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PERVERSMAS MUZIKINIAM PASAULĖVAIZDY
_ *D R. ANT. RAMŪNAS

Ir visą pasauli 
Kaip meilės aidiją 
Aš skambančiais posmais 
Į širdį renkuosi.

Putinas.Turinys. 1. Muzikalinio perversmo priežastys bei prasmė.2. Romantinės muzikos saulėdydis ir tiesimas kelių į neoklasicizmą.3. Neoklasinio pasaulėvaizdžio komponentai.4. Olivier Messiaen ir jo kūryba: uvertiūra į religinę epochą.5. Užbaiga: Olivier Messiaen ir M. K. Čiurlionis.— Perversmas muzikaliniame pasaulėvaizdy — muzikalinio pasaulėvaizdžio sudužimas — nuo ekspresijoniz- mo į neoklasicizmą — Beethoveno epochos galas — šitokiais ar panašiais posakiais bei sąvokom bandoma apibudinti tas muzikalinės kultūros raidos istorinis lūžis, kuris prasidėjo jau ano pasaulinio karo išvakarėse, o nūn, po antrojo pasaulinio karo, yra įvykęs faktas. Muzikai bei muzikologai kalba nūn apie muzikalinės estetikos bei muzikalinės kalbos krizę1), apie muzikos mokslų reviziją2). Klausimas: kame slypi šito perversmo priežastys bei prasmė? Dėl ko įvyko šis perversmas? Kas yra svarbiausi šito perversmo vykdytojai? Vardan ko vyko bei tebevyksta šis perversmas? Kame šito perversmo esmė? Kas yra ta modernioji, naujoji muzika, apie kurią šiandien taip dažnai kalbama? Kaip atrodo tos naujosios muzikos keliai bei ateities perspektyvos? Šalia tokių vardų kaip Ferruccio Busoni, Eric Satie, Arnold Schoberg, Paul Hindemith, Igor Stravinskij, Bela Bartok, Alois Haba, Darius Milhaud, Arthur Honegger ir. kt. iškyla šandien mūsų amžiaus horizonte nauja žvaigždė — prancūzas Olivier Messiaen, religinės muzikos kūrėjas, mūsų kartą, ypač jaunimo pasaulį, patraukiantis, fascinuojantis, žavintis. Kame šito pasisekimo priežastys? Kaip santykiuoja Messiaen religinė muzika su kitoms muzikos linkmėm? — Štai nedalomas komplektas klausimų, kurie laukia iš mūsų atsakymo. Prancūzų poeto Paul Verlaine mestas šūkis „De la musique avant toute ehose" šiandien kaip ir virto išsipildymu: muzika- linė kultūra išsišakoja nūdien įvairiom kryptim, apim
li Adolf Weissmann, Die Musik in der Weltkrise. 1922 Jo

seph Kosma, L’origine du langage musical. Revue Internatio
nale, Nr. 18, Octobre, 1947.

i) Zlūr. H. Ch. Wolff, Revision der Musikwissenschaft. 
Melos, Zeitschrift ftlr neue Musik. August/September 1947. 
283 p. Pig. E. Laaf. Weg und Wandlung der neuen Musik. 
Melos, Zeitschrift ftlr neue Musik, Oktober 1947. 321 sq. Prof. 
Dr. Hans Mersmann, Die moderne Musik seit der Romantik 
in: Handbuch der Musikwissenschaft hrsg. von Prof. Dr. 
Bmst Būcken. Wildpark-Potsdam 1928. 160—218 p. Aaron Cop
land, Our new music. New York 1941.

Šio mūsų gegužės numerio viršelis, padarytas daili
ninko Edvardo Krasausko, vaizduoja Vilniaus Auš
ros Vartų Dievo Motiną. Jis yra paimtas iš iškilmingo 
prašymo šventajam Tėvui, įtraukti t Marijos litaniją 
šūki: „Tremtinių Motina, melskis už mus.“ 

dama ir liturginį -bei religinį gyvenimą ir teatro pasaulį ir filmologijos sritį ir poeziją, o nuo E. Jacques Dalero- zes veiklos Helleran laikų ir kūno kultūrą ir pastaruoju metu pedagogiką3). Štai kodėl muzikalinė estetika bei muzikologija interesuoja šiandien kaip muziką estetą specialistą taip lygiai ir kunigą, pedagogą, didektiką', filosofą, psichologą, literatą etc.1. Kaip šių dienų muzikologai ir ypač lyginamosios estetikos atstovai parodo, muzikalinio arba akustinio pasaulėvaizdžio krizė, prasidėjusi apie mūsų amžiaus pradžią, yra ne kas kita kaip atospindis kultūrinės sąmonės bei pasąmonės krizės, apėmusios visas gyvenime! sritis. Tad ir muzikalinis estetikos bei muzikalinės pasaulėjautos krizės priežastys tik tada aiškėja, kada neišleidžiama iš akių žmonijos sąmonės krizės, kuri visų pirma, yra radusi savo išraišką visos žinijos pagrindų susvyravime.O. Spengleris yra pasakęs: kiekviena epocha, kiekvienas amžius turi savitą geometriją, t. y. savitą erdvinį tikrovės vaizdą. Taip, antai, renesanso epochos pradžią bei įvadą žymi geocentrinio daiktinės visatos vaizdo sudužimas ir helijocentrinio, globalinio visatos vaizdo sukūrimas.Euklidinės geometrijos pagrindų susvyravimas ir pastarosios vietoj iškilimas vad. sferinės, t. y. rutulinės, geometrijos, kurią pagrindė Bemhard Riemann, Minkowski rodo, kad ir mes stovime šiandien ant naujos epochos slenksčio. Žinomas ispanų mąstytojas Jose Ortega y Gasset, kurio leidžiamas žurnalas „Revista de Occidente“ („Vakarų žurnalas") įnešė daug impulsų į Europos kultūrinį gyvenimą, jau prieš 24 metus yra paskelbęs labai įdomią studiją: „Požvilgis ir jo vaidmuo mene", kur jis iškelia šį faktą, drauge nurodydamas glaudų sąryšį tarp geometrinio, erdvinio tikrovės vaizdo iš vienos pusės ir estetinės pasaulėjautos iš antros.Geometrija-matematika-muzika: jas visas tris jungia gilus, vidinis priežastingumo bei giminingumo ryšys: geometrija yra tarsi sudaiktėjusi, erdvėje sustyrusi ir rymanti matematika, o muzika — judanti, tarsi sparnus įgavusi, laike laisvai plazdenanti matematika. Musica ėst mathematica numerans, sako vienas iš universaliausių mąstytojų: G. W. Leibniz. Kitoje vietoje šį. aptarimą jis dar patikslina, sakydamas: „Muzika yra paslaptingas aritmetinis dvasios lavinimas, kur mūsų dvasia nesižino skaičiuojanti". Anot Lorenz Mizler, matematika yra muzikos širdis ir siela*). Geometrija iš vienos pusės, matematika iš antros ir muzika iš trečios taip santykiuoja tarp savęs kaip: regimas, juslinis kūnas, neregima, prie- žaščių pasaulyje gyvenanti siela ir plazdanti dvasia, taigi matematika yra tarsi neregima siela tiek geometrinio, daiktinio, kosminio, astronominio, erdvinio pasaulėvaizdžio tiek ir muzikalinio, tapsminio, vyksminio, laikinio pasaulėvaizdžio. Tik naujausiais laikais šių trijų mokslų sąryšingumas buvo išleistas iš akių, kai tuo tarpu tiek antikiniais laikais tiek ir viduriniais amžiais
3) 2iūr. Elfrlede Feudal Rhythmische Erziehung. Die Satnm- 

lung. 12. Heft 1947. 702—715 p.
*) O. Walzel, Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dich- 

ters. Berlin 1923. 349 p. -■

114

2



šie mokslai sudarė kertinius akmenis visam žinijos pastatui kurti bei atbaigti. Visą mokslo bei ugdymo kursą sudarė tada, kaip žinome, septyni laisvieji menai: gramatika, dialektika, retorika, muzika, aritmetika, geometrija, astronomija, — kurie įsiminimo tikslui buvo sugrupuoti j šį šešiapėdinį dvieilį:Gram luquitur, Dia vera docet, Rhe verba colorat,Mus canit, Ar numerat, Geo ponderet, As colit astrą5) Trys pirmieji laisvieji menai buvo vadinami trivium, t. y. trikeliu, keturi pastarieji — quadrivium, t. y. ketur- keliu. Šitoje ugdymo sistemoje geometrija, matematika ir muzika buvo trys žinijos seserys, lygiai kaip ir senovės graikams. Dar daugiau: šie dėstomi dalykai sudarė atbaigiamąjį ugdymo laipsnį, religijai visas disciplinas jungiant, suderinant ir galutinai atbaigiant. Tik ši aplinkybė paaiškina, kodėl graikai taip aukštai vertino geometriją aukštesniam žmogaus išsilavinimui: viršum įėjimo durų Akademijos, kur dėstė Platonas buvo užra-. šyta: „Medeis eisito agemetretos" — Niekas teneįžengia čia, kas nėra mokęsis geometrijos, atseit erdvinės, juslinės, daiktinės, matematikos bei muzikos. Mat geometrija, kaip sakyta, yra tarsi įkūnyta, apčiuopama, susty- rusi, rymanti matematika bei muzika, todėl į geometriją graikai žiūrėjo kaip į įvadą teorinės matematikos, kurią jie laikė visos žinijos kertiniu akmeniu; gi judančią, plazdančią matematiką, t. y. muziką, jie taip aukštai vertino, jog muzikos sąvoka iš viso buvo tapatybinama su ugdymo sąvoka. Dėl tos tai priežasties matematikos pasaulis atrodo kaip ir vidinė jungiamoji grandis tarp erdvinio meno ir jo pavidalų — architektūros, skulptūros, tapybos etc. iš vienos pusės ir laikino, judomojo, ritminio meno ir jo pavidalų — muzikos, šokio, kūno kultūros, vaidybos, poezijos etc. — iš antros pusės. Jau praeito šimtmečio estetai muziką yra aptarę: „Muzika yra sustingusi architektūra". Šiuos sąryšius atskleidžia prof. Oscar Walzer savo studijoj „Tarpusavis menų nušvietimas", gi prancūzų žinomo esteto Etienne Souriau paskutinis veikalas“): „Menų atitikimas. Lyginamosios estetikos elementai", atskleidžiąs paslaptingus vidinius atitikimo sąryšius taip įvairių meno lyčių — architektūros, skulptūros, poezijos, muzikos etc. — deda ne tik naujus kertinius akmenis muzikinei estetikai bei estetikai aplamai, bet ir patiekia į mūsų rankas naują metodinį raktą grožio pasauliui tyrinėti, suvokti ir išgyventi. Tiek optinio, stovimojo, tiek akustinio, judomojo meno atstovai išreiškia tuos pačius harmonijos, proporcijos, simetrijos, darnumo dėsnius, bet pirmasis — statiškame, antrasis — dinamiškame pavidale. Architektui, skulptoriui, tapytojui pasaulis rymo, dunkso prieš akis, sukom- , ponuotas; suaustas iš pavidalų, linijų, spalvų, muzikui gi pasaulis banguoja tarsi marios, aidi tarsi giesmė, supinta iš meliodijų. Muzikui tinka poeto žodžiai:Ir visą pasaulį Kaip meilės aidiją Aš skambančiais posmais Į širdį renkuosi.Muzikos pasaulio veikmė mumyse pasireiškia per me- liodiją, taktą, harmoniją ir, kas svarbiausia, per ritmą. Ritmo auklėjamoji veikmė žmogui begalinė. „Žmogus iš pirmykščio gyvenimo marių prieglobsčio išplėštas ir atitolintas nuo jo, ilgisi ritminio marių bangų skalanda-
s) Gramatika kalba, dljalektika moko tiesos, retorika puo

šia kalbą. Muzika gieda, aritmetika skaičiuoja, geometrija 
sveria, astronomija tyrinėja žvaigždes.

°) Etienne Souriau, La Correspondance des Arts. Elements 
d’esthętiųue comparee. Paris 1947. 2iūr. taip pat: Georg Anse- 
htltz, Das Farbe-Ton Problem 1929; Musikasthetik 1930. O. W. 
F. Auerbach, Tonkunst und bildende Kunst vom Standpunkt 
dės Naturtorschers. Jena 1924. 

vimo", — sako žinomas ritminės kūno kultūros atstovas ir muzikas Rudolf Bode. Ritmas labiausiai, betarpiškiausiai priartina mus prie pirmykščių gyvatos versmių, todėl ir jo veikmė į mūsų prigimti Yra tokia gaivalinga, pagaunanti, mus pakelianti, išlaisvinanti. Ritmo pasaulyje mūsų siela tarsi atranda sau deramą buveinę, kurioje jinai norėtų pastoviai apsigyventi. Jau antikinės senovės auklėtojai kaip Pitagoras, Platonas yra nurodę, kad esame glaudaus sąryšio bei giminingumo tarp muzikos pasaulio iš vienos pusės ir dieviškosios mūsų prigimties pusės iš antros. Kelias pakilti į idealinį pasaulį per mokslą yra labai ilgas, kainuoja daug pastangų, tad, palyginti, ir mažiau kam prieinamas; mokslas veda mus į idealinio pasaulio aukštumas laipsniškai, mažais, lėtais žingsniais, kai tuo tarpu muzika perkelia mus į idealinį pasaulį vienu mostu, vienu skrydžiu ir, tarsi savo sparnais mus nešiodama, liūliuodama, leidžia mums tenai laisvai pagyventi, pabuvoti. Tai tarsi žemiškas angelas, kuris savo sparnais perneša mus iš žemės į idealų dangų. „Šia prasme, muzika, kaip sako Beetho- venas, yra aukštesnis apreiškimas už kiekvieną išmintį ir filosofiją"; Aidais, meliodijom, kontrapunktais, fugom, sonatom, simfonijom išbyloja muzikas pasauliui gyvenimą bei gyvenimo problemas7), visiems laikams, visoms tautoms ir visiems suprantama tarptautine žmogaus dvasios kalba, kai tuo tarpu filosofo ar matematiko darbų vaisiai prieinami tik mažumai žmonių.Iš geometrijos, matematikos ir muzikos pasaulėvaizdžių sąryšingumo bei tam tikro vidinio jų atitikimo išeinant, ir galima buvo laukti, kad perversmą geometriniame, erdviniame pasaulėvaizdyje lydės perversmas matematiniame ir muzikiniame pasaulėvaizdyje. Taip ir įvyko. Mūsų amžius yra sukūręs savitą geometrinį, erdvinį pasaulėvaizdį*), kuris randa savo išraišką bei atos- pindį fizikoj (Planck, Eddington, Le Louis de Broglie, Einstein), astronomijoj (Eddington, Lemaitre, Jeans), architektūroj (Auguste Perret mokykla), skulptūroj (Aristide Maillot ir jo mokykla), tapyboje (Pablo Picasso ir jo mokykla); yra sukūręs savitą matematinį pasaulėvaizdį ”), kurio kūrėjai bei atstovai kaip B. Riemann, A. N. Whitehead, B. Russell, Ch. Peirce, L. Couturat, R. Camap, G. Frege, H. Scholz, Hilbert, Peano etc., dėdami pamatus vadinamai silogistikai. simbolinei matematikai, matematinei logikai, grindžiamai funkcijos, santykybės ir priešingybių supuolimo (coin cidentia oppositorum) sąvoka, įnešė naujenybių į logikos ir gnoseologijos mokslų pagrindus; dabar bene bus atėjusi eilė muzikai, kuri išreiškingiau, gaivalingiau, betarpiškiab nei kitos dvi jos seserys bei giminaitės, geometrija ir matematika, išreiškia, išbyloja mums epochos dvasią, epochos siekimu^ svajones, ilgesius.2. Apie mūsų amžiaus pradžią baigėsi žydintis muzikos laikotarpis, kurį pradėjo romantizmo gadynė; Ludwig van Beethoven, Anton Franz Schubert. Anton Bruckner, Frederic Chopin, Peter Iljic Caikovskij, M. A. Balakirev, Anton Rubinstein, Friedrich Smetana, Anton Dvorak, Giuseppe Verdi, Hector Berlioz, Franz Liszt, Robert
’) Pig. Prof. Dr. Hans Driesch, Musik und Weltanschauung. 

