Tomas su
syk pažino neįkainuojamą Aristotelio filosofijos vertę. 
Pirmiausia jis parūpino gerą Aristotelio veikalų ver
timą, nes tie vertimai, kurie buvo vartojami iki šiol, 
buvo padaryti Arabų įsikūrusių Ispanijoje. Jie iš
kraipė Aristotelį ir skelbė greičiau Mahometo mintis.

Gavę naują Aristotelio vertimą, visi tuojaus pa
žino, kad Aristotelis yra visai kas kita, negu Arabų 
dėstymai. Visi puolėsi jį studijuoti. Šv. Tomas, maty
damas Aristotelio minties vertingumą, pasidarė uolus 
jo šalininkas. Patikrino visą jo pažinimo mokslą, su
kurdamas tuo būdu krikščioniškąią filosofiją, kuri yra 
tvirčiausia ir sėkmingiausia priemonė išsisaugoti klai
du. kaip kad sako Brevioriaus lekcija. Daugelis šių 
laikų visuomenininkų be svyravimo pripažįsta, kad 
Leono XIII-io enciklikos daug giliau ir daug teisin
giau sprendžia visuomeniškus klausimus, negu koks 
nors garsiausias sociologas; kad nei vienas iš jų ne-
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gali susilyginti su anomis. Tosgi enciklikos yra ne kas 
kita, kaip šv. Tomo minties išvystymas ir pritaiky
mas gyvenimui.

Nukalęs ginklą žmogaus protui apsaugoti, šv. To
mas dabar kreipėsi prie apreikštojo Dievo žodžio ir 
prie teologijos. Čia jis užbrėžė žmogaus protui ribas, 
parodė, kur baigiasi jo teisės ir galybė, o prasideda 
apreiškimo sritis, atskyrė tuo būdu filosofiją nuo teo
logijos. Tas atskyrimas ne tik nepakenkė tiemdviem 
mokslam, bet suteikė neapsakomą naudą, nes nustatė 
gaires abiem, pagal kurias dabar gali abu plėtotis, vie
nas kito neužgaudamas, vienas kitam patarnaudamas.

Šv. Tomas mūsų laikų minties gydytojas.
Nors šv. Tomas yra nuo mūsų atskirtas septynių 

šimtų metų laikotarpio, tačiau nėra tinkamesnio vaisto 
mūsų laikų proto negalėms pagydyti, kaip jo filosofija, 
nes beveik visos mūs negalės eina iš klaidingos feno- 
menalistinės filosofijos.

Pažiūrėkime, iš kur ji atsirado, koks jos išsivysty
mas ir ką ji yra sukūrusi. Pirmutinė tos naujosios fi
losofijos prošvaistė — tai Dekartas, kuris pašlijo He
raklito pusėn. Jam atrodė netikri esą mūs proto davi
niai, todėl jis kreipėsi prie fenomenų, juose ieškoda
mas tikrenybės ir pastovumo, kurio jie neturi ir duoti 
negali. Cogito, ergo sum buvo jo filosofijos pamatas. 
Cogito — mąstau yra fenomenas; ergo sum -— taigi 
esu kitas fenomenas. Kadangi fenomenai yra nepasto
vus, jie nuolatai keičiasi, todėl tos rūšies išvados irgi 
nepastovios, ir svyruojančios. Tikras scholastas šitaip 
turėtų pasakyti: cogito, ergo ens ėst (mąstau, taigi yra 
kaž kas), nes ens-būtis yra proto objektas, kaip kad 
šviesa akies. Jei akis mato, reiškia šviesa yra, nes be 
šviesos akis nieko nemato, jeigu girdžiu —yra garsas, 
nes ausis tik garsus pagauna.

Dekarto mestą mintį nutvėrė Hume’as ir tęsė ją to
liau, tepripažindamas protui teisę registruoti fenome
nus ir nieko daugiau.

Kantas dėkojo Hume’ui, kad jį pabudinęs iš dogma
tiško snaudimo ir paskatinęs giliau mintyti. Hume’as 
sakė, kad žmogus pažįstąs tik pojūčių ir jausmų-da
vinius, bet tikrovės tie daviniai neatidengią. Kantas 
perkėlė tai į proto sritį ir pasakė, kad proto daviniai 
neparodo realybės, o yisos sąvokos yra grynos formos 
be realybės turinio.

Hėgelis, eidamas tuo keliu, priėjo prie realybės su
maišymo su protu ir padarė iš žmogaus proto realy
bės kūrėją: „scientia hominis ėst causa rerum“. Jeigu 
aš matau kokį daiktą, tai tas daiktas nėra tas, kuris 
man atrodo, bet tik mano proto ir mano sąmonės iš
sivystymas. Jeigu pataikysiu kakta į mūro kampą ir 
prasiskelsiu sau galvą, tai ne reiškia, kad ten yra 
koks mūro kampas iš tikrųjų, bet tik mano psicholo
gijos fenomenas.

Bet eikime toliau, sekdami jo mintimi. Protas turi 
kontradikcijos sąvoką. Bet protas ir realybė yra vie
nas ir tas pats daiktas, todėl visų daiktų, visos bū
ties pagrinduose glūdi kontradikcija: būt ir nebūt, tie
sa ir melas, gėris ir blogis, šventumas ir prakeiktu- 
mas, Dievas ir velnias sueina į vienybę ir sudaro rea
lybės esmę. Nieko nėra pastovaus, viską juda, viskas 
keičiasi ir kuriasi. Net dievystė nuolatai kuriasi ir 
save naikina.

Tuo pačiu keliu yra nuėję ^augelis ir kitų filosofų, 
kaip štai de Roy, Bergsonas, J. Weberis ir kiti, kurie 
yra susispietę aplink Revue de Metaphysique et de 
Morale.

