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DIDŽIOSIOS PJŪTIES DARBININKAI
KUN. DU. PR. MANELIS

1. Dieviškasis Išganytojas, būdamas ant žemės, ėjo 
per visus miestus ir kaimus ir skelbė Dievo Karalys
tės linksmąją Naujieną, gydė visokias ligas bei viso
kias negales. Jėzus jau anuomet, turėdamas prieš akis 
plačiuosius Dievo Karalystės darbo laukus, matyda
mas žmonių minias, kurių Jis gailėjosi, nes buvo nu
vargintos ir apleistos kaip avys, neturinčios piemens, 
matė būtiną reikalą turėti daugiau Dievo Karalystės 
laukuose darbininkų; daugiau sielų ganytojų. Ir todėl 
Jis kalbėjo__savo mokiniams: „Pjūtis didelė, bet dąr- 
bininkų'maža. Melskite tat pjūties Viešpati siųsti dar
bininkų į savo pjūtį“ (Mat. 9, 35—38).

Ar šie Kristaus žodžiai tinka tik pirmiesiems krikš
čionių laikams? Taip, šie Kristaus žodžiai tinka ir mūsų 
laikams ir tai, gal būt, labiau, kaip kada nors pra
eityje. Ir dabartiniu metu Dievo Karalystės darbo lau
kai yra labai platūs, tiesiog minios dar nėra girdė
jus ios Kristaus Evangelijos. Maždaug tūkstantis mi
lijonų stabmeldžių laukia linksmosios Naujienos. Die
vo Karalystės laukai yra tikrai pribrendę pjūčiai. 
Pjūtis didelė. O kaip gaila, kai Dievas duoda gau
sų derlių, bet trūksta žmonių derliui nuimti ir jis turi 
lauke niekais nueiti! Ar nepanašiai yra ir šiandien su 
misijų kraštais? Sv. Tėvas Pijus XII vienoje savo kal
boje šį klausimą taip pavaizduoja: „Mes jaučiame mei
lės galią, kuri verčia mus (2 Kor. 5, 14). Kai stebėtina 
žmogaus dvasios pažanga sutrumpina žemą, jūrą ir 
dangumi nuotolius ir padaro mūsų žemės rutuli tarsi 
mažesnį ir siauresnį, Mes matome, kad jie Mums nuolat 
atidaro naujus kelius Evangelijos skelbimui tolimose 
stabmeldžių tautose arba dar labiau Mums rūpimam 
apaštalavimui tarp sukurstytų bei sumaišytų sielų, ku
rios, gal būt, nasąmoningai pasiilgusios Dievo alksta 
tiesos. Todėl Mūsų Širdžiai labai skaudu žinoti, kaip 
akivaizdoje tų reikalų yra nepakankamas skaičius kil- 
naširdžių darbininkų, kurie galėtų jiems, pagelbėti“ 
(Pig. Joseph Schmitz, Die GroBe Ernte und ihre Schnit- 
ter, Oberkirch, 1947, 3—4 pusi.).
• Bet ir tose tautose, kurios Kristaus Evangeliją jau 
yra girdėjusios, Dievo Karalystės laukai dirvo
nuoja, labai apleisti. Juk nuo seno krikščioniškosios 
kultūros pasaulyje šiandien reiškiasi ne tik nekrikščio
niškoji dvasia, bet net bedieviška. Bedieviškasis ko
munizmas kovoja visokiomis priemonėmis prieš visa 
kas krikščioniška ir stengiasi tiesiog pašalinti Dievą iš 
visų žmogaus gyvenimo sričių. Jei anksčiau viena kita 
Europos tauta buvo nusikreipusi nuo Dievo, tai šian
dien, galima sakyti, beveik visos. Jei jos ir nesivadina 
oficialiai bedieviškomis, tai vis dėlto gyvena praktiškoje 
bedievybėje. Iš viešojo gyvenimo stengiamasi Dievas 
išstumti savotišku būdu — tylėjimu. Todėl Dievo Var
das beveik neberandamas laikraščiuose ir kituose raš
tuose bei knygose; tieji spaudiniai, kurie rašo apie 
Dievą, yra varžomi, tik vargais gali pasirodyti viešu
moje. Vieši ir svarbūs gyvenimo klausimai, liečią iš
tisų tautų likimą, sprendžiami, nesišaukiant Dievo pa
laimos. Atrodo, ne perdaug tvirtintume, jei sakytume, 
kad Katalikų Bažnyčios įtaka šiandien stengiamasi la
biau paneigti visame žmonių gyvenime, negu kad pir

maisiais krikščionijos persekiojimų amžiais. Dėlto šian
dien lengva valia nepaisoma Dievo ir prigimties įsta
tymų, iškreipiamos net dorovinės sąvokos. Ir todėl mes 
išgyvename laikus, kada beveik nedaromas skirtumo 
tarp tiesos ir melo, tarp doro ir palaido gyvenimo. 
Mes pastebime, kad sveiko gyvenimo pagrindas — šei
ma yra sugriautas, arba bent skaudžiai sužalotas. Dėl 
tokios susidariusios dvasios daug kas būkštauja, kad 
krikščioniškoji vakarų kultūra Europoje nežūtų. Kaip 
ten bebūtų su tais pavojais krikščioniškai kultūrai, bet 
viena yra aišku: Ir Europoje, ir kitų kontinentų tautose 
Dievo Karalystės darbo laukai yra platūs, besišaukią 
uolių bei savęs išsižadėjusių darbininkų. Pjūtis didelė. 
O ar pakankamai yra tai didžiajai pjūčiai darbininkų? 
Ar pakankamai yra tiems didiesiems darbams kunigų?

2. Dabartiniu metu yra didelis kunigų trūkumas be
veik visuose kraštuose. Girdime, kaip čia Vokietijoje 
Vyskupai nusiskundžia kunigų trūkumu, girdime ir iš 
kitų kraštų balsus, kad nepakanka kunigų pastoraci
niams „darbams. Ypač po šio karo labai sumažėjo ku
nigai visame pasaulyje. Šv. Tėvas Pijus XII ne be 
pagrindo pareiškė, kad „dėl karo aplinkybių susidaręs 
kunigų'bei ganytojų trūkumas neigiamai atsiliepia į 
Bažnyčią Europoje ir turės nelaimingų padarinių mi
sijų kraštams“ (Pig; Joseph Schmitz, op. cit., 5 pusi.).

Ne tik kitiems kraštams pastarasis karas kunigų 
atžvilgiu padarė daug nuostolių, bet taip pat ir Lietu
vai. Dabartiniu metu bolševikiniai Okupantai planin
gai retina mūsų kunigų eiles tėvynėje. Neturint tikslių 
davinių, neįmanoma nustatyti, kiek šiandien yra iš 
viso mūsų kunigų; juo labiau negalima dabar prama
tyti, kiek liks kunigų po bolševikų okupacijos Lietu
voje. Bet jei jau prieš karą Lietuvoje teko vienahi ku
nigui 2500 tikinčiųjų, jei praktiškai vienam kunigui 
provincijoje teko aptarnauti iki 3—4000, miestuose iki 
7—10.000 (plg. Auka, 1947, Nr. 1, 29 pusi.), jei jau tada 
buvo toks didelis, kaip beveik neviename kitame Eu
ropos krašte, kunigų trūkumas, — tai ką jau bekalbėti, 
kokia šiandien yra mūsų padėtis kunigų atžvilgiu ir 
kokia ji bus po visų suspaudimo dienų! "

Kokios tad perspektyvos bent tolimesnei ateičiai? Dar
bo laukai bus platūs ir labai apleisti naujojoje Lietu
voje. Jei turime prieš akis visos Katalikų Bažnyčios 
darbo laukus, jie yra dar platesni. O kaip būtų gera, 
jei ir mūsų tautos kunigai galėtų ne tik savo tėvynėje 
palaikyti ir stiprinti Dievo Karalystę, bet taip pat vyk
dytų Kristaus misijų įsakymą — skelbtų Evangeliją 
misijų kraštuose! Kad mes pajėgtume įsijungti į vi
suotinės Bažnyčios darbus kituose kraštuose! Kad 
mes pajėgtume įsijungti į visuotinės Bažnyčios 
darbus kituose kraštuose, dar daug mums rei
kia didesnio kunigų prieauglio už prieškarinį. 
Dabartiniu metu tačiau mes neturime nė tokio prie- 
augliaus, kokį turėjome prieš karą. Lietuvoje, kaip 
mes visi žinome, bolševikai sąmoningai varžo kunigų 
prieauglį. Visoje tremtyje metinis įstojančiųjų skaičius 
žada tolimesnei ateičiai tik nedidelį prieauglį. Nes pa-
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Kvieskime į talką, jie padės. Tik deja, nėra asmens, kuris tą imanentinę jėgą, tą Dievo dovaną išjudintų, sutelktų, paverstų jėga bei veiksmu.Čia plati dirva taipogi katalikų akcijai, kurią paskutiniu laiku norima suaktyvinti. Temos, kurios turėtų būti gvildenamos, turint galvoje emigraciją j diasporos kraštus, minėtinos šios: Bažnyčios neklaidingumas, Reformacijos teisingas nušvietimas, palaima, kurią duoda priklausymas prie katalikų Bažnyčios, katalikų ir (protestantų) evangelikų tikėjimų skirtumai, religiniu bei tautiniu atžvilgiu mišrios moterystės ir jų žala asmeniui bei tautai, religinės praktikos reikšmė, ypatingai sekmadienio pareigos bei eucharistijos žmogaus religiniam gyvenime. Minėtų dalykų nepažinimas diasporoje duoda daug atpuolėlių nuo tėvų tikybos ir tautos. Minėtini bei būtini jr kiti dalykai, ypatingai kurie ugdo religini patriotizmą, bet aukščiau minėtus taikau svarbiausiais.Reformuokim ir bažnytinį giedojimą. Chorai pageidautini tik didesnėse stovyklose, kur yra stipri choro vadovybė bei balsų medžiaga. Bet ir tokiose stovyklose auklėtinas yra visos bažnyčios giedojimas. Jeigu tas dabar nebus padaryta, mes vėliau išskirstyti po pasaulį niekur negalėsime pravesti lietuviškų pamaldų. Chorų mes ten tikrai neturėsime. Džiaugsimės, kad rasime šimtą kitą tautiečių vienoje vietoje. Jeigu dabar neparuošime, būkite tikri jie hesugiedos nė „Pulkim ant kelių“. Ar nekeista, kad gimnazijos 200 mokinių nesugeba padoriai pagiedoti „Pulkim ant kelių“. Tai kapelionų ir gimnazijos vadovybės bankrotas. Ir ar nekeista būdavo Lietuvoje per kariškių pamaldas. Šimtas vyrų atvedami į pamaldas. Dūdų orkestras liurlina pamaldoms, o šimtai vyrų atstovi pamaldas nepraverdami burnos ir paskui skirstosi nežinodami, ko jie buvo bažnyčioje ir kas ten vyko. Pas kitas tautas, nors ir pas tuos pačius vokiečius, matėme ir matome męs kitokių reiškinių. Užtenka, kad susirinktų nors 20 ar 30 asmenų, ir jau giedama, meldžiamasi ir jaučiame, kad tie žmonės dalyvauja pamaldose, ne- atstovėt pamaldų atėjo, o melstis. Ir mes prie to turėtume eiti. Šį sąjūdį turėtų pradėti mokyklos. Ir kaip liūdna, 1946 metais turėjome kapelionų konferenciją. Buvo iškelta daug gražių minčių, žavėjo dalyvių užsidegimas gvildenant auklėjimo klausimus. Bet vieno gana svarbaus klausimo, mokinių pamaldų ir giedojimo, nebuvo paliesta. Svarstant programą, bažnytinis giedojimas į programą nebuvo įtrauktas. Tuo tarpu giedojimas turėtų būti įtrauktas programon ir nustatyta, kiek ir kokias giesmes kiekvienas skyrius, kiekviena klasė turi išmokti, kaip kitos kad tautos turi. Vokietijos kai kurios vyskupijos taip rimtai į šį dalyką žiūri, kad mokinys, neišmokęs nustatyto skaičiaus giesmių, neperkeliamas į aukštesnį skyrių. Tokiu būdu kiekvienas pilietis, baigęs pradžios mokyklą, moka giedoti mažiausiai 60 giesmių. Todėl susirinkęs jų ir mažas būrelis savo giedojimu pagražina pamaldas. Šitą mano mintį įvertins ir brangins tie kunigai, kurie ateityje gaus vadovauti savo tautiečiams mažais būreliais išsklaidytiems po platų pasaulį. Tada jie supras, koks nedovanotinas neapdairumas, o gal ir apsileidimas padarytas.Negalima nepaminėti ir išskryninguotų tautiečių. Tikrai nežinau. Bet man susidaro vaizdas, kad jie ne per savo kaltę jau atpuolė nuo mūsų bažnytinio gyvenimo. Man atrodo, kad mes nežinome ir nesirūpinome sužinoti net kur jie gyvena. Jausčiausi laimingas, jeigu aš klyščiau. Aš negaliu prileisti minties, kad nebūtų paskirti kunigai, kurie jų dvasiniais reikalais rūpinasi. Jeigu vokiečiai milijonus savo pabėgėlių iš rytų aprū- ' pina, įsakmiai žino, kur ir kaip kiekvienas gyvena, jais 

