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KŪRYBA IR GIMDYMAS a •
KVN. V. B A C D A N A VICI D S

1. Padarinys vietoj žmogausTai, kas gema — gema žmogus. Tai kas sukuriama yra vistiek tik daiktas, nors ir meniškiausiai jis būtų padarytas, nors ir giliausią mintį jis savyje slėptų.Ši tiesa yra tokia paprasta, kaip saulės šviesa. Ir rodos niekam neturėtų kilti abejonės dėl jos teisingumo. Tačiau jeigu mes savo žvilgsnį nukreipsime į moderniojo žmogaus gyvenimą, mes ten pamatysime gana plačiai besireiškiant šios tiesos iškreipimą. Tie dalykai, kuriuos žmogus sukuria ar pagamina mūsų kultūroje pradėta labiau vertinti negu pats žmogus. Žmogus yra vertinamas tik tiek, kiek jis gali ką nors vertingo kurti arba gaminti. Padarinys šiandien atsistoja aukščiau už patį kūrėją ir kėsinasi jį išstumti iš jo aukščiausios vietos. Tas reiškinys yra šiandien pastebimas turbūt visose žmogaus gyvenimo srityse.Gal ryškiausiai šis faktas iškyla technikos srityje. Čia žmogaus padaryta kokia mašina tiesiog raidiškai pralenkia žmogų, tobuliau gamindama, ir išstumia eilinį darbininką iš jo pozicijų.To paties pobūdžio reiškinys pastebimas ir pramonės gaminių paskirstyme. Kai pramonė perdaug prigamina vertybių, kurias normali rinka nestengia sunaudoti, tada sukurtų vertybių perteklius pradeda žalingai veikti visą ekonominį gyvenimą, sukeldamas jame hiperprodukcijos reiškinį. Tada atsiranda ekonominė krizė su visomis savo negerovėmis. Visokių dempingų priemonėmis sugriau- jama ekoniminis gyvenimas ir atnešama nedarbas, net į tuos kraštus, kurie nebuvo nusikaltę netvarkinga gamyba. Taigi žmogaus padarinys kenkia žmogui.Jeigu paimsime socialinę sritį, tai pastebėsime, kad žmogaus padarinys ir čia, savotiškai reikšdamasis, kėsinasi prieš žmogų. Žmogaus sukurta organizacija — valstybė pradeda kištis į išvidinius jo dvasios reikalus. Ji kėsinasi žmogų taip apvaldyti, kad jis neturėtų jokio savo asmeninio gyvenimo, o tik vykdytų valstybės pavestus uždavinius.Ta pati tendencija išjungti žmogų jo padarinio naudai pastebima ir moksluose. Štai šiandien dar ne viename universitete galima rasti psichologijos profesorių, kurie pripažįsta sielos reiškinius: išmintį, valią, jausmus, bet neranda reikalo pripažinti žmogui subjekto, kuris mąsto, nori ir jaučia. Jie pripažįsta sielos padarinius, bet nepripažįsta pačios sielos.Ir taip peržvelgdami įvairias žmogaus reiškimosi sritis mes visur galėsime pastebėti to paties pobūdžio reiškinį, kad žmogaus veikimas į antraeilę vietą nustumia patį žmogaus buvimą; žmogus tampa vertinamas tik tiek, kiek jis ko nors sugeba.Tada mums pasidarys visai suprantamas ir tas liūdnas mūsų gyvenimo reiškinys, kad įvairios užjūrio valstybių komisijos, besirinkdamos sau ateivius, žiūri į juos tik kaip į darbo jėgą, kaip į prekę, ir be jokio varžymosi atskiria vaikus nuo tėvų, vyrus nuo žmonų, sveikus šeimos narius nuo ligonių.Būtų pusė bėdos, jei šios pažiūros reikštųsi tik socia-
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liniame, politiniame ar ekonominiame gyvenme. Bet jos yra jau įsišaknijusios atskirų asmenų sielose ir grasina žmogui pačiame jo prasidėjimo momente. Gimdymo krizė, kurią šiandien išgyvena Europos šviesuomenė yra tos pačios filosofijos išdava. Daugumai tėvų šiandien yra tapę garbingiau kurti, veikti, reikštis visuomeniniame ar ekonominiame gyvenime, negu gimdyti. Gimdymas šiandien yra aptrauktas menkavertiškumo'' skraiste.Kad šitokia būklė yra netvarkoje, mums sako pati mūsų nuojauta. Bet kai kyla klausimas, kaip ją taisyti ir pagerinti, mes dažnai pasijuntame bejėgiai. Kai pajudini šį klausimą, pradeda judėti daugelis mūsų modernaus gyvenimo prielaidų. Atrodo, kad norint pakelti žmonių pagąrbą gimdymui, reikia, kad mes išmoktume gerbti ir branginti patį žmogų. Reikia, kad mes įvertintume žmogų ne tik iš to, ką jis sukuria, ar kam jis yra naudingas, bet įvertintume žmogų apskritai; žmogų kaip tokį. Reikia naujo humanizmo, kuris savo gilumu ir konkretumu prilygtų senosios lietuviškos motinos humanizmui, savo isčiuje daugelį žmonių užauginusios. Šiandien mums nieko negali padėti tas humanizmas, kuris kalba apie nuostabų žmogaus sugebėjimą kurti ir veikti; mums reikia humanizmo, kuris mums išaiškintų ką reiškia žmogumi būti. Mums reikia egzistencinio humanizmo, kurio pasigenda šiandien filosofai, bet kurio pakankamai turėjo senoji lietuviška šeima.
2. Kūryba nėra gimdymas.Moderniajame žmonijos gyvenime reiškiasi tendencija kūrybą laikyti aukštesniu dalyku už gimdymą. Šios pažiūros laikosi jau graikų filosofas Platonas. Jis savo veikale „Puota“ Sokrato lūpomis perteikia savo mokytojos Diotimos pažiūrą, kad kūryba ir gimdymas yra to paties pobūdžio dalykai. Kūryba jam yra gimdymas tobulame, dvasiniame laipsnyje. Kūriniai yra taip pat žmogaus vaikai. Ir kas nepavydėtų tokių vaikų — sako jis — kokius turi Homeras ar Hesiodas. Gimdymas kūne yra tik menkavertis dvasinio gimdymo, arba kūrybos pirmtakas. Štai paties Platono žodžiai: „Kiekvienas mieliau norėtu šitokių vaikų turėti (t. y. dvasinės kūrybos. Vert.) negu žmogiškųjų. Kas be pavydo žiūri į tuos gemalus, kuriuos yra palikęs Homeras, Heziodas ir kiti didieji poetai, kuriems jie suteikė nemirtingos garbės, patys būdami nemirtingi? Jeigu tu nori, kalbėjo ji, pasakyk tu man, ką per vaikus Lakedemonįjoje paliko Likurgas, Lakedemonijos ir, galima sakyti, visos Elados gelbėtojas? Taip pat jūsų tarpe- yra gerbiamas ir Salonas, nes jis davė įstatymus; gerbiami yra ir kitur daugelis helenų ir barbarų, kurie yra sukūrę puikių kūrinių ir daugelį dorybių pagimdę. Šitokių vaikų dėlei (dvasinių Vert.) yra daug šventyklų pastatyta, o žmogiškųjų vaikų dėlei — nei vienos." (116—117 pusi. Feld- postausgabe)..Šitie Platono žodžiai verčia mus susimąstyti. Jie yra ir daugumos mūsų slapti žodžiai. Mes juos galbūt nepasakome, bet mes juos gyvename. Gal tvarkoje yra'šie Platono žodžiai? liejau mes drįstume pasisakyti prieš dvasines žmonijos vertybes? Ir kaip galėtume mes nematyti visų tų žmogaus sūnų, kurie pasauliui yra atnešę tik rūpesnio ir nelaimi))? Tačiau nepaisant šių gražių Platono žodžių mes negalime sutikti, kad žmogaus asmuo būtų mažiau vertingas už jo kūrinį ir kad kūry-
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ba būtų aukštesnis dalykas už gimdymą. Didi klaida, kuri yra pridengta tokiais brangiais žmonijos kūrybos perlais yra juo pavojingesnis dalykas, nes ji daro didelės įtakos ir sunkiai duodasi iš tų papuošalų išvelkama.Kalbant Senojo Testamento žodžiais su šia problema būtų gana nesunku apsidirbti. Čia užtektų vieno žodžio: stabmeldystė. Reikia atsiminti, kad Senajame Testamente stabmeldystė buvo draudžiama ne tik dėlto, kad žmogus užmiršdavo tikrąjį Dievą ir jo vieton pakaitalą surasdavo, bet ir dėlto, kad žmogus pradėdavo savo kūrinius garbinti. Stabmeldystė yra atmestina, ne tik dėlto, kad ji Dievą pažemina, bet ir dėlto, kad ji žmogų pažemina. Netenka stebėtis, kad Platonas, būdamas toliau nuo Dievo apreiškimo, žmogaus ir kūrinio sąvokas sumaišė. Jo pagoniškai filosofijai visai yra artima kūrinį palaikyti aukščiau už žmogų.Senojoje žydų tautoje palinkimas susižavėti savo kūriniu irgi buvo toks didelis, kad jis kiekvienu atveju grėsė būti pastatytas aukščiau už žmogų ir už Dievą. Dėlto, tautos vadai buvo priversti plastinę kūrybą iš viso tautai uždrausti.Susižavėjimas savo ar kitų padarytais darbais dažnai yra linkęs perdėti. Žmogus stovėdamas kokio šedevro akyvaizdoje ir giliai jį pergyvendamas mano, kad čia šiame kūrinyje yra viskas: visoks tobulumas ir grožis. Čia yra dangus ir žemė. Bet praeina kiek laiko ir žmogus nusikreipia nuo jo ir atsikreipia į kitus kūrinius. Tos knygos, kuriomis mes žavėjomės prieš 10—20 metų ir kuriomis buvome visiškai patenkinti, šiandien mums atrodo nekartą naivios. Karo metu lėktuvų pramonėje, lėktuvų modeliai per metus laiko taip pasensta ir tampa taip netinkami vartojimui, kaip kiti dalykai per šimtą metų nepasensta. Iš to seka, kad mes neturime pamesti galvos savo ir kitų kūrinių akyvaizdoje. Be abejo mes turime teisės jais grožėtis, džiaugtis, žavėtis, bet mes iš tų kūrinių neturime išvesti dėsnio, kuris būtų aukščiau žmogaus asmens. Žmogus stovi visada aukščiau to, kas yra jo padaryta ar sukurta. Ir kas besąlyginiai susižavi savo ar kitų kūriniais ir mano juose radęs viso gyvenimo prasmę, tas neišvengia tam tikro kiekio naivumo.3. Gimdymas kaip sąlyga asmeniui pažinti.Norint suprasti, koks yra santykis tarp žmogaus ir jo darbų ir koks yra skirtumas tarp žmogaus kūrybos ir jo gimdymo reikia įsigilinti į Švenčiausios Trejybės paslaptį. Ši „nesuprantamoji" tikėjimo paslaptis žmonijos kultūros istorijai yra davusi daug daugiau, negu daug kam atrodo. Ji išmokė mus daryti skirtumą tarp asmens ir prigimties. Platonas nėra pastebėjęs skirtumo tarp asmens ir prigimties, dėl to jis suplaka krūvon asmens ir prigimties reiškimosi būdus: gimdymą ir kūrybą.Dievas, kaip ir žmogus yra kūrėjas. Jo kūrybos rezultatas yra pasaulis. Dievas, kaip ir žmogus yra ir gimdytojas. Jo gemalas yra jo paties prigimtis antrajame asmenyje. Sukurtajame pasaulyje mes galime pastebėti kuriančiojo Dievo atvaizdą. Tačiau veltui mes bandytume iš pasaulio atsekti koks yra išvidinis, asmeniškas Dievo gyvenimas.Būdinga šiuo klausimu yra vieno mūsų laikų filosofo pažiūra, kuris, nors „daug gero" radęs Aristotelio filosofijoje, bet savo pagrinduose yra atsirėmęs Platonu, būtent Nicolai Hartmann (gimęs Rygoje). Jis, kalbėdamas apie Aukščiausiąją Būtybę beveik neranda galimybės kalbėti apie jos asmeniškumą. Jis sako, kad visi vadinamieji „moraliniai asmenys" juo jie yra labiau išsiplėtę, tuo jie labiau nustoja asmeniškumo bruožų. Taip pav., įvairios draugijos', bendrovės, sąjungos, valstybės ir tarptautinės organizacijos; juo jos yra didesnės, 