Neue Muslkzeitschritt. Februar 1948, 37—38 p.
•) H. Dingier, Die Grundlagen der Geometric; Der Zusam- 

menbruch der Wissenschaft und der Prlmat der Philosophic; 
E. Zimmer, Umsturz im Weltbild der Physlk, M. Planck, 
Weltbild der neuen Physlk; Neuberg, Das neue Weltbild der 
Physlk; B. Barink, Die Naturwissenschaiten aut dem Wege 
zur Religion; W. Heisenberg. Wandlungen in den Grundlagen 
der Naturwlssenschalt; U. Filippi, Connaissance du monde 
physique.

fl) 2iūr. F. K. Becker, Mathematische Existenz. Colerus, 
Von Pytagores bis Hilbert. Baldus, Formalismus u. Irtu- 
tionismus in der Mathematik; W. Dubislaw, Philosophic der 
Mathematik in der Gegenwart; Auerbach, Lebendige Mathe
matik.

115

3



Schumann, Richard Wagner ir t. t.: vis tai romantinės muzikos, romantinės pasaulėjautos išreiškėjai bei atstovai. Sis visas laikotarpis kai kieno vadinamas Beetho- veno epocha. Beethovenas romantinės epochos muzikams bei menininkams mėtė šį šūkį: meno uždavinys yra blokšti žmoniją į dieviškąjį dvasios pasiutimą. Taip ir buvo. Romantikai prabilo nauja, iki tolei niekur negirdėta kalba. Jeigu klasinės muzikos pasaulėvaizdis, kurio būdingas išreiškėjas yra W. A. Mozartas10), yra šviesus, perregimas tarsi saulėtas vidudienis, švelnus tarsi padangių žydrynių kvapnumas, giedras tarsi džiaugsmo ašara mėlynose akyse, tai romantinės muzikos pasaulėvaizdis yra tarsi apsiniaukusi saulė, žemė ir dangus audros, gamtos stichijų, gamtos gaivalų šėlimo metu: žaibus, perkūnijas svaidydamas, kupinas prometeiškos dvasios žengia romantikas iš savo kūrybos pasaulio aukštybių j šią žemę, kad it perkūnas, ją sudrebintų, suaudrintų, kad visus išjudintų, Sukrėstų, uždegtų. Dėl to tai Lunačarskis drįsta net teigti, kad Beetovenas bus paruošęs psichologinę dirvą revoliucinėms nuotaikoms Europoje, atseit paruošęs dirvą ir rusų revoliucijai . . . Romantikas ilgisi audros, ilgisi vėtrų, perkūnijos, vėjų kauksmo, kosminių stichijų siausmo, nes amžinas nerimas, amžinas siekimas, amžinas ilgesys bekraštės laisvės, bekraštės buities marių11) yra. romantiko dvasios tėvynė ir poilsis. Romantikui svajonė, sapnas aukščiau už tikrovę, fantazija už mintį; valia už protą, ateitis už dabartį, siekinys už radinį, dėl to tai romantiko kūrybos pasaulis išsimuša, išsilieja iš visų konvencijonalumo formų bei rėmų, tarsi kad okeanas iš savo krantų, visas kliūtis, visus varžtus šalin numes- damas, visas formas sprogdindamas, nuo visų suvaržymo ir priespaudos pančių atsipalaiduodamas, visame kame deklaruojantis didį romantinės gadynės šūkį: laisvės! Ir tikrai, tarsi audra su viesulais, perkūnijom ir žaibais perėjo romantizmas skersai ir išilgai visą Europą su stipriom reperkusijom bei atoaidžiais net už Atlanto vandenyno, siekdamas Indiją bei Pacifiko pakraščius, visur budindamas tautas laisvei, nepriklausomybei, visur trupindamas vergijos, priespaudos grandinius.Ir niekas nėra romantizmo epochos dvasios, besiveržiančios į laisvę, į bekraštybę, taip galingai, taip skaidriai išreiškęs, taip iškalbingai išbylojęs kaip: romantinė muzika, pradedant Beethovenu, o Wagneriu ir jo epigonams baigiant, muzika „bloškianti žmoniją į dieviškąjį dvasios pasiutimą". Bet maždaug apie XIX amžiaus pabaigą ir XX amžiaus pradžią romantizmo dvasia pamažu ėmė blėsti: ir jei pirmąjį pasaulinį karą ir aną pokarinį laikotarpį būtų galima pavadinti romantinės muzikos saulėlydžiu, tai antrąjį pasaulinį karą ir nūdieninį pokarinį laikotarpį reiktų pavadinti romantinės muzikos sutemom.
ro> Zlur. A. M. Llngg, Mozart a genius of harmony. New- 

York 1946.
ii) Plg. viena iš išreiškingiausių eilėraščių mūsų romantinėj 

literatūroj, Maironio „Nuo Birutės kalno“:
1. Išsisupus plačiai vakarų vilnimis, 

Man krūtinę užliek savo šalta banga
Ar tą galią sutelk, ko taip trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!

2. Kaip ilgėjaus tavęs, begalinė plati!
Ir kaip tavo išgirst paslaptingą balsą 
Aš geidžiau, tu pati vien suprasti gali, ,
Nes per amžius plačių nenutildai bangų!

3. Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl nežinau 
Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau 
Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau. 
Vien tik trokštu sau marių prie šono arčiau.

4. Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu;
Jis, kaip audra, nujaus mano sielos skausmus; 
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu 
Ir per amžius paliks, kaip ir aš, neramus.

Austrai Gustaw Mahler (1860—1911), Arnold Schonberg (gim. 1874), prancūzas Gabriel Faure (1845—1925), rusas Aleksander Skrjabin (1872—1915), anglas Cyril Meir Scott (gim. 1879), vokiečiai kaip Richard Strauss (gim. 1864), Max Reger (1873—1916), Hans Pfitzner (gim. 1869), suomis Jean Sibelius (gim. 1865) ir kit. vis tai paskutinieji romantizmo atstovai viena koja stovį ant naujos epochos slenksčio. Jų kūrybos pasaulis yra tai tarsi romantinės epochos garsai.Jau pirmojo pasaulino karo išvakarėse miręs G. Mahler, kurio didžiausias veikalas „Daina apie žemę" galima laikyti romantinės muzikos Austrijoje gulbės giesme, griebęsis kontrapunkto ir pertvarkęs naujai orkestrą, išsimuša iš romantizmo rėmų, tiesia pirmuosius tiltus i Bachą ir Handelį, o tuo pačiu ir į naują, neoklasinę gadynę. Kas Austrijoje buvo Gustaw Mahler, tas Prancūzijoje — Gabriel Faure, tiesęs ■tiltus į Bachą ir gre- gorianinę muziką. Gabriel Faure dvasioj brendo ir žinoma harmonijos profesorė Nadja Boulanger, mokytoja, galima sakyti, ištisos amerikiečių muzikų kartos. Ir Claude Debussy, metęs šūkį „Salin Wagneris!" — ir, galima sakyti, aidais, mellodijom išreiškęs išbylojęs tai, ką posmais išreiškė, išbylojo Mallarme, spalvom — Manet, linijom — Rodin, savo „archainio" pobūdžio bandymais harmonijos srityje susprogdina tradicinius harmonijos mokslo pagrindus, plačiai atverdamas duris naujiems ieškojimams. Jo du (žymiausi papėdininkai — Albert Roussel (1869—1937) ir Maurice Ravel (1875—1937) jau tiesia tiltus į prancūzų klasikus: F. Couperin, J. P. Rameau. Kas Mahler yra Austrijoje, Faure, Debussy — Prancūzijoje, tas Cyril Meir Scott Anglijoje, o Aleksander Nikolajevic Skrjabin — Rusijoje. Skrjabiną būtų galima pavadinti „muzikaliniu Balmontu". Tai kosminės, panteistinės, simbolinės pasaulėjautos reiškėjas, aidais, meliodijom išreiškęs, išdainavęs tai, ką posmais išdainavo rusų simbolistai — Šeši „B": Briūsovas, Buninas, Balmontas, Bielyj, Blockas ir lietuvis Jurgis Baltrušaitis. Dar didesnis revoliucijonierius yra ekspresijonistas Arnold Schonberg, Brucknerio, Strausso ir Mahlerio papė- dininkas: savo sukurta vad. „dvylikos tonų sistema" jis susprogdina ir išnešioja į skeveldras tradicinį, taigi ir romantinį, tonalinės muzikos pastatą, atverdamas kelią atonalinei, modalinei muzikai. Aplink save jis suburia ištisą būrį mokinių: Alban Berg (1885—1935), Ernst Kre* nek, Anton von Webern, Juan Carlos Paz ir kit. Schonberg galutinai suardo tos pačios romantinės muzikos pagrindus, ir jo nuveiktas darbas riogso ant muzikalinės tradicijos griuvėsių tarsi kontūrai ateities statybai, tarsi vartai j naujosios muzikos pasaulį. Vulkaniškas, titaniškas, ekstatiškas ekspresijonizmas yra romantizmo pats kraštutinumas, romantizmo atomazga1’) ir todėl nenuostabu, kad po ekspresijonizmo sekė tiesioginė, kraštutinė reakcija prieš romantizmą, sekė tiltų deginimas į romantinės muzikos gadynę. Italas (motina vokietė) Ferruccio Busoni, prancūzas Erik Satie, vokietis Paul Hindemith, rusas Igor Stravin- s k i j, vengras Belą Barto k, čekas Alois Haba ir pagaliau naujausia žvaigždė prancūzas Olivier Messiaen, — štai tie svarbiausi tiltų degintojai į • romantinę praeitį ir kartu tiltų tiesėjai į naują muzikos gadynę, į naująją muziką: neoklasicizmą. Lygiai taip pat tokių muzikologų kaip Hugo Riemann (nesumaišyti su Bemhard Riemann žinomu matematiku), Alfred Einstein (nesumaišyti su Albert Einstein — santy- kybės teorijos pagrindėju), Hans Mersmann, Charles Lalo, Norbert Duforcq ir kit. darbas muzikos mokslų
12) 21ur. Prt. Hans Mersmann, Die moderne Musik seit der 

Romantik in: Handbuch der Muslkwlssenschaft. Wildpark — 
Potsdam 1929. 127 p.
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srityje yra ne tik bandymas susumuoti visa tai, kas 
buvo nuveikta iki šiolei, bet ir kartu pastanga prasi
mušti iš praeities rėmų į naują muzikos pasauli, i nau
jąją muzikos gadynę, kuri šiandien vadinama egzisten- 
cijalizmo bei neoklasicizmo vardais.

Kai kas, pavyzdžiui toks Ernest Kreneck, yra linkę 
žiūrėti j italą Ferrucio Busoni (1866—1924) kaip 
į patį pirmąjį ir pat} didžiausią neoklasicizmo šulą. Ir 
tikrai Busoni, jungdamas savyje pietiečio prigimtį, sie
kiančią formos aiškumo, dailumo, griežtumo, atbaigtume 
iš vienos pusės ir šiauriečio prigimti, kupiną jėgos, 
valingumo, veržėsio j begalybę iš antros pusės pajėgė 
atlikti didelį istorinį darbą: jis sutramdė jau iš bet kokių 
ribų, krašto ir saiko išėjusią romantinę muziką ir įstatė 
ją j sandarius ir kartu iškilnius rūmus, įpavidalino; mu
ziką jis studijavo Vienoje ir Grace; jis yra H. Schmitt, 
W. A. Remy -ir Liszto mokinys. Po Rubinsteino ir Liszto, 
būdamas vienas iš didžiausių pijanistų, turėdamas tiek 
nuostabų formos apvaldymą, tiek nuostabią įsijautimo 
į muzikos pasaulio turinį dovaną, jis atskleidė mūsų 
amžiui Bacho ir Mozarto kūrybos grožį ir didybę. Savo 
teoriniais veikalais kaip „Naujosios muzikalinės estetikos 
metmenys", „Apie muzikos vienybę" jis yra dėjęs ker
tinius akmenis nūdieninei muzikinei estetikai, nūdieni
niam muzikaliniam pasaulėvaizdžiui bei pasaulėjautai. 
Jis įprasmino savo tautiečio Verdi šūki, mestą Europos 
menininkams: Tomate all'antico et sera un progresso! 
Grįžkite į senovę ir bus pažanga! Busoni veikla siekė 
ne tik Europoje (Viena, Maskva, Helsingsforsas, Zū- 
richas, Berlynas), bet ir už Atlanto vandenų.

Tais pačiais metais (1866) kaip Busoni gimęs ir tik 
vienais metais (1925) vėliau negu jis miręs Erik Šatre 
yra vykdęs tą patį savo bendralaikio uždavinį: statė iš 
visų pusių užtvaras bei sienas neoromantinės bei eks- 
presijonistinės muzikos kraštutinumams, prieš .nepaža

botą bombastiką pastatydamas paprastumą, nuosaikumą, 
susivaldymą, formos preciziją . . . Apie Erik Satie spie
čiasi ištisa muzikų eilė, pirmoj vietoj minėtina „šešių" 
Georges Auric, Germaine Taillefaire, Durey. Pirmieji 
du — Darius Milhaud ir Arthur Honegger — būdami 
vienmečiai (gim. 1892) lygegrečiai plėtoja savo veiklą 
kaip du polifoninės muzikos atstovai. Erik Satie orbitoj 
sukasi taip pat Virgil Thompsono, šalia Mare Blitzstein 
vieno iš amerikiečių operos kūrėjų bei pradininkų, kū
ryba. Thompson teigia, jog Erik Satie esąs vienintelis, 
kuriam pasisekė sukurti XX amžiaus vakariečio menta
litetą atitinkančią estetiką.

Paul Hindemith (gim. 1895), buvęs savo laiku 
kompozicijos profesorius Aukštojoj Muzikos Mokykloje 
Berlyne, o vėliau suradęs savo pedagoginei veiklai dirvą 
Amerikoje, būtent žinomam Gale universitete, eina Bu
soni bei Satie keliu: būdamas Johannes Brahms, siekian
čio suderinti klasicizmą ir romantizmą, įtakoje, jis pa
mažu įveikia romantizmo kraštutinumus ir savo funda
mentaliam veikale „Unterweisung im Tonsatz" tiesia 
kelius neoklasicizmui. Tarptautinėje vasaros akademi
joje, kuri buvo suruošta 1947 metų vasarą Salzburge, 
prof. Hindemith yra skaitęs paskaitų ciklą „Muzikos 
teorijos problemos", kur jis gvildeno moderniosios mu
zikos pagrindus, iškėlė jos sąstatinius elementus, juos 
atskirai apibudindamas ir vieną nuo kito atsiedamas. 
Ypatingą dėmesį jis kreipia į santykius: ritmikos, melio- 
dikos, metrikos, harmonikos. „Kas muziką yra pasirin
kęs, tas yra sau laimėjęs dangišką lobį", — sako prof. 
Hindemith veikale „Kanona fūr Musikliebhaber u. Mu- 
sikfreunde" (1928). Pitagoras, Guido iš Arezzo, Rameau, 
lygiai kaip visi tie klasinės bei romantinės muzikos at
stovai, kurie yra buvę pastarųjų įtakoje, palaipsniui yra 
dėję, Hindemith nuomone, plytas moderniosios muzikos 
pastatui. b. d.

AUKLĖJIMAS IR KRIKŠČIONIŠKOS KULTŪROS KRIZĖ

CHRISTOPHER DAWSON

Christopher Dawson yra viena iš ryškiųjų kardinolo 
Newmano ir Chestertono tradicijų tęsėjas šiandieninė
je Anglijoje. Jis yra pagrindinis judintojas Anglijos 
maldos Ir visuomeninio veikimo sąjūdžio „Dvasios 
kardas“. Sis sąjūdis kilo Anglijoje pereito karo metu, 
tuo laiku, kada jos egzistencijai buvo labiausiai gra
soma. Būdinga, kad šis sąjūdis, būdamas katalikų mal
dos sąjūdžiu, kaž kaip sugebėjo iš savo tarpo-neiš
skirti kitų konfesijų žmonių.

Christopher Dawson buvo Londono „Times" lai
kraščio vyr. redaktorius karo metu. Tik išsiskyrus jo 
pažiūroms su Curchlllo vyriausybe auklėjimo klausi- 

'mais, jis iš tų pareigų pasitraukė. Mūsų dedamas 
straipsnis kaip tik nušviečia jo pažiūras i auklėjimą, 
religiją Ir kultūrą. Mes turime vilties, kad mūsų 
auklėtojų sluoksniuose jis ras atitinkamo dėmesio

Red.