Kad tų filosofų mintys pasiliktų vien jų galvose., gal 
nebūtų jos taip žalingos ir pavojingos, bet jos veikia
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žmones, politikus, valstybių galvas, parlamentų at
stovus, kurie valdo pasaulį ir leidžia įstatyčius. Prisi
gėrę klaidingų filosofijų, jie įneša į gyvenimą klai
dingą šviesą, leidžia klaidingus įstatymus, todėl ir 
pradeda darytis visame civilizuotame pasaulyje di
džiausias suirimas ir chaosas. Visi socializmai, bolše
vizmai, fašizmai, nacizmai ir eibė kitų izmų yra išdygę 
iš Heraklitinės šių laikų filosofijos. Norint tad pagy
dyti žmonių mintį ir atvesti juos į tikrą kelią, sveiko 
proto kelią, reikia pradėti darbą nuo filosofijos; rei
kia suteikti jiems sveiko proto .filosofiją, o atimti ligo
to, heraklitinio proto, tik tuomet galėsime su jais su- - 
sišnekėti. Toji sveiko proto filosofija ir yra šv. Tomo 
filosofija. Dabar suprasime, kodėl Bažnyčios visomis 
jėgomis kreipia visų mintis, bet ypatingai studijuo
jančios jaunuomenės, prie šv. Tomo studijų. Tenai 
mes rasime tikrą šviesą mūs protui, tikrą pamatą mūs 
gyvenimui, o ir ginklus kovai su šių laikų negalėmis 
ir pavojais. Tik nelaimė, kad kartais ir katalikai yra 
užsikrėtę, heraklitine filosofija ir vengia, šv. Tomo ir 
tų įstaigų, kur turėtų progos susipažinti su jo filoso
fija ir eiti tuo keliu, kurį pati Bažnyčia tiek jau kar
tų mums rodė it rodo. Tai atsitinka ne iš blogos va
lios, bet iš nežinojimo.

„Jis uždėjo man ant peties
v

savo dešine..
MICHAEL KORIAKOFF

(Tąsa)
Tūkstantis žingsnių, kurie skyrė kiemą nuo pamiš

kės namų man atrodė kaip paskutinis mūsų gyvenimo 
skirsnis, kurį dar reikia pereiti. Aš buvau pirmoje 
eilėje, arčiausiai iš visų prie ribos, ant kurios sustoja 
mūsų gyvenimas.

— Korespondent? — paklausė seržantas, eidamas 
šalia kolonos. Kriegsberichter?

— Dichter (poetas) — atsakiau aš.
Šį momentą jis sustojo.
Mes nebuvome dar toli nuėję. Jis nubėgo atgal į 

kiemą. Mes keletą minučių palaukėme, paskui jis 
grįžo ir mes ėjome į namus pamiškėje.

Čia gyvenimas vyko taikiai; didelis išdžiuvęs senis 
su kailine kepure kasė daržą. Jis atsitiesė, pasirėmė 
ant kastuvo, pažiūrėjo į mus, paskui vėl pasilenkė 
prie žemės. Užtvare vaikštinėjo antys.

Saulės užlietame kieme susirinko vokiečių kariai. 
Jie pasidėjo savo našulius. Seržantas mus atvedė prie 
kluono. Jis paėmė mane už rankos ir išvedė iš eilės. 
Tokiu pat būdu jis išvedė sužeistąjį, ligoninės seseris 
ir virėją. Keletas karių prisiartino prie mergaičių. 
Vienas iš jų įsirėžė mano atmintyje: jis buvo jaunas, 
gražus, elegantiškai apsirengęs; jo truputį iššokusios 
akys spindėjo plieno spalva; vienoje rankoje laikyda
mas pistoletą, kita jis paėmė vieną moterį, nutempė 
prie kluono ir ją pastatė veidu į sieną. Taip jis pa
darė su visoms trims. Mergaitės negalėjo išstovėti, jų 
kojos linko.

Tuo laiku seržantas atidaręs kluoną, ten uždarė be
laisvius. Šalia kluono buvo lentinė pašiūrė. Jis ten 
įstūmė mane ir sužeistąjį.

Aš atsiklaupiau, išsiėmiau mažą Dangun Ėmimo 
ikoną ir Censtakavos šv. Mergelės medalį, kurį man 
buvo davusi Joną, ir pasirengęs kiekvienu momentu 
išgirsti tris revolverio šūvius, pradėjau melstis.
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„Mes neturime kitos pagalbos, kitos vilties, kaip 
Tave-------Mergele Marija . .

Aš garsiai kalbėjau maldą, kuri mane buvo išgelbė
jusi „rroman’s landė“. Susmukęs sužeistasis i mane 
žiūrėjo nustebęs. Be jokio varžymosi aš pilnu balsu 
kalbėjau žodžius, šventus visais amžiais. Iš visos savo 
būtybės iš kiekvieno mano kraujo lašo, kuris plakėsi 
mano širdyje aš dėkojau Šventajai Mergelei už visą 
tai, ką ji man buvo davusi šiame pasaulyje: už visus 
džiaugsmus ir už visus vargus. Aš jai dėkojau ir ne
žinau kodėl man prisiminė mano motina ir aš jos 
prašiau mane maloniai sutikti kitame pasaulyje. Vi
sa mano būtybė buvo taip pasinėrusi šioje maldoje, 
kad mano organizmas ilgiau neišlaikė---------- ,aš
netekau sąmonės.

Man grąžino sąmonę apakinanti šviesa. Aš visas 
buvau apšviestas saulės. Pašiūrės durys buvo plačiai 
atdaros, o mažas seržantas buvo pasilenkęs prie ma
nęs. Šalia manęs ant žemės gulėjo maža Dangun 
Ėmimo ikona, medalikėlis buvo seržanto rankose.