tuo jos yra mažiau asmeniško pobūdžio. Dėlto ir Aukščiausioji Būtybė, kuri yra pats plačiausio pobūdžio „moralinis asmuo" yra mažiausiai asmeniška.Vien iš išorės žiūrint, panašiai būtų galima pasakyti ir apie žmogų. Iš žmogaus kūrinių mes galime susidaryti neblogą vaizdą apie kuriančiąją žmogaus prigimtį. Tačiau jeigu iš kitur mes apie žmogų nieko nežinotume, tai vien iš jo kūrinių mes negalėtume pilnai atkurti tos būtybės, kuri tuos kūrinius yra padariusi. Mes pastebėtume daugybę žmogaus dvasios apraiškų, bet mes negalėtume susidaryti vaizdo apie tą išvidinio žmogaus „aš" gyvenimą. Norint pažinti žmogaus asmenį, reikia kaž ko daugiau negu jo kūrybos.Dievą, kaip kūrėją mes pažįstame iš pasaulio, kuris yra jo kūrinys. Asmeninį Dievo gyvenimą mes pažįstame ne iš jo kūrybos, bet iš jo gimdymo. Antrasis Sv. Trejybės Asmuo savo gimimu atidengia mums išvidinio dieviškojo gyvenimo paslaptį. Išvidinių Dievo paslapčių apreiškimas — visas Naujasis Testamentas ir visa krikščionybė — yra gimimo pasėka. Antrasis Sv. Trejybės Asmuo mums atidengia intymų išvidinį trijų asmenų gyvenimą vienoje dieviškoje prigimtyje. Tačiau Kristus gema ne tik dieviškoje prigimtyje, bet ir žmogiškoje! Sis žmogiškasis Dievo gimimas yra ne tik tam, kad žmonėms ‘atidengtų asmeninį Dievo gyvenimą, bet tam, kad ir žmogų į j u n g tų į dieviškus gimimo santykius. Jis paima žmogų iš Dievo kūrinio — „daikto" — kategorijos ir perkelia jį į Dievo Sūnaus kategoriją. Žmogus per krikštą iš vandens ir Šventosios Dvasios tampa Kristaus broliu. Per krikštą iš pagrindų pasikeičia egzistenciniai žmogaus pagrindai. Iš Dievo kūrinio jis tampa Dievo sūnumi, įjungtų į išvidini Dievo gyvenimą, ir visos išorinės Dievo kūrybos paveldėtoju.Pasaulio sukūrimas ir jo atpirkimas yra du Dievo išųriniai veikimai. Tačiau pirmu atveju Dievas reiškiasi savo prigimties jėga. O antruoju atveju jis gimdo; jis išleidžia iš savęs kitą tos pat prigimties asmenį ir jam tarpininkaujant sueina į tėvo ir sūnaus santykius su visa žmonija.Dievo reiškimesi gimdymas sudaro aukštesnįjį ir to- bulesnįjį veikimo laipsnį negu kūryba. Gaila, kad šiuo Dievo reiškimosi yra taip mažai domimasi. Visi gerbia Dievo kūrybą, sukurtuose daiktuose randa Dieviškų pėdsakų, jos asmens bruožų, bet nedrįsta sueiti su Dievu j gimdymu pagrįstus išvidinius santykius. Visos savo prigimties nei Dievas nei žmogus nesukuria. Kitą „aš" žmogus ir Dievas nekuria, bet gimdo. Asmuo gimdydamas ne veikia išorę pagal savo prigimties jėgas, bet išleidžia naują „aš", tokios pačios prigimties kaip gimdantysis „aš". Jei kūryba yra veikimas aplinkinės tikrovės savo prigimties jėgų dėka ir tik dalinai išreiškia asmenį, tai gimdymas yra asmeninis reiškimosi būdas kaip toks. Jis nekuria ką pašalinio, bet jis save patį perteikia kitam.Jeigu mes dabar nuo Dievo gimdymo pereisime prie žmogaus gimdymo, mes čia pastebėsime daug lygiagretumo. Žmogiškasis gimdymas yra dieviškojo gimdymo simbolis ir prielaida. Jis yra dieviškojo gimdymo atspindys žmogiškoje tikrovėje. Žmogiškasis gimdymas, išleisdamas naujus žmones sudaro reikiamas sąlygas reikštis Dievo gimdymui t. y. sueiti su žmonėmis į tėviškus — sūniškus santykius. Dieviškojo gimdymo šviesoje pažvelgtas žmogus yra tokia didi vertenybė, kad jo negalima nei drįsti lyginti su kūrybos padariniais.'Papraščiausias asmuo, kuris jokiais nuostabiais kūriniais nepasižymi, kuris jokio įžymaus .vaidmens nevaidina socialiniame ar bažnytniame gyvenime, savo esme yra lygiai toks pat nelygstamas dydis, kaip kokia įžymi asmenybė. Jis yra vertesnis už visus gar-
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sius žmonių kūrinius. Žmonių lygybės sąvoka, apie kurią su ilgesiu šiandien tiek daug kalbama yra kilusi visiškai ne iš tos pasaulėžiūros, kuri viso ko pagrinde stato kūrybą. Pagal kūrybos pasaulėžiūrą juk negalima vienoje plokštumoje statyti kūrėją ir nekūry- bingą žmogų. Tik ta pasaulėžiūra, kuri gimdymą laiko aukštesniu dalyku už kūrybą, iš savo pagrindų išeidama gali kalbėti apie žmonių lygybę. Ištikrųjų mūsų laikais turbūt niekada nekiltų tokia „Magna Charta libertatum" jei ji nebūtų kilusi pačiame viduramžių viduryje, būtent 1215 metais. Ji paskelbė, kad „joks žmogus negali būti pasmerktas kitaip, kaip tik pagal šalies {statymus. Teisė ir teisingumas negali būti nei parduodami nei išvengiami".Gimdymas yra šaltinis iš kurio atsiranda ta atmosfera, kurią mes vadiname šeimos atmosfera. Šeimos atmosferoje pagrindini toną žmonių santykiams duoda ne žmonių sugebėjimai, bet gili vienų kitiems asmeninė pagarba ir meilė. Tėvai ir vaikai normalioje šeimoje mylisi ir tada, kada jie mato vieni kitų nesugebėjimus ar silpnybes. Išvidinis žmogaus vertingumas šeimos santykiuose sugeba iškilti aikštėn nustumdamas šalyn įvairias kliūtis, kurios išvidini žmogaus vertingumą pridengia.Visuomeninis gyvenimas šiandien laikydamasis daugiau kūrybos pasaulėžiūros, nesiremia šeima. Jis domisi tik kūrybingu žmogumi ir, norėdamas juo pasinaudoti, nesivaržydamas ardo jo šeimą. Tačiau šitokiu keliu einant negalima tikėtis darnių „šeimyniškų" santykių visuomeniniame, politiniame ir tarptautiniame gyvenime. Šie santykiai galėtu pasaulyje plisti pasiremiant tik ta pagarba žmogui, kuri kyla iš gimdymo.Ko vertas yra asmuo savyje, mums gali pasakyti tik tėvas, kai jis kalba apie savo sūnų. Jeigu mes paklaustume mūsų pažįstamo kūrėjo, ar jis neatiduotų savo kūrinių, kad savo vaiko žemiškąją gyvybę apsaugotų, tai galime būti tikri, kad jis nieko tam reikalui nepagailėtų. Šiandien mes vertiname Homero ir Heziodo kūrinius labiau negu jų vaikus. Tai tiesa. Bet kyla klausimas, kaip būtų tuos kūrinius ir savo vaikus įvertinę šie abu poetai. Greičiausiai, reikalui esant, ir jie būtų savo kūrinius paaukoję, kad išgelbėtų savo vaikus.Taigi nelygstamo asmens vertingumo pagrindimo reikia ieškoti ne pas kuriantį žmogų, bet pas gimdantį. Motina, auginanti savo vaikus ir už juos besiaukojanti yra tas objektyvusis liudytojas, kai reikia paliudyti žmogaus asmens vertingumą savyje, visai nepriklausomai nuo jo kūrinių.Dėlto yra visiškai suprantama, kad paneigimas šeimos momento visuomeniniame gyvenime eina kartu su vis didėjančių žmogaus nuasmenėjimu ir sumasėjimu. Žmogus, iš niekur nesitikėdamas išvidinio, gilaus, ir neap- gaulingo savęs įvertinimo, visur jaučiasi svetimas tarp svetimų. Visuomenė turėtų būti ne šeimos išlydis, bet jos santykių pratęsimas visuose žmonių santykiuose.4. Imlusis gyvenimo stiliusGimdymo problema, kuri šiandien yra iškilusi Vakarų kultūros pasaulyje, nėra vien dorinė ar mediciniškoji problema, kaip daug kas mano. Užtektų motinai tos pačios sveikatos pagimdyti, kurios jai užtenka pernešti aborto operaciją. Taip pat užtektų tėvams kantrybės auginti vaikus, jeigu jie tikrai būtų įsitikinę, kad tai yra verta daryti, kaip jiems užtenka šiandien kantrybės sunkiose sąlygose aukštus mokslus išeiti, ar kitų tikslų atsiekti. Taip pat ir socialinė santvarka, kuri ištikrųjų permažai atsižverlgia šeimų, auginančių vaikus reikalų, nėra ta didžioji kliūtis gimdymui. (Bent kas liečia šeimos gausumą, tai šio gyvenimo žinovai teigia, kad gausią šeimą užauginti visiškai nėra proporcingai sunkiau, 

negu vieną ar du vaikus. Vaikų aiklėjimas gausioje šeimoje palengvėja tarpusaviu jų bendravimu.)Pagrindinė šeimos problema yra filosofinė ir religinė problema^ Kol žmogus yra vertinamas tik dėl daikto, o / ne dėl žmogaus paties išvidinio vertingumo, tol gymdy- mas yra mažiau vertinamas negu kūryba.Ką nors sukūręs, žmogus gali pasakyti: tai aš padariau! Gimdydamas žmogus nėra toks „visagalis". Gimdydamas žmogus ne tiek veikia, kiek veiksmingai priima kito veikimą. Gimdyme reiškiasi žmogaus ir Dievo bendradarbiavimas. Žmoguje besiformuojančiam kūnui Dievas įkvepia nemirtingą sielą. Dėlto gimdymas, nors būdamas giliai gamtinio pobūdžio dalykas, taip pat giliai yra ir religinis dalykas. Ne savo sugebėjimu žmogus sau sukuria sūnų, bet jis priima jį iš Dievo tokį, kokį jam Dievas duoda. Žmogus čia ne ką gali apspręsti. Nei lyties, nei sugebėjimų, nei išvaizdos nei tautybės savo vaikui tėvai negali nustatyti. Tiesa, jie nėra visai pasyvūs. Jie gali neduoti savo sutikimo ir gimdymas neįvyks.Gimdymas dėl to vistiek, ar tikinčių ar netikinčiu tėvų, yra faktiškas jų bendradarbiavimas su Dievu; su tuo, sakykime jų pačių žodžiais, Didžiuoju Nežinomuoju, kuris apsprendžia daugelį jų šeimos dalykų. Gimdyme natūraliai nėra vietos tam išdidžiajam atsisakymui bendradarbiauti su Dievu, kuris kartais pasireiškia kūryboje. Gimdymas, neskaitant religios, yra ta vieta, kur Dievo ir žmogaus bendradarbiavimas gamtinėje tikrovėje susiderina j vieną akordą. Gimdymas savo prigimtimi yra religinis dalykas.Moderniojo žmogaus veikimas yra nuėjęs vienašališka linkme. Modernusis žmogus domisi tuo savo veikimo momentu, kurį jis pats pagamina ir sukuria; jis visiškai apleidžia tą momentą, kurį jis gauna iš Dievo. ŠĮ kryptis reiškiasi visose modernaus žmogaus veikimo srityse. Kad ir kaimų ištuštėjimo problema, kuri kyla šiandien daugelyje kraštu, yra padarinys to paties imliojo žmogaus veikimo sumažėjimo. Šiandien yra tapę nebeįdomu žmogui laukti, kol užaugs jo javai ar gyvuliai. Jis nori ne „laukti", bet veikti. Kultūringo gyvenimo vardą šiandien yra sau uzurpavęs tik gamybiškasis ir produktyvusis gyvenimo stilius.ūkininko gyvenimas yra visai kitokio pobūdžio. Nors jis irgi gamina, bet jis gamina ne pats kurdamas, bet iš kito gaudamas. Ūkininkas tik nuvalo derlių, kurį duoda žemė. Tiesa ir jis ruošia žemę, ją kartais perkeičia, parodo didelio kūrybinio sugebėjimo, tačiau jo aktyvumas yra visada pagelbinio pobūdžio. Jis tik pagelbsti žemei geresnius vaisius nešti. Pats augimas yra ne iš jo. ūkininko gyvenimas yra perdėm imlusis gyvenimas ir imlusis darbas.Kita sritis, kurioje labai didelį vaidmenį vaidina žmogaus sugebėjimas priimti yra žmogaus pažinimo sritis. Žmogus, pastebėjęs savo kūrybingumą moksluose ir menuose, pamanė, kad jis savo kūrybai nėra reikalingas jokios atramos iš šalies. Jis pamanė, kad jis yra viskas. Taip Kantas priėjo nuomonės, kad žmogus kuria viską: net sąvoką ir pačią būtį. Ir būtis, pasak jo yra žmogau^ dvasios padaras, beveik neturįs ryšio su tuo, kas yra šalia žmogaus. Šiandien jau nesunku yra pastebėti, kad Kantas pertoli nuėjo pratęsdamas žmogaus kūrybingumą. Jei kitose dvasinio veikimo srityse žmogus yra ir labai aktyvus bei produktingas, tačiau pažinime jis yra priklausomas nuo faktų, esančių šalia jo. Su jais jis turi skaitytis; juos jis turi Įimti savo dvasios orbiton tik tada jis galės būti kūrybiškai aktyvus ir formuoti aplinką, o ne paskos pasaulį. Pažinimas, kuris yra viso žmogaus dvasinio darbo atrama, yra įgyjamas, o ne sukuriamas. Pažinimo procese žmogus yra daugiau imlus, receptyvus, negu produktingai kūrybiškas. Be abejo tas imlumas nėra grynas pasyvumas. Jis nėra žmogaus abejingumas,
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tam kas jo dvasią veikia. Ne, žmogus gali rinktis savo 
pažinimo objektus. Jis savo aktyviu dėmesiu nusišvie
čia vieną ar kitą momenta iš tos tikrovės, kurią jis nori 
įimti. Tačiau šis aktyvumas nėra produktyvinis aktyvu
mas, bet imlusis, receptyvusis aktyvumas.

Yra būdinga, kad lotynų kalboje gimdymui ir pažini
mui išreikšti yra vartojamas tas pat žodis — concipere; 
conceptus — sąvoka, tai kas pažinta. Šis išraiškos gi
miningumas primena ir tą esaminį artimumą, koks yra 
tarp pažinimo ir gimdymo, būtent kad jie abu yra re- 
ceptyvinio, gaunančio, imliojo pobūdžio dalykai.

Paskiaisiais laikais žmogus buvo labai įsigilinęs į tai, 
kad jis yra kūrėjas. Jis stengėsi visais būdais tapti pa
našiu tam kūrėjui, iš kurio jis yra kilęs. Tačiau žmogus 
neturi pamiršti ir kito savo prigimties momento, būtent, 
kad js savo existencijos pagrindą turi ne savyje bet 
kitame. Jis neturi pamiršti, kad žmogus pats savęs su
kurti negali. Dėlto ir žmogaus veikimas tik toks ati
tinka pilnai žmogaus prigimtį, kuris yra ne tik kūry
biškai aktyvus, bet ir imlus, sugębąs aktyviai priimti 
kito veikimą. Kai žmogus, kurį nors viena šių momentų 
apleidžia, jis tampa jau nebe pilnutinis žmogus. Kai 
žmogus neugdo savo imlumo aukštiesiems ir kilniesiems 
dalykams, kai jis atsisako bendradarbiauti su Aukščiau
siąja Būtimi, jis tampa imlus visoms toms srovėms ir 
įtakoms, kurios atsitiktinai jį paliečia. Žmogus, pasak 

Claudelio, tada tampa tuštumos grobiu. Jis nieko pikto 
nemandymas pasiduoda tokioms įtakoms, kurios ji nie
kina ir žudo. Pakanka čia prisiminti tik tą lengvumą su 
kuriuo žmonės persiima nacionalsocializmo ar komu
nizmo idėjomis. Norint žmogų padaryti visiems pavo
jams atsparesnį, reikia ugdyti jo apleistą dvasinio im
lumo sugebėjimą; sugebėjimą priimti iš Dievo. Reikia, 
kad žmogus išmoktu imti iš to didžiojo šaltinio, iš kurio 
visas jo „aš" yra kilęs. Gimdymas yra natūralinė žmo
gaus imlumo Dievui forma. Nenuostabu dėlto, kad 
nykstant dvasiškajam žmogaus imlumui Dievui, nyksta 
ir jo kūniškoji apraiška — gimdymas.

Vienašališkas žmogaus suaktyvinimas, nukreipiant 
visą dėmesį tik į produkciją jau yra parodęs savo trū
kumus. Šiandien jau mes matome naujų reiškinių, kurie 
ieško ko nors naujo. Vienas iš tokių imlumo dvasios 
pasiilgimo reiškinių yra plačiai didmiesčiuose besireiš
kiąs sąjūdis turėti savo darželius. Kam teko paklajoti 
po tokius plačiai išsiplėtusias daržų kolonijas prie Vo
kietijos didmiesčių, tas turėjo progos pastebėti, kad čia 
vyksta kaž kas naujo; kad čia yra lopomi žmogaus dva
sios plyšiai, padaryti vienašališko veiklumo. Žmogus 
vėl nori sėdėti prie augalo ir žiūrėti, kaip jis nuostabiai 
iš žemės išsprogsta, kaip jis gyvai auga, žydi ir vaisius 
neša ir priimti tas gėrybes, kaip nesuprantamos Galybės 
dovaną į savo rankas.

KATALIKU BAŽNYČIOS LIETUVOJE SANTYKIAI 
SU HITLERINE ADMINISTRACIJA
D R. J. MATUS A S

Per hitlerinės Vokietijos okupaciją Katalikų Bažny
čia Lietuvoje buvo vienintelė institucija, kuri buvo 
nepraradusi tolydumo nuo nepriklausomos valstybės 
laikų. Tiesa, vokiečių kariuomenė, įžygiavusi į Lietu
vą, čia rado vyriausybę, bet šioji susiformavo pat 
karo veiksmų metu, kai sovietinės valstybės organai 
buvo palikę kraštą ir pabėgę į Maskvą. Tuo tarpu 
Bažnyčia su visu savo organizaciniu tinklu buvo 
pastovi įstaiga, kuri tokia pat liko ir sovietinės tvar
kos ir nepriklausomo gyvenimo laikais, dar daugiau- 
ji jau buvo buvusi per Rusijos carų pavergimą ir 
senosios savarankiškos valstybės laikais. Lietuvos 
bažnytinis rūmas tebestovėjo nesugriautas nuo krikš
čionybės įvedimo, atsieit, nuo 14-to šimtmečio. Čia 
savaime prašosi vieno panemunių klebono pastaba, 
kai jojo apskrityje, 1933-tų m. rudenį vykstant karo 
veiksmams vokiečių su sovietų rusais, nebeliko nei 
vienos viešosios įstaigos. „Nėra nei viršaičių, nei po
licijos“, jis dėstė, „o mes, kunigai, krištyjame, tuo
kiame laidojame ir tam viskam sudarome dokumen
tus“.

Tad su tokia įstaiga 1941 metais akis į akį susidūrė 
vokiečių okupacinė valdžia. Lietuvos Katalikų Bažny
čia turi gražios praktikos kovoje su svetimos pries
paudos atstovais. 19-to šimtmečio antroje dalyje Ru
sijos carų okupacinei administracijai priešinosi gar
susis Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, o per I-ą 
pasaulinį karą kaizerio Vilhelmo karinei administra
cijai — tolimesnis Valančiaus papėdininkas Pranciš
kus Karevičius. Dėlto nebus nuostabu, jei Lietuvos 
vyskupai ir kunigai, susidūrę su Vokietijos nacional

socialistine administracija, tvirtai gynė Katalikų Baž
nyčios teises, mokslą ir veikimo laisvę. Jie jautė, turį 
po kojų tvirtą pagrindą. Galbūt, nesąmoningai juos 
veikė faktas, jog jų atstovaujamos amžinosios Bažny
čios šventyklų Lietuvoje yra išlikusių iš pat 15-to am
žiaus. Ana, Kauno Vytauto bažnyčia, pagaliau pati 
katedra-bazilika.