rūpinasi jų kilimo vyskupijų vadovybės, tai mes tuos kelis tūkstančius išskryninguotų turime žinoti ne tik kur jie gyvena, bet net jų vardus bei pavardes. Aš linkęs manyti, kad taip ir yra. Drįstu Katalikų Akcijos Centrui padaryti mažą pasiūlymą. Būtent: išskrinin- guotiems jeigu ne kas sekmadienį, tai bent kas antrą sekmadienį siuntinėti religinio turinio gyvai ir gražiai parašytus dvasinio turinio lapelius. Pas kitų tautybių tremtinius tai atlieka jų dvasinė vadovybė. Tokiu būdu mūsų broliai, atskirti nuo tautinės bendruomenės, jaustų šiokį tokį ryšį su mūsų dvasine vadovybe. Šiam reikalui turėtų būti rasti tinkami asmens bei lėšos.
AS SVEIKINU EUROPA
FAUSTAS KIRS A

Šių metų LTB Vyriausio Komiteto grožinės literatūros 
premiją 5.000 RM gavo poetas Faustas Klrša už savo naujai 
išleistą poezijos rinkini „Tolumos". Laureatas yra gimęs 
1891 m. vasario 23 d. Senadvario vienkiemy, Antalieptės vaisė. 
Literatūrą studijavo Vokietijoj. Yra išleidęs nemaža poezijos 
rinkinių, kaip: Aidų Aidužiai (22), Suvers*os vagos (27), 
Giesmės, Maldos ant akmenų (36), Piligrimai (38), Pelenai 
(30) ir kit.

Norėdami supažindinti Naujojo Gyvenimo skaitytojus su 
premijuotu leidiniu ir su dabartinėmis Poeto nuotaikomis, 
mes (dedame ištisai jo eilėraštį: Aš sveikinu Europą. Au
torius Čia išreiškia savo apsivylimą moderniąja Europos 
dvasia. Buvo laikai, kada jis laisvės šūkių sužavėtas jai 
meldėsi ir norėjo „aukotis iki mirties“, nematydamas jos 
menkystės. Bet šiandien Jis reikalauja, kad Ji mirtų ir kita 
prisikeltų. Šiandieninę Europą jis tik sarkastiškai sveikina.

Naujojo Gyvenimo’ redakcija šia proga nuoširdžioj linki 
gerbiamajam Laureatui sėkmingos kūrybos. Red.Europa! Žemės grumste! Tu bedugnės dulke!Manoj širdy esi kaip nulaužtos gėlėsPraslenkantis šešėlis marių vaivos juostoj. Kur žėri išmintis iš pranašų šalies.Europa! daugel kartų laisvės šūkius sekdams Meldžiausi tau šventai aukotis lig mirties Ir taip apsvaigęs nemačiau tavos menkystės Karalių sostuos, nei dienoj vergų buities ...Dėmėtu kūnu dvasios trupiniuos Europa!Šamanų salvarsanai kraujo nenuplaus;Turi tu mirt ir vėl iš grabo prisikelti Su perverta širdim, su žvaigžde iš dangaus.O tu pūsta didybe! Badas ir griuvėsiai Be žmogiškų, be dieviškų minties ženklų! Tu šliužams, vabalams paminklų prikilojai Šventovėse, alėjose, — net žengt klaiku.Prakeikiau tavo yščiuj gemalus su izmaisKaip nuodus, piktą vėžį ar muses ce—ce;..Prakeikiau tavo kultą: kraują ir žudynes:Ir G.P.U., ir Gestapo, galop K.Z—st. • :Dabar nusivalau nuo kūno tavo dulkes;Perdaug aš išdidus ištiesti ranką tau. šilkų užuolaidom neužsklandysi maro: Per amžių spektrą tavo nuodėmes vartau.Sutrupinta Europa! Prie išminčių karstų, Kur Dievas kalba mums ir spindi išmintis, Saldžiai grožėjaisi heteromis ir faunais, ■ ■Užmiršus, kad yra Didžioji paslaptis.Europa, sveikinu tave su kraujo upėm, - -------Su kaulų kalnais, — proto išdavos rankai . 1:? Tik šliužai tau suklups, tik pakalikai džiūgaus, ■ :•Bet pranašai nenusilenks tau niekada!
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CLAUDELIO GEOGRAFIJA
M. GRU BELLIER

1. POETO POŽIŪRIS

Geografui žemė nėję visa žemė, bet tik jos paviršius, 
kurį žmogus išnaudoja, matuoja, tyrinėja, ir jos turtai. 
Geografo studijų yra dvejopas uždavinys: aprašyti ir 
išaiškinti. Aprašyti tai jau reiškia analizuoti, o išaiškin
ti tai reiškia dar kartą analizuoti, nes analizė yra pri
prastas žmogaus išsiaiškinimo būdas. Analizė tai reiškia 
rasti mums pažįstamų elementų sudėtingoje ir klai-, 
dinančioje tikrovėje, kuri duotų galimybės susidaryti 
maloniai iliuzijai, kad mej dalyką suprantame. Visumą 
mes galime suprasti tik pagal tai, kaip jos dalys vei
kia į mus. Tai yra ligonių ir šykštuolių kelias. Po savo 
nuopolio žmogus, užmiršęs savo kilmę- ir savo tikslą, 
yra tapęs savo kūno belaisviu. „Prisiderinęs tai pasau
lio daliai, kurios aplinkoje jis yra apgyvendintas, jis 
ją naudoja ir išnaudoja, kaip savo ' asmeninę nuo
savybę.1)

Visai kitu požiūriu žiūri į žemę į jos gyventojus ir 
į visą pasaulį poetas Claudelis. Būdamas malonės būk
lėje, jis žino, kad kūrinija liudija Kūrėjo buvimą ir jo 
meilę ir kad ji visa savo judria ir daugiaspalve realybe, 
nors ir kęsdama „tuštumą bei trūkumą"2) skuba į ab
soliutinę Būtį, į Šventų Šventąjį, kuris atstumdamas ir 
patraukdamas palaiko pasaulio visumą. Claudelis at
meta siaurai žmogišką — antropocentrinį požiūrį į pa
saulį; jis susituokia su Priežastim ir laimi prasmę. Jo 
akyse visi dalykai nušvinta. Kiekvienas žemiškas pei- 
sažąs, net mažiausia jo dalis: gėlė, vėjas, akmuo, banga 
liudija jam daug daugiau, negu patį save; jie turi pa
reigą „garbę duoti" 3).

Su dideliu nusižeminimu Claudelis lenkiasi prieš rea- 
v lybę. Jis labai skiriasi nuo vokiečių idealistų, kurių iš

didumas ją niekina, bet jis nesutinka nusižeminti prieš 
realybę tamsių ir grubių materialistų nusižeminimu. 
„Visuma yra didelis buvimas, bet ne savyje", ir dėl to 
ji reikalauja Dievo. Poeto nusižeminimas yra preliudas 
į jo džiaugsmą. Tą, kas tyra širdimi išpažįsta pasaulio 
realybę, tą pasaulis pakviečia į savo adoracijos ir po
lėkio šventę. „Šio pasaulio vienišumas yra mano lai
mės atrama" •).

Tuo tarpu kaip žmogiškoji geografija tenkinasi an
triniu priežaščių pažinimu, domėdamosi tik vienu kitu 
technišku pasaulio atsiradimo klausimu, poetas nori 
išeiti iš savęs ir susijungti su dieviškąją pasaulio 
kūrinio intencija. Claudelis, pats būdamas kūrėjas, die
viškuoju įkvėpimu, bando atidengti Dieviškojo Kūrėjo 
kūrybos planą ir pasidžiaugti jo džiaugsmu. Šias savo 
pažiūras jis yra išreiškęs savo straipsnyje „Laiko pa
žinimas".

„Mes nesistengsime .daiktų mechanizmo prasmę su
prasti eidami iš apačios, taip kaip daro šoferis, kuris 
šliaužia aukštinikas po sava mašina. Mes stosimės prieš 
kūrinijos visumą, kaip kritikas prieš poeto kūrinį, gėrė
damasis visu veikalu, tirdamas, kokiomis priemonėmis 
jis yra išgavęs savo efektus; kaip dailininkas, varty
damas akis prieš kito dailininko kūrinį; kaip inžinierius 
prieš kokio gudruolio išradimą"6).

t) Art Poetigue 177 p.
2) Positions et propositions 205 p.
“J Connalssance de l’Est 124 p.
«) Art poetigue 145 p. .
s) Art poetigue 13—14 p; •' ~
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Žemė yra vieta, kur gyvena žmogus, kur jis pritaiko 
savo jėgas ir savo sumanumą. Žmogus sudaro su ja 
vieną kūną. Šio fakto Claudelis neneigia. Jo geografija 
yra giliai žmogiška. Skaitykite jo odes ar jo dramas: 
visada tik sužmogintoje žemėje sustoja broliškas poeto 
žvilgsnis. Jis žino, kad žmogaus uždavinys yra tvarkyti 
bei sudvasinti bedvasę medžiagą, išlaisvinti kūriniją iš 
gedimo vergijos6). Žinoma, žmogus yra nusidėjėlis, jis 
klydo pirmiau ir klys dar daug kartų ateityje, vyk
dydamas savo paskyrimą. Nėra abejonės, kad godumas ir 
aklumas gali prabilti daug iškalbingiau, negu, teisinga 
mintis. Tačiau nepaisant to, poetas tiki, kad išgelbėjimo 
vaisiai ilgainiui pasiskleis visoje žemėje, visų žmonių 
tarpe, o per jų darbus pasieks ir visus daiktus. Kristaus 
Bažnyčia pagal jį dar nėra pilna, ji dar nėra išsivysčiusi. 
Su dideliu susijaudinimu ir su gilia pagarba ima Clau- ^ 
delis žemę pakylėjimui į Dievą, taip kaip kunigas pa
kylėjimui ostiją, sakydamas:

„Štai su visu tavo kūriniu mes meldžiame tave, Dieve! 
Nieko nėra tuščia ir beprasmiška iš to, kas yra padary
ta; nieko, kas būtų svetima mūsų išgelbėjimui. Štai ji, 
kurią mes pakelsime aukštyn savo rankomis, šį veiks
mą suprantančiomis ir nusižeminusiomis, nei jokios jos 
dalies nepalikdami"7). > • '

2. ŽEMfiS VISUOTINUMAS

Tokia yra poeto funkcija, jo kunigystė: jis aukoja, jis 
grąžina Dievui tą žemę, kurios jis turi tokį privilegijuotą 
pažinimą. Bet svarbu, kad jo auka būtų visuotinė-kata- 
įikiška, t. y. kad jokia jos dalis nebūtų išplėšta nei 
nežinojimo, nei pavydo.

