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IR .LIET V V IV T R E M T I N h V VISUOMENĖ

Kristaus prisikėlimas turi gilią prasmę. Kas 
išrodė negalima, pasidarė galima. Kas išrodė 
prarasta, negrąžinamai žuvę — vėl atsirado, 
vėl grįžo. Kas pagal kasdieninį, žmogišką gal
vojimą buvo mirę, iš pasaulio išnykę, tai 
vėl atsirado, vėl prisikėlė. Ir tai prisikėlė 
daug pajėgesniu, garbingesnių pavidalu.

Kristus žmonėms save leido pažinti kaip 
Dievą, kaip Dievą, kuris neklaidingai skelbia 
gyvenimo dėsnius, kaip Dievą, kurio klauso 
gamta, kaip Dievą, kuris gydo nepagydomus 
ligonius, pagaliau kaip Dievą, kuris prikelia 
numirėlius, numirėlius, jau pradėjusius pūti. 
Tuo tarpu tas pats Kristus, kurį jau visas 
kraštas dėl Jo nežmogiškų veiksmų pradėjo 
iš tikrųjų laikyti Dievu, buvo kasdieninių, mi- 
ruolių žmonių suimtas, uždarytas į kalėjimą, 
kankinamas, mušamas, spjaudomas ... Dar 
daugiau — prikaltas ant kryžiaus, kaip pa
prastas tų laikų vergas, ir taip mirė. Kadangi 
kiekvieno žmogaus gyvenimas baigiasi mir
timi, tai žmonės manė, kad baigėsi ir Kris
taus gyvenimas, baigėsi taip pat Jo moks
las, Jo pranašavimai, net — ir Jo dievišku
mas.

Kristus buvo palaidotas kape. Daug pana
šių kapų buvo Jeruzalės uolose. Taigi visi o 
visi laikė Kristaus veikimą baigtu, negrąžina
mai baigtu. Nuostabu, kad ir tie nesudarė iš
imties, kurie buvo artimiausiais Jo mokiniais. 
Ir nebetkokiais’mokiniais — pasiryžusiais mir
ti už savo mokytoją. Jie dabar buvo praradę 
visiškai viską: viltį, pasitikėjimą žmonėmis, 
bet svarbiausia — patį Mokytoją. Jį jie laikė 
pačia tiesa ir pačiu gyvenimu. Kai jie tikėjo 
Jo žodžiais, galėjo žūti visas pasaulis, — jie 
jautėsi pakilę aukščiau už visus kasdieninius 
reikalus, už viską, kas matoma, apčiuopiama. 
Dabar gi Jis palaidotas. Dėlto drauge buvo 
palaidotas ir jų gyvenimas. Kristaus mokiniai 
vaikščiojo, kaip gyvi numirėliai. Jie bijojo 
ne tik žmonėms, bet ir vienas kitam pažvelgti 
į akis. Viskas — sudužę, pilka, tuščia.

Apaštalai vaikščiojo šešėliais vieną dieną, 
antrą, trečią... Jau jie pradėjo apsiprasti su 
ta beviltiška būkle. Jų sąmajėje pradėjo įsi
vyrauti mintis, kad taip bus visuomet. Trys 
dienos — trys pakopos į nuolatinumą. Juk 
numirėliai nesikelia. Tiesa, jų Mokytojas pri
keldavo mirusius. Bet dabar Jis pats mirė...

Kristus prisikėlė. Jį matė moterys, Jo mo
kinės. Jį matė vyrai, Jo mokiniai. Jie net 
drauge su Juo valgė, drauge keliavo, rankomis 
lietė Jo žaizdų randus. Kad išblaškytų visas 
abejones, Jis priminė, ką ankščiau buvo skel
bęs. Taigi mirtis virto gyvenimu. Negalima 
virto tikrai galimu.

Praėjo vieni lietuvių ištrėmimo metai. Me
tai su patrankų dundėjimu, su bombų praga
rišku trenksmu, su kraujo latakais, su neži
nios ašaromis, su svetimųjų duona, su dide
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liais ir mažais vargais. Ar žinojai, kas bus? 
Ar numatei, ko lauki? Ar nebuvai diena iš 
dienos vilkte velkamas tamsaus likimo? Vilkte 
velkamas — nes pats nepajėgei gyventi. Kren
tanti sunki bomba galėjo tave gyvą palaidoti 
po svetimomis šiukšlėmis. Ar nepagalvojai ne 
vieną ir ne du kartus, kad gal jau viskas žuvę, 
viskas palaidota? Palaidota ir praeitis ir 
ateitis.

Antrieji metai . . . Aukštai pakilo vilties 
liepsna. Jau, jau, rodės, baigsis ištrėmimas, 
rodos, tuoj galėsi vingiuotu parugės taku 
grįžti į savo sodybą, galėsi priglausti žmoną, 
dukterį, motiną. Lietuvę motiną, su balta ska
rele, su šiurkščiomis darbo rankomis, su 
skausmo raukšlėmis veide, su aukso širdimi. 
Aš verkiu, prisiminęs tą širdį — manau, kad 
ir tu?

Jau pradėjai dėliotis daiktus kelionei į gin
taro pajūrį. Rodos, viskas aišku. Pasaulio įvy
kiai, lyg jūros — močiutės bangos, rodos, vis 
artyn neša į Lietuvą. Aš tuos įvykius aiški
nau vienaip, tu — kitaip. Tačiau išvada buvo 
ta pati: ištrėmimas baigsis. Su Vaičaičiu be
tariant, „galas mūsų kančiai“. Niekas negin
čys, kad tremtinių visuomenė buvo apimta 
tokio visuotinio ūpo. Tai pavasario ūpas. Il
gainiui jis taip perima žmogų, jog pradedi 
galvoti, kad kitaip ir būti negali. Viską, kas 
tik pasaulio politikoj įvyksta, žmogus aiški
niesi ta viena pageidaujama prasme.

Po Kristaus mirties praėjo ne vienas, bet du 
rytai su nežinios ženklais, bet ir su vos įma
tomais vilties pragiedruliais. Du rytai... Mū
sų gyvenime tai reiškia du pavasarius. Dar 
bus, būtinai bus ir trečiasis. Tai yra gamtos, 
visatos būtinumas. Tačiau jis yra kažkas ab
straktu, atitraukta. Jis nesiduoda žmogiškai 
suvokiamas, žmogiškomis priemonėmis, žmo
giškais jausmais pajuntamas, jei taip galima 
sakyti, žmogiška akia pamatomas. Kad tikrai 
išauš ir trečiasis pavasaris, žmogus vadovau
jasi kažkokio pasąmonio prieblanda. Ji nėra 
aiški, bet juo labiau tikra.

Kol trečiasis pavasarėlis sulapos ir sukve
pės, bus ruduo ir žiema. Rudens purvas ir 

'koktumas, žiemos šaltis ir įžūlumas. Patsai 
Kristus mielai naudodavo pavyzdžius iš gam
tos, iš sprogstančių, želiančių medžių. Dėlko 
šį pavasarį sužaliavo medžiai, sužydo žiedai? 
Kad per žiemą atsispyrė šalčiui ir ledui, kad 
iš dvokiančio mėšlo išsiurbė maistingas sultis.

Šaltis, ledas, mėšlas . . . Neaprėpiamo pa
saulio politikos pynės šaldo mažos tautos, pa
vienio jos nario tautinį galvojimą ir viltis. 
Atsakingų politikos vyrų argumentavimai, 
išvadžiojimai sukausto lietuvišką tiesą ledu. 
Kartais manai, kad to šalto, kieto ledo sluoks
nis vis storėja. Sunku ir graudu, bet taip 
yra vieną kitą kartą buvę, gal vieną kitą kar
tą ir bus. Tokia jau yra tikrovė.
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ŠEIMA PSICHOLOGINIU ATŽVILGIU
t ,

D R. AG. ŠIDLAUSKAITE

1947 metų pavasary Milane buvo suorganizuotas šei
mos problemai nagrinėti paskaitų ciklas. Jame šeima 
buvo nušviesta bljologinlu, socijaliniu, ekonominiu, 
religiniu, net literatūriniu atžvilgiais kompetetingų as
menų: Milano Valdž. ir Katal. (S. Cuore) Universitetų 
profesorių. Tema „Seimą psichologiniu atžvilgiu“ buvo 
patikėta mūsų tautietei — Dr. Ag. Šidlauskai
tei. Šios paskaitos santrauka buvo atspausdinta viena
me Italijos katalikiškame, šeimos klausimus neisian
čiame, mėnesiniame žurnale, „Bei Mondo" (1947 m. 
rugs. m. Nr. 2). Minėtos paskaitos santraukos vertimą 
čia patiekiame.

Kristaus artimiausi draugai, vyrai ir moterys, nors, drąsiai tarsime, buvo dvasia ir kūnu sutraiškyti, vis dėlto nenuklimpo į moralinį purvą, nepasinėrė visokiariopo palaidumo ir ištvirkavimo jūroje. Nepasielgė, kaip kad šiandien pasielgia nevilties apimti žmonės. Mat, savo viduje, ten, kur neįsibrauja vagis, nei kandis neįlenda, Mokytojo sekėjai tebenešiojo paslėpę Jo dieviškus deimančiukus, kuriuos Jis įdiegė, bevaikščiodamas drauge gįmtinės kalnais, auksinių javų ežiomis ir marguliuojančiomis miestų gatvėmis, be- plauklodamas drauge jaukiais ežerais tylos ir audros metu, besimelsdamas drauge šventyklose, drauge sėdėdamas prie puotos, pobūvio stalo, vis ir vis drauge tarp nekaltų, kaip balandžiai, vaikų, tarp prakaituotų darbininkų, tarp sustingusių, be širdies valdininkų, tarp pasipūtusių, nuo tikrovės atitrūkusių mokslininkų, tarp nusidėjėlių, tarp paleistuvių...Nebe reikalo buvusi vieša paleistuvė Magdalena pirmoji pamatė atsikėlus} iš numirusių Dieviškąjį Mokytoją. Mat, ji buvo savo asmenybe, savo vidumi prisikėlusi. Tačiau pirmu pažvelgimu ji Kristaus nepažino. Kai ji pašauktaTvardu, tik tuomet ta moteris atitoko: „Mano Mokytojau!“„Mano Mokytojau!“ Sušunku aš, sušunki tu, sušunka visi lietuviai tremtiniai. Negalima yra galima, negalima bus galima. Išauš ir trečiasis pavasaris. Vyre, Lietuvos ąžuole, berneli diemedi, moterie rože, mergele lelijėle, visi mes būkime verti jo sulaukti! Nors tu būtum visiškai sniukęs, nors būtum nevertas lietuvių tautos ir visuomenės nario vardo, neprarask savo sieloje ir dvasioje dieviškų ir tautinių deimančiukų, kaip baltasis Vaižgantas sakydavo. Ką galvojo tavo motina, tavo kūdikiška rankele kryžiaus ženklą darydama, ką pajutai ir supratai po lietuviškos bažnyčios skliautais, kas nušvito tavo galvoje susikaupimo valandą, — bet ir kas liko tavyje nuo ošiančio lietuviško miško, nuo palangės neaprašomo gėlyno, nuo senutės lietuvės ir jaunutės lietuvaitės vieno lietuviško žodžio, nuo niekur kitus nerandamų piliakalnių, nuo didžiųjų lietuvių vyrų ir moterų darbų raštų.— Negalima bus galima. Išauš trečiasis pavasaris. —

Kartu ta proga negalime nepaminėti, kad iš viso 
minėtų paskaitų ciklo šioji labiausiai buvo sudominusi 
publiką ir daugiausia sulaukusi klausytojų.

(Vertėjas)Kraujas — būtinas veiksnys šeimos sudarymui ir tai ne vien tik griežtai bijologine prasme. Dėl to kad ir be kraujo ryšio galima šeimos atmosfera: . tikras vaikų ir tėvų santykis. Pasitaiko dažnai kraujo ryšiais sujungtų šeimų, kurios išyra; kai tuo tarpu sutinkama tamprių ryšių tarp vienos šeimyninio tipo soci- jalinės celiulės narių, pagrįsto viehtik abipusia meile ir pagarba.Padarykim mažą digresiją: Kad suprasti temperamentą individualų bet kurio asmens charakterį, studijuojama ne normalus tipas, atseit vidurio žmogus, bet kraštutinis; kitaip sakant ekstreminis tipas. Kraštutiniame tipe daug lengviau pastebima ieškomoji savybė, išskirianti jį iš kitų charakterių komplekso taip, kad tuo palegvinama atskiros savybės ar ypatumo studijavimas.Grįžkime prie temos: Suirusios šeimos, nežiūrint jų kfaujo ryšio iš vienos pusės; stipri meilė, kuri sujungia asmenis net ne tos pačios šeimos nei tautos j vieną šeimyninio tipo celiulę — iš kitos pusės, yra tokie ypatumai, kurie izoliuoti parodo, kokia turėtų būti normali šeima, kurioje šios abi savybės būtų tarp savęs suderintos. • • *Kraujas nėra viskas, nes jo, paimto bijologine prasme, neužtenka išlaikyti šeimos vieningumui: jo pakaktų gyvulių pasauliui, nes gyvulys nepretenduoja sukurti bet kokią pastovią socijalinę instituciją. Tiesa pasitaiko — bet tik išimtys — ir „šeimų", kurios remiasi vien tik bijologiniu patraukimu (grynaisiais afektais).Seimų išsiskyrimų tragedijos rodo nebuvimą papan- kamos lygsvaros tarp šių dviejų elementų: bijologinio — iš vienos pusės, meilės, ar psichologinio-dvasinio — iš antros.Šiuo išryškėja šios paskaitos tema: šeima yra žmonių bendruomenė, institucija, kurios nariai yra sujungti kraujo ir dvasios ryšiais. Tuomet šeimyninis sugyvenimas išreiškia, ar bent turėtų išreikšti, žmogiškosios buities pilnumą: kūno ir dvasios nepadalinamumą, kurs pasireiškia psichinio (pilnutiniai žmogiško) gyvenimo apraiškomis.Metafizikas atskiria kūniškumą ir dvasiškumą; medikas ir fizijologas nagrinėja organinį pagrindą žmoguje: jo struktūrą ir veiklą; teologas gi liečia jame dvasinį elementą, kurs yra virš fizinio pasaulio, aprėžto erdve ir laiku. 'Tačiau šios žmogaus studijavimo pozicijos nėra pilnutinės. Jų įnašas yra neginčytinas, kadangi gyvybinis, tačiau visuomet tėra tik dalinis. Šitai yra tikra jau ir dėl to, kad psichi j atrija (medicinos šaka) — iš vienos pusės, ir moralinė (teologijos mokslų šaka) — iš antros, žengia pirmyn ir (psichijatrija, pasiremdama des- kriptyvinės anatomijos ir grynosios fizijologijos daviniais, moralinė — spekulatyvinės teologijos principais) bando studijuoti žmogų jo realiame buvime. Iš fenomenologijos pusės pažvelgus, žmogiškasis gyvenimas nėra tik organinių ir dvasinių apraiškų sugretinimas, bet tų
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elementų esminė ir darni vienybė. Šios dvi disciplinos — psichijatrija ir moralinė — neatskiriamai jungiasi su psichologija. Iš to išeina, kad, jei šeima yra nagrinėjama iš bijologinio-moralinio taško, iš dviejų vien dėl metodo išskiriamų atžvilgių, ji trui būti nagrinėjama ir iš pilnutiniai žmogų išreiškiančio psichologinio taško.Iš moterystės tikslų paminėsime tris: žmonių giminės palaikymas, abipusė pagalba ir vaikų auklėjimas.Dėl kiekvieno iš šių tikslų psichologija galėtų ir tu^ retų kai ką pasakyti, kadangi kiekvienas iš jų yra žmogiškosios asmenybės apraiška savo nedalomoje vienumoje.Žmonių giminės palaikymo procesas nėra vien gimdymo faktas ir. dėl to nepaliekamas vien bijo- logams aiškinti. Liečiant žmogiškąją rūšį, jos išlaikymo procesas turi savų reikalavimų, kurie, nors ir remiasi seksualiniu instinktu, tačiau yra labai skirtingi nuo šio instinkto pasireiškimo augipenijos ir gyvūnijos pasauly.Abipusė pagalba nėra suprastina vien tik kaip nuo aistrų gynimosi priemonė. Aistra galima nuraminti tiesioginėmis ir netiesioginėmis priemonėmis.Vaikų auklėjimas pareikalauja ne vien tik geros valios, bet ir žmogaus psicho-fizinio vystymosi dėsnių pažinimo.Tokiu būdu visi šie trys tikslai suponuoja organini pagrindą, kurs, betgi, pirmuoju atveju turi būti reguliuojamas intelekto, antruoju — pažabojamas valios ir trečiuoju — palenkiamas aukštiems auklėjimo tikslams.Vien tik psichologinė kultūra, žmogaus pažinimas jo realioj fizijonomijoj, ir paklusimas toms taisyklėms, kurias nustato psichologija — ne apriori, bet remdamasi patirtimi — užtikrina šeimos tamprumą ir daro giedrų ir laimingą šeimyninį gyvenimą.Šis trumpas moterystės tikslų priminimas parodo, kad du pirmieji iš jų daugiau liečia lyčių psichologiją, atseit vyro ir moters — vedusiųjų-psichologiją, o ne šeimą tikrąja ir pilnutine prasme.Tiesa, vedusieji yra artimoji ne tolimesnioji priežastis psichologinės šeimos realybės atžvilgiu. Tikslu tad būtų kalbėti ir apie vedusiųjų psichologiją. Darnumas ar nedarnumas šių dviejų asmenybių, kurios — viena antrą papildydamos, turėtų sudaryti šeimyninės celiulės pagrindą — apsprendžia vieningumą ir darnumą, arba nedarnumą, atseit šeimos pairimą.Laiko ribotumas neleidžia ilgiau sustoti prie šių psichologinę šeimos atmosferą apsprendžiančių veiksnių.Stabtelkime prie šeimos griežta prasme aptarimo ir juo išreikštos tikrovės. Šia prasme šeima yra psichofizinė aplinka, kurioje motrystės vienybė (kuri nėra statinė, bet dinaminė) yra įgyvendinama. Vaikai, geisti ar negeisti, yra konkretus šios vienybės pasireiškimas.Abipusis lytinis patraukimas, lytinio instinkto išraiška, pasireiškia kaip neužslopinama jėga ir gyvybinis pradmuo, kuriuo turime išaiškinti pirmiausiai motiniškojo, bet taip pat ir tėviškojo instinktų kilmę. Juk ir šis pastarasis yra stipresnis už eilinius įpročius ar socija- linio gyvenimo nuostatus.Apskritai, instinktai yra kas tai objektyvaus. Jie pri- klauso rūšinių kokybių skaičiui, nežiūrint į tai, kad pasireiškia individe; šiuo atveju individų grupėje, kurie ne tik socijaliniu, bet taip pat bijologiniu atžvilgiu sudaro tamprų vienetą. Objektyvinė instinktų tikrovė turi esminės svarbos. Tatai yra kažkas, kuo galima pasitikėti.Net ir toji jaunuolė, kuri prieš tapdama motina nesidomi kūdikiu, su juo kai kada net netinkamai elgiasi, vos tapusi motina už jį net gyvybę atiduotų. Dar ryškesnis šis faktas yra jaunuose tėvuose, kurie neretai, atsiklaupę prie lopšio, praleidžia ištisas naktis, budėdami 