Lemtingi buvo jau Kauno arkivyskupo-metropolito 
Juozapo Skvirecko ir hitlerinės administracijos šefo 
von Renteln asmeniniai santykiai. Generalkomisaras 
von Renteln savo valdymo pradžioje buvo iškvietęs 
pas save Kauno arkivyskupą. Bet kai jis, norėdamas 
gauti Lietuvos metropolito paramos organizuojamam 
lietuvių legijonui, per Geštapo viršininką pasiteiravo, 
kada jį arkivyskupas galėtų priimti, tasai visai atvirai 
atsakė, kad tokis vizitas... jam visai nepageidauja
mas. Tai buvo prognozas Bažnyčios ir nacionalsocia
listinės okupacijos principiniams bei ideologiniams 
priešingumams.

Jie tikrai klasikiniu ryškumu iškilo žydų klausimu. 
Lietuvos vyskupai ir kunigai čia parodė nepajudina
mą principinį nusistatymą ir išplėtojo drąsų ir pa
slaugų veikimą. Kai žydai buvo pažymėti Dovydo 
žvaigždėmis, suvaryti į getus ir pradėti šaudyti, Lie
tuvos vyskupai, susirinkę į konferenciją 1941-mų m. 
rudenį, pasiuntė memorandumą vokiečių administra
cijai. Čia išdėstyta tokių veiksmų neteisingumas ir 
neleistinumas pagili Bažnyčios mokslą ir prigimties 
teisę. Paskui Kauno vyskupas — pagelbininkas Vin
centas Brizgys keliais atvejais tai pakartojo žodžiu 
generalkomisaro įstaigoje.
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Dėlto nereikės stebėtis, jei Lietuvos žydai savo tra
giškoje nelaimėje globos ir užtarimo pradėjo ieškoti 
Katalikų Bažnyčioje, toje vienintelėje saloje praga
riškame persekiojimų ir pažeminimų okeane. Geto se
niūnų narys buvęs Lietuvos kariuomenės rabinas Snie
gas, advokatas Garfunkelis ir Prienų alaus bravoro 
savininko sūnus Šakovas ne sykį ir ne du lankėsi pas 

, vyskupą Brizgį. Taip pat Kauno vieno tabako fabriko 
savininkas Zivas. Sis aukštuosius mokslūs buvo bai
gęs Šveicarijoje ir išleidęs brošiūrą „Jude, erwache!“, 
kur ragino savo tautiečius reviduoti savo nusistatymą 
ir tikėjimą, ypačiai pažiūras į Mesiją, kuris esąs tas 
pats, kurį išpažįsta krikščionys ir vadina Kristum. 
Besilankantieji geto atstovai tarėsi su ekscelencija, 
kame būtų galima paslėpti kulto dalykus ir asme
nines brangenybes. Per minėtą vyskupą į reikalą bu
vo įtraukti prof, kanauninkas Vaitkus ir Kauno ka
pitulos prelatas Jokubauskis. Ir taip žydų kulto da
lykai ir įvairūs auksiniai daiktai buvo užmūryti vie
noje vietoje prie Kauno Trejybės bažnyčios. Dar dau
giau. Zivas ir Sakovas, pabėgę iš geto, slapstėsi Kau
no dvasinės seminarijos ir Trejybės bažnyčiose, žino
ma, su atitinkamų kunigų žinia.

Kaip žydus išgelbėti nuo mirties? — Juos, ypač vai
kus, nusistatyta krikštyti, paskelbti lietuviais ir taip 
paslėpti nuo Gestapo uoslės. Bet Generalkomisaras 
vyskupams išsiuntinėjo raštą, kuriuo griežtai uždraudė 
krikštyti. Kaimo arkivyskupo raštinė irgi raštu atsa
kė, atsisakydama'vykdyti, nes tam esą aiškūs Bažny
čios nuostatai. Ordinariatas klebonams išsiuntinėjo 
aplinkraštį, įsakydamas laikytis Kanonų Kodekso, o 
ne civilinės valdžios nuostatų. Kai kuriose kleboni
jose tokių pakrikštytų žydų vaikų ir jaunuolių būda
vo laikoma po keletą. Pats vyskupas Brizgys pasako
ja, vienoje klebonijoje kone visi tarnai buvę tokie 
naujakrikščiai. Tokiu - būdu Lietuvoje buvo išgelbėta 
apie 2.000 žydų. Vadinasi, žydai buvo krikštyjami prieš 
aiškų nacionalsocialistinio generalkomisaro uždraudi
mą. Kaune už tai buvo pasodinti į kalėjimą šv. An
tano parapijos klebonas Želvys ir Karmelitų parapi
jos vikaras. Šis pastarasis išsėdėjo gana ilgai, jį išlais
vino tik karo veiksmai. Kartais pakrikštyti suaugę 
žydai, lietuvių dengiami, išlikdavo net aukštose val
dininkų vietose. Taip per visą nacių okupacijos laiką 
Vilniuje išliko Bibliografinio Instituto direktorius Izi
dorius Kisinas. Panašių atsitikimų buvo ir daugiau. 
Kartais žydės, lietuvių dengiamos, krautuvėse ir toliau 
dirbo pardavėjų darbą. Vargu pateko į getą bent vie
na žydė, kuri buvo ištekėjusi už lietuvio.

Generalkomisariato įstaigai tikras šašas buvo Kau
no universiteto teologijos fakultetas. Von Renteln jį 
mėgino savo galia uždaryti. Dekanas vysk. V. Brizgys 
to akto nepripažino ir raštu išdėstė, jog jis neteisėtas, 
kadangi tebegaliojąs konkordatas, kuris katalikams 
įsakmiai garantuoja teologijos-filosofijos fakultetą. 
Generalkomisaras tuomet mėgino fakultetą panai
kinti per lietuvišką tarėją. Dekanas vėl užprotestavo, 
kadangi okupacinės įstaigos išviso tam esančios ne
kompetentingos. Tuomet nacinis generalkomisariatas 
be niekur nieko nutraukė fakultetui lėšas. Vysk. Briz
gys nei to neišsigando: iš finansų vadybos paėmė pa
skolą ir taip katalikų aukštąją švietimo įstaigą išvai- 
ravo per visą okupaciją. Tačiau fakultetas Rentelno 
nagus gavo pajusti dar kitokiu būdu. Nukentėjo du 
fakulteto nariai: prof, d—ras Leonas Lukošiūnas bu
vo iš Kauno ištremtas, o prof. Stasys Yla pasodintas 
net į kacetą.

Per visą okupacijos metą (1941—1944) katalikai ne
gavo leidimo nei vienam religiniam laikraščiui. Ir 
knyga, galima sakyti, nei viena negalėjo pasirodyti.

Bažnyčia gavo kovoti ir dėl pastoracijos. Apie 
krikštą jau girdėjome. Pamokslus sekė Geštapo agen
tai. Tam tikras kunigų skaičius susilaukė įspėjimų.^ 
Dėl sakyklos Kretingos pranciškonus nuolat vargino 
Tilžės Geštapo skyrius.

Atskirą posmą nacionalsocialistinių varginimų gran
dinėje sudaro bažnyčių vadinami „epideminiai užda
rinėjimai“. Vienu tarpu visoje eilėje vietovių buvo 
uždraustos pamaldos buk dėl epidemijos pavojaus 
(šiltinė). Vyskupai tokią raciją laikė nepakankama. 
Ypačiai drąsiai stojo Kauno ordinariatas. Vyskupas- 
pagelbininkas Vincentas Brizgys pats nuėjo į Rentelno 
įstaigą ir be niekur nieko pareiškė, jog „epideminis 
argumentas“ yra nelogiškas ir leidžia spėlioti, kad už 
jo slypi, kitokį siekimai. Jei jau epidemijos pavojus, 
tai kodėl neuždaroma teatrai, kinai ir kitos panašios 
įstaigos? — samprotavo jaunasis vyskupas. Juk jos 
apšildomos, antra vertus, čia ir bendroji atmosfera 
ir lankytojų nuotaika skatina kūno šilumą, kas su
daro palankiausias sąlygas užsikrėsti. Tuo tarpu baž
nyčios nekūrenamos, pagaliau, čia dvasinė-pšicholo- 
ginė atmosfera kitokia, na ir žmonės ateina kūno ir 
drabužių atžvilgių apsišvarinę. Žinoma, nieko negel
bėjo. Bet rasta kitokia išeitis, visai paprasta — oku
pacinių draudimų nepaisyta ir bažnyčios liko kaip bu
vusios atdaros. Geštapas reagavo savaip. Ana, Kauno 
Karmelitų bažnyčioje esesiniai tipai įsibrovę prie al
toriaus ir pamaldas laikantį kunigą vertė, kad besi
meldžiantiems žmonėms įsakytų išeiti. Bet patys žmo
nės čiupo nemaldinguosius įsibrovėlius, apstumdė ir 
išmetė laukan. Tuomet Geštapo centrinė įstaiga pri
sikabino prie klebono Mieleškos ir darė nemalonumų 
ordinariatui — Bet kadangi ir vyskupų^ ir kunigų, ir 
tikinčiųjų laikymasis buvo vieningas, be to, patys 
geštapininkai buvo jautrūs kyšiams, tai byla numesta į 

%. popierio krepšį.
Panašus į šventą vietą brovimasis įvyko Žasliuose. 

Kadangi Lietuvos jaunimas nestojo į nacių formuo
jamus kariuomenės dalinius, tai hitlerinės įstaigos 
sugalvojo tiesiog suruošti jaunų vyrų medžioklę baž
nyčiose. Ginkluoti kareiviai apstojo Dievo namus ir, 
įsiveržė į vidų, grobstė jaunus vyrus. Prelatas Su
žiedėlis visu rimtumu ir pasipiktinimu užprotestavo 
ir mėgino begėdžius medžiotojus išmesti. Jis buvo areš
tuotas ir įmestas į kalėjimą. Norėta taip pasielgti ir 
su prelato viršininku Kaišedorių vyskupu Matulio
niu, bet neišdrįsta tik dėlto, kad tas keliolika metų 
buvo išvargęs, bolševikų koncentracinėje stovykloje 
Solovkuose, pagaliau buvo paliegęs 70 metų senelis.

Dar reikia paminėti bažnytinių varpų istorija. Oku
pacinės įstaigos pareikalavo iš Kauno arkivyskupijos- 
metropolijos ordinariato, kad būtų karo reikalams iš
duoti bažnyčių varpai. Atsakyta labai aiškiai: Kata
likų Bažnyčia yra centralizuota ir be Vatikano lei
dimo Lietuvos vyskupai varpų, kaip bažnytinės nuo
savybės, neturi teisės atiduoti. Kaip svetimieji val
dovai pasielgė? — Įsakė savivaldybiniams ir polici
niams organams, kad jie savo galia varpus paimtų. 
Tam atsakyta įprastiniu lietuvišku būdu. Klebonai 
varpus kasė į žemę, skandino į ežerus ar kitaip slėpė.

Dėl Lietuvoje Sovietų nacionalizuotų bažnytinių 
turtų nacionalsocialistinė administracija irgi turėjo 
savą veikimo metodą. Kas kartą nacionalizuota, to ne
grąžino. Nors vokiečiai degė laukine neapykanta bol
ševikams, nors panaikino Lietuvoje jų išleistus įstaty
mus, tačiau turtų nacionalizavimą pripažino.

Savaime suprantama, kad nemažam kunigų skaičiui 
teko nukentėti. Kai kuriuos atvejus jau minėjome. 

‘ Smulkesnių buvo daugiau. Lieka išskaičiuoti stambiau
siuosius. Kacetuose yra sėdėję: kun. Lipniūnas, prof, 
kun. Jurgutis,. prof. kun. Yla, kun. Pikturna, kleb.
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Paransevičius, kleb. Puida ir Akmenės parapijos vi
karas. Lipniūnas nuo kaceto kančių ir mirė. Prof. kun. 
Mykolas Krupavičius, buvęs krikščionių-demokratų 
partijos pirmininkas, Lietuvos keleto seimų narys ir 
žemės ūkio ministeris už žydų ir lenkų gynimą buvo 
ištremtas į Vokietiją. Prof. adv. V. Tumėnas, Katalikų 
Veikimo Centro pirm-as, buvęs Lietuvos Seimo pirmi
ninkas, ministerių pirm-as ir teisingumo ministeris 
kurį laiką buvo suimtas.

Vokiečių okupacijos metu Lietuvoje ir katalikų ir 
nekatalikų akys nukryko j Katalikų Bažnyčią, kaip į 
vienintelę pastovią ir autoritetingą instituciją. Vys
kupai drąsiai užstodavo skriaudžiamuosius. Kai Ges

tapas areštavo socialistą, Kazį Grinių, buvusį minis
ters pirmininką ir valstybės prezidentą, liberalą pro
fesorių ir buvusį minister} Aleksą ir ką tik minėtą 
Krupavičių, tai vyskupas Brizgys nuėjo į Gestapo 
centrą Kaune ir stengėsi išgauti paleidimą.

Ir žmonių religingumas pakilo. Autorius niekad ne
užmirš vaizdo 1943 m. Kauno įgulos bažnyčioje per 
prisikėlimą: pamokslininkas tautos kančias siunčia pas* 
Dievą ir pats visas į tą aktą įsijungia, sausakimša 
bažnyčia verkia, verkia ir visas didžiulis dūdų orkes
tras ... Nereti būdavo atsitikimai (pav., Žemaitkiemy, 
Ukmergėje), kad žydai prieš sušaudomi šimtais pri
imdavo krikštą ir mirdavo kalbėdami Rožančių.

PERVERSMAS MUZIKINIAM PASAULĖVAIZDY
D R. ANT. RAMŪNAS

i
2

Igor Feodorovič Stravinskij (gim. 1882), 
Nikolaj Aleksandrejevič Rimskij-Korsakov’o (1844— 
1908) mokinys, draugas talentingojo Diaghilevo, Pi
casso, Andre Gide, Cocteau, Ramuz, iki antrojo pa
saulinio karo gyvenęs Paryžiuje, o po to emigravęs 
j Ameriką, kur jis gavo savo mokslui skelbti tribūną 
garsiame Harvardo universitete, išsimuša šiandien 
tiek iš vakarietinės, tiek ir iš rytietinės, atstovauja
mos Bela Bartok, Alois Haba, Sergej Prokofiev, Di- 
mitrij Sostakovič ir kt. grupės, būdamas moderniosios 
muzikos raidai tai, kas ispanas Pablo Picasso, gyve
nąs Paryžiuje, modemosios tapybos raidai. Skirtumas 
tas, kad Picasso byloja į mus spalvų bei linijų, o Stra- 
vinskis — garsų kalba. Tarp vadinamos apstraktinės 
tapybos, kurią, su Picasso pryšakyje, atstovauja Ge
orges Braque (prancūzas), Wasilij Kandinskij (rusas), 
Giorgo di Chirico (italąs, gimęs Graikijoj), Willi Bau- 
meister (vokietis), Paul Klee (šveicaras), Salvador 
Dali (ispanas), Edward Wadswort (anglas) ir t.t. iš 
vienos pusės ir Stravinskio muzikos iš antros pusės 
esama tam tikro atitikimo bei tarpusavinės priklau
somybės ryšio. Dr. Hans Curjel, iki 1933 m., t. y. 
prieš rėžimo pasikeitimą Vokietijoje, pasižymėjęs savo 
veikla Kroli operoj Berlyne, o pastaruoju metu gy
venąs Šveicarijoje, savo paskaitoj, skaitytoj Zūriche, 
Baden-Badene ir Freiburgo universitete, yra patiekęs 
įžvalgią, savo duomenim ir išvadom stebinančią ana
lizę, pravesdamas paralelę: Picasso ir Stravins
kis“). Aplamai pasakytina, kad dr. H. Curjel dar
bas šalia tokių veikalų, kaip Etienne Sourian 
„M enų atitikima s“, vertintinas kaip svarbus ir 
įdomus įnašas tiek į muzikalinę estetiką, tiek į meno
tyrą apskritai. Konstruktyvus, schematiškas, ontolo
giškas, suprastintas iki primityvumo, iki pirmykštiš- 
kumo tikrovės suvokimas ir jos interpretacija: štai 
kas yra bendra tapybiniam, erdviniam Picasso pa
saulėvaizdžiui iš vienos pusės ir muzikaliniam, lai
kiniam Stravinskio pasaulėvaizdžiui iš antros pusės. 
Ir pirmuoju ir antruoju atveju turime krypsnį į ob
jektyvumą, realybę, į tikroviškumą (,,Die neue Sach- 
lichkeit“). Pats Stravinskas save laiko išradėju mu
zikos srityje. Kada pastarojo karo pirmaisiais menė- 

siais jis vyko iš Prancūzijos, kur jis gyveno su viršum 
dvidešimt metų, ir vieno pasienio pareigūno, tikrinan
čio dokumentus, buvo paklaustas, kokia yra jo pro
fesija, tai Stravinskis nedvejodamas atsakė: „Muzikos 
išradėjas“. — „Bet juk jūsų pase parašyta: „Kompo
zitorius“, — pastebi nustebęs pareigūnas. Tada Stra
vinskis ramiausiai paaiškina: kompozitoriaus ir mu
zikos išradėjo sąvokos anaiptol nesutampančios, tik 
pastaroji sąvoka išreiškianti jo tikrąją profesiją, nes 
jo, Igorio Stravinskio, vienintelė pareiga muzikos at
žvilgiu esanti: išrasti muziką...