1. Mūsų civilizacijos dabartinė krizė. Jos pa
grindinė priežastis — auklėjimo susmuki
mas.

’ Aš manau, kad man nereikalinga užakcentuoti pa- 
grindan dedama tezė, kad dabartinė Vakarų civiliza
cijos krizė reikia priskirti, mūsų kultūros atsiskyri
mui nuo jos religinės bazės. Šitas faktas yra pripa
žįstamas net tų mintytojų, kurie yra labai nutolę nuo 
Įprastų krikščioniškų pagrindų. Bet aš manau, kad 
žmonės dar pakankamai nežino, kaip atsakingas yra 

auklėjimas už šį fatališką procesą. Net patys auklė
tojai iki šiol nėra pakankamai įsisąmoninę, to ardančio 
fakto, kad mūsų civilizacija tuo duagiau supasaulėja, 
kuo didesnę pažangą daro auklėjimas kiekybine pras
me, taip kad mūsų kultūros atsiskyriipas nuo jos re
liginės bazės, atrodo, yra tiesiog proporcingas visą api
mančio auklėjimo išplitimui.

Taip pat negalima sakyti, kad žmonija to pavojaus 
nebūtų pastebėjusi. Iš pat pradžių jau jis buvo pa
žintas ne tik religingų žmonių, bet ir politikų 'bei 
valstybės vyrų. Hercogas von Wellington savo sveiku 
žmogišku protu išreiškė visą problemą trumpiausia 
forma sakydamas: „Atsargiai su visa tuo, ką 
mes dabar darome! Jei jūs nepastaty
si t e viso to ant religijos, jūs išauklėsite 
tik daug išmintingų velnių!“

Bet hercogas Wellington nebuvo joks auklėtojas; ir 
jo nuomonė buvo pažangiųjų idėjų atstovų atmesta 
kaip reakcionieriaus pažiūra. Tokia ji iš tikrųjų buvo. 
Tačiau įvykiai jo posakį pateisino, ir šiandien mes 
matome, kokį chaosą iš mūsų pasaulio padarė tie „iš
mintingieji velniai“. Be abejo viso blogio šaltinio ne
reikia ieškoti tame fakte, kad auklėjimas tapo visuo
tinis, bet tame sunaikinime senosios hierarchijos, kuri
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buvo tarp dvasinių mokslų, gamtos mokslų ir teolo
gijos. Ši hierarchija yra senoji aukštųjų Europos stu
dijų tradicija. Didžioji visuotinio lavinimo blogybė 
buvo ne tiek jos supasaulėjimas, kiek jos posūkis į 
naudingumą, kuris vis didėjančiu mastu vedė prie 
visų nepasaulinių vertybių ir pagrindų izoliavimo. 
Reikia pripažinti, kad mes Anglijoje ir Amerikoje tarp 
dogma pagristos religijos ir pasaulietiškos naudingu
mo galvosenos turėjome tam tikrą ryšį, kuris yra ki
lęs karalienės Viktorijos laikais, būdingais savo kom- 
promisiškumu. Bet tai buvo nenatūralus ryšys ir jis 
nestengė atsispirti didėjančiam pasaulietiškai nu- 
sistačiusios kultūros spaudimui. O tuo laiku, kada 
šitas dykas naudingumo principas jau buvo visuome
nės auklėjime pakeistas humanistiniu idealu — pats 
humanizmas prarado savo garbę ir įtaką aukštesnia
jam lavinimui. Kada kultūros idėja buvo atpalaidota 
nuo religijos kaip ir nuo gyvenimo, jos socialinė reikš
mė greitai dingo, ir šiandien mes esame liudininkai 
reguliarios kovos prieš kultūrą; esame liudininkai 
išaukštinto prasto žmogaus, mažo žmogaus ir mušei
kos. Mes esame liudininkai viso panteono nuostabių 
dievų, kurie kyla iš kultūrinio pogrindžio ir žengia 
į senosios Europos dienos prieblandą ir pilnos bar- 
barijos nakties prietemą. Aš netikiu, kad mūsų civili
zaciją būtų galima apsaugoti nuo šio likimo vien tuo, 
kad mūsų dabartinis auklėjimas būtų sustiprintas 
kiekybiškai, vadinasi, kad vis daugiau žmonių vis il
gesniam laikui auklėjimas apimtų. Faktiškai viešojo 
auklėjimo ištęsimas — vienas iš vienašališkų auklė
jimo sistemų bandymas suformuoti visos visuomenės 
galvoseną pagal vieną visa apimančią auklėjimo sis
temą — tiktai didina modernios visuomenės masiš
kumą, nepakeldamas jos kultūros nei pagilindamas 
dvasinio gyvenimo.

Galimas dalykas, kad po karo mes pergyvensime 
didelį auklėjimo pastangų polėkį ypač Rytuose ir-ne 
europiniame pasaulyje. Bet jame reikšis tik stiprios 
socialpolitinio pobūdžio pastangos, panašios į tas, ku
rios inspiravo Sovietų auklėjimo pastangas praeitą 
dvidešimtmetį. Geriausiu atveju tai reikš gyvenimo 
stovio pakėlimą visose tose tautose, kurios buvo nus
tumtos, paniekintos ir apiplėštos. Blogiausiu atveju 
tai gali reikšti tautų sumasinimą ir palenkimą poli
tiniams valdžios tikslams. Bet kiekvienu atveju gręs 
pavojus perdaug užakcentuoti tas priežastis, kurios 
kyla iš naudingumo, ir apleisti giliausias dvasines ga
lias, kurios buvo kūrybinis elementas visose didžio
siose krikščionių ir nekrikščionių praeities kultūrose.

O Vakaruose mes jau esame šitą fazę peržengę. 
„Ekonominis žręogus“ buvo tapęs bendra priebėga 
mūsų protėviams, ir utilitaristas yra šiandien nuo 
mūsų toliau negu rafaėlistas1). Mums atėjo laikas 
grįžti atgal ir žiūrėti, ko mes per šiuos du pasaulio 
užkariavimo ir ūkinės pažangos šimtmečius netekome, 
ir pasvarstyti, kaip mes galėtume vėl rasti priėjimą 
prie tų pagrindinių realybių, kuriomis remiasi mūsų 
civilizacijos esmė. Jei mes pripažinsime (aš manau, 
taip mes visi darome), kad Vakarų kultūra yra krikš
čioniškas kūrinys, kad Europa yra krikščionybės duk
tė — tai mes turime skirti šiai tiesiai kur kas daugiau 
dėmesio teorijoje ir praktikoje, negu mes darėme pra
eityje. Mes, aš manau, dabar negalėtume sakyti, kad 
kiekvienas, j aunas vyras arba kiekviena jauna moteris 
apleidžia šiandien mokyklą arba universitetą, aiškiai 
šį faktą suprasdami.

U Angelo Rafaelio pasekėjas, kuris neprašytas pasišauna 
kieno nors pagelbai. Vertėjas.

2. Krikščioniškas auklėjimas praeity ir re
liginis auklėjimas šiandien.

Auklėjimas plačiausia žodžio prasme yra procesas, 
kuriuo nauji visuomenės nariai yra įvedami į jos gy
venimą bei galvoseną, pradedant nuo paprasčiausių 
elgesio formų iki aukščiausios dvasinės išminties pa
likimo. Todėl krikščioniškas auklėjimas yra įvedimas 
į krikščionišką gyvenimo ir galvojimo būdą; ir tūk
stantį du šimtu metų Europos tautos daugiau ar ma
žiau buvo šiai įtakai pasidavusios. Šis procesas kai 
kuriuose punktuose turėjo gilesnės įtakos, kai ku- ’ 
riuose ne taip gilios įtakos, tačiau jei mes jį imame 
kaip visumą, tai galima sakyti, kad niekur kitur žmo
nijos istorijoje negalime rasti tokios galingos intelek
tualinių ir moralinių pastangų srovės, kuri per tiek 
daug kanalų tekėtų į šį vienintelį tikslą. Koks neto
bulas bebūtų buvęs pasisekimas, nėra abejonės, kad 
jis pasaulį pakeitė; ir niekas neturi teisės kalbėti apie 
Vakarų Europos civilizacijos istoriją, kuris nepadėjo 
visų pastangų suprasti jos tikslus ir metodus.

Apskritai tas nebuvo padaryta. Tiek iš istorikų, tiek 
ir iš auklėtojų pusės buvo apsileista, kai jie artinosi , 
į dalykus visai iš kitos perspektyvos. Tokia istorija 
kaip Gibbonso, kuri alsuoja atvira kova ir neapykanta 
krikščioniškai kultūrai, yra visų paprastai laikoma 
šališka. Bet daug kas laiko visai galimu dalyku ra
šyti apie Europos kultūrą kaip apie tautinę istoriją, 
visą krikščioniškąjį palikimą iš aprašymo taip iš
leidžiant, kad vidutiniškas skaitytojas visai nepaste
bės, kad ko nors trūksta. Vienok religinė tradicija su
darė sąlygas visos kultūros išsivystymui; nuo penk
tojo iki devynioliktojo šimtmečio ji davė vertybių ma
tus, ji suteikė žvilgsnį į tikrovę, ji iššaukė į gyvenimą 
savo charakteringus reiškinius. Šiandien į religinį 
auklėjimą žiūrima kaip į šalutinį reiškinį, kuris yra 
tik laisvai susijęs su bendru auklėjimo pastatu, pa
našiai kaip gotiška bažnyčia moderniame miesto kvar
tale.

Bet praeityje ji buvo pagrindas, kuris laikė visą 
kultūros pastatą, ir buvo giliai įleidusi šaknis po so
cialinės sąmonės paviršiumi.

Nes iš pat pradžių krikščioniškas auklėjimas buvo 
suprantamas ne pamokų išmokymo prasme, bet įve
dimo į naująjį gyvenimą prasme arba dar daugiau: 
pašventinimo į misteriją prasme. Pirmieji krikščio- - 
niško auklėjimo vadovėliai, kaip šv. Kyrilio „Kateche- 
tiški pašnekesiai“ arba šv. Augustino veikalas D e c a- 
techizandis Rudibus, pabrėžia esoterinį (pas
laptingą) pamokymo charakterį. Pvz., mes skaitome 
šv. Kyriliaus Jeruzaliečio Katachezių pradžioje se
kančią pastabą: „Šitas Katechezes Tu gali duoti į ran
kas krikštijamiems ir pakrikštytiems tikintiesiems, bet 
jokiu būdu ne katechumenams arba tiems, kurie nėra 
krikščionys, kadangi Tu turėsi už tai prieš Viešpatį 
atsakyti. Ir jei Tu padarysi nuorašą, užrašyk šitą pra
džioje, kaip Viešpaties akyvaizdoje“. Krikščioniškas 
auklėjimas buvo kažkas, kas negalėjo būti patiektas 
tiktai žodžiais, bet apėmė viso žmogaus mokslą. Tai 
buvo valymo ir švietimo procesas, kuris savo centrą 
rado religinėse misterijose ir buvo išreiškiamas sim
boliniais pavaizdavimais ir liturginiais veiksmais.

Taip krikščioniškas auklėjimas buvo ne tik šventas 
įvedimas į krikščionišką visuomenę, bet taip pat įve
dimas į kitą pasaulį, kur už slepiančių šydų pa
sidarydavo matoma dvasinė tikrovė, kuri būdavo ne
prieinama natūraliam žmogui ir kuri pakeisdavo bui
ties prasmę. Ir man atrodo, kad kaip tik šioje vietoje 
pasirodo mūsų moderniojo auklėjimo — neišskyrus 
ir religinio auklėjimo — trūkumai. Jam trūksta die-
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viškojo apreiškimo prasmės. Jis yra priimamas kaip 
pamokymas, kartais kaip naudinga informacija, daž
nai kaip įkyrus balastas, reikalingas kokiam nors eg
zaminui pasirengti. Bet niekur mes nerandame to 
džiaugsmingo naujos ir stebėtinos tikrovės atradimo 
jausmo, kuris mūsų krikščioniškai kultūrai gyvybę 
davė. Visoks tikras religinis auklėjimas veda aukštyn 
prie dieviškų paslapčių mąstymo, ir kur to nėra, ten 

-visa kultūra yra savyje silpna ir nevieninga. Gali būti 
čia padarytas priekaištas, kad tai esanti pamaldų sri
tis, bet ne auklėjimo. Bet nėra galimybės tas dvi sri
tis vieną nuo kitos atskirti. Krikščioniško auklėjimo 
ir kultūros tradicija kaip tik prasidėjo ir išsivystė 
pamaldų aplinkoje. Pirminis krikščioniškas auklėji
mas buvo pašventinantis įvedimas į dieviškas paslap
tis liturgijos prasme ir jis atnešė su savim religinės 
poezijos, muzikos ir meno išvystymą — krikščioniškos 
kultūros pirmgimius.

Gal būt mums sunku įvertinti šių dalykų auklėjan
čią reikšmę, kadangi krikščioniška liturgija ir su ja 
susijusi literatūra bei menas dar kaip gyva mūsų bui
ties dalis tebeveikia mūsų gyvenime toliau taip, kad 
mes nelabai galime įsivaizduoti, kaip labai skirtinga 
yra šiandieninės mūsų kultūros padėtis nuo tos, kuri 
buvo prieš ją.

Šiandien Bažnyčia yra tiktai viena iš daugelio 
kultūrinių įstaigų, kurios tarp savęs lenktiniauja, for
muodamos viešąją nuomonę. Ji yra kaip kinas ir 
radijas, drama ir romanas, spauda ir skelbimai, ne
minint jaunimo sąjūdžių ir politinių partijų. Bet pra
eityje Bažnyčia bent paprastiems žmonėms per ištisus 
šimtmečius savyje apėmė visą kultūros ratą; tik baž
nyčioje paprastas žmogus rado pamokymą, dievišką 

mokslą ir dvasinį maistą. Dar iki šiai dienai Europos 
bažnyčios tebevyrauja Europos landšafte, ar jos kaip 
Lincoln ir Chartres apvaldo miestus, ar kaip Angli
jos kaimų bažnyčios — skęsta kraštovaizdyje. Bet 
kiekvienu atveju jos yra paminklai praeito laiko ir 
kultūros, bet nebėra daugiau gyvieji visuomenės cen
trai, kuriais jos buvo. Mes turime į jas pažiūrėti į to
kias, kokios jos buvo savo grožio dienomis — žėrinčios 
savo spalva, turtingos skulptūra, pilnos muzikos ir 
dramatinio liturgijos veiksmo — dvasinės tvirtybės 
rūmai — kad mes galėtumėm sau įsivaizduoti tą vie
tą, kurią jos užėmė kadaise tautos gyvenime, kuris 
kitais atžvilgiais buvo daug vargingesnis negu šian
dien. Net šiandien, kur jos yra palyginti apleistos, 
Bažnyčios įtakos kultūriniam gyvenimui jokių būdu 
negalima žemai vertinti. Iš savo asmeniškos patirties 
aš norėčiau pasakyti, kad aš savo mokslo metais dau
giau — kur kas daugiau — išmokau lankydamas 
Westminster’io katedroje, negu iš religinių pamokų 
mokykloje. Ta didelė bažnyčia su savo saksų karalių 
paminklais ir viduramžių valstybiniais vyskupais davė 
mums progos stipriau pajusti religinio elemento 
reikšmę mūsų kultūroje ir jos įsišaknijimą mūsų tau
tiniame gyvenime, negu tai, kas reikėjo išmokti iš 
knygų. Tai buvo ne tik istorinės sąmonės praplėtimas, 
bet jis taip pat pagilino dvasinį žmogaus religijos su
pratimą, kaip objektyvios tikrovės, kuri išeina toliau 
už privataus patyrimo ribų. Ir jei taip gali būti net 
šiandien, tai kur kas daugiau turėjo būti praeityje, 
kada šventųjų ir šventų vietų kultas teikė visai isto
rinei ir geografinei sričiai savo šventumo palaiųią ir 
visoms visuomeninėms bendruomenėms ir veikimams 
teikė jiems priklausančią religinę simboliką! (b. d.)

DIDŽIOSIOS PJŪTIES DARBININKAI
KUN. DR. PR. MANELIS

Redakcija turi atsiprašyti šio straipsnio autorių ir 
skaitytojus, kad per neapsižiūrėjimą antroji šio 
straipsnio pusė pasirodo pavėlintai. Kadangi šio straips
nio tema liečia labai svarbų visai mūsų tautai klau
simą — kunigų pašaukimo klausimą — tai randame 
reikalo nors ir pavėluotai jį paskelbti.