— Atmintis iš Censtakavos, — skaitė seržantas ki
toje medalikėlio pusėje. Ar jūs buvote Censtakavoje, 
paklausė jis lenkiškai, matydamas, kad aš jau atga
vau sąmonę.

Kareiviai tebebuvo kieme. Seržantas zjiems parodė 
medalį.

— Schwarzmadonna (juodoji madona) — paaiškino 
jis. Taip seniau vokiečiai vadindavo Censtakavos vie
nuolyno Mariją.

Gražusis kareivis, kuris buvo sustatęs moteris prie 
sienos, paėmė medalį padarė judesį, tarsi jį mestų 
per kūgį šieno, bet tuoj juokdamasis grąžino jį man 
atgal.

— Ich verstehe nicht. (Aš nesuprantu).
Kur dingo mergaitės? Ar šis gražus sargybinis būtų 

jas nužudęs. Bet aš negirdėjau šūvio. Dirstelėjau į 
sieną: nebuvo kraujo pėdsakų. Ir tuoj pat aš pamačiau 
jas išeinant iš kitos pašiūrės. Ačiū Dievui jos yra gy
vos. Tai buvo tik vokiečių juokavimas: baimės bausmė.

Mus, t.-»y. mergaites, sužeistąjį ir mane nuvedė į 
namus, į vieną kambarį, kuris buvo visiškai tuščias. 
Iš čia matėsi tik kampas miško ir kelias einąs į ūkį. 
Praėjo dešimt minučių ir aš išgirdau šūvius, trumpus 
ir pasikartojančius lygiais laiko tarpais. Jie girdėjosi 
iš miško. Iš šūvių trumpumo aš supratau, kad buvo 
šaudoma ne iš šautuvų, bet iš pistoletų; be abejo pri
dėjus prie kaklo.

„Prasideda ..." — pamaniau.
— Abort? — paklausiau aš sargybinio.
Aš maniau, kad išvietė yra kieme ir aš ten eida

mas galėsiu ką pamatyti. Bet ji buvo namuose. Į kie
mą buvo mažas langelis. Bet jis buvo tuščias: kiemo 
šone matėsi tik kariškų drabužių liekanos.

Šūviai pasiliaudavo, bet praėjus kuriam laikui vėl 
pasikartodavo lygiais tarpais.

■— Abort — prašiausi aš vėl.
Drabužių krūva dabar buvo didesnė. Ant durų ran

kenos buvo pakabintas mėlynas drabužis, kurį aš ma
čiau pas tą belaisvį. Gal būt, kai aš grįždamas gir
dėjau šūvį, tai buvo nušautas tas šviesiaplaukis ka
reivis. Aš atsiminiau jo pavolgio akcentu pasakytą 
sakinį: „Kaip jums atrodo, kas bus su mumis drauge 
kapitone?“ Dabar jau jam nereikia klausti, jis jau 
žino, o aš dar nežinau . . . Kas bus? Savo kišenėje 
turėjau Naująjį Testamentą, tą patį, į kurį prieš metus 
laiko, kai mano gyvenimas buvo netikėtai susikomp
likavęs, 4-os armijos politinis skyrius pažiūrėjo kaip 
į „įrodomąją medžiagą“. Traukdamas iš kišeniaus kny
gą ir klausdamas kas bus, aš atverčiau atsitiktinai 
šią vietą:

„Jis uždėjo ant manęs savo dešinę sa
kydamas: Nebijok.“

Tai buvo iš šv. Jono Apreiškimo I skyrius 17 eilutė. 
Žinoma atsiras skeptikų ir racionalistų, kurie sakys: 
tai atsitiktinumas. Aš nesiginčysiu. Aš iš viso nesu 
mėgėjas diskusijų, aš tik pasakoju, kaip buvo. Knyga, 
kurią aš turėjau rankose, buvo kaip gyvas daiktas. 
Dievas — gal mano angelas Sargas — man atsakė į 
mano klausimą šios knygos pagalba.

Diena baigėsi. Šūviai vis kartojosi. Aš suskaičiavau 
dešimt grupių paskui pusę valandos pertraukos.

Staiga įėjo į kambarį nervingais veidais kareiviai. 
Jų akys buvo baltos, tarsi tuščios. Aš slapčia dirste
lėjau į jų kojas. Jų batai, švariai nuvaksuoti, blizgė
jo. Ant vieno kelnių buvo užtiškęs plėmas: kraujo 
plėmas.

Komm! — sušuko jie mergaitėms.
Jos snaudė kampe ant žemės. Truputį vėliau aš 

išgirdau klyksmą ir verksmą. Praėjo penkios minutės: 
viens, du, trys... šūviai.

Kambaryje buvome likę tik sužeistasis ir aš. Sun
kus batų bildesys artėjo prie mūsų kambario. Atsi
darė durys.

— Komm!
Pašaukė sužeistąjį. Sargybinis kaž ko paklausė ka

reivio. Šis atsakė:
— Jis lieka čia.
Sužeistąjį išvedė. Paskutinis šūvis nuaidėjo... pats 

vienas.
Ant kelio prieš langą aš pamačiau mažąjį seržantą. 

Jis į mane žiūrėjo ir šypsojosi. Jo šypsena buvo tokia 
giedri tarsi šios kruvinos dienos visai nebūtų buvę. 
Sargybinis išvedė mane į kiemą. Vyko skirstymasis 
drabužių.

Seržantas, mane sutikęs, tarė:
— Nereikia bijotis, kapitone. Jei reiktų jus sušaudy

ti, tai aš jus vesčiau į mišką. O dabar mes eisime kita , 
kryptimi, į ūkį.