Nei nežinojimo. Žmogus yra ligonis nuo tų laikų, ka
da jo pasaulio pažinimas tapo nepilnas. Nes jis nėra 
sukurtas tam, kad prisiderintų vienam kuriam kontinen
to kampui arba žmonijai be žmonių. Tai būtų „vaikščio
ti viena koja ir kvėpuoti puse plaučių" (Silkinis batelis, 
224 p.) Mums reikia viso globo, „viso gražaus ir sveiko 
obuolio-globo!! Obuolio, kurį galima laikyti rankoje". 
Mums taip pat reikta, „kad kiekvienam žmogui būtų 
atiduoti visi žmonės" (La Ville 264 p.). •

Šį pasaulio ir žmonių paėminą nereikia suprasti vul
garios imperijos ar išnaudojimo prasme, bet ta prasme, 
kad mes visi savo kilme esame skirti visiems, o ne 
daliai, ir kad pilnutinis mūsų išsivystymas reikalauja, 
kad mes atrastume šį akordą savo širdyje.

Nei pavydo. Visą turtingumą, esantį žemėje ir po že
me, visus spindesius ir visus džiaugsmus, kuriuos teikia 
kūrinija, žmogus yra linkęs pakreipti vien tik išimtinai 
savo naudai; jiems' tenka tarnauti ir maitinti tik jo 
egoistinį pasitenkinimą. Žmogui atrodo, kad jis yra ga
lutinis tikslas visam kam ir pačiam sau. Bet tai yra 
nuodėmė par excellence; tai yra pirmojo žmogaus nuo
dėmė, kuris pasirinko vaisių medžio pažiriimo gero ir 
blogo. Tas obuolys Claudelio simbolikoje yra mūsų pla
netos simbolis. Žinoma, Kristus atėjo mūsų atpirkti ir 
išlaisvinti iš tamsybių, į kurias buvo nuodėmė nustū
musi Adomo ainiją. Bet išgelbėjimas savo visas pilnos 
pasekmes pareikšti galės tik tada, kai mes jį laisvai 
priimsime. Taip norėjo Dievas, kuris davė mums tarpi-

6) Ap. Povilas. Laiškas Romėnams 8,21
r) Silkinis batelis 151"p. - - . -
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ninką tarp dangaus ir žemės. Reikia, kad mes šią miste
riją jsisąmonintume. Šią idėją poetas labai tikslia ir 
akyvaizdžia forma pavaizduoja savo mite „Amateraso 
išsilaisvinimas"8).

Saulė nušviečia pasaulį, ir visi sukurtieji dalykai 
nušvinta ir suspindi juoku jos šviesoje. Tik paslaptinga 
žmogaus siela lieka jam uždara, ji išsivelka net iš savo 
„švento veidrodžių rūbo", padaryto šiems spinduliams 
sugauti.

„Vos tik ėdrūs tamsos vaikai pradėjo ropoti po mai
tinančios žemės glėbį, kai nuolatinio alkio spiriami, jie 
užmiršo šviesųjį Žiburį, amžinąją Epifaniją, kurioje 
jiems buvo leista būti gyviems".

Amaterasu, t. y. Saulės dvasia, užsirūstino ir, norė
dama nubausti kaltininkus, pasislėpė gilioje oloje, Yo- 
kingawa upės ištakoje. Čia gyveno pačios tamsybės, 
blogesnės ir už naktį, kurios viešpatavo prieš pasaulio 
sukūrimą. „Ir šios bedalės pažino Amateraso gražumą".

Dievai, deivės ir genijai susijaudino dėl žmonių skur
do ir jų šauksmų. Jie susirinko Yokingava upės ištakoje 
ir, norėdami išvilioti skaisčiąją Amaterasu iš jos susi
telkimo, jie nenaudojo kito masalo, kaip jos pačios at
vaizdą, atsispindintį veidrodyje.

„Ji jį pamatė ir pavydi, susižavėjusi, nustebusi ir už
burianti žengė vieną žingsnį iš olos, ir tuoj naktis išny
ko. Visi dideli pasauliai, kurie sukosi aplink saulę, kaip 
arai dengdami savo grobį, nustebo išvydę sužėrint die
nos šviesą šioje netikėtoje vietoje. Mažytė žemė tapo 
praryta garbės, taip, kaip kandeliabras išnyksta savo 
šviesoje".

3. NAUJOS ŽEMĖS

Mūsų globo užvaldymo istorijoje buvo vienas momėn- 
tas labiau privilegijuotas už kitus. Tai buvo didžiųjų 
jūrinių atradimų laikai, baigiantis viduramžiams ir pra
sidedant naujiesiems amžiams. Kolumbo nuotykis buvo 
preliudas Magelano apvažiavimams. Ne atsitiktinai Clau- 
delis pasirinko šią epochą savo paskutinės dramos - 
„Silkinis batelis" chronologijai, kuri yra savotiška „Sum- a 
ma". Žmonija buvo pavargusi nuo savo siaurų vidurže
mio horizontų, kai Kolumbo laivo smaigalys pasiekė 
nežinomą kontinentą:

„Pasaulį ugnies ir sniego, kuris nuo mūsų vėliavų 
nutrynė visą eskadrą vulkanu!"

„Amerika yra kaip milžiniškas gausybės ragas 
kaip tylos taurė, kaip žvaigždės atlauža, kaip milžiniška 
rojaus buveinė; šonas pavirtęs į smagumų jūrą", (šilki
nis batelis 52 p.).

Rodrigas savo ruoštu išsileidžia Kolumbo keliais. Jis 
perkasa Panamos sąsmauką, perskrodžia Ramųjį van
denyną, pasiekia Japoniją ir iš kitos pusės pasiekia se
nąjį pasaulį. Jis patikrina pasaulio apvalumą ir tuo pa
čiu laiku atstato ir tvarką ir tiesą. Tikroji jo žygių 
prasmė yra mistinė. Angelas Sargas tai paliudija Pro- 
hezai.

„Jis keliauja per naujumus, kad laimėtų amžinumą" 
(II d. 73 p.)

Krikščionybei atsiveria milžiniški darbo laukai. Išgany
mas nuo šiol atsiveria visoms tautoms. Kristaus kančia 
nėra tik vidutinio vertingumo žydiška drama; jos nuo
pelnai-išsiplečia anapus senosios Romos imperijos že
mių. Išganymo visuotinumas-katalikiškumas sušviti se
nosios Europos trumparegiams. Bažnyčia išsiplečia erdvo
je, kuri jai buvo žadėta nuo amžių; jos veikimo plotas 
tampa visa žemė. Šioje perspektyvoje pasaulinė geogra
fija, nes Bažnyčia yra forma, kurią, .neišvengiamai turi 
priimti atpirkta ir savo kūrėjui grąžinta žemė.

•) Connaisance de L'Est 229—240

Pagaliau Vasko de Gama, Kolumbo, Magelano ir fan
tastinio Rodrigo laikai turi apologetinės reikšmės. Pro
testantų reformatorių puolimas išjudino krikščionių tikė
jimo dogmatinius ir sakramentinius pagrindus. Tačiau 
gintis prieš puolėjus liko ne vien tik jėzuitai ir Tridento 
Santarybos tėvai. Naujų pasaulių atradėjų žygiai' su
stiprino jų jėgas. Bažnyčia nuo šio laiko galėjo kreiptis 
į visą universą:

„Puolama priešų viename kampe, Katalikų Bažnyčia 
pradėjo gintis visame pasaulyje.

„Šis pasaulis buvo pasidaręs jai permažas. Ji perėjo 
į kitą, esantį vandenų globoje. Nuo vieno pasaulio kraš
to iki kitam visur Dievo vaikus ji pašaukė būti liudi
ninkais: visas rases ir visus laikus (Šilkinis batelis 
I. 150 p.).

Sukrėsta vienoje vietoje, Bažnyčia giliau ir tvirčiau 
negu bet kada įleido savo šaknis padidėjusioje žemėje.

Tokia yra šios didelės dramos atmosfera: lūžta senieji 
barjierai, krikščioniškas mokslas išplinta! Milijoninės 
tautos įsijungia į krikščioniškąją meilę, išsiilgusią naujo 
kraujo; gerumas maišosi su blogiu: aukso j ieško to j ai su 
sielų jieškotojais, negrų gaudytojai su mlsijonieriais ... 
Žemė pagaliau tampa pažinta kaip obuolys, kaip eucha
ristinės duonos apvaluma. Aš nežinau katalikiškesnės 
dramos (visuotinumo prasme), kaip ši. Ji yra ir turtinga 
Claudelio geografijos išraiška.

Rodrigas „Dievo žemės ^ieškotojas" yra tikrai claude- 
liškas didvyris. Nepakanka žemę pažinti ir ją išmatuoti. 
Nei užkariavimas, nei mokslas, nei misijų darbas ne
pasieks visų klaidų galo; tam tikslui reikia meilės, kuri 
yra visų susiskaldymų ir visų erezijų galas. Mūsų žemė 
yra ne tam, kad būtų atitverta ir uždaryta; žmonės čia 
yra ne tam, kad būriais nyktų savo nežinojime. Reikia, 
kad žmonės „geruoju ar bloguoju pažintų, jog jie yra 
broliai,' turį bendrą tėvą", kad jie suprastų „jog yra 
daug įdomesnių užsiėmimų negu ėsti vienas kito vi
durius, kaip vabzdžiai" (Šilk, batelis II, 106 p.).

Visi atradimai ir užkariavimai neturėtų jokios pras
mės, jei nesudarytų žmonėms galimybės susipažinti ir 
susimaišyti.

Šiai visai žemei, einančiai vienybės keliu, Claudelis 
nužymi centrą: ne geometrinį, bet mistinį. Tuo mistiniu 
žemės centru yra Jeruzalė.

„ . . . didi skylė žemėje . . . Kurią padarė pastatytas 
kryžius, kuris patraukė visus į save. Čia yra taškas, ku
ris negali būti prašalintas; lizdas, kuris negali būti pa
naikintas. Čia yra žemės centras ir ašis, žmoniškumo 
vidurys, nuo kurio viskas priklauso" (L’Annonce faite 
a Marie, 49—50 p.)

Šio centro pagalba žemė išlaiko savo pusiausvyrą. 
Pagaliau šis pasaulis Claudeliui nėra beribis, bet ribotas 
ir uždaras. Ta uždaruma, tarsi kokios bažnyčios skliautai, 
yra reikalinga mūsų saugumui. Mes nejaustume šito 
mums būtino saugumo, jei mes neturėtume dvejopo 
tikrumo: kad pasaulio kūrimas yra baigtas ir kad jo 
nuostabioji architektūra reikalauja Dievo, kaip didžiųjų 
skliautų suskliautimo. Mes esame svečiai tų uždarų na- - 
mų, apie kuriuos paskutinėje „Didžiųjų odžių" jis sako: 
„Kur viskas sukasi į vidų ir kur vienas daiktas, santy
kiaudamas su kitu, laikosi Dievo tvarkos". — Šviesa yra 
viduje, tamsybės išorėje. Kristus yra šviesa ir tvarkos 
pagrindas', kurio galima nepaisyti, bet kuris galų gale 
įsigalios. Pasaulio statyba yra baigta, ir Dievas jam yra 
davęs skliautą, kaip savo tobulybės antspaudą. „Mano 
Dieve, štai aš dabar matau raktus, kurie išlaisvina; bet 
tie raktai ne atidaro, bet uždaro" (Cinz grandės odes, 56 p.)

Žmogus gali ramiai ilsėtis savo dangiškojo Tėvo na
muose, žinodamas, jog jis budi ir neleis įsiveržti vagiui.

■ ' b. d.
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EGZISTENCIJALIZMAS
DR. ANT. RAMŪNAS

Prieš empiristinę formulę Percipio ergo sum arba 
esse ėst percipi egzistencializmas priešpastato formu
lę: Sum ergo percipio.
Prieš racijonalistinę formulę Cogito ergo sum arba esse 
ėst cogitare jis priešpastato-formulę: Sum ergo cogito 
Prieš voliuntaristinę formulę Volo ergo sum arba esse 
ėst velle jis priešpastato formulę: Sum ergo volo.