prie savo pirmgimių. Sakau tai: dar ryškiau, nes, jei moteris į motinos rolę įsijaučia daug anksčiau — jau įsimylėjimo ar nėštumo laikotarpy —, tai vyras tik tada, kai randa savo vaiką lopšy... Šis, toks skirtingas (tėvo ir motinos) į kūdikį atsinešimas pareina nuo to, kad vyruose seksualinis instinktas yra -daugiau seksualinio negu tėviško pobūdžio.Taigi: motiniškas ir tėviškas instinktai abiejuose vedusiuose — tėvuose — pasireiškia kaip psichologinė tikrovė, kuri nėra iš išorės primesta, nei pačių geista, net nė nesapnuota, bet neišvengiama, kaip įvykęs faktas.Ir ką gi laimi kūdikis iš šio pastarojo instinktų pabudimo tėvuose? Visuotinėje tikslingumo plotmėje tai visai suprantama: jo gimimas kaip tik ir yra tiesiogine priežastimi šios naujovės jo tėvų prigimtyje, t. y. motiniškojo ir tėviškojo instinktų pabudimo. Yra natūralu, kad ir vaikutis pasinaudoja šia aplinkybe. Nes juk nemažiau yra jaučiamas ir sūniškumo instinktas. Pradžioje jis pasireiškia savo prigimties reikalavimuose, kurie iššaukia motinos stropumą jo atžvilgiu. Pamažu vaikas auga, tampa berniuku... Jo reikalavimai susiformuoja sūniškos teisės tėvų atžvilgiu pareiškimu. Gimdytojai — vaikų manymu — yra tam, kad jiems — vaikams — nieko netruktų... Tik kiek vėliau — ir tai labai retais atvejais — šis teisių pajutimas užleidžia vietą pareigos jausmui... Tuo retu atveju vaikas pajunta, kad tėvai, atlikdami savo pareigas, neretai yra priversti paaukoti pačius save.Vien tik teisingas, realaus gyvenimo ir jo psichinių apraiškų pažinimu paremtas žmogaus supratimas bei pažinimas padeda tinkamai suprasti, kas yra lytinis patraukimas ir kas yra pats seksualinis instinktas. Kas nuoširdžiai, be aprijorinio nusistatymo, analizuoja žmogaus psichinio gyvenimo apraiškas, tas negali nepripažinti, kad lytinis patraukimas nėra vien tiktai bijo- fizijologinio dviejų lyčių skirtingumo išdava. Nes neretai pasitaiko, kad mylisi ir tuokiasi tie, kurie aiškiai mato, kad iš jų viename ar net abiejuose trūksta mini- mojo išorinio, lytinį patraukimą sužadinančio, elemento. Yra atvejų kaip buvo minėta, kad susikuria šeimyninė aplinka ir išsilaiko stipri meilė be lytinio kontakto griežta prasme. Sis faktas rodo, kad objektyviame esimo plane seksualinis instinktas nėra vien tiktai libido, appetitos, aistra, kaip tai aiškina Freud. Seksualinis instinktas žmoguje įima ir protinius, dvasinius bei kultūrinius elementus; šie pastarieji nėra svetimi, lyg primesti, žmogaus prigimčiai, nėra kokia tai išorinė struktūra, „super me" Freudo terminu, bet priešingai — tobulos prigimties galutinė išraiška.Suprantama, kad panaši lytinio instinkto koncepciją, paremta vien tik bijo-fiziologiniu elementu, būtinai verčia ir pačius motiniškumo, tėviškumo bei sūniškumo polinkius išaiškinti kaip minėto libido — seksualinės aistros — pratęsimą, besirealizuojantį savitarpiuos tėvų ir jų su vaikais santykiuose ... Motina myli sūnų, tėvui labiau patinka duktė; vaikai tuo tarpu mato viename iš tėvų savo varžovus. — Tikrumoje virš minėti faktai yra tiktai išimtys. Tai išimtys, kurios paaiškina daugelio nervinio pobūdžio negalavimų (nevrosi) kilmę, bet nieko tikro nei naujo nepasako apie normalų šeimyninį sugyvenimą.Sveikame ir normaliame žmoguje seksualinis instinktas prasideda dviejų lyčių abipusiu patraukimu, pasireiškia naujos gyvybės kūrimu — gimdymu, — ir parodo savo tikrąjį veidą vaikų globoje ir jų auklėjime.Iš to, kas pasakyta, išplaukia, kad santykis tarp sūnaus ir motinos nėra pripuolamas, bet paeinąs iš prigimties; iš viso, šis šeimos narių tarpusavis santykis nėra arbitrarinio (kontrakto) pobūdžio,
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kažkas išgalvoto, bet natūralūs, spontaniškas reiškinys.
Dar paties nėštumo metu-kūdikiui esant motinos įs- 

čioje-motina ir kūdikis yra du atskiri individai, tačiau 
tokiame angštame priklausomumo sąryšy, kad motinystė 
pirmosios ir egzistencija antrojo yra priežasties ir iš jos • 
plaukiančio padarinio santykyje.

Pirmosios gyvenimo dienos, mėnesiai... ir metai yra 
ne kas kita kaip įsčios gyvenimo pratęsimas: kūdikis 
yra visiškai atsidavęs kitų rūpesčiui kaip niekas kitas 
iš gyvių. ;

Net ir tuomet, kai atrodo, kad kūdikis jau tampa sa
varankiškesnių, mažiau priklausomu, šis ryšis nemažėja, 
tik įgauna naują formą. Kūdikis kalba suaugusio kalba, 
ir ypatingai motinos, kad būtų jos suprastas. Jam reikia 
ne vien tik maisto, bet taip pat ir meilės. Sakoma, kad 
vaiko kalba yra aplinkos kalba. Ta prasme vaikas ją , 
galėtų pasisavinti iš bet ko, nebūtinai jš savo namiškių.. 
Tuo atveju, betgi, jo kalba neatsakytų tiesioginiam kal
bos dovanos tikslui bendrąja prasme. Nes vaikas kalba 
ir žaidžia, kad būtų stebimas, kad juo domėtųsi... Kal
ba ir žaidžia, kad parodytų savąją sielos būseną. Vai
kiuko kalba turi būti motiniškos ausies išgirsta; kitaip 
ji lieka nesuprasta; jo reikalavimams neatsakyta. Pasi
taiko motinų, kurios perdaug rūpinasi vaikais ir tuo 
jiems tik pakenkia . . . Bet nemažiau kenksminga yra 
dirbtinė ir šalta prieglaudos aplinka, kur vaikutis ne
kalba' ir nežaidžia vien dėl to, kad nėra, kas jį stebi ir 
juo domisi.

Nors 5—6 metų vaikutis ir suartėja su sau lygiu žai
dime, šis vienok negali atsakyti j visus jo „kodėl", 
„kaip", „kada" klausimus. Ir vien dėl to šalia jauno 
draugo kartu yra būtina ir išmintinga pirmųjų tiesų 
mokytoja. Būtų galima manyti, kad šiose pareigose mo
tiną kas kitas gali pakeisti, jei šiam mokiniukui pir
mųjų tiesų pažinimas būtų eilinė pamoka, o ne tikėjimo 
tiesa. Vaikiukui kiekvienas atsakymas yra šventas, ir 
tai ne dėl to, kad jis yra teisingas, bet dėl to, kad yra 
paremtas pasitikėjimu žmogumi, kurs jam atstoja viską. 
Idėjos, sąvokos vaikučiui turėtų būti pertiekiamos visuo
met to paties asmens. Tas tačiau yra neįmanoma dau
gelio asmenų vedamose įstaigose, kur dėl šių nuolatinio 
keitimosi vaikutis liekasi disorijentuotas.

Taip yra ir tolesnėj vystymosi eigoj. Vaikutis pradeda 
užsiimti darbu, lankyti mokyklą, namai ir tėvai jam 
lieka paskatinimu: nuoširdus jųjų domėjimasis iššaukia 
vaikutyje norą ką nors savo veikla nustebinti, sudo
minti. Ir kokie nelaimingi yra tie, kurie neturi kam iš
sipasakoti — kartais ,išsiverkti —, kai,- tuo tarpu, jų 
draugai džiaugiasi savo santykiais su tėvais.

Kad mūsų nesuklaidintu išorinė paauglio ir b tęs
iančio jaunuolio*) laikysena tėvų ir apskritai

•) Verčiant f lietuvių kalbą nemaža sunkumo sudaro trū
kumas nusistovėjusios terminologijos psichologijos srity. 
Taip ir šiuo atveju buvau priverstas „pubere“ versti „pa
auglio" žodžiu, o „adolescente" — „bręstančio jaunuolio“ 
terminu. Pirmasis (puberta — pubere) atsako flzijologinlo 
brendimo laikotarpiui, kurs yra maždaug tarp 11 — 14 me
tų pietietei mergaitei ir 12—15 ■— šiaurietei, tarp 12—15 paaug
liui pietiečiui ir tarp 13—16 — šiauriečiui; antrasis (adoles- 
cenza — adolescente) atsako psichinio brendimo laikotarpiui, 
kurs pietletėms mergaitiems būna, tarp 14—16 metų, šiaurie
tėms — tarp 15—17, pietiečiams berniukams maždaug tarp 
15-M8 ir šiauriečiams tarp 16—19. Likusį, t. y. trečiąjį, bren
dimo laikotarpį — mergaitei iki 20 ar 22 metų amžiaus, jau
nuoliui iki 23 ar 25 — tenka vadinti jaunystės, atseit „jaunuo
lio“ (giovinezza — giovane) terminu.

Mokslinėj psichologinėj literatūroj šie du pirmieji: f i z i - 
jologlnio ir psichinio brendimo momentai yra aiš
kiai skiriami; kai, tuo tarpu, pedagogų ir moralistų empyri- 
kų šie du skirtingi momentai dažnai yra vadinami bendru 
brendimo terminu, kas, be abejo, neatsako žmogaus vysty
mosi normoms, ir dėl to neretai atneša žalos patiems auklė- 
tinimas dėl nepakankamo jų supratimo bei atjautimo. (Vert.)

šeimos atžvilgiu, būtina paminėti, kad tiek vienas tiek ' 
kitas gyvena praeitimi ir ateitimi, bet ne dabartimi ...

Nors jie dažnai ir šiaušiasi prieš tėvus ir kitus namiš
kius ir prieš visa tai, kas, jų manymu, paraližuoja jų 
asmenybės džiaugsmingą pasireiškimą, tačiau deja tam, 
kurs neturi savų namų! Visa ilgesinga melancholija su
kasi vien tik apie tai. Yra tikra, kad jaunuolio charak
teris išryškėja toks, koks yra dvasinis ir kultūrinis jo 
šeimos stovis.

Dėl to, kas liečia motiną ir tėvą, kaip ugdomuosius 
veiksnius, turime pasakyti, kad šiame paskutiniame lai
kotarpy jų niekas negali deramai pakeisti. Gali, tiesa, 
pasitaikyti koks, beį labai retas atvejis, kad ir tarp 
auklėtojų būtų vienas kitas, kurs sugebėtų liktis šešėly 
ir nuolankiai savo gyvenimo pavyzdžiu, nepamokslinin- 
kaudamas, atliktų auklėjimo, savo jau atbaigtos asmey- 
bės auklėtiniui pertiekimo, uždavinį. Bendrai paėmus, 
tokiu auklėtoju yra tik motina, nes tik ji viena visuomet 
gins ir niekuomet neišduos savo vaiko net ir tada, jei 
jis ją priverstų ir kentėti . . .

Kadangi žmogaus veiksmai, kilnių motyvų ir sąmo
ningai pasirinktų tikslų diriguojami, yra- tiktai vėlyvo 
amžiaus — ir tai ne visuomet ir ne visuose — privi
legija, dauguma, ir tai ypač jaunų žmonių, gyvena ir 
veikia jiems patiems nežinomų motyvų, afektyvinių aks
tinų ir stiprių jausmų vedami. Dėl to jie daug kenčia ir 
liekasi nesuprasti giliausiuose savo gyvybinės egziste- 
cijos reikalavimuose. Tokiais atvejais motina yra pir
moji, kuri giliau už bet ką kitą supranta, atjaučia, pa
deda ... ar bent atleidžia. '

Visais šiais atvejais aiškiai matosi, kaip visiems vaiko 
reikalavimams atsako motinos jautrumas ir budrumas. 
Motina šeimoje iš vienos pusės vaikui, iš antros tarp 
vaiko tėvo ir yra centrinė figūra. Motinystė, — kuri 
jau fizijologinėje plotmėje pasireiškia, ir kuri nuo pa
prastos globos iki draugiškos pagalbos prieina — yra 
psichologinė tikrovė atsakanti šeimyninei aplinkai.

Šeimos trūkumas, motinos netinkamumas pilnutinio 
auklėjimo užduotims, yra įvairių asmenybių vystymesi 
nenormalumų priežastys. Kiek visokių nervinio pobūdžio 
iškrypimų galima išaiškinti vien virš minėtas priežastis 
pažįstant! Nekartą nepatyrusiai akiai jie atrodo kaip 
grynai išorinio pobūdžio veiksnių padariniai, kai faktiš
kai, turi šaknį pačiame mūsų asmenybės branduoly; tos 
asmenybės, kuri formuojasi šeimoje ir šeimai.

Ne visuomet užtenka motinos buvimo ir jos geros va
lios pastangų, kad jai patikėtos pareigos šeimoje būtų 
dedamai atliktos. Gali būti ir antraeilių priežasčių kurios, 
apsunkindamos šeimos gyvenimą, tiek fiziniai tiek mo
raliai, apsunkina ir pačią motiną tiek, kad ji neretai net 
palūžta. Tokiu atveju reikia griebtis ekonominio ir so
cialinio pobūdžio priemonių, kad apgynus šeimos inte
gralumą, joje tėvų, ir ypač motinos, padėtį ir jų vei
kimo laisvę, kuria naudodamiesi jie galėtų užtikrinti 
savo vaikams fizinį ir moralinį — natūralų žmogiškąjį 
— tobulumą.

Gamta apdovanojo žmogų turtinga instinktyvine ga
lia. užtikrinančia jam visa tai, kas jį padaro socijaliniu 
sutvėrimu: svarbu tiktai, kad intelekto pačiam žmogui 
patikėta dovana nesutrukdytų šio gamtinio plano, bet 
bendradarbiautų tąja pat linkme pašalindama tai, kas 
trukdo, ir ugdydama tai, kas savyje yra jau taip tobula. 
Tuo tarpu, deja, žmogaus laisva valia, dažnai egoistiška 
ir trumparegė, vietoj kad padėtų, sutrukdo,

, Vertė — P. G.
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CLAUDELIO GEOGRAFIJA
M. GRU B ELLIE R

Kinija
•Jeigu poeto uždavinys yra komentuoti ir atkurti pasauli, 

jis negali tenkintis vien visumos žvilgsniu, išreikšti vien tai, 
ką mes norėtume vadinti žemės katalikiškumu (visuotinumu). 
Poetui kalba ir atskiros detalės. Visumos vizija jam kyla 
iš intuicijos; ji yra jam tarsi apreikšta, bet reikia kad kas
dieninis kontaktas su įvairiais kraštais ir įvairiais žmonėmis 
ją sutvirtintų ir praturtintų. Mes kiekvienas iš prigimties 
esame priderintas tik šeimyniškam savo vaikystės horizontui 
ir broliu jaučiamės tik tarp tų žmonių, kurie yra maitinti 
tų pačių tradicijų ir to paties tikėjimo, kaip mes. Anapus 
artimesnių ar tolimesnių rubežių, bet visada labai greitai, 
keleivis nustemba, sumišta ir vietoj išsvajotos harmonijos 
pergyvena apsivylimą. Tačiau šią disharmoniją reikia pe
raugti. Ji liudija ne tai, kad harmonija yra tik Išsvajotas 
dalykas, bet tai kad mūsų pažinimo galios yra netobulos. 
Norint pažinti pasaulį reikia daug nusižeminimo ir daug 
kantrybės. Intymus ir vienintelis tikras bei šio to vertas 
pasaulio pažinimas yra neprieinamas tam, kuris tam tikru 
atžvilgiu nemoka savęs išsižadėti. Skubąs keleivis, kuris 
ieško tik egzotinių dalykų, neprasiskverbia pro apraiškas. 
Jeigu Claudelis sugebėjo atskleisti tikrąją Kinijos prasmę, 
tai dėl to, kad jis šio atradimo neatsisakė apmokėti tremties 
kaina. Jis buvo susitaikęs su mintimi, kad jam nebeteks 
grįžti Prancūzijon. Tačiau jo tremtis buvo derlinga ir išnau
dota, kaip pozityvi vertybė.