Beeinant jis be pertraukos kalbėjo.
— Taigi jūs esate rašytojas? Aš taip pat esu poetas.

Aš esu parašęs poemą, du dideliu sąsiuviniu. Gaila, 
kad jūs nesuprantate vokiškai. Jeigu aš lėtai skaity
čiau, ar jūs nesuprastumėt? _

Seržantas sustojo. Jo skruostai susitraukė, ant kak
tos atsirado gili • raukšlė. Pasakęs poemos pradžią, jis 
man recitavo rimtai, beveik iškilmingai sunkią strofą, 
iš kurios aš nieko nesupratau.

— Tu nesupranti? Kaip gaila! Tu žiūrėk — pradėjo 
visai draugiškai jis man sakyti: tu — aš turiu žmoną. 
Ji netoli nuo čia. Sudetuose. Aš esu iš ten. Mano var
das yra čekiškas: Platschek. Nuo 1939 metų aš esu vo
kiečių armijoje. Mano žmonai pagelbėti yra duotas be
laisvis prancūzas. Ir štai. Tu pamanyk, ji su juo gyve
na. Man apie tai parašė kaimynai. Aš su ja negy
vensiu. Aš rašau poemą ir joje viską pasakysiu: tuo 
metu, kai aš kariauju, ji... man nežinant. Aš jai pa
skaitysiu savo poemą, kad ji sužinotų.

Prieš namus buvo sustojusi kolona.
— Tu eisi kartu su mumis, tęsė Platschek. Aš kal

bėjau apie tave mūsų kapitonui. Aš jam pasakiau, 
kad yra paimtas nelaisvėn rusas rašytojas, karo ko
respondentas. Jis nusijuokė: „O tai retas paukštis“. 
Iš tikrųjų, atsakiau aš jam, gal būt jūs norėsite su 
juo pasikalbėti ir jį pasiųsti aukščiau. — Gerai — 
atsakė kapitonas, dabar ne, bet tu jį atvesi rytoj“. Tai
gi tu gali būti ramus lig rytojaus. Kapitonas su tavim 
pakalbės ir matysim, ką jis nuspręs.

Žandarai nuėjo. Platschekas liko. Jis turėjo juos \ 
pasivyti rytoj. Aš manau, jis pasiliko lavonų sudeginti. 
Jis buvo tikras budelis, tas mažasis feldfebelis, kaip jį
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vadino kareiviai. Tačiau jame dar ruseno žmogiškų 
jausmų.

Aš nežinau kokios prigimties buvo kitas seržantas, 
kuriam Platschekas mane pavedė iki ryto, bet jis su 
manim elgėsi visai gyvuliškai. Kitame miesteiyje, kur 
mes nakų atvykome, jis mane atvedė prie tvarto ir 
mane stūmė tamson taip smarkiai, kad aš parpuoiiau 
j dvokiantį skystį.

— Aš noriu valgyt; aš dvi dienas, nieko nevalgiau.
Jis pradėjo keiktis, užtrenkė duris ir jas užrakino.
— Norite valgyt? — išgirdau šnabždant tamsoje.
— Taip!
— Štai.
Tai buvo prancūzas belaisvis. Jis buvo iš Tuluzos. 

Nelaisvėje nuo 1940 m. jis penkis metus dirbo viename 
vokiečių ūkyje. Besiartinant frontui, šeimininkė pa
bėgo. Žandarai rado jį vieną tuščiuos namuos. Ir jį 
kaip ir mane įmetė į tvartą iki rytojaus, iki „sprendi
mo*. Jis turėjo dėželę konservų. Jo dėka aš atgavau sa
vo jėgas. Viename tvarto kampe radome sausesnės vie- ' 
tos, susiradome šiek tiek šiaudų ir miegojome po vie
na miline broliškai susiglaudę ir vienas kitą šildydami.

Ant rytojaus, kai atsidarė durys aš išvydau Platsche- 
ką. Gal kai kas mane už tai smerks, bet aš nudžiugau 
pį pamatęs. Jis mane vėl vedė į vieną ūkį pamiškėje, 
pakelėje ištraukė iš kišeniaus šmotą duonos.

— Niekas neturi matyti, kad aš tau duodu duonos — 
tarė jis — tai iš mano davinio. Mes turime įsakymą tol 
neduoti belaisviams maisto, kol jų likimas nėra iš
spręstas. Nei duonos, nei vandens, nei degtukų...

Tačiau vidudieny atvažiavo dviračiu kareivis, kuris 
atnešė įsakymą, nuvesti mane į virtuvę. Vienas vokie
tis kareivis neišdildomai įsirėžė mano atmintyje. Jis 
buvo atsisėdęs netoli virtuvės prie siuvamos mašinos: 
jis buvo siuvėjas.

— Ar dar nesušaudytas? — sušuko jis linksmai mane 
pamatęs.

Virėjas įpylė man lėkštę sriubos. Man tai buvo dau
giau negu lėkštė sriubos; tai buvo ženklas, kad kulka 
manęs netyko, bent keletą valandų.

Po pietų aš išsitiesiau žolėje. Mano saugotojas Plat- 
schek, gražiai nusiprausęs, nusiskutęs ir susišukavęs 
flirtavo su dviem ūkininkės dukterim. Staiga pakilo 
ūkyje triukšmas, kiemą užplūdo motociklistų dalinys. 
Paskui jį atvyko automobilis. Mažas išdžiuvęs, užriesta 
nosimi kapitonas išlipo iš automobilio.