Prieš visus tris kartu jis priešpastato šią formulę:
Sum ergo percipio, cogito, volo. Ir empiristui, ir ra- 

cijonalistui, ir voliuntaristui, kad ir visiems trims kar
tu susidėjus, vargu ar būtų galima ilgai išlaikyti savo 
pozicijas prieš egzistencijalistą, kuris savo poziciją gali 
ginti labai trumpu argumentavimu: žmogiškasis „aš“ 
turi visų pirma pats egzistuoti, būti, gyventi, kad ga
lėtų jausti, mąstyti, siekti. Ir todėl nenuoseklus yra 
atvirkščias kelias: iš vienos kurios nors prigimties pu
sės, dalies bei apraiškos visą konkretų žmogų kildinti 
arba j ją visą žmogų suredukuoti, suvesti. Egzistenci- 
jalizmas yra reakcija prieš perdėtą racionalizmą, em- 
pirizmą ir fenomenologizmą, imant kiekvieną iš šių 
trijų pastarųjų momentų skyrium, bet jis yra galima 
bazė ir rėmai racionalizmui, empirizmui ir fenomeno- 
logizmui sujungti ir suderinti, imant visus pastaruo
sius tris momentus kartu ir siekiant complexio oppo- 
sitorum. Jausmas, protas ir valia yra ne prieštaravi
mai (contradictio, Widerspruch), t. y. vienas kitą išski- 
riantys veiksniai, o priešingybės (oppositio, Gegensatz), 
poliariniai, papildomi, sangrąžiniai, vienas kitą prilei- 
džantys, abipusiškai sąlygojantys veiksniai.

Esminga, kalbant apie žmogų ir jo prigimtį, yra tai, 
kad viršum visų jo prigimties bei esmės apraiškų — ar 
tai būtų jausmo, ar tai proto, ar valios bei siekimo 
sritis — yra dar vienas, kartu ir pats pirminis, pirma
pradinis ir kartu pats aukščiausias monientas: egzisten
cija, buvimas, gyvenimas, gyvybė; tas nuolatinis po- 
veržio ilgesys, krypsnys į buvimą, į gyvenimą; ta nuo
latinė mūsų prigimties pačiose gelmėse paslėpta baimė, 
Vengimas arba, kaip sako Kierkegaardas, drebėjimas 
jį, buvimą, prarasti, džiaugsmas dėl buvimo, gyveni
mo. padaugėjimo, išsiskleidimo, liūdesys, skausmas ar 
desperacija dėl buvimo, gyvenimo sumažėjimo, susiau- 
r&iimo. Trumpai: nebuvimo, nebūties išvengimui ir pil
nutinės, egzistencijos bei buvimo laimėjimui yra pa
lenktas tiek žmogaus protas, tiek jausmas, tiek valia. 
Baimė egzistenciją prarasti iš vienos pusės, meilė, ti- 

Jcėjimas bei viltis egzistenciją laimėti iš antros pusės 
— yra tai pirmapradiniai, ontologiniai, vienu žodžiu — 
egzistenciniai mūsų prigimties poreiškiai; pirmuoju at
veju neigiamas polius, antruoju — teigiamas polius.

Egzistencija žmogui yra pats aukščiausias tikslas, 
gtpavienios žmogaus galios — kaip jautimo, mąstymo, 
Veikimo ;— panaudojamos žmogaus daugiau kaip- prie
monės egzistencijos bei gyvybės išlaikymui, padidini
mui arba, atvirkščiai, nebūties išvengimui. Žmogaus 
patirties gama anaiptol nesiriboja vien pavieniais 
jausmo, proto-, valios momentais, o siekia daug gilyn 
ir aukštyn: jeigu baimė vaizduoja kaip ir patį žemiau- 
siąį'.neigiamą polių, tai tikėjimas, viltis, meilė vaizduo
ja patį aukščiausią, teigiamą polių mūsų egzistencijos 

ir mūsų patirties momentų gamoje. Jeigu pirmasis 
polius yra tarsi rodyklė į nebūtį, į skausmą, tai antrasis 
polius yra tarsi rodyklė į — būtį, į džiaugsmą.

Šitokiu būdu egzistencijalizmas, atidengdamas nau
jus mūsų patirties gamos momentus, kuriuos būtų 
galima pavadinti ultrapažinimo ir infra-pažinimo 
momentais, yra perversmas mūsų patirties būdų bei 
metodų atžvilgiu.

Egzistencijalizmas šia prasme yra gnoseologinė nau
jiena ir istorinis metodologinis ginčas tarp indukcijos, 
t. y. empirinio pažinimo būdo šalininkų iš vienos pu
sės, dekukcijos, t. y. raciohalinio pažinimo būdo šali
ninkų iš antros pusės, ir intuicijos, t. y. irracionalinio 
pažinimo būdo šalininkų iš trečios pusės atsistoja šian
dien naujoj šviesoj. -

Bet egzistencijalizmas yra perversmas ne tik patir
ties būdų bei priemonių, bet ir patirties subjekto ir pa
tirties objekto atžvilgiu. Nei žmogaus mąstymas, nei 
jautimas nei pagaliau siekimas bei veikimas, patys 
vieni skyrium paimti ir tai dar nuo konkrečios, gyvos 
žmogaus prigimties visumos ir vienas nuo kito atida
linti, nėra ir negali būti kažkas pirmapradiško ar abso
liutaus, kaip tatai atrodo empiristams, racionalistams, 
irraclonalistams. Egzistencijalizmas, būdamas reakcija 
ir prieš empirizmą, kaip prieš siaurą proto, sąmonės, 
idėjų filosofiją, ir prieš irracijonalizmą, kaip prieš 
siaurą, pasąmonės filosofiją, — neima ir nenagrinėja 
žmogaus fragmentiškai, trupmeniškai, skeveldriškai, o 
ima visą žmogų, egzistuojantį, gyvą žmogų.

Egzistencijalizmas yra ne tik egzistencijos, bet ir 
egzistuojančios būtybės (1’existant), t. y. žmogaus, fi
losofija. Par excellence žmogaus filosofija. Ir empiriz- 
mas, ir racionalizmas, ir irraclonalizmas kalbėjo apie 
žmogų, bet tai visai kitų aspektų bei atžvilgių: pirma
sis žiūrėjo į žmogų, kaip vien į jautimo subjektą, 
kaip tam tikrą daiktinės, erdvinės tikrovės nedalomą 
vienetą, t. y. ėmė žmogų tik kaip individą, antrasis 
žiūrėjo į žmogų, kaip vien į mąstymo subjektą, kaip 
į tam tikrą vienkartinę, vienarūšę, amžiną, neatsikar- 
tojamą lytį, galinčią suimti savin tikrovės bei gyveni
mo turinį visame jo įvairume (mikrokosmoso mintis), 
t. y. ėmė žmogų tik kaip individualybę arba asmenį, 
trečiasis vėl žiūrėjo į žmogų kaip vien į valios, sie
kimo, veiksmo’ subjektą bei nešėją, t. y. ėmė žmogų 
tiktai kaip charakteri. Būtų didžiausias nesusipratimas 
ir istorinės tikrovės iškraipymas sumaišyti ir suplakti: 
Roušseau ar Tolstojaus revoliucinį, anarchini indivi
dualizmą iš vienos pusės, Angelus Silesiuso, Leibnico, 
Lotzes, William Stemo ar Peirce atstovaujamą huma
nistinį, konservatyvų individualizmą, vadinamą šian
dien pluralizmu, iš antros pusės, Nietzsches, Carlyle, 
Ibseno. Snenglerio (der faustische Mensch) etc. atsto
vaujamą herojini, tragišką, prometeišką individualizmą 
iš trečios pusės ir su jais dar sutaoatybinti egzistenci- 
jalizmą, kaip žmogaus filosofiją — iš ketvirtos pusės, 
kada kiekvienas iš jų turi visai skirtingą kilmę, skir
tingą, priešnastatytą veidą bei prasmę. Anarchinis. em
pirinis. natūralistinis individualizmas iš vienos pusės, 
racionalistinis, humanistinis individualizmas iš antros 
pusės, pagaliau romantinis, irracionallstinis, herojinis,
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prometeiškas individualizmas iš trečios pusės teigia 
. žmogų, bet teigia fragmentarišku, daliniu būdu ir, at

sistodami ant perdaug siauros bazės, čia pat visi trys 
prieina prie konkretaus, egzistuojančio, gyvo žmogaus 
paneigimo ir būtent: empirizmas, teigdamas žmogų vien 
kaip jutimo bei juslinės patirties subjektą, suveda pa
mažu žmogaus esmę į-jutimą, pastarąjį suabsoliutinda- 

‘ mas, taip kad palieka vien tik jutimas, bet jau nelieka 
paties juntančiojo; t. y. žmogaus; racionalizmas, teigda
mas žmogų vien tik kaip mąstymo subjektą, suveda 
pamažu žmogaus esmę bei žmogų į mąstymą, pastarąjį 
suabsoliutindamas, taip kad mąstymas palieka be pa
ties mąstančiojo, t. y. žmogaus; pagaliau irraciona- 
lizmas bei voliuntarizmas, teigdamas žmogų vien kaip 
■siekimo bei veikimo subjektą, suabsoliutina pamažu 
veikimą, suveda į jį patį žmogų ir net visą būtį, taip 
kad veikimas' lieka be paties veikiančiojo, t. y. be 
žmogaus. Egzistencijalizmas, imdamas žmogų kaip 
egzistencijos subjektą, yra viso žmogaus, absoliutinio 
subjekto, t. y. žmogaus ne kaip individo, individualy
bės ar charakterio, o kaip pastarųjų trijų korrelatų a s- 
menybės filosofija.

Egzistencializmas yra personalizmas, 
— pabrėžia vienas žinomų personalizmo bei egzisten
cijalizmo atstovų — Emmanuel Mounier“), plėtodamas 
bei gilindamas Berdiajevo tezes, pareikštas „Ciną Me- 
ditatione sur 1’existence“. Egzistencijalizmas, sako Mou
nier, yra davęs signalą personalizmo pabudimui“).

Dabartinio egzistencijalizmo, prasimušančio ne tik 
filosofijoje, bet ir literatūuoje, tapyboje, muzikoje ir 1.1., 
negalima maišyti ir tapatybinti su realizmu, natūraliz
mu a la Flaubert ar Zola, turint galvoje egzistencija
lizmo krypsnį į duomeniškumą, tikroviškumą bei iš
tikimybę realybei, lygiai kaip jo krypsnį į pernelyg 
konstruktyvų, schematišką, ontologinį, metafizinį tikro
vės interpretavimą (plg. nūdieninę vad. „abstraktinę 
tapybą“) negalima būtų imti ir vertinti vien kaip neo
klasicistinių, racionalistinių apraiškų pasirodymą, ly
giai kaip jo irracionalistinį, psichoanalitinį charakterį, 
apeliuojantį į mūsų pasąmonio tamsius labirintus ir 
pereinantį į alogiškumą iki kraštutinumo, iki grynos 
nesąmonės bei beprasmybės, — negalima aiškinti vien 
kaip simbolizmo, atsiradusio ir išaugusio romantizmo 
dirvoj, atgaivinimą. Kierkegaardas, su visa minties ar
tilerija išėjęs į karą prieš perdėtą racijonalizmą su He- 
geliu viršūnėje, suredukavusį žmogų į sąmonę, į ati
trauktą mąstymą, klausia: „Kas yra atitrauktas mąs
tymas? Tai yra mąstymas, kur nėra jokio mąstytojo“, 
ir čia pat pabrėžia, kad: pati egzistencija anaiptol ne
išjungia mąstymo; atvirkščiai, jinai suponuoja ir įjun
gia savin ne tik mąstymą, bet ir jutimo bei siekimo 
aktus kaip savo dalinius, sąstatinius aspektus. Egzis
tencijalizmas, egzaktinių nūdieninių mokslų kalba ta
riant, įveda ketvirtą tikrovės dimensiją: šalia trijų 
dalinių dimensijų, trijų dalinių mūsų patirties būdų — 
empirinės, racionalinės ir irracionalinės, — priešpasta
tydamas ir antpastatydamas visapusišką, absoliutinę, 
ontologinę, egzistencinę, Riemanu ar Einstein termi
nais išsireiškiant, sferinę, reliatyvistinę dimensiją, kaip 
trijų pirmųjų korrelatą. Tai nėra vien išimtinai induk
tyvinis, empirinis, nei vien išimtinai deduktyvinis, ra- 
cionalinis, nei vien išimtinai intuityvinis, irracionali- 
nis, Hipotetinis kelias, arba metodas.