Štai kaip jis vaizduoja Kiniją ir Pekiną:
„Štai dabar prie rūmų, kuriuos dengia rūpesnio spalvos 

medžiai savo gausiais stogais, prie supuvusio sosto aš gyvenu 
vienos senos imperijos pagrindinį žuvimą.

Toli nuo laisvos ir tyros jūros aš gyvenu pageltęs žemių 
žemėje, kur net tas elementas kuriuo kvėpuojama yra žemė, 
baisiai teršianti ir orą ir vandenį.

Čia viskas maišosi į vieną: ir nešvarūs kanalai ir seni 
išvažinėti keliai ir asilų bei kuprių išmatos.“

(Cinq grandės Odes 45—6 p.)

Siam Claudelio piešiamam Kinijos vaizdui netrūksta nei 
spalvos, nei kvapo nei ryškios amžių dūlėjimo monotonijos. 
Kinija kaip žemė. Tai išimtinis Kinijos pašaukimas per 
amžius. Claudelis turėjo progos matyti paskutinį Kinijos im
peratorių, kviečiantį dangaus palaimą būsimam derliui. Kini
ja tokia yra per amžius: kai tuo tarpu labai prašmatnios 
vakarų pasaulio kūrybos jau yrą išnykusios. Bet šis Kinijos 
tęstinumas nėra tautos tęstinumas: su savo organizacija ir 
sąmone. Tai yra nesižinančios daugybės tę'stinumas. Žmogaus 
anonimiškumas Kinijos mietuose yra net gąsdinantis. Tarp 
namų „panašių į dėžes su išlaužtu vienu šonu“ gatvės yra 
lyg siauros žarnos spaudžiančios vieną prie kito, daugybę 
einančių individų. „Salia motinų, ir apsirengusios lygiai taip 
kaip motinos, sėdi ant to paties suolo mažos mergaitės.1) Ir 
balsas, kuris kyla vakare iš miesto nėra kokio asmens bal
sas, bet bendras bevardis ūžesys. Antra vertus, Kinijos kon
tinentas yra žmogiškosios medžiagos rezervas. „Jis yra .seno
viškas ir naujumams tinkamas . . . kuris nuo sunaikinimo 
išsisaugoja savo plastiškumu.“ *

Kinija yra pavojingai išstatyta tuštumos grobiui. Ji 
tos tuštumos atvaizdą nešiojasi net savo išoriniame drabu
žyje: „Salia smulkmeniškiausiai apdirbtos kultūros čia yra 
dyki kalnai ir begaliniai plotai kapinių.“ Viduryje labiausiai 
apgyventų miestų guli ištisi griuvėsių ir atmatų laukai. Sis 
vaizdas nėra tuščias: jo reiškiamas blogis yra gilus. Kinijos 
tuštuma turi konstitucinį charakterį, ta prasme, kad ji yra 
netekusi organiškumo. Ji turi tik medžiagą, masę ir judesį, 
bet jai trūksta narių įvairumo ir- funkcijų hierarchijos, be 
ko nėra gyvų organizmų. Kinijos susikimšimas yra beveik 
fižinis. Yra, žinoma, čia ir valdžia ir administracija ir teisin
gumas, bet šie visi dalykai čia yra bedvasiai. „Žmogus čia 
visiškai nėra užvaldęs žemės, neįvedęs jon planingo šeimi
ninkavimo; čia tik tarsi daugybė gyvulių ganosi pievose.“

Kinija negyvena, bet tik egzistuoja. Kai Europa mąsto ir 
meldžiasi, Kinija temoka tik valgyti ir kentėti . . .

Net ir pati Kinijos religija liudija šitą nesugebėjimą or
ganizuoti ir teigti gyvenimo savo tingaus ir protingo sinkre
tizmo triumfu. Pas dievus kaip ir pas žmones viešpatauja ta 
pati uniformybė daugybėje. Ir malda netampa dėl

!) Conndijance d L'st 27 p. 

to sėkmingesne, kad ji į daugybę aidų išsisklaido. Jos išmin
čių balsai davė Kinijai progos truputį paliesti tiesos, pažinti 
nesąlyginę būtį, bet ji tuoj aus atkrito į klaidą, į stabmel
dystę ir magiją. „Tas, kas vadinama Budha išvirto į pago
nišką keiksmą“; — „Vietoj daiktų prasmę išaiškinus išorinio, 
tikslo pagalba, jis ieškojo išvidinio principo pačiame daikte 
ir rado jame ne ką kita, kaip Niekį; o jo mokslas skelbė 
klaikią bendrybę.“

O mirusieji, nors jie jau seniai yra grįžę į mirusiųjų tėk
mę, vis dar reikalauja iš gyvųjų ir smilkalų ir aukų. Jų 
buveinės užima geriausius kambarius įsaulėje. Bet jiems išvy
kus nebūtų nieko geriau. Nebuvimas tėvų tuoj aus skaudžiai 
išsirėžia kasdieniniame sūnaus gyvenime. Tai yra tuštumos 
triumfas.

Tokią Kiniją pažino jaunas diplomatas tarp 1895—1905 metų. 
(Manote, kad ji daUg yra pasikeitus iki šiol?) Pro jos išo
rines apraiškas jis prasiveržė iki jos amžinosios prasmės. Jis 
pažino ją, kaip tą dalyką, ko trūksta kitam pasauliui, kad 
jo akordą išlygintų.

2. Afrika '

Tautos ir kontinentai sudaro gyvą organizmą, „gigantišką 
sąnarių visumą“ 2). Ryšys, kuris jungia šiuos sąnarius yra jų 
pašaukimas, taip kaip ir kiekvieno mūsų pašaukimas, 
kurį Claudelis vadina „mūsų dėmesiu specialiai Dievo inten
cijai, kurią jis turėjo pašaukdamas mus į gyvenimą, pašauk
damas mus specialiam reikalui į kurį jis nori per mus 
įsikišti“ 3).

Sukime globą, kaip jį suka „Silkinio batelio“ angelas ir 
kitas pasaulis atsivers prieš mūsų akis.

Claudelio globe, taip kaip viduramžio žemėlapiuose, Afrika 
yra pažymėta balta spalva. Ji yra gausiai apgyventos Azijos 
priešingybė. Si paslaptinga metafizinė tuštuma seniai žadina 
žmogaus dėmesį.

„Žemė nebūtų tuo, kuo ji yra, jei ji neturėtų šio ugnies 
keturkampio savo viduriuose; šio graužiančio vėžio; spin
dulio, kuris naikina jos kvailystę; trikojo, kuris yra van
denynų įpučiamas; šio rūkstančio pragaro; šios krosnies, 
kurioje yra išgarinamas visokio gyvuliškumo. kvapas.“ (Sil
kinis batelis I. 35 p.)

Afrika yra verdantis ežeras, skaistyklos atvaizdas, nude
ginimas niekio. Jis į save netraukia taikias ir švarias sielas, 
bet abejojančias ir sukilusias. Ten vyko Louis Tourelure- 
Confontine imtis su vogta žeme iš kurios jis tikėjosi pasa
kiško derliaus, bet kuri surijo jo kapitalą, jėgas, ir gyve
nimą. Ten vyko renegatas Ochiali, kad ant pragaro slenksšio 
sėdėdamas išaštrintų savo piktžodžiavimus ir neigimus.

Afrika yra islamiška. Senasis Pelagijus gerai žinojo, kas 
pasauliečių kryžiaus žygį sulaikė. Ispanas ir Mauras yra du 
kovotojai, vienas antro reikalingi, kad išlaikytų viduramžių 
pasaulio lygsvarą.

Amerikos dvasia
Afrikai esant uždarai, Amerika, ta naujoji žemė atsivėrė 

žmogui. Pati jos geografinė išvaizda yra jos prasmės išraiška. 
„Si dvilypė dėžė . . . Šios krūtys jūsų popiečio valandą yra 
pateiktos jūsų medžiaginiam pasitenkinimui.“ (Silkinis bate
lis U. 76 p.)

Besitrinanti ir bado grasoma Europa buvo reikalinga išly
džio. Tačiau teisė naudotis jokių būdu nepateisino piktnau- 
dojimo. Ištiesų, niekada išnaudojimas nebuvo toks aklas ir 
žiaurus kaip Naujajame Pasaulyje. Užkariautojai pirmiausiai 
išnaikino vietinius gyventojus, o paskui išplėšė iš žemės 
viską ko tik jie tikėjosi joje rasti. Betkokia pagarba Dievo 
kūriniui buvo palikta nuošaly; visokios nuosavybės teisės 
pažeistos. 'Žiaurūs naujųjų okupantų apetitai sunaikino se
nojo pasaulio civilizaciją. Gimė nauja pavydžiai utilitarinė 
civilizacija. Tačiau jos sukurtos gėrybės yra įtartinos. Darbas 
iš meilės tapo pakeistas brutaliu mašinos vėmimu. Daiktai 
padaryti be darbo yra vandeningi, neturi skonio; jie 
yra maistas kūnui bet ne sielai. „Niekas čia nėra kaip 
reikiant prinokęs“ •).
'Fabrikas menininko darbą padarė nevaisingą, nes jam 

atėmė galimybę džiaugtis savo padariniu: jis neranda savo 
darbe grožio, jis nežino jo paskirties. Jis yra netekęs sąlyčio

2) Connaissance de L'Est 187 p.
3) Pre sence et prophetie 97 p.
4) La Jenne fille Violaine 135 p.
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su pirkėju ir gamina bendram vartojimui. Žmogus liovėsi 
buvęs žmogui, atskiram individui, asmeniui kurt būtų galima 
mylėti. Žmogus yra tapęs apstrakčia nuasmeninta būtybe, 
taip kaip ir jo gaminamos prekės. Pinigas čia yra viskas. 
Sis kontinentas yra išvilktas iš bet kokios paslapties, iš šven
tumo ir yra tapęs tik milžiniška prekyviete. Čia keičiama 
viskas t viską. Tomas Pollock Nageiore yra šios 
Amerikos įsikūnijimas. Jis yra garbingas žmogus ir tiki į 
pragarą. Bet biznio angelas yra įsikūręs pačioje jo tikėjimo 
širdyje ir jį nepataisomai sugadinęs.

„Gera yra turėti pinigo banke, sako jis. Teesie garbė 
Viešpačiui, kuris davė žmogui dolerį, kad jo pagalba kiek
vienas galėtų parduoti tai, ką jis turi ir įsigyti to, ko nori; 
ir kad kiekvienas gyventų tinkamai ir prabangiai, amen!“ 
(L'Echange, 204.)

Deja, kad tas doleris griauja pasaulio harmoniją, gerasis 
Tomas Pollock visai nepagalvoja. Tačiau jis nesustoja pu
siaukelėje: jei galima iškeisti mėsą, batus, drabužius, kodėl 
negalima nupirkti nuo savo kaimyno žmonos Mortos Lud- 
vikos Laine? Nelengva yra senosios Europos žmogui prisi
derinti prie šio krašto, neturinčio sielos. Dėl to Morta sako:

„O tremties žeme; tavo laukai man yra nuobodūs, ir tavo 
upės be skonio.“ (L'Echange 242 p.)

Jeigu Amerika buvo atiduota Ferdinandui Katalikui, tai 
ne jam vienam, „bet kad joje bendrautų visos Europos tau
tos“. Amerikos uždavinys yra būti ne profaniniu maistu se
nojo pasaulio tautoms, bet kaip Velykos ji turi surinkti visus 
„prie to milžiniško stalo, padengto tarp dviejų vandenynų“. 
Ji turi būti maisto ryšys, vaistas prieš schizmą ir ereziją, 
nes medžiaginis solidarumas turi jėgos ir antgamtinę meilę 
sužadinti. Tačiau Amerika šios savo dieviškos paskirties dar

Paulius Stelingis

VARPAI
Ir vėl varpai pabudina ir kelia,
Ir vėl varpai po nuostabios nakties ...
O taip norėtųsi niekad negrįžt į žemę
Ir po nakties sapnų ištiest Tavin rankas,
Kur amžinų žvaigždžių šviesiausio Paukščių Kelio 
Nesiekia žemės purvini veidai.

Ir vėl varpai, ir vėl varpai
Pabudina ir kelia
Po nuostabios nakties pilkon dienon . . .

nėra pažinusi. Vietoj įvykdžius mistinę žmonių bendriją, ji 
iki galo įvykdė tik moderniosios visuomenės nuodėmę. Ji 
iki triumfo privedė grynai žmogiškąją santvarką, klaidingą 
santvarką, geriau sakant visišką netvarką, neturėjimą tikslo.

Europa
Jau keturi šimtai metu, kaip Europa gyvena šioj netvarkoj 

ir ja džiaugiasi. Pasaulio išplitimas, priešo piktumo dėka, 
yra tapęs griuvimo pradžia. Pasauliui išplintant širdys neiš- 
plito; o Europa yra permaža meilei reikštis. Europietis ^te- 
besigrūdžia savo mažoje erdvėje ir bijodamas letargo, nežino 
į kurio savo kaimyno gerklę visu pašėlimu kibti.

Europa yra laikinė jėgų pusiausvira, kurios rubežiai ypač 
išryškina jos narių antagonizmą. Dabartinė Europa yra kaž 
kas panašaus į viduramžinės krikščionybės lavoną, kuri dar 
tebeturi savo cellules, bet jau nebeturi švento gyvenimo tėk
mės, kuris jas atgaivintų savo vieningu ritmu. 
Nenorime sakyti, kad tautosi nebūtų iš Dievo, bet jos nėra 
pačios sau tikslas. Jų laikinis pašaukimas reikalauja aukš
tesnės tvarkos, įsirašymo į antgamtinį planą, ir įsijungimo į 
išganymo perspektyvą.

Rusija

Rytų Europoje, milžiniškos Azijos pašonėje yra Rusija. Ji 
dar daugeliu atžvilgių yra Azija ir klusni giliam Azijos įsta
tymui. Čia yra išsitiesusi slavų jūra.

„ . . . Žmonija, kuri neturi kitų upių, išskyrus skaistyklą. 
Ji gyvena šaltyje, naktyje, vėjuje, miege ir dulkėse, kurios 
sušaldo kojas ir širdis; neturėdama kitos krypties išskyrus 
tą atžagarią upę, tekančią į mirusią Kaspijos jūrą; neturė
dama kito virš savęs matomo tikslo . . .“ (Silkinis batelis 
H. 18.)

Neturėdama natūralių rubežių, kurie duotų jai formą, 
Rusija pasyviai pasiduoda „žiauriam amžinosios žiemos įsta
tymui' kuris ją sulydina“; pasiduoda tiranijai iš kurios ji 
gauna savo formą ir saugumą; carų arba sovietų tiranijai. 
Vieriintelis judėsis prieinamas belaisvio sielai yra „rūkyti ir 
garuoti, kaip samavoras“. Tačiau valstybinės organizacijos 
rigorizmui niekad nėra pasisekę pavergti karštos ir resignuo- 
jančios Rusų tautos sielos. Rusija negyvena, kaip kitos Euro
pos tautos, pavydžiai savyje užsidariusios, siaurai apsista- 
čiusios savo mažais džiaugsmais* ir rūpesčiais. Ji liudija es
minį nesiderinimą kuris yra tarp žmogaus ir gerovės. Anks
čiau ji tai liudijo savo nuoboduliu, šiandien — savo nerimu. 
Nestengdama sukurti to, kas turėtų būti, ji taip pat nesten
gia tenkintis tuo, kas yra. Jos pareiga yra „aprūpinti Euro
pą skausmais“, (šilkinis batelis II, 17).

Vokietija
Vokietija yra kaimenė, kurios ganytoju buvo pastatytas 

šv. Bonifacas. Iš prigimties ji taip pat neturi formos. Dėl 
to ji aistringai ginasi nuo visų žmonių, kurie yra ne Jos 
kraujo ir nuo visų kalbų, kurios nesimaišo su jos kalba. 
Norint ją pažinti reikia „išvysti jos širdį, nes ji dar nėra 
išoriškai apsipavidalinusi“. Ji tikėjo, kad Liuteris atneš jai 
jos būties išraišką. Tačiau jis sumaišė aiškias šv. Bonifaco 
perspektyvas į išganymą. Nuo čia Liuterio tauta yra išduota 
„nerimui, sąžinės priekaištams, nepasitenkinimui ir ilgesiui“. 
„Labiausiai priartėjusi medžiagai, ir labiausiai ją apvaldžiusi, 
labiausiai susimaišiusi su ja ir labiau negu kuri kita tauta 
ją persunkusi ir jos persunkta“, ši tauta labiausiai žemiška 
*iš visų, niekad neišsilaisvina iš neįvykdomo troškimo sūkurio 
ir iš didžios mistihės svajonės. Taip kaip liuteronis su savo 
išryškinta nuodėmės sąvoka nenustoja baimingos vilties, kad 
Dievas yra jį paskyręs dangui, taip Vokiečių tauta, kaip 
jokia kita, kankinama tiekos fizinių ir moralinių praeities 
nešvarumų atsiminimų, aistringai kultyvuoja atgimimo viltį. 
Ji tiki, kad ji arčiau negu kitos tautos yra prie nesuteptos 
prigimties ir turi specialų paskyrimą. Tačiau šios- svajonės 
niekad neįgyja formos. Vokietija yra amžinai nebaigta; „yra 
didelis pusiau skystas rezervuras“ — „teigiantis neigimas“ 
(šilk. bat. n. 16).