Igor Stravinskis kaip naujos muzikos išradėjas pa
sirodo tuoj po pirmojo pasaulinio karo, būtent 1919, 
kada jis Sergej Diaghilevo prašomas rusiškajam ba
letui „Ballet Russe“ sukuria „Pulcinella“, gi 1923 m. 
spalio mėnesio 18 d. data, kada jis pasirodo su „Ok
tetu“, žymi lūžį jo kūrybos raidoj: „Atgal į Bachą!“ 
— štai su šituo šūkiu išeina jis dabar i muzikos pa
kraipų kovos areną, nutraukdamas saitus su roman
tine muzika, sudegindamas tiltus į romantizmą ir pa
sukdamas į neoklasicizmą. Ir jis, kaip kad Bu
soni, Šatre ir Hindemith, jausmo bei garsų roman
tinei orgijai priešpastato formos griežtumą ir papras
tumą iki schematiškumo, iki primityvizmo. Iš savo 
ribų išėjusį, vidinio organiškumo, vidinio sąryšin- 
gumo netekusį romantinės muzikos pasaulį jis suima 
ir suveržia kietais formos rėmais, tarsi metalinėm 
replėm. Prieš porą metų pasirodžiusi Stravinskio 
knyga „Muzikalinė poetika“1*) — rinkinys paskaitų, 
skaitytų minėtame Harvardo universitete, — nuodug
niai gvildenanti naujojo muzikalinio pasaulėvaizdžio 
pagrindus bei sudėtinius elementus, kaip ritmą, me- 
liodiją etc., užsitarnauja ypatingo dėmesio. Kaip ir 
prof. Hindemith, taip lygiai ir Stravinskis naujojo mu
zikalinio pasaulėvaizdžio pamatan deda ne harmoni
ją, kaip tą tai yra dariusi romantinės muzikos epo
cha, bet ritmą — ir muzikos esmę grindžia ontologi
nio laiko sąvoka“). Kaip tik šis bruožas, būtent ritmo 
iškėlimas ir jo akcentavimas, yra pats būdingiausias 
bruožas ir kitų dviejų rytiečių kūrybai: Belą Bartok 
ir Alois Haba.

Vengras Belą Bartok (gim. 1881), buvęs profe
sorius Budapešto Aukštoj Muzikos Mokykloj, o 1940

13) Zlūr. tAp pat: Gregor Berger, Jugend und neue Muslk, 
in P&dagoglsche Rundschau, Oktober 1947, Heli 7, 266 p.

14) J. Stravinsky, Poetiąue Mustcale. Paris 1945.
15) Op. c. 48 p.
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metais emigravęs į Ameriką ir dirbęs Kolumbijos 
universitete iki mirties (1945), — Įpylė, jeigu taip 
galima pasakyti, vengriško kraujo į moderniosios mu
zikos gyslas. Iš pradžių jis dirbo kartu su savo tau
tiečiu Zoltan Kodaly, būdamas Sohonbergo ekspresi- 
jonizmo Įtakoje, bet vėliau, kaip ir Stravinskis, su
rado sau kelią j naują muzikos pasaulį, kuris gali 
būti apibudintas vienu žodžiu: ritmas. Taip, sakysime, 
jo „Šeši šokiai vengriškais ritmais“, kuriais jis už
baigia 1940 metais Londone pasirodžiusį savo veikalą 
„Mikrokosmas“, yra, kaip pasakytų mūsų Tumas 
Vaižgantas, nūdieninės muzikos deimančiukai.

Ritmą, o ne harmoniją ar meliodiją deda į pirma
eilį planą ir čekas Alois Haba (gim. 1893), profe
sorius Valstybinėje Prahos Konservatorijoje, kur jis 
nuo 1923 m, vedė vieną iš moderniosios muzikos (vad. 
Ketvirtosios ir šešioliktosios tono dalies muzikos) 
skyrių, bene vienintelį tos rūšies pasaulyje. Ritmas 
pirmykštiškiausias, pirmapradiškiausias muzikalinio 
pasaulio, muzikalinės pasaulėjautos elementas, taigi 
pirmapradiškesnis ir už meliodiją, ir už taktą, ir už 
harmoniją, — skelbia Alois Haba, ir ši skelbiama 
tiesa yra visos jo muzikalinės kūrybos leitmotyvas. 
Be ankščiau išvardintų svarbiausių neoklasicizmo ats
tovų, būtų galima dar paminėti italą Francesco Ma- 
lipiero, ispaną Manuel de Falla, šveicarą Ernst Block, 
rusą Sergej Prokofiev, lenką Karol Szymanowski ir 
kit., kurie mažiau ar daugiau įsiterpia į bendrą mo
derniosios muzikos paveikslą. Amerikiečių kompozi
torius Aaron Copland, studijavęs savo metu muziką 
Paryžiuje pas N. Boulanger, savo 1941 pasirodžiusioje 
knygoje „Mūsų muzika“ („Our music“) prieina išvadą, 
kad posūkis į neoklasicizmą yra būdinga nūdieninės 
muzikos žymė ne tik Europoje, bet ir Naujajame pa
saulyje, pirmoje vietoje Jungtinėse Amerikos valsty
bėse, į kur ypač pastaruoju metu yra plaukte suplau
kę Europos muzikai bei muzikologai: tas pats Stra
vinskis, Belą Bartok (miręs), Schonberg, Hindemith, 
Darius Milhaud (Mills College), Arturo Toscanini, 
Boulanger (Wellesley College), Alfred Einstein (Smith 
College), Ernst Krenek (Vasser College), Curt Sachs 
ir Hans Theodor David (New York university), Hans 
Lert (California University), George Izell (Metropo
litan opera, New York) etc. Vadovaujantys amerikie
čių kompozitoriai, kaip, pvz., Rogers Sessions, Walter 
Piston, minėtas Aaron Copland, Virgil Thompson ir 
kit. atstovauja neoklasicizmą. Pirmasis iš jų profeso
riauja Princetono universitete, antrasis — Harvardo 
universitete. Apie Ameriką reikia aplamai pasakyti, 
kad čia vyksta gyvas muzikos sąjūdis, ką aiškiai liu
dija ištisa naujų kompozitorių eilė, ištisa eilė naujų 
muzikos draugijų bei sąjungų — International Com
posers Guild, League of Composers, American Music 
Guild, Composers Music Corporation ir kit. — įsteigi
mas, pakartotinas išleidimas tokių kapitalinių veika
lų, kaip Oscar Thompson „Tarptautinė muzikos ir 
muzikų enciklopedija“1’), turinti apie pustrečio tūks
tančio puslapių ir 1.1. Paryžius būtų galima pava
dinti visų neoklasicizmo tendencijų bei pakraipų, vy
raujančių dabar Amerikoje, lopšiu.

3. Savaime aišku, kad būtų nesusipratimas žiūrėti į 
nūdieninį neoklasicizmą kaip į paprastą Bacho, Ra
meau, Mocarto kūrybos pasaulio atgaivinimą. XX am
žiaus žmogaus siela yra pernelyg praturtinta išgyve
nimais, pernelyg sielvartinga, tragiškai ir metafiziš- 
kai nusiteikusi, pernelyg sudėtinga ir niuansuota, kad 
be niekur nieko įtilptų į praeitis kūrybos rėmus ir 
išsibylotų Rameau, Couperin, Bacho, Mocarto muzi-

16) O. Thompson, International cyclopedia of music and 
musicians. New-York 1947. 

kaline kalba. Mūsų amžius reikalingas nepalyginti 
sudėtingesnės kalbos, negu kad Bacho, Randelio, 
Haydno, Mocarto amžiai: kaip Vienos klasikos esmė 
yra ta, kad jinai sujungė ir suderino savyje dvi pag
rindines prieš tai vyravusias muzikalinės kalbos for
mas — polifoninę muziką iš vienos pusės ir ho
mofoninę muziką iš antros, taip, atrodo, ir mūsų 
amžiaus neoklasicizmo esmę bei paskirtį reikia įžiū
rėti tame, kad jam teks sujungti ir suderinti priešin
gus istorinius muzikos pasaulio elementus, sukuriant 
tuo būdu visapusišką, sudėtingą ir kartu paprastą 
muzikalinę kalbą. Igor Stravinskis savo minėtame 
veikale kaip tik ir paliečia muzikalinės kalbos visa
pusiškumo klausimą. Vienos klasika, kaip ir aplamai 
XIX a. pirmosios pusės neoklasicizmas bei neohuma- 
nizmas, buvo prieš tai buvusių dviejų epochų — re
nesansinės ir švietimo gadynės — pradų sintezė. Mū
sų amžiaus gimstantis klasicizmas, atrodo, bus rene
sansinės, šviečiamosios ir romantinės epochų sintezė. 
Vienos klasika žymi meliodinių ir metrinių pradų pu
siausvyrą. Romantinė muzikos gadynė yra palaipsniš
kas pusiausvyros nustojimas ta prasme, kad jinai 
stovi išimtinai harmonikos") plėtojimo ženkle, besąly
giškai palenkdama pastarajai ir meliodiką, ir metriką, 
išraiškai palenkdama turinį ir formą. Ekspresioniz
mas yra šitos Istorinės tendencijos viršūnė ir drauge 
perėjimas į priešingybę. Ir tai buvo Schonbergas, ku
ris pats pirmas atliko ,,atomo skaldymo“ darbą, sus
progdindamas visą romantinės harmonikos pastatą, ir 
taip atpalaiduodamas, išlaisvindamas kitus du pir
mykščius sudėtinius elementus: meliodiką ir metriką. 
Meliodiką, metrika, harmonika stovi dabar šalia vie
na kitos, kaip trys visiškai savarankiški muzikalinio 
pasaulėvaiždžio komponentai; gi Igor Stravinskis šį 
atomo skaldymo darbą — jo draugai ir jis pats var
toja šį išsireiškimą — ne tik atbaigia, bet dar žengia 
istorinį žingsnį į priekį, būtent ta prasme, kad šalia 
m'eliodikos, metrikos, harmonikos jis ir jo įpėdiniai 
iškelia ritmiką. Ritmą dėdamas muzikalinio pa
saulėvaizdžio, muzikalinės pasaulėjauta bei muzikali
nės estetikos pagrindan, Stravinskis jau galutinai už
verčia romantinės epochos lapą ir pamažu, iš lėto at
verčia ritminės muzikos eros lapą?’), pra
džioje buvo ritmą s“, — štai šitas' pijanisto ir 
dirigento Hans Guido von Bulow (1830—1894), Wag- 
nerio mokinio, XX amžiaus priešaušryje mestas šūkis 
gali būti imamas kaip ritminės muzikos eros motto. 
Ritmas, o ne taktas, meliodiją ar harmonija yra 
pirmapradiškiausias tiek muzikalinio, tiek apskritai 
estetinio pasaulėvaizdžio komponentas, — skelbia 
mūsų amžius"). Vienas iš didžiausių istoriniu nesusi
pratimų muzikos srityje ir aplamai mene tai buvo su
maišymas bei tapatybinimas dviejų skirtingų dalykų; 
ritmo iš vienos pusės ir takto, metro iš antros. Rit
mą ir taktą skandalingai yra sumaišęs Karl Būcher, 
žinomas autorius veikalo „Darbas ir ritmas“. Tai nuo
pelnas Rudolf Bodes ir yoač Ludwig Klager, žinomo 
grafologijos mokslų pagrindėjo ir vitalistinės pasaulė
žiūros korifė’aus, kad pavyko atsieti ritmą nuo takto, 
metro, ir taip buvo žengtas didelis žingsnis pirmyn 
tiek muzikalinės estetikos, tiek estetikos 'apskritai

17) 2i0r. Stlmmen, MonatsblStter fūr Muslk. Jahrg. 1, Heft 
2, Dezember 1947. 39—42 pus). Prof. Dr. Hans Mersmann. Die 
moderne Musik sett der Romantlk in: Handbuch der Muslk- 
wlssenschaft, hrsg. von Prof. Dr. Ernst Bllcken. Wildpark- 
Potsdam 1928. 156 sq.

18) 2ltlr. Nicolas Nabokoff, Stravinsky, 1947, in: Stlmmen, 
MonatsblStter fllr Muslk, Jahrg. 1, Heft 1, November 1947. 
7—12 p. H. H. Stuckenschmldt, sichtbare Thytmen, Stlmmen, 
Dezember 1947, 39 p. Dr. H. Schmidt-Garre, J. Stravinsky, 
Neue Musikzeltschrlft, Februar 1948, 42 p.

19) Prof. Dr. S. Borris, BeltrSge zu drier neuen Muslk-
kunde, Berlin 1927. Heft 1, 20 p., 34 p. :,
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srityje. Prof. Siegfried Borris, dabartinis Berlyno 
Aukštosios Muzikos Mokyklos seminaro vedėjas, savo 
įdomių ir esmingų studijų serijoj, pavadintoj „Įnašas 
į naująjį muzikos mokslą“, ritminę muzikos pakraipą 
aptaria kaip vitalistinę muziką"). Reiktų šian
dien jau sudarinėti, tur būt, ištisi sąrašai, kad būtų 
galima suminėti ritminės bei vitalistinės muzikos ats
tovai ar tie svarbiausi vardai, kurie su šia pakraipa 
yra susiję. Taip, sakysime, čia neišleistinas iš akių 
Emile Jacques Daleroze, ne tik gabus muzikas, bet ir 
genijalus mūsų amžiaus pedagogas, ritminės gim- 
nastikos bei ritminio ugdymo pagrindėjas; 
jo mokinė Elfriede Feudel, dabar profesoriaujanti 
Stuttgarto Aukštojoj Muzikos Mokykloj, Rudolf Bode 
ir Carl Orff — visi trys žinomi ritmikos žinovai ir 
mokytojai, kaip ritminės gimnastikos ir ritminio ug
dymo atstovai; toliau minėtini: tas pats prof. S. Bor
ris, prof. dr. Hans Mersmann, dabartinis Koln’o Aukš
tosios Muzikos Mokyklos direktorius, Tarptautinio 
Muzikos Instituto Berlyne profesoriai — Paul Hbffer, 
Boris. Blacher, Sergiu Celibidache, šia linkme pasukę 
H. H. Stuckenschmidt ir Josef Rufer — muzikos žur
nalo „Stimmen“ leidėjai; čia minėtini kompozitoriai 
kaip Francaix, Egk, Fortner, Britten, Tippet, Rubra, 
Guarnieri, Sos tako vic, Chačaturjan ir kit.