Jis yra šių pastarųjų trijų nedalomas vidinis santy
kis ir drauge peršokimas, šita prasme būtent jis galima 
pavadinti transcendentiniu, t. y. „peržengiančiuoju“ 
metodu.

*1 E. Mounter, Introduction aux existentlalismes. Esprit, 
Juln 1MB. Nr. 123, 935 p.

") Ibid.

Egzistencijalizmas atlieka šiandien panašų istorinį 
uždavinį, kaip kad mūsų jau minėtas gnoseologinis 
Kanto transcendentalizmas bei fenomenologizmas, tik 
egzistencijalizmo uždavinys yra didesnės apimties: Kan
to transcendentalizmas peržengė empirizmą ir racio
nalizmą, išsimušdamas tiek iš pirmo, tiek ir iš antro 
rėmų, šalia juslių ir idėjų pasaulio atidengdamas vad. 
fenomenalinę tikrovės sritį, t. y. apraiškų, prasmės, 
dvasios pasaulį. Apraiškų, prasmės, dvasios pasaulis 
(Die Welt des objektiven Geistes) buvo tarsi tiltas 
tarp juslių bei daiktų pasaulio iš vienos pusės ir idėjų 
bei esmių pasaulio (Ding an sich) iš antros. Egzisten
cijalizmas kopia dar vieną laipsnį aukštyn, nutiesda
mas tiltus ir tarp empirizmo ir tarp racionalizmo ir 
tarp irracionalizmo bei intuityvizmo, visus tris sujung
damas ir kartu iš jų kiekvieno siaurų ribų išeidamas, 
šitaip atidengiamas egzistencinės, ontologinės patirties 
galmes, betarpiškai priartėdamas prie tikėjimo slenks
čio, paskelbdamas mokslo atvirumą tikėjimui (Gott- 
offenheit), atsukdamas mūsų dvasios vyzdį į absoliu
tinį mūsų patirties objektą — Dievą ir taip praplės- 
damas mūsų patirties akiratį iki begalybės. Tikėjimas 
yra ne vien tik pažinimo, bet ir išpažinimo ir 
pripažinimo, t. y. valios sutikimo, aktas, tai aktas 
ir proto, ir širdies, ir valios, aktas visų mūsų galių 
kartu. Vladimiras Solovjovas, kuris šalia Dostojevskio, 
o nūdien Berdiajevo, gali būti laikomas vienas iš pir
mų egzistencijalistinio mąstymo atstovų Rytuose, dar 
praeito šimtmečio antroj pusėj, rašydamas dizertaciją 
apie Vakarų filosofijos krizę ir vertindamas jos pasku
tines apraiškas, jų tarpe krypsnį į budizmą, priėjo šią 
pagrindinę išvadą: mokslas tiesia ranką tikėjimui“). Jo 
veikalai kaip „Vakarietinės filosofijos krizė", „Ati
trauktų principų kritika“, „Pilnutinio žinojimo princi
pai“, „Dvasinio gyvenimo pagrindai“, „Paskaitos apie 
dievažmogybę“, „Trys kalbos Dostojevskiui paminėti“ 
ir t. t., krūvon suėmus, gali būti laikomi kaip ir įvadu 
į egzistencijalizmo pasaulį. Lygiai tą pat, t. y. mokslo 
atvirumą religijai, skelbia šiandien urbi et orbi vienas 
iš vadovaujančių nūdieninių egzistencijalistų — Hei
delbergo un-to prof. Karl Jaspers, kaip ir daugelis kitų 
jo bendralaikių, betarpiškai privedęs europinę mintį 
prie naujos karalystės ir, kaip jis pats sakosi, belsda- 
masis į jos vartus:

„Mes gyvename tarsi mes stovėtume belsdamiesi į 
vartus““).

Kas yra nekintamiausia, pagrindiniausia, apie ką su
kasi visi klausimai? — klausia autorius ir, panašiai 
kaip Kierkegaardas ir kiti egzistencijalistai, į pastaty
tą klausimą duoda šį pagrindinį atsakymą: Dievas — 
žmogus; žmogaus susitikimas (Begegnung) su Dievu“).

Jaspersas mato dvi galimybes nūdieniniam žmogui: 
arba Dievas, arba niekis. „Dabar, kada atsiveria 
prieš mūsų akis bedugniškumas, nuo kurio kvaišta mū
sų galva, ir tai, kas blogiausia, atrodo, dar stovi prie
šais mus, galioja šūkis: Jeigu ir viskas grims, Die
vas paliks. Užtenka, kad yra transcendencija”).

Priešingu atveju, t y. paneigus kelią į absoliutą, lie
ka antroji galimybė: smukimas į niekį. „Be šv. Rašto 
mes slysime į niekį“.

Šitokioj šviesoj pastato K. Jaspers žmogaus egzisten
cijos klausimą, kurio išsprendimo jis jieško šviesoje

“) VI. Solovjev, Krlzls zapadnoj fllosoilj. Sbbranlje soclenij 
Vladlmira Sergevlča Solovjeva. Tom pervyj. S. Peterburg, 
1911, 151 Pusi.

“) K. Jaspers, Vom Europųlschen Geist Vortrag gehalten 
bei den Rencontres Internationales de Geneve September 
1946. MUnchen 1947. 28 p.

“) Op. C. 31.
”) Op. e. 28 p.
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KRYŽIUS 
/ - , .

Kryžius yra krikščionies ženklas. 
Tačiau šių laikų krikščionis ne
mėgsta kryžiaus. Jis norėtų kilti 
aukštyn be jokių sankryžių, kliu
dančių tą kilimą. Prancūzų aka
demikas R. d'Hareocort, studijuo
damas vokiečių nacizmą, yra priė
jęs įsitikinimo, kad jis yra krikš
čionybė be kryžiaus. Nacis priima
Kristų, išvejantį iš bažnyčios prekiaujančius, bet at
meta kenčiantį Kristų. Jiems priimtinas yra dinaminis 
Kristus, bet nepriimtinas yra Golgotos Kristus. Aktyvu
sis Kristus yra šiandien ne vien tik nacių idealas.

Kaip rasti kelią moderniam žmogui prie kenčiančio 
Kristaus? Ir ar verta to kelio ieškoti? Be abejo, į kry
žių mes negalime žiūrėti, kaip į kaž ką savyje vertin
go. Kai Ch. Peguy sako, kad „mirtis, vargas ir rizika 
yra trys didžiosios žmogaus didybės", tai tas mus dau
giau nustebina, negu įtikina. Į kryžių mums reikėtų 
greičiau žiūrėti kaip į neišvengiamą apraišką, atsiran
dančią tada, kai aukštesnės vertybės įgyvendinamos 
žemėje. Kai idėja tampa kūnu, visada įvyksta revoliu
cija. Dėl to ir žmonių santykiai su Dievu nėra rami iš

minčių kontempliacija, bet dramatiškas, nuotykingas 
vyksmas, kurio paskutinis veiksmas yra kruvinas.

Turint galvoje tą faktą, kad kryžius lydi auktštes- 
niųjų vertybių įsigyvenimą žemėje, jis tampa dvasios 
pergalės ženklu. Kur yra kančios, ten mes galime spėti, 
jog kaž kas aukštesnio non gimti žemiškajame gyve
nime. Dvasinės vertybės, kurios nėra kančios įžemina
mos, giliai šios tikrovės nepaliečia ir jos neperkeičia. 
Kryžius tampa krikščioniško žemės perkeitimo simboliu 
dėl to, kad tas perkeitimas įvyksta kentėjimo keliu. 
Kryžius del to tampa mums mėgiamas, kad jis liudija 
aukštųjų vertybių įsikūnijimą vienoje-kitoje naujoje mū
sų gyvenimo aplinkoje.

dviejų pirmapradinių, ontologinių priešingybių: ab
soliuto ir nieko.'

Maždaug po penkių šimtų metų jieškojimo, blašky
mosi ir skaudžių istorinių patyrimų naujųjų laikų žmo
nija tikrai galėtų pasakyti apie save Nietzsches žo
džiais: klajojau visomis gatvėmis ir beldžiaus į visus 
vartus. Šiandien, kada visi šalutiniai, daliniai tiesos 
keliai jau išklajoti, lieka prieš akis dar dvi neišbandy
tos galimybės: iš vienos pusės pilnutinio teigimo, pil
nutinės tiesos atgimimo, pilnutinio gyvenimo kelias, 
iš antros pusės pilnutinio neiginio, nihilizmo, nuosmu
kio, nebūties kelias. Anot Claude Verrier, „Apokalipsės 
aušros“ autoriaus, dabar žmonija turės būtinai pasi
rinkti vieną iš dviejų: arba kelią kilti aukštyn, arba 
taką dardėti į prarają“). Anarchija arba hierarchija, — 
stato klausimą ispanų rašytojas, diplomatas, valstybi
ninkas Salvador de Madariaga11). „Nuosmukis arba 
prisikėlimas“, — pastato alternatyvą Jean Laffey, šiais 
metais pasirodžiusio veikalo „Europa“ autorius. Ir visi 
ženklai šiandien, kad tikrai pasirenkame vieną ar an
trą alternatyvos pusę. Jeigu prof. Jaspersui tas pats 
egzistencijalizmas yra, kaip matėm, žmogaus susitiki
mo su Dievu filosofija, tai prof. Heideggeriui, atvirkš
čiai, — žmogaus susitikimo su nieku, su mirtim, su 
nebūtim filosofija, vienu žodžiu: niekio, nebūties filo
sofija.

Tokiu būdu, analizuodami egzistencijalizmą, mes ra
dome bei išskyrėme šias esmines žymes bei sudėties 
elementus:

1. Egzistencijalizmas yra reakcija prieš empirizmą 
kaip perdėtą juslių bei daiktų filosofiją.

2. Egzistencijalizmas yra reakcija prieš racionalizmą, 
kaip perdėtą sąmonės bei idėjų filosofiją.

3. Egzistencijalizmas yra reakcija prieš irracionaliz- 
mą, kaip perdėtą pasąmonės filosofiją.

4. Egzistencijalizmas yra žmogaus filosofija.

Cl. Verrier, Aurore d’Apocalypse. Paris 1946. 16 pusi.
'•) S. de Madariaga, Anarchy or Hierarchy. London 1937.

5. Egzistencijalizmas yra absoliuto filosofija.
6. Egzistencijalizmas yra niekio, nebūties filosofija.
Suglausdami visa tai, kas pasakytą, į vieną bendrą 

vaizdą, galima pateikti sekantis egzistencijalizmo ap
tarimas: egzistencijalizmas, kaip reakcija prieš empi
rizmą, racionalizmą, irracionalizmą ir drauge pastarųjų 
trijų peržengimas, yra nūdieninė filosofijos pakraipa, 
savo pagrindiniu objektu turinti žmogaus problemą ir 
ją sprendžianti ribose dviejų pirmapradinių, ontolo
ginių priešingybių: absoliuto ir niekio.