— Sušaudyti! — sušuko jis mane pamatęs.
Seržantas Platschek atidavė pagarbą, bet kietai pasi

priešino, remdamasis savo viršininkų įsakymu.
— Nėra jokių įsakymų, sušuko kapitonas. Čia aš ko

manduoju. Amerikiečiai yra už 3 kilometrų. Negalima 
palikti belaisvių! Sušaudyti! '

Kapitonas apsisuko ir nubėgo duoti įsakymą. Plat- 
schekas pagavo mane už rankos ir liepė man kuogrei- 
čiausiai bėgti į miestelį. Mūsų žandarų dalinys buvo 
jau pasirengęs išvykti. Platschekas mane patalpino vie
name sunkvežimy ir tarė:

— Nebijok! Kol mūsų kapitonas nėra taręs savo žo
džio, nėra ko bijotis. Šįryt jis neturėjo laiko. Bet kai 
nuvyksime... * ’ z

Į naują mūsų paskyrimo vietą mes atvykome vėlai 
naktį. Per naktį Platschekas mane pasiliko pas save. 
Jis su sargybiniu atsigulė lovoje, o man davė fotelį. 
Mūsų miegas buvo neilgas: antrą valandą paskelbė 
aliarmą! Šoferiai skubiai nubėgo į sunkvežimius, kiti 
kareiviai ir Platschekas — į savo postus. Buvo sakoma, 
jog prie miestelio pasirodę svetimi tankai: tik nežinia 
rusų, ar amerikiečių. Sunkvežimio kabinoje, paliktas 
šoferio priežiūroje, aš neramiai svarsčiau savo likimą. 
Nelaimingų aplinkybių dėka aš buvau pasmerktas: vo

kiečiai, priversti gintis, norėdami išvengti apsupimo 
manęs čia nepaliks, bet juo labiau jie neims manęs 
kartu su savim: daug patogiau yra mane nušauti ir 
atsikratyti nenaudingos naštos. Taip kaip per visas 
šias sunkias dienas, taip ir dabar aš meldžiausi į visų 
žmonių Motiną.

Pradėjo reikštis diena. Kareiviai grįžo. Aliarmas pa
sibaigė. Tankai pasuko pro šalį. Kareiviai ant savo pe
čių turėjo visą aprangą ilgas Fausto lazdas, paskutinį 
išradimą prieš tankus. Platschekas grįžo visas išraudęs 
ir pavargęs, bet linksmas, kad mūšys neįvyko. Jis man 
tarė: , -

— Aš grįžtu nuo kapitono. Jis kalbėjo dėl tavęs su 
štabu. Vienas aukštesnis karininkas davė įsakymą tave 
atsiųsti. Aš tau išrinkau gerą sargybinį, kuris kalba 
lenkiškai. O dabar miegok. Jis tave pažadins.

Ką aš turiu sakyti Platschekui? Jis nužudė mano 
draugus... Bet...

— Jūs esate geras — tariau aš jam.
Jis papurtė galvą.
— Ne, atsakė jis, aš nesu geras. Ir jis susimąstęs že

mu balsu kartojo: ne... aš nesu geras... ne...
Mažu Opeliu mane nuvežė į 4-os armijos štabą. Vy

resniojo karininko, kuris norėjo kalbėtis su rusų rašy
toju, čia nebuvo. Keletą dienų mane saugojo, manęs 
neklausinėdami: netikrumą mane ėdė. Pagaliau aš bu- • 
vau pašauktas pas kapitoną Hupner, 60 metų amžiaus 
vokietį, kilusį iš Pabaltijo.

— Jūs esat rašytojas? — paklausė jis. Mūsų žuma- ' 
listai prašė, kad aš jus jiems atsiųsčiau. Jūs vyksite į 
propagandos dalinį.

Ir vėl kelionė. Iš syk automobiliu, paskui autobusu 
iki Tepliz Čekijoje.

Atvykęs į karo korespondentų kuopą, prieš gulant aš 
atsiverčiau Naująjį Testamentą. Aš pataikiau į pirmąjį 
skyrių antrojo laiško korintiečiams:

... sielvartas, kurį mes iškentėme buvo 
toks didelis, jog jis viršyjo mūsų jėgas 
irpatsgyvenimasmUmsbuvotapęsnebe- 
mielas. Mes jau patys sau bu v o np e pasi
darę mirties sprendimą,kadnepasitikė- 
tume savimi, bet Dievu, kuris prikelia 
mirusius, kuris mus išgelbėjo iš tokių 
didelių pavojų, kuris gelbsti dabar, ir 
gelbės toliau, kaip mes tikimės.
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Aukštosios Mokyklos Rektoriui.
2. Gimnazijos baigimo atestatas.
3. Gimnazijos kapeliono ar stovyklos klebono liudi

jimas, parašytas vokiečių arba lotynų k.
4. Sveikatos liudijimas.
įstojimo į Seminariją reikalais pirmoje eilėje kreiptis 

į lietuvių klierikų rektorių kun. Dr. Praną Manelį, kurio 
adresas šis: 13a) Eichstatt (Bayern), Priesterseminar.

Norintieji patekti į vasaros semestrą, kuris prasidės 
balandžio mėn. 19 dieną, prašomi vėliausiai iki balan
džio mėnesio 15 d. susitvarkyti priėmimui reikalingus 
dokumentus ir su jais asmeniškai atvykti į Eichstatt'ą. 
Vėliau prisistačiusieji gali būti į vasaros semestrą tik 
išimties Keliu priimti, ,

Kun. Dr. Pr. Manelis
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JURGIS JANKUS
„Naujojo Gyvenimo" premiją už 

geriausią religinio pobūdžio novelę 
laimėjo rašytojas Jurgis Jankus už 
savo novelę „Velnio bala" atspaustą 
rašytojų metraštyje „Tremties me
tuose".'