Ritmika: štai ta kardinalinė, raktinė sąvoka, 
kuri dabar yra dedama muzikalinlo pasaulėvaizdžio, 
muzikalinės estetikos bei muzikologijos pagrindam Ir 
mums šiandien kažkaip keista atrodo, kad į ritmo es
mę, į ritmo pasaulį galutinai atidarė duris tik XX 
amžius. Juk ritmas, kaip šiandien atrandama, yra 
poezijos ir, reikia manyti, meno apskritai versmė. Bet 
ar būtų tikslu absoliutinti ritmą kitų Sudėtinių 
muzikos pasaulio elementų-meliodijų, metro, harmo- 
nijos-saskaiton, kaip tai yra pasinešę daryti kai 
kurie vitalistai? Šita kryptimi ypač yra pasukę kai 
kurie vokiečių kompozitoriai, vykdydami muzikos 
srityje tai, ką Ludwig Klages vykdo charakterologijos, 
psichologijos bei antropologijos srityje. Igor Stravins- 
kis ne veltui kalba apie muzikos elementų bei formų 
hierarchiją“). Yra ribos ir vitalizmui. Žinoma, reikia 
sutikti su ritminės, vitalistinės muzikos astovais, kad 
ritmas yra gyvatos, atsinaujinimo, egzistencijos, on- 
tologiškumo, kūrybiškumo, įkvėpimo, ekstazės pra
das bei veiksnys ir kaip toks jis yra pats pirmykštiš- 
kiausias, pats pirmapradiškiausias elementas ne tik 
muzikalinės pasaulėjautos, bet estetinės pasaulėjautos 
apskritai, tik lieka nesuprantama, kodėl paties kū
rybiškumo dėliai reiktų paneigti bei išjungti ar tai 
kūrybos turinį, ar tai formą, ar tai kūrybos technikos 
bei išraiškos momentus; Koks gali būti pats kūrėjas, 
kada jis neturi nei paties kūrybos turinio bei išgyve
nimo, nei formos bei dėsnių pasisavinimo, nei paga
liau technikos apvaldymo bei dėsnių pritaikymo ga
lios? Juk visi šie momentai vienas kitą ne išskiria, 
bet, atvirkščiai, suponuoja, sąlygoja, būdami komnle- 
mentariniai vieno ir to paties dalyko aspektai. Kaip 
iš gyvos žmogaus būtybės negalima išjungti nei kūno, 
nei sielos, nei dvasios, nesuardžius pačios gyvybės, 
taip iš muzikalinės pasaulėjautos, kuri savo visa pri
gimtimi ir esme šaknijasi ritmo pasaulyje, negalima 
visiškai išjungti nei melodijos, nei metro, nei harmo
nijos elementų, nesuardžius pačio muzikos pasaulio. 
Ludwig Klages su visais ginklais išeina į kovą prieš 
metriką dėl to, kad jinai yra tvarkos pradas, yra lo
giškas, racionalinis muzikalinio pasaulėvaizdžio su
dėtinis elementas, išreiškiamas matematiniais dydži-

20) J. Stravinsky, Poetique musicale. Paris 1945. 64 p., 67 p.
21) Erwin Kroll, Ewige Romantik in der Musik, in: Diony

sos, Die neue illustrierte Kunstzeitschrift, Nr. 6, Dezember 
1947, 12 p., 13 p. 

ais. Bet juk paneigus metriką, iš esmės paneigiama ir 
pati ritmika, nes metrika yra muzikos pasaulio vidi
nis architektūrinis principas. Melodikos pasaulis vy
raujamai apeliuoja į mūsų jausmų bei pasąmonės pa
saulio gelmes, yra tai, tarsi marios, kažkas išsiliejan
čio, gelmiško, mus nešančio, skandinančio į savimar- 
šos vilnis; metras, taktas, kirtis, atvirkščiai, apeliuoja 
į mūsų sąmonę, iššaukia mumyse budėjimo būklę, mus 
žadina, prikelia, budina, blaivina. Harmonikos pasau
lis, kaip techninė muzikos pasaulio pusė, yra pastarų
jų dviejų — meliodikos ir metrikos — sintezė ir pasta
rosiomis remiasi kaip dviem savo prielaidom. Paga
liau ritmas, kaip kūrybos pradas, yra tai tarsi alfa ir 
omega; iš jo ima sau pradžią, į ją vėl susibėga, jame 
įtelpa ir per jį susiderina atskiri momentai; pats kū
rybos reiškinys suponuoja ir turinį, ir formą, ir tech
niką, ir pagaliau jų vienovę. Taigi jeigu harmonikos 
sudėtyje telpa ir melodikos, ir metrikos elementai, 
tai ritmikos sudėtyje telpa ir melodikos, ir metrikos, 
ir harmonikos elementai. Jeigu melodiką pavadintume 
ritmikos pasaulio turiniu bei kūnu, tai metriką turė
tume pavadinti ritmikos pasaulio forma bei siela, o 
harmoniką, kaip melodikos pasaulio Jpavidalinimą j 
metrikos architektūrinius rėmus arba, atvirkščiai, me
trikos objektyvaciją, — ritmikos pasaulio objektyvuo
ta dvasia. Si muzikos pasaulio elementų hierarchija 
parodo, kad melodika, metrika, harmonika, ritmika 
yra tik logiškai išskiriami, tikrenybėje gi vienas nuo 
kito neatidalomi, neatjungiami vieno ir to paties pa
saulio sudėties komponentai. Tad ir kalbėti tenka apie 
jų tarpusavinę priklausomybę, tarpusavinį sąlygotu
mą, pusiausvyros atstatymą, laisvą visų pavidalų 
žaismą ir tuo būdu atidengiant kelią į klasicizmą; 
o ne apie atskirų muzikos pasaulio elementų kovą 
ir tuo būdu pasukant iš vieno kraštutinumo į kitą. 
Meliodika, metrika, harmonika — štai 
Vienos klasicizmo ir jo pasaulėvaizdžio pagrindiniai 
komponentai, kurie buvo suvesti į vienybę ir pusiau
svyrą Meliodika, metrika, harmonika, 
ritmika — štai naujojo muzikalinio pasaulėvaizdžio 
komponentai, kuriuos XX a. vitalizmo bei egzisten
cializmo ženkle gimstantis neoklasicizmas bando su
vesti į vienybę ir pusiausvyrą. XX amžiaus klasiciz
mas yra praturtintas naujais komponentais bei aspek
tais, jis jau bus ne renesansinės ir barokinės bei 
šviečiamosios, o renesansinės, šviečiamosios ir ro
mantinės epochų sintezė; sintezė jau ne romantinės, 
bet naujai gimstančios, religinės, anot kultūros tyrinė
tojų, naujųjų viduramžių epochos rėmuose. Štai kame 
tikroji prasmė ir Giuseppe Verdi žodžių, kada jis at- 
žangumą laiko drauge pažangumu ir sušunka: Tor- 
niamo all’antico e sera un progresso! Štai kodėl reikia 
manyti, kad gimstantis neoklasicizmas sukurs ir naują 
muzikalinę kalbą, turtingesnę, įvairesnę, sudėtingesnę, 
dar galingesnę, veiksmingesnę, įtaigingesnę už Bacho, 
Haydno, Mocarto, Beethoveno kalbą. Stravinskis ir 
pasisako už muzikalinės kalbos bei stilių įvairumą. 
XX amžiaus neoklasicizmas negali būti praeities su
rastų ir išvaikščiotų kelių paneigimas, lygiai kaip jis 
negali būti ir paprastas praeities formų atkartoji
mas; jis gali būti tik jų susumavimas, praturtinimas, 
praplėtimas ir pagilinimas. Dėl tos tai priežasties būtų 
tiksliau ir prasmingiau kalbėti šiandien ir apie tos pa
čios romantikos bei romantinės muzikos pagilinimą, 
o ne apie jos išrovimą su šaknimis, kaip tatai yra lin
kę daryti kai kurie novatoriai, kurie skelbia „Beet
hoveno epochos galą“. Romantika taip yra praturti
nusi žmonijos dvasią, tiek praplėtusi dvasios vyzdį 
ir tiek dovanojusi vertybių pavieniam žmogui ir tau
toms, jog yra grynas nesusipratimas bandyti ją iš
rauti su šaknimis. Šitą tai tiesą turėdamas galvoje
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ir ją plėtodamas, Erwin Kroli ir kalba apie „amži
nąją romantiką muzikoje“, pranašaudamas gimsiančią 
„naują romantiką“. Tą pat mintį, tik kitais žodžiais 
kelia ir H. H. Stuckenschmitt“). Vien krypsnis į rea
lybę, į objektyvumą („neue Sachlichkeit“) dar anaip
tol nereiškia neoklasitizmo. Iš visko atrodo, kad nau
jai gimstančiame neoklasicizme trys pagrindinės meno 
linkmės bei stiliai — realistinis, fbrmalisti- 
nis ir ekspresijonistinis — randa sau ati
tinkamą vietą, pusiausvyvą, suderinimą, nes naujas 
klasicizmas, kuriame susitinka renesansinė, šviečia
moji, romantinė ir viduramžinė epocha, yra ne tik 
turinio, būties, tikroviškumo, ne tik formos, arba es
mės, bet ir prasmės ir pagaliau ontologinių gyvatos 
versmių pasiilgimas. Kad nūdieniniame klasicizme gali

22) H. H. Stuckenschmidt, Das neue Pathos, in: Melos, Zeit- 
schrlft fUr neue Musik. Februar 1947. 97—100 p.

susijungti ir 'harmoningai susiderinti įvairios Viena 
kitai priešingos muzikos pakraipos, galima matyti 
kad in iš minėtos prot Borris studijos. Autorius, 
skyręs keturias pagrindines muzikos pakraipas: 1. etn- 
piristinę, siekiančią sveiko gaivalingo natūralumo, 2. 
racionalistinę, siekiančią natūralinės energijos tau
pumo, jos aptvardymo bei įpavidalinimo, 3. ekspresio
nistinę, siekiančią išraiškos galybės, 4. vitalistinę, sie
kiančią spontaniškumo, ekstazės, įkvėpimo elan vital 
— kiekvieną iš šių pakraipų skyrium apibudinęs ir 
vieną nuo kitos reikiamai atsiėjęs, parodo“), kad šios 
keturios pakraipos neišjungia viena kitos, 0 atvirkš
čiai, kaip jau esame kartą matę, yra komplementa- 
riniai momentai. b. d.

23) S. Borris, BeitrSge zu einer neuen Musikkunde. Heft 1. 
Berlin 1947. 42—49 p. Plg. taip pat Marcei Beaufils, Zeitge- 
nčssische Musik in Frankreich. Die Internationale Umschau, 
November-Dezember 1946. 329 p.

VYSKUPAS PADOLSKIS PRANCŪZIJOJE

J, E. Vyskupas 'Vincentas Padolskis š. m. sausio- 
kovo mėnesiais važinėjo Vakarų Europoje ir turėjo 
progos aplankyti visas vad. Vakarų Europos Sąjun
gos valstybes (Benelux ir Prancūziją su Did. Brita
nija). Vyskupas Padolskis buvo visur priimtas įvairių 
politikos, Bažnyčios, visuomeninių ir karitatyvinių 
organizacijų atstovų. Jis' turėjo progos painformuoti 
vadov. Vakarų Europos asmenis apie Lietuvos pro
blemas, apie tremtinių vargus ir iš jų lūpų išgirsti 
įdomių mus liečiančių pareiškimų. J. E. Vyskupas Pa
dolskis, „N. G.“ redaktoriaus prašomas maloniai su
tiko painformuoti „N. Gyvenimo“ skaitytojus apie 
savo kelionę,

Prancūzijoje.
Vyskupas Padolskis, lydimas Lietuvos atstovo Pran

cūzijoje p. Bačkio ir kun. Kubiliaus lankėsi prancūzų 
užsienių reikalų ministerijoje ir buvo priimtas Mr. 
Pierre Henry, Georges Bildaut užsienių reikalų mi- 
nisterio kanceliarijos viršininko.

J. E. vysk. Padolskis pareiškė padėką, kad prancūzų 
valdžia nepripažino Lietuvos aneksijos, kad ji teikia 
pagalbą D.P. lietuviams Vokietijoje ir reiškia jiems 
palankumo.

Paskui J. E. vyskupas Padolskis pateikė šiuos pra
šymus: Kad prancūzų valdžia niekuomet nepripažintų 
Lietuvos aneksijos; kad Lietuvos klausimas būtų ke
liamas tarptautinėse konferencijose; kad Lietuvos Mi- 
nisterio status Paryžiuje būtų ir toliau palaikomas ir 
jo teisės praplėstos; kad Prancūzija įsileistų pas save 
mūsų Vykdomąjį Komitetą; kad buvusius vokiečiu 
karius mūsų piliečius dar esančius belaisvius Pran
cūzijoje tuojau paleistų; kad Prancūzijos ambasadoriai 
palaikytų mūsų ministerius tose sostinėse, kur jie dar 
tebėra pripažinti; kad sudarytų geras sąlygas- mūsų 
pabėgėliams įvažiuoti į Prancūziją.

Mr. Pierre Henry į tai atsakė:
a) Prancūzai nemano pripažinti Lietuvos aneksijos, 

bet dėl vidinės politikos jie negali dabar nieko dau
giau padaryti ir turi laukti geresnės progos.

b) Min. George Bidault, pasak Henry, yra labai jau
trus pavergtų tautų klausimais ir jis mielai imsis gin
ti mūsų reikalus ir tarptautinėse konferencijose, kada 
jo žodžiai pasidarys svaresni ir jis. pramatys realias 

priemones tuos žodžius paremti konkrečiais veiks
mais. Be to — kalbėjo P. Henry — mes visi labai už
jaučiame jūsų tautos likimą ir tikime, kad atais diena, 
kada smurtas ir jėga bus pašalinta iš tarptautinių kon
ferencijų, o atvirumas ir teisė turės svarbiausią rolę.

Dėl vykd. komiteto įsileidimo Prancūzijon P. Hen
ry pareiškė, kad tuo tarpu Liet. Vyr. Vykd. Komiteto 
įsileidimas sudarytų Prancūzijos ivaldžiai politinių 
keblumų ir galėtų pakenkti ir pačiam Vykd. Komi
tetui. Jo pripažinimas kaip egzilinės vyriausybės kol 
kas nėra įmanomas. Bet prancūzų valdžia ir toliau bus 
jam prielanki ir nedarys sunkumų jam Vokietijoje.

Audiencija prasidėjo vienuoliktą valandą ir baigėsi 
38 minutės prieš dvyliktą: Mr. Henry priėmė labai 
maloniai, kalbėjo su visu nuoširdumu. Pats išlydėjo 
iki durų, priėmė „aide memoire“ ir žadėjo visa per
duoti ministeriui. Taip pat pats sudarė protekciją au
diencijai pas Mr. Perrier ir Mr. Gueyraud.

Mr. Perrier yra. U.R.Ministerijos administracijos de
partamento direktorius. J. E. Vysk. Padolskis, prade-, 
damas savo pasikalbėjimą su juo dėkojo už Prancūzų 
valdžios palankumą mūsų pabėgėliams ir už suteiktą- 
pagalbą mūsų susiorganizavime, už pagalbą ginant 
lietuvių reikalus.

Paskui buvo iškelti šie prašymai: Sudaryti geras są
lygas mūsų tautiečiams įsikurti Prancūzijoje, leisti 
jiems religinę ir kultūrinę laisvę, duoti steigtis lietu
viškoms parapijoms, leisti lietuviškas mokyklas. Iš
laisvinti visus likusius belaisvius. Suteikti palengvini
mų mūsų vadovaujantiems žmonėms įvažiuojant ir 
išvažiuojant iš Prancūzijos. Leisti mūsų Vykdomajai 
Tarybai persikelti į Prancūziją, vizuoti lietuviškus 
pasus.

Mr. Perrier į tai atsakė: Lietuvius mes laikome ge
riausiais iš visų D.P. Bet dabartinė mūsų ekonominė 
padėtis mums neleidžia sudaryti pakankamai gerų są
lygų lietuviams D.P. persikelti į Prancūziją. Bažnyčiai 
organizuotis mes nedarysime jokių sunkumų. Leisti 
lietuviškas mokyklas yra sunkiau. Nes tuomet ir ki
tos mažumos to reikalautų. Bet mes a priori neatme
tame jūsų prašymo. Tai reikalaus rimtų pasitarimų.

Viską pažadame daryti, kad atleidus paskutinius 
lietuvius belaisvius. Prašome patiekti sąrašą tų žmo
nių, kuriems lietuvių reikalais reikia dažnai važinėti. 
Bet skaičius žmonių tūrėtų būti ribotas pav. 20. Mes
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negalime duoti lengvatų masėms. Bijome, kad jie įva
žiavę nepasiliktų čia visokiais pretekstais. Jeigu mū
sų imigraicjos komisijos neatliko iki šiolei gerai savo 
darbo, tai čia yra kaltė komunistų, kurie buvo įsibro
vę į tas komisijas. Ateityje bus geriau. Leisti V. T. 
apsigyventi Prancūzijoje mes oficialiai negalime. Taip 
pat sunku mums -būtų jai leisti dirbti ir neoficialiai. 
Dėl lietuvišku pasų nėra specialaus parėdymo, bet yra 
parėdymas bendrai visoms tautoms, kurių valdžia ne
begali būti savo krašte ir kurios nebeturi savo krašto 
konsularinės globos. Bet ir dėlto pasiteirausiu vidaus 
reikalų ministerijoje ir pasakysiu, kad nebūtų taikomos 
taisyklės visu griežtumu.