Šis aptarimas, arba formulė, gali mums padėti susi
vokti nūdieninio egzistencijalizmo margaspalviame pa
veiksle, anot M. Biondel, tame tikrame Babelyje, ir, 
nežiūrint šios apraiškos daugiapavidališkumo, įvairių, 
kartais visai priešingos, kilmės šaltinių, pagaliau 
pačių egzistencijalizmo atstovų susiskirstymo į dvi 
priešingas grupes — nihilistinę ir krikščioniškąją, — 
gali mums patarnauti, siekiant susidaryti vieningą na
grinėjamo dalyko vaizdą. Jis gali mums būti kaip ir 
Ariadnes siūlas, žengiant į egzistencialistinės proble
matikos labirintą. Laiko atžvilgiu imant, egzistencijaliz
mas betarpiškai susisiekia su fenomenologizmu, irracio- 
nalizmu, intuityvizmu. Be Delthey būtų sunku suprasti 
Jaspers. Be paties fenomenalogizmo šulo Edmund Hus
serl (1859—1938), „Logische Untersuchungen“ autoriaus, 
vargu ar galima pilnai suvokti Heidegger. Iš dalies 
tas pat dar pasakytina ir apie Husserlio mokinį, bene 
pati paskutinį fenemenologizmo atstovą: Max Sche
ier2*), ant kurio fenomenologijos jau užkrenta Heideg- 
gerio filosofijos šešėlis ir ją nustelbia. Tačiau egzisten
cijalizmas sau narių prisiverbavo ne tik iš irraciona- 
listinės, intuityvistinės filosofijos atstovų tarpo, kaip: 
Husserl, Bergson, Nietzsche, etc. Nereikia išleisti iš 
akių tos aplinkybės, kad ir kitos dvi pakraipos patar
navo tokiu pat tramplynu į egzistencijalizmą kaip ir 
fenomenologizmas, ir tai dar ankščiau: kaip Heidegger 
vaizduoja fenomenologistinės pakraipos istorinį lūžį ir

so) Plg. H. LUtzeler, Der Phllosoph Max Scheier. Bonn 
1947. 4 p.
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posūkį į egzistencijalizmą, taip Kierkegaardas, Hame
lin, Brunschvieg neišleidžiant čia iš akių dialektinės 
teologijos atstovus — racijonalistinės minties pakrai
pos lūžį ir posūkį į egzistencijalizmą, o Sartre, 
Merleau Ponty, Camus — ateistinės bei materialisti
nės minties pakraipos lūžį bei posūkį j egzistencija
lizmą. Pirmuoju atvejų tramplynu buvo Husserls, an
truoju Hėgelis, trečiuoju — Marksas. Sartre marksiz
mą vadina „atvirąja filosofija“, sakosi esąs jo atstovas 
bei išpažinėjas, tik būdamas persiorientavęs į egzisten
cijalizmą, norėtų įnešti į jo struktūrą kai kurių korek
tūrų, ką dažnai ir pabando padaryti savo žurnale „Les 
temps modemes“ skiltyse, už ką, žinoma, ir susilaukė 
iš pačių marksistų pusės smarkų antausį“). Nuo Sartro 
neteli stovi jo draugas Maurice Morleau — Ponty, ku
riam marksizmas esąs vienintelis kelias tapti visiškai 
laisvam, p taip pat ir Albert Camus, kaip ir Sartre, 
pogrindininės frezistencijos narys, „Combat“ vyr. 
redaktorius, bene dar kovingesnis už patį 
Sartrą, laikąsis šūkio: „Kova kovai“, la lutte eile 
meme, pagal analogiją šūkio „menas menui“, išplėto
jęs, kaip ir Anomilh, iki kraštutinumo vad. absurdų 
filosofiją.

Egzistencijalizmo genetinė analize ir būtent kaip tik 
ta aplinkybė, kad tiek nuo Hėgelio, tiek nuo Markso, 
tiek nuo Nietzsches yra kelias j egzistencijalizmą, 
mums dar kartą patvirtina, kad egzistencijalizmas yra 
visuotinė, sintetinė savo sudėtimi, mūsų amžiaus 
apraiška, o ne tik kurios nors vienos ar tai idealisti
nės, ar tai ateistinės, ar tai irracionalistinės minties 

fenomenai. Hėgelis, Marksas ir Nietzsche su savo epi
gonais jau yra apleidę senuosius savo postus, metę 

^.aprūdijusius kovos ginklus ir persikėlę į naują, bū
tent į ontologinę mūšių areną, kur jie naujai pergru
puoja savo jėgas, nes čia, kaip matysime, vyks kova 
dėl dviejų pačių aukščiausių vertybių: Dievo ir žmo
gaus. .

n) A. Lejtis, Neue Welt, 2. Jahrg.. Juni 1947. Berlin. 59—72 p.

PABUDIMAS
O. V. MILAŠIUS •

Milašiaus drama —Mephiboseth, kurios I—jo veiks
mo ištrauką mes esame paskelbi paskutiniame perei
tų metų „N. G.“ numeryje, toliau šitaip vystėsi. Di
džiojo laukimo pažymėtas, Dovydas, kuriam skirta 
būti Išganytojo protėviu, pilnas ilgesio, vieną vakarą 
kaimyno sode išvysta besimaudančių gražią moterį, 
kurią jis įsako atvesti pas save. Jos vyrą, kuris yra 
mūšyje, jis įsako pastatyti pavojingoje vietoje, kad 
jis būtų užmuštas. Taip ir įvyksta. Jaunoji moteris 
užpildo Dovydo gyvenimo ilgesį, pagimdo sūnų, apie 
kurį Dovydas svajoja, jog jis išpildys Dievo skirtus 
uždavinius. Tačiau Jo žmona neturi tokios giedrios 
nuotaikos. Kai Dovydas išgyvena palaimą, ji Junta 
slegiančią kaltę. Dovydo kaltės sąmonę paidina 
Mephiboseth. Red.

MEPHIBOSETH
Man patinka laimingas miegalio gyvenimas tavo di

deliuose namuose. Bet šiandien, Dovydai, nepaisant pa
vasario gražumo, mano širdis yra pasidariusi kaip ši 
šlapia ir rūkuose paskendusi žemė, į kurią grimsta ak
menys. Viena istorija sudraskė mano širdį. O Dovydai! 
O didysis Izraelio teisėjau (Jis užsidengia veidą ir 
verkia).

Jeruzalėje buvo du žmonės. Vienas iš jų buvo turtin
gas, kitas vargšas. -Turtingasis turėjo gausybes riebių ir 
puikių gyvulių, vargšas teturėjo vos vieną avelę.

Jiedu buvo kaimynai, Dovydai; ir vargšas nuo savo 
pakrypusios trobelės slenksčio be pavydo žiūrėjo į pra
einantį savo turtingąjį kaimyną.

Vargšo avelė augo kartu su jo vaikais; ji buvo jo 
sesuo. Tai buvo puiki avis su žvaigžde kaktoje. Ji bu
vo visai ne iš tų, kurias kerpama ir kurias valgoma.

Ji buvo maudoma kaip vaikas, ji gėrė iš to paties 
dubenėlio, kaip vaikai. Ji turėjo šiaudinę lovą žiemą, 
o vasarą ji-gulėjo šviežioje žolėje; ir vardą ji turėjo... 
vardą mergaitės. (Tyla). v

O pas turtuolį užvažiavo išdidžiu veidu kaleivis. Tur
tuolis pasišaukė tarną ir jam tarė: mums reikia pokylio 
dienai besibaigiant, nes keleivis yra labai įtakingas 
žmogus.

O tu žinai — laikai yra tapę sunkūs dėl karaliaus ve
damų karų. Tu paimk kaimyno avį, ir mes pasilinksmin
sime. (Tyla).

Ir vargšo avelė buvo paaukota.

DOVYDAS
Kaip Dievą myliu, žmogus kuris tai padarė yra ver

tas mirties!
MEPHIBOSETH

Tu esi tas žmogus! (II Samuelio kn. 12, 17) (Tyla).
Mephiboseth primena Dovydui visą Jo gyvenimo ke

lią: kaip jis iš paprasto kalnų piemenėlio tapo iš
aukštintas Izraelio karaliumi. Dovydo reagavimas į Jo 
kaltės atidengimą yra vyriškas Ir tiesus. Red.

DOVYDAS
Kas tau išdavė paslaptį?

MEPHIBOSETH
Meilė,^Dovyde! Išmintingoji Meilė, Vienintelis, Amži

nasis, Visur Esantysis, Visagalis!

DOVYDAS
Iš kurių lūpų tu patyrei šią tiesos kalbą?

MEPHIBOSETH
Tiesa ateina ne tik iš lauko, bet ir iš vidaus. Ji yra 

nusižeminusio garbinimo palikimas. O mylimasis! Paži
nimas yra ne kas kito, kaip noras, gimęs kartu su išti
kimybe, matyti vargšę žemiškąją meilę mus pragyve
nančią.

Qa, Dovydai, yra mūsų amžinybės sąmonė. Nedaug 
žmonių ją turi. Nes daugelis gyvena amžinume, kaip gi
rios žvėris, kvėpuodamas laiką ir nepažindamas jo pras
mės. Amžinybė yra meilė, ir labai mažai kas iš mūsų 
čia ją pažįsta. -

DOVYDAS
O Tiesa! Koks baisus yra tavo vardas vaikų lūpose!

Aš nutrauksiu tylą, aš pakelsiu savo balsą į Amžinąjį. 
Tyla pilna sąžinės priekaištų yra kaip nuodai mano bur
noje, kurių negali išdrįsti nei nuryti, nei išspiauti. Taip, 
Amžinasai, aš nusidėjau prieš tave. O mano širdies 
skausmų našta! O mano siela, o karčioji duona! Aš 
eisiu pas žmones ir jiems sakysiu: štai kokia yra mano 
kaltė. Nužudykite mane, nes Amžinasis mane atsiuntė 
jums, aš jums priklausau.

Teisėjas yra susitepęs kraujais. Tegul dabar kyla pati 
tauta ir teisia! Mano didžioji meile, ką tu padarei? Ar 
tu tikrai esi meilė; tu, kuri tai padarei? O mano širdie, 
tu esi mirusi; tu esi atgulusi, kaip tylintys mirusieji. 
Aš esu gedulo namai.

MEPHIBOSETH
O vieninteli! O aukštasis teisėjau! (Iškeldamas ran

kas) Tu man liepei įeiti į jo namus; aš maitinausi jo 
duoną, jo vynas gaivino mano širdį. Ir aš tavęs prašiau 
siųsti man mirtį; bet tu, Amžinasis, tu man .sušukai:
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VERŽIMASIS I DIEVA
IV I L L 1B R O R D V E R K A D E ■/ L. VALIUKAS \

BRETAGNE
Atėjo diena, kada Ballin ir aš turėjome išvykti į 

Bretagnę. Serusier negalėjo dar vykti kartu. Būti dar 
ilgiau Paryžiuje mums nebebuvo jokio noro. Mes ne
turėjome savo atelje, modęlių. Trūko mums ir pinigų 
ilgesniam pasilikimui Paryžiuje. Laikiną apsistojimo 
vietą buvome pasirinkę Pont-Aven, Bretagne’s „Bar- 
bizon’ą“. Iš minimos vietovės kilo taip vadinamoji Fon- 
tainebleau’o mokykla; vienam pietinio bretonų krašto 
pajūrio kaime pasireiškė meno srovė, kurią Paul Gau
guin ir Emile Bernard galutinai suformavo, kuri vė
liau buvo žinoma kaip „Pont-Aven Mokykla“, ar va
dinama „sintetistų“ vardu. Ten turėjo vėliau atvykti 
ir Serusier, o iš ten jis norėjo mus paimti Į Huelgoat.

Į Paryžių atvykau labai svarbiu įdomiu laiku. Ti
krai, Paryžius pakartotinai buvo pasidaręs vėl liudi
ninku svarbių meno ir dvasinių srovių. Čia buvo taip 
pat kovojama už meniškas vertybes, kurios metų me
tais buvo paniekintos ar pamirštos, kurios šiaip ne 
vienam meno sužydėjimo laikotarpyje nebuvo niekina
mos ar pamirštamos. Ir mes „Nabis“ neatsitikome nuo 
kitų kovotojų, kas atnešė tarsi atlyginimą už mūsų 
kūrybingumą ir tam tikros palaimos jaučiu savyje dar 
ir šiandien; paskatinimo gyvenime nestinga, jei jo yra 
įdiegiama jaunystėje. Būdamas Paryžiuje apsišlifavau 
taip, kad kaimietiškumo manyje nebebuvo galima vi
sai—įžvelgti. Mano sušiurkŠtėjęs būdas pasidarė vėl 
švelnus, kas svarbiausia: pradėjau vėl tikėti sielos ne
mirtingumu. Papietavęs paskutinį kartą Madame Char
lotte valgykloje ir atsisveikinęs su ja ir ten esančiais 
draugais bei pažįstamais, vykau į „St-Lazre“ stotį, kur 
manęs jau laukė Mogens Ballin.