Pirmoje straipsnio dalyje („N. G.“ 5 Nr.) Autorius 
iškėlė, kokioje būklėje yra kunigų prieauglis Lietu
voje ir nurodė pirmąją priemonę jam padidinti — 
maldą. Antrojoje straipsnio pusėje autorius iškelia 
kitus svarbius veiksnius kunigystei ugdyti būtent: 
šeimą, jaunimo organizacijas ir pačius kunigus. Red

b) Šeimos krikščioniškas gyvenimas yra laidas gerų 
kunigystės pašaukimų. Tai taisyklė beveik be jokios 
išimties. Juk visiems yra suprantama, kad tarp šei
mos ir kunigystės pašaukimo yra ankštas ryšys bei 
santykis. Ir todėl Šv. Tėvas Pijus XII, išeidamas iš to 
neginčytino fakto, teigia: „Iš šeimos, kuri pagal Dievo 
valią susikūrusi įstatymu nustatyta vyro ir moters 
santuoka, Kristus ir Bažnyčia ima Evangelijos tarnus 
bei apaštalus, ima sau kunigus ir šauklius, kurie 
gano krikščionis ir perplaukia vandenynus sielų švie
timo ir gelbėjimo tikslu“ (Pig. Joseph Schmitz, op. cit., 
8 pusi.). Popiežius Pijus XI savo enciklikoje apie ku
nigystę plačiai išryškina tuos santykius tarp šeimos 
ir kunigystės. „Geriausia ir natūraliausia dirva“, rašo 
Popiežius, „iš kurios beveik savaime turi išdygti ir 
sužydėti šventyklos žiedai, yra visuomet tikra ir gi

liai krikščioniška šeima. Dauguma šventų vyskupų ir 
kunigų, kurių garbę Bažnyčia skelbia, yra dėkingi už 
savo pašaukimo ir savo šventumo pagrindus gyvo 
tikėjimo ir vyriškos dorovės tėvo, skaisčios ir maldin
gos motinos pavyzdžiui bei pamokymams arba apskri
tai šeimai, kurioje šalia papročių skaistumo bei gry
numo viešpatavo kaip karalienė Dievo ir artimo 
meilė. Išimtys iš šitos bendrosios Dievo Apvaizdos tai
syklės yra retos ir jos tik patvirtina pačią taisyklę. 
Jei šeimoje gimdytojai Tobijo ir Saros pavyzdžiu prašo 
Dievą gausios įpėdinystės, kuri garbintų Viešpaties 
Vardą per visus amžius, ir priimą vaikus su dėkin
gumu kaip dangaus dovaną ir kaip brangų turtą, jei 
jie iš visų jėgų stengiasi jiems įkvėpti nuo pirmųjų 
vaikystės dienų šventą Dievo baimę, krikščionišką 
maldingumą, nuoširdų Kristaus Svenčiausiame Sakra
mente garbinimą,pagarbą šventoms vietoms ir šven
tiems asmenims; jei vaikai mato savo gimdytojuose 
darbštaus ir maldingo gyvenimo pavyzdį; jei jie mato, 
kaip gimdytojai mylisi Viešpatyje, kaip dažnai jie eina 
šv. Sakramentų, kaip jie ne tik Bažnyčios abstinencijos 
ir pasninko įsakymų laikosi, bet taip pat ugdo laisva- 
vališko krikščioniško susivaldymo dvasią; jei jie mato 
visą šeimą prie bendrosios šeimos maldos; jei jie vėl 
mato, kad gimdytojai pagal išgales pagelbsti kitiems 
varge, tada negali taip atsitikti, kad bent vienas iš
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šitų vaikų, kurie visi vis dėlto iš visų jėgų stengiasi 
savo tėvų pavyzdžiu pasekti, savo širdyje išgirsto die
viškojo Mokytojo pakvietimo nepaklausytų: „Ateik ir 
sek mane, ir aš padarysiu tave žmonių žveju!“ Kaip 
laimingi tokie tėvai, kurie, nors ir nėra taip kilnaus 
nusistatymo, kad prašytų Dievą savo vaikui kunigystės 
pašaukimo (kaip taf ankstyvesniais laikais dažnai pa
sitaikydavo), tačiau pašaukimui nesipriešina ir moka 
jaustis jo pagerbti, ir jame įžiūrėti ypatingą Dievo 
malonę!“ (Encikl.).

Šie enciklikos žodžiai tarsi pirštu parodo glaudžius 
santykius tarp giliai tikinčios šeimos ir kunigystės. 
Tie žodžiai nereikalingi jokio komentaro. Ir šiaip aiš
ku, kad krikščioniškoji šeima, kurioje viešpatauja 
krikščioniškų dorybių dvasia, yra pati geriausia dirva, 
iš kurios išauga kunigystės, o taip pat ir vienuoliniai 
pašaukimai. Ne be pagrindo todėl galime sakyti; Kas 
rūpinasi šeimos dvasine sveikata, kas stengiasi, kad 
šeimose klestėtų krikščioniška aukos dvasia, tas tuo 
pačiu rūpinasi gerais pašaukimais į kunigystės luomą.

c) Kunigystės pašaukimai ir iš viso pašaukimai į 
dvasinį luomą gražiai bręsta katalikiškose jaunimo 
draugijose. Jei religingi ir dori, jaunuoliai, tarpusavy 
bendraudami, vienas kitą dvasiškai pakelia bei pasti
prina, tai ką jau kalbėti, kiek jie turi dvasinės nau
dos geroje, Bažnyčios globojamoje organizacijoje. Jau
nuoliai, įsijungdami į kat. organizacijos veiklą, ne
jučiomis stiprėja religiniame gyvenime, palaipsniui 
tobulina savo charakterį, įkaitina savo dvasią krikš
čioniškuoju idealizmu, kuris duoda jėgos pasiaukoti ir 
sunkiausiems darbams. Ir suprantamas dalykas, kad 
jau šeimoje Dievo pažadintieji kunigystės pašaukimai, 
bręsdami šiltoje kat. organizacijos atmosferoje, tiek 
sustiprėja, jog tokie jaunuoliai su pasiilgimu laukia 
tos valandos, kada galės įstoti į seminariją ir ruoštis 
kunigo veiklai Dievo Karalystėje. Kad kat. organizaci
jos taip teigiamai veikia kunigystės pašaukimus, pat
virtina ir tas faktas, jog beveik be jokios išimties įsto
ja į kunigų seminariją tik Bažnyčios globojamųjų 
draugijų nariai.

Šią mintį patvirtina ir Šv. Tėvas Pijus XI savo 
enciklikoje apie kunigystę. Popiežius tiesiog užgiria 
kat. akciją bendrai ir kat. jaunimo draugijas atskirai 
už jų palaimintą veiklą kunigystės pašaukimų ugdyme. 
Štai jojo žodžiai; „Už šitą veiklą (katalikų akcijai ku
nigystės pašaukimų ugdyme) pats gausiausias atlygini
mas yra kaip tik tikrai didelis skaičius kunigystės ir 
vienuolinių pašaukimų, kurie bręsta jaunimo draugijų 
prieglobstyje. Šitie pašaukimai rodo, kad šis palaimin
tas pasauliškių sąjūdis yra ne tik bendrai derlinga 
dirva gerui, bet taip gerai saugojama ir gerai prižiū
rima lysė, kurioje gali vystytis nuo pavojų apsaugotos 
gražiausios ir gležniausios gėlės. Visi katalikų akcijos 
nariai tejaučia garbę, kuri tokiu būdu atsispindi jų 
sąjungoje, ir jie tebūna tikri, kad katalikai pasauliš- 
kiai šituo savo prisidėjimu prie pasaulinio ir vienuo
linio klero augimoj darbo šauniausiu būdu dalyvauja 
aukštojoje „karališkos kunigystės“ (1 Petr. 2, 9), gar
bėje kurią Apaštalų Kunigaikštis priskiria visiems at
pirktiesiems žmonėms“.

Būtų galima ieškoti ir kitų kelių ar būdų kunigystės 
pašaukimams ugdyti, bet šioje vietoje tenka pasiten
kinti tuo, kas jau pasakyta. Pabaigoje šio rašinio no
riu vieną kitą žodį pasakyti, kiek kunigas bei sielų 
ganytojas gali veikti kunigystės pašaukimų ugdyme.

5. Sielų ganytojo veikla kunigystės pašaukimų 
pažadinime bei ugdyme.

Kunigas kaip sielų ganytojas ir auklėtojas turi daug 
progų susitikti su jaunimu; jis susiduria su jaunimu 
ir mokykloje, ir bažnyčioje, ir organizacijoje, ir eks

kursijose, ir privačiuose pokalbiuose. Visomis progo
mis kunigas, mokydamas jaunimą religinio gyvenimo, 
skiepdamas jaunuolių širdyse tikrą pamaldumą, dorinį 
jautrumą, aukos dvasią, grūdindamas jųjų valią, gali 
lengvai pastebėti jaunuolių prigimties palinkimus, o 
iš tų palinkimų gali atpažinti tuosius, kuriuos Dievas 
kviečia ypatingai savo tarnybai — kunigo uždaviniams 
ar vienuoliniam luomui. O pažinęs tokius Dievo šau
kiamuosius, kunigas, pats brangindamas savo pašau
kimo malonę, moka juos vesti į altoriaus tarnybą. 
Įvairiais būdais sielų ganytojas gali sustiprinti pašau
kimus ir juos ruošti kunigystei. Vienas gali čia daug 
laimėti, panaudodamas vienas priemones, kitas — ki
tokias. Bet kiekvienas kunigas šioje srityje gali nuosta
biai daug padaryti, jei tik pastoviai ir pasišventusiai 
dirba. Tokios vaisingos veiklos pavyzdžių netrūksta. 
Vokietijoje yra plačiai žinomas kunigystės pašaukimų 
paruošime kanauninkas Jobūbas Kaspar, miręs 
1915 m. vasario mėn. 15 dieną šiaurinėje Bohemijoje. 
Linzer Theologisch-praktische Quartalschrist (1916, 
911 pusi.) šiaip aprašo jojo tikrai apaštališką gyve
nimą:

„Kaip šaunus katechetas jisai puikiai mokėjo jau
nas širdis paruošti bažnytinėms šventėms, jiems giliai 
įskiepyti ketvirtąjį Dievo įsakymą ir juose sužadinti 
aukštai vertinti širdies skaistumą. Iš taip mokamų 
berniukų vienas kitas išsiskirdavo, kuris pasireikšdavo 
turįs gerus sugebėjimus ir pašaukimą į kunigystės 
luomą. Bet dauguma iš šių berniukų buvo neturtingi. 
Tada pasirodė, kokius turtus valdo krikščioniškas ne
turtas, jei nuoširdžiai pasitikima Dievu. Būdamas dar 
trečiuoju vikaru ir turėdamas labai mažas pajamas, 
jis jau pasiuntė savo pirmuosius mokinius į Ma- 
riaschein. Kaip klebonas jisai padvigubino savo uo
lumą, taip kad vėliau reguliariai leido ten mokytis 
dešimt ir daugiau tokių savo aprūpinamųjų berniukų. 
Du kartu metuose auklėtiniai buvo savo rūpestingojo 
tėvo aplankomi. Tokia proga jisai smulkmeniškai pa
siteiraudavo apie jųjų reikalus, juos pamokydavo ir 
paguosdavo. Atostogų metu mokiniai būdavo jojo tė- 
tiškoje globoje. Dažnai eidavo pasivaikščioti, dary
davo net tolimas ekskursijas, suruošdavo linksmas 
pramogas parapijoje ir tt. Jojo mokiniams įstojus į 
kunigų seminariją jisai pritraukdavo juos dar arčiau 
prie savęs; jie būdavo pamokomi parapijos knygas 
vesti, reguliariai dalyvaudavo, jam tapus klebonu, su 
juo kartu prie pietų stalo, ir taip patirdavo vieną 
kitą pamokantį dalyką iš pastoracijos. Nuo 1882 iki 
1914 metų trisdešimt i penki vietos jaunuoliai šituo ke
liu pasiekė kunigystę“ (Cit. iš. Bernhard van Acken 
S. J., Der Priesterberuf, Trier, 1931, 50—51 pusi.).

Taip. Nėra jokios abejonės, kad apaštališkos dva
sios, veiklus, degąs nepaprasta Dievo ir artimo meile 
sielų ganytojas pažadina nevieno jaunuolio širdyje 
kunigystės pašaukimą.

Pjūtis yra didelė Dievo Karalystėje. Mūsų visų yra 
pareiga rūpintis, kad tai didžiajai pjūčiai niekuomet 
nepritrūktų darbininkų — gerų bei švento gyvenimo 
kunigų. O mes visi galime kuo nors prisidėti prie ku
nigystės pašaukimų ugdymo bei paruošimo; Vieni žo
džiu, kiti gražiu pavyzdžiu, treti medžiagine parama, 
ir visi — malda.

Tegul Dieve tavo gailestingumas mums išvalo iš 
mūsų visokį besislapstantį senumą ir mus padaro pa
jėgius šventam naujumui priimti.

Malda už tautą 
iš Didž. Savaitės antradienio mišių.
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SOCIALINIAI MOTYVAI ŽMOGAUS GYVYBEI NAIKINTI
ROMANO GVARDIN1

III.Prieš tai, kas iki šiol pasakyta, stovi svarus priekaištas, kuris reikia atsakyti, kitaip viskas gali atsistoti klausimo ženkle. Jis skamba šitaip: besiformuojančios gyvybės užmušimo klausimas yra čia keliamas žmogišku mastu. Bet ar vaisius motinos isčiuje jau yra žmogus?Kad jis yra žmogus paskutiniuose savo išsivystymo mėnesiuose, be abejo negali niekas ginčyti, bet sakyti, kad jis yra toks toje akimirkoje, kuomet jis išsiskiria motinos isčiuje, būtų visai primityvu, nors, psichologija sugeba įsiveržti j negimusio vaiko pasąmonę, o pedagogika kalba apie prieš gimdyvinį jo auklėjimą. Bet ar embrijonas jau yra žmogus nuo pirmo išsivystymo mo- mento? Ar jis tampa juo kokiame nors tolimesniame laikotarpyje tarp pradėjimo ir gimimo, prieš kurį galėtų būti leistina gyvybės prašalinimo operacija.Sakoma, kad embrijonas pirmame laike, maždaug iki 100 dienų, nesąs dar jokia būtybė. Prileiskime, kad šis padarinys priklauso visai motinos organizmui. Bet kaip tik šis teigimas yra bešališkai svarstomas, tuojau pat pastebima, kad jo pagrinde yra visai mechaniškas gyvybės supratimas.Ką reiktų atsakyti, jei kas tvirtintų, kad augalas esąs tik tada, kuomet jis pasiekia tam tikrą išsivystymo laipsnį, bet pav., jis dar yra ne augalas, kada jis yra želmens stadijoje? Atsakytume, kad tai yra nesąmonė, nes gyvybė kaip tik yra jau jame: ji prasideda iš paprastos pradžios, ir auga vienos ląstelės skilimo arba dviejų ląstelių susijungimo keliu. Augimo procesas vyksta iki pilnos formos, o nuo čia įvairioms formoms sukietėjant arba suirsiant jau prasideda mirties procesas. Be to pavienės stadijos nėra sukrautos ant viena kitos, bet sudaro vieną visumą, tikra žodžio prasme pavidalą. Tai ką mes vadiname organizmu turi dvi pasireiškimo formas: vieną, kuri tuo pačiu laiku suima savyje visą organizmą nuo kiaušinėlio baltimo molekulės iki komplikuočiausio organo, į vieną bendrą struktūrą. Tai yra struktūrinė augalo forma. Antra yra išsivystymo forma einanti paeiliui, kuomet įvairios individo stadijos prasidėjusios nuo pirminių ląstelių eina viena po kitos iki pilno subrendimo, o nuo čia iki galutinio suirimo, tuo būdu sudarydamos taip pat visumos struktūrą, kurios kiekviena fazė siekia visumos. Tą vystymosi formą mes vadiname raidos forma. Abi formos: struktūros ir raidos yra kartu. Teisingiau pasakius, jos ir sudaro organizmą: pirmoji — erdvės, antroji — laiko atžvilgiu: bet abi kartu yra vienetas, kuris negali būti išskirtas, kadangi kiekvienas elementas čia yra visumai, ir atvirkščiai visuma — reikalinga kiekvieno elemento. Sakyti, kalbamoji būtybė prasidedanti tik tada, kai ji perėjo tam tikrą išsivystymo formų eilę, būtų seklus mechanizmas, nes tada vietoje gyvos visumos būtų tik iš dalių sudėta suma. Kas supranta, kas yra „organizmas" tas negali kitaip sakyti — kaip kad gyvybė prasideda nuo pirmojo ląstelių daugėjimo arba abiejų tėvų ląstelių susijungimo.Tas pats sakytiria ir apie žmogų. Jo raidos lankas prasideda tėvų ląstelių susijungimu ir pasiekęs aukščiau- sį laipsnį morfologiniame užbaigime, eina mirčiai. Taigi žmogus yra nuo pirmo savo prasidėjimo momento. Ir nuosekliai galvojant, kitaip negalima sakyti.