Anglija

Anglija, vakarinis Europos taškas yra tarsi, „milžiniška 
arpa, priderinta išgauti iš jūros muzikos garsams“. Konti
nento tautos amžinai kaujasi už žemės valdymą, nematyda
mos, kad ir kitų dalykų yra šioje planetoje. Joje „visų pir
ma yra jūra ir tik joje žemė“.

Anglai turi šviesnes akis, kad išsirinktų geresniąją dalį: 
„Visą jūrą. O žemė yra virš jos prekyvietė. Pakanka tik jai 
vienur kitur prijungti keletą tiltų.“ (šilk. bat. II, 204.)

Šitaip Claudelis vaizduoja bekylančią Elzbietos valstybės 
galybę: „Eikite kartu su manim į Europos aukštą į šią kar- 
velinę, kuri yra apsupta plasdenimo sparnų; iš kur be paliovos 
išskrenda mano balandžiai ir žuvėdros ieškoti grobio visose 
pasaulio jūrose“ (ten pat).

Jūra yra ne tik turto šaltinis, bet ir nepriklausomybės 
laidas. Nes vanduo yra giminingas dvasiai, jis išreiškia be
galybę ir laisvę. Kuri tauta yra labiau pamėgusi laisvę, negu 
Didžioji Britanija? Jos diplomatija diriguojama savo geogra
finės padėties ir savo prekybinio pašaukimo „visada turi 
pakankamai priemonių kištis į Europos reikalus, bet niekas 
neturi kištis į Anglijos reikalus, paskendusios savo paslap
tyje ir savo rūkuose“ (šilkinis batelis II. 203 p.).

Italija

Jeigu mes savo žvilgsnį nukreipsime į Europos žemėlapio 
apačią, mes ten pamatysime „koloną“, įsiterpusią į jūrą, ant 
kurios laikosi visa Europa ir kuri yra visa ko centras“ (ten 
pat). Tai yra Italija. Claudelis vartoja dar ir kitą žemėlapinį 
simbdlį šios šalies formai išreikšti. Pagal jį kiekviena šalis 
turi savo vidinę formą, kuria ji gyvena. Zemelapinė forma 
yra dažnai tos vidinės formos išraiška. Italija jam yra medis 
išaugęs iš sėklos iki subrendimo. Medžio raida įsirėžia pa
prastame laike; tautos išsivystymas įsirašo istorijoje, privi
legijuotame laike. Bet ir vieno ir kitos išsivystymas eina 
pagal bendrus būtinumo dėsnius. Dramoje „Pažemintas tė
vas“, kurios tema yra Italijos suvienijimas ir kova su popie
žiumi, jis vaizduoja šį tautos raidos būtinumą. „Trokšdama 
formos, kuri jai yra natūrali“ ji sugriauja seną Austrijos 
paveldėjimą (Lombardijoj) ir nesivaržo pulti šv. Petro pali
kimą, nes: „Kaip atskirsi orą nuo oro, žemę nuo žemės, 
kūną nuo kūno, širdį nuo organizmo, Italiją nuo Romos? 
(Pažemintas tėvas 40 p.).

Bet Roma yra kietas dalykas. Amžinasis Miestas yra se
nesnis už visus savo griuvėsius ir jaunesnis už visas revo
liucijas. Ji yra iškilminga net tada, kai į ją įsiveržia kai
menės pavasarinio išginimo metu traukiančios į Abruzų kai-
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VELYKŲ SALA
* f

Ši sala savo vardą gavo iš to, kad ji Velykų dieną 
buvo atrasta. Ją atrado 1722 metais olandas Reggeven. 
Šis atradimas laimės jam neatnešė: atvykęs į Bata- 
viją, jis buvo areštuotas įsakius Olandų Indijos kom
panijai, kur jį apkaltino peržengus savo įgaliojimus.

Velykų sala randasi Ramiajame vandenyne 3.600 ki
lometrų nuo Gili. Ji turi. 118 kv. kilometrų pločio. Ši 
sala stebina pasaulį savo milžiniškomis iki 12 metrų 
aukščio siekiančiomis žmonių ir gyvulių akmeninėmis 
statulomis. Statulos yra pastatytos kalnų viršūnėse. 
Manyta, kad šios statulos yra liekanos kokios senos 
Ramiojo vandenyno kultūros, savotiškos Atlantidos. 
1935 met. prancūzų mokslininkų ekspedicija praleidusi 
saloje 5 mėnesius priėjo įsitikinimo, kad tos statulos 
negalėjo foūti pagamintos ankščiau negu 13 šimtmetyje, 
ir kad jos yra ne kas kita, kaip antkapiai. Komisijos 
manymu, paslaptingi ženklai, iškalti akmenyje nesąs

Velykų salos statula ant Rano-Ran akų vulkano

žuvusios kultūros raštas, bet komplikuota mnemotech- 
ninių priemonių sistema magiškos kilmės, ir nieko 
bendro neturinti su raštu.

Nepaisant to salos menas teikia daug neišaiškinamų 
paslapčių. Jau vien techniškas tų statulų užkėlimas į 
kalnų viršūnes yra mislė. Tuo labiau, kad gyventojų 
skaičius saloje siekia tik 450 žmonių. Spėjama, kad 
seniau gyventojų būta daugiau ir, kad maras yra 
juos išnaikinęs. Nuo 1888 metų sala priklauso Čilės 
valstybei.

nų ganyklas. Tai yra „miestas, kuris niekada neliovė viską 
turėjęs“ (ten pat 44 p.); miestas uolos, centras ir lizdas nere
gimosios Europos.

, Lenkija
Ne visos tautos intensyviai gyvena žemiškąjį gyvenimą. 

Yra bent viena tauta Europoje, kuri daugiau negu vieną 
šimtmetį yra egzistavusi tik širdyje tų, kurie ją sudaro, „o 
jos vardas — Lenkija — buvo visai nerandamas žemėlapyje“ 
(La Cantate a trois voix 50 p.). Nors gamta yra jai pasky
rusi savo vietą: „tą javų jūrą . . . kuri verkia ir klesti tuo 
pačiu kartu“ pučiant nakties vėjui. Bet tai, ką Dievas su
jungė, žmogus išskyrė: Rusija, Vokietija ir Austrija pasi
dalino šią tautą, kurios trys atlaužos nuo tol ilgisi viena 
kitos. Tačiau šis padalinimas buvo reikalingas. Lenkija skau
daus bandymo nuskaidryta davė pasauliui patriotizmo pa
vyzdį. Fausta, ištekėjusi tremtine svetimoje žemėje žino, 
kad norint suprasti tėvynę reikia pažinti tremtis, bet 
antra vertus, tremtinio paskui jokia žemiškoji tėvynė 
jau nebegali patenkinti (ten pat 75). Grafienę Lumir, 
pogrindžio veikėją, ištremtą iš savo tėvynės, tremtis 
išmokė aukotis. Šios rūšies meilė yra daugiau negu 
tėvynės ryšys, nes ji mus išlaisvina iš aplinkos, ji yra dan
giškosios tėvynės pirmonė. Graf. Lumir dalis tapo būti „kartu 
su tais, kurie yra to paties kraujo, kaip ir aš, mano broliai 
tamsioje naktyje; su tais kurie yra netekę to, kas buvo ne
naudinga, ir visko, išskyrus meilę, kuria mano tautiečiai 
gali dalintis viens su kitais šiose tamsose! (Le Pain dur 171). 
Ji yra pasiryžusi šią dovaną apmokėti net mirties kaina, 
štai dėl ko prikiyžiuota Lenkija buvo ir tebėra reikalinga 
Europai. Tarp Liuterinės herezijos ir ortodoksų schizmos 
būdama Ištikima katalikų tikėjimui ji yra Kristaus atvaiz
das ant kryžiaus. Ji aukoja „Dievui amžiną auką ir tautą 
pagal jo širdį“ (La cantate a trois voix 50 p.).

Pabaiga
Autorius nesigina, kad šio straipsnio pobūdis yra fragmen

tinis ir kad dėl kai kurių kraštų apibudinimo galim ginčy
tis. Pagaliau pats Claudelis niekada neturėjo tikslo rašyti 

/ 

geografijos ir visas šalis vieną po kitos aptarti. Jis išryškino 
tik tas šalis, kurios jam pasirodė turtingos prasmės nešėjos. 
Jis nepretenduoja, kad jo iškelta prasmė būtų pastovi, prie
šingai jis dažnai sako, kad šio pasaulio vaizdas turi provi
zorinį ir kintantį pobūdį. Labiausiai pranašingi žvilgsniai per 
10—30 metų istorijos yra pasendinami. Tačiau visada pasi
lieka galioti jo teigimas, kad per amžius tautų istorijoje vei
kia dieviškas planas, kuris netampa dėl to mažiau realus, 
kad didėlė jo dalis mūsų akimis lieka neprieinama. Kita 
pažymėtina Claudelio mintis yra amžinas ir vaisingas žmo
gaus santykis su žeme: „Ne mums reikia žemės, sako jis, 
bet žemei reikia mūsų, kad mes iškeltume aikštėn nežino
mus ir neišsemiamus jos lobius, kurių ji pilna ir kuriuos ji 
yra kalta Kūrėjui. Tarp jos ir mūs yra kaž kas nepasotina
mo ir nesibaigiančio“ (Conversations daus le Loiret—Cher 
208 p.).

Brangiausia iš visų Claudelio idėjų, išreiškiama stipriais ir 
precyziškais vaizdais yra Dievo, pasaulio Kūrėjo ir atkū
rėjo idėja. Kai skaitome pas jį apie architekto ir kate
dros santykį, ir jeigu tas eilutes pakeliame vienu registru 
aukštyn, t. y. jas taikome ne kokiam žymiam menininkui, 
bet pačiam Dievui, Įsikūnijusiam žodžiui, Kristui; kai ka
tedra suprantame ne žmonių namus, bet privilegijuotą mū
sų pasaulį, tada gal būt mes galime išvysti Claudelio viziją:

„Architektas yra tas, kuris yra savo meno šaukiamas 
pastatyti kaž ką būtino ir pastovaus;

„Ne tam kad statinys būtų iš išorės pažvelgtas ir suprastas, 
bet kad jo viduje būtų gyvenama;

„Kaž kas iš sienų ir stogo, nuo ko likusis pasaulis būtų 
atskirtas“,

„Kad tas, kuris kartą į jį yra įėjęs, visur matytų būdą, 
kaip kitas į jį eina savo mintimi“.

Pasaulis yra sukurtas ne tam. kad žadintų pavydų mūsų 
žingeidumą ir grožio pasitenkinimą — nors grožis ir pažini
mas abu yra geri dalykai, — bet kad jame būtų įmanomas 
Gyvenimas. Pasaulis yra mums. Mes esame Dievui. Sto
gas ir sienos išskiria likusį pasaulį, t. y. tamsą ir baimę.
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Silvio Negro

AMERIKOS KARDINOLO

IŠRINKIMAS

Prezidento Abraomo Linkolno laikais vieną dieną at
vyko į Romą specialus Baltųjų Rūmų pasiuntinys, pa
sisamdė vežiką ir liepė jam važiuoti j Vatikaną, Įvestas Į 
kardinolo Antonelli darbo kambarį, prakalbėjo vienintele 
kalba, kurią jis mokėjo kalbėti: angliškai. Jis gerokai 
nustebo, kad pirmasis Popiežiaus ministeris šios kalbos 
nemokėjo. Atsitiktinai rūmuose buvo vienas prelatas, 
kurį būtų beveik buvę galima palaikyti garsiuoju kardi
nolu Mezzofanti, kuris kalbėjo kokia trisdešimčia kalbų. 
Jis pabuvo vertėju.

Amerikos valstybės vyras pranešė kardinolui, kad 
prezidentas Linkolnas jį atsiuntė pasveikinti Popiežiaus 
ir prašyti Jo Šventenybės, kad jis pagaliau paskirtų 
amerikiečių kardinolų. Kardinolas Antonelli iš nuosta
bos apstulbo. Niekad jam panaši mintis nei į galvą ne
buvo atėjusi. Pusbalsiai jis pasakė prelatui: „Tas žmo
gus yra pamišęs".

Paskui jis sakė amerikiečiui: „Mano brangusis" — 
kardinolas Antonelli kiekvieną lankytoją vadindavo 
„Mano Brangusis", o kiekvieną moterį, net jeigu ir pir
mą kartą ją mato, vadindavo „Mano Brangioji". — „Tai 
yra negalima, tai dar niekad nebuvo padaryta".

— Dabar yra geras pagrindas tai padaryti
— Bet Amerika — Amerika yra perdaug toli.
— Ar Jūsų Eminencija esate ten buvę?
— Aš Amerikoje? Ne, mano Brangusis, niekada!
— Na mat. O mano šita yra septintoji kelionė i Eu

ropą. Šį kartą iš New Yorko iki Southampton reikėjo 
20 dienų ir nuo Southampton iki Romos penkių dienų. 
Ilga kelionė. Bet greitai žmonės keliaus greičiau. .

— Viską, ko tik Jūs norite, mano Brangusis! Bet kar
dinolai yra Popiežiaus patarėjai. Ir popiežius niekad 
nesutiks patarėjus rinktis iš pakraščių. O paskui popie
žiaus rinkimai! Manote, kad tiks laukti, iki atvyks 
Amerikos kardinolas? Kardinolas pradėjo pykintis ir jo 
mandagumo kaukė baigė nukristi. Bet amerikietis ne
sidavė nuviliojamas.

— Ką jūs Eminencija šnekate apie popiežiaus rinki
mus? Aš taip pat žinau istoriją. Ankstesniais laikais 
kardinolams reikėdavo keletos savaičių, iki jie iš Lon
dono ar Sevilijos į popiežiaus rinkimus atvykdavo. Be 
to, dar jiems buvo didelis pavojus, kad prie Romos var
tų jų čemodanai nebūtų apiplėšti. Dėl to nesakykite, 
kad Amerika yra pertoli! Šiandien jau nebėra nuotolių. 
Atsiminkite, kad jūs tik dėl asmeniškų priežasčių atstū
mėto tą žingsnį, kurį Amerikinės laisvės genijus yra 
įkvėpęs prezidentui Linkolnui!"

Kai kardinolas pamatė, kokia kryptimi gręsė nueiti 
pasikalbėjimas, jis vėl užsidėjo savo kaukę ir pradėjo 
savo saldžiu kaip medus tonu įrodinėti, kad kurija šituo 
prezidento žingsniu jaučiasi pagerbta, kad ypač popie
žius labai dėl to džiaugsis ir kad jis pats nei minutės 
negaiš šią žinią popiežiui pranešti. Jau dabar-tuoj jis 
nori bėgti pas popįežių -— tada Valstybės Sekretoriaus 
patalbos buvo vienu aukštu aukščiau už popiežiaus, — 
ir jis kviečia Amerikietį jį palydėti.

Kai tik aš būsiu popiežiui pranešęs, mano Brangusis, 
aš Jus tuojaus jam pristatysiu. Tada Jūs pamatysite, 
kad Pijus IX priims jus su jums derama pagarba" —

Kai kardinolas Antonelli nuėjęs pas popiežių pranešė 
prezidento Linkolno pasiuntinio prašymą, jis nesivaržė 
šį jų sumanymą pavadinti nesąmone.

Eminencija, — atsakė jam Pijus IX, aš manau, kad 
prezidento Linkolno mintis yra ir. išmintinga ir kilni, o 
jo pasiuntinys turįs būti garbinga ir puiki asmenybė. 
Jūs užmiršote vieną mano gyvenimo laikotarpį. Aš gal
būt esu vienintelis iš šv. Petro įpėdinių, kuris buvo įžen
gęs į tos didžiosios Amerikos žemę. Dėl to man priklau
so garbė įsteigti amerikinius kardinolus. Kuogreičiau at
veskite pas mane prezidento Linkolno pasiuntinį".

Greitai nuskubėjo saldus kaip medus kardinolas pas 
išdidų Yankį, nuoširdžiai pagriebė abi jo rankas: „Viską 
sutvarkiau, mano Brangusis! Eikite šen! Eikite šen! Po
piežius nori jus tuojaus matyti".

Vertėjas jau buvo ten. Popiežius Pijus IX buvo už
buriantis. Atstovas išėjo iš audiencijos susižavėjęs. Savo 
viešbutyje jis gavo dovanų gražią mozaiką, sau kom
tūro kryžių ir aukštą ordeną prezidentui Linkolnui. Už 
keleto mėnesių Amerika turėjo pirmąjį savo kardinolą 
New Yorko arkivyskupo J. Mac Closkey asmeny.