Prieš devynias iš ryto atvykome į Quimperle. Tai 
buvo gan nemaloni kelionė. Vagonas, kuriame tik per 
pastangas buvome gavę sėdimas vietas, iki galutinės 
stoties prisipildė sauskimšai. Miegoti beveik negalė- 

kalbėk! Jūsų maži žmonių gailestingumai man yra 
koktu. Ir aš kalbėjau, ir stall Jis dabar yra nuogas ir 
be piktybės, menkas ir tyras; ir jis verkia kaip pirmasis 
ir kaip paskutinis žmogus. Kad jis nuo šiol vėl būtų 
tau stipri tvirtovė pastatyta ant uolos, balandžių bokštas 
smagumų saloje, balta mūro siena, ant kurios žaidžia 
šokančio vaiko šešėlis. (Dovydui)

Geradari, kelkisl Amžinasis praleido tavo nuodėmę. 
Tu nemirsi. Ir Bath-Sebath, tavo žmona, tavo nekalta 
mintis, — tavo meilė nemuš taip pat. Taigi tavo giminė 
liks išgelbėta.

. Bet tu turėsi blogą sūnų. Tėvas atsiųs tau tėvo skaus
mą. Nulenk galvą ir melskis: nes tavo tėvo skausmas 
jau įžengė į namus.

Toks yra trumpai atpasakotas n—jo Mephiboseth 
veiksmo turinys. Mes 11 skiriame Gerbiamiesiems mū
sų Skaitytojams gavėnios laikui, kaip medžiagą mą
stymui, besiruošiant velykinę išpažinti atlikti. Tėvo 
skausmas, apie kurt čia kalba Mephiboseth Dovydui, 
yra gili jo kaltės išraiška. Dovydas įžeidė Tėvą. Dėl 
to jis irgi patirs sūnaus įžeidimą (Absalomas) ir sū
naus mirų (Bath-Sebath plrmgymls). Bed. 

jome, o taip pat ir kalbėtis, nes būtumėm trukdę ben
drakeleiviams, iš kurių ne vienas miegojo. Quim- 
perle’je teko palaukti apie porą valandų pašto veži
mo, kuris turėjo mus nugabenti į pasirinktą apsisto
jimo vietą. Tą laiką sunaudojome pasivaikščiojimui 
puikiame užmiestyje.

Pirmasis įspūdis, kurį patyriau Bretagneje, buvo 
neapsakomai žavus, iškilmingas. Kalvotos apylinkės, 
kuriose mes didmiesčio sūnūs atsiradome po beveik be 
miego praleistos nakties, buvo taip džiaugsmingai pa
traukiančios, pilnos švento ramumo, dieviškosios dva
sios, tarsi vienuolė, kuri savo rūbuose artinasi prie al
toriaus atsiduoti visą gyvenimą Viešpaties tarnybai.

Žalios pievos, purios dirvos, bežydį vaismedžiai ir 
sruvenąs upelis, maloniai skambanti vietinių gyven
tojų kalba ir jųjų tautiškas aprėdas; triumfiškasis gai
džių giedojimas; tyras oras ir švelnus vėjelio dvelki
mas paveikė mane vidiniai taip, kad vadovaudamasis 
sielos balsu turėjau tuo momentu pulti ant kelių mal
dai. Bet aš buvau dar per išdidus klauptis maldai, o 
mano veržimasis savo tikro kelio dar vis nepažino. 
Bet aš buvau atvykęs į tą šalį, kur turėjau išmokti 
atsiklaupti ir sudėti rankas maldai.

Pietų metu jau buvome su pašto vežimu iš Quin- 
perle atvykę į Pont-Aven, kur mes apsistojome ponios 
Gloanek viešbutyje. Ten gavome už septyniasdešimt 
penkis frankus visą mėnesinį išlaikymą. Mes nebu
vome vieninteliai svečiai. Keletas kitų dailininkų ir 
vietinių tarnautojų vakarieniavo su mumis kartu. 
Viešbučio sienos buvo papuoštos daugeliu paveikslų. 
Net durys ir sieninių spintų durelės buvo-įvalriausiai 
išmargintos — kai kur čia buvo pasidarbavusi ir Gau- 
guin’o ranka. Prie stalo būdavo visuomet puiki nuotai
ka. Maistas būdavos puikus ir jo pilnai pakakdavo. 
Didelis kaimas su savo senais, charakteringais, nuo
laidžiai dengtais namais randasi viename slėnyje pagal 
greit beskubančią Aven upę, kurios vandenys be jokio 
nuovargio varo daugybę malūnų. Stačios kalvos supa 
visą vietovę.Besivingiuoją šlaitais takai veda J derlin
gas aukštumas su koplytėlėmis, ūkininkų sodybomis 
ir miškeliais. Gerokai pakilus į aukštumas, galima 
įžiūrėti pietuose g’liai j kraštą Įsiskverbusią, Smėliu 
apneštą jūros įlanką, į kurią įteka ir Aven.

Nuostabiai puikios apylinkės traukte mus traukė 
prie džiaugsmingo darbo. Vienas po k’to rikiavosi nauH 
paveikslai ant mano kambario sienų. Draugas Serusier 
labai apsidžiaugė mano darbais, kai jis maždaug po 
triių savaičių po mūsų atvykimo čia taip pat atsirado. 
Laikinai pasilikome mes dar Pont-Avene. Dailininkų 
antplūdis į tą vietovę dar nebuvo tuomet taip didelis.

Viena, kas mano prisiminimuose iš Pont-Aven yra 
užsilikę, tai eisenos-procesijos. gegužės mėnesi miesto 
gatvėmis ir aikštėmis: „le mois de Marie". Kiekvieną 
sekmad'enį po mišparų šventiškai apsirengę vaikai, 
mergaitės, moterys ir vyrai eidavo per kaimą balsiai 
melsdamiesi ar giedodami malonią giesmę ir nešdami 
priekyje kryžių ir bažnytinę Dievo Motinos vėliavą.

Kas gi gali būti pu’kesnlo ir didesnio, kaip kad vy-, 
rams, moterims ir,valkams sutartinai kreiptis į Dievą 
ir Jį garbinti? Argi neparodo tokios maldos eisenos
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100 METU NUO JUOZO GORRES 
MIRTIES

Juozas Gorres buvo žymus vokiečių 
pasaulietis religininkas, sukėlęs ištisą 
religini sąjūdį vokiečių šviesuome
nėje. Jis niekad nestudijavo jokiame 
universitete. Savo karjerą jis pradėjo 
kaip privatdocentas Heidelbergo uni
versitete. Jis yra laikomas vadina
mosios „Heidelbergo romantikos" dva
sios tėvu. .Gorres domėjosi visais 
mokslais: estetika, germanistika, 
orientalistika, istorija. Jis turėjo už
buriančios įtakos savo laiko jauni
mui, apie ji buvo kalbama kaip apie 
pranašą. Savo karjeros pradžioje jis 
kaip ir kiti romantikai buvo pran
cūzų revolucijos draugas. Napoleono 
karjeros pabaigoje jis tapo jo priešu 
ir išėjo į politini gyvenimą. Reino 
krašte jis pradėjo leisti savo laikraštį 
„Reinischer Nierkur", kuriame jis be 
pasigailėjimo puolė Napoleoną. Nuo 
čia prasideda Gorres žurnalistinė 
veikla. Jo žurnalistinis darbas buvo 
toks sėkmingas, kad pats Napoleonas 
jį laikė savo penktuoju didžiuoju 
priešu. Žuvus Napoleonui, kai Reino 
kraštą užvaldė Prūsija,- jis netrukus 
suėjo į konfliktą su Prūsu valdžia, 
Jo laikraštis buvo uždarytas, o jis 
pats, bėgdamas nuo suėmimo, atvyko 
į Strasburgą. Strasburgas jam, kaip 
ir kadaise Gothei, buvo didžio posū
kio vieta. Iš volterininko jis vėl grįžo 
į Bažnyčią. Ištremtas iš tėvynės, jis 
turėjo progos bendrauti su galingos 
dvasios kunigais ir pažinti nepasen- 
stančias Bažnyčios vertybes. Iš Stras- 
burgo jis grįžo į Mūnchen'a. Čia jis 
buvo pakviestas universiteto pro- 
fesoriumB Apie jį Mūnchen’e susis
pietė šviesuomenės būrys, kuris tu
rėjo didelės įtakos XIX šimtmečio 
Vokietijos religiniam atsinaujinimui. 
Jo raštai iš čia sklido visoje Vokie
tijoje. Jie yra dar ir šiandien nenu
stoję savo aktualumo. Ypač tiems 
žmonėms, kurie nori verstis žurna
listika yra labai patartina Gorres 
raštų studijavimas. Paskutiniame savo 
gyvenimo dešimtmetyje jis atsidėjo 
išimtinai teologiniams ir mistiniams 
raštams. Apskritai visa jo veikla, 
grįžus į Bažnyčią, buvo pašvęsta su
derinti krikščioniškam apreiškimui su 
naujųjų amžių žmonijos dvasios lai
mėjimais.

DEMOKRATIJOS SIELA
Anglijos turtų kancleris Stafford 

Cripps pasaulinėje evangelikų kon
ferencijoje Londone pareiškė: demo
kratija, taip kaip mes ją suprantame, 
yra krikščioniška valdymo forma, nes 
tik ji gali dvasinę atskiro žmogaus 
laisvę apsaugoti. Krikščionybės bran
duolys yra tai, kad kiekvienas žmo
gus būtų laikomas Dievo vaiku, o 

ne tik kokia mašina valstybės rankų 
valdoma. Mes šiandien esame atsis
toję prieš pavojų, kad demokratija 
gali išmirti, nes mums nepasiseka 
suteikti jai sielos, be kurios ji negali 
gyventi. Demokratijos siela yra krikš
čionybė. Vien materialiai paimta de
mokratija yra mažai pajėgi apsaugoti 
mus nuo totalinių rėžimų.

GANDI IR INDIJOS KATALIKAI
Tėvas F. X. Daschner prieš porą 

mėnesių grįžęs iš Indijos Mūnchen'o 
Kirchenzeitung šitaip rašo apie kata
likų padėtį ryšium su Gandi mirtimi.

Staigi Gandi mirtis Indijos Bažny
čią padėjo į labai pavojingą būklę. 
Žinoma, nėra reikalo laikyti Gandi 
ypatingu katalikų Bažnyčios globėju, 
nes tokiu jis niekad nebuvo ir neno
rėjo būti. Jis buvo perdidelis naciona
listas ir svetimas Bažnyčiai dėl to, 
kad ji yra iš vakarų, bet jis krikš
čionybę toleravo taip, kaip jis to
leravo islamą ir kitas indų bei persų 
religijas. Jis jai net pagarbos reiškė 
tam tikrame laipsnyje, kaip kiek
vienas indų gerbia kitų religinius įsi
tikinimus. Tačiau šiame fakte, kad 
Gandi šalia indų dievų atvaizdų bu
vo pasikabinęs ir Kristaus paveiks
lą, kad jis skaitė šv. Raštą ir kai 
kurias Kristaus sekimo knygos vietas, 
dar negalima išvesti, kad jis Kristų 
būtų laikęs kuo nors daugiau, negu 
dideliu žmogumi, ir kad krikščiony-, 
bei būtų buvęs labai artimas. Jis ne 
kartą savo laikraštyje yra išsireiškęs, 
kad jis yra nepatenkintas krikščionių 
misijomis, jų prozelitizmu, kaip jis 
jas vadino. Krikščionims jis norėjo 
palikti tik karitatyvinę veiklą ligoni
nėse, našlaičių namuose, raupų insti
tutuose, galbūt net mokyklose, kuri
ose, jie turėtų susilaikyti nuo religi
jos mokymo ir pasitenkinti tik ben
dru dorovės dėstymu.

.15 rugpiūčio grupė krikščionių Gan
džiui pareiškė savo baimę ir susirū
pinimą dėl krikščionių mažumos atei
ties Indijoje. Čia buvo kalba apie 
tai, kad krikščionys parlamente ne
turi savo atstovybės. Gandi į tai at
sakė: Yra atėjęs laikas, kad krikščio
nys suprastų, jog jie yra tiktai sau
ja žmonių tarp 400 milijonų. (Indi
joje šiandien yra 6 milijonai krikščio
nių). Laikai, kada jūs galėjote pasi
tikėti krikščioniška valdžia, yra ga
lutinai praėję. (Čia jis turi galvoje 
anglų valdžią).