Mechaniškoji — kiekybinė pažiūra nepajėgia išaiškinti gyvos būtybės, nes ji ją laiko kaip paeiliui sudėstytą mašiną. Ši pažiūra svarstydama gyvybę slepia savyje didelį pavojų pasiduoti perdaug masės ar formos turtingumo įtakai. Laikąsis šios pažiūros embrijone mato tuo mažiau žmogų, kuo mažesnė yra jo masė ir kuo mažiau yra suraizgyta jo išsivystymo stadijos organizacija. Galvodamas pagal šį išorinį menkumą jis nesivaržo pasikėsinti prieš neturtingoje formoje slypinčią gyvybę.Bet mes neturime pamiršti, kad šita pažiūra turi dar didesnių pasėkų. Pagal ją išeina, kad žmogaus būtybė neturi absoliutinio pobūdžio, bet yra kažkas, kas daugiau ar mažiau tampančio, būtent: tobulėjant išsivystymo laipsniui masėje tobulėja ir žmogus. Bet tada laips- niavimas galima įžiūrėti ne tik embrionalinėje raidoje, bet taip pat ir kituose gyvenimo sąryšiuose. Nutolimas nuo tobulumo gali būti- žiūrimas atgal, t. y. pradžion ir tada gaunasi išvada: juo arčiau prie embrionalinės išsivystymo stadijos, tuo mažiau šis kūnas yra žmogus ... Bet jei žiūrima pirmyn, t. y. pabaigos link, tada gaunasi išvada: juo vėlesnė išsivystymo stadija po pasiekto aukščiausio punkto, juo senesnis specifine prasme individas, tuo mažiau jis yra žmogus ...Taip pat žmogaus gerumo „skirtumas" gali būti paveiktas visokių akcedentų, kuriuos mes vadiname ligomis ir silpnybėmis ir tada vėl išvada: juo ligotesnis arba silpnesnis arba defektiviškesnis individas, tuo mažiau jis yra žmogus.Bet tada žmogaus vertė ir jo likimas priklauso ne tik nuo to, koks mastas bus pritaikytas. Ir čia vėl reikia prisiminti, kad netolimos praeities teorija ir praktika faktiškai šias išvadas padarė ir sudarė pasibaisėtiną „verto ir neverto gyvenimo" sąvoką. Pirmiausia jos aukomis tapo dvasios ligoniai ir silpnapročiai; tada nepagydomi ligoniai būtų sekę — faktiškai neoficialiai jų buvo ir senieji arba darbo nepajėgiantieji būtų baigę jų eiles. Tokiu būdu žmogaus vertumas būtų galutinai išduotas, nes kultūra, kuri taip mąsto, neužsitarnauja daugiau žmogaus vardo.Kad neaplenkčiau jokios žinomos šio klausimo sunkenybės, aš norėčiau dar iškelti aikštėn paskutinį priekaištą. Išeinant iš „biogenetinio dėsnio" galėtų kas sakyti: embrijono individualinės išsivystymo stadijos pakartoja visos žmonijos kilmės istorinę raidą, nes ji yra išsivysčiusi iš žemesnių gyvių. Taip žiūrint, būtų galima žmogų laikyti prasidedant ten, kur žmogiškumas aiškiai išsiskiria morfologiškai, o prieš tai einančius laipsnius laikyti kaip neįeinančius į žmogaus būtį, ir kuriuos dorinė problema stovi kitaip negu tikro žmogaus stadijoje.Priekaištas yra galiojantis; ir man gaila, kad aš jaučiu labai didelę stoką reikalingų biologinių žinių šio klausimo sprendimui. Bet aš abejoju ar biogenetinis dėsnis yra ištikrųjų „dėsnis", t. y. pažiūra laimėta ant tikrų faktų pagrindo, ar jis yra tik savimi remiantis hypotezė. Kyla klausimas, ar 19 šimt. biologija nepergyvens tokio pasikeitimo, kokį pergyveno 19 šimt. fizika ir todėl būtų gera su šios rūšies teigimais būti atsargiems. Iš savo pusės aš laikausi, kas matoma ir sakau: ' prileiskime, kad embrijonalinė formų eilė pakartoja
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tikrai visuotinę gyvių išsivystymo raidę. Bet žmogaus individo raidoje jos turi pagrindinai kitą prasmę negu visuotinoje išsivystymo raidoje. Pavyzdžiui, embrijono žuvies stadija nereiškia, kad čia yra žuvis, bet reiškia, kad yra aprėžta žmogaus būtybė ir pereina tik žuvies raidos eigą, t. y. tokią raidą, kuri yra jzoliavusis žuvyje. Taigi žuvies panašumo stadijoje embrijonas yra žmogus, nes kitaip jis būtų gimęs žuvis, o ne žmogus.Todėl jis negali būti vertinamas kaip gyvulis, bet jis reikia vertinti kaip žmogus.Taigi, jei mes blaiviai galvojame, tai negalime kitaip sakyti, kaip kad žmogus yra toks nuo pirmos savo išsivystymo akimirkos, vadinasi pradedant tėvų ląstelių susijungimu. Todėl visose jo raidos stadijose galioja žmogaus normos.Galima dar griežčiau pasakyti: ar mes nesame įpareigojami savo protinio įžvalgumo nepanašiame į žmogų embrijone atpažinti tampantį žmogų ir šią paslėptą žmogystą paimti savo globon — ar ne tame glūdi visas mūsų dvasiškai dorinis subrendimas.Beginklis yra patikėtas stipriajam; ir iš to, kad stipruolis savo jėgos nepavartoja jį išprievartauti bet apsaugoti, gaunasi skirtumas tarp klaidingos ir tikros jėgos. Šita globa įgyja lemiantį charakterį visai žmogaus egzistencijai ten, kur ji liečia besivystančią gyvybę. Todėl mes esame visada sujaudinti tikros motinos atsidavimo šiam uždaviniui. Tam pačiam uždaviniui tarnauja tėvas, jei jis globoja motiną ir joje besivystantį kūdikį. Jam tarnauja taip pat gydytojas, kuris žmogų mato jau ten, kur jį dar nepažįsta neišlavintas žvilgsnis ir tampa jo advokatu prieš visus išorinius naudingumo išskaičiavimus.Tuomi yra truputis pasakyta, kas sudaro vidinę gydytojo etiką. Gottingietis senas pedagogikos mokytojas Hermann Nohl, kartą auklėtoją pavadino tuo žmogumi, kuris atstovauja jaunimo sąvoką prieš visuomenės jėgos pretenzijas, aišku taip pat ir prieš jų nuosavus geidulių polinkius. Kalbant apie gydytoją tinka pasakyti kažkas panašaus: jis gina nesveiko žmogaus teises, prieš sveikojo brutalumą; jis gina taip pat besivystančio žmogaus teises prieš žmogaus savimeilės aklumą ir taip pat prieš tą, kuris kėsinasi prieš žmogų iš stokumo. Čia reikalingas nepaperkamumas, kuris remiasi aiškiu žvilgsniu J žmogaus esmę ir besąlyginiu įsipareigojimu jo vertumui. Gydytojas žino daugiau kaip kiti apie kentėjimus ir gyvybės pavojus. Bet jis žino taip pat, kad žmogaus kančios ir suspaudimai yra kažkas kito negu gyvulio, nes jis'yra asmuo nesužlugdomas savo dvasiškame prakilnume ir nepavaduojamas savo amžinoje atsakomybėje. Jam yra patikėtas pavienio žmogaus ligos ar nebaigties stovis: ne tik kūniškai dvasinis reiškinys ar kaip visuomenės gerovės elementas, bet kaip asmuo su visa savo esencija ir egzistencija. Todėl jis negali niekuomet nieko daryti, tarsi asmens nebūtų. Dar daugiau, jis yra įpareigotas saugoti jo egzistenciją taip pat prieš sąjūdžių antplūdžius, kurie nors savyje būtų ir geri, bet kurie visada tūri būti aukštesnei, būtent, asmens neliečiamybei subordinuoti. Gydytojas savo srityje yra atsakingas, kad vertybės ir normos, kuriomis remiasi visas mūsų buvimas,. būtų apsaugotos. IV.Bet ar mes svarstydami šiuos dalykus neišleidome iš akių žmonių vargą, kuris yra toks didelis, kad kartais visai nežinoma kaip dar pratęsti gyvenimą? Aš manau ne, nes yra dvi galimybės padėti žmogui varge.Pirmoji savaime suprantama. Ji yra skausmus sumažinti arba betarpias jų priežastis prašalinti. Antroji gali-
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mybė, nore nepuola taip į akis, bet ji yra taip pat esminė. Jos uždavinys yra žmogui padėti, kad jis savo suspaudime neprarastų viso gyvenimo akiračio, bet turėtų gyvenimo visumos sąmonę ir jo esmės sąmonę. Ji turi žmogui padėti, kad jis savo suspaudime į gyvenimą žiūrėtų iš visumos požiūrio ir mokėtų skirti, kas turi absoliutinę reikšmę ir kas ne. Tas skirtumas yra labai svarbus, nes neesminiai dalykai prieštaraudami esmei, kenkia pačiam žmogui. Kas atleidžia šeimą nuo tolimesnės maisto sumažinimo pareigos, užmušdamas besivystančią gyvybę, padeda jai tik trumpai akimirkai. Pažiūrėjus į visumą ir į ilgesnį laiką, jis padaro jai dar didesnę stoką. Jis padaro panašiai, kaip tas,, kuris išlaužia namų balkį, akimirkai namui apšildyti bet dėl to namas sugriūva.Patyrę gydytojai visada sako, kad gydytojas nusistatęs besivystančio žmogaus gyvybės neliesti, visada tampa atsargesniu išradingesniu ir gali daug laimingiau išspręsti klausimus, negu jie pirmu žvilgsniu atrodo.Svarstant tokias problemas, kaip mūsų, turi būti atsižvelgiama visumos ir šeimos bei tautos ilgesnio laiko egzistencijos. Jokio abejojimo negali būti, ka.d toks galvojimas ir praktika, kuris pritaria „socialinei indikacijai", paraližuoja charakterio jėgas ir gyvenimo iniciatyvą. Priešingai jei tėvai yra įsitikinę, kad kiekviena žmogaus gyvybė nuo pat savo raidos pradžios yra liečiama dorinio įstatymo, kuris draudžia žudymą, tada šis įsitikinimas padaro juos sąžiningesnius, daugiau pasiaukojančius ir darbštensnius.Pagaliau negali likti nepasakytas paskutinis dalykas. Kas atstovauja socialinę indikaciją, sako, kad kai kurie žmonės turi tiek mažai maisto, gyvenamos erdvės ir gyvenimo galimybių, kad nauja žmogaus būtybė turi būti pradžioje sunaikinta, kad gyvenimas jau esantiems gyviesiems netaptų dar siauresnis. Bet tai reiškia, kad ūkiškai socialinė tvarka iš pagrindų jau yra suardyta.Pirma negu valstybė griebsis žudymo priemonės šios netvarkos vargui sumažinti ir pirm negu ji padrąsins motinas reikalauti arba leisti joms besivystantį vaiką isčiuįe užmušti, ji privalo patyrinėti ir sąžiningai patyrinėti, ar ji ištikrųjų viską padarė — viską kas galima socialinei tvarkai atstatyti. Tokiu keliu ji be abejo prieis išvados, kad jei ji nori — jei iš tikrųjų nori — tai nėra reikalinga užmušti gyvybę, kad kiti galėtų gyventi. Reikalinga tiktai darbo ir aukos.
Vertė kun. S.

POETU ROJUS*
JOSEPH T. PRl VITERAKai kurie ryškūs Siaurės ir Pietų Amerikos skirtumai

George T. Weeks ilgši gyveno Meksikoje. Revoliucijos metu jis buvo „New York Herald Tribune" korespondentas'. Iš jo mes sužinome šitą įdomų įvykį.Ginkluotas būrys vijosi nugalėtos partijos šalininką. Neturėdamas kur pasislėpti, bėglys įlipo į medį. Pastarasis buvo veikiai iš visų pusių apsuptas. Apsuptasis matė iš viršaus daugybę i jį nukreiptų šautuvų. Momen tas buvo tikrai kritiškas. Neviltyje jisai sušuko: „Nešaukite! Aš — poetas!' Ir šautuvų vamzdžiai bematant pasvyro žemyn. Persekiotojai pasitraukė. Bėgliui buvo leista eiti nekliudomam, kur nori.
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Jeigu Lotynų Amerikoje apsilanko koks nors poetas iš kaimyninio krašto arba iš Ispanijos, tai šitam apsilankymui, tarytum didelės reikšmės tautos jvykiui, skiriama daug vietos pirmose laikraščių skiltyse. Politikos klausimai esti nustumiami į tolimesnius puslapius.Provincija parodo nemažiau susidomėjimo rašytojais ir poezijos menu. Kiekviena maža vietovė didžiuojasi turinti pas save net kelis poetus. Mažiausia, trečdalį vietos skiria laikraščiai eilėraščiams. Labai daug susidomėjimo, tiesa, parodo kaimo gyventojai ir futbolo rungtynėms. Bet su lygiu smalsumu spiečiasi jie apie kiekvieną poetą, kuris sumano viešai paskaityti savo naują kūrinį. Net ir didmiesčiuose retai pasitaiko intelektualiniuose sluogsniuose toksai pobūvis, kuriame eilėraščių skaitymas nebūtų įtrauktas į programą.Šiaurės Amerika tuo atžvilgiu sudaro ryškų kontrastą. 1943 metų pavasario pradžioje mirė tą pačią dieną du įžymūs vyrai: rašytojas ir bankininkas. Tai buvo Stephen Vincent Benet, knygos „John Brown’s Body" autorius, ir John Pierpont Morgan, tarptautinis finansininkas. Žinia apie Morgano mirtį buvo laikraščių pranešta pirmuose puslapiuose. Daug skilčių buvo skirta vedamiesiems, pasakojantiems apie Morgano veiklą. Nemažiau vietos užėmė jojo gyvenimo aprašymai. Žinią apie.Be- neto mirtį dauguma laikraščių padėjo tik kasdieninių nekrologų skyriuje. Lyg jis būtų buvęs patsai pa- praščiausias, nieku nepasižymėjęs, eilinis pilietis!Jeigu panašus įvykis būtų pasitaikęs Pietų Amerikoje, tai, žinoma, būtų pasielgta visai atvirkščiai. Pirmą vietą laikraščiuose būtų gavęs rašytojas. Mirtis vyro su tokiu vardu, kaip Benet, būtų davusi vyriausybei progos paskelbti tautos gedulą. Jo garbei būtų visame krašte uždarytos krautuvės. Darbas būtų buvęs sustabdytas. Daug tūkstančių žmonių, jų tarpe ir pats valstybės prezidentas su pačiais aukščiausiais valdininkais, būtų rašytoją palydėję į amžinojo poilsio vietą.Jei kam nors tai atrodo neįtikima, tai jis turi prisiminti Amando Nervo laidotuves. Tasai Meksikos poetas mirė 1919 metais Montevideo mieste. Argentina ir Uragvajus davė po vieną kovos laivą rašytojo kūnui į tėvynę palydėti. Kubos vyriausybė pasiuntė netgi kreiserį, kad globotų transportą ligi pat Vera Gruz.Waldo Frank, jo paties pareiškimu, rado lotynų Amerikoje nepalyginti daugiau pagarbos ir pripažinimo, negu savo tėvynėje. Jisai pasakoja: „Kai aš pirmą kartą apsilankiau Argentinoje, šitoji žinia buvo pranešta laikraščių pirmame puslapyje. Ir netik pirmą dieną! Kiekvieną dieną buvo dedami pasikalbėjimai su manimi ir paveikslai. Prezidentas paskyrė man naudotis lėktuvą ir automobilį. Lygiai taip pat buvo ir Meksikoje".Lotynų Amerikos kraštai parūpina savo poetams ir rašytojams tokių valstybinių tarnybų, kurios jiems netrukdytų rašyti. Mūsų minėtajam Nervo, kaip žymiam poetui, N^eksikos vyriausybė buvo sudariusi sąlygas „tarnybiškai" važinėti po visą Europą. Urugvajaus dramaturgas Florencio Sanchez gavo 1909 metais iš svetimos Argentinos vyriausybės paskyrimą atstovauti tam kraštui Romos meno parodoje. Didžioji Chiles poetė Gabriela Mistral, vos tik paskelbusi nedidelį eilėraščių rinkinį, gavo patogią konsularinę tarnybą, kurioje išbuvo daugiau kaip 20 metų. Panašiai atsitiko su poetu Pablo Nerudo ir visa eile kitų plunksnos darbininkų.Kodėl taip yra? Kodėl Lotynų Amerika taip labai gerbia ir aukština savo poetus ir filosofus? Kurios dvasinės vertybės skatina šiuos ' kraštus daryti tautos didvyriais tokius žmones, kaip rašytojai, poetai, filosofai, kompozitoriai, dailininkai? Atsakymą randame nedi