Taip pasakoja Louis Teste savo prakalboje knygai 
„Popiežiaus rinkimai", kuri buvo išleista, kai Pijus IX 
dar buvo gyvas, o kard. Antonelli ką tik miręs. Šita 
istorija nėra visiškai išgalvota. Bet kas ja pasigaudamas 
norėtų susidaryti vaizdą apie popiežiaus valsybės sekre
toriatą, jei kas norėtų jį įsivaizduoti taip, kaip jis, be 
abejo, atrodė amerikiečiui diplomatui, tai būtų toli nuo 
tikrovės. Žinoma, dar ir šiandien yra daug katalikiškų 
tautų, turinčių daug milijonų gyventojų, kurios laukia 
ir iki šiol vis dar veltui savo atstovo Šventojoje Kolegi
joje (rašyta prieš karą. Vert.). Ir jos, norėdamos savp 
vertę pakelti ir savo žmones patenkinti, yra daug dau
giau padariusios, negu nepaprastą pasiuntinį pasiuntę. 
Kai Pijus IX padarė šį nutarimą, tai buvo atėjęs momen
tas tam padaryti, ir Amerika būtų gavusi kardinolą net 
ir be prezidento Linkolno atstovo ir nepaisant valstybės 
sekretoriaus prieštaravimų.

(Iš Silvio Negro knygos „Vaticano Minore").

x Ed. Mc Namara

ŠVENTOJI ŠUKUOTOJĄ

Jei šv. Verena lig šiol dar nėra laikoma šukuotojų 
globėja, tai ji galėtų ja būti. Ši egiptietė yra garsi tuo, 
kad ji šukuodavo ir prižiūrėdavo plaukus tų žmonių, 
kuriems ji skelbė Evangeliją. Ant jos antkapio yra 
pavaizduotos šukos ir nedidelis prausiamasis dubuo. 
O jo užrašas, parašytas lotyniškai, turbūt yra pats sa- 
votiškiausias iš visų antkapių užrašų: „Ji rūpinosi 
Kristumi visa savo širdimi, o vargšais rūpinosi savo 
šukomis“. Jos šventė yra švenčiama rugsėjo 1 dieną.

Pirm negu ji rado savo olą kalnuose, ji išgyveno 
nuotykingą gyvenimą. Šiek tiek prieš trečio šimtme
čio vidurį ji gyveno Tėbų vyskupo Chacremono glo
boje. Viename iš daugelio pasikėsinimų prieš krikš
čionis Chacremonas žuvo kankinio mirtimi. Verona, 
netekusi globos, išplaukė Viduržemio jūra į Milaną, 
kur Romėnų kariuomenėje tarnavo jos sužadėtinis 
Viktoras. Tėbų legijonas, kuriam jis priklausė, buvo 
pasiųstas į Galiją (Prancūziją) numalšinti ūkininkų 
sukilimo. Tas legijonas buvo jau smarkiai sukrikščio- 
nėjęs; jis buvo komanduojamas egiptiečio Maurici
jaus, kuris vėliau tapo šventuoju Fauricijum. Legijo- 
nieriai vengė beginklių ūkininkų žudynių, kurie turėjo 
pakankamo pagrindo sukilti prieš Romos tiraniją. Dar 
daugiau, Agaunumo' garnizonas, komanduojamastMau- 
ricijaus, atsisakė pagarbinti Romos dievus. Įšėlęs, Ro-
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mos vietininkas, pirmiausia keletą kartų išrinko kas dešimtą karį nužudyti, o paskui nužudė visus likusius.Viktoras tuo tarpu buvo išvykęs i Rytus ir grįžo atgal, kaip tik tuo momentu, kai jo draugai buvo laidojami bendrame kape. Jis pasirinko tą patį kelią ir tą patį likimą, kaip ir Mauricijus.Kruvinos žudynės išgąsdino krikščionis, bet Agau- numas tuoj tapo šventa žeme, į kurią pradėjo keliauti maldininkai. Suprantama, kad ir Verena, kartu su kitais buvusiam Tėbų legijonui artimais asmenimis bus atlikusi šią kelionę. Milanas tuo laiku buvo pilnas krikščionių pabėgėlių iš Romos, kur siautė persekiojimas. Jauna mergaitė savo namus ir rūsį buvo padariusi, kaip mes šiandien sakytume, „pogrindinio sąjūdžio“ stotimi. Ji rūpinosi pabėgusiais ir sužeistais krikščionimis, vyrus ir moters įvesdavo į krikščioniškąjį sąjūdį, kurį Roma taip radikaliai buvo pasirižusi išnaikinti.Paskui Verena paliko Milaną ir išsirengė ilgai kelionei per Alpes į Šveicariją ir iš ten atgal daugiau nebegrįžo. Ji perėjo siaurą Romos slėnį ir patraukė į šiaurę, į kalnus, kur gyveno gentis, vadinama Alma- nais. Tai buvo laukiniai ir atkaklūs stabmeldžiai, busimieji šveicarai.Verena nusprendė likusį savo gyvenimą praleisti kaip atsiskyrėlė. Ji rado vieną gražų slėnį, apaugusį medžiais ir pilną olų bei grotų. Ji įsikūrė čia vienoje oloje, keletą kilometrų į šiaurę nuo šveicarų miestelio Splotheru. .Neilgai trukus pasklido po miestelį žinia, kad kaž kas matęs kalnuose besimeldžiant jauną gražią krikščionę. Vietos moterys, pilnos smalsumo ir įtarinėjimų, atėjo pažiūrėti. Verena pradėjo pasakoti joms apie krikščionybę. Jos gerumas ir jos kilminga praeitis negalėjo ilgai išbūti slaptoje.Aimanų moterys negalėjo neįvertinti nei galvos plovimo nei sušukuotų plaukų gražumo. Prieš Vereną nusilenkdavo jos kaimynių galvos, kurios netik buvo šukų nemačiusios, bet ir neplautos. Senos kronikos pasakoja, kad šių vargšių galvose buvo ir utėlių.Verena dėl to tapo pavyzdys to posakio, kuris sako, kad pirmoji geradarybė yra apšvarinimas. Ji išmokė moteris šukuoti galvą ir susidėti savo plaukus. Jos garsas tuojaus išplito apylinkėje. Verena, keisdama savo viešnių sveikatą ir grožį, kartu keitė ir jų dvasią. Daugelis moterų, kurių gausios šeimos neleisdavo joms ateiti į olą, kviesdavo ją pas save į namus. Verena pradėjo lankyti savo skurdžių kaimynių namus, savo rankomis plaudama moterų ir vaikų galvas ir naudodama savo nuostabiąsias šukas. Verena suprato, kad tikėjimo skelbimas tada turi daugiau sėkmės, kai prieš tai yra sustiprinama žmogaus sveikata.Bet pas ją rado kelią ir vyrai. Ne tik dėl jos plovimų ir šukavimų, bet ypač dėl jos griežtų pabarimų jie ją laikė ragana. Jie atmetė krikščionybę. Jie buvo pavergti, abgrobti ir pažeminti viską pasiekiančios Romos tironijos. Kas buvo tas Kristus, kuris mokė atleisti priešams? Kas yra ta mergaitė, kuri skelbia meilę, kai vienintelė pavergtojo paguoda yra kerštas?Sėkmingas Verenos apaštalavimas atkreipė Romos vietininko dėmesį Ji buvo paimta iš olos ir atvesta, jo akyvaizdon. Iš jos pareikalauta to pat, ko iš Viktoro, Mauricijaus ir kitų Tėbų kankinių: pagarbinti Romos dievus. Verena savo kelią pasirinko; ji buvo įmesta į dvokianti urvą laukti bausmės įvykdymo. Tuo laiku vietininkas staiga apsirgo. Verena meldėsi jam sveikatos savo tamsiame kalėjime. Vietininkas apie tai patyręs ir stebuklingai pasveikęs, ją paleido. Verena 

grįžo į savo olą, o krikščionių skaičių rado žymiai paaugusį. Vyrai pradėjo prašytis mokomi tikėjimo tiesų ir ištisa apylinkė greit tapo krikščioniška.Atlikus savo uždavinį, Verena paliko savo žaliąjį slėnį ir persikėlė į nedidelį Zurzach miestelį, kur ji mirė. Jos kūnas yra palaidotas senoje kriptoje po ko- legine to miesto bažnyčia.Verenos ola prie Soldhurmo vėliau tapo atsiskyrėlių buveine. 1426 metais buvo pastatya maža koplyčia, kuri 1555 m. buvo praplatinta. 1790 metais ši tamsi koplyčia suvaidino žymų vaidmenį. Po prancūzų revoliucijos pabėgėliai iš Prancūzijos plūdo srovėmis per sieną ir pasiekdavo Verenos šventovę. Jų buvo tiek daug, kad tais laikais ištisi nauji takai į ją buvo numyti. Šių laikų turistai senąją koplyčią randa ant vienos atsikišusios uolos.
KUN. DR. KAZIMIERAS URBANAVIČIUS
PR. ALSEN AS(Auksinio kunigystės jubiliejaus proga)

Kas iš lietuvių nepažįsta žilaplaukio, septyniasdešimt ketvirtuosius metus einančio ir fiziniai paliegusio, bet dvasia milžino, kun. Dr. Kazimiero Urbanavičiaus? Ypač gerai jį pažįsta Amerikos lietuviai. Mes, gyvenusieji Nepriklausomoj Lietuvoj, o dabar vargstantieji ištrėmime, jeigu jo nepažįstame asmeniškai, tai bent žinome jo nuveiktų darbų.1947 metai —■ kun. Dr. Kazimiero Urbanavičiaus garbingo jubiliejaus metai. Vasario 9 d. Amerikos lietuviai, kartu su garbinguoju sukaktuvininku, iškilmingai atšventė penkiasdešimties jo kunigavimo metų jubiliejų.Kadangi „Naujojo Gyvenimo“ skaitytojai, ne dėl redakcijos kaltės, dar neturėjo progos religinio laikraščio puslapiuose pasiskaityti apie šį garbingąjį jubiliatą, nes laikraštis tuo metu buvo sustabdytas, tad dabar nors pavėluotai trumpais bruožais, norisi paminėti kun. Dr. Urbanavičiaus gyvenimas ir jo nuveikti darbai.Gražiojoj Šešupės pakrantėj, netoli Marijampolės miesto, Kiduliškių kaime, 1874 m. sausio mėn. 14 d. Kazimieras išvydo pasaulio šviesą ir čia praleido ma- žystės dienas. Šioj žavingoj gamtos aplinkumoj formavosi jubiliato Kazimiero švelnus būdas ir įsižiebė j dar jaunutę jo krūtinę karšta Tėvynės meilė.Kun. Urbanavičiaus tėvas buvo šviesus ūkininkas. Jis buvo mokęsis net gimnazijoj, mokėjo keletą svetimų kalbų.' Jis naudodavosi lenkų, rusų ir lotynų kalbomis. Šalia darbo 36 margų ūkyje, Kazimiero tėvelis dar buvo valsčiaus teismo tarėju.Motina taipogi buvo kilusi iš šviesuolių šeimos. Ji turėjo brolį kunigą, kuris buvo Slabados dekanu ir Seinų Seminarijos profesoriumi.Urbanavičių šeima buvo didoka. Kazimieras augo trečiuoju sūnumi ir turėjo net šešias seseris.Mokytis Kazimieras pradėjo 1881 m. Marijampolėje, valdiškoje rusų pradžios mokykloje. Per šešeris metus jis Marijampolėje baigė pradžios ir viduriniuosius mokslus.Šeimoje Kazimieras buvo auklėjamas grynai katalikiškoje ir religinėj dvasioj, todėl, po kurios pertraukos, 1891 m. apsisprepdė ir stojo į Seinų Dvasinę Seminariją. Joje tuo metu mokėsi apie du trečdaliu lietuvių ir
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vienas trečdalis lenkų klierikų. Pamokos buvo dėsto
mos lotyniškai arba lenkiškai.

1896 m. Kazimieras sėkmingai baigė Dvasinę Semi
nariją, bet, dėl per jaunų metų, dar negalėjo būti kuni
gu įšvęstas.

Praslinkus metams laiko, 1897 m. vasario 7 dieną, 
Vyskupas Ruškys, Varšuvoje, įšventino Kazimierą ku
nigu. Seinų vyskupas tuo metu buvo miręs, o naujo 
vyskupo paskyrimą trukdė rusų valdžia.

Pirmasis kun. Kazimiero darbas sielų ganytojo srityje 
— buvo Marijampolės R. katalikų parapijos bažnyčioje.

1901 m. kun. Urbanavičius buvo iškeltas vikarauti į 
lenkiškąją Seinų vyskupijos dalį — Paswiątnės para
pijom Ten išbuvo keteris metus. Nesulaukdamas grąži
nimo Lietuvon, jis pasitraukė iš pareigų Paswiątnėje ir, 
žinodamas, kad labai trūksta lietuvių kunigų užjūrio 
brolių tarpe, išvyko Amerikon.

1905 m. vasario 2 d. kun. Urbanavičius pasiekė Ame
rikos krantus, kur išlipo Baltimorės uoste ir nuo to 
laiko gyvena J. A. Valstybėse.

Kun. Kazimieras Urbanavičius mums yra žinomas ne 
tik kaip uolus ir geras sielų ganytojas, bet ir kaip ne
nuilstantis pluksnos darbininkas: literatas, gabus už
jūrio lietuvių vadas, dosnus tautos reikalų rėmėjas 
medžiaginiu atžvilgiu ir karštas patriotas.

Savo literatūriniais darbais jis yra gausiai parėmęs 
lietuviškąją raštiją. Jau 1892 m. Prūsuose ėjęs lietuviš
kas laikraštis „ūkininkas" pirmą kartą atspausdino 
jauno poeto Kazimiero eilėraščius. ,

1894 m. Amerikos laikraštis „Vienybė Lietuvninkų" 
įsidėjo nemažą pluoštą Kazimiero eilių, kurias jis buvo 
pasiuntęs iš Europos per stud. A. Miliuką.

Būdamas J. A. Valstybėse, ir klebonaudamas Pensil
vanijoj, daug rašė į to paties studento, tuo metu jau 
kunigo, A. Miliuko redaguojamą savaitraštį „Žvaigždę". 
Tuo pačiu laikotarpiu, atskiromis knygutėmis, išėjo iš 
spaudos kuą.'. Kazimiero Urbanavičiaus apysakaitės 
„Mūsų socialistai", „Biurokratai", „Bajoro uošvis", ir 
„Vaizdeliai". Lygiagrečiai su tuo — jis bendradarbiavo 
ir laikraštyje „Drąpgas”.

Dar kiek vėliau — atspausdinami jo du stori knygų 
tomai — vertimai iš anglų kalbos Mark Twaino „Huckr 
leberry Finn" ir Charles Dickenso „Oliveras Twistas".

Nuo 1915 m., įsisteigus Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungai ir pradėjus jai leisti trisavaitinį laikraštį „Dar
bininką", kun. Urbanavičius tą laikraštį remia nuo pat 
pirmųjų dienų iki šiandien. Nuo 1929 metų iki šio lai
ko, be pertraukos 18 metų, jis eina to laikraščio vyr. 
redaktoriaus pareigas. Dabar „Darbininkas" išeina du 
kartu savaitėje. Taip pat jis yra redaktoriumi ir kata
likiško studentų laikraščio „Studentų Žodis".

Gal vienas iš gražiausių kun. Kazimiero kūrinių — 
bažnytinė giesmė Mišioms „Prieš Tavo altorių nužemin
tai klūpom". Tai panašus kūrinys savo grožiu į Straz
delio „Pulkim ant kelių". Toji giesmė, pritaikius jai S. 
Šimkaus melodiją, su didžiausiu pamėgimu giedama 
visose lietuvių bažnyčiose kaip Amerikoj, taip Lietu
voj. Ši giesmė gaivina mūsų širdis ir čia, tremty, pa
maldų metu.

1921 m. Amerikoj vėl išleistas kun. Kazimiero Ur
banavičiaus poezijos rinkinys „Eilės".

1943 m. Tėvai Marijonai išspausdino jo biografinį 
kūrinį „Kun. J. Navickas".

1946 m. Lietuvių Darbininkų Sąjunga išleido jo ilgą 
ir aktualią apysaką „Vytis ir Erelis". Šiuo metu „Dar
bininkas" savo atkarpoje spausdina jo ilgą apysaką 
Jono Kmito slapyvardžiu iš Lietuvos partizanų gyveni
mo „Partizanai".

Be to, sukaktuvininkas kun. Dr. Urbanavičius dar turi 
rankraščiuose daug literatūrinių kūrinių: eilėraščių apy
sakų ir dramos dalykų.

Be literatūrinio darbo, kun. Dr. Urbanavičius yra uo
lus lietuvybės skleidėjas, geras lietuvių parapijų or
ganizatorius, bažnyčių statytojas ir pan.

Lietuvos vyriausybė, įvertindama jo didelius darbus 
Lietuvos labui, apdovanojo jį D.L.K. Gedimimo III kl. 
ordinu. S

1940 m. Vytauto Didž. Universitetas, įvertindamas 
kun. Urbanavičiaus literatūrinius kūrinius, suteikė jam 
filosofijos garbės daktaro laipsnį.

Fiziniu atžvilgiu kun. Dr. K. Urbanavičius yra palie
gęs žmogus, bet dvasioj — jis yra milžinas. Po skau
džių viena po kitos kojos operacijų, jis yra nustojęs 
daug sveikatos, bet tas jam nė kiek nekliudo jo mil
žiniškam dvasios gajumui ir kūrybiniam darbui.

1947 m. vasario 9 d. Bostono lietuvių Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioj buvo iškilmingai atšvęstos kun. Dr. 
K. Urbanavičiaus sekundicijos — jo garbingos 50 metų 
kunigavimo iškilmės.