Toliau J. E. Vysk. Padolskis lankėsi pas Mr. Grey- 
raud, Europos politikos skyriaus tarėją U. R. ministe
rijoje. J. E. padėkojo maždaug panašiais žodžiais, kaip 
ir ankščiau ir prašė duoti daugiau judėjimo laisvės 
mūsų Vykdomajai Tarybai. Leisti jai persikelti į Pran
cūziją. Palaikyti mūsų atstovo Paryžiuje bent status 
quo ir, jei galima, suteikti jam daugiau teisių. Leisti 
įsisteigi Paryžiuje tautiniam komitetui, kuris galėtų 
ginti mūsų tautinius reikalus prie prancūzų valdžios 
ir teikti teisinę pagalbą atskiriem lietuviam. Atšal
dyti Lietuvos valstybės pinigus ir juos pervesti mūsų 
atstovui Paryžiuje arba Vykdomajam komitetui. Pa
teikęs šiuos prašymus vyskupas dar prašė p. Gueyraud 
pasakyti savo nuomonę šiais klausimais: kaip žiūrėtų 
prancūzų valdžia, jeigu Vyk. Taryba pasiskelbtų exi- 
line vyriausybe? Kaip prancūzų valdžia žiūri į dabar
tinę tarptautinę padėtį ir mūsų krašto išlaisvinimą? 
Ar būtų įmanoma atgauti iš SSR atstovybės Lietuvos 
Ambasados rūmus ir juos arba uždaryti, arba ati
duoti lietuvių komitetui ar lietuvių katalikų misijai?

Mr. Gueyraud atsakė: jokių ypatingų sunkumų mes 
Vyk. Tarybai nedarome ir mes esame gerai informuoti 
apie jos veikimą. Viešai persikelti jai į Prancūziją dar 

negalime leisti, bet asmenims — taip. Mano, manymu 
valdžia galėtų užmerkti prieš tai akis. Jūsų atstovo 
status quo paliksime, bet dabar negalime daugiau 
padaryti. Turime jau ir taip politinių sunkumų. Man 
labai sunku pramatyti, kokia būtų galimybė lietuvius 
atstovaujančiam .komitetui duoti juridinę formą. Jūsų 
reikalas gali ginti IRO. Bet aš mielai pagalvosiu, ką 
būtų galima padaryti tuo atveju, jei jūs nenorite IRO 
pasitamavlmo kai kuriais klausimais. Lietuvių pinigų 
atšaldymas esančių Prancūzijoje yra sunkiai įvykdo- 
das. Latviai jau senai to mūsų prašė. Ar nebūtų jūsų 
interesas, kad tie pinigai taip paliktų, kaip yra? Bet 
pažadu ir tuo klausimu pasvarstyti. Paskelbimas exi- 
linės vyriausybės būtų dar neparankų. Norint žinoti 
ateitį reikėtų būti pranašu. Dvi galimybes pramatau: 
Rusijos suirimą iš vidaus ir ginkluotas susirėmimas 
tarp rusų ir vakarų pasaulio. Atstovybės rūmų grą
žinti dabar neįmanoma, bet jeigu jūs tebeturite nuo
savybės aktus, rusai namo savininkais negalės pasi
daryti.

Visais klausimais Mr. Geuyraud kalbėjo labai nuo
širdžiai ir atvirai. Iš savo pusės pažadėjo visokiario- 
pą galimą paramą. Vizitas prasidėjo 4% ir baigėsi 
5% valandos.

J. E. Vyskupas Padolskis padarė vizitą ponui Paul 
Bidault (Jurgio Bidault broliui), kuris tvarko darbo 
jėgos organizavimą Prancūzijos pramonei ir žemės 
ūkiui. Jis Vyskupui pareiškė, kad Prancūzijai reikia 
darbininkų. Dabar, nuslopinus komunistų įtaką, esan
čios palankesnės sąlygos svetimšaliams darbininkams 
verbuoti. Lietuviai tremtiniai esą pirmoje vietoje įsi- 
leistinų svetimšalių darbininkų pirmenybių sąraše. 
Kompaktiniam lietuvių tremtinių įkurdinimui ir tau
tinei mokyklai jie nebūtų priešingi, jei tai neduotų aks. 
tino kitoms tautybėms lauktis tokio pat palankaus 
traktavimo. Tačiau šiuo metu jie dar nėra pasiruošę
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priimti didesnj tremtinių skaičių. Pramonei ir žemės 
ūkiui reikalinga paprastų dirbininkų. J. E. įteikė P. 
Bidauit lietuvių profesinio pasiskirstymo davinius.

Vyskupo Padolskio manymu darbas Prancūzijoje yra 
sunkus, maistas nepakankamas ir uždarbiai nėra už
tenkami.

J. E. Vyskupas Padolskis lankėsi pas Paryžiaus kar
dinolą Suhard. Kardinolas Vyskupą P. maloniai priė
mė ir užjautė mūsų nelaimę. Vyskupaps P. iškėlė 
klausimą ar tremtiniai kunigai negalėtų būti apgy
vendinami Paryžiaus klebonijose, kad galėtų studi
juoti universitetuose? Kardinolas su tuo sutiko ir nu
kreipė tą reikalą pas peneralinį vikarą. Paprašius Vys
kupui stipendijų klierikams, kardinolas pats kreipėsi 
į Prancūzijos katalikes moteris, prašydamas, kad jos 
suorganizuotų pašalpos lietuviams klierikams, kad jie 
galėtų studijuoti Prancūzijoje. Buvo prašyta užtarti 
lietuvių belaisvius, esančius Prancūzijoje, kad jie būtų 
greičiau paleisti. Kardinolas pažadėjo.

Apsilankymo metu pas nuncijų Ronkalli be. kitko 
buvo kalbėta apie klierikų studijavimo galimybę Pran
cūzijoje. Siam sumanymui Nuncijus pritarė.

Salia oficialiųjų asmenų vyskupas P. turėjo progos 
sueiti į kontaktą su Prancūzijos spaudos sluogsniais. 
Jau ankščiau mes buvome pranešę „N. G.“ skaityto
jams apie Ekscelencijos pasikalbėjimą su Paryžiaus 
laikraščio „La Croix“ atstovu, kuris, kartu su Vys
kupo fotografija buvo plačiai to laikraščio skiltyse 
aprašytas.

Pasirodo, kad ir su politinės spaudos sluogsniais 
J. E. turėjo progos užmegsti ryšį. Vyskupą Padolskį 
su p. Bačkiu ir kunigu Kubilium pakvietė pietų pran
cūzų didžiausios partijos M.R.P. generalinis sekretorius 
ponas Collin. Pietuose dar dalyvavo ir jo pavaduotojas 
ponas Gortais (parlamento narys). Jie abu yra palan
kiai nusiteikę Lietuvos reikalui ir prašė visokios lie
tuviškos medžiagos jų spaiudai. Iki šiol Prancūzijos 
spauda gana rezervuotai laikiusis Lietuvos reikalu 
dabar vis labiau atsiveria. Vyskupas davė pasikalbė
jimą žurnalui „France 47—48“. Žinomo religinio — kul
tūrinio žurnalo „Etudes“ redaktorius Danielou pak
vietė vyskupą vakarienei. Ilgą pasikalbėjimą Eksce
lencija turėjo Paryžiuje su Briuselio religinio auklė
jimo žurnalo „Lumen Vitae“ edaktorumi tėvu Del- 
cuve. To pasikalbėjimo išdava buvo šių metų 1 nu
meryje atspaustas vyskupo Padolskio 8 puslapių 
straipsnis apie Lietuvą. Straipsnis parašytas prancū
ziškai, o jo santrauka paduota angliškai. (Sį žurnalą 
kunigai gali užsisakyti mišių stipendijų sąskaiton).

Vyskupas lankėsi ir karitatyvinėse organizacijose, 
pav., „Secours Catholiųue“. Nors patirta daug palan
kumo, tačiau organizacija, turėdama daug savo vargų 
efektyviau sušelpti tremtinius negali. Pažadėjo mūsų 
studijuojančius paremti knygomis ir spauda.

Efektyviau žadėjo paremti Katalikių Moterų Lyga. 
Jos generalinė sekretorė Mlle de Robien supažindino 
Vyskupą su projektu perkelti į Argentiną D.P. Kom
paktinėmis grupėmis po 100 vienos tautybės ir vie
nos profesijos asmenų su šeimomis. Tokia grupė galės 
turėti savo kunigą, gydytoją. Asmeninio kontakto dėka 
Argentinos vyriausybės pritarimą organizatorės neabe
joja > turėsiančios. Jos prašė, kadzlietuviai susiorgani
zavę šimtas asmenų prisiųstų joms savo grupės są
rašą.

Vyskupas patyrė, kad „La Liaison Culturelie“ Stras
bourg gali parūpinti stipendijų teologijos studentams, 
norintiems studijuoti Strasbourge.

Baigdamas savo įspūdžius iš Prancūzijos, vyskupas 
P. papasakojo, kaip jis buvo pakviestas atlaikyti pa
maldas ir pasakyti pamokslą Paryžiaus politinių moks
lų Institute. Busimiesiems politikams ir jų mokyto

jams vyskupas kalbėjo apie Rytų Europos ir Lietu
vos problemas. Naujoji prancūzų politikų karta jau 
bus geriau apie Lietuvą informuota. Visi pamaldų 
dalyviai priėmė šv. Komuniją iš vyskupo rankų.

Vyskupas Padolskis Prancūzijoje visur jautėsi kaip 
namie. Jo prancūzų kalba, kuri yra jam kaip antroji 
gimtoji kalba padėjo jam visur savo idėjas tinkama 
forma iškelti. Jo vyskupo rangas plačiai jam adidarė 
duris į bažnytinius, politinius, spaudos, visuomenės 
ir mokslo sluogsnius. (b.d.)

V

KATALIKIŠKOJO JAUNIMO

PRIVALUMAI IR UŽDAVINIAI

Šių metų sausio mėn. 4 dieną apsilankė pas šv. Tėvą 
Italijos Katalikiškojo Jaunimo Sąjungos „Avanguardia 
Cattolica Italiana“ (Italijos Katalikų Priekininkai = 
pionieriai, kovūnai) atstovai. Prabildamas į juos, šv. 
Tėvas pasakė tarp kitų ir šiuos įsidėmėtinus žodžius:

— Mes norime atkreipti dėmesį į tiesos ir dorybių 
turtus, kurie glūdi jūsų varde „Katalikiškasis Jauni
mas“. Katalikiškas jaunimas reiškia tikįs, gyvas ir 
šventas jaunimas.

Uždaviniai aukštesni negu jaunimas gali išgalvoti.
1. Tikįs jaunimas, atsieit, jaunimas turįs aukštų 

tikslų, kurių tikrumu, galingumu ir vertingumu yra 
giliai įsitikinęs. Jaunimas, kurs tokių tikslų ir tokio 
įsitikinimo neturėtų, jau pats savaime būtų iš kovos 
lauko pasitraukęs, būtų nugalėtas, išsklaidytas, prie
šingų idėjų ir sąjūdžių į dulkes sutrintas.

Jūs kaip tik turite tuos aukštuosius tikslus. Jūs no
rite darbuotis Dievui. Jūs atvirai ir vyriškai išpažįstate 
savo tikėjimą į Dievą ir visas jėgas įtempiate, kad, 
kur tiktai reikia, nugalėtumėte šiųjų laikų netikėjimą 
ir išsaugotumėte Dievui savo mylimąją šalį, Italiją.

Jūs norite darbuotis Kristui ir jo Bažnyčiai. Jėzaus 
Kristaus mokslas ir malonė, kuriuos saugoti ir- teikti 
jis pavedė Bažnyčiai, katalikų tikėjimas ir krikščio
nybės dėsniai visuomet buvo esminis jūsų tautos lai
mės ir didybės pamatas. Padėti išlaikyti šį būtinąjį pa
matą jūsų gimtojoje šalyje yra idealas, kurio jūs sie
kiate.

Jūs taip pat norite darbuotis, kad jūsų šalyje vieš
patautų socialinė taika ir ekonominis klestėjimas. Jūs 
norite, kad ji būtų sveika ir stipri pati savyje ir kaip 
tautų šeimos narys, kad joje darniai jungtųsi asmens 
laisvė su piliečio pareigomis. Sopialinis Bažnyčios 
mokslas yra aiškiai nurodęs pamatus, kuriais turi 
remtis kiekviena socialinė ir viešoji santvarka, jei nori 
būti sėkminga, patvari, teisinga, visų žmonių vertę 
gerbianti ir visur kur pagal Dievo įsakymus nustatyta. 
Jūs esate gerai supratę, jog šiandien kiekvienas Baž
nyčios narys turi svarbią pareigą prisidėti prie tokios 
santvarkos įgyvendinimo.

Todėl tikrai jūs turite prieš save aukštus tikslus, 
aukštesnius nekaip jaunimo idealizmas gali išgalvoti. 
Tai vieninteli neapgaulingi tikslai. Jiems vieniems tė
ra užtikrintas galutinis laimėjimas.

<»
Bažnyčia nepakęsta istorijoj
2. Gyvas jaunimas. Katalikų tikėjimas, Bažnyčia yra 

tai gyvybė. Taikos ir meilės skelbėja bei mokytoja,

140

12



Bažnyčia, deja, jau du tūkstančiai metų kaip priversta 
gintis nuo vis nesiliaujančio savo atvirųjų ir slaptųjų 
priešų puolimo. Tačiau ji nebijo. Ji sena, bet ir visuo
met jauna. Ji turi neapsakomai turtingą istoriją, bet 
joje nepaskęsta. Ji turi ne vien tik praeiti, bet visuo
met pirmojoje eilėje dabartį. Ji gyvena laike, kadangi 
visuomet yra „šiai dienai“, atsieit, šios dienos klausi
mams ir jų sprendimui bei šiandien žemėje gyvenan
tiesiems žmonėms.

Tikėjimas ir Bažnyčia remiasi didžiosiomis galutinė
mis tiesomis, dvasiniais pamatais. Tačiau Bažnyčia 
anaiptol nėra užsidariusi ir užsirakinusi vienoje tik 
teorijoje. Ne: Ji yra taip pat gvyenimui pritaikyta tie
sa, tikrovė, pats gyvenimas, meilė, jėga. Todėl' Bažny
čia ir jaunimas visuomet taip gerai vienas kitą su
pranta. Jaunimas juk trokšta gyvenimo.

Jūs norite būti gyvas jaunimas, jaunimas, kuris' 
pilnai ir drąsiai reikštų gyvenime savo įsitikinimus. 
Visų pirma, be abejo, pačiuose savyje, o paskui ben
dromis jėgomis įvairiose srityse, būtent: kad šeimos 
pasiliktų krikščioniškos; kad mokyklos veiktų ne prie
šingai Bažnyčiai ir krikščioniškosioms šeimoms, bet 
vienybėje ir darnoje su jomis; kad naujoji visuome
nės santvarka remtųsi teisingumu ir kad visos jėgos 
būtų įtemptos padaryti bent pakenčiamą gyvenimą 
visiems, aliai vieno, piliečiams; kad viešajame gyve
nime būtų vadovaujamasi bendra gerove, o ne vienos 
tik partijos ar vieno luomo reikalais. Tai degantieji 
šiųjų dienų klausimai, kurių sprendime tu, katalikiš
kasis ir gyvasis jaunime, nori dalyvauti ir bendradar
biauti čia Italijoje, kuri, būdama tikėjimo- centras, turi 
juo labiau jausti tojo tikėjimo šilumą bei gyvumą.

Nedaug padarysite vien savo jėgomis •
3. Šventas' jaunimas. Vadinasi, tvirtas, bet drauge 

ir nuolankus jaunimas, kurs žino savo jėgomis negalįs 
išsilaikyti bei prieš vidinius ir viršinius priešus atsis- 
tangti. Tad jaunimas, kurs kasdien meldžiasi ir atsidė
jęs naudojasi antprigimtinio gyvenimo šaltiniu, kurs 
taip galingai trykšta iš Kristaus Bažnyčios.

Šventas jaunimas, tai reiškia švarus jaunimas. Jūs 
norite būti jaunimas „be dėmės ir be baimės“. Mes 
galėtume taip pat pasakyti: „Be baimės, kadangi be 
dėmės“. Tyra širdis ir švari sąžinė — štai kas įgalina 
drąsiai žiūrėti į kiekvieną žmogų, į kiekvieną įvykį, 
net ir į mirtį, o ypač į visažinantįjį Dievą.