delėje 100 puslapių knygoje. Ji tapo Pietų Amerikos jaunimui lyg ir savotiška Biblija. Tai „Ariel". Enrique Rodo. Toji knyga pasirodė tuo momentu, kada Šiaurės Amerika pradėjo domėtis Lotynų Amerika. Tasai domėjimasis buvo kai kieno suprastas kaip militarinis pavojus . . . Rodo suprato reikalą bent kiek kitaip. Jisai šiaurės kaimynų domėjimąsi palaikė savotiška grėsmė pietiečių kultūrinėms bei šiaip dvasinėms vertybėms. Jo ta proga parašytoji knyga buvo savo rūšies įspėjimas. Rodo norėjo priminti Lotynų Amerikai, kad josios būdas ir gyvenimo supratimas yra aukštesnis, dvasingesnis. Jisai siekė įspėti savuosius, kad jiems nevalia prarasti bei atsisakyti tos pagarbos dvasinėms vertybėms, kurią pietų amerikiečiai tikrai pasižymi.Rodo pasakoja, kaip jis vieną kartą kalbėjosi su studentų būreliu. Jie ruošėsi išvykti į platųjį pasaulį. Prieš tai aplankė jie Rodo jo bibliotekoje. To vizito metu stovėjo jis, jaunuolių apsuptas, ties didžiule statula. Ji vaizdavo Arielį, kilnųjį oro genijų iš Shakespeares'o „Audros". Rodo tyčia pasirinko šitą vietą. Kalbėdamas jis dažnai padarydavo rankos mostą į statulos pusę. Ariel buvo jam kaip ir įasmeninimas tų taisyklių bei principų, kuriuos norėjo įskiepyti jaunuoliams. Jo idealai buvo: atsisakymas veikime bet kokio savanaudiškumo, siekimas dvasinių kultūrinių vertybių, gilus ir intensyvus mokslinis darbas. Rodo manymu, Ariel, kaip kilni ir labdaringa oro dvasia, galėjo būti laikomas sakytų idealų personifikacija.Jaunimas eis į gyvenimą skirtingais keliais. Vieni bus mokslininkai, kiti menininkai, dar kiti dirbs praktikos darbą. Bet nei vienas jų neturėtų pamiršti, kad kiekviena žmogiška būtis yra ir privalo pasilikti visos žmonijos paveikslas. Negalima leisti, kad tame paveiksle imtų ir sunyktų arba net visai numirtų — bent viena žmogiška savybė! Bet koks talentas, bet kokia dvasinė dovana.Ir Rodo kalbėjo: „Todėl visomis jėgomis ir priemonėmis siekite to, kad vystytųsi ir tobulėtų — ne viena kuri jūsų prigimties dalis, bet visa jūsų asmenybė. Jūs privalote griežtai atmesti tą klaidingą ir pažeminantį auklėjimo uždavinių supratimą kuris tepripažįsta tik praktiškąjį utilitarizmą. Tasai utilitarizmas, per siaurą ir skubų specializavimąsi, per viso ko vienam praktiškajam tikslui subordinavimą siekia žmogaus dvasios natūralinį gajumą ir daugpusiškumą — sususinti ir numažinti. Aš jus maldauju: ginkitės, visomis jėgomis ginkitės prieš utilitaristinio auklėjimo tiraniją! Jis pažįsta vien tai, kas tik praktiška prasme tikslu ir naudinga. Saugokite jūsų dvasią nuo šitokio nususinimo! Praktiško naudingumo mintims ir rūpeščiams teskirkite tik vieną mažą, visiškai mažą savo Aš dalelę!" „Jokia materialinė vergija negali atimti iš žmogaus paskutinės galimybės išlaikyti savo vidujinę laisvę. Čia kiekvienas turi budėti ir stengtis apsisaugoti nuo gresiančio pavojaus. Geriausios apsisaugojimo priemonės yra: pamėgimas mąstyti, svajoti, grožėtis visu tuo, kas tikrai gražu. Sekite pamirštąjį senovės paprotį! Antikiniai žmonės apibudindavo šios rūšies dvasios pratybas žodžių „otium". Jisai, anaiptol, nereiškė tinginiavimą, nieko nedarymą. Ne! „Otium” senovėje žymėjo tą laiką, kuris buvo sunaudojamas įvairiems, tikrai kilniems tikslams. Vadinasi — ne piniginiams reikalams, ne pelno jieškojmui, ne savanaudiškiems interesams. Jūsų gyvenimo šūkis tebūna: žūtbūt išlaikyti nesugriautą jūsų žmogiškų savybių visumos pusiausvyrą. Būtinai apsaugoti vidaus gyvenimą nuo vaizbūniško dvasios vertybių išsipardavimo!"Rodo teigė ,kad visuomeninėje ir dvasinėje Lotynų Amerikos sąrangoje esama elementų, kuriems grūmojąs
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KATALIKU BAZNYCIAAMERIKOJE

PRI ES KOLŲ MB I N IAIS LAIKAIS

R1 CBA R D BE N N I N G

Prieš keletą mėnesių New-Yorke išėjo iš spaudos 
knyga, parašyta Wisconsin valstybėje gyvenančio nor
vego Hjalmar R. Holand, antrašte „Amerika tarp 
1355—1364 metų“. Knyga prieškolumbinės Amerikos 
istorijai, besibaigiant viduramžiams, pateikia gausybę 
naujos, labai nuostabios medžiagos. Nuostabiausia yra, 
kad beveik prieš 130 metų prieš Kolumbo Amerikos 
atradimą dabartinių Jungtinių Valstybių teritorijoje 
buvo jau {steigta katalikų Bažnyčia. Jau kuris laikas 
spėliota, bet vis neįrodyta pažiūra, kad jau viduriniais 
amžiais krikščionių religija ir krikščioniški papročiai 
bei pažiūros turėjusios būti į Ameriką patekusios, 
šiandien įgyja galutinio tikrumo.

Minėtos knygos autorius ir amerikietis Philip Ains
worth Means Amerikos žemėje atrado net iki šian
dien gerai išsilaikiusius viduramžinės šiaurietiško po
būdžio bažnyčios griuvėsius. Abu mokslininkai,; atlikę 
moksliškus tyrinėjimus, konstatavo, kad vienas sta
tinys, dėl kurio paskirties ginčijamasi, jau 300 metų 
tikrai turi pirminių religinio kulto statinio žymių.

Čia yra kalbama apie vadinamąjį Newport tower’ę 
apgriuvusį apvalų bokštą, kuris yra Newporto kurorte 
prie Narvagansett įlankos pietinėje Kap-Cod pusiasa
lio dalyje, Rode Island valstijoje, ir šiandien yra 
miesto parko apsuptas. Jis ten buvo jau 17 šimtmetyje, 
kai ten apsigyveno pirmieji anglai kolonistai. Iki šiol 

išnykimo pavojus. Jisai bijo, kad drauge su nulotynimu, 
vadinasi — su lotynų dvasios išnaikinimu — išnyksią 
taip pat jojo branginami ir aukštinami pietiečių dvasios 
savumai. Mandagumas, meniškasai skonis, jaukumas ir 
svajotojiškumas. Štai jo žodžiai. „Šiaurės amerikiečiai 
yra linkę vyriausią gyvenimo prasme laikyti naudingą, 
prie tam tikro praktiško tikslo vedantį, darbą. Jie ne
pažįsta — nei ramumo, nei tikro poilsio. Juos veda ma
terialinės pažangos idealas. Jie gyvena tik tam, kad bū
tų atsakyta betarpiniams gyvenamojo momento reikalavi
mams. Visas jųjų darbas yra todėl subordinuotas asme
ninės gerovės tikslams". „Visuomenė, nevertinanti dva
sinių gėrybių ir tematanti savo kultūrinį idealą materia
linių gėrybių sukaupime, tikrumoje ne kuo tesiskiria 
nuo . 4 . skruzdėlyno. Puikūs, turtingi ir gyventojų pri
kimšti miestai jokiu gyvu negali eiti įrodymu, kad ati
tinkama kultūra yra tikrai atspari ir stipra". Baigdamas 
Rodo sušunka jį supančiam jaunuolių būreliui: „Jaunos 
kartos uždavinys yra: susirūpinti nesavanaudiškomis 
dvasinėmis gėrybėmis! Tokiomis vertybėmis, kaip me
nas, mokslas, moralė, tikrasai' religingumas, dvasinių 
idealų įkvėpta ir gaivinama politika!"

I-otynų Amerika garbina ir aprūpina savo poetus. 
Tokios taktikos pagrindas yra visiškai paprastas, supran
tamas. Kas vertina dvasines pastangas, tasai gerbs ir 
tuos žmones, kurie tas pastangas pasirinko savo tikslu. 
Mes reiškiame kartais savotiškos užuojautos Pietų ame
rikiečiams dėl menkų laimėjimų materialinių gėrybių o 
prasme. O jie laiko pasigailėjimo vertais . . . visus tuos, 
kurie nusisuko nuo Arielio. „Nuo kilnios ir aukštybių 
siekiančios žmogiškos dvasios dalies".

Vertė Kunigas Leonardas Gižinskas. 

į Newporto bokštą nebuvo kreipiama daug dėmesio- 
jį laikyta 17 šimtmetyje statyto vėjinio malūno griu
vėsiais, Tačiau jau koks 100 metų, kaip kartkartėmis 
pasigirsta reiškiamas įtarimas, kad šis statinys ar tik 
nebus likęs iš tų laikų, kada senieji normanai keliau
davo į Vinlandą1). Į šią nuomonę žiūrėta kaip į fan
taziją, kuri tačiau dabar pasitvirtino, nors ir kitokia 
prasme, negu ankščiau buvo manoma.

Vinlando tyrinėtojas danas Rafu 1839 m. pirmasis 
iškėlė klausimą, ar Newporto bokštas nebus tik se
nųjų Normanų (vikingų) statinys, statytas apie 1.000 
metus kelionių į Vinlandą laikais. Jo nuomonė tada 
sužavėjo amerikiečių poetą Longfellow, parašiusį ba
ladžių epą „Ginkluotas skeletas“, kuriame Newporto 
bokštas vaidina senųjų normanų riterių pilies vaid-

*) Taip buvo normanų arba vikingų vadinama dabartinis 
Kap — Cod pusiasalis su tolimesnėmis apylinkėmis. Žodis yra 
kilęs nuo „Weinland“, t. y. vyno kraštas. Vert.

Paul Claudel

SESTOJI STOTIS
Claudelis yra parašęs Kryžiaus Kelių stotims mąsty- 

mus, kuriu šeštosios stoties mąstymą mes išvertę pa
teikiame Gerb. „N. Gyvenimo“ skaitytojams. Šeštoje 
stotyje mąstoma apie tai, kaip Kristui nešant kryžių, 
viena moteris nušluostė jam veidą. Šia proga autorius 
prašo Veronikos išmokyti mus vertinti konkretų žmo
gų, ne tik jo atvaizdą. Paskui jis paliečia giliąją kon
kretaus religingo žmogaus nesimpatingumo paslaptį, 
kuri savo didžiąją išraišką randa Kristuje nešančiame 
kryžių. Tas kryžiaus kelias savo ruožtu reiškia At
kūrėjo įsižeminimą konkrečioje tikrovėje, vynininko 
pasigėrimą žemės vynu, ,,kad jo atvaizdas“ šioje tikro
vėje „pasiliktų amžinai“. Red.

Visi mokiniai išbėgiojo, net Petras išsigynė jo 
triukšmingai!

Tik viena moteris metasi pasikęsintojų tarpan, mir
ties vidurin, 

Randa Jėzų ir savo rankomis stveria jo veidą.
Šventoji Veronika išmokyk mus nesigėdyti žmogaus, 
Nes tas, kuriam Kristus nėra tik atvaizdas bet realybė, 
Kitiems žmonėms tampa tuojaus nemalonus ir įtartinas, 
Jo gyvenimo tikslai yra iškreipiami ir jo motyvai tam

pa jiems svetimi. 
Jame yra visuomet kaž kas kito, kaž kas kitur esančio. 
Žmogus, kuris kalba rožinį, ir kuris nesigėdidamas 

eina išpažinties, 
Kuris penktadienyje pasninkauja ir kartu su moterimis 

klauso mišių,
Sukelia juoko, nustebina, ir net suerzina.
Jis visada rūpinas tuo, ką jis daro, nes į jį yra nukreip

tos vienos akys, 
Jis rūpinasi kiekvienu savo žinksniu, nes jis yra 

simbolis.
Juk kiekvienas krikščionis yra tikras Kristaus atvaiz

das, nors nevykęs, 
Veidas, kurį jis turi yra nevykęs atspindys » 
To Dievo atvaizdo, esančio jo širdyje: baisaus ir 

triumfuojančio
Parodyk mums jį dar kartą Veronika
Savo drobėje, kurion tu suėmei Gaivintojo1) veidą; 
Tą palaiminto lino skarą, kurioje geroji Veronika 

paslėpė 
Vynuogių rinkėjo veidą, jo pasigėrimo dieną, 
Kad jo atvaizdas čia pasiliktų amžinai,
Kurį nutapė jo kraujas, jo ašaros ir mūsų skrepliai.

i) Žodis „Gaivintojas“ čia išverstas iš žodžio „Viatiųue“ 
Lietuvių kalboje ši forma „Viatikas“ yra taip pat žinoma 
ir vartojama dažniausia pavadinti Sv. Sakramentui, nešamam 
ligoniams. Vert.
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menį. Net kai kurie mokslininkai buvo linkę Rafu’ui 
pritarti. Tačiau dauguma mokslininkų buvo užkietėję 
savo nuomonėje, kad čia yra buvęs vėjo malūnas, ku
ris buvęs pastatytas greičiausiai Anglijos guberna
toriaus Arnoldo (t 1677 m.), kai jis rezidavo New- 
porte. Šitokiu aiškinimu buvo tenkintasi iki mūsų 
amžiaus. z \

1910 metais prancūzų tyrinėtojas Enlart ir 1911 met. 
dar aiškiau Skandinavijos viduramžio bažnyčių žino
vas švedas Frolen atkreipė dėmesį į tai, kad tas bokš
tas turi kai kurių senoviškos bažnyčios žymių. Iš 
pradžios šie įtarimai nesukėlė didelio dėmesio. Vieš
patavo įprastinė pažiūra, kad čia yra vėjo malūnas.

Tik prieš pat šį karą Means pradėjo kaip specialis
tas statinio tyrinėjimus, kurie 1941 ir 42 metais buvo 
rūpestingai tęsiami, Holando. Rezultatai buvo pakan
kamai nuostabūs. Visų pirma galima įrodyti, kad 
aštuonių akmeninių stulpų išdėstymas į visas aštuo- 
nias psaulio šalis būtinai liudija sakralinį statinio po
būdį. Statant vėjinius malūnus ir kitus reikalų sta
tinius, nėra priimta taip daryti. Taip pat ir skliautų 
lankai virš stulpų jokiu būdu neprimena malūno. 
Kiekvienu atveju galima teigti, kad joks vėjinis ma
lūnas Amerikoje ir visame pasaulyje nepasižymi to
kiomis savybėmis, kurios matyti Newporto bokšte. 
Taip pat buvo patirta, kad dar prieš gubernatoriaus 
Arnoldo laikus Newporto bokštas yra minimas vie
name 1642 metais rašytame laiške, kaip „senasis vėjo 
malūnas“. Kadangi tik 1639 metais čia atvyko pir
mieji Anglijos kolonistai, tai laikoma tvirtai nusta
tytu dalyku, kad bokštas yra iš priešangliškųjų laikų. 
Viename sename žemėlapyje iš 1634 metų kaip tik 
yra pažymėti senų sodybų pėdsakai dabartinio New
port vietoje.