Iškilmėse dalyvavo apie 50 kunigų, jų tarpe ir J. E. 
Bostono arkivyskupas Richard J. Cushing, taip pat ir 
tūkstantinės pasauliečių minios.

Ta proga Šv. Tėvas Pijus XII jubiliatui atsiuntė ypa
tingą apaštališkąjį palaiminimą.

Iš Europos ji sveikino raštais J. E. Arkiv. J. Skvi
reckas, vyskupai: Brizgys ir Padolskis, Šv. Sosto dele
gatas kan. Kapočius ir kiti.

Prie nuoširdžių sveikinimų garbingajam sukaktuvinin
kui, žinoma, su visišku atsidavimų jungiamės ir mes 
lietuviai — pasauliečiai, vargstantieji ištremime, ir lin
kime kun. Dr. Kazimierui Urbanavičiui dar ilgus metus 
tarnauti Dievo ir Tėvynės reikalų tarnyboje.

VERŽIMASIS Į DIEVĄ
WILLIBRORD WERKADE/L. VALIUKAS

Buvau Huelgoate nuėjęs ir antrą kartą su Paul Se- 
rusie’o broliu į ankstyvąsias šv. Mišias. Šį kartą taip 
pat stovėjau tarp kaimo vaikinų. Per pakylėjimą vėl 
atsiklaupiau, ir man vėl baisiai skaudėjo kalius, nors 
buvau pasitiesęs po jais nosinę. Šį kartą nebepadarė 
man dalyvavimas šv. Mišiose tokio stipraus įspūdžio, 
kaip kad pirmą sykį, šįkart Mišias laikė kitas kunigas, 

o ne anas senukas. Ištisomis dienomis, ypač priešpie- 
tėmis, būdavau kamuojamas kažkokio neramumo, kurio 
negalėdavau nei Stsikratyti, nei išsiaiškinti. Ilgai klai
džiodavau po mišką, bet ir tai negelbėdavo. „Kodėl tu 
toks išblyškęs" — klausė manęs nustebusiai draugas 
Serusier, kuris sutiko mane vieną priešpietę taip beklai
džiojant.
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Ir taip slinko dienos, ir buvimas man Huelgoate' da
rėsi vis įkyresnis, nepakenčiamas. Neatsižvelgiant į gerą 
maistą, sulysau. Mano, veido spalva darėsi vis gelto- 
nesnė.”

Vieną sekmadienio popietę, kai norėjau sodelyje 
prieš savo butą pasiskaityti, nubaidė mane dvi gyvatės, 
kurios šildėsi saulėje ant smėlio tako. „Po velniais su 
tuo skurdžiuoju gyvačių lizdu" — sušukau aš ir nusis
tačiau. tuoj iš čia išvykti. „Kur gi keliausi tu?" — klausė 
draugai. „Į Puoldu" — atsakiau aš.

Puldu randasi netoli nuo Pount-Aven, visai prie jūros. 
Klimatas yra labai švelnus; ten noksta fygos vaisiai ir 
migdolai.

Netoli nuo jūros kranto buvo vienišas viešbutis, va
dinamas „Marijos Pupee" vardu, taip visų buvo vadi
nama jojo savininkė. 1890 metais minėtam viešbutyje 
buvo buvoję Gauguin, Serusier, Bernard de Haan ir 
Filiger ir tuomi išgarsinę kaimelio Puldu vardą. Išvar
dinti dailininkai nedidelį viešbučio valgomąjį buvo iš
puošę savo pavaikslais. Juos turėjau aš apžiūrėti. Aš 
tikėjaus čia prie jūros atgauti savo turėtą ankstyvesnį 
stiprumą.

Šviežiame jūros ore atsikvėpiau vėl, ir nerūpestingas 
menininko gyvenimas prasidėjo vėl iš naujo.

Apie spalių mėn. vidurį pasidarė čia gyvenimas visai , 
nebemalonus. Apleistas, vėjuotas pajūris, tyras, nejau
kus jūros krantas, nešvara ir netvarka Marijos Poupee 
name stumpte stūmė mane iš čia. Vieną rytą atsisvei
kinau su šeimininke,’ jos vaikais ir išvykau dviračiu 
vežimėliu į Quinperle ir iš ten traukiniu į Paryžių.

Tai buvo puiki, saulėta rudenio diena. Dar kartą ke
lionės metu praskriejo pro mano akis nuotaikingas bre
tonų krašto grožis. Nauji vaizdai, kuriuos aš stebėjau, 
atgaivino mano vaizduotėj visa tai, ką praeityje buvau 
matęs, išgyvenęs . . . Kiek turtų manyje sukrovė tie 
astuoni mėnesiai, — tiek daug naujų įspūdžių, reginių 
vaizduotėj ir patirties. Iš tikrųjų! Prancūzija davė man 
labai daug. Todėl sakiau pats sau: „Sekančiais metais 
atvažiuosiu vėl čia. Pirmiausiai į Paryžių, o po to į Bre- 
tagnę; bet tik i kurią vietovę čia toj Brętagne’je?" To 
tai dar nežinojau; žinoma, j tokią vietelę, kurioje ne
buvau dar buvęs.

Pravažiavome Vannes miestą. Gamtovaidzdis, kurį 
perskrodė traukinys, nepaprastai man patiko. Staiga pra
važiavome pro tris ar keturis namus, kurie buvo visai 
prie geležinkelio. Už jųjų pamačiau vieną prie kitos 
dvi gotikos stiliaus bažnytėles ir dar vienos kalvos 
šlaite porą namų. Visa tai temačiau tik trumpą akimirką, 
bet tuoj tvirtai nusistačiau: sekančiais metais atvykęs 
apsistosiu čia. Pasižymėjau užrašų knygutėj sekančios 
stoties pavadinimą, Tai buvo „Elven". Tada pąklausiau, 
kokiame departemente mes čia jau beesą. Buvo atsakyta, 
kad „Morbihan'e". Gi pačios vietovės pavadinimo nega
lėjau sužinoti — iškvosti.

Pabuvęs apie dešimt dienų Paryžiuje, panorau grįžti 
namo ir dar vieną dieną sustoti Bruselyje. Kaip tik 
buvo Visų Šventųjų šventė. Nenutraukiamai skambėjo 
bažnyčių varpai, o minios žmonių traukė nešini vainikus 
į kapines. Tas nuteikė mane gan liūdnai . . . Buvau 
pasiilgęs mamos. Po pietų išvykau į Amsterdamą, prieš 
tai pasiųsdamas į pamuš sekančio girinio telegramą: 
„Palaidūnas sūnus grįžta šiandien vakare, paskerskite 
nupenėtą veršį". Namuose buvo nepaprastai didelis 
džiaugsmas. Atsiradau savo naudai pasikeitusioj šeimos 
atmosferoj, ir mama sakė: „Sėsk, sūnau, prie stalo 
paskerstas riebiausias veršis".
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Vėl Olandijoje.
Keturi mėnesiai, kuriuos praleidau savo tėvų na

muose, turėjo visišką intermezzo charakterį. Išsinuo
mavau kambarį, kur aš galėjau iškabinėti savo dar
bus ir ramiai dirbti. Kartą, kai aš parodžiau savo mo
tinai aliejiniais dažais pieštą paveikslą iš Bretagne, 
ji sušuko: „Dieve, Jan, koks biaurus, atrodo kaip sku
bus, retas adinys; nerodyk tik tėvui“. Mano tėvas ne
buvo jau taip nepatenkintas, kai jis pamatė mano dar
bus. Tas naujoviškumas ir modernizmas jam patiko. 
„Tavo tos tapybos nesuprantu, bet įžvelgiu, kad tiiose 
darbuose slepiasi kažkas tai gero, puikaus“, išsitarė 
tėvas. ■’

Valgydavau ir nakvodavau namie. Prie stalo mielai 
kalbėdavau apie religiją ir šiaip religinėmis temomis. 
Tai buvo tarsi aidas to, ką aš buvau girdėjęs ir ma
tęs Prancūzijoje. Tokiais atvejais mano tėvas susijau
dindavo ir sakydavo: „Aš nenoriu, kad panašiuose da
lykuose mokytų mane vaikai“. Mano tėvui diskutavi
mas tokiomis temomis būdavo tik malonus laiko pra
leidimas, savos rūšies sportas. Jam visai buvo nesvar
bu, už kokią 'pažiūrą jis bekovotų. Paprastai jis norė
davo tik išgirsti kitų nuomonę. Jis buvo darbo žmogus, 
kuris savo prekyboje retai netikru keliu nueidavo. 
Jojo kalbos ne visuomet liudijo apie tikrą dalyko su
pratimą ir minties logiką. Jis buvo lyg tas meninin
kas, kuris remiasi gera tradicija, o savo genijų ir 
šaunumą ramiai atideda į šalį.

Kartą dalyvavau aš Amsterdam^ koncertų salėj vie
noj generalinėj repeticijoje, kur buvo išpildomos Bacho 
H-Mol-Mišios. Savo gyvenime palyginti mažai tesi
lankydavau koncertuose. Nepaprastai1 gilų ir nepa
mirštamą įspūdį padarydavo manyje klasinė muzika, 
kai tik aš turėdavau laimės jos pasiklausyti. Turėda
mas gerą klausą, būčiau mielai mokinęsis smuikuoti. 
Bet tai liko tik svajonėse. Dažnai ateina į mane H-Mol- 
Mišių „Kyrie eleison“ motyvas ir dabar. Tai buvo 
tarsi maldaujančio prašymo vilnijimasis, sukrečiąs 
šauksmas pagalbai ir pasigailėjimui. Ir tąjį vakarą 
kilo, liejosi vienas po kito maldingi »garsai, kaip stai
gaus potvynio bekylančios, beatskubančios bangos, 
kurios greitai viena į kitą sudūžta, bet vis dėlto arti
nasi palaipsniui artyn, kol galiausiai jųjų besiritąs, 
putomis apsipylęs bangavimas po paskutinio ir ne
paprasto jėgų įtempimo atsimuša nuvargusiai į kopų 
krantus.' ~

Išpildant šias Mišias, buvo išdalintos ir programos, 
kuriose buvo duota atskirų giesmių tekstai lotynų ir 
olandų kalbomis kaip pvz.: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus ir Agnus Dei. Pertraukos metu su dideliu 
smalsumu ir įtempimu perskaičiau pirmą kartą savo 
gyvenime „Credo“, katalikų tikėjimo išpažinimą: „Cre
do in unum Deum, Patrem omnipotentem . . .“ Ir 
nuostabu, tai skaitydamas sutikau su kiekvienu žo
džiu ir tariau sau: „Tai yra vienintelis, tikras tikė
jimas.“ Tai ištariau pats tam dar nepatikėdamas.

Jaunystės gyvenime yra valandų, kuriomis tenka 
vėliau subrendus baisėtis, nors ir jose įgyti patyrimai 
yra gyvenimą praturtinę, o tos pačios valandos pasili
kusios mums nepamirštamos. Tokiu atveju gyvenimo 

. praturtinimas neapsiėjo be skriaudos kitam, be nuosto
lio aukštesniam gėriui.

Jei angelas sargas nebūtų nukreipęs manęs nuo tų 
pavojų, į kuriuos aš norėjau pulti, kas gi būtų tada su 
manimi nutikę? Aš norėjau sukti į kairę, pasileisti į 
pražūtį. Mylinti mane ranka užtvėrė tą kelią ir ne
matoma šviesa nurodė man pavojų taip, kad aš net 
su neabejotinu pasitenkinimu pasukau į dešinę ir vė
liau buvau labai -patenkintas, kad nepatekau į gyve-
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nimo purvyną. „Kas galėjo būti Dievui akstinu, kad 
Jis suteikė man tų malonių“, dažnai kyla manyje pa
našus klausimas. Atsakymui į tai pagrindas yra gana 
silpnas: mano tikėjimas į gėrį, tiesą ir grožį, kuris tai 
šen, tai ten mano kilniuose darbuose bei .veiksmuose 
sužibėdavo. Viešpats dar buvo manyje atradęs šiek 
tiek gero. Taigi Jis suteikė man savo malonės ir iš
vedė mane palengva į tikrąjį šviesos kelią, kurį jo 
dieviškoji meilė, nepaisant mano spyrimosi, buvo nu
mačiusi. Laikinai aš buvau dar tarsi tas piktas šuo, 
kuris visuomet bėga kitu — savo Iželiu, visur išlandžio
damas ir apuostinėdamas ir galiausiai stabtelėdamas, 
kad galėtų vėl sekti savo šeimininką.

Po brolio vestuvių mano draugas Serusier viešėjo 
apie porą savaičių mano tėvų namuose. Vasario mėn. 
pabaigoje išvykome abu kartu vėl j Paryžių. 1892 met. 
kovo mėn. 1 d., paskutinę karnavalo dieną, buvome 
mes Bruselyje. Tą vakarą turėjau ten sutikti vieną 
pažįstamą, bet ji nepasirodė. Tiesa sakant, buvau nuo
širdžiai patenkintas bei linksmas. Galbūt, tąjį vakarą 
visa mano ateitis stovėjo ant kortų!

į Dar kartą Paryžiuje.
Atsidūręs vėl Paryžiuje, išsinuomavau kambarį vie

name Richelien gatvės viešbutyje netoli nuo Theatre 
Francais. Didžiausias pirmosios savaitės įvykis tai bu
vo vadinamųjų „Independents“ meno parodos atidary
mas. Čia su neo-impresijonistais varžėsi „Nabis“ šu
lai — Serusier, Denis, Bonnard ir Vuillard, ištatydami 
savo naujausius ir puikiausius kūrinius. Aš buvau taip 
pat keletą savo paveikslų išstatęs ir buvau kritikų pa
minėtas kartu su visais kitais savo draugais. Tai bu
vo pirmoji nedidelė mano gyvenime pasieka — sėkmė.

Seniai įprasti mūsų „Nabis“ susirinkimai Ransons’o 
atelje šeštadienio popietėmis buvo tuo metu vėl la
bai pagyvėję, džiuginą. Maloniai buvo praleidžiami va
karai pas muziką „Nabi“ Hermant, kuris pagrieždavo 
vargonėliais savo draugams Bach’o ir Wagner’io kū
rinių. Jo butas radosi šalia žymaus, bet mūsų mažai 
vertinamo dailininko Meissonier namo. Kai mes vaka
rais grįždavome namo, nesusilaikydavome savo- elgesiu 
neparodydami paniekos oficialiosios tapybos atstovui 
— kunigaikščiui, kas vieną vakarą privedė prie susi
dūrimo su policininku, kuris vieną iš mūsų norėjo 
vestis į policijos įstaigą. Kai mes visi patraukėm kar
tu, jis paleido mus greitai sakydamas: „Messieurs, 
soyez convenables la prochainė fois“ (Ponai, ateity 
malonėkit elgtis padoriau). Matyti jis ne pirmą kartą 
mus panašiai elgiantis buvo jau pastebėjęs.

Ne vieną dieną nenuobodžiaudavau: reguliarūs sve- 
čiavimaisi ir šokių pamokos pas vieną mano tėvo prie- 
telių, naujos pažintys, pasimatymai ir pan.' Visa tai 
veikė mane prusinančiai, bet atitraukė nuo mano pro
fesinio darbo.

Mano tėvo prekybos prietelius, pas kurį dažnai lan
kydavausi, buvo žydų-lenkų kilmės. Jis turėjo tris 
dukteris. Visos trys krikštytos ir užaugintos katalikiš
kai!, bet kai aš su jomis susipažinau, jos jau buvo nuo 
katalikybės atitrukusios, pasidariusios netikinčiomis. 
Tačiau vyresnioji di&tė, protinga ir mandagi bei meili 
mergaitė, pastebėjusi mario domėjimąsi religiniais klau
simais, paskolino man Pascal’o „Pensees“ ir rekomen
davo man perskaityti knygą — „Kristaus sekimas“ ir 
liepė atkreipti ypatingą dėmesį į minėtos knygos sky
rių — „Nuostabusis dieviškosios meilės veikimas“. 
Aš tikrai pajutau literatūrinį tos knygos grožį bei ver
tę; bet aš buvau taip įsinarpliojęs savo neaiškiose teo
sofinėse pažiūrose ir dvasiškai' per menkai subrendęs,

♦

— ir negalėjau toje knygoje dėstomų minčių gerai 
suvokti.

Lemiamos reikšmės mano gyvenime turėjo pažintis 
su Paul P. Aš buvau matęs jį keletą kartų prieš me
tus laiko, simbolistų ratelyje. Tai buvo jaunas su barz
dele vyriškis, visuomet beskubąs, kalboj labai masta- 
guojąs rankomis ir su savim paprastai turįs didelį, 
odinį portfelį. Teko sužinoti, kad šis „Nabi“, besigy
dydamas nuo vienos ligos, kuria buvo apsirgęs bebū
damas kariuomenėje, grįžęs vėl prie tikėjimo ir net 
galvojęs stoti į vienuolyną. Vieną vakarą sutikau jį 
bulvare. Nutarėm greitai susitikti, ir sekančią dieną 
apsilankiau pas jį. Kalba užsimezgė apie religiją: apie 
šv. Mišias ir kitus religinius klausimus. Aš prisipa
žinau jam, kad aš iki šiol dar nežinau, kas per vie
nos esančios tos šv. Mišios ir ką jos reiškiančios. Su 
baisiai rimta veido išraiška, tarsi atidengdamas kokią 
nors paslaptį, pradėjo jis su patoso pilnu, graudenan
čiu balsu aiškinti apie šv, Mišias, bet taip iš tolo, kad 
aš beveik nieko nesupratau. Man atrodė, kad jis apie 
viską pasakoja perdėtai, ir tikrai nebebūčiau nė žings
nio toliau žengęs, nebėjęs su juo kartu nė į Jėzaus Šir
dies Bažnyčią Montmartre, jei jis man nebūtų pado
vanojęs knygą apie šventųjų gyvenimą ir Mažąjį Ka
tekizmą. Aš turėjau jam pasižadėti šias knygas pers
kaityti, o taip pat ir aštuntąjį skyrių iš šv. Augustino 
„Išpažinimo“, kurios, deja, jis padovanoti man negalėjo.