Šis Gandi pareiškimas daugelį 
krikščionų apvylė, kurie jį pažino tik 
kaip keistą šventąjį, bet nematė jame 
veržlaus advokato. Tačiau nepaisant 
to Bažnyčia''Gandi asmenyje yra pra
radusi savo globėją, nes su jo as
meniu dingo vienintelis žmogus, kuris 
galėjo sulaikyti nuo muštynių tarp is

lamo ir indų, tarp rytų ir vakarų, 
tarp kastoms priklausančių ir iškastų 
išskirtųjų, tarp baltųjų ir spalvotųjų, 
šiandien nėra tokio, kuris galėtų šias 
tamsias jėgas suvaldyti. Krikščionys 
valdant anglams dėl savo sąžiningu
mo buvo pašaukti užimti įvairių val
stybinių vietų. Anglams iš valdžios 
pasitraukus, krikščionys valdininkai 
daug kur tapo iš vietų atleisti.
ANGLŲ PARLAMENTO ATSTOVAS 
GIRIA KRIKŠČIONIŲ PROFESINES 
SĄJUNGAS

Anglų parlamento atstovas, Darbo 
Partijos narys, Hugh Delary, lygin
damas savo šalies darbininkų profe
sines sąjungas su Belgijos Krikščio
niu. Darbininkų profesinėmis sąjungo
mis, rašo viename savaitraštyje: — 
Mūsų profesinės sąjungos, be abejo, 
daug yra padariusios atlyginimui už 
darbą padidinti, darbo sąlygoms pa
gerinti, geriems santykiams tarp darb
davių ir darbininkų nustatyti. Bet 
daugiau nieko. Anglijoje niekas aiš
kiai nepagalvojo, jog darbininkas yra 
žmogus, kurio reikalai neprasideda ir 
nepasibaigia vien fabrike. Nieko tad 
nepadaryta jam auklėti, jam namus 
pastatydinti, jo šeimai globoti, jam 
padėti gerai sunaudoti laisvąjį laiką, 
savo protą pralavinti. Belgų krikš
čioniškosios profesinės darbininkų są
jungos, laikydamosis tvirto dėsnio, 
kad kiekvienas žmogus sudaro tam 
tikrą nepadalinamą visumą ir turi as
mens vertę, į savo uždavinį žiūri kaip 
į svarbų socialinį tarnavimą visam, 
tam žmogui. Jos yra nuoseklesnės ne
gu mūsiškės. Jos labiau pritaikytos 
žmogui, bet ypač jos labiau krikščio
niškos. Jos vadovaujasi enciklikomis 
— Rerum Novarum — ir — Quadra- 
gesimo Anno —, į kurių mintis sten
giasi įsigilinti ir jas gyvenimui pritai
kyti —. (Iš L’Osservatore Romano).
ARTIMŲJŲ RYTŲ KRIKŠČIONYS

Prancūzų laikraštis „Le Monde ', 
Palestinos konflikto proga svarsto 
krikščionių klausimus artimųjų rytų 
erdvėje. Už Kristaus tėvynę' arti
muose rytuose kova ir šiandien te
beeina taip kaip ir senovėje. Prancū
zija buvo įkūrusi rytuose krikščioniš
kąją tėvynę Libano valstybės for
moje. Ir ištiesų, šiandieninėje ne
priklausomoje Libano valstybėje 
krikščionys vaidina lemiamą va:d-x 
menį. Pvzd., užsienių reikalų ministe- 
ris yra krikščionis. Tačiau krikščionių 
ir mahometonų skaičius šioje valsty
bėje yra maždaug lygus ir šį klausi
mą negalima laikyti išspręstu. Didelė 
artimųjų rytų krikščionių dalis, ypač 
jos šviesuomenė, jau kuris laikas 
save indentifikuoja su įvairių arabiš
kų kraštų sąjūdžiais. Krikščionys jau 
yra suvaidinę didelį vaidmenį arabų .
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tautoms išsilaisvinant iš savo vaka
rietiškų globėjų. Tačiau krikščioniškų 
masių padėtis arabų kraštuose, ypač 
Irake ir Sirijojė yra labai netikra. 
Paskutiniais laikais dėl to yra pasi
girdę gandų, kad iš krikščioniškosios 
Libano valstybės dalies ir iš naujos 
žydų valstybės sudaryti bendrą žy
diškai—krikščionišką tėvynę, kuri sa
vyje jungtu žydų ekoniminį pajėgumą 
ir krikščioniu inteligentiją. Tačiau 
šis planas neturi labai gero realaus 
pagrindo. Pasaulinių galybių nusista
tymas šio piano atžvilgiu taip pat 
nėra aiškus. Sunku pasakyti kaip 
laikytųsi šio plano atžvilgiu Amerika, 
Rusų laikysena rytų atžvilgiu yra aiš
kesnė. Jau eidama senais papročiais 
Rusiją domisi artimųjų rytų krikščio
nimis, nes caras buvo formalus 
krikščionių globėjas artimuose rytuo
se, Tarpkario laiku kai Didžioji Bri
tanija ir Prancūzija varžėsi už arti
muosius rytus Sovietų Sąjunga tyliai 
ir nekieno nepastebėta suorganizavo 
čia krikščionišką valstybę: Armėniją. 
Neatsisakydama žinoma nuo marksis
tinių ūkio pagrindų, tačiau čia ji iš
laikė nesunaikintą armėnų Bažnyčią 
ir iš jos padarė tautinės vienybės 
ginklą. Armėnai persiokiajami Sirijoje 
ir Libane tūkstančiais šiandien bėga 
į Socialistinę Sovietų Rivano respubli
ką. Reikia pastebėti, kad rytų krikščio
nys visada geriau sugebėjo artimie
siems rytams prisitaikinti ir Maskvos 
patriarchatui savo lankščia politika 
pavyko, jeigu ir neprisijungti arti
muosius rytus, tai bent su jais susi
derinti.
POKARINES FILMOS

Šveicarų laikraštis „Orientierung" 
darydamas pokarinių filmų apžvalgą 
reiškia džiaugsmą, kad pokariniais 
laikais religinė mintis rado tinkamą 
išraišką filmose^ Pažymėtinos yra 
amerikiečių produkcijos filmos: „Dan
gaus karalystės raktai" ir „Bernade
tos giesmė" ir švediškos filmos „Dan
gaus karalystės raktai" ir „Bernade
tos giesmė" ir švediškos filmos „Dan
gaus žaismas" ir „Žodis". Tačiau reli
ginė filmą visuomet lieka tiktai ma
loni išimtis. Vertindamas pasaulines 
filmas, laikraštis pažymi, kad geriau
sias sąlygas joms kurti po karo turė
jo J.A.V. Ji pagamino gausybę {vai
riausių filmų, tačiau kokybės atžvil
giu jos nebūtinai užima pirmąją vietą. 
Daugelis jų yra vidutiniškos ir pa
viršutiniškos. Filmų gamyboje visų

suspėjo atsistoti Italija. Ji yra sukū
rusi labai vertingų pasipriešinimo fil
mų. Italijos filmose žymu aukšta 
technika, geras vaizdavimo būdas ir 
aukšta artistų kokybė. Italai savo fil
mose griebia už ragų kasdieninę 
tikrovę ir žiūri kaip joje reiškiasi 
žmogus. Tarp daugelio jų vertingų fil
mų pažymėtina yra „Sciusia". Filmą 
sprendžia apleisto jaunimo problemą. 
Ji nesitenkina pavaizdavusi tik to 
jaunimo tragiką, bet ji pastato jį j 

, įtikinamai žaismingas aplinkybes.
Šios filmos berniukams ir mergaitėms 
juodoji rinka su visais savo žmogiš
kais nusikaltimais yra tapusi savaime 
suprantama gyvenimo scena. Nepai
sant visų grubių šios scenos aplinky
bių šių vaikų tarpe viešpatauja tikras 
draugiškumas, ištikimybė, noras pa
gelbėti artimui. Šitie o ne kiti yra 
visos jų juodosios prekybos motyvai. 
Laikraštis pataria šią filmą pamatyti 
visiems, kurie domisi jaunimo auklė
jimo problemomis.

Kita pažymėtina italų filmą, gavusi 
'4 tarptautiniam filmų kongrese Briu
selyje 1947 metų premiją yra „Vivere 
in Pace".

Prancūzijos filmų gamybos įmonės 
techniškai yra pasenusios. Iš Prancū
zijos filmos pokario laikais laukta 
daugiau optimizmo ir ugdančios ten
dencijos. Tačiau patyrimas tas viltis 
apvylė. Prancūzija savo filmų gamybą 
pradėjo ten, kur ji 1940 metais buvo 
sustojusi vokiečiams įžengus į Pran
cūziją. Jos techniškai gerai pagaminta 
filmą „įsikūnijęs velnias", vaizduo
janti gimnazisto meilę svetimai suža
dėtinei yra pilna nesuvaldytos aistros, 
griaujančios tarpusavius žmonių san
tykius. Su apgailestavimu laikraštis 
pažymi, kad šio pobūdžio filmos nėra 
išimtis prancūzų filmų gamyboje.

KATALIKYBE PORTUGALIJOJE
1900 metais Portugalijoje buvo 1454 

netikintieji. O 1940 metais per sura
šinėjimą pasisakė kaip netikintys 
347.284 asmenys. Netikintieji daugiau
siai yra dižiuosiuose miestuose. Reli-
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kraštų prišakyje pokariniu laiku ginės būklės pablogėjimo Portugali-
joje priežastis yra kunigų trūkumas. 
Vienoje pietų Portugalijos vyskupi
joje Beja 1940 metais iš 114 parapijų 
tik 23 turėjo klebonus. Pagal 1947 
metų davinius būklė yra kiek pagerė
jusi. Iš 114 parapijų jau 36 yra užim- 
jusi. Iš 114 parapijų jau 36 yra užimtos. 
Į apleistas parapijas siunčiami yra mi- 
sijonieriai, kurie krikštija, teikia mo
terystės sakramentus ir moko žmo
nes. Vienuolinių drabužių nešiojimas 
iPortugalijoje yra uždraustas. Vie
nuoliai turi nešioti taip kaip pasaulie
čiai kunigai. Šiaurinėse vyskupijose 
būklė yra geresnė ir beveik visos pa
rapijos yra užimtos. Paskiaisiais lai
kais,. religinį sąjūdį sustiprino šv. 
Mergelės apsireiškimas Fatimoje. Ta
čiau ir ankščiau Portugalija pasižy
mėjo Marijos’ garbinimu. Portugalijos 
valdžia remia tik misijonierius kolo
nijose ir tėvynėje. Kiti kunigai para
mos negauną. Nors konkordatu 
valstybė buvo pasižadėjusi paramą 
teikti. Į vidurines ir pradžios mo
kyklas negalima įvesti religijos mo
kymo dėl to, kad trūksta Kunigų. 
Religijos moko pamaldžios moterys, 
kurios nevisada savo pašaukimui ati
tinka. Katalikiškos jaunimo organi
zacijos taip pat neįstengia pagerinti 
jaunimo auklėjimo būklės. Stipriausia 
katalikų jaunimo organizacija Portu
galijoje yra skautai, tačiau jie visiš
kai neprieina prie darbo jaunimo. 
Valstybinė jaunimo organizacija, nors 
yra palankiai’ Bažnyčiai nusiteikusi, 
tačiau tikslia prasme negalima vadin
ti katalikiška. Organizacijos, kurios 
priklauso katalikų akcijai nėra labai 
gausios.

■> Pastaraisiais laikais Portugalijoje 
pradeda didėti protestantų įtaka. Tai _ 
yra ne tik dėl to, kad protestantai 
yra turtinti, o katalikai ne. Protestan
tai patraukia savo pamaldų gražiu 
suorganizavimu. Nuo revoliucijos lai
kų Portugalijoje dingo iš bažnyčių 
chorai ir orkestrai. Trip pat ir žmo
nių giedojimas yra visiškai išnykęs, 
o portugalų siela ilgisi tam tikro iš
kilmingumo.
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