Paskutiniais moksliškais tyrinėjimais pasiremiant, 
galima įrodyti, kad seniau buvęs apskritu apėjimu ap
juostas Newporto bokštas bendrais bruožais yra vi
siškai panašus į apvaliąją šv. Olavo bažnyčią Tuns- 
berge Norvegijoje. Viduryje galima dar atrasti vietos 

pėdsakus, kur stovėjo altorius. Ta proga buvo atrastas 
nuostabus atitikimas antrojo bokšto aukšto su vidu
ramžinėmis pietų Švedijos bažnyčiomis-tvirtovėmis. 
Įėjimas į antrąjį aukštą čia yra galimas tik iš lauko 
pristatytų kopėčių pagalba. Viduje nėra jokių laiptų. 
Tą pačią savybę turi 21 Švedijos Bažnyčia, kurios bu
vo priebėga apylinkės žmonėms pavojaus laikais. Ir 
jos buvo pasiekiamos tik kopėčiomis, pristatytomis 
iš lauko į antrame aukšte esančias duris. 18 šių baž
nyčių durys yra į pietvakarius. Newporto bokšto du
rys taip pat yra į pietvakarius. Taigi antrasis ir šio 
bokšto aukštas užpuolimo atveju turėjo eiti tvirtovės 
pareigas nedideliam skaičiui krikščionių. Antrajame 
aukšte taip pat yra židinys, kuris liudija, kad čia 
buvo pasirengta reikalui esant gyventojams ilgiau 
užtrukti.

Ugniakuro įrengimas, kai kurios architektūrinės 
konstrukcijos ypatybės, langų ir durų padėtis leidžia 
visai tiksliai spręsti, kad bokštas galėjo būti statytas 
14 šimtmety. Kad apie 1360 metus didelis skaičius 
švedų ir norvegų gyveno Amerikoje ir yra buvę toli 
pasiekę į krašto vidurį, Holandas jau yra įrodęs 1932 
metais. Runų akmuo, kuris 1898 m. buvo rastas Mi- 
nesotas valstijoje Klusington, kurio autentiškumu 
buvo abejota, bet kuris dabar yra neabejotinai įrody
tas, kalba apie plačią skandinavų expedlciją 1362 m., 
kuri buvo pasiekusi Minesotos apylinkes. Į šio žygio 
smulkmenas čia negalima leistis, nes tai pertoli nu
vestų. Bet kiekvienu atveju yra pagrįstų duomenų 
manyti, kad šios etpedicijos štabas bus buvęs New- 
porte. Galimas dalykas, kad jos dalyviai bus ir baž
nyčią pastatę, kurios griuvėsiai mums yra išlikę New
porto bokšto išvaizdą. Taigi nemažai yra davinių ma
nyti, kad normanų kolonija, atvykusi Amerikon per 
Grenlandiją prie Narragansett įlankos, buvo pasista
čiusi akmeninę bažnyčią. Katalikiška bažnyčia Ame
rikoje 130 metų prieš Kolumbą! — tai iš tikrųjų yra 
nemaža sensacija.

(Iš „Stimmen der Zeitę' 1948 sausio mėn.)

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SUVA
ŽIAVIMAS AUGSBURGE

Š. m. balandžio 10—11 dienomis 
Augsburge įvyko Ateitininkų Sen
draugių metinis suvažiavimas. Suva
žiavimas prasidėjo pamaldomis, kurias 
atlaikė ir pamokslą apie tikinčiojo 
santykius sų Bažnyčia pasakė vysk. 
Brizgys. Suvažiavime dalyvavę vysk. 
Podolskis ir Tautinis Delegatas kan. 
Kapočius savo sveikinimų kalbose 
linkėjo ateitininkams sėkmingai dar
buotis savo idealui Įgyvendinti. Einąs 
Federacijos vado pareigas prof. Ma

ceina savo sveikinime skatino atei
tininkus ieškoti naujų kelių.

Suvažiavimo paskaitininkai buvo 
prof. Krupavičius ir prof. Yla. Prof. 
Krupavičius savo pranešime padarė 
kovos už Lietuvos nepriklausomybę 
apžvalgą. Prof. Yla paskelbė dviejų 
psichologinių tipų apžvalgą iš savo 
paruoštos naujos psichologinės tipo
logijos.

Suvažiavimas svarstė ir priėmė at— 
kų sendraugių veikimo statutą. Iš
rinko naują s—gos valdybą, į kurią 
įėjo dr. Viliamas, Barzdukas, prof. 

Dambrauskas, proL. Vasiliauskas ir 
prof. Šapoka. Tarp kitų rezoliucijų 
priimta rezoliucija, kad at—kai studi
juotų Bažnyčios mokslą ir susipažintų 
su naujomis popiežių enciklikomis.

TARPTAUTINIS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS

S. m. sausio 30 — vasario 1 dieno
mis Luxemburge įvyko tarptautinis 
krikščionių demokratų partijų vado
vaujančių asmenų suvažiavimas. Da
lyvavo atstovai iš 16 kraštų. Pran
cūzų delegacijai vadovavo pats mini- 
steris pirmininkas Šumanas; kitos 
delegacijos susidėjo taip pat iš mini- 
sterių kabinetų narių ir seimų atsto
vų. Suvažiavimo uždavinys buvo ieš
koti priemonių ginti Vakarų Europos 
kultūrines vertybes, pakelti iš griu
vėsių Europos kultūrą ir sudaryti ben
drą europiškai krikščioniškąjį frontą.

BERDIAJEVO PALIKIMAS
Didžiojo rusų mąstytojo Berdiajevo 

mirtis, kurią pranešė laikraščiai (su
laukęs 74 metų mirė Clamart prie
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Paryžiaus, Prancūzijoje), nėra tiktai rusų tautos nuostolis, bet viso mąstančiojo pasaulio. Berdiajevas buvo giliai prasiveržęs j dabartinės žmonijos dramos paslaptis. Sis žmogus, perkopęs visas moderniojo gyvenimo idėjas, sugebėjo sukurti galingą savo asmenybę. Nėra galimybės trumpoje apžvalgoje nušviesti visą jo religinę filosofiją, jo Dievo sąvoką, jo pažiūras j žmogų bei laisvę. A. Menoud šveicarų laikraščio — „Le Liberte" skiltyse, minėdamas filosofo mirtį, iškelia jo nuostabiai gilią ir šviesią diagnozę, kurią jis yra nustatęs dabar žmonijos gyvenamai dramai ir tragiško likimo ištiktai savo tautai, laukiančiai paslaptingos savo ateities. Visos Berdiajevo filosofijos pagrinde ir pasaulio istorijos centre stovi Kristus, tas Dievas — žmogus, kuris vienintelis gali išaiškinti istorijos prasmę, žmogaus gyvenimo prasmę, blogio ir kančios paslaptį, susijusią su žmogaus gyvenimo prasme, blogio ir kančios paslaptį, susijusią su žmogaus laisvės paslaptimi. Žmonijos istorija yra drama, kuri eina į savo užbaigimą, į Dievo karalystę, kurią realizuoti negalima kitaip, kaip istorinėje tikrovėje. Dėlto istorija turi pranašinį ir mesijaninį pobūdį.Moderniosios bedievybės drama prasidėjo renesanso metu, kuris steigė humanizmą, atskirtą nuo religinių bazių. Tačiau „žmogus be Dievo liaujasi buvęs žmogumi. Žmogus būdamas atskirties būklėje, ir ištuštėjusios sielos tampa vergu, ne aukštųjų virš- mogiškųjų jėgų, bet žemųjų nežmogiškųjų elementų“ (Naujieji viduramžiai) psl. 69).Pradžioje tai yra estetinis sąjūdis, formos ir klasinio skonio kultas. Renesansas, entuziastingai teikdamas žmogaus pajėgumą, vaizduoja galingąjį kuriančiojo Dievo kvėpimą. Tačiau jis tuojaus paneigė religinę pasaulio reikšmę, jo simbolinį vertingumą, jo aukštąsias realybes, o žmoguje — jo didybę būti gyvojo; Dievo paveikslu.Protestantizmo reforma, kuri pradžioje kilo religinės žmogaus laisvės vardu, iš tikrųjų padarė ne ką kita, kaip atmetė Kristaus įsikūnijimą tai yra tarpusavius Dievo ir žmogaus santykius. Sis faktas vedė į modernaus žmogaus išskaldymą per racionalizmą, apšvietę, individualizmą, j įvairias socializmo formas iki dabartinės anarchijos. Šis individualizmas, nutraukdamas gyvybinius ir hierarchinius žmogaus ryšius, kurių dėka žmogaus asmuo santykiavo savo religinėje ir socialinėje aplinkoje yra pradėjęs visų mūsų organinio gyvenimo skaldymą į atomus. Kiekvienas žmogus tapo izoliuotu atpjautu ir įmestu į jam nesvetingai nusi

teikusią aplinką. Berdiajevas taip pat tyrė ir pačios krikščionybės sąžinę ir jos nueitą istorinį kelią iki mūsų laikų. Kartais ta jo kritika yra per stipri, nors negalima sakyti, kad ji neatidengtų tikrų krikščionijos klaidų. Žmogaus nuasmeninimo ir jo laisvės sumechaninimo procesas, užmiršimas Dievo atvaizdo, esančio žmoguje, yra atvedęs jį į šią kritišką būklę. Mes dabar esame vieno istorinio perijodo pabaigoje, mes gyvename apokalipsinį amžių. Į pasaulio ateitį Berdiajevas žiūri kaip į „naujuosius vidurinius amžius". Besilikviduojantį humanizmą turi sekti „žmogaus grįžimas į savo buities gelmes, iš kurio turės kilti> naujasis pasaulis, naujasis krikščioniškasis renesansas, kurio ženklai kaip žvaigždės naktį jau dabar yra matomi".ANGLIJOS KOMUNISTŲ VADAS TAPO KATALIKUM. Douglas Hyde Anglijos komunistų partijos narys ir jo laikraščio „Daily Worker" redaktorius per paskutinius penkis metus, nesenai pasitraukė iš partijos, atsisakė nuo laikraščio ir tapo kataliku. Kaip Reuteris praneša, ta proga jis paskelbė raštą, kuriame jis tarp kitko rašo: „jau nuo pat karo pabaigos man kėlė nerimo Sovietų Rusijos užsienio politika ir įvykiai Rytų Europoje. Aš buvau sukrėstas tuo, kas įvyko nesenai Čekoslovakijoje, kur vakarų kultūros kraštas jėga buvo sukomunalintas. Tas pats gali atsitikti Italijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje, jei tiktai atsiras fizinės galimybės. To pasėkoje man pasidarė aišku, kad sąjūdis, kuriam aš taip ilgai dirbau ir kovojau griauna tas laisves ir tas teises, kurias jis sakosi ginąs. Man taip pat pasidarė visiškai aišku, kad komunizmas neturi jėgos pagelbėti beviltiškai sergančiam pasauliui. Mano augantis nusivylimas mane privertė ieškoti kito atsakymo į mūsų laiko klausimus ir išsilaisvinti iš chaoso. Aš jį radau katalikybėje, kuri seniau savo tikėjimo ir kultūros globoje laikė visą krikščionybę. Aš įsitikinęs, kad dabartinė katalikų Bažnyčia, laikydamosi senų dvasinių vertybių duoda atsakymą į visus socialinius, politinius ir dvasinius žmonijos reikalus. Štai dėl ko pereitų metų lapkrity aš paprašiau katalikų Bažnyčios mane mokyti. Ir po šešių sąvaičių mokslo man buvo leista pasidaryti jos dariu.Savo pareiškime Mr. Hyde toliau sako — nuo to akimirksnio kai Sovietų Sąjunga atsisakė prisidėti prie Maršalio plano ir vis labiau ir labiau užkietėjo antieuropinėje laikysenoje aš įsitikinau, jog aš kaip anglas ir kaip krikščionis negaliu toliau pasilikti komunistų partijoje. So

vietų politika buvo nedviprasmiška ir aiški jau ir prieš jos opoziciją Maršalio planui. Ji stengėsi, kaip galima sumažinti Amerikos pagalbą Europos kraštams. Jos politikos tikslas yra ekonominis, politinis ir pramoninis Anglijos suskaldymas. Aš kaip Londono laikraščio „Daily Worker" redaktorius turėjau progos įsigyti gana pilną vaizdą apie Sovietų politiką. Vienas mažas pavyzdys čia gali būti paminėtas. Anglų komunistų partijai . pateko į rankas vieno Anglijos ekspertų raporto nuorašas. Ten buvo kalbama apie ekonominę Anglijos būklę tuo atveju, jeigu Maršalio planas nebūtu priimtas. Raportas tokiu atveju pramatė Anglijoje nuo 2’/s iki 3 milijonų bedarbių. Žmonės būtų turėję tenkintis mažesniu kalorijų kiekiu. Komunistų partija tai patyrusi, vietoj atėjus valdžiai į pagalbą, pradėjo sabotažo propagandą prieš didinimą produkcijos ir sukėlė visą eilę neramumų ir streikų, kurie atsakingų profesinių sąjungų nebuvo leisti. Komunistų laikraštis, įsteigus kominformą Belgrade savo puolimais ir savo griaujančiais metodais, diena iš dienos man darėsi nepakenčiamas.Tačiau jeigu katalikų Bažnyčia imsis į savo rankas vadovavimo iniciatyvą ir savo socialinį mokslą pa- grindiniau ir su didesne jėga neš žmonėms, tai dar mes galime turėti geros vilties už krikščionybės ateitį.
don KichotasPraėjo jau keletas mėnesių, kai Vakarų Europa minėjo Miguel de Cervantes Savedra 400 metų gimimo sukaktuves. Jo garbė. „Don Kichoto" dėka yra pasidariusi nemirštama. Šios sukaktuvės davė progos peržiūrėti savo nusistatymą šio veikalo atžvilgiu. „Don Kichotui" visada gręsia pavojus būti perdaug nupopuliarintam ir pasidaryti tik vaikų knyga. O pats didvyris dažnai suprantamas kaip nuo vietos ir laiko atitokęs keistuolis ir anekdotininkas. Ši satyra nukreipta prieš riterinių romanų nenatūralumą davė progos poetui' išreikšti savo gilų, puikiai išbaigtą ir tiesiog spindintį humorą apie žmones ir pa- į šaulį. Jis šaukia į kovą, kuri galbūt vyksta prieš malūnus, bet reikia tą kovą kovoti, nes per daug yra malūnų, o per maža kovotojų. Malūnas- yra simbolis tų inertinių pasaulio jėgų ir žmonių, kurie eina pavėjui. (Šia proga dera prisiminti prof. Pr. Dovydaičio mėgtą posakį „pūsti prieš vėją"). „Don Kichotas" yra nuostabi savo laiko ir savo tautos“ knyga. Ji yra puikiausia knyga apie tą pasaulio išmintį, kurią ji gauna pašalindama amžinumo momentą nuo atsitiktinių ir kasdieninių dalykų. Dėl to ji yra labai aktuali mūsų laikams. Žmogiškos
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materializmo dvasios persekiojamo 
riterio Don Kichoto situacija yra ly
giai taip tragiška, kaip išorine jo išT 
vaizdą yra juokinga jo nesuprantan
čiai aplinkai.

„Don Kichotas" pirmu kart buvo 
išleistas 1605 metais. Jo pasisekimas 
iš syk buvo nepaprastas, nors tolai- 
kinė garsenybė Lope de Vega, kurio 
veikalai su didžiausiu pasisekimu ėjo 
visuose teatruose ir kuris pats ne
žinojo, kiek jis buvo parašęs, yra 
pareiškęs, jog jis nežinąs blogesnio 
autoriaus už Cervantes.

Būtų gera, kad ir mūsų visuomenė, 
nors pavėluotai šiomis sukaktuvėmis 
susidomėtų. Tuo labiau, kad mes 
turime lietuvišką puikų Pulgio An- 
držušio „Don Kichoto" vertimą. „Don 
Kichoto" skaitymas ne tik pragiedrin
tų nuotaiką, bet ir padėtų suprasti 
nevieną mūsų laikų situaciją.

Apie „Don Kichotą" dera tam tikru 
atžvilgiu pasakyti tą pat ką šveicarų 
spauda pasakė, išleidus pas juos 
didžiojo rusų satyriko Gogolio „Miru
sias sielas': jei norite suprasti kas 
darosi Rusijoje, skaitykite „Mirusias 
sielas".
MES GYVENAME PASAULYJE. ~

Mes turime mokytis pašvęsti mūsų 
kasdieninį gyvenimą ir mūsų kasdie
ninį darbą, rašo savo laiške Anglijos 
kardinolas Griffinas. Mes per greit 
užmirštame, kad mūsų dvasinės pa
reigos turi lygiai tokį tiesioginį są
ryšį su mūsų žemiškuoju gyvenimu 
kaip ir su amžinuoju gyvenimu. Mes 
gyvename pasaulyje, mes matome jo 
kvailystes, jo sugedimą, jo niekin
gumą. Dėlto mes esame mokomi gy
venti šiame pasaulyje, o ne šalia jo. 
Toliau kardinolas kalba apie tikin
čiųjų pareigas visuomeniniame -ir po
litiniame gyvenime, apie pareigą sa
vo balsą atiduoti tokiai partijai1, kuri 
neatstovauja mokslo, Bažnyčios at
mesto. Dėl to Anglijoje galima 'bal
suoti už kiekvieną partijų, išskyrus 
komunistus.
DISPENSA NEBUVO SUTEIKTA.