Pavargęs grįžau vakare namo, atsiguliau į lovą ir 
pradėjau prie žvakės šviesos skaityti Mažąjį Katekiz
mą. Tada tik paaiškėjo man Katalikų Bažnyčios siste
ma savo paprastumu ir nuostabiu nuoseklumu. Iš čia 
aš sužinojau pirmą kartą, ką gi reiškia pasakymas — 
žodžiai „Dievo Sūnus“; čia iš karto 'paaiškėjo visa eilė 
vietų Evangelijose, Aš perskaičiau tą knygutę iki pa
skutinės raidės ir buvau be galo laimingas, tarsi bū
čiau radęs didžiausius lobius. Nors aš vis dar netikė
jau, bet buvau labai linksmas, kad jau pusėtinai esu 
susipažinęs su katalikų mokslu, — radau jį „daug iš
mintingesni“, negu kad prieš tai įsivaizduodavau.

Ryto metą, kai aš atsikėliau, pasigedau žvakės. Gal 
ji buvo nuo stalelio nukritusi? Veltui jieškojau po lo
va, bet, jos neradau. Tik dabar pastebėjau, kad žvakė 
buvo visai sudegusi, — brangioji žvakė, už kurią vi
suomet buvo priskaitoma po franką prie bendros są
skaitos! Mat, bemąstydamas apie katekizmą ir užmi
gau. Tada žvakė ir supleškėjo; mane gi buvo apgau
busi jau nauja šviesa.

Buvo Verbų Sekmadienis. Aš pasiryžau jau antrąją 
Velykų dieną išvykti į Bretagnę. Mogens Ballin buvo 
taip pat atvykęs vėl į Paryžių. Aš kviečiau jį vykti 
kartu, bet jis norėjo dar keletą savaičių pabūti Pary
žiuje. Prieš išvykdamas, nusipirkau šv. Raštą ir Eduar
do Schure knygą „Les Grands Inities“, kurią Serusier 
buvo man rekomendavęs. Sv. Augustino „Išpažinimą“ 
būčiau mielai įsigyjęs, — tačiau kartą vienam knygy
ne negavus, taip ir nebebandžiau jos kitur teirautis 
bei jieškoti pirkti. (b. d.)

KNYGOS

P. L e o n v o n R u d 1 o f f. T t u m p a pasauliečių 
dogmatika. Išvertė Dr. M. Ražaitis. Stuttgart 1947. Tai 
brošiūruota 159 pusi, knygelė in 16°. Negalima pasakyti, kad 
leidėjai būtų davę šiai knygai labai dailią, patrauklią iš
vaizdą . .. Bet dėl savo turinio tasai leidinys nusipelno rimto 
skaitančios visuomenės dėmesio. Tai nėra, tiesa, tos rūšies 
knyga, kurios vertė būtų galima iškarto pažinti. Taip sa
kant — pirmu akies žvilgsniu! Vienas akademiškai išlavin-
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tas katalikas tos knygos pasirodymo proga paklausė manęs: 
„Kam leidžiamos šitokios knygos?! Kas neturi dogmatinių 
abejonių, tas visai neskaitys. O kas tokių abejonių turi, tai 
šitokia knygą ir jų neišsklaidys!“ §iais žodžiais buvo pa
daryta aliuzija į knygos trumpumą, lakoniškumą, gal taip 
pat ir 1 josios principini bet kokios polemikos vengimą.

Autorius siekė trumpai pasakyti, kaip Katalikų Bažnyčia 
tiki ir mokina, kaip ji žiūri t įvairius religinius klausimus. 
Rudloffo knyga nėra kokios nors „ųuaestiones selectae“. Va
dinasi, tos pasaulėžiūrinės problemos ir tokie religiniai klau
simai, prie kurių vis grįžtama, kurios vis išnaujo sukelia 
diskusijų. Autorius stengėsi sutrauktai patiekti skaitytojui 
katalikiškos dogmatikos (ne apologetikos!) visumą. Galima 
pasakyti, kad tai — katekizmas. Tik — katekizmas, parašy
tas ne erotematiniu, bet akromatiaiu būdu.

Ar tokios knygos mūsų visuomenei reikia? Manyčiau, kad
— taip. Visuomenės diferencijacija religiniu počiūriu yra 
daug didesnė negu manė ansai geros valios skeptikas. Mat, 
be dviejų minėtų psichologinių tipų, yra dar trečias. Tai — 
žmogus, kuriam mokinančios Bažnyčios autoritetas yra taip 
didelis ir taip neabejotinas, kad jam nė į galvą nepareina, 
taip sakant, kontroliuoti josios motyvus. Jam pilnai užtenka, 
kad šitaip Bažnyčia moko. Bet, jis nėra visada tikras, ar ji 
taip ar gal kitaip moko? Tokių žmonių yra nemažai. Ir dėl 
jų reikia pastebėti, kad teologine (ne psichologine!) prasme
— jų tikėjimas yra patsai geriausias. Jisai remiasi ne indi
vidualinio proto, bet Bažnyčios autoritetu.

Ar Leono von Rudloff knyga tinka būti tokia patikrinimo kny
ga? Atrodo — taip. Tiesa, medžiagos suskirstymas arba knygos 
planas nedaug kuo tesiskiria nuo kitų panašaus turinio kny
gų. Bet Rudloffo knygos didelį pliusą sudaro jos gale pri
dėtoji smulkaus šrifto aštuonis puslapius apimanti rodyklė. 
Dar labiau — trumpa santrauka, „su kiekvieno mokslo teo
loginio tikrumo laipsnio (cenzūros) nurodymu“. Pastarasis, 
nelabai aiškus, vertėjo paaiškinimas nori pasakyti, kad toje 
santraukoje po kiekvieno teigimo yra nurodyta: ar atatin
kamas teigimas Bažnyčios galutinai priimtas ir paskelbtas, 
o gal jis dar tebėra diskusijų stadijoje ar, išviso tesudaro 
tik tam tikrų grupių ar pavienių teologų pažiūrą. Šita labai 
naudinga santrauka apima 10 su puse puslapių. Pagaliau, 
apie šį mokslingo benediktino darbą daug pasako ir toji 
aplinkybė, kad Dr. M. Ražaitis 1946/47 m. m. vertė 9—tą lei
dimą. O pirmasis, jei neklystame, buvo pasirodęs vos 1934 
metais. Tai — nepaprastas pasisekimas!

Vertėjas atliko savo uždavinį neblogai. Jo kalba, tiesa, kai 
kur smarkiai „suvalkietiška“. Bet. bendrai imant, ji gera. 
Vertėjas beveik visur laikosi visumos priimtos rašybos. Šis 
bei tas, būtų galima ir geriau pasakyti. Pavyzdžiui, mums 
kyla abejojimas, ar kitose kalbose dažnai vartojamas grai

kiškas žodis „protoevangelija“ tinka vartoti lietuvių kalboje. 
Kai kam tasai žodis skamba keistokai ir kontrasto asociaci
jos įstatymu verčia galvoti apie „beprotybės“ arba „kvai
lumo evangeliją“. Bet, tai — mažmožis.

Turint galvoje mokyklinių vadovėlių trukumą, tenka 
svarstyti klausimas, ar tikybos mokytojai neturėtų šito lei
dinio panaudoti mokyklose. Ypač — vyresnėse. Kapeliono 
padedami ir paaiškinami, subrendesni jaunuoliai, atrodo, ga
lėtų nugalėti teksto lakoniškumą. Žinoma, Leon von Rudloff 
nerašė vadovėlio mokyklai! Todėl mes ir nedarome pasiūly
mo, bet tik iškeliame klausimą. Žmonės, dėstą tikybą da
barties mokyklos sąlygomis yra kompetentingi šį klausimą 
atsakyti. ('

Kun. Leonardas Gižinskas

Adomo Mickevičiaus knyga apie tremtį
§veicarijos Friburge nesenai yra išleista prancūziškai Ado

mo Mickevičiaus knyga, kuri yra ypač verta tremtinių vi
suomenės dėmesio. Knygos vardas yra „Knyga apie lenkų 
tautą ir lenkus piligrimus“. §i knyga iš visos Mickevičiaus 
kūrybos, yra sukėlusi didžiausio tarptautinio susidomėjimo. 
Ji buvo pirmu kart išleista lenkiškai 1832 metais Paryžiuje, 
o sekančiais metais Montalambertas ją išvertęs išleido pran
cūziškai. Ypatingai šia knyga buvo susidomėjęs Lamennais. 
Jai nepagailėjo gražių žodžių Viktor Hugo, Michelet ir Bal- 
lanche. Tuo tarpu Saint-Beuve žiauriai ją puolė vienuose iš 
pirmųjų savo „pirmadienių“. §i knyga paskui tapo išversta 
beveik į visas Europos kalbas, neišskirian ir Žydų kalbos.

Naujas Friburgo leidinys yra paruoštas Mgr Jurnet ir iš
leistas serijoje knygų, vadinamų: politikos klasikai. Iš Mgr. 
Joumet prakalbos sužinome, kad „visą šios knygos didin
gumą sudaro autoriaus įžūlumas, kuriuo jis protestuoja prieš, 
politikos sąvoką, atskyrimą nuo dorovės ir jo jėga, su kuria 
jis paties žmoniškumo vardan reikalauja krikščioniškos poli
tikos teisių".

Knyga yra parašyta pirmoj eilėj tremtiniams. Ji norėjo 
pakelti 1831 metu sukilimo tremtinių dvasią, juos paguosti, 
apsaugoti nuo pavojų, gręsiančių užsienyje, ir nurodyti 
skausmo atgaivinintai tautai jos uždavinį, kuris glūdi krikš
čioniškame visos Europos atnaujinime. Mickevičius tikėjo į 
aukštesnę savo tautos paskirtį. Iš čia yra jo „Mesianizmas“.

Pirmoji knygos dalis nušviečia Respublikos vaidmenį pra
eityje, o antroji dalis, parašyta evangeliškų palyginimų for
moje, kalba apie tremtį ir didelius ateities uždavinius. Ne
paisant kai kurių teologinių netislumų, knyga alsuoja gyva 
Evangelijos dvasia. Mgr. Journet savo prakalboje pastebi, 
kad knyga turi nepaprasto aktualumo dabartinėms Rytų 
Europos problemoms.

TEOLOGINIAI GINČIAI

Jau daugiau kaip prieš metus laiko 
Prancūzijoje prasidėjusios teologinės 
diskusijos išvirto į platų ginčių, kuris 
savo atogarsių rado Italijoje, Šveica
rijoje ir Austrijoje. Diskusijų prie
žastis buvo jėzuitų de Lubak ir Da- 
nielou knyga, kurioje jie paskelbė 
naujų Rytų Bažnyčios tėvų tekstų ver
kimų. Tėvas M. Labourdette, dominin
konų žurnale recenzuodams knygą 
pastebėjo, kad čia reiškiasi nauja 
srovė nukreipta prieš scholastinę teo
logiją.

Prieš juos išėjo ir žymus dominin
konų universiteto Romoje profesorius 
Garrigou - Langrange savo staipsniu 
patalpintu „Angelicum" žurnale. Jis 
knygos autorius pakaltino moderniz
mu, t. y. pereitame šimtmetyje Bažny
čios pasmerktu mokslu. Naujieji teo
logai laikosi klaidingos tiesos sąvo
kos, iš kurios kyla visos klaidos. Jie 

laikosi Maurice Blondel tiesos defini
cijos. Pagal jį tiesa yra atitikimas 
proto ir gyvenimo, kai tuo tarpu kla
siškas tiesos aptarimas yra: atitiki
mas proto ir daikto. Šios Garrigou- 
Langrange mintys rado atgarsio švei
carų religinėje spaudoje.

Užpultieji sluogsniai savo atsakymą 
paskelbė žurnale „Recherches de 
scienes religieuse" 33 Nr. 1946 m. Jie 
gina savo teisę domėtis ir kultyvuoti 
graikų patristinę teologiją, visiškai 
neneigdami tomistinės teologijos. Jie 
pasisako tik prieš sustingusį tomizmą. 
Jiems talkon atėjo nelaukta pagalba. 
Tai buvo Tuluzos Katalikų instituto 
rektorius, žinomas tomistas Bruno de 
Solages. Jis savo atvirame laiške, ra
šytame domininkonų provinicijolui, pa
sisako prieš ijegerą būdą savo opo
nentą įtarti herazija ir tokiu būdu 
kenkti sveikoms diskusijoms. Kitą 
straipsnį jis paskelbė nukreiptą prieš 
Garrigou-Langrange.

Garrigou-Langrange parašė dar vie
ną straipsnį apie dogmų pastovumą 
ir jų kintamumą. Jis čia įrodinėja, 
kad Blondelio tiesos definicija neiš
vengiamai veda į modernizmą. Ins- 
bruko profesorius Dr. Hugo Rahner 
S. J., iš Austrijos įsiterpdamas į šias 
diskusijas primena, kad pats dabarti
nis Popiežius Blondelio kūrinį yra 
aukštai įvertinęs; ir antra lieka neįro
dyta ar naujosios teologijos atstovai 
Blondelio tiesos definicijos laikosi.

Į šias diskusijas įsiterpė ir Pary
žiaus kardinolas Suhard 1947 metų 
gavėnios ganytojiniame laiške perspė- 
dams teologus puo modernizmo, bet 
ir nuo integrizmo, kuris taip pat ken
kia teologijos išsivystymui.

Šiuo klausimu kalbėjo jau ir popie
žius Pijus XII priimdamas jėzuitų ir 
domininkonų vadovybes. Jis pabrėžė 
reikalą, kad teologija kalbėtų savo 
laiko žmonių kalba, kad ji būtų 
suprantama ir mielai klausoma; kad 
ji stengtųsi naujus klausimus spręsti. 
Tačiau ji neturi^iaujai kelti tų klau
simų, kurie jau yra nekintamai 
išspręsti. Ieškant atsakymo į naujus 
klausimus, turi šviesti pagrindiniai 
krikščioniškojo mokslo dėsniai. Kas 
teologinėje srityje naujai skamba, tas 
turi būti rūpestingai išmąstyta.

— Popiežius Pijus XII pasiuntė di
delį kiekį insulino sergantiems cuk
raus liga Vokietijoje.
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AUKISINLAIPABALTIEClŲ BATELIAI 
BAVARIJOS KATALIKŲ SPAUDOJE

Mūnchen’o Kirchenzeitung šitaip 
pradeda savo 7 kovo vedamąjj 
straipsni parašytą Caritas direktoriaus 
Oskaro Kandį: „Kai Anglijos princesė 
Elžbieta šventė savo vestuves ir 
neįsivaizduojamo brangumo dovanos 
plaukė iš visų pasaulio kraštų ant 
milžiniško dovanų stalo, šal:a aukso, 
kristalo ir brangakmenių buvo gal būt 
visai nepastebimai pastatyta pora 
auksinių batelių. Ir tada, kada ši pa
saka kaip ir visos pasakos baigsis 
kasdienybe: „ir abudu jaunavedžiai 
laimingai gyveno" galbūt ateis diena, 
kada auksiniai bateliai bus iškelti 
aikštėn; tie pasakos auksiniai bateliai, 
kuriuos padovanojo ne koks karalius, 
ne turtuolis, bet pabaltijo pabėgėliai. 
Iš auksinio brokato, kurį jie buvo ap
sivilkę savo spindinčiose šventėse 
tuos batelius padarė drebančios vargo 
iškankintos pabėgėlių rankos. Jie yra 
verti princesės, verti pasakos, verti 
gerojo žmogaus, kuris savo paskutinį 
šmotelį aukso jiems paaukojo.

Paprasto žmogaus tikėjime į pasaką 
glūdi nuostabi jėga ... Niekas mums 
nedraudžia pasaką įmegsti j kasdie
ninę tikrovę; mes galime manyti, kad 
ir su auksiniais bateliais bus tai, ką jais 
išreiškė vargšas aukotojas, būtent kad 
ši dovana kada nors padarys ste
buklą. Galbūt auksiniai bateliai bus 
užmiršti, galbūt jų davėjai ir jų vil
tys bus išjuoktos. Bet galbūt taip pat 
kad šiuose bateliuose tikrovė yra 
įžengusi į pasakos karalystę ir var
gas nuo šiol vaikščios auksiniuose ba
teliuose kreipdamasis savo prašymu 
į pasakos laimę suprantantį žmogų.

Vargšas auksiniais pabėgėlių bate
liais eina per mūsų kraštą. Jie, kaip 
ir princesės Elžbietos bateliai gali ku
rį laiką būti padėti nuošaly, tačiau, 
ar mes to norime ar ne, jie gyvena 
pas mus didingas dienas.