Novelė vaizduoja paslaptingą vieno 
ūkininko pražuvimą, apie kurį ma
noma, kad jis išvykęs į užsienį už
dirbti pinigų sūnui besirengiančiam Į 
kunigus. Baisios, vaiduoklių pilnos 
balos fone, autorius su kriminalinių 
romanų autorių įgudimu atidengia 
baisią paslaptį, kad* tėvą yra nužu
dęs vienas geradaris kaimynas. Šią 
paslaptį autorius atidengia savotišku 
metodu, kurį galima būtų pavadinti 
vis didėjančiu koncentrų metodu. Vis 
didėjančiais ir gilėjančiais ratais su
ka autorius apie įvykį kiekvienu 
kartu jį parodydamas visai iš kitos 
pusės iki pagaliau tie ratai pradeda 
tarp savęs susilieti ir skaitytojui ati
dengia paslaptį. Tarsi akmenį įmetus 
į tylų vandenį jis pradeda banguoti 
vis didėjančiais ratais iki pasiekia 
krantus.

Religiniu atžvilgiu paėmus, novelė 
vaizduoja kunigo kilimą šioje nuo
dėmės pažeistoje lietuviško kaimo 
buityje. Tačiau visos jos vertingumas 
glūdi žmogaus pastangose laimėti sa
vo sąžinės ramumą: arba sukuriant 
apie save fantastinį legendų pasaulį, 
arba gerais darbais išsiperkant, arba 
stengiantis nužudyti tą, kas bandytų 
šią paslaptį atidengti; arba pagaliau 
nuoširdžiame savo kaltės atidengime 
kitam asmeniui iki galų gale prieina
ma prie sakramentinės išpažinties, 
kuri viena tegali dievišku būties pa
pildymu atstatyti pažeistą dorinę 
tvarką.

Rašytojas Jurgis Jankus yra gimęs 
1906 metais Biliūnų kaime, Baiso
galos valšč. Kauno universitete studi
javo lietuvių literatūrą ir pedagogi
ką. Apie 10 metų buvo pradžios mok. 
mokytojas ir turėjo puikios progos 
stebėti kaimo gyvenimą.

Jo parašyti veikalai: Egzaminai, Be 
krantų, Vientautų berniukai (premi
juota apysaka jaunimui), Sūnus, Au
dronė ir kit.

Šiuo metu Autorius rašo romaną iš 
ūkininkų gyvenimo ir dramą: Pami
šėlių laive. 

„Naujojo Gyvenimo" redakcija svei
kindama Gerbiamąjį laureatą linki 
jam sėkmingos kūrybos.

KAIMIEČIŲ KRIEZE
Kaimiečių krizė yra viena iš skau

džių mūsų kultūros negalavimo reiš
kinių. Žmonės nebemėgsta gyventi 
kaime ir dirbti žemę. Jie vis daugiau 
plūsta į miestus. Ypatingai tragiškas 
formas ši krizė yra įgavusi Prancūzi
joje. Čia jau kalbama apie tai, kad 
Prancūzijos žemė yra netekusi savo 
šeimininko. Liudvikų laikais žemę pa
liko diduomenė ir atsikėlė gyventi į 
karaliaus dvarą. Šiandien žemę palie
ka paprasti ūkininkai ir keliasi į mie
stus. Tačiau nepaisant šio apgailėtino 
reiškinio vistiek žemės savininkas 
yra natūraliausias krašto šeimininkas 
ir visos tautos pagrindas. Turint tai 
galvoje prancūzų katalikų organizaci
jos ir mokytojų sluogsniai yra rim
tai susirūpinę kaip šį klausimą iš
spręsti Ieškant priežaščių dėl ko 
smunka kaimo gyvenimas nurodoma 
įtai, kad klasių kova kaimui labai blo
gai pasitarnavt)', ūkinininką ir dar
bininką pastatydama vieną prieš kitą. 
Kai tuo tarpu visa kaimo gyvenimo 
sąranga reikalauja jų nuoširdaus ir 
vieningo bendradarbiavimo.

VYSKUPAS MUNCH
Vyskupas Munch yra išleidęs ko

munikatą, kuriame jisai pasisako 
įvairiais savo darbo srytį liečiančiais 
klausimais ir klausimais, susijusiais 
su jo kelione Amerikon. Vyskupas 
Munch savo asmenyje jungia keletą 
funkcijų. Pirmiausiai jis yra, apaš
talinis vizitatorius Vokietijai. Paskui 
jis yra pirmininkas Vatikano misijos 
išvietintiems asmenims. Toliau jis yra 
karinės valdžios amerikiečių zonoje 
ryšininkas ir patarėjas religiniams 
reikalams ir Amerikos episkopato de
legatas amerikiečių zonai. Jo štabas, 
kaip žinoma, yra Kronberge prie 
Frankfurto. Savo komunikate vysku
pas paliečia daugybę visokeriopų sa
vo veiklos klausimų. Mums įdomu 
yra jo pareiškimai (kuriuos jis jau ir 
anksčiau buvo padaręs spaudos atsto
vams) apie išvietintųjų reikalus. Jis 
čia vėl pareiškia, kad išvietintųjų 
asmenų perkeldinimo ir apgyvendini
mo klausimas yra nuo šio laiko jau

praktiškai beveik sutvarkytas. Šita 
problema yra viena iš didžiausių šio 
laiko problemų. Vyskupas Mūnch 
mano, kad Amerikos katalikybė iš 
to tik laimėsianti, jeigu dideliam 
skaičiui šių žmonių bus suteikta ga
limybė (važiuoti Amerikon. Komuni
katas sugestionuoja, kad būtų iš
dirbtas savo rūšies Maršalio planas 
išvietintiems asmenims įkurdinti.