Šventas jaunimas reiškia pilnas pagarbos jaunimas. 
Pagarbos tėvams; pagarbos Bažnyčios ir valstybės 
vyresnybei; pagarbos vyresniųjų patyrimui; pagarbos 
merginoms ir moterims; pagarbos kiekvienam žmogui. 
Jūs galite siekti savo tikslų visomis moraliai leistomis 
priemonėmis, kuriomis teisė jums duoda naudotis, bet 
visuomet gerbkite žmones taip pat ir savo priešuose.

Savo tikslų siekti visomis leistinomis priemonėmis.
Šventas jaunimas — reiškia pilnas Kristaus jauni

mas. Turėkite Krisįų savo prote, tikėdami į jo mokslą 
ir stengdamiesi jį pažinti; savo valioje, laikydamiesi jo 
įsakymų; savo širdyje, priimdami jį Eucharistijoje. 
Kristus turi viešpatauti jumyse ir valdyti jūsų geismus 
ir veiksmus. Jam jokia auka nėra per didelė, su juo 
viskas galima. — Jėzus Kristus vakar ir šiandien tas 
pats ir per amžius — (Žyd. 13, 8).

Mes jums linkime, mylimieji sūnūs, nuolankumo san
tykiuose su Dievu, drąsos santykiuose su žmonėmis, 
Kristaus meilės bei tvirtybės pilnumo ir su tėvišku ge
rumu teikiame jums Apaštališkąjį Palaiminimą —.

(Iš L’Osservatore Romano)

VERŽIMASIS Į DIEVA
W ILLI BRO RD HERKADE/L. VALIUKAS

Saint-Nolffe iki tol dar niekad nėra buvusio užkly- 
dusio kokio nors dailininko. Visuose žmonėse turėjau 
pilniausią pasitikėjimą. Savo didoko, tuščio svečių 
kambario sienas greitai apkabinėjau visa eile mer
gaičių ir vaikų portretų. Sekmadieniais prieš šv. Mi
šias sėdėdavo pas mane visuomet trys, keturios jau
nos mergaitės, iš kurių viena būdavo piešiama. Tuo 
metu ateidavo Į mano kambarį ir ūkininkų, žiūrėdavo 
jie į jau užbaigtus paveikslus ir džiaugdavosi, atpa
žindami vaizduojamuosius asmenis: „Tai yra Marija 
Perrine, gi čia — Marija Anne, ten — Marija Louise“' 
ir panašiai sušukdami. Beveik visos Saint-Nolffo mer- 

.gaitės nešiojo Marijos vardą. Kaip atlyginimą už po
zavimą jos gaudavo savo portreto kopiją, o originalą 
pasilaikydavau aš pats.

Ir taip slinko iš palengvo laikas, ir artinosi diena, 
kada ir Ballin turėjo atvykti į Saint-Nolff.

Iš tikrųjų mano draugo atvykimas pažeidė ramybę. 
Taip buvau pamėgęs jau vienumą, tokia ji buvo pasi
dariusi man miela. Aš jaučiausi toks laimingas ke
lyje į katalikų tikėjimą. Pirmą sekmadienį po Ballin' 
atvykimo nebenuėjau į bažnyčią. Kitos savaitės bė
gyje nebeslėpiau savo palinkimo į katalikybę ir antrą 
sekmadienį vėl nuėjau į šv. Mišias ir mišparus. Danas 
Ballin buvo labai priešingas šiam mano palinkimu! ir 
pareiškė visas nepalankias nuomones prieš Katalikų 
Bažnyčią, kurios protestantų kraštuose yra pasidariu
sios „bendru turtu“. Šventųjų garbinimas — tai esanti 
stabmeldybė; katalikų bažnyčioje esą meldžiamasi į 
paveikslus ir statulas; esą meldžiamasi taip pat ir i 
Mariją. Popiežius esąs laikomas neklystančiu, — va
dinasi, jis negalįs padaryti nuodėmės. Bažnyčia atlei
džianti nuodėmes už mokestį — begėdiški tiesos iš
kraipymai, kurie jau šimtais kartų esą buvę atremti, 
bet vis dar paleidžiami į apyvartą už tikras monetas, 
netgi tokių garbingų ir išsilavinusių žmonių ,. . Ir 
tačiau ar neprivalėtų kiekvienas protaująs žmogus 
sau tarti: „Tai yra nesąmonė, kad Katalikų Bažnyčia 
ką nors panašaus mokytų. Šiaip Ji niekad nebūtų ga
lėjusi pritraukti tokių vyrų, kaip — Pascal’io, Friedrich 
Schlegel’io, Brentano, Stolberg’o ir tūkstančiais kitų. 
Ji senai jau būtų žuvusi, nes kas tokiomis klaidomis

PRANEŠIMAS METRIKŲ REIKALU
Šv. Sosto Delegaturos METRIKŲ SKYRIUS greitu laiku 

numato baigti savo darbą, nes dauguma tautiečių jau 
yra apsirūpinę atitinkamais (gimimo, sutuoktuvių, miri
mo) aktais.

Kurie dar tokių aktų reikalingi ir nėra jais apsirūpinę, 
prašomi skubiai kreiptis į minėtą skyrių per savo 
stovyklos kapelionus (klebonus).

Jau sudarytų aktų angliško vertimo reikalu 
kreiptinas! tiesiai į patį Metrikų Skyrių šiuo adresu: 
Delegatur des Hl. Stuhles, (14a) Schwabisch Gmūnd, 
Litauisches DP-Lager — Bismarkkaseme, prisiunčiant 
kartu po 10 RM (neturingiems — po 5 RM) už kiekvieną 
egzempliorių.

Išvykusieji iš Vokietijos nebeturės galimumo minėtų 
dokumentų sudaryti, nes Delegaturos kompetencija ribo
jasi tik Vokietijos ir Austrijos teritorijoje gyvenančiais 
lietuviais.

, DELEGATUROS KANCLERIS
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yra paremta, niekad neišsilaiko tūkstančiais metų“. 
Bet negalvojama, o tik tvirtinama. Ir visuomet, kai tik 
Ballin puldavo Bažnyčią, aš gindavau Ją kaip pajėg
damas. Aš pamilau jau Ją, pirm negu supratau josios 
mokslą bei įžiūrėjau tikrąją gyvenimo prasmę josios 
skraistėj. Beje, aš pastebėjau savo drauge tą patį ne
rimastį, kuris mane 'prieš metus laiko buvo apėmęs 
Huelgoate. Kiekvieną rytą jis ateidavo, pas mane blo- 
goje jiuotaikoje vis sakydamas, kad nežinąs, kas su juo 
pasidarė . . . Anot jo, šiandien esąs toks keistas oras, 
— visai kitoks, negu paprastai; jis neturįs visai noro 
dirbti. Ir jo kasdieninės dainos galas būdavo: „Einame 
truputį pasivaikščioti!“ Aš gi norėdavau dirbti ir re
tai kada sutikdavau su jo prašymu. Tas pykindavo jį, 
Kalbamasis jojo nerimastis neleido jam čia ilgiau pa
būti. Kuriam laikui jis išvyko į Quiberon pusiasalį ir 
grįžo iš tikrųjų praskaidrėjęs, nusiraminės. Jis apsi
rinkęs apsistojimui vietą Auray’je, labai puikiam 
miestelyje, kuris esąs atstumo pusvalandžiui kelionės 
geležinkeliu nuo Saint-Nolff’o. Būsią progos, anot jo", 
aplankyti dažniau vienas kitą.

Vieną dieną Ballin pranešė man „baisią naujieną“. 
Po dviejų savaičių atvyksta čia jėzuitai pravesti mi
sijų. Man pasidarė irgi „karšta“. „Ponai“, tariau aš, 
„jei jau šitie „Dangaus dragūnai“ atvyksta, tai neš- 
dinkimės lauk ir grįžkime tik tada, kai jųjų nė dva
sios čia nebebus“. Dangun Žengimo šventėje atvyko 
pirmasis jėzuitas pradėti misijų. Tą dieną nebenuėjau 
į šv. Mišias, nes jėzuitas turėjo sakyti pamokslą. Bū- 
dąjni lauke mes girdėjome jį „griaudžiant“. „Tiesiog 
šiurpu“, sakiau aš. „Šiurpu tikrai“, kartojo Ballin.

Misijos turėjo tęstis visą Sekminių savaitę. Daug 
buvau girdėjęs apie maldininkų suplaukime vietą 
Sainte-Anne-d’Auray. Pasakojo man, kad Sekminių 
išvakarėse suplaukia ten tūkstančiais maldininkų iš 
visų Bretagne kampelių; tai puiki proga pamatyti 
įvairiausius tautinius rūbus. Veltui varginaus keletą 
dienų prie vieno mažo darbelio. „Gal pasiseks jį baigti 
ten“, tariau sau, „vyksiu į Sainte-Anne d’Auray ir 
pabūsiu ten, kol čia misijos baigsis“. Taip ir įvyko. 
Sekminių savaitės išvakarėse išvykau, o Ballin dar 
pasiliko.

Penkiasdešimt dienų laiko tarpas tarp Velykų ir 
Sekminių priartino visai mane prie katalikybės. Aš 
pažinau jau pagrindines jos mokslo tiesas, tik, tiesą 
sakant, sudarė man sunkumo antraeiliai klausimai, 
kas pas konvertitus pasitaiko dažnai.

Atvykęs į Sainte-Anne-d’Auray, apsistojau viename 
iš daugelio ten esančių viešbučių, išsidėliojau visus 
tapymo reikmenis ir po pietų pradėjau savo mažą 
darbelį. Oras buvo gražus ir šiltas. Ir kai iš savo lango 
žvilgterėdavau į saulės spinduliuose žėrinčią gatvę, 
kas kartą pastebėdavau mažas grupeles beatslenkan- 
čių maldininkų. Aš darbavaus visą vidudienį, ir man 
sekėsi. Po gan menkos vakarienės, kuriai buvo pa
niekta seno gaidžio kairioji kulšis (pietums buvau ga
vęs dešiniąją), išėjau į bažnyčios aikštę pasivaikščioti. 
Ten buvo jau daug maldininkų, sustojusių eilėmis 
ir belaikančių degančias žvakes rankose. Greitai tūk
stantinė minia pajudėjo ir ėjo procesijoje balsiai gie
dodami aplink aikštę. Tai buvo nepaprastai puikus 
reginys, stebint prieblandoj tarp aukštų lapuočių 
medžių beslenkančių žvakių procesiją. Salia manęs 
stovėjo storulis prancūzas, tai vienas iš pilnų neapy
kantos ir piktažodžiaujančių Dievui grupės žmonių, 
kurių ypač romanų kraštuose nestinga. Ir čia jis tuoj 
pradėjo balsu murmėti, piktažodžiauti: tokia procesija 
tik parodanti žmonių paikumą, didžiausią prietarin
gumą, tai esą neišmintingi ir visai negražu. Ir kasgi 
čia tame esą matoma, puikaus įžiūrima? Nieko, visiš-
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kai nieko! Taip jis šūkavo ir rėkavo, o aš pagalvojau; 
„Tu dvasios skurdžiau!“ Tada pribėgau prie moteriš
kės, kuri pardavinėjo žvakes, ir vieną nusipirkęs bei 
užsidegęs, įsijungiau į procesiją, kad pasipriešinčiau 
tam paikunui bei piktažodžiautojui. ?

Procesija, apsiūbavusi aplink aikštę, įslinko į ber
niukų mokyklos kiemą už bažnyčios, kur Vannes vys
kupas, kuris buvo atvykęs į šią šventę, buvo pagerb
tas giesmėmis, dainomis bei valiavimais. Po to visi 
sugužėjo į bažnyčią, kur įvyko palaiminimas šv. Sa
kramentu. Galiausiai buvo perskaityta rytdienos pro
grama: „Nuo ketvirtos vai. ryto išpažintis . . . De
vintą valandą iškilmingos pamaldos“.

Jaučiau savyje ypatingos drąsos. Buvau nusiteikęs 
labai rimtai ir turėjau atrodyti iš veido labai išblyš
kęs. Dažnai pasidarydavo man baisu, nueidavo Šiur
puliai kūnu. Galbūt aš jaučiau, kad aš stoviu kryž
kelėj, kuri turinti nulemti mano ateities gyvenimą. 
Mane apėmė baugus liūdesys. „Mano Dieve, leisk man 
regėti tiesą; nurodyk man, kur aš galėčiau ją. rasti... 
Mano Dieve; apšviesk mane, priglausk prie Savęs ...“, 
panašiais žodžiais meldžiausi aš tada. Ir kai dš sugrį
žau namo, turėjau iš naujo pripažinti: Katalikų Baž
nyčia turi nuostabios galios žmonėse.

Sekančią dieną atsikėliau gan vėlai, bet suspėjau 
dar laiku nueiti į Vannes’o vyskupo laikomas iškil
mingas pamaldas. Žmonių bažnyčioje buvo nedaug. 
Matomai daugelis maldininkų, po išpažinties ir ko
munijos buvo iš bažnyčios išėję. Aš buvau vis 
dar neramus ir meldžiausi su dideliu nuošir
dumu. Savo maldose šaukiausi šv. Onos, kad ji pada
rytį kokį nųrs stebuklėlį ar išmelstų Viešpaties žen
klo, kad aš nebeabejočiau jau niekad Katalikų Baž- 

■ nyčios tikrumu. Pasibaigus iškilmingoms pamaldoms, 
išėjau praskaidrėjęs iš bažnyčios, lyg mano maldos 
būtų buvusios išklausytos. Likusią dienos dalį triūsiau 
prie vieno mažo darbelio, tapydamas ir piešdamas. 
Prieš mišparus užėjau į cukrainę, kuri radosi priešais 
mano viešbutį, nusipirkti stiklą gaivinančio gėrimo. 
Pardavėja kreipėsi į mane sakydama, kad josios ligo
tas sūnus turėtų nepaprastai didelio džiaugsmo, ga
lėdamas stebėti iš savo lovos mane prie savo darbo. 
Tai būtų jam didelė pramoga, išsiblaškymas. Ir ji 
klausė, ar aš nepasiliksiąs čia dar keletai dienų. Šio 
jos prašymo patenkinti negalėjau. Naktį iš pirmadie
nio į antradienį taip smarkiai apspito ir kamavo mane 
įvairūs gyviai, ir aš nutariau tuoj iš čia išvykti. Bet 
kur? Nieko kito neliko, kaip grįžti tik į Saint-Nolff.

Kiekvienas pakopimas aukštyn yra sunkus, o taip 
pat ir pakilimas prie apreiškimo šviesos. O kad tada 
turėtum gerą vadovą! Vadovas yra tiesiog būtinybė, 
kai žmogus pradžioj ne tik kad kelio turi pats ieškoti, 
bet ir esi dažnai pašaliečių klaidinamas netiksliais 
nurodymais bei patarimais. Ir atsitinka taip, lyg drą
sus žmogus po ilgų klaidžiojimų atvyktų į puikų 
kraštą, kur netolimam horizonte matyaųsi, saulės aps- 
viešta, viliojanti į save, aukšto kalno viršūnė. Si vir
šūnė traukte traukia naujų vaizdų ir platesnių hori
zontų besiilginčią sielą, o taip pat ir plataus reginio 
dar niekad nemačiusią akį. Ir taip vieną dieną šis 
keleivis išsirengia su kuprine ir lazda rankoj į kelionę 
ton viršūnėm Bet kas atsitinka? Po keletos valandų 
kelionės kalnas vis dar tam pačiam atstume nuo ke
leivio. Nusivylęs grįžta atgal ir kurį laiką nebenori 
nė žvilgterėti į tą pusę. Ir kas galėtų traukti jį ten? 
Argi pakalnėj nėra gražu? Bet saulėtomis dienomis 
kalnas, tas krašto pasididžiavimas, suspindi visu savo 
grožiu ir vėl iš naujo pavilioja svečią. Ir antrą įartą 
išsirengia keleivis į kalno viršūnę, bet jau žymiai jge-

/.' *
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riau kelionei pasiruošęs. Veltui. Vėlai vakare grįžta 
vėl 'namo, visą dieną keliavęs ir tikslo nepasiekęs. 
Pradžioj jam atrodė, kad kainas tolinęsis vėl nuo jo, 
vėliau pametęs iš akių gražiąją kalno viršūnės kau- 
prę; kiti kalnai iškilę prieš jį. Ir kokia išgąstinga vie
numa vedęs kelias į tą kalną! Sutikęs tik keletą pie
menų. Matomai šis keleivis atrodęs jiems nepatikimu, 
nes į savo klausimus bei pasiteiravimus tegavęs iš 
jų suktus atsakymus. Vienas iš piemenų net labai 
šiurkščiai sušukęs ant jo ir atrėžęs, kad pasiteiravi
mais kalno viršūnės niekad nepasieksiąs, — o tiesiog

turįs eiti ir gana. Tik vienas paslaptingas senukas 
atydžiai išklausęs jojo klausimus ir supratęs jo šir
dies ilgesį. Sis senukas pataręs jam susirasti būtinai 
vadovą. Į ramiąją kalno viršūnę esąs tik vienas ke
lias, kuriuo, Dievo apšvietiesiems nurodant, jau dau
gelis žmonių esą nuėję. Savo vadovu jis turįs pilnai 
pasitikėti, jei tik šis pasirodytų esąs padorus ir gar
bingas žmogus. Tada šis senukas nurodęs tam kelei
viui kelią atgal ir pradingęs. Bet šis drąsuolis ir pa
siryžėlis nenori net girdėti apie vadovą. „Ką gali kitas, 
sugebėsiu taip pat ir aš!“ — galvoja jis. (b d.)