Toliau’autorius skatina aukoti Ca
ritas suorganizuotai rinkliavai stoko
jantiems.
KATALIKAI IR POLITIKA

Lumburgo vyskupas Ferdinandas 
Dirichs savo gavėnios ganytojiniame 
laiške kelia reikalavimą, kad pavie
niai valstybės piliečiai turi dalyvauti 
valstybės kūrime ir politiniame gyve
nime. Yra patogu, rašo jis, keikti 
valstybę, politiką ir politikus. Yra 
patogu, bet neteisinga, kartoti seną 
klaidingą šūkį: politika sunaikina 
charakterį. Vietoje to reikėtų sakyti: 
blogi charakteriai t. y. blogi žmonės 
naikina politiką. Atsakingi vyrai ir 
moterys sąžinės verčiami turi daly
vauti politiniame gyvenime ir tarnau
ti visos tautos gerovei. Bažnyčia to
kiu būdu padeda valstybei, kad ji ra
gina žmones bendradarbiauti kuriant 
valstybę. Jei šiandien daug žmonių 
turi nepagrįstos baimės įsijungti į 
bažnytinę organizaciją arba į politinę 
sąjungą tai jie neatkreipia dėmesio į 
tai, kad politinį darbą bedirbant yra 
ne kas kita daroma kaip jų nuosavi 
namai satomi ir jiems nėra vistiek 
pat geri ar blogi tie namai bus.

MIRĖ KARDINOLAS DI BELMONTE
Eidamas 96 amžiaus metus mirė 

šventosios kolegijos dekanas kardi
nolas di Belmonte. Popiežius Pijus XII 
ne tik atlankė jį sergantį, bet daly
vavo ir pamaldose už jo vėlę. Nuo 
1860 metų tai yra pirmas atsitikimas, 
kada Bažnyčios Galva dalyvavo ge
dulingose pamaldose. Kardinolų ko
legijos dekanu dabar bus Francesco 
Marchetti-Selvaggiani.

PABALTIJO KRIKŠČIONIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGA

C.N.D. praneša, kad Stuttgarte bu
vo susirinkę 50 Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos krikščionių studentų atstovų, 
kurie išrinko savo vykdomąjį komite
tą. Tarptautinis jų sąjungos vardas 
yra Baltic Christian Students Union.
AMERIKOS KATALIKŲ TVIRTYBĖS 
IR SILPNYBĖS

Tėvas Jonas La Farge S. J. sa
vaitraštyje „Amerika" rašo apie Ame
rikos katalikų tvirtybes ir silpnybes. 
Amerikos katalikų tvirtumas remiasi 
šioms dviem savybėms. Amerikos ka
talikų Bažnyčia yra pilna pagarbos 
tradicijai, yra sveikai konservatyvi. 
Ji yra nepriklausoma nuo politinių 
partijų, ji nuoširdžiai visuomet eina 
už šventąjį sostą, joje yra susidaręs 
laimingas įvairių tautų ir rasių miši
nys, joje darniai vyksta bendradarbia
vimas tarp pasauliečių ir vienuolių dva
sininkų, jie labai gerai supranta ka
talikiško auklėjimo reikšmę ir dėlto 
jų mokyklos įgyja tarptautinio garso. 
Antrasis momentas, kuris stiprina 
Amerikos Bažnyčią yra jos liaudišku
mas. Amerikos kunigai ir vyskupai 
visais atžvilgiais yra labai arti liau
dies. Amerikos Bažnyčią neša liaudis. 
Ji būdama giliai demokratiška gali 
nekliudomai maišytis liaudies tarpe 
ir prisitaikyti jos reikalams.

Amerikos katalikų Bažnyčios silp
numus La Farge šitaip apibudina: ka
talikų skaičius Amerikoje nebėra pa
dauginamas naujos emigracijos. Ka
talikai čia yra daugiausiai miesto gy
ventojai ir dėlto nėra nepaliesti mo
dernios propagandos apie persiskyri
mus ir gimdymo kontrolę. Taip pat 
kyla klausimas ar pakaks jų religinio 
gilumo jeigu kraštas kada nors pateks 
į ūkio krizę. Dėlto autorius ypač at
kreipia jaunimo dėmesį gilinti savo 
religinį gyvenimą.
XVI AMŽIAUS ISPANŲ MISTIKA

Savo esme XVI amžiaus ispanų 
mistika yra panaši Šiaurės Europos 
kraštų reformacijai. Ji Ispanijos že
mėje siekė to paties, ko siekė refor
macija germanų kraštuose, būtent: 
pagilinimo, sudvasinimo, suindividua- 
linimo religinio gyvenimo. Vidinis re
liginis gyvenimas ir betarpiški žmo
gaus santykiai su Dievu buvo jo va
riklis. (

Gaila, kad modernusis pasaulis iki 
šiol dar neturi tikro vaizdo šio religi
nio sąjūdžio. Paprastai neįsivaizduo
jama koks pilnumas, turtingumas ir 
rimtis' slepiasi šioje literatūroje. Mes 
neturime tikro vaizdo nei apie milži
nišką jos kiekybę. Kalti dėl to esame 

ne tik mes europiečiai, kurie never
tiname ispanų kalbos ir jos literatū
ros, bet dar kaltesni yra patys ispa
nai, kurie šiuos literatūrinius turtus 
paniekino. Ispaniškos mistikos aukso 
kasyklos buvo šimtmečiais užmirštos 
ir paniekintos. Iki šiandien ta litera
tūra, išskyrus kelias mažas išimtis, 
yra dar nepaskelbta. Jų tenka ieškoti 
neištirtuose Madrido, Barcelonas, Se
vilijos, Valencijos bibliotekų miš
kuose arba tamsiuose vienuolynų ir 
privačių namų sandėliuose.

Liverpolio universiteto profesorius 
Allison Peers tam darbui yra pašven
tęs daug metų ir savo darbo rezulta
tus išleidęs trijuose tomuose. Jis yra 
paskelbęs nežinomų garsių ir mažiau 
garsių Ispanijos mistikų raštų.

Mistinis pamaldumas, kuris atsispin
di šiuose kūriniuose yra nuostabiai 
exklusyvus ir excentriškas. Čia 
vykstu intymus santykiavimas su Die
vu, kyląs iš asmeniškos dvasinės pa
tirties. Juose yra labai ryški tenden
cija atsiskirti nuo žmonių ir pasaulio. 
Tačiau tą atsiskyrimą reikia teisingai 
suprasti. Čia minimi kūriniai yra 
trumpos pauzos tarp ilgos ir vargin
gos jų egzistencinės kovos. Šv. Te
resė iš Avilos savo mistinius regėji
mus turėdavo tarp dviejų bylų, kurias 
ji vesdavo už įvairias paveldėjimo 
teises; arba tarp dviejų mistinių regė
jimų ji kepdavo pyragaičius savo gi
minių vaikams pavaišinti. Tačiau šie 
mistikai siekė ne išsiblaškymo, bet 
vienumos. Jeigu jie sąmoningai save 
iš kurios gyvenimo srities išjungdavo, 
tai tam kad laimėtų savo vidiniams 
santykiams su Dievu. Jie taip kaip 
Dantė, kuris iš savo tėvynės ištremtas 
ir nuo politinio darbo nušalintas, tapo 
amžinosios valstybės kūrėju ir šeimi
ninku.

NAUJOS ŠV. PETRO BAZILIKOS 
DURYS

Bavarijos kunigaikštis Jurgis, kuris 
buvo šv. Petro bazilikos kanauninku 
ir dideliu meno globėju bei žinovu 
mirdamas paliko savo turtą, kad būtų 
padarytos trejos dar neišbaigtos šv. 
Petro bazilikos durys. Šv. Petro ba» 
zilikos portalas turi penkias duris. Tik 
vidurinės durys yra meniškai Filareto 
iš bronzos apipavidalintos. Trejos ki
tos durys yra medinės, o ketvirtosios, 
vad. „šventosios durys" yra užmūry
tos ir atidaromos tik jubiliejiniais 
metais. Jos bus atidarytos kitais me
tais per Kalėdas.

Vykdydama testamento valią šv. 
Petro bazilikos statybos įstaiga 1947 
metų vasarą paskelbė tarptautinį 
konkursą padaryti šioms trims du
rims. Konkurse galėjo dalyvauti visų 
tautų ir visų religijų menininkai. Pro
jektai turi derintis su Filareto pada
rytomis did. durimis, bet neprivalo 
atsisakyti modernių meno pažiūriu. 
Jury komisijai yra pristatyta 78 pro
jektai, kuri vasario mėnesį buvo su
ruošus! jų parodą. Iš temų gaunasi 
įspūdis, kad nemaža projektų yra pa
daryti Italijoje. Itališki projektai yra 
ramesni ir klasiškesni. Bet užsienie 
tiški projektai pasižymi savo nauja
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ideologija ir kompozicijos jėga. Pav. 
56 projektas vaizduoja 8 temas, pava
dintas „pirminė Bažnyčia" ir 8 temas 
pavadintas „šiandieninė Bažnyčia". 
Pirmosios temos iliustruoja daugiau
sia N. Testamento įvairius sakinius, 
o „šiandieninės Bažnyčios“ temos yra 
8 paskutinių reikšmingųjų popiežių 
enciklikų Iliustracijos.

Vatikano muziejaus direktorius, 
kalk ėdamas apie parodą, mano, kad 
didieji kūrybos laikai šiandien jokiu 
būdu nėra praėję.
VARPŲ PRAMONĖ

Benediktinų vienuolyne Neresheim 
Wurttemberg’e buvo susirinkę varpų 
specialistai ir pramonininkai iš ame
rikiečių ir prancūzų zonų. Buvo kal
bamasi kaip gauti medžiagas reika
lingas varpų pramonei. Vienbalsiai 
buvo prieita jstikinimo, kad bronza 
dar ir šiandien yra geresnė medžiaga 
už kitas medžiagas. Kaip vyriausia 
įstaiga varpų reikalams tuvo pripa
žintas vadinamasis Frankfurto komi
tetas, kuris 1927 metais visuotino 
varpų pramoninkų susirinkimo buvo 
išrinktas. Didieji varpai buvo pradėta 
Europoje vartoti šeštame šimtmetyje. 
Pradžioje jie buvo įrituoti, nuo de
vinto šimtmečio jie buvo liejami, 
pirmiausiai į pintinį avilį, o nuo ke
turiolikto šimtmečio dabartinės for
mos. Nuo septyniolikto šimtmečio at
sirado varpų iš geležies, o 1852 me
tais — iš plieno. Didžiausias varpas 
yra Maskvoje Kremliuje nulietas 1553 
metas 5,75 metrų pločio, 5,8 metrų 
aukščio, sveria 201.916 kg. tai yra 
virš 4.000 centnerių.
VAKARŲ DEMOKRAITIJOS 
PIRMUONYS

Tarptautinė Šveicarų katalikų spau
dos agentūra Kipa, patyrusi iš gerai 
informuotų šaltinių praneša, kad Ko- 
minformas yra išleidęs įsakymą likvi
duoti katalikų Bažnyčią Balkanuose, 
kuri yra vakarų demokratijų pir- 
muonė ir yra didžiausia kliūtis vysty
tis liaudies demokratijai. Sąryšy su 
šiuo įsakymu, paskutiniuoju laiku 
Jugoslavijoje jau yra pastebimi pir
mieji likvidavimo ženklai. Pirmiausiai 
katalikų kunigai turi įteikti prašymus 
komunistų įstaigoms, kad jos leistų 
jiems savo verslu verstis. Pastoraci
ja kunigai gali užsiimti tik tada, kai 
šis prašymas yra patenkinamas. Dau
geliui kunigų tačiau jis nebuvo pa
tenkintas. Kita priemonė likviduoti 
Bažnyčią yra panaikinimas sekina- 
dienio šventės fabrikuose. Sekma
dieniais švenčiantieji darbininkai yra 
baudžiami. Vietoj sekmadienio yra 
įvesta dešimtoji nedarbo diena. ' 

KRITIKUOJAMAS MINDSZENTY
Vengrijos kardinolo Mindszenty 

puolimai prieš liaudies demokratiją 
savo aukščiausio laipsnio pasiekė š. 
m. vasario 16 d. kada kardinolas pa
reiškė, jog šiandien Vengrijoje vieš
patauja melas. Prieš šį kardinolo pa
reiškimą pasisakė ne tik komunistini
ai, bet ir miestietiškieji laikraščiai, 
klausia kaip ilgai dar Vengrijos de
mokratija pakęs šituos kardinolo iš
sišokimus. Miestietiškieji 'laikraščiai 
rengiasi kreiptis į Vatikaną, prašyda
mi, kad ateityje šitokie „išsišokimai" 
nepasikartotų. Kaikurie iš jų rašo, 
kad šitie kardinolo pareiškimai yra 
pilni piktos valios ir neteisingi.
KRIKŠČIONIŠKA AIRIJA

Airijos atstovas Vatikane įteikė 
naujo Airijos mindsterio pirmininko 
De Valeras įpėdinio J. A. Costello 
raštus, kuriuose jis išreiškia savo 
ištikimybę Šventajam Tėvui. Airijos 
vyriausybė, rašoma ten, leisis Baž
nyčios mokslo vedama ir padės visas 
pastangas, kad sukurtų tokią socia
linę santvarką, kurios reikalauja 
krikščioniškieji principai. Savo pasi
kalbėjime su spaudos atstovais J. A. 
Castello pareiškė, kad Airijos vyriau
sybė nori gerų santykių su visomis 
krikščioniškomis tautomis. Kiek 
vienas sąjūdis, kuris 'stiprina krikš
čioniškąją pasaulėžiūrą ras pas juos 
paramos. Airijos valdžia tiki į pa
vienio žmogaus laisvę.
KRIKŠČIONIŠKAS SIŲSTUVAS 
BAVARIJOJE?

Yra projektas įsteigti Bavarijoje 
krikščionišką jadio siųstuvą, kurio už
davinys būtų sukrikščioninti Vakarų 
Europą. Siųstuvui vieta yra išrinkta 
Bamberg'as. Šis projektas turi didelį 
Bamberg'o arkivyskupo pritarimą. 
Bamberg'e randasi patalpos, kuriose 
toks siųstuvas galėtų įsikurti. Dar 
nėra aišku ar siųstuvas bus tik katali
kiškas ar kartu ir protestantiškas. 
Siųstuvo išlaidas turėtų padengti jo 
klausytojai susiorganizavę į sąjungą 
ir užsienio parama. Siųstuvas pra
džioje mano veikti vokiečių kalboje. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vokie
tijoje šiandien gyvena daug Rytų 
Europos žmonių ir, kad už geležinės 
uždangos nėra galimybės per radiją 
skelbti tikėjimo tiesas, reikėtų pagei
dauti, kad tas siųstuvas jau savo dar
bo pradžioje įtrauktų į programą ir 
kitas, ypač Rytų Europos, kalbas.

Vatikano atstovas Vokietijai, vysk. 
Mūnch yra išreiškęs pritarimą ben
dram krikščioniškam siųstuvui.
LIGONIŲ VIENUOLIJOS PRAN
CŪZIJOJE

Kai kurie nebeišgydomi ligoniai, 
gyvenusieji gana ilgą laiką drauge 
sanatorijose, sumanė įkurti tam tikrą 
vienuolyną, kuriame galėtų toliau 
tęsti bendrą gyvenimą ir, kiek be
galėdami, rūpintis ligoniais. Pirmu
tinės padarė tai moterys, susiburda- 
mos į Švč. Marijos dominikonių kon
gregacija. Jomis neužilgo pasekė vy
rai, įkurdami šv. Jono vienuoliją. Sau 
šūkį jie pasirinko: — Per kenčian
čiuosius pas kenčiančiuosius, per li
gonius pas ligonius I —. Nes tik ken- 
čiantieji gali pilnai suprasti ir atjausti 
kenčiančiuosius, ligoniai — ligonius. 
Pragyvenimą jie sau pelnysis tais 
darbais, kuriuos kas moka ir pajėgia. 
Stiprsenieji ir nuo namų apyvokos at- 
liekantieji lankys ligonines, sanatori
jas ir visas vietas, kur tik yra ser
gančiųjų, nešdami jiems religijos 
šviesą ir paguodą. (Iš L' Oss. Rom.).

— Čekoslovakijoje po pirmo pa
saulinio karo kunigų įsteigta čekų 
tautinė Bažnyčia, atsiskyrusi nuo Ro
mos, šiomis dienomis pasidavė rusų 
Ortodoksų Bažnyčios valdžiai.

— Brazilijos senatas savo iškilmin
game posėdyje perskaitė popiežiaus 
encikliką „Optatissima Pax", kuri bu
vo dideliu pritarimu senatorių priimta.

— Popiežius savo kalba kreipėsi į 
Amerikos katalikiškų mokyklų vaikus 
jiems dėkodamas už siuntinius vargs
tantiems žmonėms visame pasaulyje. 
Popiežius pareiškė, kad jis didžiuojasi 
amerikiečiais mokiniais.

— Iš Vatikano sluogsnių praneša
ma, kad laukiama pakeliant į kardi
nolus jugoslavų kalinamą arkivyskupą 
Stepinac.

— Budizmas nori įsikurti Pietų Vo
kietijoj-, netoli Stuttgarto steigiamas 
budistų vienuolynas prie kurio veiks 
seminarija paruošti „kalbėtoms”. Ten 
bus mokoma graikų, lotynų, pali Ir 
sanskritų kalbų, taip pat ir budizmo 
doktrinos.

— Šventasis Tėvas 22 vasario 
priėmė audiencijoje 2.000 Romos tram
vajų konduktorių ir vieną futbolo ko
mandą, kuri Romoje žaidė.

— Vatikano valstybės sekretoriatas 
patvirtina, kad nesenei Albanijoje 
tuvo vėl 5 katalikų kunigai nuteisti 
mirti tarsi' jų ir albanų apaštalinės 
delegatūros vedėjas.
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