Vyskupas Mūnch dementuoja kai 
kuriuos amerikiečių zonos spaudoje 
pasklidusius gandus, kad jis būda
mas Amerikoje, Amerikos vyskupų 
konferencijoje siūlęs planą dvylikai 
milijonų vokiečių perkeldinti į Ame
riką. Vyskupas Mūnch pareiškė, kad 
jis su visu amerikiečių episkopatu 
tarėsi apie sudarymą reikalingų kvo
tų ne vokiečiams, bet užsieniečiams 
DP įvažiuoti Amerikon.

TIBETAS
Misijų žinių agentūra „Fides" pra

neša, kad Tibete vyksta krikščionių 
persekiojimas. Iš Kinijos- prie Tibeto 
prisijungusioje Yerkalo provincijoje 
persekiojimas reiškiasi labai žiaurio
mis formomis. Prieš keletą mėnesių 
Lamos vienuolyno viršininkas paskel
bė visiems krikščioniškų šeimų tė
vams įsakymą, pagal kurį krikščio
nys turi sava valia atsisakyti nuo 
bent kokio santykiavimo su misi- 
jonieriais. Jie turi savo sutikimą iš
reikšti parašu. Kiekviena priešinga 
pareiškimui veikla bus —baudžiama 
mirties bausme prigirdant. Krikščio
nys neturi teisės nešioti jokių krik
ščioniškų ženklų, kaip: kryžių, me- 
dalikėlių ir kit. Jie neturi teisės lai
kytis taip pat jokių krikščioniškų 
papročių. Krikščionys savo nepri
klausomybę manė išgelbėti išsikal
dami iš šios provincijos, tačiau išsi
kelti jiems buvo uždrausta. Dabar 
vyksta plėšimas ir naikinimas bažny
čių, kryžiaus kelio stočių ir kit. 
Krikščionių pirmininkas Lukas buvo 
suimtas ir uždarytas kalėjiman, kur 
jis su įvairiais grąsinimais buvo ver
čiamas vakarais sukti maldos malū
nėlį, būdingą lamų maldos mechaniz
mą. Penkiolika jaunų katalikų vyrų 
buvo prievarta paimta į Lamos vie
nuolyną, kad jie ten pasiruoštų J.a- 
mos mokslo studijoms. Kadangi Ti
betas įeina Kinijos valstybės ribosna 
yra padaryta žygių pas Kinijos vy
riausybę, prašant katalikų užtarimo 
Tibete.

KAS BUS IS INDIJOS
Belgų misijonierius nesenai grįžęs 

iš Indijos praneša apie nerimą kelian
čias žmonių gyvenimo aplinkybes In
dijoje. Niekur nėra tokio didelio ne
siderinimo tarp natūralaus krašto 
turtingumo ir tarp nežmoniško gy-
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ventojų vargd. Sis vargas viršija bet 
kokias vakariečių įsivaizdavimo gali
mybes. Indijoje, neskaitant Burmos ir 
Ceilono gyvena 400 milijonų žmonių, 
kurių P/2% kasmet išmiršta. Dirban
čiųjų klasę sudaro 180 milijonų. Šiais

Šiame numerije:
MATUSAS, Pijus XII. BAGDANAVlClUS, Pijus XII šventumo ugdytojas. RA
MŪNAS, Egzistencializmas. VAITKEVIČIUS, Sv. Tomo Akviniečio autori
tetas. KORIAKOFF, „Jis uždėjo man ant peties savo dešinę..APŽVALGA.

žmonėmis niekas, išskyrus komu
nistus, nesidomi. 20 milijonų dirba 
pramonėje, kiti yra žemės ūkio dar
bininkai. Galima tikėtis, kad ateityje 
pramonė kiek pakils. Tačiau vistiek 
dauguma liks žemės ūkyje. Žemės 
ūkio darbininkai neturi mažiausios 
nuosavybės ir visiškai priklauso nuo 
sąvininko nuotaikos. Jie dirba lau
kuose kartu su savo vaikais. Jokios 
būstinės jie neturi. Jie turi tik skylę, 
kurioje jie gali kartais pasislėpti. 
Darbo metodai taipogi yra sunkūs. 
Pvzd., žemė nešama kašėmis, laukai 
laistomi kibirais, žmonės dirba įsi- 
bridę vandenyje. Darbininkų tarpe 
viešpatauja didelis girtavimas. Tik 
15% visų gyventojų moka skaityti ir 
rašyti. Jaunos mergaitės savo tėvų 
yra parduodamos vyrams už žmonas. 
Žymi tautos dalis neturi jokios užei
gos ir miega gatvėse. . Ten siaučia 
džiova, maliarija, šiltinė, odos ligos.

Komunistų propaganda yra stipriai 
jaučiama: daug streikų, susirinkimų, 
agitacijų. Joms vadovauja žmonės, 
buvę Rusijoje ir fanatiškai nusiteikę. 
Tačiau dauguma gyventojų šiandien 
komunizmu dar nesidomi. Valdžia yra 
labai susirūpinusi, kaip komunizmo 
įtaką iš tautos pašalinti. Didžiausią 
Indijos darbininkų dalį sudaro žmo
nės išskirti iš kastų. Tokių parijų yra 
apie 60 milijonų. Jų būklė tikrai be
viltiška. Į juos nežiūrima kaip į žmo
gišką būtybę. Yra vietovių pietų In
dijoje, kur šitie iš kastų išskirti žmo
nės, gali tik naktį išeiti iš savo lan
dynės. Kas bus kai šita masė kada 
nors pabus, pajus savo žmogišką ver
tę, sudarys sąjūdį ir kokia kryptimi 
ji patrauks?