Iš Vatikano sluogsnių pranešama, 
kad Popiežius nesuteikė dispenses 
Burbonų Parmos kunigaikštytei Onai, 
norinčiai tuoktis su buvusiu Rumuni
jos karaliumi Mykolu ortodoksu. Po
piežiaus atsisakymas remiasi tuo, kad 
buv karalius iki šiol nepareiškė įsi
pareigojimo iš savo moterystės gimu
sius vaikus auklėti katalikų tikėjime. 
ATGAILOS KRYŽIUS UŽ STU
DENTŲ NUODĖMĖS

Didžiosios Britanijos katalikų stu
dentų sąjunga didžiąją savaitę bu
vo suorganizavusi atgailos ir maldos 
kelionę. Šios kelionės dalyviai nešė 
pakaitomis sunkų medinį kryžių į 
Walsingham’o šventovę, esančią 120

mylių nuo Londono. Maldos žygis 
prasidėjo Londone. Maldos žygis bu
vo organizuotas permaldauti Dievą 
už viso pasaulio studentijos nusikal
timus, padarytus prieš Dievą, prieš 
religiją ir prieš tuos žmones, kurie 
nori religiją praktikuoti. „La Croix" 
praneša, kad maldininkų tarpe buvo 
ne tiktai Didžiosios Britanijos stu
dentai, bet ir Prancūzijos, Lenkijos, 
Lietuvos ir abiejų Amerikų studen
tai.

keturi Šimtai metų popie
žiaus TARNYBOJE

S. m. kovo mėn. 19 d. Vatikano 
Šveicarų Gvardija šventė savo 400 
metų sukaktuves, kai jie tarnauja 
Vatikane. Iškilmės prasidėjo pa
maldomis gvardijos koplyčioje. Va
kare buvo suruoštas muzikinis po
būvis kareivinių teatre. , Valstybės 
sekretorius dėl ligos iškilmėse nega
lėjo dalyvauti, tačiau buvo ten daug 
kitų Vatikano prelatų. Į iškilmes 
atsilankė ir Šveicarijos ministeris 
Romoje. Iškilmes atidarė pulkinin
kas Pfyffer d’Altishofen šveicarų 
gvardijos viršininkas, sveikindamas 
aukštuosius Vatikano ir Šveicarijos 
svečius. Gvardijos kapelionas Mgr. 
Krieg savo paskaitoje nušvietė daug 
karinių, politinių ir diplomatinių 
įvykių, kurie praėjo nuo šveicarų 
gvardijos atgaivinimo. 1527 metais 
po baisaus Romos išplėšimo, po ku
rio liko gyvi vos 12 šveicarų gvardi
jos karių, popiežius Klemensas VII 
spaudžiamas Karolio V, šveicarų 
gvardiją paleido. Tačiau Vatikano 
prelatams šį dalyką iš naujo judinant, 
jiems pavyko perkalbėti Klemenso 
VII įpėdinį Paulių III, kad šveica
rų gvardija reikia vėl suorganizuoti. 
Buvo pradėtos derybos tarp Romos 
kurijos ir šveicarų federacijos, Po 
visokių kliūčių ir sunkenybių jos 
buvo užbaigtos sutartimi tarp Liu
cernos ir šv. sosto. 1548 metais 17 
vasario 225 halibardiečiai persikėlė 
per Saint-Gothard’o kalną ir patrau
kė į Romą. Po mėnesio laiko jie 
įžengė į amžinąjį miestą. Po 21 me
tų pertraukos šveicarų gvardija bu
vo vėl atstatyta. Popiežius Pijus XII 
šioms iškilmėms paminėti šveicarų 
gvardijos vadovybei įteikė savo at
vaizdą su parašu, iškeliančiu gvar-* 
dijos ištikimybę Vatikano tarnybo
je. Baigiantis iškilmėms, gvardijos 
viršininkas pareiškė savo viltį, kad 
šveicarų gvardija bus ištikima po
piežiui per visus amžius. Ji švęs ne 
tik 500-šias, bet ir 1000-šias savo at
gaivinimo sukaktuves. Šveicarai, ku
rie 400 metų bėgyje liko ištikimi 
Bažnyčios galvai nusipelno visos 
krikščionijos pripažinimo žodžio. Šie 
jauni vyrai pačius gražiausius savo 
jaunystės metus pašvenčia popie
žiaus tarnybai.

ŠVENTIEJI METAI
Nepaisant netikros politinės padė

ties, Romoje yra pradėti pasirengimai 
1950 — tiems — šventiesiems metams 
švęsti. Einant senu Bažnyčios papro
čiu, šventieji metai bus pradėti ati
darant šventųjų metų duris Bazilikoje 
1949 metais per Kalėdas. Jų paskel
bimas, einant tuo pačiu papročiu, 
įvyks per sekmines, t. y. 26 gegužės 
1949 metais. Iki to laiko turės būti 
baigti pasirengimo darbai priimti į 
Romą suplaukiantiems maldininkams. 
Yra davinių manyti, kad maldininkų 
antplūdis bus ypač gausus iš Ameri
kos. Iškilmėms suteiks naujo patrau
klumo tas faktas, kad 1950 — tais me
tais sukanka Popiežiaus Pijaus XII 
auksinis kunigystės jubiliejus. Ben
dradarbiaudamas su Vatikanu, Romos 
miestas yra jau. pradėjęs statyti di
delius viešbučius Romoje ir Ostijoje. 
Manoma, kad iki 1950 metų bus už
baigta ir didžioji Romos elektros sto
tis. Dėl planuotų keturių šv. Petro 
bazilikos durų išbaigimo nėra kol kas 
aiškumo. Pirmasis konkursas, apie 
kurį mes savo laiku buvome pranešę, 
nedavė definityvių rezultatų. Tačiau 
nenustojamą vilties iki šventųjų me
tų pradžiai minėtas duris šv. Petro 
bazilikoje įtaisyti.

LOPŠIŲ VAJUS
15 birželio Eliziejaus Laukuose 

Paryžiuje buvo iškilmingai atidaryta 
Prancūzijos lopšių paroda. Atidaryme 
dalyvavo kardinolas Suhard, Vati
kano nuncijus Mgr. Roncalli, ponia 
Poinso — Chapuis — tautos sveika- • 
tingumo ministeris ir daugybė kitų 
žymių asmenų. Kanados ambasa
dorius Prancūzijai ta proga kardino
lui įteikė Kanados prancūzų dovaną 
Prancūzijai — 5.000 lopšių. Iš visų 
parodoje išstatytų lopšių ypatingą 
dėmesį atkreipė Verdūno diecezijos 
lopšys, kuris yra bendras viso mieste
lio Meuse kūrinys. To miestelio dar
bininkai savanoriškai pasisiūlė dirbti 
vieną valandą daugiau ir tos valan
dos uždarbį paskirti apmokėti tam jų 
draugui, kuris meniškai padarė lopšį. 
Apskaičiuota, kad lopšio padarymas 
pareikalavo 90 valandų darbo.

BAŽNYČIOS UNIVERSALUMO 
ĮSPŪDIS JUODIESIEMS.

Iš Nyassaland pranešama, kad vie
tiniai katalikai kariai iš įvairių frontų 
grįžta namon įsitikinusiais katalikais. 
Visur, kur tik jie buvo ir Indijoje, ir 
Birmoje, ir Ceilone jie rado tą patį 
tikėjimą, tą pačią Bažnyčią, tą pačią 
liturgiją, tas pačias griesmes ir tuos 
pačius misijonierius kaip ir jų. Šitas 
„jų Bažnyčios" universalumas ir vie
nybė juodiesiems kariams yra padaręs 
neišdildomo įspūdžio.
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PASAULIEČIŲ VIETA BAŽNY
ČIOJE

Saint-Flour vyskupas Pinson sa
vo ganytojiškame laiške kalba apie 
pasauliečių uždavinius Bažnyčioje. 
Jūs esate pakviesti j karalystę, rašo 
jis. Jūs esate didžiojo pažadėjimo ke
leiviai, jūs esate dangaus užkariau
tojai, jūs esate pašvęsti, net jeigu 
jūs ir nusidėję esate. Jūs esate so
lidariai atsakingi vienas už kitus to
kiame laipsnyje, kad nėra pasaulyje 
kitos tokios nei politinės, nei socia
linės bendruomenės, net nei šeimy
ninės bendruomenės, kuri būtų tam
priau sujungta kaip Bažnyčia. Ar 
jūs atsimenate kaip pabrėždamas aš 
jums pranešiau šv. Tėvo žodžius, 
man pasakytus Romoje, kurie man 
padarė didžiausio įspūdžio. Man su
sidarė vaizdas, kad aš ne ko kito bu
vau Romoje, kaip šitų žodžių jums 
surasti ir parvežti. Kai aš šv. Tėvui 
išreiškiau visas mano, kaip ganyto
jo, baimes ir rūpesčius, aš pareiškiau 
viltį, kad mūsų šviesuomenė galės 
užimti katalikų akcijoje jai tinkamą 
vietą. Tačiau Kristaus vietininkas 
mane čia pertraukė ir žiūrėdamas į 
mane tokiu žvilgsniu, kurį aš dar ir 
šiandien matau, pareiškė: „Nesaky
kite, kad pasauliečiai galės užimti 
savo vietą Bažnyčioje, bet jie turės 
ją užimti“. Pranešdamas jums šiuos 
šv. Tėvo žodžius, pranešu kartu ir 
tą įpareigojimą, kuris krinta ant jū
sų pečių, ir tą garbę, kuri jums yra 
suteikiama.
JAPONŲ PRIEKAIŠTAS 
KRIKŠČIONIMS.

Vienoje paskaitoje apie Japoniją, 
skaitytoje Liuvene tėvo Juozo Spae 
buvo papasakotas šitoks atsitikimas: 
Yokahamoje stovėjo ant kranto grupė 
misijoitierių, laukdama laivo. Prie jų 
prisiartino vienas japonas profesorius 
ir vienam iš tėvų pareiškė: Katalikų 
Bažnyčia yra kalta dėl mūsų tautos 
sunaikinimo. Aš jūsų religiją studi
javau ir esu įsitikinęs, kad jos pa
saulėžiūra gali suteikti pastovią taiką 
visoms tautoms. Tačiau jūs savo 
Steigėjo įsakymo neišpildėte. Jis yra 
jums įsakęs Jo mokslą perteikti vi
siems žmonėms, bet jūs katalikai to 
nepadarėte. Pav., mūsų tauta turi 80 
milijonų žmonių. Jūs sakote, kad jūs 
domitės visa žmonija, o tačiau čia 
turite vos mažą saują kunigų (1940 
metais buvo 236 europiečiai ir 145 ja
ponai kunigai). Jūs turėjote turėti

tūkstančius. Kaip naciai norėjo čia 
savo idėjas prigydyti, tai jie į mūsų 
valstybę trumpu laiku atsiuntė 4 000 
technikų. Nįes japonai per šiuos pas
kutinius 30 metų alkstame naujo gy
venimo. Mes dairėmės į Ameriką ir 
iš ten gavome mašinų, automobilių ir 
kinų. Paskui mes kreipėmės į Angliją 
ir iš ten išmokome industrializacijos, 
pagaliau mes savo viltis nukreipėme 
į Rusiją ir iš ten gavome Karolį 
Marksą. Bet iš niekur tikro sprendi
mo. Aš jums darau priekaištą, kad 
jūs turėdami tiesą jau 2 000 metų 
mums ją iki šiol dar nepadovanojote.

MALDA UŽ RUSIJOS TAUTAS
Pirmą gegužės J.A.V. bus meldžia

masi už Rusiją ir Rusijos krikščionis. 
Milijonai Amerikos katalikų visose 
valstybėse tą dieną susirinks bendra
jai maldai už rusų tautą ir už tas 
tautas, kurios yra rusų valdžioje.

SVEIKA EKONOMIJA
S. m. kovo 7 d. popiežius priėmė 

tarptautinio bankų kongreso, įvyku
sio Romoje dalyvius ir jiems pa
sakė kalbą apie dorinių dėsnių reikš
mę ekonominiame gyvenime. Ekono
minių problemų sprendimas nebūtų 
toks sunkus, kalbėjo popiežius, jei 
jis nebūtų apsunkinamas vadovau
jančių ekonominiam gyvenimui idė
jų sąmyšiu. Vieni siūlo grįžti į pe
reito šimtmečio ekonominius pag
rindus, kiti laikosi regionalinės ar 
internacionalinės sistemos kai kurio
se ekonominio gyvenimo srityse. Vie
ni laukia visuotinės gerovės iš lais
vosios rinkos, kuri turi būti atsta
tyta visame pasaulyje, kiti iš jos nie
ko gero nesitiki ir reikalauja centri
nės viso gyvenimo vadovybės, kuri 
apimtų visą ekonominį gyvenimą, 
neišskiriant nei dirbančio žmogaus. 
Popiežius sakosi, neturįs tikslo 
spręsti praktinį šių problemų mo
mentą, jis nori tik iškelti faktą, kad 
besireiškiąs šioje srityje nuomonių 
įvairumas, turi gilesnes šaknis ne
gu ekonominis gyvenimas. Šios prie
žastys iš dalies glūdi apgailėtiname 
mūsų žmogaus gilesnio mąstymo trū
kume, kuris žmogų paskatina pasi
tenkinti tik pačiais paviršutiniais da
lykais. Antroji priežastis yra susi
maišymas nuomonių apie ekonomini0 
gyvenimo tikslą. Šituo klausimu kaip 
tik krikščioniškieji principai gali 
pasakyti didelį pasitarnavimo žodį 
socialiniam gyvenimui. Grįžimas į

magišką autonomizma yra nemažiau 
tuščia himera ekonominiame gyve
nime, negu kitoje žmogaus veikimo 
srityje. Nėra abejonės, kad laisvė yra 
reikalinga ekonominiame gyvenime, 
bet ta laisvė neturi būti suvedžio- 
janti ir apgaulingoji laisvės form 
reiškusis pereitame šimtmetyje. Tai 
buvo tik negatyvinė laisvė, tai yra 
nepriklausomybė nuo valstybinio re
guliavimo. Ekonominė laisvė neturi 
būti ir mūsų dienų pseudolaisvė, ku
ri yra pavergta gigantiškų ekono
minių organizacijų komandavimu. 
Tikroji ekonominė laisvė turi būti 
žmonių laisvė, kurioje jie solidariai 
susijungia siekdami ekonominės ge
rovės. Ekonominis gyvenimas, garan
tuodamas žmogaus egzistenciją, ne
turi kėsintis į jo darbo ar priemo
nių pasirinkimą. Blogiausias princi
pas, kurį reikia nugalėti ekonomini
ame gyvenime, tai yra naudos laiky
mas teisės pagrindu. Šis šaltojo 
egoizmo nugalėjimas atneš ekono
minį ir juridinį solidarumą bei bro
lišką bendradarbiavimą tarp tautų, 
nepažeisdamas jų nepriklausomybės.

MASONAI BERLYNE
Sovietų organas „Taglicher Rund

schau" nepalankiai yra nusiteikęs 
besiplečiančiai masonų organizacijai 
Berlyne. Jis rašo: „masonų ložės ypač 
britų ir amerikiečių sektoriuose nau
dojasi ypatinga valdžios globa. So
vietų atstovas komendantūroje yra 
pareiškęs protestą prieš kai kurias 
organizacijas; nors jos formaliai ir 
neturi politinio pobūdžio, bet domisi 
politiniais klausimais ir plinta va
kariniuose sektoriuose". Ložių organi
zacija, pasak laikraščio, turi utili
tarinį pobūdį. 12 ložių sudaro didžią
ją ložę, jos savo ruožtu suorganizuo
tos į rajonines ložes, kurių priešaky
je yra vyriausioji ložė. Laikraščio 
manymu, Berlyne šiandien yra apie 
2.000 masonų, kurių tarpe yra daug 
buvusių karininkų.

— Transantlantinis laivas „Queen 
Mary" 14 rugpjūčio iš New-Yorko iš
plaukia su 2.000 maldininkų aplankyti 
popiežiaus Pijaus X kapo Romoje. 
Maldininkai lankysis ir kitose Euro
pos šventovėse. Šią maldininkų ke
lionę rengia krikščioniško mokslo 
platinimo brolija, kurios pirmininku 
yra Bostono arkivyskupas. Popiežius 
Pijus X buvo šios brolijos skatintojas 
ir rėmėjas.
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