DIDELIS RELIGINIS ATGIMIMAS 
SUOMIJOJE

Iš įvairių šaltinių mus pasiekian
čios žinios praneša, apie didelį reli
ginį susidomėjimą suomių visuome
nėje. Ten, pav., politiniai socialde
mokratų laikraščiai deda religinio 
pobūdžio vedamuosius straipsnius. 
Pranešama taip pat, kad suomių 
kariuomenės karininkų tarpe yra 
gyvas susidomėjimas religiniais 
klausimais. Kiekvienoje suomių ka
riuomenės stovykloje karininkai yra 
suorganizavę šventojo Rašto studijų 
ratelius. Be to, visos armijos kari
ninkams ir kariams yra ruošiamos 
religinio susitelkimo dienos. Nesenei, 
pav., 250 puskarininkių buvo susi
rinkę tam tikslui į Tavastehus. Šiom 
religinėm dienom vadovavo kariuo
menės vyskupas ir visa eilė karo 
kapeplionų. Susisiekimo ministeris 
savo ten pasakytą prakalbą pradėjo 
žodžiais: „Ieškokite visų pirma Die
vo karalystės ...“ Kariuomenės va
das taip pat pasiuntė savo sveiki
nimą. Nedidelė katalikų kolonija 
Suomijoje, kuri susideda daugiausiai 
iš šviesuomenės, paskutiniuoju lai
ku rodo didesnio gyvumo. Ji yra iš
leidusi kolektyvinį veikalą, kuriame 
liečia dabartinės Suomijos proble
mas, seną jos katalikišką praeitį, jos 
paminklus ir dabartinius katalikų 
uždavinius.

PO ITALIJOS RINKIMŲ

20 blandžio Popiežius Pijus XII, 
priimdamas prezidento Trumano at
stovą, pasakė: Jūs turėjote progos 
pergyventi įvykius, kuriuos Italijos 
istorija ilgai minės. Visa tauta parodė 
savo pilietinių pareigų supratimą ir 
nuo to Italijos žemėje pasidarė švie
siau. Mes turime vilties, kad taika 
ir tvarka palengvins ir paskubins šio 

krašto atstatymą. Šitas atstatymas 
yra būtinas visiems, bet ypač darbi
ninkams ir bedarbiams. Jūsų pergy
ventas įvykis duoda progos kilti pa
sitikėjimui visa Europa ir net visu 
pasauliu. Mes turime žinių iš visur, 
kad šią lemtingą valandą mūsų sūnūs 
visame pasaulyje susitelkė maldai, 
prašydami visų tautų Viešpaties gel
bėti mus nuo klaidos ir nuo netei
singumų.

Vatikano radijas 23 balandžio kal
bėjo apie krikščioniškosios sąžinės 
pergalę Italijoje. Ten tarp kitko buvo 
sakoma: Italijos pergalė tai nėra per
galė demokratinės ar socialistinės, 
arba socialinės minties. Ji yra krikš
čioniškosios minties pergalė. Italija 
šį kartą davė pavyzdį, kurio mes ne
senai pageidavome. Mes tada sakė
me, kad visos gero norinčios jėgos 
turi susitelkti apie Bažnyčią ir, kad 
šitas blokas būtų stipresnis už visus 
kitus, nes jis savo pagrinde turėtų 
tikro pastovumo laidą. Žinoma Baž
nyčia nėra krikščioniškoji demokra
tija, nes Bažnyčia nėra jokia politinė 
partija, tačiau krikščioniškoji demo
kratija, kaip politinė partija rymo 
ant tų pagrindų, kurie yra paimti 
iš Bažnyčios tiesų lobio. Tačiau mes 
teigiamai norėtume atsakyti ir į 
šitokį klausimą: Ar tokiais laikais, 
kada politika tampa gyvybės ar mir
ties klausimu milijonams Bažnyčios 
narių, ar ji neturi išeiti iš taip vadi
namų mišriųjų klausimų srities ir 
lemiančiai įsikišti į viešojo gyvenimo 
fonnavimą.’Mes manome, kad tai yra 
net jos pareiga, ypač mūsų laikais, 
kada sąvokų sąmyšis yra sugriovęs 
visas organizacinio gyvenimo formas.
PAKELTI TEATRO LYGĮ

Stuttgarte buvo susirinkę posėdžio 
vokiečių teatralų delegatai; p. Pūn- 
der buvo vėl vienbalsiai išrinktas 

sąjungos pirmininku. Generalinis Dūs- 
seldorfo teatro direktorius Gustav 
Grūndgens skaitė paskaitą apie Vo
kietijos teatro dabartinę būklę. Jis 
pasisakė prieš tai, kad Vokietijos 
teatras užsidėtų rusišką, amerikoniš
ką, arba prancūzišką kaukę, bet kad 
jis savo nuosavą veidą įgytų. Ir 
teatrą reikia atkasti iš griuvėsių. Su
važiavime buvo perskaitytas Kolno 
arkivyskupo kardinolo Frings laiškas 
teatralų sąjungos pirmininkui. Man 
atrodo — rašo kardinolas — kad dau
gumas teatrų savo paskirties dar nė
ra supratę. Statoma turi būti tai, kas 
mums yra esminga, o ne tiktai kas 
patinka. Teatre gali ir turi būti pa
sakytas ir kartus, pilnas skundų, pil
nas abejonės ir nevilties žodis. Ta
čiau reikia apsaugoti tautą jos kar
čiose dienose nuo žemo, pigaus ne
teisingo ir klaidinančio žodžio. Kardi
nolas Frings prašo vokiečių teatralų 
sąjungos pirmininką viską daryti, kad 
teatras būtų apsaugotas nuo dvasinio 
nusmukime.

MARSALIS APIE MALDĄ
Nesenei įvykusiame Amerikos Baž

nyčių sąjungos susirinkime, kuriame 
dalyvavo ir prezidentas Trumanas, 
valstybė® sekretorius Maršalis kal
bėjo apie Europos pagalbos planą. 
Tarp kitko Maršalis sakė: „Kvie
timas į maldą amerikiečių gyvenime 
turi didelės įtakos, nes mes pagrin
de esame religinga tauta, nors kar
tais viešai to ir nepareiškiame. Baž
nyčia ir mokykla yra dvi instituci
jos J.A.V., kurios pasaulinių proble
mų gvildenime vaidina didelį vaid
menį. Dėlto Bažnyčios pareigūnai ir 
jaunimo auklėtojai turi svarbią at
sakomybę. Malda yra galinga prie
monė išlaikyti gyvą mūsų tikėjimą 
į galutinę krikščionybės principų 
pergalę. Šitas tikėjimas yra ypatin
gos reikšmės kada mes esame pri
versti galvoti realistiškai akyvaiz- 
doje nepaprastai rimtos dabartinės 
pasaulio situacijos. Bažnyčios įtaka 
ir dvasininkų įtaka yra didžiausios 
reikšmės, norint protingą sprendimą 
tautoje padaryti.“

— Tarptautinis domininkonų suva
žiavimas Įvyks . Waschingtone 1949 
metais.
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KRIKŠČIONIES BALSAVIMO 
PAREIGA

Nuostatai, kuriuos Konsistorinė 
Kongregacija buvo paskelbusi Itali
jos rinkimų kovos metu buvo jos 
išleisti jau 1945 metais, o 30 kovo 
1947 metais jie buvo iš naujo pat
virtinti. Nuostatai,, liečią rinkimų 
pareigą skamba šitaip: „1. Akivaiz
doje pavojų, kurie gresia religijai 
ir visuomenės gerovei, yra būtinas 
visų garbingų žmonių bendradarbia
vimas. Dėlto visi turj teisę balšuoti, 
nepaisant to kokią jie turi užėmę 
vietą, kokios būtų giminės ar am
žiaus, yra savo sąžinei įpareigojami 
rinkimų pareigą išpildyti.

2. Katalikai savo balsus gali ati
duoti tik tiem kandidatam, arba 
tiem kandidatų sąrašam, dėl kurių 
jie yra tikri, kad jie dieviškųjų tei
sių įgyvendinimą, religijos ir Baž
nyčios teises privačiame ir viešame 
gyvenime respektuos ir gins.“

Šitų nuostatų reikšmė yra pabrė
žiama tuo, kad Konsistorinei Kon
gregacijai, susidedančiai iš 18 kardi
nolų, kuri šiuos nuostatus priėmė, 
pirmininkauja asmenškai pats Po
piežius. .

SOCIALDEMOKRATAI JUNGIASI
Į KRIKŠČIONIŠKĄJĄ AKCIJĄ
Ar krikščionybė dar tebėra jėga? 

Į šitą klausimą galingą atsakymą 
davė Londono visuomenė 25 balan
džio, pripildydama visas vietas di
džiosios Alberto halės, kurioje Įvy
ko steigiamasis „1948 metų krikščio* 
niškosios akcijos“ susirinkimas, kuri 
yra pasistačiusi sau tikslu Vakarų 
Europos tautų vienybę statyti ant 
krikščioniškų pagrindų. Susirinkimo 
kalbėtojais buvo Įvairių konfesijų 
atstovai iš Belgijos, Vokietijos, Pran
cūzijos, Olandijos, Italijos ir Šve
dijos. Buvo taip suorganizuota, kad 
delegatai atstovavo kartu ir Įvairias 
partijas. Taip už Didžiąją Britaniją 
kalbėjo buvęs užsienių reikalų mi- 
nisteris konservatorius lordas Ha
lifax ir darbo partijos atstovas, tur
tų kancleris Sir Stafford Cripps. 
Prancūziją atstovavo MRP pirmi
ninkas ir ministerių kabineto pir
mininkas Schumanas ir socialistas 
Andre Philip. Vokietiją atstovavo 
CDU atstovas Nordrhein-Westfalen 
ministeris pirmininkas Arnold ir so
cialdemokratas saksų švietimo mi
nisteris dr. Grimme. Italiją atsto
vavo Giordani krikščionių demokra

tų atstovas, o Belgiją taip pat krikš
čionis demokratas Schryver.

Lordas Halifax, pirmininkauda
mas suvažiavimui, savo atidaromoje 
kalboje pareiškė, kad žmonijai nėra 
kito išsigelbėjimo, kaip grįžimas prie 
tų pareigų, kurias kiekvienas žmo
gus yra kaltas Dievui ir artimui. 
Šita prasme susivienijusi Europos 
krikščionybė turi išeiti prieš tą jė
gą, kuri visomis, jai prieinamomis 
priemonėmis, grąsina krikščioniška
jam gyvenimo būdui.

Schumanas reikalavo naujos de
mokratinės ir krikščioniškos revo
liucijos ir atkreipė dėmeSĮĄ tai, kad 
geriausia priemonė gintis nuo ga
lingos ideologijos yra suorganiza
vimas taip pat galingos ir dinamiš
kos ideologijos. Olandijos reformatų 
atstovas Emmen kvietė konferenci
jos dalyvius išeiti Į dvasinę kovą 
prieš visa tai, ko Dievo ir žmonijos 
akyse negalima pateisinti.

Crippsas pareiškė, kai mes žvel
giame į tik ką prabėgusius metus 
tai mes krikščionys turime gėdytis 
savo nesugebėjimo mumyse glūdin
čią dvasinę jėga panaudoti. Mes tu
rime tapti taikos, o ne propagandos 
didvyriais.

Arnoldas pareiškė, kad paskutinio 
dešimtmečio bendros Vakarų Euro
pos tautos kančios pagaliau atvedė 
mus prie laimingo supratimo, kad 
pastovią taiką ir gerovę galima su
kurti tik tampriai Europos tautoms 
bendradarbiaujant. Posėdyje daly
vavo Westminsterio kardinolas Grif
fin ir anglikonų Canterbury arki
vyskupas Dr. Fischer. Suvažiavimui 
taip pat buvo perskaityta ministe- 
rio pirmininko Attlee ir Churchill’io 
sveikinimai.

BAŽNYČIOS PAVOJAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Generalinis vyresnysis Maryk- 
noll’io tėvų R. A. Lane grįžęs iš sa
vo kelionės po Pietų Amerikos mi
sijos kraštus Romoje pareiškė,, kad 
jis su dideliu susirūpinimu žiūri Į 
katalikų Bažiyčios ateit} Pietų Ame
rikoje, jeigu kuo greičiausiai nebus 
rimtai pradėtas religinio atsinauji
nimo darbas. Kuo greičiausiu laiku 
ten turi būti atidaryta naujų misi
jos centrų jei ne dėl ko kito, tai 
vien dėlto, kad sulaikytų komunizmo 
plitimą. Argentinoje, Čilėje, Brazi
lijoje, Kolumbijoje, Meksikoje ir 
kitose Pietų Amerikos valstybėse 
geriausios jėgos šiuo laiku turi bū

ti metamos į misijų darbą. Ypač iš
lavintieji katalikų sluogsniai Pietų 
Amerikoje turi visiškai kitokioje 
apimtyje imtis socialinių popiežių 
enciklikų įgvendinimo, negu jie da
rė iki šiol, nes gyvenimo sąlygos že
mesniųjų sluogsnių ten yra labai 
liūdnos.
VYSKUPAS TOTH ŠVENTUOJU?

Lenkų katalikų laikraštis „S16wo 
Katalickie" gautomis žiniomis iš Ro
mos praneša, kad garsus vengrų aka
deminio jaunimo bičiulis Tihammer 
Toth būsiąs paskelbtas šventuoju. Jo 
beatifikacijos byla einanti Į galą. 
Svarbiausi proceso liudininkai patie- 
kią jo šventumo įrodymus yra buv. 
protestantai ir net ne krikščionys, 
kurie jo įtakoje grįžo Katalikų Baž
nyčion. Jis yra gimęs 1889 m. Ilgus 
metus jis buvo homiletikos, kateche
tikos ir pastoralinės teologijos pro
fesorius. Jis išleido daug tomų pa
mokslų ir prakalbų, kurių nemaža yra 
išversta ir į lietuvių kalbą. Trumpai 
prieš, karą jis buvo pašvęstas vysku
pu. Mirė vokiečių okupacijos metu.
AUKŠTOJI MOKYKLA KATALIKŲ 
AKCIJOS DARBUOTOJAMS

Limburge a. d. Lahn yra įsteigta 
Aukštoji Katalikų Akcijos Mokykla. 
Ji nori įvesti katalikus pasauliečius, 
iš pareigos ar iš malonės katalikų 
akcijoje dirbančius, į visuotinį ka
talikiškosios pasaulėžiūros rūmą. 
Ten bus skaitoma filosofinių ir teo
loginių paskaitų. Pirmieji mokslo 
metai prasideda š. m. birželio vidu
ryje. Antrasis semestras prasidės 
rugpjūty ir baigsis spaly.
ITALŲ FILOSOFIJOS INSTITU
TAS MUNCHEN’E ■,

Švietimo ministeris Dr. Hundham“ 
mer nesenei užbaigė Romoje dery
bas, liečiančias italų filosofijos in
stituto įsteigimą Mūnchen’e. Jau 
pirmojoje gegužės pusėje Italijos 
profesoriai pradės Mūnchen’e skai
tyti paskaitas.

— Žinomas anglikonų dvasiškis ir 
garsus pamokslininkas Anglijoje H. 
Nye neseniai paskelbė savo grįžimą 
į katalikų Bažnyčią.

Liet. Kat. Tremt. Bažnyt. Muzikos 
Komisija išleido „Giesmes Chorams“ 
(10 giesmių). Vieno egz. kaina 10.— 
RM. Užsakyti galima šiuo adresu; 
J. Kreivėnas, 13b Memmingerberg, 
Siedlung. I.
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