SUIMTAS VYSKUPAS
Mūnchen’o tremtinių visuomenei 

pažįstamas rusų vyskupas Nikolai 
Antonow, kuris prieš porą metų buvo 
įsteigęs biurą verbuoti žmones į Ar
gentiną nesenai buvo karinės valdži
os įsakymu suimtas. Manoma, kad 
Antonow’as yra perdavęs Maskvai 
rusų pabėgėlių sąrašus. Jis yra trau
kiamas atsakomybėn už piktnaudo- 
jimą popiežiaus antspaudo ir išeik
vojimą pinigų, kuriuos emigrantai 

jam buvo sudėję emigracijos į Ar
gentiną reikalu.
KRIKŠČIONIŲ BŪKLE PALESTINOJE

Tarptautinės liuteronų federacijos 
atstovas Jeruzalėje praneša apie rim- 
tėjančią krikščionių padėtį Palestino
je. Arabų pasaulis kaltina krikščio
nis, kad jie padalindami Palestiną, 
jiems yra padarę didelę žaizdą, ku
rios užgydymas pareikalaus daug lai
ko. Minėto atstovo manymu tenka 
laukti rimtų valdžios priemonių, nu
kreiptų prieš krikščionis. Iš kitų šal
tinių pranešama, kad krikščionys ara
bai ir žydai būsią priversti apleisti 
kraštą. J.T.O. spręsdama įvairias Pa
lestinos problemas nelaimingu būdu 
nebuvo pajėgi gerai pažinti ir apsau
goti krikščioniškų interesų Palestinoje.

PASKUTINĖ DEMOKRATIJOS 
BARIKADA LENKIJOJE

Buvęs lenkų ministeris pirmininkas 
ir lenkų ūkininkų partijos vadas Mi- 
kolaičikas, socialistas, pabėgęs iš 
Lenkijos dabar Amerikoje skelbia sa
vo memuarus. Tarp kitko, kaip Dena 
praneša, jis rašo: vienintelį demo
kratijos pėdsaką šiandieninėje Lenki
joje galima rasti Bažnyčioje, sakyklo
je. Tik čia galima „išlaisvintam" lenr 
kui pasakyti, kad jis turi būti laisvas. 
Tik čia galima kalbėti apie meilę 
vietoj neapykantos ir sakyti tiesą 
vietoj melavus. Tačiau ir prieš šią 
paskutinę demokratijos barikadą šio
mis dienomis yra ruošiami pasikėsini
mai.
RELIGINIS BAŽNYČIOS MOMENTAS

Mūsų laikų žmogus yra praradęs 
krikščioniško išganymo sąvoką. Jis 
tiki arba į marksizmo išganymą, arba 
į egzistencinės filosofijos išganymą, 
arba į meno išganymą. Vidurkio ka
talikas šiandien yra praradęs krikš
čioniško išganymo sąvoką. Yra išsi
platinusi pažiūra, kad mirties valandą 
bus pakankamai laiko pasikviesti ku
nigą ir savo išganymu pasirūpinti. Į 
šį klausimą atsakymą duoda dabar į 
prancūzų kalbą išversta P. Casel OSB

knyga „Krikščioniško kulto misterija". 
Ten sakoma, kad paskutiniais amžiais 
nuo renesanso ir reformacijos laikų 
krikščionybė tapusi tik juridine insti
tucija, tik moralinė ar pedagoginė 
mokykla žmonių ir tautų auklėjimui. 
Nuo religinio momento pereita prie 
moralinio, o nuo moralinio prie so
cialinio. Šiandien vėl iškyla reikalas 
moderniam krikščioniui perteikti kaip 
nors išganymo sąmonę, kuri išlygintų 
įvairius kitus krikščionybės elemen
tus. Reikia vėl pažinti kunigišką Baž
nyčios pasiuntinybę. Šių laikų litur
ginio sąjūdžio prasmė yra pažinti sa
vo gyvenimą kaip Dievo dovaną. Ne 
asketikoje, ne moksle ir ne išorinėje 
organizacijoje g^ūdi žmogaus išgany
mas, bet jo pasirengime priimti die
višką gyvenimo malonę.
POPIEŽIAUS ŽODŽIAI ROMOS 
DIDUOMENEI

Einant senu papročiu 14 sausio šv. 
Tėvas^ priėmė Romos diduomenę 
atėjusią pareikšti Naujųjų Metų lin
kėjimų. Popiežius jiems kalbėjo apie 
sunkius uždavinius, kuriuos šis lai
kas stato visiems tvirtos dvasios 
žmonėms. Šiandien jiė visi turi iš
laikyti egzaminą, ar jie yra verti būti 
Kristaus kariais. Mes reikalaujame iš 
jūsų, kalbėjo popiežius, kad jūs su 
visu uolumu pasišvęstumėte visuome
nės gerovei. Pagaliau mes reikalau
jame iš jūsų, kad jūs ne . tik žodžiu, 
bet ir darbu išpažintumėte pagrin
dines krikščionybės tiesas, kurios rei
kalauja broliškumo ir socialinio tei
singumo.

— Mirė arkivyskupo Stepinac mo
tina. Savo išplėštame ūkyje mirė ar
kivyskupo Stepinac motina,, kuris yra 
laikomas kalėjime. Kitas jos sūnus 
nesenai buvo nušautas. Senutė mo
tina buvo nepaprastai pamaldi ir 
didvyriškai ramiai nešė savo gyve
nimo naštą.

— Titas rado savo naciolinei baž
nyčiai vyskupą. Vienas slovėnų Ku
nigas Radovan Jost buvo senkata- 
likių vyskupo Zagrebe pašventintas 
nacionalinės Tito bažničios vyskupu.

Religinės kultūros laikraštis. Ketvirtieji metai Nr. 4 (37) 1948 m. vasa
rio 17 d. The New Life Llthunian magazin of religious cultur. 
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